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گفت وگوی کیمیای وطن با استاد سعید 
علیزاده هنرمند گره چینی چوب در اصفهان
ُکرهچوبی،منحصربهفردترین
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تولیدتبلتوگوشیهمراه
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بچههادوستدارند
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هوایاصفهاندریکهفته
گذشتهناسالمبودهاست
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در گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن 
با مدیران و کارشناسان حوزه حمل ونقل 

عنوان شد:
اتوبوسهایمسافربریبهکامیون

حملبارتبدیلشدهاند
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 مطالبات مردم اصفهان 
از استاندار جدید

باقانون»کاتسا«حتی
میتواننددولتراتحریمکنند

رئیس قوه  قضائیه گفت: اجرای »قانون کاتسا« به 
معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است 
و می توانند به بهانه همکاری دولت ایران با سپاه 

حتی دولت را تحریم کنند....

پاسخایران
بهگزافهگوییهایعربستان

کشورمان  خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی،  بهرام 
بر  مبنی  سعودی  عربستان  خارجه  وزیر  ادعای 
مانع تراشی کشورمان برای صلح در یمن مضحک و 

بی اساس است...

آگهی فراخوان عمومی
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: شرکتهای پیمانکاری واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول ذیل به 

استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شناسایی و رتبه بندی نماید. 

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران واجد صالحیت از کلیه شرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده بکار در این زمینه دارند 
دعوت میشود: 

اسناد ارزیابی را از طریق سایتهای زیر دریافت و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/08/23 به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسی - خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه تحویل یا 

ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 امور تدارکات تماس حاصل فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir 1-سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir 2-سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir 3-سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

مدارک مورد نیاز: 
* مستندات ثبتی شرکت شامل اساسنامه، آگهی ثبت روزنامه، صاحبان امضای مجاز، کد اقتصادی و ...

* مستندات معرف توان مالی شرکت شامل ترازنامه و ...
* مستندات معرف توان عملیاتی شرکت شامل چارت سازمانی، تعداد پرسنل مرتبط، میزان تحصیالت، سابقه کاری و...

* رزومه کاری شرکت و سوابق کاری مرتبط همراه با تائیدیه های الزم و داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان 
* گواهینامه های اخذ شده اعم از گواهینامه صالحیت پیمانکاری وزارت کشور، گواهینامه تایید صالحیت و گواهینامه صالحیت 

ایمنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
* به مدارک فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند؛ در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران می باشد.
در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند اطالع رسانی 

خواهد شد.

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه

مهلت تهیه دفترچه و 
تحویل مدارک 

تاریخ توزیع 
دفترچه

شماره 
فراخوان  موضوع مناقصه ردیف

بعد از ارزیابی 96/08/23 96/08/10 9661008

انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین در محدوده امورهای اجرائی شرکت 1

انجام کلیه فرآیندهای خدمات مرکز سمیع 2

بازرسین قرائت و توزیع 3

مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/08/23

مدیریت روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

سرمقاله

تبلیغات فرهنگی، بایدها و نبایدها
گسترش جهانی ارتباطات و پیشرفت شگفت آور 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی باعث فشرده سازی 
زمان، دگرگونی بنیادی حوزه تعامالت اجتماعی 
و  اطالعاتی  منابع  در  تغییرات  سرعت  افزایش 
معرفتی و درنتیجه افزایش فراز و فرود در نگرش ها 
و  ارزش ها  اصول،  به  افراد  التزام  وضعیت  و 
هنجارهای فرهنگی شده است؛ از جمله راهکارها 
با  افراد  آشناسازی  فرهنگی،  تعالی  راستای  در 
مبانی فرهنگی و نهادینه کردن ارزش ها، باورها و 
هنجارهای فرهنگی از طریق تبلیغات فرهنگی در 

بین آنان است.
است  تالشی  نوین،  تبلیغات  به ویژه  تبلیغات، 
پیگیر برای ایجاد یا شکل دادن رخدادها به منظور 

تحت تأثیر قرار دادن روابط عامه مردم...

مریم سهرابی رنانی
دکتری مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
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نوبت اول

آگهی مزایده عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده موارد زیر را مطابق جدول زیر به فروش رساند.

مبلغ تضمین )ریال( نوع بودجه موضوع مزایده شماره مزایده

825.000.000 جاری مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان 96-3-216

5% مبلغ پیشنهادی جاری مزایده فروش مزایده اقالم راکد و ضایعاتی، خسارتی مازاد 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 96-3-217

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/8/20 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/8/21

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
)داخلی 388(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اده � محس�ز مه� عل�ی�ز ای دک�ت �ت
آ

ا�ب ا �ز �ب
گــون مدیریتــی در ســطوح  گونا کوله بــاری از تجــارب  انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــا 
کشــور بــه عنــوان اســتاندار اصفهــان تبریــک عــرض می  کنیــم. امیــد اســت بــا تدبیــر  کالن 
جنابعالــی مشــکالت نصــف جهــان بیــش از پیــش حــل و فصــل شــود. از خداونــد متعال 
توفیــق خدمــات شایســته بــه مــردم شــهیدپرور اصفهــان را بــرای حضرتعالــی خواســتاریم.

امه ک�یم�یای وط�ز �ز ول �و�ز ر مس�ئ �یا�ز - مد�ی �حا�ب �ز
م�ز

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

بررسیتاریخیروند
شکلگیریمطبوعاتدرایران

»هفت کیلو و نیم نان بده... روزنامه ببر«

به مناسبت برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

مهم ترین انتظارات مردم اصفهان از استاندار جدید، حل مسئله آب و ادامه روند پیشتازی استان اصفهان است
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کوتاه از سیاست
نشست سه جانبه ایران، روسیه و 

آذربایجان چهارشنبه برگزار می شود
ــرای  ــیه، ب ــوری روس ــن، رئیس جمه ــر پوتی والدیمی
ــیه و  ــران، روس ــه جانبه ای ــرات س ــرکت در مذاک ش
جمهــوری آذربایجــان روز چهارشــنبه بــه تهــران ســفر 

می کنــد. 
الهــام علــی اف، رئیس جمهــوری آذربایجــان، نیــز در 

همیــن تاریــخ وارد تهــران خواهــد شــد. 
ــته در  ــال گذش ــار س ــن ب ــور آخری ــه کش ــران س س
ــر  ــا یکدیگ ــوری آذربایجــان، ب ــو، پایتخــت جمه باک
ــای  ــاره همکاری ه ــا، درب ــر گزارش ه ــا ب ــدار و بن دی
اقتصادی امنیتــی و ایجــاد کریــدور شــمال جنوب 

ــد.  ــرده بودن ــره ک مذاک
روســیه در بعضــی سیاســت های منطقــه ای از جملــه 
ــد در  ــار اس ــت بش ــه از حکوم ــتیبانی همه جانب پش

ســوریه، بــا ایــران مواضعــی مشــترک دارد.

رونمایی از سامانه پیشرفته 
راداری »آفاق«

دفــاع  و  وزیــر  حاتمــی،  امیــر  ســرتیپ  امیــر 
ــامانه  ــی س ــلح، از رونمای ــای مس ــتیبانی نیروه پش
پیشــرفته راداری »آفــاق« خبــر داد و گفــت: رادار 
ــرد  ــا ب ــت ســاحلی، قابلیــت رصــد شــناورها ت مراقب

دارد.  را  200 کیلومتــر 
»آفــاق«  راداری  ســامانه  پیشــرفته  افــزود:  وی 
ــر  ــد. وزی ــز شــکار کن ــی را نی ــد اهــداف هو ای می توان
دفــاع قابلیــت تحرک پذیــری مناســب و برخــورداری 
ــر  ــک را از دیگ ــگ الکترونی از توانمندی  هــای ضدجن
ویژگی هــای ایــن ســامانه راداری پیشــرفته برشــمرد 
ــان 100  ــد همزم ــاق می توان ــت: رادار آف ــار داش و اظه
ــرار  ــری ق ــش و ردگی ــورد پای ــناوری ر ا م ــدف ش ه

دهــد.

 باند بزرگ قاچاق سالح 
منهدم شد

ــک  ــروز در ی ــام زمان)عــج( دی ــام ام پاســداران گمن
ــی  ــدند یک ــق ش ــی موف ــده اطالعات ــات پیچی عملی
از باندهــای بــزرگ قاچــاق ســالح و مهمــات در 
ــدم  ــایی و منه ــاه را شناس ــتان کرمانش ــای اس مرزه

ــد.  کنن
ســازماندهی ایــن باندهــای قاچــاق ســالح بــا 
هماهنگــی دســتگاه های اطالعاتــی غربــی و بــا 
ــرد. ــورت می گی ــل ص ــی در داخ ــاد ناامن ــدف ایج ه

 سؤال از رئیس جمهور 
اعالم وصول می شود؟

علــی وقف چــی، نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس 
شــورای اســالمی، بــا بیــان اینکــه اخیــرا 180 نماینــده 
در نامــه ای بــه هیئت رئیســه مجلــس خواســتار 
تعییــن تکلیــف ســوال از رئیس جمهــور دربــاره 
وضعیــت موسســات مالــی و اعتبــاری شــده اند، 
ــن نامــه خواهــان  ــده ای ــدگان امضاکنن گفــت: نماین
اعــالم وصــول ایــن ســؤال از رئیس جمهــور و ارجــاع 
ــرای بررســی های بیشــتر  ــه کمیســیون مربوطــه ب ب

هســتند.

ذوالفقاری: گفت وگو با آمریکا 
جواب نمی دهد

معــاون امنیتی انتظامــی وزیــر کشــور گفــت: مقابــل 
ــان  ــکا زب ــخص آمری ــور مش ــه ط ــلطه و ب ــام س نظ
گفت وگــو جــواب نمی دهــد و در مقابــل آمریــکا 

ــر اســت.  ــدار بهت ــان اقت زب
حســین ذوالفقــاری دربــاره اظهــارات رئیس جمهــور 
مبنــی بــر بی اعتمــاد بــودن بــه آمریــکا اظهــار 
داشــت: تــازه بــه ایــن موضــوع نرســیده ام کــه 

ــت.  ــاد نیس ــل اعتم ــکا قاب آمری
ــل  ــه دوره چه ــام لحظه لحظ ــر تم ــه داد: اگ وی ادام
ســاله انقــالب را بررســی کنیــد، نه تنهــا در ایــران کــه 
در همــه جــای دنیــا اساســا آمریکایی هــا بــه هیــچ 

عنــوان قابــل اعتمــاد نبــوده و نیســتند.

 باند بزرگ قاچاق سالح 
منهدم شد

پاســداران گمنــام امــام زمان)عــج( دیــروز دوشــنبه 
در یــک عملیــات پیچیــده اطالعاتــی موفــق شــدند 
یکــی از باندهــای بــزرگ قاچــاق ســالح و مهمــات را 
در مرزهــای اســتان کرمانشــاه شناســایی و منهــدم 

کننــد. 
ســازماندهی ایــن باندهــای قاچــاق ســالح، بــا 
هماهنگــی دســتگاه های اطالعاتــی غربــی و بــا 
ــرد.  ــورت می گی ــل ص ــی در داخ ــاد ناامن ــدف ایج ه
نیروهــای ضــد تروریســت ســازمان اطالعــات ســپاه 
کرمانشــاه در ایــن عملیــات، 2۵۹ قبضــه ســالح 
کمــری، 2 قبضــه ســالح جنگــی و ۳ قبضــه ســالح 

ــد. ــط کردن شــکاری کشــف و ضب

 بارزانی برای بغداد 
خط ونشان کشید

رئیــس اقلیــم کردســتان اعــالم کــرد کــه اگــر بغــداد 
بــه سیاســت های تهدیدآمیــز خــود ضــد اقلیــم 
ادامــه بدهــد، ایــن اقلیــم از خــود بــا قــدرت دفــاع 

خواهــد کــرد.
ــت:  ــی گف ــعود بارزان ــومریه، مس ــزارش الس ــه گ ب
اربیــل آمــاده گفت وگــو بــا دولــت مرکــزی در بغــداد 
ــان  ــات و مشــکالت موجــود می ــرای حــل اختالف ب
ــل داشــته باشــد؛  ــن اســت، اگــر بغــداد تمای طرفی
ــه نظامــی وجــود داشــته  ــر گزین ــر اصــرار ب ــا اگ ام

ــرد. ــم ک ــاع خواهی ــا از کردســتان دف باشــد، م
ــی  ــزاری همه پرس ــی بــا برگ ــت بارزان ــی اس گفتن
ــکالت  ــه مش ــتان ب ــم کردس ــه اقلی ــد ک ــبب ش س
ــس  ــز پ ــون نی ــود و هم اکن ــار ش ــماری گرفت بی ش
از شکســت اعــالم کــرده کــه دیگــر در مســند 
ریاســت ایــن اقلیــم نمی مانــد و دوره اش را تمدیــد 

. نمی کنــد

کوتاه خبر 
سرلشکر باقری: 

کسی که هدفش براندازی ماست 
لیاقت و جایگاه مذاکره ندارد

ــای  ــتاد کل نیروه ــس س ــری، رئی ــد باق ــکر محم سرلش
مســلح، در همایــش ملــی پدافنــد غیرعامــل اظهــار 
داشــت: حضــرت امــام)ره( پــس از پایــان جنــگ در 
ــه  ــتند ک ــی داش ــیار مهم ــام بس ــال 67 پی ــهریورماه س ش
ــای  ــن راهبرده ــکان تدوی ــگ ام ــای جن ــد در روزه گفتن
ــت  ــن فرص ــروز ای ــته و ام ــود نداش ــه وج ــاع همه جانب دف
وجــود دارد کــه بــه ایــن دفــاع همه جانبــه پرداختــه شــود. 
ــم در  ــائل مه ــی از مس ــه داد: یک ــری ادام ــکر باق سرلش
ــد  ــا مانن ــدات اســت ت ــد غیرعامــل، شناســایی تهدی پدافن

ــویم.  ــر نش ــدس غافلگی ــاع مق دف
ــران  ــه ای ــپ علی ــوی ترام ــی از س ــای اعالم وی راهبرده
را تهدیــدی جدیــد علیــه کشــور عنــوان کــرد و گفــت: 
آمریکایی هــا پــس از ماه هــا راهبــردی را تدویــن و اعــالم 
کردنــد کــه می توانــد کشــور مــا یــا کشــورهای مســتقل را 

ــد.  ــه کن ــا مشــکالتی مواج ب
ــم دل خــوش  ــا نمی توانی ــه داد: م ــری ادام سرلشــکر باق
روانــی  تعــادل  از  آمریــکا  رئیس جمهــور  کنیــم کــه 

برخــوردار نیســت. 
وی ادامــه داد: هــدف اصلــی آمریکایی هــا از تدویــن 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــدازی نظ ــد بران ــای جدی راهبرده
اســت کــه طــی روزهــای اخیــر نیــز وزیــر خارجــه آمریــکا 

ــرد.  ــان ک ــی آن را بی ــه  صــورت علن ب
سرلشــکر باقــری ادامــه داد: کســی کــه هدفــش برانــدازی 
ماســت، لیاقــت و جایــگاه مذاکــره نــدارد. بــا کســی 
می شــود مذاکــره کــرد و یــک درصــد هــم احتمــال تفاهــم 
ــا  ــد. روش آمریکایی ه ــدازی نباش ــال بران ــه  دنب ــه ب داد ک
ــن  ــت و در ای ــن اس ــای ممک ــام روش ه ــری از تم بهره گی
موضــوع آن هــا اســتفاده از جنــگ نظامــی و روش ســخت 
ــادی و  ــای اقتص ــرای تحریم ه ــت و اج ــای لیس را در انته
تنگنــای معیشــتی را در رأس تهدیــدات جدیــد خــود قــرار 

ــد. داده ان
وی ادامــه داد: از جهــت ابــزار، آمریکایی هــا فکرهایــی 
ــتیم،  ــکا هس ــی در آمری ــب قوانین ــاهد تصوی ــد. ش کرده ان
ماننــد قانــون کاتســا؛ هــدف از اجرایی شــدن ایــن قانــون 
ایجــاد شــکاف بین مــردم و حاکمیــت در ایران و قــراردادن 
مــا بــر ســر یــک دوراهی اســت کــه یــا بایــد دفاع از شــرف 
و حیثیــت خودمــان کنــار تنگنــای معیشــتی را بپذیریــم یــا 
ــکا  ــای آمری ــار قول ه ــودی کن ــت و ناب ــرش ذل ــه پذی اینک
ــن  ــم. ای ــول کنی ــتی را قب ــای معیش ــش تنگن ــرای کاه ب
ــی  ــه محدودیت های ــوری اســالمی اســت ک ــم جمه تصمی
ــط  ــای مرتب ــا تحریم ه ــرد ت ــته ای بپذی ــوع هس را در موض
ــن تحریم هــا  ــر ای ــا اگ ــن حــوزه برداشــته شــود؛ ام ــا ای ب
بــه  بهانه هــای دیگــری برگــردد، تصمیــم نظــام آن خواهــد 

بــود کــه مانــدن در برجــام معنایــی نخواهــد داشــت.

سرمقاله
تبلیغات فرهنگی، بایدها و نبایدها

دکتری مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مریم سهرابی رنانی

تبلیغــات در مفهــوم کلــی خــود عبــارت اســت از: 
»رســاندن پیــام بــه دیگــری از طریــق برقــراری ارتبــاط 
ــار او.« ــش و رفت ــی در بین ــاد دگرگون ــور ایج ــه منظ ب

 نقــش تبلیغــات از طریــق رســانه های مختلــف در 
ــه، انکارنشــدنی اســت. در  ــر جامع ــگ ه اشــاعه فرهن
ایــن میــان تبلیغــات فرهنگــی می توانــد بــار ســنگینی 
ــه  ــود ب ــا خ ــی را ب ــای فرهنگ ــات و آموزش ه از اطالع

ــد. ــته باش ــراه داش هم
ــرای اشــاعه  تبلیغــات فرهنگــی تبلیغاتــی اســت کــه ب
ــتفاده  ــا اس ــی از آن ه ــای فرهنگ ــات و ایده ه موضوع
ــی آموزشــی اســت  ــغ فرهنگــی، فعالیت می شــود. تبلی
کــه بــه منظــور اطالع رســانی پیام هــای فرهنگــی 
انجــام می گیــرد؛ بــه طــوری کــه نتیجــه ایــن فعالیــت، 
نفــوذ بــر دیگــران و جــذب افــکار عمومــی و تغییــر یــا 

ــت.  ــی اس ــه های فرهنگ ــت ریش تقوی
هــدف از تبلیغــات فرهنگــی، افزایــش آگاهــی مخاطبان 
ــوده و از  ــی ب ــف فرهنگی اجتماع ــاره مســائل مختل درب
ــه  ــی ب ــای خاص ــود رفتاره ــالش می ش ــق ت ــن طری ای
ــی  ــه شــده و رفتارهای ــه نهادین ــوان هنجــار در جامع عن

نیــز بــه عنــوان رفتارهــای ناهنجــار متوقــف شــود.
تبلیغــات فرهنگــی را می تــوان از ابزارهــای کلیــدی 
بــرای ایجــاد آگاهــی در میــان گروه هــای هــدف و 
ــه اقــدام در جهتــی خــاص  ترغیــب و تشــویق آن هــا ب

ــرد. ــی ک ــت، تلق ــان آن اس ــر طراح ــد نظ ــه م ک
هنجارســازی،  رهگــذر  از  فرهنگــی  تبلیغــات   
بسترســازی، آموزش دهــی، مفهوم ســازی، الگوســازی 
و انتقــال پیــام بــر حیــات فرهنگــی و اجتماعــی، 
هدایــت الگوهــای رفتــاری، تحقــق انســجام اجتماعــی 
و جهت دهــی بــه افــکار عمومــی و فرهنگ ســازی 

ــت. ــذار اس ــده تأثیرگ ــر و بالن مؤث
دنیــای کنونــی، دنیــای تبلیغــات اســت؛ تبلیغاتــی 
ــق رســانه های جمعــی در  ــداوم از طری ــه طــور م ــه ب ک
معــرض چشــمان مخاطــب قــرار می گیــرد و وی را بــه 

ــد.  ــوق می ده ــان آن س ــداف متولی ــمت اه س
در ایــن بیــن، فعــاالن فرهنگــی در ایــن دنیــای رقابتــی 
ناچارنــد تــا از ابزارهــای تبلیغــات رســانه ای بــرای 
آگاه ســازی و معرفــی فرهنــگ و مؤلفه هــای فرهنگــی 
خــود اســتفاده کننــد تــا از ســایر رقیبــان عقــب نماننــد. 
ــی و  ــی، مطبوعات ــی، تلویزیون ــغ خــواه رادیوی ــک تبلی ی
... بایــد بتوانــد خــود را در میــان ســایر تبلیغــات جــای 
ــد در  ــا بتوان ــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد ت دهــد و ب
ــرده و  ــوذ ک ــب نف ــر مخاط ــلوغی در فک ــام و ش ازدح

ــد. ــه خــود جلــب کن توجــه وی را ب
ــق و  ــزی دقی ــر برنامه ری ــات فرهنگــی مؤث ــه تبلیغ الزم
ــتن  ــذار و داش ــای اثرگ ــناخت مؤلفه ه ــه، ش همه جانب
ــی مناســب اســت؛ رویکــردی کــه در آن  الگــوی ارزیاب
ــذار و  ــل تاثیرگ ــزا و عوام ــی اج ــز هماهنگ ــاره ای ج چ

ــت.  ــا نیس ــن هزینه ه تأمی
در سلسله نوشــتارهای پیــش رو بــه دنبــال بررســی 
ــی  ــاالن فرهنگ ــه فع ــود ک ــم ب ــش خواهی ــن پرس ای
بــرای افزایــش توجــه مخاطبــان و برخــورداری تبلیــغ از 
مؤلفه هــای اثربخــش بایــد از کــدام عوامــل تأثیرگــذار 

ــد. ــره برن در تبلیغــات فرهنگــی به

N.A.Dadi@eskimia.ir
نفیسه اله دادیگروه سیاست

ســید ســلمان ســامانی، ســخنگوی وزارت 
کشــور، گفــت: در جلســه هیئــت دولــت 
برگــزار  رئیس جمهــور  بــه  ریاســت  کــه 
شــد، گزینه هــای پیشــنهادی وزارت کشــور 
بــرای تصــدی مســئولیت اســتانداری های 
ــی  ــزد معرف ــدران و ی ــان، مازن ــل، اصفه اردبی
ــن  ــرای ای ــران ب ــت وزی ــب هیئ ــا تصوی و ب

مســئولیت انتخــاب شــدند. 
ــَمت  ــه ِس ــو ب ــر بهنام ج ــزود: اکب ــامانی اف س
ــه   ــزاده ب ــن مهرعلی ــل، محس ــتاندار اردبی اس
ــد اســالمی  ــان، محم ــَمت اســتاندار اصفه ِس
بــه ِســَمت اســتاندار مازنــدران و محمــود 
زمانی قمــی بــه ِســَمت اســتاندار یــزد تعییــن 

شــدند.
در   1۳۳۵ ســال  در  مهرعلیــزاده  محســن 
مراغــه متولــد شــده اســت. او متاهــل و 
ــدارک  ــزاده م ــت. مهرعلی ــد اس دارای ۳ فرزن

لیســانس مهندســی مکانیــک از دانشــگاه 
تبریــز، فــوق لیســانس مهندســی مکانیــک از 
دانشــگاه تبریــز و دکتــری اقتصــاد مهندســی 

از دانشــگاه تیلبــرگ را دارد. 
محســن مهرعلیــزاده در حــال حاضر اســتاندار 
اصفهــان و رئیــس فدراســیون بین المللــی 
ورزش هــای زورخانــه ای و عضــو هیئت مدیــره 

ســازمان منطقــه آزاد کیــش اســت. 
دوم  دولــت  در  و  خراســان  اســتاندار  وی 
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 

ــود.  ــی ب ــت بدن تربی
علیــزاده در خانــواده ای مذهبــی در شهرســتان 
مراغــه واقــع در اســتان آذربایجــان شــرقی به 

دنیــا آمــد. 
وی در انتخابــات دور نهــم ریاســت جمهــوری 
بــا حمایــت نماینــدگان مجلــس اســتان های 
غربــی،  آذربایجــان  شــرقی،  آذربایجــان 
عرصــه  وارد  خراســان  و  گیــالن  اردبیــل، 

ــد.  ــات ش انتخاب

معیــن  و مصطفــی  مهرعلیــزاده  محســن 
ــای  ــوان نامزده ــه عن ــال 1۳8۴ ب ــه در س ک
جنــاح اصالح طلــب وارد کارزار نهمیــن دوره 
ــده  ــران ش ــوری ای ــت جمه ــات ریاس انتخاب
بودنــد، ابتــدا توســط شــورای نگهبــان رد 
ــه  ــا نام ــس از آن ب ــا پ ــت شــدند؛ ام صالحی
مقــام عظمــای والیــت، حضــرت آیــت هللا 
ــاره  ــر دوب ــر دو نف ــه ای، ه ــی خامن ــید عل س

ــدند.  ــت ش ــد صالحی تأیی
بعضــی از اقدامــات وی در مســئولیت های 

اجرایــی عبارت انــد از:
صنعتــی، اقتصــادی، عمرانی و ســرمایه گذاری، 
ــان  ــد وانت نیس ــط تولی ــرای خ ــی و اج طراح
2000 در شــرکت ســایپا در ســال 1۳61، اجــرای 
طــرح انســداد الکترونیکی و فیزیکــی مرزهای 
افغانســتان حــدود 700 کیلومتــر از ســال 1۳77 
تــا 1۳7۹، ایجــاد اولیــن بــازار بــورس منطقه ای 
در کشــور در اســتان خراســان در ســال 1۳7۹، 
مشــارکت در تأســیس شــرکت بیمــه دی 
بــرای فرزنــدان عزیــز شــاهد، تأســیس بانــک 
دی بــرای فرزنــدان عزیــز شــاهد، ایجــاد 
ــن قطــب  ــوان اولی ــه عن ــه آزاد کیــش ب منطق
گردشــگری کشــور 1۳6۹ تــا 1۳72، ایجــاد 
اولیــن شــرکت هواپیمایــی غیردولتــی تحــت 
عنــوان »کیش ایــر« و راه انــدازی پــرواز 1۳70، 

ــارک اســتان خراســان  توســعه بزرگ تریــن پ
بــه  متعلــق  پــارک مشــهد(  )کوهســتان 

شــرکت شــاهد.
ــه  ــان و فعاالن ــوابق درخش ــه س ــه ب ــا توج ب
ــه  ــی رود وی ب ــار م ــزاده انتظ ــای مهرعلی آق
نحــو احســن از پــس مســئولیت های نصــف 

ــد.  ــان برآی جه

ــان  ــردم اصفه ــار م ــن انتظ ــن و مهم تری اولی
ــد، حــل مســئله آب اســت.  از اســتاندار جدی
زاینــده رود، رودخانــه ای بــود کــه همــه جریــان 
ــاور  ــن ب ــر ای ــتند و ب ــروری می دانس آن را ض
ــد کــه ســکون نخواهــد داشــت و محــل  بودن
ــده رود  ــی زن ــه معن ــن ب ــش آب و همچنی زای

اســت؛ اما در ســال 1۳7۹ نخســتین خشــکی 
خــود را تجربــه کــرد تــا نشــان دهــد برداشــت 
بی رویــه حتــی از رودخانــه ای کــه محــل 
را  آن  می توانــد  هــم،  اســت  آب  زایــش 

ــد. خشــک کن
ــاذ  ــا اتخ ــرم ب ــتاندار محت ــی رود اس ــد م  امی
سیاســت های مناســب و چانه زنــی دربــاره 
مســئله زاینــده رود بتوانــد رودخانــه زاینــده رود 
را احیــا کنــد تــا مــردم اصفهــان و کشــاورزان 
اســتان، بــا خیالــت راحــت بــه معیشــت خود 

بپردازنــد.
پروژه هــای  اجــرای  در  اصفهــان  اســتان 
ــای  ــواره در رده ه ــی و ســطح نخبگــی هم مل
ــت.  ــوده اس ــی ب ــوری و جهان ــتین کش نخس
بنابرایــن شــاید انتظــار دیگــر از اســتاندار، 
اتخــاذ  در  مجدانــه  و  پررنــگ  حضــور 
تصمیمــات مناســب و در خــور مــردم اســتان 

اصفهــان اســت. 
و  ناکارآمدی هــا  اســت کاســتی ها،  امیــد 
کمبودهایــی کــه بــه هــر دلیلــی تاکنــون 
ــی  ــات مقتض ــا اقدام ــم، ب ــاهد آن بوده ای ش

ــود. ــران ش ــرم جب ــتاندار محت اس
ــای  ــاب آق ان شــاءهللا در دوره اســتانداری جن
ــردم  ــرای م ــی ب ــای خوب ــزاده، روزه مهرعلی

ــورد. ــد خ ــم خواه ــان رق ــتان اصفه اس

 مطالبات مردم اصفهان 
از استاندار جدید

ادامه از صفحه اول

ــتری  ــل دادگس ــی، وکی ــزاده طباطبای ــود علی ــید محم س
ــده  ــان پرون ــرای متهم ــالم دادگاه ب ــاس اع ــر اس ــت: ب گف
ــادر  ــه ای ص ــت 200صفح ــده، کیفرخواس ــی گمش دکل نفت

ــت.  ــده اس ش
وی گفــت: پیــش از ایــن در پرونــده نــام ۴ متهــم مطــرح 
شــده بــود کــه بــه جــز یکــی از موکالنــم »محســن 
مهاجرانــی« کــه نــام وی در کیفرخواســت بــه عنــوان متهــم 
اعــالم نشــده، بــرای ســایر متهمــان قــرار مجرمیــت صــادر 

شــده اســت. 
ــالم  ــزاری دادگاه اع ــان برگ ــزود: زم ــی اف ــزاده طباطبای علی
ــون دالری  ــدن دکل 78 میلی ــوع گم ش ــت. موض ــده اس نش
ــی  ــر بررس ــی ب ــی مبن ــی الریجان ــه عل ــی نام ــا ط فورچون
مســئله بــه رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس، رســانه ای 

شــد. 

پــس از اعــالم ایــن موضــوع توســط یکــی از نماینده هــای 
مجلــس، اوایــل تیــر ســال ۹۴، وزیــر نفــت هــم موضــوع 

ــه ایــران را تأییــد کــرد. گم شــدن دکل نفتــی متعلــق ب
بــر اســاس خبرهــا، ایــن دکل توســط شــرکت تاسیســات 
دریایــی ایــران خریــداری شــده بــود و بــر همیــن اســاس 
کمیســیون انــرژی مجلــس هــم طــرح تحقیــق و تفحــص 
از ایــن شــرکت را کلیــد زد و بــرای دو تــن از مدیــران عامــل 

ســابق ایــن شــرکت پرونــده قضایــی تشــکیل شــد. 
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور هــم در اظهارنظــری بــا 
ــون دالر در  ــان اینکــه اصــل موضــوع گم شــدن 87 میلی بی
خریــد یــک دکل نفتــی صحــت دارد، اعــالم کــرد: افــرادی 
ــته اند  ــون نتوانس ــد، تاکن ــه کرده ان ــول را هزین ــن پ ــه ای ک
هیــچ دلیلــی ارائــه کننــد کــه ایــن پــول حتمــا بــه شــرکت 

فروشــنده تحویــل داده شــده اســت.

 »عــادل الجبیــر«، وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی، دیــروز 
ــتاد  ــای س ــه و رؤس ــت وزرای خارج ــخنانی در نشس ــی س ط
ــه  ــران ب ــه ای ــد ک ــی ش ــی مدع ــد یمن ــالف ض ــش ائت کل ارت
ــرای  ــال تغییــر چهــره یمــن از طریــق »قاچــاق« ســالح ب دنب

»حوثی ها«ســت. 
ــی  ــای سیاس ــت مقام ه ــه نشس ــاره ب ــا اش ــمی ب ــرام قاس به
و نظامــی ائتــالف متجــاوزان بــه کشــور یمــن در ریــاض 
ــر  ــی ب ــر خارجــه عربســتان ســعودی مبن ــزود: ادعــای وزی اف
مانع تراشــی کشــورمان بــرای صلــح در یمــن مضحــک و 

اســت.  بی اســاس 
 قاســمی ادامــه داد: جمهــوری اســالمی ایــران از اولیــن 
ــن تجــاوز آن را محکــوم کــرده و خواســتار توقــف  ســاعات ای
جنــگ شــده بــود و همچنــان راه حــل نظامــی در یمــن را 
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــتا از هی ــن راس ــد و در ای ــردود می دان م

پایــان ایــن جنــگ خونبــار و نفرت انگیــز دریــغ نخواهــد کــرد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: تکــرار ادعاهــای کــذب 
ــی  ــانی و بین الملل ــئولیت انس ــار مس ــاض از ب ــالس ری در اج
ــات شــنیعی را از قتــل و تخریــب مــدارس  کســانی کــه جنای
و بیمارســتان ها گرفتــه تــا محاصــره و گرســنگی دادن بــه 
نخواهــد  شــده اند،  مرتکــب  مســلمان  و  بی گنــاه  مــردم 

کاست. 
قاســمی بــا تأکیــد بــر اینکــه حــل مشــکالت یمــن در 
گــرو توقــف جنــگ و ارســال کمک هــای انسان دوســتانه و 
ــه  ــی اســت، ب ــای یمن ــه گروه ه ــن هم ــر بی ــوی فراگی گفت وگ
شــرکت کنندگان در ایــن نشســت توصیــه کــرد بــه اشــتباهات 
خــود ادامــه ندهنــد و بــا عذرخواهــی از مــردم یمــن زمینــه را 
ــم  ــر فراه ــای فراگی ــروع گفت وگوه ــگ و ش ــف جن ــرای توق ب

ســازند.
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،،
مطالبــات مــردم از اســتاندار جدیــد 
بــر محــور آب و ادامــه رونــد پیشــتازی 

اســتان اصفهــان اســت

مجلــس  ناظــر  عضــو  تابــش،  محمدرضــا 
ــار،  ــول و اعتب ــورای پ ــالمی در ش ــورای اس ش
ــت  ــا محوری ــوه ب ــه ق ــران س ــرا س ــت: اخی گف
کاســپین  سپـرده گـــذاران  مشـــکل  حــل 

داشــتند.  جلســه ای 
وی بــا ابــراز اینکــه در جلســه ســران قــوا 
تصمیــم گرفتــه شــده بــود تــا ســقف 100 
ــود،  ــت ش ــپرده گذاران پرداخ ــول س ــون پ میلی
ــوا  ــه ســران ق ــا مجــوز شــرعی ک ــه داد: ب ادام
گرفته انــد، مقــرر شــده تــا ســقف 200 میلیــون 

پــول ســپرده گذاران پرداخــت شــود.
نماینــده مــردم اردکان در مجلــس بــا تصریــح 
بــه اینکــه بــا شــکایت برخــی از ســپرده گذاران 

بــه قــوه قضائیــه منابــع مالــی مؤسســات مالی 
ــده و  ــف ش ــده اند، توقی ــکل ش ــار مش ــه دچ ک
ــکان  ــا ام ــن 200میلیون ه ــت ای ــکان پرداخ ام
نــدارد، اظهــار داشــت: مقــرر شــده کــه لیســت 
قــوه  بــه  مالــی  مؤسســات  حســاب های 
قضائیــه اعــالم شــود تــا قــوه قضائیــه حکــم به 
رفــع توقیــف امــوال مؤسســات مالــی بدهــد تــا 
پــول ســپرده گذاران تــا ســقف 200 میلیــون 

مســترد شــود.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه و محاســبات 
مجلــس بــا اعــالم اینکــه بــا پیشــنهاد رئیــس 
قــوه قضائیــه هیئتــی مرکــب از هیئــت تصفیــه 
هیئت مدیــره  فرشــتگان،  مالــی  مؤسســه 

یــک  مجلــس،  نماینــده  یــک  کاســپین، 
رئیــس  دادســتانی کل کشــور،  از  نماینــده 
دادســرای مالــی )آقــای پســندیده( و  معــاون 
ــکل  ــل مش ــرای ح ــزی ب ــک مرک ــارت بان نظ
ســپرده گذاران تشــکیل شــده، اضافــه کــرد: 
ــا  ــت بدهی ه ــت وضعی ــرار اس ــت ق ــن هیئ ای
ــی  ــه مال ــوال مؤسس ــپرده گذاران و ام ــه س را ب
فرشــتگان کــه قــرار اســت بــه مؤسســه مالــی 
ــول ســپرده گذاران  ــرای پرداخــت پ کاســپین ب

ــد. ــخص کن ــود مش ــذار ش واگ
عضــو ناظــر مجلــس در شــورای پــول و اعتبــار 
ــت  ــن هیئ ــه ای ــن جلس ــه اولی ــالم اینک ــا اع ب
تشــکیل و در آن جلســه بــه ســه تصمیــم 

رســیده شــد، افــزود: اولیــن تصمیــم ایــن 
بــوده کــه اموالــی کــه در قیمت گذاری هــای 
ــی فرشــتگان  انجام شــده بیــن مؤسســات مال
و کاســپین  توافــق طرفینــی حاصــل شــده نقل 
و انتقالشــان انجــام شــود تــا ایــن مــورد یکــی 
از مبناهــای تصفیــه پــول ســپرده گذاران باشــد. 
ــوال،  ــی از ام ــت: در بخش ــار داش ــش اظه تاب
ــه  ــن دو مؤسس ــت  بی ــر قیم ــر س ــی ب توافق
مالــی کاســپین و  فرشــتگان وجــود نــدارد کــه 
ــرر شــده صــورت  ــم دوم مق ــای تصمی ــر مبن ب
ایــن امــوال آورده شــود تــا در هیئتــی کــه 

ــوند.  ــف ش ــن تکلی ــده تعیی ــکیل ش تش
وی تصریــح کــرد: برخــی از ســپرده گذاران 
امــوال  از  بعضــی  هســتند  حاضــر  نیــز 
ــه   ــی فرشــتگان و کاســپین را ب مؤسســات مال

ــرخ  ــتر از ن ــت بیش ــا قیم ــری و ب ــورت تهات ص
ــومی  ــم س ــه در تصمی ــد ک ــده بردارن تعیین ش
ــن  ــت ای ــده لیس ــرر ش ــده مق ــه ش ــه گرفت ک
امــوال نیــز آورده شــود تــا تعییــن تکلیــف 

ــوند. ش
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ــون کاتســا«  رئیــس قــوه  قضائیــه گفــت: اجــرای »قان
مســلح  نیــروی  تحریــم  معنــای  بــه 
ــد  ــت و می توانن ــور اس ــک کش ــمی ی رس
بــه بهانــه همــکاری دولــت ایــران بــا ســپاه 

ــد. ــم کنن ــت را تحری ــی دول حت
جلســه  در  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی قضای ــئوالن عال مس

تصویــب دوبــاره تحریم هــای کنگــره آمریــکا علیــه 
جمهــوری اســالمی ایــران در روزهــای اخیــر اظهــار 
ــون »کاتسا«ســت  ــر قان ــن تحریم هــا عــالوه ب کــرد: ای
کــه از نهــم آبــان علیــه ســپاه پاســداران انقــالب 
ــره  ــر، کنگ ــال حاض ــود. در ح ــال می ش ــالمی اعم اس
ــده  ــران ش ــه ای ــم علی ــودکار تحری ــین خ ــکا ماش آمری
ــات  ــن اقدام ــا ای ــد ب ــه می توانن ــد ک ــور می کنن و تص
بــه ملــت مــا فشــار وارد کننــد؛ در حالــی کــه بیــش از 
ــرار  ــه شکســت خورده را تک ــن تجرب ۳0 ســال اســت ای
ــران  ــت ای ــه مل ــا علی ــه هرج ــد ک ــد و می دانن می کنن
ــا بیشــتر ایســتادگی  ــردم م  دشــمنی روا داشــته اند، م

کرده اند.
ــا بیــان اینکــه اجــرای »قانــون  رئیــس قــوه قضائیــه ب

ــمی  ــلح رس ــروی مس ــم نی ــای تحری ــه معن ــا« ب کاتس
بــه  می تواننــد  و  اســت  کشــور  یــک 
ــپاه  ــا س ــران ب ــت ای ــکاری دول ــه هم بهان
حتــی دولــت را تحریــم کننــد، افــزود: 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی نیــروی 
مســلح رســمی کشــور ماســت کــه در 
دفــاع  کشــور  از  مختلــف  برهه هــای 
ــی  ــه های داخل ــه نقش ــل آنک ــه دلی ــا ب ــرده و دقیق ک
ــورد  ــرده، م ــر آب ک ــش ب ــمنان را نق ــه ای دش و منطق

غضــب آمریــکا قــرار دارد.
آملــی الریجانــی اصــل تحریــم کــردن نیروهــای مســلح 
ــت و  ــول دانس ــری غیرمعق ــور را ام ــک کش ــمی ی رس
ــتی  ــور به درس ــئوالن کش ــه مس ــه هم ــرد: گرچ ــار ک اظه
ــه، موضــع واحــد  ــن سیاســت های خصمان ــال ای در قب
و قاطعانــه ای اتخــاذ کرده انــد، امــا جــا دارد دولــت 
مســئول  دســتگاه های  ســایر  و  مجلــس  محتــرم، 
عملــی  راه هــای  موضع گیری هــا،  ایــن  بــر  عــالوه 
ــد  ــا ترســیم کنن ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل بیشــتری را ب
ــی  ــخ عمل ــه، پاس ــری قاطعان ــر موضع گی ــالوه ب ــا ع ت

ــم. ــمنی ها بدهی ــن دش ــه ای ــبی ب مناس

ســخنگوی فراکســیون حــج و زیــارت مجلــس شــورای اســالمی 
از برگــزاری نشســت فراکســیون بــا اعضــای ســتاد 
ــه  ــیدگی ب ــور رس ــه منظ ــور ب ــن وزارت کش اربعی
ــران  ــروج زائ ــیر خ ــده در مس ــکالت پیش آم مش

ــر داد. ــن حســینی از کشــور خب اربعی
افزایــش  موضــوع  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاد  ــای زی ــن، به ــران اربعی ــردد زائ ــای ت هزینه ه

پارکینگ هــای مــرزی، موضــوع روادیــد، معضــل تراکــم جمعیــت 
در مرزهــا و مباحــث امنیتــی در مرزهــا از جملــه محورهــای 
ــا اعضــای  ــارت مجلــس ب نشســت امــروز فراکســیون حــج و زی
ــیون  ــت های فراکس ــل نشس ــور در مح ــن وزارت کش ــتاد اربعی س
ــود، گفــت: رویکــرد نشســت امــروز عــالوه  در مجلــس خواهــد ب
بــر اینکــه تعاملــی و همدالنــه خواهــد بــود، محتــوای انتقــادی نیــز 

ــت. ــد داش خواه
ــه  ــی ک ــه حوزه های ــا ورود ب ــت ب ــت: دول حســینی شــاهرودی گف
ــه او نداشــته، موجــب شــده حضــور بخــش مردمــی در  ربطــی ب
اربعیــن حســینی کم رنــگ شــود؛ زیــرا آن هــا حــس می کننــد بــا 
وجــود حضــور پررنــگ دولــت در بعضــی عرصه هــا دیگــر نیــازی 

بــه اقدامــات داوطلبانــه نیســت. 
ــه جــای آنکــه حضــور خــود را در  وی خاطرنشــان کــرد: دولــت ب

موکب هــای مســیر راهپیمایــی اربعیــن در عــراق افزایــش دهــد، 
ــروج  ــهولت ورود و خ ــر س ــود را ب ــز خ ــد تمرک بای

ــت. ــان می گذاش ــای خودم ــران از مرزه زائ
ــه  ــت: ب ــس گف ــاهرود در مجل ــردم ش ــده م نماین
 عنــوان مثــال هرچنــد کــه زائــران اســتان ها را 
بــرای عبــور از مرزهــای گوناگــون دســته بندی 
ــدی  ــروج زمان بن ــرای خ ــون ب ــا چ ــد، ام کرده ان
ــرز  ــک م ــم در ی ــا ه ــه ب ــتان هم ــد اس ــه، زوار چن ــورت نگرفت ص
خــاص حضــور یافته انــد کــه موجــب تراکــم جمعیــت شــده  اســت. 
وی تصریــح کــرد: دولــت بخــش عمــده ای از تمرکــز خــود را صرف 
مســیرهای راهپیمایــی اربعیــن در خــاک عــراق کــرده اســت؛ در 
حالــی کــه طــی ســال  های گذشــته، زائــران ایرانــی هیــچ مشــکلی 
نداشــتند و اگــر دولــت یــک موکــب هــم آنجــا نمــی زد، پذیرایــی 
ــدر کافــی  ــه ق ــرادران و خواهــران عراقــی همچــون هــر ســال ب ب

بــرای ایرانیــان فراهــم بــود.
ــدازی  ــات همچــون راه ان ــان هشــدار داد: بعضــی اقدام وی در پای
موکب هــای متعــدد دولتــی از ســوی ایــران در مســیر راهپیمایــی 
ــای  ــا موکب ه ــت ب ــس رقاب ــاد ح ــب ایج ــراق موج ــن در ع اربعی
ســنتی و بی آالیــش مــردم عــراق شــده و گاه ممانعــت و مقاومــت 

آن هــا را در پــی دارد.

 روحانی درخواست 
دیدار ترامپ را رد کرد

ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــمی، س ــرام  قاس به
ایــاالت  ابــراز تمایــل رئیس جمهــوری  دربــاره 
متحــده آمریــکا بــرای مالقــات بــا ریاســت 
محتــرم جمهــوری اســالمی ایــران در حاشــیه 
ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــر مجم ــت اخی نشس
ــط  ــی توس ــن تمایل ــت: چنی ــار داش ــد اظه متح
طــرف آمریکایــی مطــرح شــد کــه مــورد موافقــت 
ــران  رئیس جمهــور محتــرم جمهــوری اســالمی ای

ــت. ــرار نگرف ق

 داعش و جبهه  النصره 
به جان هم افتادند

مرکــز موســوم بــه دیده بــان حقــوق بشــر ســوریه 
کــه دفتــرش در لنــدن اســت، اعــالم کــرد: جبهــه 
 النصــره کــه هم اکنــون تحریرالشــام نامیــده 
شــهر  شــرقی  شــمال  حومــه  در  می شــود، 
ــده و  ــر ش ــختی درگی ــه س ــش ب ــا داع ــاه ب حم

می جنگــد. 
روســتای  اطــراف  اعــالم کــرد:  مرکــز  ایــن 
ــه  ــه جبه ــت ک ــی اس ــی از مناطق ــرحا« یک »س
 النصــره و داعــش در آن بــه جــان هــم افتاده انــد.

 راهکار ابداعی کره شمالی   
به توهین ترامپ

ــا  ــپ ب ــن ترام ــه توهی ــش ب ــمالی در واکن ــره ش ک
اعالمیه هــای  ابداعــی،  راهکارهــای  بــه  توســل 
ــر  ــکا ب ــور آمری ــاره رئیس جمه ــزی را درب توهین آمی
ــی، پخــش کــرد.  ــراز ســئول، پایتخــت کــره  جنوب ف
ایــن اعالمیه هــا در بالن هایــی قــرار گرفتــه و شــامل 
یادداشــت هایی بودنــد کــه دونالــد ترامــپ، را »بیمــار 
روانــی« و »پیــر خرفــت« خطــاب کــرده اســت. ایــن 
توهین هــا ظاهــرا پاســخ کیم جونــگ اون بــه ترامــپ 
اســت کــه او را »مــرد موشــکی« خطــاب کــرده بــود.

 سردرگمی اروپا 
از سیا ست های ترامپ

ــه توافــق  رویکــرد دولــت و قانونگــذاران آمریــکا ب
هســته ای بــا ایــران بــر مبهم بــودن آینــده افــزوده 

اســت.
ــام داده  ــا پی ــه اروپایی ه ــپ ب ــو ترام ــک س  از ی
بــود کــه بــه فعالیــت تجــاری خــود بــا ایــران ادامه 
ــرای  ــکا ب ــس آمری ــر مجل ــوی دیگ ــد و از س دهن
ــد و  ــای جدی ــران تحریم ه ــا ای ــدگان ب معامله کنن
ســختی را تصویــب کــرده اســت. آمریــکا اکنــون 

ــران را بســته اســت. ــا ای راه تجــارت ب

بیش از 90 درصد »رقه« سوریه 
با خاک یکسان شده است

وزارت امــور خارجــه ســوریه در بیانیــه ای اعالم 
ــا  ــه« ب ــهر »رق ــد ش ــش از ۹0 درص ــرد: بی ک
ــه  ــز عام المنفع ــده و مراک ــان ش ــاک یکس خ
ــت.  ــده اس ــب ش ــاخت هایش تخری و زیرس
ــزار  ــا ه ــزود: ده ه ــوریه اف ــه س وزارت خارج
نفــر از مــردم شــهر رقــه و دیگــر شــهرها 
ــالت  ــت حم ــه عل ــه ب ــتان رق ــق اس و مناط
ــش  ــکا و متحدان ــیانه آمری ــه و وحش عامدان

شــده اند. آواره 

بین الملل

دولت باید بر سهولت ورود و خروج 
زائران اربعین متمرکز می شد

رئیس قوه قضائیه:

با قانون »کاتسا« حتی می توانند دولت را تحریم کنند

پاسخ ایران به گزافه گویی های عربستان صدور کیفرخواست پرونده دکل نفتی گمشده



فناوری

چطور دسترسی دستگاه ها به 
تلگرام را ببندیم؟

اگــر حســاب تلگــرام شــما در دســتگاه هایی غیــر از 
آن هایــی کــه در اختیــار خودتــان اســت، بــاز شــده، بــرای 
ــر نســبت  جلوگیــری از سوءاســتفاده های احتمالــی زودت

ــه بســتن و لغــو دسترســی آن هــا اقــدام کنیــد.  ب
ــران از راه هــای  ــرای حفــظ امنیــت کارب اگرچــه تلگــرام ب
ــد امــا ممکــن اســت حســاب  متعــددی اســتفاده می کن
ــه از  ــد ک ــاز باش ــتگاه هایی ب ــر روی دس ــما ب ــرام ش تلگ

ــر نداشــته باشــید.  آن هــا خب
بــرای بســتن ایــن حســاب ها الزم اســت از تنظیمــات این 
پیام رســان اســتفاده کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد ابتــدا وارد 
 منــوی تلگــرام شــده و ســپس گزینــه setting را انتخــاب 

کنید. 
 Privacy and Security ــه ــز گزین ــه بعــدی نی در مرحل
را انتخــاب کنیــد. ســپس در قســمت بعــدی بــه بخــش 
Security رفتــه و گزینــه Active Sessions را انتخــاب 
کنیــد. اکنــون در قســمت Active Sessions می توانیــد 
حســاب  بــه  کــه  دســتگاه هایی  اطالعــات  تمامــی 
ــرای  ــد. ب ــرام شــما متصــل هســتند را مشــاهده کنی تلگ
ــه  ــت گزین ــی اس ــر کاف ــتگاه های دیگ ــردن دس ــارج ک خ
ــرده و  ــاب ک Terminate All Other Sessions را انتخ
ــد. ــرروی OK کلیــک کنی در نهایــت در پنجــره بازشــده ب

چرا گوشی ها هنوز قادر به رقابت با 
دوربین نیستند

تفــاوت اصلــی بیــن دوربیــن DSLR و گوشــی هوشــمند 
در انــدازه  سنســور آن هــا اســت. 

ــن  ــری ای ــات برت ــرای اثب ــی ب ــورد به تنهای ــک م ــن ی همی
ــت. ــی اس ــراه کاف ــی های هم ــر گوش ــا ب دوربین ه

تــا زمانــی کــه ایــن تفــاوت در انــدازه  سنســور وجــود دارد، 
ــک  ــا ی ــی ب ــک گوش ــن ی ــی دوربی ــه خروج ــور اینک تص
 دوربیــن DSLR برابــر باشــد، غیرمنطقــی و عجیــب خواهد 
ــک  ــرد ی ــوه  کارک ــی در نح ــاوری اصل ــور، فن ــود. سنس ب
ــام  ــت تم ــه  آن ثب ــود و وظیف ــوب می ش ــن محس دوربی

ــت.  ــز اس ــمت لن ــه س ــده ب ــای تابیده ش نوره
ــتری  ــور بیش ــد، ن ــر باش ــور بزرگ ت ــدازه  سنس ــه ان هرچ
ــور بیشــتری ثبــت شــود،  ــد و هرچــه ن ــد ثبــت کن می توان
تصویــر نهایــی جزئیــات بیشــتر و ظاهــر واقعی تــری 
ــول  ــال ف ــن دیجیت ــک دوربی ــور ی ــت. سنس ــد داش خواه
فریــم ۲۴ × ۳۶ میلی متــر اســت. در طــرف مقابــل، انــدازه  
سنســور گوشــی های هوشــمند کمتــر از یــک اینــچ اســت. 
ــا را در  ــن دوربین ه ــی از بهتری ــه یک ــل ۲ ک ــوگل پیکس گ
ــار دارد، از  ــروزی در اختی ــمند ام ــی های هوش ــن گوش بی
سنســوری بــه ابعــاد ۲.۶/۱ اینــچ )۴.۱ × ۵.۵ میلی متــر( 
 DSLR ــن ــک دوربی ــور ی ــن، سنس ــرد. بنابرای ــره می ب به
ــی  ــک گوش ــور ی ــر از سنس ــر بزرگ ت ــا ۶ براب ــا ۴ ت تقریب
ــگر  ــور و پردازش ــدازه ی سنس ــز ان ــت. به ج ــمند اس هوش
ــری  ــای دیگ ــمند محدودیت ه ــی های هوش ــر، گوش تصوی
ــی ها در  ــز گوش ــال، لن ــرای مث ــد. ب ــراه دارن ــه هم ــز ب نی
ــی  ــیار ابتدای ــوز بس ــای DSLR هن ــا دوربین ه ــه ب مقایس
اســت. همچنیــن شــما می توانیــد لنــز دوربین هــای 
روی  بیشــتری  کنتــرل  و  دهیــد  تغییــر  را   DSLR
بخش هــای مختلــف داشــته باشــید. امــا در طــرف 
ــوع  ــی از ن ــا لنزهای ــمند تنه ــی های هوش ــل، در گوش مقاب
عریــض در اختیــار داریــد. علــت اســتفاده از لنزهــای 
ــور در آن  ــدازه ی سنس ــش ان ــی ها، افزای ــض در گوش عری

ــت. ــدود اس ــای مح فض

اخبار اقتصادی
اشتغال پایدار در کشور 

زیر سؤال رفته است
رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران، 
ــرارداد  ــا ق ــران ب ــد کارگ ــه ۹۶ درص ــان اینک ــا بی ب
موقــت کار می کننــد، گفــت: اشــتغال پایــدار در 

ــه اســت.  ــؤال رفت ــر س کشــور زی
ــری  ــه کارگ ــای جامع ــی گرفتاری ه ــا عباس غالمرض
ــت شــغلی و بحــث دســتمزد  ــدم امنی را شــامل ع
اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: حــدود ۹۵ تــا ۹۶ 
ــت کار  ــرارداد موق ــا ق ــور، ب ــران در کش ــد کارگ درص
می کننــد کــه ایــن بــه معنــای عــدم امنیــت شــغلی 

ــان اســت.  آن
وی تصریــح کــرد: بــا ایــن شــرایط، اشــتغال پایــدار 
در کشــور زیــر ســؤال رفتــه و نیــاز بــه بررســی 

مجــدد دارد. 
رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ایــران بــا اشــاره بــه بحــث دســتمزد کارگــران 
ــکل  ــار مش ــران دچ ــی کارگ ــت زندگ ــزود: معیش اف
و زندگــی آنــان متزلــزل شــده اســت، بنابرایــن بــه 

ــرد. ــژه ک ــه وی ــد توج ــوع دســتمزد بای موض
ــرای  ــه عنــوان دســتمزد ب  ۹۳۰ هــزار تومانــی کــه ب
ــوی ۱۰ روز  ــده، جوابگ ــه ش ــر گرفت ــران در نظ کارگ

ــان نیســت. آن

پاتک به ایرالین های ایرانی
در حالــی کــه ایرالین هــای ایرانــی بعــد از تصویــب 
ــش قیمــت ســوخت  ــا افزای ــن ب ــرواز اربعی ــرخ پ ن
در فــرودگاه نجــف مواجــه شــدند، هواپیمایــی 
ــا  ــه فــروش بلیــت ســفر اربعیــن ب العراقیــه نیــز ب

ــرد.  ــدام ک ــر اق قیمــت کمت
ــة  ــة العراقی ــام خطــوط الجوی ــا ن ــن عراقــی ب ایرالی
کــه در ایــران بــا نــام شــرکت هواپیمایــی العراقیــه 
شــناخته شــده همزمــان بــا فرآینــد فــروش بلیــت 
پروازهــای اربعیــن از ســوی ایرالیــن هــای داخلــی 
اقــدام بــه بلیت فروشــی در دفاتــر خــود در تهــران و 

مشــهد کــرده اســت. 
ایــن ایرالیــن عراقــی بلیــت ســفرهای هوایــی 
بغــداد و نجــف را بــا مبلغــی کمتــر از نــرخ مصــوب 

ایرالین هــای ایرانــی بــه فــروش می رســاند.
 در حــال حاضــر تهــران بغــداد تهــران و تهــران 
نجــف تهــران بــا هواپیمایــی العراقیــه یــک میلیــون 
و ۱۵۰ هــزار تومــان و مشــهد بغــداد مشــهد و مشــهد 
نجــف مشــهد نیــز بــه قیمــت یــک میلیــون و ۳۰۰ 

ــود.  ــه می ش ــان عرض ــزار توم ه
بــه همیــن دلیــل کلیــه بلیت هــای پروازهــای 
اربعیــن شــرکت هواپیمایــی دولتــی عــراق در تهــران 

ــه اســت.  ــروش رفت ــه ف و مشــهد ب
ایــن در حالــی اســت کــه بــه محــض آغــاز فرآینــد 
ســوی  از  اربعیــن  پروازهــای  بلیــت  فــروش 
ــف  ــرودگاه نج ــی، ف ــی ایران ــرکت های هواپیمای ش
ــور  ــه ط ــوخت را ب ــت س ــب قیم ــی عجی در اقدام
ــا  ــه ت ــه ای ک ــه گون ــش داد ب ــه ای افزای قابل مالحظ
پیــش از نــرخ گــذاری پروازهــای اربعیــن، ســوخت 
شــرکت های  بــه  فــرودگاه  ایــن  در  هواپیمــا 
ــب  ــس از تصوی ــنت و پ ــری ۸۶ س ــی لیت هواپیمای
ــرخ نهایــی ســفرهای هوایــی عتبــات عالیــات در  ن
ــم  ــک دالر و نی ــه ی ــینی )ع( ب ــن حس ــام اربعی ای

ــت.  ــش یاف افزای
بنابرایــن فــرودگاه نجــف از یــک ســو از شــرکت های 
هواپیمایــی ایرانــی هزینــه باالتــری بابــت ســوخت 
ــا تبعیــض در  ــد و از ســوی دیگــر ب دریافــت می کن
ــن  ــی از ایرالی ــات فرودگاه ــای خدم ــذ هزینه ه اخ
ــای  ــی، فض ــرکت های ایران ــه ش ــبت ب ــی نس عراق
ــده  ــدارک دی ــی ت ــن عراق ــع ایرالی ــه نف ــت را ب رقاب

اســت.

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسردبیر

در روزهــای اخیــر وزیــر بهداشــت از کیفیــت پاییــن 
و شــوری نــان در کشــور اظهــار گلــه و انتقــاد کــرد 
ــخصیت های  ــش ش ــی و واکن ــب نگران ــه موج ک
مختلــف و متعــددی شــد. تشــکل نانوایــان ســنتی 
در واکنــش بــه ســخنان وزیــر بهداشــت می گویــد 
ــن آورده و  ــدت پایی ــه ش ــان را ب ــک ن ــزان نم می
حتــی از ســوی وزارت بهداشــت تقدیــر شده اســت. 
ــت  ــودن کیفی ــن  ب ــاورزی پایی ــر کش ــی وزی از طرف
گنــدم ایرانــی را قبــول نــدارد. محمــود حجتــی در 
ــت:  ــه اس ــت گفت ــر بهداش ــای وزی ــه ادع ــخ ب پاس
نمی دانــم کــه وزیــر بهداشــت و درمــان چــه گفتــه 
اســت؛ امــا هــزاران ســال اســت کــه مــردم ایــران 
گنــدم تولیــد و بهتریــن نــان را مصــرف می کننــد و 

ــد. ــم نمی زنن ــک ه نم
 بــه نظــر می رســد در ایــن شــرایط ایــن یــک بحــث 
انحرافــی و غیــر قابــل قبــول اســت کــه شــاید برای 
توجــه اذهــان و گــذر از یــک موضــوع خــاص باشــد 
ــت  ــات هیئ ــل در جلس ــه حداق ــری ک و اال دو وزی
نــدارد  دولــت همدیگــر را می بیننــد، ضرورتــی 
چنیــن موضوعــی را کــه تــازه هــم نیســت رســانه ای 

کننــد و یکــی بگویــد و دیگــری جــواب دهــد.
 ارتقاء کیفیت گندم و نان

ــوت  ــوت الیم ــه ق ــد ک ــی می فهم ــر آدم ــن را ه  ای
ــی  ــود و حت ــن ش ــور تأمی ــد در کش ــردم اوال بای م
ذره ای وابســتگی در ایــن مــورد پذیرفتنــی نیســت؛ 
ثانیــا دولــت کــه دو عضــوش همیــن دو وزیــر 
ــان  ــدم و ن ــت گن ــاء کیفی ــرای ارتق ــد ب هســتند بای

ــدی  ــدم تولی ــد و گن ــه باش ــا برنام ــگ و ب هماهن
ــر  ــا نظــارت ب ــی برســاند و ب ــه اســتاندارد جهان را ب
نانوایــان کیفیــت نــان را هــم بــه اســتاندارد برســاند. 
اینجــا فقــط وزیــر کشــاورزی نقــش نــدارد، وزیــر 
ــت و  ــردم اس ــالمت م ــئول س ــه مس ــت ک بهداش
بایــد نظــارت بــر همــه خوردنی هــای مــردم داشــته 
ــه  باشــد مســئولیت بیشــتری دارد. ایشــان بایــد ب
خــودش و عوامــل تحــت امــرش بیشــتر معتــرض 
باشــد؛ چراکــه اگــر نمــک زیــاد اســتفاده می شــود 
ــا  ــد و ی ــن کنن ــان اینچنی ــی نانوای ــاید برخ ــه ش ک
اگــر از جــوش شــیرین همچنــان بعضــی اســتفاده 
ــود.  ــد ب ــئول خواه ــت مس ــد، وزارت بهداش می کنن
ــد هللا  ــی می کن ــن اعتراض ــر چنی ــرا وزی ــال چ ح

ــم؟! اعل
 داستان نان

ــران سال هاســت  ــان در ای ــر حــال موضــوع ن در ه
کــه مــورد بحــث کارشناســان مختلــف اســت. 

وزیــر بهداشــت معتقــد اســت ضرورتــی نــدارد 
ــدم داشــته باشــیم و  ــی گن ــد داخل ــه تولی اصــرار ب
بایــد بخشــی از نیازمــان را از واردات تأمیــن کنیــم 
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــتی نیس ــر درس ــن فک ــه ای ــه البت ک
مهــم اســت کــه چــرا گنــدم در ایــران نه تنهــا بــا دو 
برابــر قیمــت بــازار جهانــی بــه دســت مصرف کننــده 
ــرای کشــت  ــن مصــرف آب ب ــه میانگی می رســد ک
ــر برخــی کشــورها از  ــا ســه براب ــدم در کشــور ت گن
ــد موضــوع بحــث  ــه مصــر اســت، این هــا بای جمل
باشــد و اال نمــک و جــوش شــیرین نیــاز بــه 
ــی و  ــد مسئولیت شناس ــه نیازمن ــدارد؛ بلک ــث ن بح
قاطعیــت در عمــل اســت نــه در حــرف. حــال اگــر 
بخشــی از آرد تولیــدی خودمــان چســبندگی الزم را 
نــدارد بایــد بــا گنــدم دیگــر نقــاط خودمــان مخلــوط 
ــدازه الزم  ــه ان ــا ب ــرد ی ــع ک ــکل را مرتف ــرد و مش ک
گنــدم داخلــی را بــا گنــدم خارجــی تهاتــر کــرد؛ امــا 

ــود اجــازه واردات را داد.  ــه کمب ــه بهان ــد ب نبای
ــی را رو  ــر تازه های ــنود دو وزی ــن گفت وش ــه ای البت
کــرد کــه قابل تأمــل اســت، اینکــه باألخــره برخــی 
نانوایــان تــا ۳ برابــر مجــاز از نمــک اســتفاده 
می کننــد کــه بایــد پرســید مأمــوران بهداشــت غــذا 
ــد؟! ــار کنن ــن را مه ــد ای ــد کــه نمی توانن و ... کجاین

 یــا محســن لزومیــان گفتــه: کارخانه هــای آرد، 
نــول آرد تولیدشــده از گندم هــای داخلــی را گرفتــه 
قنادی هــا  بــه  باالیــی  قیمت هــای  بــه  را  آن  و 
ــی  ــت آردهــای داخل می فروشــند، نول کشــی کیفی
را کــه در شــرایط عــادی هــم چنــدان مناســب 
نیســت، بــه شــدت کاهــش می دهــد کــه بــاز 
ــن  ــرا چنی ــه چ ــد ک ــواب دهن ــد ج ــئوالن بای مس

ــد؟  ــت بیفت ــان از کیفی ــا ن ــد ت ــازه ای می دهن اج
بدتــر اینکــه گفتــه می شــود برخــی از نانوایی هــا از 
بهبوددهنده هــای بســیار خطرناکــی بــرای ســفیدتر 
و نرم تــر شــدن نان هــا اســتفاده می کننــد کــه 

ــت. ــد اس ــر قن ــان جوه هم
 جوهر قند

ممکــن اســت خــود نانوایــان از مضــرات ایــن 
ــواد  ــن م ــه ای ــر نداشــته باشــند؛ چــرا ک ــاده خب م
افزودنــی بــه اســم بهبوددهنــده بــه آن هــا فروختــه 
ــرر و  ــه ض ــع ب ــی راج ــچ توضیحات ــود و هی می ش
ــراد داده  ــالمت اف ــر س ــا ب ــتفاده از آن ه ــان اس زی
ــخگو  ــد پاس ــئوالن بای ــم مس ــاز ه ــه ب ــود ک نمی ش

ــند؟  باش
ــعله  ــا ش ــنتی ب ــان س ــت ن ــد پخ ــوم ش ــز معل نی
ســرطان زا  ترکیبــات  نشســتن  و  مســتقیم 
پــرت  و  نــان  حلقــوی(روی  )هیدروکربن هــای 
حرارتــی بــاال در فرهــای پخــت و نیــز عــوارض 
جســمی بــاال بــرای کارگــران، عــدم کنتــرل موازیــن 
بهداشــتی فــردی و محیطی، اســتفاده بیــش از حد 
ــدم  ــی خــارج از دوز اســتاندارد و ع ــواد افزودن از م
حضــور نماینــده بهداشــت در واحــد تولیــدی، عــدم 

ثبــات در مدیریــت واحــد تولیــدی، اســتفاده از 
کارگرهــای غیرماهــر و کم ســواد و بعضــًا غیرمجــاز 
غیرمجــاز  افزودنی هــای  از  اســتفاده  خارجــی، 
ــوارض  ــه ع ــد ک ــر قن ــیرین و جوه ــر جوش ش نظی
و  گوارشــی  مشــکالت  نظیــر  جبران ناپذیــری 
اختــالل در جــذب و هضــم، کم خونــی، راشیتیســم، 
و  روده  پرزهــای  بــه  آســیب  زودرس،  دیابــت 
کاهــش دریافــت مــواد معدنی)کلســیم و فســفر( 
ــی  ــه کس ــت ک ــکالتی اس ــا دارد، مش و ویتامین ه
بــه آن توجــه نمی کنــد و چاره اندیشــی نشــده 
ــه  ــا ایــن وضعیــت، یارانه هــا هــم ب اســت. حــاال ب
ــی  ــره چندان ــان اســت و مــردم از آن به ــع نانوای نف

نمی برنــد.
 بــا همــه مشــکالت و نگرانی هایــی کــه ذکــر 
شــد آمارهــای منتشرشــده حکایــت از آن دارد 
ــر ۱۶۰  ــر نف ــه ازای ه ــران ب ــان در ای ــرف ن ــه مص ک
کیلوگــرم در ســال اســت کــه تقریبــًا ۶ برابــر 
حالــی  در  ایرانی هــا  اســت.  جهانــی  متوســط 
ســاالنه ۱۵ میلیــون تــن نــان مصــرف می کننــد کــه 
۲۰ درصــد آن بــه نانواهــای صنعتــی و مابقــی تولیــد 

نــان بــه ســنتی ها تعلــق دارد.

در حالــی کــه عــراق بــا ســهم بیــش از ۸۰ درصــد، بزرگ تریــن 
ــرای  ــه شــمار مــی رود، ب ــران ب ــی ای مشــتری محصــوالت لبن
دومیــن بــار تعرفــه صــادرات ایــن محصــوالت ایــران را تــا ۴۰ 
ــئوالن وزارت  ــی از مس ــه یک ــه گفت ــه ب ــش داد ک ــد افزای درص
کشــاورزی ایــن تعرفــه گــذاری سیاســی بــوده و باید مســئوالن 
ــن مشــکل  ــه حــل ای ــد گذشــته نســبت ب وزارت خارجــه مانن

اقــدام کننــد. 
طــی شــش ماهــه نخســت امســال ۲۲۱ هــزار و ۳۱۰ تــن انــواع 
محصــوالت لبنــی از جملــه پنیــر، آب پنیــر، دوغ، خامــه، شــیر 
ــه ارزش  خشــک، شــیر، کــره و روغن هــای مشــتق از شــیر ب
۳۸۴ میلیــون و ۱۶۰ هــزار دالر بــه کشــورهای مختلــف صــادر 
شــده اســت کــه نســبت بــه همیــن بــازه زمانــی ســال گذشــته 
ــی  ــر ارزش ــد از نظ ــی و ۲۴.۵۸ درص ــر وزن ــد از نظ ۳.۹۶ درص
ــواره  ــراق هم ــان ع ــن می ــا در ای ــد. ام ــان می ده ــد را نش رش

نخســتین و بزرگ تریــن مشــتری محصــوالت کشــاورزی 
ــته  ــال های گذش ــی س ــه ط ــوده ک ــران ب ــات ای ــژه لبنی ــه وی ب
ــازار را از آن خــود کــرده  ســهمی بیــش از ۸۰ درصــد در ایــن ب
ــا وضــع  ــه تازگــی ب اســت، ایــن در حالــی اســت کــه عــراق ب
ــران  ــر تاج ــران کار را ب ــات ای ــرای لبنی ــنگین ب ــای س تعرفه ه
ــر  ــری، دبی ــا باک ــه رض ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــخت ک ــی س ایران
ــه  انجمــن صنایــع لبنــی عراقی هــا تعرفــه واردات لبنیــات را ب
ــورهای  ــزود: کش ــد. وی اف ــش داده ان ــد افزای ــدود ۴۰ درص ح
عضــو اتحادیــه عــرب بیــن خودشــان تعرفــه ندارنــد و 
محصوالتــی کــه از مصــر و عربســتان وارد بــازار عــراق می شــود 
مشــمول تعرفــه نیســت؛ بنابرایــن بــا وضــع یک جانبــه و 
یک طرفــه این گونــه تعرفه هــا، قیمــت محصــوالت لبنــی 
ایــران در بــازار عــراق تــا حــد بســیاری افزایــش یافتــه و تــوان 

ــد. ــت می ده ــت را از دس رقاب

مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
در برنامــه پنــج ســاله توســعه گیاهــان دارویــی، گســترش ۱۰۰ 
هــزار هکتــاری زراعــت و صــادرات دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 
دالری گیاهــان دارویــی پیش بینــی شــده اســت. پیمــان 
یوســفی آذر بــا اشــاره بــه تنــوع اقلیمــی و ظرفیت هــای 
ــار  ــی اظه ــان داروی ــه گیاه ــور در زمین ــی کش ــی و تاریخ علم
داشــت: اقلیــم ایــران از نظــر تنــوع گیاهــی رتبــه اول جهانــی 
ــر  ــوع گیاهــی کشــور ســه براب ــه تن ــه طــوری ک را دارا اســت ب
کشــورهای اروپایــی اســت. وی بــا بیــان اینکــه گیاهــان 
ــت،  ــده اس ــذاری ش ــی نامگ ــور جهان ــاد نوظه ــی اقتص داروی
خاطرنشــان کــرد: تجــارت گیاهــان دارویــی در جهــان، امــروزه 
ــن  ــال ۲۰۲۲ ای ــا س ــی دارد و ت ــردش مال ــارد دالر گ ۱۲۲ میلی

ــید.  ــد رس ــارد دالر خواه ــه ۴۲۲ میلی ــم ب رق
یوســفی آذر اضافــه کــرد: کشــورهای پیشــرو در صنعــت گیاهان 

دارویــی، دارو و مکمل هــای غذایــی، رســیدن بــه گــردش 
مالــی ۴۸۲ میلیــاردی را هدف گــذاری کرده انــد. مجــری 
طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه 
تدویــن برنامــه جامــع گیاهــان دارویــی کشــور تصریــح کــرد: 
ــان  ــاخص گیاه ــای ش ــای گونه ه ــده، احی ــال آین ــج س در پن
دارویــی نظیــر باریجــه، شــیرین بیــان، آنغــوزه و بابونــه در یــک 
میلیــون هکتــار از مراتــع و همچنیــن زراعــت گیاهــان دارویــی 
در ســطح ۱۰۰ هــزار هکتــار از اراضــی پیش بینــی شــده اســت. 
یوســفی آذر، میــزان ارزآوری صــادرات گیاهــان دارویــی را 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــون دالر عن ــه ۴۰۰ میلی ــک ب ــاالنه نزدی س
صــادرات گیاهــان دارویــی تــا پنــج ســال آینــده بــه دو میلیــارد 
ــازار ۱۲۲  ــزود: در ب ــید. وی اف ــد رس ــون دالر خواه و ۵۰۰ میلی
میلیــارد دالری تجــارت جهانــی گیاهــان دارویــی رقــم ۲ میلیارد 

دالر بــه ســهولت قابــل دســتیابی اســت.

۶۵۸ 47.9 میلیون دالر؛ قاچاق لوازم 4.۶
خانگی به کشور

میلیون ریال؛ متوسط قیمت 
مسکن در تهران

درصد؛ رشد قیمت نفت برنت

ســاالنه حــدود 658 میلیــون دالر لــوازم خانگــی قاچــاق 
وارد کشــور می شــود.

در مهرمــاه ســال جاری متوســط قیمــت خریــد و فــروش 
یــک متــر مربــع زیربنــای واحــد مســکونی در شــهر تهــران 

47.9 میلیــون ریــال بــود.

قیمــت نفــت برنــت در طــی هفتــه گذشــته 4.6 
درصد رشــد داشــته اســت.
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،،
همیــن  عضــوش  دو  کــه  دولــت 
دو وزیــر هســتند بایــد بــرای ارتقــاء 
کیفیــت گنــدم و نــان هماهنــگ و بــا 
برنامــه باشــد و گنــدم تولیــدی را بــه 
استاندارد جهانی برساند و با نظارت 
بــر نانوایــان کیفیــت نــان را هــم بــه 

برســاند. اســتاندارد 

فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
لــوازم خانگــی گفــت: در حــال 
و  بخاری هــا  قیمــت  حاضــر 
در  موجــود  شــومینه های گازی 
بــازار از رقمــی بیــش از ۳۰۰ هــزار 
ــون  ــک میلی ــا ی ــاز و ت ــان آغ توم
فروختــه  تومــان  هــزار   ۵۰۰ و 
ــه  ــور ب ــد طحان پ ــود. محم می ش
ارائــه توضیحاتــی دربــاره بــازار 
انــواع بخاری هــای گازی پرداخــت 

و بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن زمینــه تولیــدات داخــل کشــور 
ــازار در قبضــه محصــوالت  کیفیتــی بســیار خــوب داشــته و ب
ــه  ــن حــوزه هیچ گون ــون در ای ــار کــرد: اکن ــی اســت، اظه ایران
ــه ای  ــه گون ــا ب ــدات م ــاع تولی ــی اوض ــم و حت ــی نداری واردات
ــود.  ــام می ش ــش انج ــن بخ ــز در ای ــادرات نی ــه ص ــت ک اس
وی همچنیــن عنــوان کــرد: اکنــون حتــی تولیــدات داخلــی در 
ــه  ــه کشــورهای اروپایــی صــادر می شــود، البت ایــن بخــش ب
در حــال حاضــر آمــار دقیقــی از میــزان صــادرات ایــن کاال در 
ــوازم خانگــی  ــه فروشــندگان ل ــدارم. رئیــس اتحادی دســت ن
ــاری در  ــروش بخ ــته ف ــال های گذش ــه در س ــان اینک ــا بی ب
داخــل کشــور بســیار کمتــر شــده اســت، اظهــار کــرد: بــه دلیل 
ــا از  ــتفاده آپارتمان ه ــا اس ــا ی ــواع پکیج ه ــدن ان روی کار آم
بخاری هــای گازی  از  اســتفاده  گازی،  و کولــر  موتورخانــه 
بســیار کمتــر شــده اســت. از ســوی دیگــر کاهــش ســاخت و 

ــت.  ــته اس ــر گذاش ــوع تأثی ــن موض ــز روی ای ــاز نی س
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی در عیــن حــال به 

ــت  ــاره قیم ــی درب ــه توضیحات ارائ
ــت:  ــت و گف ــاری پرداخ ــواع بخ ان
قیمــت انــواع بخــاری از رقمــی 
بیــش از ۳۰۰ هــزار تومــان شــروع 
می شــود و تــا یــک میلیــون و 
ــه  ــان می رســد. البت ــزار توم ۵۰۰ ه
ــه  ــوط ب ــی مرب ــک میلیون ــم ی رق
از  معمــواًل  شومینه هاســت کــه 
ــر  ــالوه ب ــوده و ع ــوالد ب ــس ف جن
ــی خــاص  ســنگینی بســیار، زیبای

خــود را دارد. 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــور در ادامــه صحبت هــای خــود ب طحان پ
ــا  ــرد: ب ــار ک ــوزه اظه ــن ح ــی در ای ــائل ایمن ــه مس ــه ب توج
توجــه بــه مرگ هــای خاموشــی کــه ممکــن اســت در فصــل 
ســرما رخ دهــد توصیــه مــا بــه مــردم ایــن اســت کــه حتمــًا 
ــه بخــاری و دودکــش را  ــا، لول پیــش از اســتفاده از بخاری ه
کنتــرل کننــد و تــا حــد امــکان بــرای نصــب انــواع بخــاری از 
ــن  ــد. وی در عی ــن بخــش اســتفاده کنن ســرویس کارهای ای
ــا گاه  ــه در خانه ه ــش ک ــدون دودک ــای ب ــه بخاری ه ــال ب ح
شــاهد اســتفاده از آن هــا هســتیم، اشــاره کــرد و توضیــح داد: 
ــای بســته بســیار  ــرای مکان ه ــزات ب ــن تجهی اســتفاده از ای
خطرنــاک اســت و ایــن تجهیــزات تنهــا بــرای مصــارف تجاری 
در محل هایــی کــه در آن محــل بــاز اســت یــا رفت و آمــد 
بیشــتری دارنــد، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، چــرا کــه در 
فضــای بســته ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اســتفاده از آن هــا 

منجــر بــه خفگــی شــود.

ــور  ــازان کش ــون انبوه س ــر کان دبی
ســال   ،۹۶ اینکــه  بیــان  بــا 
ــود،  ــتأجران نب ــرای مس ــی ب خوب
اجــاره ای  واحدهــای  گفــت: 
متناســب بــا نیــاز مــردم در کشــور 
تهیــه نشــده و فشــار بــر روی 
 دوش مســتأجران قــرار گرفتــه 

است. 
گفــت:  پورحاجــت  فرشــید 
هدفمنــد کــردن فــروش اقســاطی 

مســکن بــا فرآینــدی کــه بانــک عامــل بخــش مســکن بــرای 
مــا گذاشــته بــود، کار بســیار ســختی بــود و تحقــق نیافــت؛ 
امــا برخــی انبوه ســازان واحدهــای خــود را فــروش اقســاطی 

می کننــد.
وی ادامــه داد: اگــر سیاســت دولــت در بافت هــای فرســوده 
بافت هــا  نــوع  ایــن  وارد  انبوه ســازان  شــود،  مشــخص 
ــاز  ــدی را آغ ــت جدی ــوند و فعالی ــهرها می ش ــیه ش و حاش

می کننــد.
دبیــر کانــون انبوه ســازان کشــور تأکیــد کــرد: شــرایط رکــودی 
بــازار ســاخت و ســاز مســکن از ســال گذشــته، تــا حــدودی 
بهتــر شــده؛ امــا بــازار اجاره بهــا بــه دلیــل کاهــش ســاخت و 

ســاز بدتــر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امســال ســال خوبــی بــرای مســتأجران 
ــاز  ــا نی ــب ب ــاره ای متناس ــای اج ــه داد: واحده ــود، ادام نب
ــر دوش مســتأجران  ــه نشــد و فشــار ب مــردم در کشــور تهی

ــرار گرفــت. ق

پورحاجــت تأکیــد کــرد: در حــوزه 
ــه  ــه ب ــا توج ــروش ب ــد و ف خری
معامــالت  ریســک  کاهــش 
مســکن و اقداماتــی کــه دولــت در 
ــام  ــا انج ــت تقاض ــوص تقوی خص
داده اســت، امیدواریــم در ۶ مــاه 
دوم ســال تحــرک در بــازار ادامــه 

ــد. ــته باش داش
بخــش خصوصــی  افــزود:  وی 
بررســی می کنــد کــه در کــدام 
مناطــق نیــاز بــه مســکن وجــود دارد تــا وارد ســاخت و ســاز 

ــد. ــت کن ــز حمای ــت نی ــا دول ــود ام ش
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــور تصری ــازان کش ــون انبوه س ــر کان دبی
بــه شــعار امســال)اقتصاد مقاومتــی( شــرایط پرداخــت 
تســهیالت در بخــش مســکن بایــد متناســب بــا تولید باشــد؛ 
امــا فراینــدی کــه بــرای بخــش مســکن در نظــر گرفتــه شــده 
ــه  ــی ب ــورت قطره چکان ــه ص ــهیالت ب ــت و تس ــت اس نادرس

انبوه ســازان پرداخــت می شــود.
ــه جــز تســهیالت نوســازی  پورحاجــت ادامــه داد: امســال ب
بافــت فرســوده، تســهیالتی در بخــش مســکن دیــده نشــده 
ــرخ  ــد در ن اســت. انبوه ســازان از بانــک مرکــزی انتظــار دارن
ــر  ــد نظ ــازندگان تجدی ــرای س ــکن ب ــهیالت مس ــود تس س

شــود.
ــازندگان  ــرد: س ــح ک ــور تصری ــازان کش ــون انبوه س ــر کان دبی
انتظــار دارنــد صنعتــی کــه بیــش از ۴ ســال اســت در رکــود 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــرد، م ــه ســر می ب ب

۹۶، سال خوبی برای مستأجران نبودکیفیت خوب بخاری و شومینه ایرانی

مهسان
شــرکت کلــرد آمــل، تولیــد کننــده محصــوالت بهداشــتی و نظافتــی مهســان، بــا بیــش از ۱۵ ســال ســابقه 
تولیــد و عرضــه کاالهــای مــدرن نظافتــی، یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان ایــن محصــوالت در کشــور 
بــوده و دارای کاملتریــن مجموعــه اقــالم نظافتــی در خاورمیانــه اســت. ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از 
دانــش فنــی روز، مفتخــر بــه تولیــد کاال بــا بهتریــن کیفیــت و در نتیجــه کســب عنــوان کارآفریــن برتــر 

کشــور در دومیــن جشــنواره شــیخ بهایــی شــده اســت. 
مجموعــه کارخانجــات تولیــدی ایــن شــرکت، در فضایــی معــادل 7۰۰۰ متــر مربــع واقــع در بیســت و پنــج 
کیلومتــری شــرق تهــران و در مجــاورت پــارک فــن آوری پردیــس احــداث شــده اســت. ایــن مجموعــه 
متشــکل از کارخانجــات قالب ســازی، تعمیــر و نگهــداری، تزریــق پالســتیک، بــرس ســازی، فلــز کاری، 
ــن  ــته بندی و چندی ــاژ و بس ــالن های مونت ــه، س ــاخت لول ــوط س ــی، خط ــرش و خیاط ــالن های ب س
ســالن فرعــی دیگــر بــوده کــه موجــب شــده تولیــدات مهســان از ابتــدا تــا انتهــا بــه صــورت مســتقل 
در کارخانجــات شــرکت کلــرد آمــل تولیــد شــوند. مجموعــه مهســان از اولیــن مجموعه هایــی اســت کــه 
بــه صــورت مســتقل، سیســتم پخــش مویرگــی بــا شــیوه مــدرن را بــرای گروه هــای عرضــه کاالی خــود 
ــزاران  ــا بیــش از ه ــواده ای ب ــه داشــتن خان ــروزه ب ــس از ســال ها ممارســت ام ــرده و پ پیاده ســازی ک

ــد. ــه شهرســتان های سراســر کشــور افتخــار می کن ــران و کلی عضــو در ته

تولید ملی

نان و نمک، خمیرمایه اختالف دو وزیر
مصرف نان در ایران ۶ برابر متوسط جهانی است

ارزآوری میلیاردی »گیاهان دارویی« تا ۵ سال آیندهعراقی ها لبنیات ایرانی را گران کردند

۴۰,۴۰۷ ریال 

  دالر آمریکا  

۴۷,۴۸۵ ریال 

  یورو

۵۴,۱۳۰ ریال 

  پوند انگلیس 

۹,۷۱۰ ریال 

  رینگت مالزی

۶,۱۹۰ ریال 

  یوان چین 

۱۰,۸۵۰ ریال 

 اتحادیه طال   ریال عربستان 
جواهر و سکه 

تهران ۱۰,۸۸۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۱۱,۰۹۸ ریال 

  درهم امارات 

ــه ای جــدی  ــت: برنام ــر ارتباطــات گف وزی
بــرای جامعــه ۱۳ میلیونــی دانش آمــوزان 
کشــور در وزارت ارتباطــات طراحــی شــده 
کــه بایــد بــه صــورت دقیــق اجرایــی شــود 
تــا بتوانیــم مخاطــرات فضــای مجــازی را 

بــرای ایــن جامعــه کنتــرل کنیــم.
 وزیــر ارتباطــات افــزود: توافق نامــه تولیــد 
ــژه  ــراه وی ــی هم ــت و گوش ــزار تبل ۵۰۰ ه

ــور  ــا حض ــروز ب ــان دی ــودکان و نوجوان ک
اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
اســتاندار  و  اول  همــراه  عامــل  مدیــر 
ــس، در  ــرکت جی ال ایک ــتان در ش خوزس
خرمشــهر امضــا شــد. از ویژگی هــای ایــن 

ــه  ــع دغدغ ــدف رف ــا ه ــه ب ــوالت ک محص
فرزندانشــان  حضــور  بــرای  والدیــن 
تولیــد  و  در فضــای مجــازی طراحــی 
ــارت  ــکان نظ ــه ام ــوان ب ــود، می ت می ش
خانواده هــا و تأمیــن انــواع برنامــک و 

ــودک و  ــاز ک ــورد نی ــوای جــذاب و م محت
ــرد.  ــاره ک ــوان اش نوج

مراســم  ایــن  در  ارتباطــات  وزیــر 
گفــت: ایــن خــط تولیــد بــا اســتفاده 
بــا  و  کشــور  موجــود  ظرفیت هــای  از 

حمایــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام)ره( و بــا سیســتم عامــل بومــی 
ــی  ــان ایران ــت متخصص ــه دس ــن، ب و ام
ــن  ــا اولی ــرد و ب ــت ک ــه فعالی ــروع ب ش
ــزرگ  ــالب ب ــک انق ــدی، ی ــول تولی محص
ــاده  ــاق افت در فضــای مجــازی ســالم اتف
و یــک بــازار بــزرگ اقتصــادی شــکل 

. می گیــرد

تولید تبلت و گوشی همراه ویژه کودکان



هشتبهشت
 هوای اصفهان در یک هفته گذشته

ناسالم بوده است
ــت  ــاره وضعی ــان درب ــتان اصفه ــی اس ــر کل هواشناس مدی
آالینده هــا گفــت: بررســی وضعیــت آالینده هــای جــّوی در 
شــهر اصفهــان از دوم آبان مــاه تــا دیــروز، هشــتم آبان مــاه 
ــدت  ــن م ــی ای ــده ط ــاخص آالین ــه ش ــد ک ــان می ده نش
ــان در  ــی اصفه ــی هواشناس ــنجش آلودگ ــتگاه س در ایس
ــاس  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــالم و ناس ــت ناس وضعی

بــوده اســت.
مجیــد بیجنــدی علــل وقــوع افزایــش غلظــت آالینده هــا را 
حاکمیــت ســامانه پرارتفــاع، افزایــش فشــار بر روی ســطح 
ــرز  ــه م ــی ب ــاخص های ترمودینامیک ــیدن ش ــن، رس زمی
پایــداری و عبــور از آن و وقــوع وارونگــی دمــا عنــوان کــرد. 
 وی افــزود: شــرایط پایــدار طــی چنــد روز متوالــی به ویــژه 
ــی  ــت توپوگراف ــه موقعی ــه ب ــا توج ــال ب ــل س ــن فص در ای
شــهر اصفهــان و مراکــز صنعتــی، بــه انباشــت مــواد آالینــده 
کمــک کــرده و باعــث افزایــش ایــن غلظــت در 5 آبــان در 
ایســتگاه ســنجش آالینــده هواشناســی اصفهــان تــا عــدد 

160 و ناســالم بــرای عمــوم شــد. 
وی گفــت: پیش بینــی شــرایط افزایــش غلظــت آالینده هــای 
جــّوی توســط هواشناســی از طریــق پرتــال ایــن ســازمان و 
اعــام بــه دســتگاه های مربوطــه انجــام شــد. پیش بینــی 
ــدار از  ــف ناپای ــوج ضعی ــا ورود م ــروز ب ــه از ام ــود ک می ش

غلظــت آالینده هــا کاســته شــود.

 جایزه پارک های علمی آسیا 
در دست پژوهشگران اصفهانی  

ــازن دو  ــاخت مخ ــا س ــان ب ــان در اصفه ــرکتی دانش بنی ش
ــرد را  ــیار س ــات بس ــد مایع ــه می توان ــک ک ــداره کرایوژنی ج
ــای  ــر پارک ه ــزه برت ــب جای ــه کس ــق ب ــد، موف ــره کن ذخی

علمــی آســیا شــد.

بــه گــزارش صداوســیما، مدیــر عامــل شــرکت دانش بنیــان 
ــت:  ــان گف ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــتقر در ش مس
مخــازن کرایوژنیــک بــه منظــور ذخیره ســازی مایعــات 
بســیار ســرد از قبیــل اکســیژن مایــع، نیتــروژن مایــع و گاز 

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس طبیع
ــان افــزود: پژوهشــگران ایــن شــرکت  محمدرضــا محمودی
تــا کنــون موفــق بــه ســاخت مخــازن کرایوژنیــک تــا قطــر 3 
ــزار  ــد 75 ه ــه می توان ــر شــده اند ک ــاع حــدود 20 مت و ارتف
لیتــر نیتــروژن مایــع را در فشــار 17 بــار در خــود نگهــداری 

کنــد.
 وی گفــت: پیــش از دســتیابی پژوهشــگران ایرانــی بــه این 
فنــاوری، مخــازن دو جــداره کرایوژنیــک از کشــورهای چین، 
هنــد، ترکیــه و آلمــان بــا هزینــه هــر مخــزن 300 میلیــون 
ــاوری  ــن فن ــون ای ــه هم اکن ــد ک ــور می ش ــان وارد کش توم
بــا نصــف قیمــت نمونــه خارجــی در حــال ســاخت اســت.

 عجله ای برای تغییر در 
معاونت های شهرداری نداریم

ــرات در  ــرای تغیی ــه اش ب ــاره برنام ــان درب ــهردار اصفه    ش
ــش  ــن بخ ــا در ای ــت: م ــهرداری گف ــای ش ــوزه معاونت ه ح
ــه  ــن کار عجل ــام ای ــرای انج ــا ب ــم؛ ام ــی را داری ــز تغییرات نی

ــم. نداری
قــدرت هللا نــوروزی بــا اشــاره بــه اینکه تغییــرات در شــهرداری 
ــام  ــته اع ــه در گذش ــی ک ــاس برنامه های ــر اس ــان ب اصفه
ــهرداری  ــه در ش ــی ک ــکات مال ــن مش ــم و همچنی کرده ای
وجــود دارد، در حــال انجــام اســت، افــزود: بایــد توجــه 
بیشــتری  داشــت کــه در حــوزه ســرمایه گذاری تمرکــز 

ــت. ــم داش خواهی
بــا  داریــم  نظــر  اینکــه در  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهردار 
بــر اســاس راهــکار منطقــی در  اولویت بنــدی پروژه هــا 
مســیری حرکــت کنیــم کــه شــاهد ایجــاد فضــای مناســب تر 
بــرای زندگــی مــردم در اصفهــان باشــیم، افــزود: امیدواریــم 
ــا حضــور و اســتقبال خــوب ســرمایه گذاران در ایــن راســتا  ب

ــم. ــت یابی ــت دس ــه موفقی ب

13آبان، نماد وحدت و یکپارچگی 
در ایران است

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان 
ــن  ــه اربعی ــک ب ــه نزدی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف اصفه
حســینی هســتیم، یکــی از پیام هــای مهــم عاشــورای 
ــه  ــار ده ــه در چه ــت ک ــدادن اس ــت ن ــه ذل ــن ب ــینی ت حس
گذشــته انقــاب اســامی ایــران شــاهد ایســتادگی در مقابــل 
ــی  ــام را عمل ــن پی ــتیم ای ــم و توانس ــی بودی ــتکبار جهان اس

ــم.   کنی
و  وحــدت  نمــاد  آبــان،   13 افــزود:  عســکری  جعفــر 
ــئوالن  ــی مس ــع تمام ــت و مواض ــران اس ــی در ای یکپارچگ
نظــام در مقابــل اســتکبار یکســان اســت. ایــن بی اعتمــادی 
ــه  ــری بارهــا ب ــام معظــم رهب ــکا را کــه مق ــه آمری نســبت ب
مــردم و مســئوالن گوشــزد کــرده بودنــد، بــه همــه ثابــت شــد 
ــه آمریــکا  ــوان ب ــه ایــن یقیــن رســیدند کــه نمی ت و همــه ب

ــرد. ــاد ک اعتم
ــا وحــدت و یکپارچگــی را  ــر م ــه اینکــه  اگ ــا اشــاره ب وی ب
بــا حضــور همــه قشــرهای جامعــه در 13 آبــا ن بــه نمایــش 
بگذاریــم و ایــن پشــتوانه بــزرگ مردمــی را بــه رخ آمریــکا 
ــا و  ــت از لفاظی ه ــم دس ــا ه ــیم، آن ه ــمنانمان بکش و دش
ــان  ــت: 13 آب ــید، گف ــد کش ــان خواهن ــای شومش برنامه ه
ــوزش  ــوز آم ــه دانش آم ــد رخــداد اســت؛ در هفت ــادآور چن ی
ــرای حضــور  ــد بســتر را ب ــی بای ــوان متول ــه عن ــرورش ب و پ
ــد. ــم کن ــان فراه ــم 13 آب ــوزان در مراس ــترده دانش آم گس
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تــردد  درنتیجــه  کان شــهرها  در  هــوا  آلودگــی 
ــوس  ــون، اتوب ــم از کامی ــوده اع ــای فرس خودرو ه
ــئله  ــه مس ــواری ب ــای س ــوس و خودرو ه و مینی ب
بغرنجــی تبدیــل شــده کــه تاکنــون هیــچ دســتگاه 
ــرای ایــن موضــوع نســخه شفابخشــی  و نهــادی ب

ــده اســت.  نپیچی
ــا  ــدی یارانه ه ــود از محــل هدفمن ــم ب ــت مصم دول
در زمینــه ســوخت و مدیریــت حمل ونقــل بــه 
کمــک کان شــهرها بیایــد و اعتباراتــی را بــه بهبــود 
اختصــاص دهــد؛  اوضــاع حمل ونقــل شــهرها 
ــرفتی  ــه پیش ــرح هیچ گون ــن ط ــفانه ای ــا متاس ام
نشــدن  به روزرســانی  بــا  و هم اکنــون  نداشــته 
ــژه  ــهرها، به وی ــل در کان ش ــتم های حمل ونق سیس

ــتیم. ــه رو هس ــان روب در اصفه
ــه دلیــل داشــتن کارخانه هــای تولیــدی  اصفهــان ب
بســیار هــرروز درآســتانه هــوای خطرناک و ناســالم 
مینی بوس هــای  و  و کامیون هــا  می گیــرد  قــرار 
ــر روز  ــه ه ــتند ک ــه ای هس ــم کهن ــز زخ ــوده نی فرس
ســرباز کــرده و بــرای التیــام هــوای ســالم اصفهــان 

ــد. ــچ کار نمی کنن هی
ــین  ــماره های پیش ــن در ش ــای وط ــه کیمی روزنام
ــنگینی  ــین های س ــا و ماش ــت کامیون ه ــه وضعی ب
ــای  ــودگی در جاده ه ــود فرس ــا وج ــه ب ــت ک پرداخ
ــه زعــم کارشناســان  ــد و ب اصفهــان جــوالن می دهن
ــن  ــد. همچنی ــوا دارن ــی ه ــی در آلودگ ــش مهم نق
تاکســی های  فرســودگی  میــزان  از  گزارشــی 
ــار در  ــن ب ــه ای ــن روزنام ــرد؛ ای ــه ک ــان تهی اصفه
و  مینی بوس هــا  وضعیــت  بــه  خــود  گــزارش 
بســیار  ســهم  برون شــهری کــه  اتوبوس هــای 
ــد  ــوده کــردن ریــه تنفســی شــهر دارن مهمــی در آل
می پــردازد و قصــد دارد تــا ایــن مطلــب را بــه 
گــوش مســئوالن برســاند کــه بایــد یــک بــار بــرای 
ــا  ــا هــم و از زیربن همیشــه چــاره درد و درمــان را ب
کــرد؛ نــه طــرح و نــه مصلحــت مفیــد بــرای مــردم 

ــده دادن.  ــه وع ــت و ن اس
مــردم حــق دارنــد بــه دور از صنایــع آالینــده ای کــه 
ــد  ــان وارد می کنن ــه ریه هاش ــی را ب ــر روز آلودگ ه

دســت کم از آلودگــی خودرو هــای فرســوده و از 
رده خارج شــده در امــان باشــند و ایــن وظیفــه 
ــرکت های  ــی و ش ــی، حاکمیت ــتم های دولت سیس
حمــل و نقــل اســت کــه در ایــن زمینــه تســهیات 
الزم را فراهــم کننــد تــا مــردم اصفهــان نیــز بتواننــد 
ــه  ــوژی ب ــهرها از تکنول ــیاری از کان ش ــد بس مانن

ــد. ــده اســتفاده کنن صــورت ســالم و غیرآالین
ــه  ــا ورود بخــش خصوصــی ب ــود ب ــرار ب ــد ق هرچن
مســئله نوســازی خودروهــای فرســوده، رونــد 
نوســازی در کشــور بــا ســرعت بیشــتری طــی 
ــا آنچــه  ــاده، ب ــاق افت ــون اتف ــا آنچــه اکن شــود، ام
مســئوالن وعــده اش را داده بودنــد، بســیار تفــاوت 

دارد.
 نونوایی سیمای شهر اصفهان 

با خروج خودروهای فرسوده   
ــگاه  ــل دانش ــل و نق ــران و حم ــروه عم ــتاد گ اس
ــت:  ــن گف ــای وط ــه کیمی ــاره ب ــان در این ب اصفه
ــی همچــون از رده خــارج کــردن  معمــوال موضوعات
ــه  ــتند ک ــی هس ــوده، از موضوعات ــای فرس خودروه
بــه هوشــیاری مســئوالن برمی گــردد کــه چــه 

ــت ــم اس ــتر مه ــا بیش ــرای آن ه ــائلی ب مس
غامرضــا شــیران معتقــد اســت: از رده خارج کــردن 
خودروهــای فرســوده، ســیمای شــهر اصفهــان 
را تغییــر می دهــد؛ در ایــن راســتا بودجه هــای 
دولتــی از یــک ســو و درک مــردم از مســئله 
ــری از آلودگــی هــوا از ســوی دیگــر بســیار  جلوگی

ــت.  ــر اس مؤث
ــا از رده  ــد ب ــو بای ــزود: ورود هــر خــودروی ن وی اف
ــد.  ــوأم باش ــوده ت ــودرو فرس ــه خ ــدن س خارج ش

 رانندگان توان خرید اتوبوس های داخلی 
با قیمت میلیاردی ندارند 

رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری 
ــز در  ــان نی ــتان اصفه ــاده ای اس ــل ج ــل و نق و حم
بــا خبرنــگار کیمیــای  گفت وگــوی اختصاصــی 
ــزار و 52  ــون 2ه ــه هم اکن ــه اینک ــا اشــاره ب وطــن ب
ــنی  ــن س ــه دارای میانگی ــهری ک ــن ش ــوس بی اتوب
10/9 ســال هســتند، در محورهــای برون شــهری، 
ــه  ــغول ب ــا مش ــرویس کارخانه ه ــهری و س درون ش
ــداد  ــان تع ــن می ــت: در ای ــتند، گف ــت هس فعالی

ــال  ــش از 35 س ــان بی ــه عمرش ــی ک اتوبوس های
ــت. ــتگاه اس ــا 29دس ــت، تنه اس

ــه اینکــه بیشــتر  ــا اشــاره ب ــی ب ــی صلوات محمدعل
ــان مشــغول  ــه در محور هــای اصفه ــی ک اتوبوس های
تــردد هســتند، از نــوع اســکانیا و مــان بــوده و 
تعــدادی هــم ولــوو در ایــن نــاوگان فعالیــت 
بــه  کــرد:  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه  می کننــد 
دلیــل تردد هایــی کــه ایــن اتوبوس هــا بــرای 
ســرویس دهی بــه کارخانه هــا دارنــد، میانگیــن 
عمــر نــاوگان اتوبوس هــا در اصفهــان بیشــتر شــده 

ــت. اس
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت 
ــک  ــا ی ــن 900 ت ــل بی ــاخت داخ ــای س اتوبوس ه
ــا  ــد ب ــدگان نمی توانن ــت، رانن ــان اس ــارد توم میلی
ایــن قیمــت زیــاد بــرای نوســازی اتوبــوس اقــدام 
کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت خودروهای 
خارجــی بیشــتر از این هــا بــوده و اکنــون ســه 
ســال اســت کــه دیگــر اتوبوس هــای خارجــی وارد 

ــت. ــده اس ــان نش ــای اصفه ــاوگان اتوبوس ه ن
ــاوگان  ــازی ن ــه نوس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صلوات
بایــد بــرای راننــده توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد 
ــه  ــم در جامع ــا وجــود شــرایط اقتصــادی حاک و ب
اوضــاع ســختی بــرای راننــدگان وجــود دارد، گفــت: 
بایــد ســرمایه گذاران در ایــن زمینــه وارد عمــل                     

شــوند.
 مینی بوس های اصفهان عتیقه شدند

ایــن مقــام مســئول در بــاره شــرایط ســخت 
دارای  کــه  مینی بوســرانی  نــاوگان  بــر  حاکــم 
فرســودگی هســتند بــه کیمیــای وطــن پاســخ داد:   
مینی بــوس  دســتگاه   760 و  2هــزار  هم اکنــون 
قدیمــی و جدیــد در محــور شــهرداری های اقمــاری 
ــد  ــت می کنن ــان  فعالی ــتان اصفه ــتایی اس و روس
ــر 15 ســال اســت.   ــا زی ــن ســنی آن ه ــه میانگی ک
ــاوگان  ــتگاه ن ــه 878 دس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــان عم ــه مدت زم ــال ک ــر 25 س ــوس زی مینی ب
مفیــد بــرای یــک نــاوگان اســت، در اصفهــان 
فعالیــت می کننــد، افــزود: در اســتان اصفهــان 
600مینی بــوس نیــز عمــری بیــش از 35 ســال 
دارنــد کــه بایــد بــرای از رده خارج کــردن ایــن 
ــاص  ــهیات اختص ــی، تس ــطح مل ــا در س خودرو ه

داده شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای تعویــض و نوســازی  

نــاوگان مینی بوســرانی در اصفهــان تاش هــای 
ــارات  ــه اختصــاص اعتب ــاز ب بســیاری شــده کــه نی
ــح کــرد:  ســتاد حمــل و نقــل کشــور اســت، تصری
راننــدگان بــرای نوســازی خودروهــای خــود نیــاز بــه 
ــا  ــه ب ــرکت های مربوط ــد ش ــد و بای ــت دارن حمای
ــرای  ــازی را ب ــرایط نوس ــرمایه گذاران ش ــور س حض

ــد. ــم کنن ــرانی فراه مینی بوس
 وام های بی نتیجه برای حمل و نقل

ــن  ــر انجم ــراغ دبی ــه س ــزارش ب ــن گ ــه ای در ادام
حمــل و نقــل مســافر اســتان اصفهــان رفتیــم. وی 
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــواالت خبرن ــه س ــخ ب در پاس
ــه نوســازی  ــان در زمین ــی اصفه ــاره عقب ماندگ درب
در نــاوگان مینی بــوس و اتوبــوس  تاکیــد کــرد: 
ــرای خریــد هــر دســتگاه  هم اکنــون یــک راننــده ب
ــوده و  ــره ب ــورت ون 14 نف ــه ص ــه ب ــوس ک مینی ب
از گــروه تولیــدی بهمن دیــزل یــا ایران خــودرو 
اســت، بــه 200تــا 250میلیــون تومــان ســرمایه 

ــاز دارد. نی
ــرد:  ــاره ک ــت اش ــه به صراح ــن نکت ــه ای ــی ب امام
بــرای  وام  ارائــه  قبیــل  از  تســهیاتی  اگرچــه 
جایگزینــی مینی بوس هــای فرســوده بــه راننــدگان 
ــه  ــا این گون ــام شــده، ام ــش اع ــد ســال پی از چن
ــادی  ــخت اقتص ــرایط س ــا و ش ــا هزینه ه ــا ب وام ه
و درآمــدی بــرای یــک راننــده مقــدور نخواهــد بــود 
و بایــد درایــن رابطــه مســئوالن چــاره ای بیندیشــند؛ 
اصفهــان  در  مینی بــوس  نــاوگان  بیشــتر  زیــرا 
فرســوده شــده و ایــن مســئله هــم در زمینــه ابعــاد 
ــط  ــی محی ــم آلودگ ــده و ه ــرای رانن ــادی ب اقتص

ــزایی دارد. ــش بس ــت نق زیس
وی تصریــح کــرد: متاســفانه بحــث نوســازی 
سال هاســت  اصفهــان  در  مینی بــوس  نــاوگان 
کــه مطــرح شــده؛ ولــی تاکنــون اقــدام موثــری در 

این بــاره مشــاهده نشــده اســت.
 حمل بار به حمل مسافر می چربد

در ادامــه نیــز رئیــس کانــون انجمــن صنفــی 
در  اصفهــان  اســتان  مســافربری  شــرکت های 
ــاره  ــا اش ــن ب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــه در  ــن مشــکلی ک ــه متاســفانه عمده تری ــه اینک ب
ــت،  ــرح اس ــهری مط ــای برون ش ــث اتوبوس ه بح
حمــل بــار بــا تنــاژ بــاال در برخــی از اتوبوس هاســت، 
گفــت: در حــال حاضــر بیشــترین حمــل بار توســط 
اتوبوس هــای مــان و اســکانیا انجــام می شــود 

ــم،  ــای قش ــتر در محور ه ــا بیش ــن اتوبوس ه و ای
عســلویه، بندرعبــاس، زاهــدان، چابهــار، بانــه و 

ــد. ــردد دارن ــز ت تبری
حســین مؤمنــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر 
تــردد  محور هــا  ایــن  در  کــه  اتوبوس هایــی 
ــد  ــدام می کنن ــار اق ــل ب ــه حم ــتر ب ــد بیش می کنن
ــه وســیله  ــار ب ــل ب ــف حم ــا مخال ــت: در کل م گف
زمینــه  ایــن  در  قانــون  هســتیم؛  اتوبوس هــا 
اعــام کــرده کــه هــر اتوبــوس تــا 1600کیلــو مجــاز 
ــن مســئله ســبب شــده  ــار اســت؛ ای ــل ب ــه حم ب
راننــدگان اقــدام بــه حمــل بــار حتــی بیشــتر از تنــاژ 

کننــد. مشخص شــده 
  انبارهای مخفی حمل بار

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیشــتر ایــن بارهــا غیرمجاز 
ــه  ــدام ب ــی اق ــا حت ــی از اتوبوس ه ــت و بعض اس
ــس و  ــات گیربک ــواری، قطع ــای س ــل موتوره حم
ــخ  ــی تاری ــواد غذای ــگ، م ــر، رن ــیل، تین دیفرانس
ــن  ــتر ای ــزود: بیش ــد، اف ــته می کنن ــرف گذش مص
بارهــا در بیــرون از پایانه هــا بارگیــری می شــود.

مؤمنــی بــا بیــان اینکــه انبارهایــی کــه در بیــرون از 
ــاس  ــه اجن ــا تخلی ــری ی ــه بارگی ــدام ب ــا اق پایانه ه
شــده اند، گفــت:  شناســایی  می کننــد  قاچــاق 
ــاز وارد  ــورت غیرمج ــه ص ــه ب ــی ک ــتر اجناس بیش
دیگــر  شهرســتان های  از  می شــود،  اصفهــان 
ــا  ــان کاوه ت ــه از اول خیاب ــی ک ــت و در انبارهای اس
چهــارراه جابــر و نزدیکــی خیابــان غرضــی هســتند 
ــه و  ــا صف ــن در پایانه ه ــوند. همچنی ــه می ش تخلی
ــای قاچــاق از  ــه باره ــری و تخلی ــز بارگی شــاپور نی

می شــود.  انجــام  اتوبوس هــا 
وی تصریــح کــرد: حمــل بارهــای ســنگین در 
اتوبوس هــا در بعضــی مــوارد منجــر بــه تصادفــات 
ــدگان ایــن خطــرات  ــد رانن ســنگین می شــود و بای

ــد.  ــرار دهن را مــد نظــر ق
 خودروهای سنگین 
و نیمه سنگین فرسوده

رئیــس ســتاد مرکــزی معاینــه فنــی خــودرو 
شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه  در حــال حاضر 
60 درصــد خودروهــای ســنگین و نیمه ســنگین 
افــزود:  هســتند،  فرســوده  اصفهــان  دیزلــی 
خودروهــای  فرســوده کــه بیشــتر کاربراتــوری 
هســتند، بــه طــور معمــول بیــش از 8 برابــر 
ــد.  ــاد می کنن ــی ایج ــوری آلودگ ــای انژکت خودروه
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ــی اســتان  ــع کوچــک شــرکت شــهرک های صنعت معــاون صنای
اصفهــان گفــت: توجــه بــه آموزش هــای معتبــر علمــی و 
ــژه شــرکت  ــای وی ــی اســتان از برنامه ه ــی در توســعه صنعت فن
شــهرک های صنعتــی اســتان بــرای حمایــت از توســعه خدمــات 
آموزشــی کاربردی بــه صنایــع کوچــک و شــرکت های مســتقر در 

ــت. ــتان اس ــی اس ــی صنعت ــهرک ها و نواح ش
ــی  ــای ســطح تکنولوژیک ــرد: ارتق ــح ک  علیرضــا شــجاعی تصری
صنعــت اســتان در گــرو تعامــل مراکــز آموزشــی معتبر و شــرکت 

ــی اســتان اســت.  شــهرک های صنعت
وی افــزود: متاســفانه چالش هــا و مشــکاتی ماننــد مشــکات 
مالیاتــی، کمبود ســرمایه در گــردش، برخــوردار نبــودن از بازارهای 

مناســب صادراتــی و داخلــی و مشــکل فــروش و ... ســبب شــد 
ــرورش نیــروی انســانی ماهــر کــه از  ــردی و پ ــا آمــوزش کارب ت
پیش شــرط های توســعه صنعتــی هــر شــرکتی اســت، از اولویــت 
ــدی کشــور خــارج شــده و  ــی و تولی ــی شــرکت های صنعت اصل
تامیــن ســرمایه در گــردش، بازاریابــی و فــروش و رفع مشــکات 
مالیاتــی و بیمــه ای بــه دغدغــه اصلــی صنعتگــران تبدیــل شــود. 
وی حمایــت از صنعتگــر را پیش شــرط اصلــی همــکاری شــرکت 
شــهرک های صنعتــی و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی عنــوان کــرد 
ــه اهمیــت و ضــرورت توجــه  ــا توجــه ب و گفــت: ایــن شــرکت ب
بــه آمــوزش، بــا تعامــل بــا متولیــان بخــش آمــوزش در ســطح 
اســتان ماننــد دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی بخــش خصوصــی و 
غیرانتفاعــی، ســازمان فنــی و حرفــه ای و ...، گام هــای اساســی 

در ایــن زمینــه برداشــته اســت. 
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ــه  ــت: در 7 ماه ــان گف ــرک اصفه ــر کل گم مدی
امســال 706 قلــم کاال بــه وزن 2 میلیــون و 616 
ــه ارزش 876 میلیــون و 30 هــزار  هــزار تــن و ب
دالر کاال بــه مقصــد 96 کشــور جهــان صــادر شــده 
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــه در مقایس ک
از لحــاظ وزن 44 درصــد و از حیــث ارزش 26 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
بــا  گفت وگــو  در  ونهــری  احمــدی  اســداله   
ــای  ــن کااله ــای وطــن، عمده تری ــگار کیمی خبرن

محصــوالت  را  اصفهــان  اســتان  از  صادراتــی 
دالر،  میلیــون   215 ارزش  بــه  پتروشــیمی 
آهــن آالت و فــوالد 211 میلیــون دالر و فــرش 
ــن  ــزود: مهم تری ــمرد و اف ــون دالر برش 89 میلی
ــتان  ــی اس ــای صادرات ــد کااله ــورهای مقص کش
اصفهــان عــراق بــا 254 میلیــون دالر و 29 درصد، 
امــارات متحــده عربــی بــا 139 میلیــون دالر و 16 
ــون دالر و 15  ــا 134 میلی ــتان ب ــد، افغانس درص
درصــد، پاکســتان بــا 65 میلیــون دالر و 8 درصــد 
و چیــن بــا 49 میلیــون دالر و 6 درصــد ســهم از 

ــتند. ــتان  هس ــادرات اس کل ص

وی بیــان داشــت: 53 هــزار و 609 تــن کاال 
بــه ارزش 239 میلیــون و 514 هــزار دالر بــه 
ــا  ــه در مقایســه ب ــان وارد شــده ک گمــرک اصفه
مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزن 20 درصــد 
 و از حیــث ارزش 39 درصــد افزایــش یافتــه 

است.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب مدیــر کل گمــرک اصفهــان ب
مقاومتــی  اقتصــاد  برنامه هــای  راســتای  در 
ــامانه پنجــره  ــتفاده از س ــدازی و اس و بــا راه ان
ــد  ــش 70 درصــدی درآم ــرزی شــاهد افزای فرام
گمــرکات اســتان اصفهــان  هســتیم، گفــت: 

ایــن اداره در هفــت ماهــه امســال بالــغ بــر 
میلیــون   210 و  میلیــارد   143 و  هــزار  یــک 
ــرده ــز ک ــه واری ــه خزان ــب و ب ــد کس ــال درآم  ری

است.
ونهــری دربــاره مهم تریــن کاالهــای وارداتــی 
ــاری  ــال ج ــه س ــی 7 ماه ــان ط ــرک اصفه گم
ــد،  ــا 30 درص ــی ب ــین آالت مکانیک ــت: ماش گف
ماشــین آالت برقــی بــا 17 درصــد، اجــزا و قطعات 
منفصلــه ماشــین آالت 13 درصــد، کاغــذ و مقــوا 
ــوده اســت.وی  ــه 3 درصــد ب ــا 3 درصــد و پنب ب
ــن کشــورهای  ــار داشــت: عمده تری در ادامــه اظه
صادرکننــده بــه مقصــد گمــرک اصفهــان چیــن با 
ــان  ــد، آلم ــا 16 درص ــی ب ــره جنوب ــد، ک 23 درص
ــا 12 درصــد کل واردات ــا ب ــا 13 درصــد و ایتالی  ب

 هستند.

 اســداله احمــدی ونهــری، مدیــر کل گمــرک 
ــه اینکــه گمــرک فــرودگاه  ــا اشــاره ب اصفهــان، ب
ــه  ــت ب ــا فعالی ــز ب ــان نی ــتی اصفه ــهید بهش ش
صــورت شــبانه روزی طــی ایــن مدت، تشــریفات 
امــور مســافری بالــغ بــر 305 هــزار نفــر مســافر 
ورودی و خروجــی را انجــام داده اســت، افــزود: 
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــات در مقایس ــن اقدام ای
ــش داشــته اســت.  ــل 2  درصــد افزای ســال قب
وی اظهــار داشــت: طــی ایــن مــدت واحــد 
قضایــی گمــرک اصفهــان بــه 725 فقــره پرونــده 
مظنــون بــه قاچــاق کاال و بــه ارزش 340 میلیــارد 
ــه در  ــرده ک ــیدگی ک ــال رس ــون ری و 939 میلی
ــر  ــل از نظ ــدت مشــابه ســال قب ــا م مقایســه ب
ــث ارزش 10  ــش و از حی ــد افزای ــداد 3 درص تع

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه درص

مدیــر اهداکننــدگان خــون اســتان اصفهــان گفــت: از یکــم 
منظــور  بــه  تولیــدی  پاســمافرز  تهیــه  آبان مــاه سیســتم 
جداســازی پاکــت، پاســما، گلبــول ســفید و قرمــز در اصفهــان 

راه انــدازی شــد.
ســید حســن طبیب پــور بــا بیــان اینکــه طــرح پاســمافرز پــروژه 
نوینــی اســت، امــا در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی از چنــد 
ســال پیــش آغــاز شــده، افــزود: در حــال حاضــر از یــک خــون 
کامــل پاکــت، پاســما، گلبــول قرمــز و ســفید را جــدا کردنــد و 
بســته بــه نیــاز بیمــار همــان جــزء بــه بیمــار تزریــق می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در روش هــای معمــول هــر واحــد خــون 
می توانــد 5 تــا 10 هــزار پاکــت را بــاال ببــرد، امــا پاکتــی کــه از 
طریــق پاســمافرز تهیــه شــود می توانــد 30 تــا 60 هــزار پاکــت 
را بــاال ببــرد، افــزود: بــا اســتفاده از روش نویــن اهــدای پاکــت 

و پاســما، احتمــال انتقــال عفونت هــا و ســوزن زدن های مکــرر 
بــه گیرنــده کــم شــده و ســامت خــون ارتقــا پیــدا می کنــد.  

ــر  ــدی در ه ــمای تولی ــه در روش پاس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــما  ــی پاس ــول 250 سی س ــت معم ــون در حال ــدای خ ــار اه ب
می تــوان تهیــه کــرد، گفــت: بــا روش پاســمافرز می توانیــم 500 
تــا 600 پاســما بگیریــم کــه ایــن پاســما جمــع آوری و تبدیــل به 

ــود. ــاص می ش ــای خ داروه
ــی  ــن روش حت ــتفاده از ای ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب طبیب پ
از نظــر اقتصــادی نیــز مقــرون بــه صرفــه  خواهــد بــود، افــزود: 
ــود  ــه س ــما ب ــت و پاس ــدای پاک ــن اه ــتفاده از روش نوی اس

ــار اســت. ــع بیم ــه نف ــت ب ــه و درنهای ــردم جامع کشــور و م
ــدای  ــه اه ــش را ب ــد جای ــنتی بای ــون س ــدای خ ــت: اه وی گف

ــد. ــن بده خــون نوی

 تعامل با مراکز آموزشی 
ارتقاء سطح تکنولوژی صنعت را به همراه دارد     

 مدیر کل گمرک اصفهان:

امسال درآمد گمرک اصفهان 70 درصد رشد داشته است 

مدیر اهداکنندگان خون استان اصفهان:

راه اندازی سیستم تهیه پالسما فرز تولیدی در اصفهان 

با هدف انتقال پیام صلح و دوستی 
در منطقه:

رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم 
والیت در اصفهان برگزار می شود

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــدار  ــش اقت ــن رزمای ــی هفتمی ــی و عملیات ــه اصل  مرحل
هوایــی فداییــان حریــم والیــت نیــروی هوایــی ارتــش از 
سه شــنبه 9 آبان مــاه بــا شــرکت کلیــه پایگاه هــای نیــروی 
هوایــی ارتــش و بــا محوریــت پایــگاه هوایــی شــهید بابایی 

ــزار می شــود. ــان برگ ــه عمومــی اصفه در منطق
ــان  ــی فدایی ــدار هوای ــش اقت ــن رزمای   ســخنگوی هفتمی
حریــم والیــت نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی 
ــن رزمایــش را 2 روز اعــام  ــران مدت زمــان برگــزاری ای ای
ــش ســامانه ها و تســلیحات  ــن رزمای ــزود: در ای ــرد و اف ک
ساخته  شــده و ارتقایافتــه در مراکــز دانشــگاهی و صنعتــی 
کشــور، صنایــع هوایــی وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 

ــه  ــش ب ــی ارت ــروی هوای ــی نی ــاد خودکفای ــلح و جه مس
نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد.

امیــر ســرتیپ دوم خلبــان مســعود روزخــوش بــه خبرنــگار 
ــد از  ــا فرون ــه، ده ه ــن مرحل ــت: در ای ــن گف ــای وط کیمی
انــواع هواپیماهــای شــکاری بمب افکــن، ترابــری ســنگین 
و  رهگیــر  شــکاری  سوخت رســان،  نیمه ســنگین،  و 
شناســایی، گشــت هوایــی و هواپیماهــای بــدون سرنشــین 

ــد پرداخــت. ــه انجــام رزمایــش خواهن ب
وی بــا بیــان اینکــه پیــام ایــن رزمایــش بــرای کشــورهای 
منطقــه امنیــت، ثبــات، دوســتی و صلــح پایــدار در منطقــه 
اســت، افــزود: انجــام تیراندازی هــای هــوا بــه هــوا، 
ــاران  ــدازی و بمب ــی، تیران ــداف هوای ــه اه ــدازی علی تیران
ــای  ــتفاده از بمب ه ــا اس ــب ب ــن در روز و ش ــه زمی ــوا ب ه
هوشــمند ســنگین و نیمه ســنگین، اســتفاده از انــواع 
موشــک های لیــزری، تلویزیونــی، حرارتــی، راداری و انــواع 
ــه دســت متخصصــان  ــای تولیدشــده ب ــا و بمب ه راکت ه
ــش  ــن رزمای ــم ای ــای مه ــر بخش ه ــور از دیگ ــل کش داخ

اســت.

ــن  ــای بمب افک ــش، هواپیماه ــن رزمای ــزود: در ای وی اف
ســنگین راهبــردی »ســوخو 24« و »اف4«، »اف 5«، »اف 
7«، »میــگ 29«، »اف 14«، »صاعقــه«، هواپیماهــای 
سوخت رســان »بوئینــگ 707« و »747«، هواپیماهــای 
انــواع  ترابــری و پشــتیبانی »ســی 130« بــه همــراه 
ــک های  ــه موش ــز ب ــین مجه ــدون سرنش ــای ب هواپیماه
حضــور  بلنــد  بــرد  هوشــمند  بمب هــای  و   نقطــه زن 

دارند.
بردبلنــد  عملیــات  تمریــن  تاکیــد کــرد:  روزخــوش   
بــا  رینــگ پدافنــدی همــراه  از  جنگنده هــا در خــارج 
و  بمب هــا  نقطه زنــی  در  دقــت  هوایــی،  ســوختگیری 
ــن و موشــک های هــوا  ــه زمی ــات هــوا ب راکت هــا در عملی
بــه هــوا بــا قــدرت تخریــب بســیار، کنتــرل و هدایــت آتش 
ــات  ــه عملی ــی منطق شــکاری بمب افکن هــا، رصــد اطاعات
ــا سرنشــین  ــای ب ــی پرنده ه ــر هوای ــا اســتفاده از تصاوی ب
ــر  ــای رهگی ــی هواپیماه ــت هوای ــین، گش ــدون سرنش و ب
ــه  ــورد توج ــای م ــده از محوره ــداف کشف ش ــدام اه و انه

ــت. ــی اس ــزرگ هوای ــش ب ــن رزمای ــان در ای فرمانده

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

ساماندهی ورودی گلدیس شاهین شهر
احداث جاده دهق – میمه با 

مشارکت خیران راهساز 
بــا انجــام مطالعــات و بررســی طرح هــای مدنظــر مشــکل 
شــهرک های  شــرکت  شاهین شــهر،  گلدیــس  ورودی 
صنعتــی و اتصــال بــه کمربنــدی خمینی شــهر مرتفــع 

خواهــد شــد.
  مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ضمــن بازدید 
ــتحفاظی دو  ــوزه اس ــازی در ح ــای راه و شهرس از پروژه ه
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه و نجف آبــاد بیــان داشــت: 
اولویت هــای  از  بــه ســمت علویجــه  جــاده اصفهــان 
راه و شهرســازی جهــت احــداث بانــد دوم اســت کــه 
23 کیلومتــر آن در ســال گذشــته افتتــاح شــده و 17 
کیلومتــر باقی مانــده بــا امضــای صورت جلســه بــا حضــور 
ــده  ــا دو مــاه آین ــر آن ت ــا 9 کیلومت ــکار مقــرر شــد ت پیمان
تکمیــل شــود و 8 کیلومتــر باقی مانــده بــا توجــه بــه 
نیــاز بــه احــداث تقاطــع غیرهمســطح در ســال آینــده بــه 

بهره بــرداری برســد.
ــت  ــر جه ــرح مدنظ ــه ط ــاره ب ــا اش ــی ب ــه غام حجت ال
ســاماندهی ورودی شــهر گلدیــس از ســمت شــمال اظهــار 
داشــت: در بازدیــد دیــروز قرار شــد تــا مجموعــه ای کامل از 
طرح هــای مدنظــر جهــت اتصــال ورودی شــهرک فنــاوری 
بــه آزادگان، کمربنــدی خمینی شــهر و ورودی گلدیــس 
شاهین شــهر بررســی شــود کــه در ایــن راســتا مقــرر شــد 
اداره کل راه و شهرســازی مشــاور خــود را بــه شــهرداری و 
ــن دو  ــرده و ای ــی ک ــی معرف ــهرک های صنعت ــرکت ش ش

نهــاد بــرای عملیاتــی کــردن آن اقــدام کننــد. 
ــر راه،  ــتگان در ام ــم گذش ــه راه و رس ــه ب ــا توج ــی ب غام
جــاده و پل ســازی بــه کمــک خیــران از احیــای ایــن 
فرهنــگ خداپســندانه ابــراز امیــدواری کــرد و گفــت: 
محــور دهــق بــه ســمت میمــه بــه طــول 35 کیلومتــر بــا 
مشــارکت خیــران راهســاز در حــال احــداث اســت کــه بــا 
زمانبنــدی انجام شــده امیــد اســت تــا دو ســال آینــده بــه 

بهره بــرداری برســد.

 توجه به موضوع گردشگری 
در کوهپایه

ــه بخشــدار  ــم و معارف ــن تکری ــان در آیی ــدار اصفه   فرمان
ــارات 3 درصــد  ــص اعتب ــه تخصی ــان اینک ــا بی ــه ب کوهپای
نفــت و گاز بــرای پروژه هــای بخــش کوهپایــه، تحولــی در 
تســریع حــل مشــکات اســت، گفــت: تأمیــن حــدود 60 
ــد  ــق انجــام شــده و می توان ــارات از ایــن طری درصــد اعتب

ــه باشــد. ــرای بخــش کوهپای ــی ب ســرآغاز  تحول
ــه موضــوع  ــزوم توجــه ب ــر ل ــد ب ــا تأکی ــی ب ــد رضوان احم
گردشــگری در بخــش کوهپایــه گفــت: ظرفیت هــای خوبی 
در حــوزه گردشــگری در ایــن بخــش وجــود دارد کــه در این 

راســتا بایــد گام هــای مؤثــری برداشــته شــود.

 شاخص کیفیت سالمت هوا 
در اطراف ذوب آهن  

ــج  ــت: نتای ــط زیســت گف ــی، بهداشــت و محی ــر ایمن مدی
ــی  ــوای محیط ــای ه ــا و اندازه گیری ه ــل از پایش ه حاص
توســط ایســتگاه های پایشــگر آنایــن کیفیــت هــوا مســتقر 
در شــرکت ذوب آهــن، همچنیــن ســایر ایســتگاه های 
مســتقر در شهرســتان های مجــاور، حاکــی از آن اســت کــه 
شــاخص کیفیــت هــوا AQI در مناطــق اطــراف شــرکت و 
ــب از شــاخص  ــه مرات ــن شهرســتان های مجــاور ب همچنی
ــب تر و  ــت مناس ــان در وضعی ــهر اصفه ــوای ش ــت ه کیفی

ــرار دارد.  ــالم تری ق س

حســین  هادی افــزود: اگــر ایــن ادعــا صحــت داشــت کــه 
ــان را تحــت  ــد شــهر اصفه آالیندگــی ایــن شــرکت می توان
ــاور  ــهرهای مج ــق و ش ــد مناط ــد، می بای ــرار ده ــر ق تأثی
شــرکت در مقایســه بــا شــهر اصفهــان بیشــتر تحــت تأثیــر 
قــرار گیرنــد؛ در صورتــی کــه وضــع بــه ایــن صــورت نیســت. 
ــی از  ــط یک ــا توس ــش آالینده ه ــوه پراکن ــاره نح  وی درب
ــات  ــن مطالع ــت: ای ــور گف ــگاه های کش ــن دانش معتبرتری
حاکــی از آن اســت کــه شــعاع تأثیــر ایــن آالینده هــا بســیار 
محــدود بــوده و بــه هیــچ عنــوان نمی توانــد شــهر اصفهــان 

را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

زندان، یکی از اساسی ترین 
محل های رصد جرایم است

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

فرمانــدار کاشــان گفــت: زنــدان، بهتریــن جــای شناســایی 
مخــدر،  مــواد  خشــن،  جرایــم  علــل  اســت؛  علــل 
ــا،  ــاد و  فحش ــت، فس ــرم و جنای ــاق، ج ــه یابی ط ریش

قاچــاق، مشــروبات الکلــی و... .
حمیدرضــا مؤمنیــان افــزود: امــروز زنــدان در ســایه نظــام 
ــه  ــک مدرس ــت ی ــامی درحقیق ــوری اس ــدس جمه مق
اســت؛ مدرســه ای کــه افــراد را بــا اصــول معــارف دینــی و 

ــازد. ــنا می س ــامی آش اس
ــه ســمت  ــد ب ــز بای ــدان نی ــه اینکــه در زن ــا اشــاره ب وی ب
ــروز  ــزود: ام ــم، اف ــد بروی ــای جدی ــری از رویکرده بهره گی
در بیــن جوانــان، نصیحــت کارکــرد خــود را از دســت داده و 
ــته  ــا داش ــناس در زندان ه ــناس و جامعه ش ــد روان ش بای
باشــیم تــا ریشــه های جــرم و جنایــت را شناســایی کنیــم.

وی گفــت: همــه مــا بــه کلیاتــی واقــف هســتیم کــه فقــر، 
ــوزه کســب و کار و... معیشــت ســخت و مشــکات در ح

باعــث رفتارهــای مجرمانــه می شــود؛ ولــی بایــد بــا 
ــن  ــا کمتری ــوردی، ب ــات م ــر مطالع ــی ب ــه یابی مبتن ریش
زنــدان  در  را  اجتماعــی  آســیب های  ریشــه  هزینــه، 
ــرای  ــی را ب ــام تربیت ــرده و شــاخصه های نظ شناســایی ک

ــم. ــتخراج کنی ــه اس ــدان و جامع زن

در گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با مدیران و کارشناسان حوزه حمل ونقل عنوان شد:

اتوبوس های مسافربری به 
کامیون حمل بار تبدیل شده اند 

امروز سه شنبه 09 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 565 روزنامه
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کوتاه اخبار 

 کاهش 2 مگاواتی مصرف برق 
در چهارمحال و بختیاری

ــرق چهارمحــال و  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی ــر عام مدی
ــان  ــرق در زم ــی مصــرف ب ــاری از کاهــش 2 مگاوات بختی
در  تعیین شــده  ســهمیه  بــه  نســبت  مصــرف  پیــک 

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــتان س تابس
ــش  ــای کاه ــرای طرح ه ــا اج ــزود: ب ــزاد اف ــد فره مجی
ــزان اوج  ــف، می ــای مختل ــرف در حوزه ه ــار مص ــک ب پی

ــد. ــت ش ــرل و مدیری ــال کنت ــرف امس مص
ــک اســتان از ســوی شــرکت  ــرد: ســهمیه پی ــان ک وی بی
ــود  ــا وج ــه ب ــود ک ــده ب ــن ش ــگاوات تعیی ــر 353 م توانی
افزایــش ســاالنه تعــداد مشــترکان و مصــرف بــرق، پیــک 

ــید. ــگاوات رس ــه 351 م ــده ب ــار حادث ش ب
ــاح  ــا، اص ــزل ژنراتوره ــت دی ــتفاده از ظرفی ــزاد اس فره
ــات،  ــش تلف ــای کاه ــرای طرح ه ــت، اج ــاالت سس اتص
اجــرای  اندازه گیــری،  لــوازم  تعویــض  و  آزمایــش 
طرح هــای تشــویقی و عقــد تفاهم نامــه بــا صاحبــان 
صنایــع و مشــترکان بــرای کاهــش مصــرف در زمــان پیــک 
ــج  ــرای تروی ــی ب ــای آموزش ــانی و برنامه ه ــار، اطاع رس ب
فرهنــگ مدیریــت مصــرف را از اقدامــات ایــن شــرکت در 

ــرد. ــوان ک ــار عن ــک ب ــت پی ــرل و مدیری ــتای کنت راس

کسب دو نشان برتر مسابقات 
قهرمانی کوراش بانوان 

ــومین  ــر س ــان برت ــاری دو نش ــال و بختی ــوان چهارمح بان
دوره مســابقات قهرمانــی کــوراش کشــور را از آن خــود 

ــد.  کردن
ــاری، در وزن  ــال و بختی ــکار چهارمح ــادری، ورزش ــرا ن زه
منهــای ۶3 کیلوگــرم نشــان طــا و مریــم احمــدی دیگــر 
ورزشــکار اســتان در وزن منهــای ۸۷ کیلوگــرم نشــان نقــره 
ســومین دوره مســابقات قهرمانــی کــوراش بانــوان کشــور 
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــوان چهارمح ــد. بان ــود کردن را از آن خ
کســب ایــن نشــان ها، مقــام ســوم تیمــی ایــن رقابت هــا 

را بــه دســت آوردنــد.

 حضور ووشوکاران کرمانی 
در مسابقات قهرمانی کشور 

مهدیــه ارجمنــدی، نگیــن خراســانی، نیلوفــر زمانــی، 
فاطمــه منزلــی و حدیــث پشته شــیرانی، بــه عنــوان  
نماینــدگان کرمــان در مســابقات ووشــوی قهرمانــی کشــور 

ــد.  ــور دارن حض
ــان  ــتان کرم ــوی اس ــت ووش ــس هیئ ــری، رئی ــا امی رض
ــش  ــور در بخ ــی کش ــوی قهرمان ــابقات ووش ــت: مس گف
بانــوان بــه میزبانــی اســتان البــرز، شهرســتان کــرج 
در حــال برگــزاری اســت کــه از اســتان کرمــان پنــج 

دارنــد. حضــور  شــرکت کننده 

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

گــودرز امیــری در جلســه نشســت بهــره وری آب 
ــرد:  ــار ک ــاری اظه ــال و بختی ــاورزی چهارمح کش
ــوب  ــت مطل ــره وری و مدیری ــد به ــش تولی افزای
ــد  ــر و رش ــد بهت ــر تولی ــاورزی ب ــوالت کش محص
اقتصــاد در اســتان تاثیــر بســزایی دارد و همچنین 
بایــد بــه منظــور اســتفاده درســت از فناوری هــای 

ــه روز، کشــاورزان آمــوزش داده شــوند.  ب
وی افــزود: بــه ســبب مصــرف زیــاد آب در کشــت 
ــمگیری در  ــد چش ــا ح ــول ت ــن محص ــج، ای برن
ــد  ــه و بای ــش یافت ــاری کاه ــال و بختی چهارمح
در ایــن حــوزه تغییــر الگــوی کشــت انجــام 
شــده و محصوالتــی کــه نیــاز آبــی کمتــر و ســود 
ــوند.                                ــت ش ــد، کش ــاورز دارن ــرای کش ــتری ب بیش
در ادامــه گزارشــی از ایــن نشســت آمــده اســت: 

 از برداشت های غیرقانونی و حفر 
چاه های غیرمجاز جلوگیری شود 

امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه محصــوالت 
ــح  ــت، تصری ــروری اس ــتان ض ــن اس ــم در ای دی
کــرد: کشــاورزان در اراضــی خــود انگــور دیــم 
می کارنــد. بــرای ارتقــای بهــره وری آب کشــاورزی 

اصاح شــده،  بذرهــای  از  اســتفاده  اســتان  در 
تغییــر الگــوی کشــت و توجــه بــه زمــان کاشــت 

ــه شــود.  ــد در نظــر گرفت محصــول بای
وی تاکیــد کــرد: آشــنایی کشــاورزان بــرای هدایت 
بــه ســمت کشــت گیاهــان، درختــان و محصــوالت 
ــواع  ــور و ان ــی، انگ ــیب درخت ــد س ــر مانن کم آب ب

درختــان دیــم بایــد در اولویــت باشــد.
سرپرســت اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری و 
معــاون عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
و  غیرقانونــی  برداشــت های  از  بایــد  گفــت: 
ــود و در  ــری ش ــاز جلوگی ــای غیرمج ــر چاه ه حف
چارچــوب قانــون و مقــرارت خــاص برخورد هــای 
ــور  ــه منظ ــد ب ــن بای ــرد؛ همچنی الزم صــورت بگی
ارتقــای آگاهــی مــردم در ایــن زمینــه آموزش های 

ــه شــود. ــوب ارائ ــذار و مطل تاثیرگ
 توسعه کشت های گلخانه ای در 

چهارمحال و بختیاری 
وی بــا بیــان اینکــه کشــت های گلخانــه ای بــرای 
مناطقــی کــه دچــار کم آبــی شــدید و خشکســالی 
بیشــتر شــده اســتفاده می شــوند، تصریــح کــرد: 
ایــن کشــت های گلخانــه ای بایــد از ســوی جهــاد 
کشــاورزی رونــق و توســعه یابــد؛ همچنیــن 

دربــاره جلوگیــری از گــرد و خــاک بایــد گیاهــان 
خــاص کشــت شــود.

ــاری  ــال و بختی ــتانداری چهارمح ــت اس سرپرس
در  کشــاورزی  بخــش  توســعه  داد:  ادامــه 
تحقــق  زمینه ســاز  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــای  ــد از ظرفیت ه ــت؛ بای ــی اس ــاد مقاومت اقتص
ــتان  ــن اس ــعه ای ــرای توس ــاورزی ب ــش کش بخ

ــت. ــره گرف به
 کاهش ۳2 درصدی منابع آب 

کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
ــال  ــاورزی چهارمح ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــع آب  ــدی مناب ــش 32 درص ــاری از کاه و بختی
ــر داد. ــاری خب ــال و بختی ــاورزی در چهارمح کش
ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــب نی ــح هللا غری ذبی
ــتان  ــی اس ــت اراض ــل کش ــیل قاب ــه پتانس اینک
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــت، اظه ــار اس ــزار هکت 2۴۸ ه
ــی  ــی و زراع ــی باغ ــطح اراض ــزان س ــر می حاض
اســتان 11۸ هــزار هکتــار و اراضــی کشــاورزی 1۸۰ 

ــت. ــار اس ــزار هکت ه
وی افــزود: حفــظ باغ هــای قدیمــی در چهارمحــال 
و بختیــاری در مقایســه بــا احــداث باغ هــای 
جدیــد در اولویــت اســت و در ایــن راســتا، 2۰ 

ــاد کشــاورزی چهارمحــال و  ــارات جه درصــد اعتب
ــای  ــظ باغ ه ــرح حف ــرای ط ــرای اج ــاری ب بختی
قدیمــی در اســتان اختصــاص یافتــه که شناســایی 
بــرای  اعتبــار  اختصــاص  و  قدیمــی  باغ هــای 
احیــای آن در دســتورکار مســئوالن جهاد کشــاورزی 

ــرار دارد. ــاری ق ــال و بختی چهارمح
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و 
ــی  ــزان اراض ــترین می ــه داد: بیش ــاری ادام بختی
قابــل کشــت در شهرســتان ســامان بــا ۹۸ درصــد 
اســت و کوهرنــگ بــا 5۶ درصــد کمتریــن ســطح 

قابــل کشــت را دارد.
ــاورزی  ــش کش ــه آب بخ ــان اینک ــا بی ــب ب غری
از منابــع آب هــای زیرزمینــی اســتان مصــرف 
ــا 1۰  ــه ب ــدار در مقایس ــن مق ــت: ای ــود، گف می ش
ــد  ــتان 32 درص ــی اس ــع آب ــته مناب ــال گذش س
ــر  ــون مت ــاالنه ۴۶ میلی ــه س ــته ک ــش داش کاه
ــد. ــش می یاب ــتان کاه ــی اس ــع آب ــب منب مکع

وی افــزود: در حــال حاضــر 5۶ هــزار و 22۷ 
ــب ۴۷.5 درصــد از اراضــی اســتان  ــار در قال هکت
ــه در  ــده ک ــز ش ــاری مجه ــن آبی ــامانه نوی ــه س ب

ایــن زمینــه جایــگاه دوم کشــور را کســب کردیــم.
 ۶2 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز 

سامانه نوین آبیاری 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال ۶2 میلیــارد 
تومــان اعتبــار بــرای تجهیــز اراضــی زراعی اســتان 
بــه ســامانه نویــن آبیــاری تخصیــص داده شــده، 
تصریــح کــرد: برنامــه مشخص شــده دربــاره 
ــاری  ــال ج ــاری در س ــن آبی ــامانه نوی ــز س تجهی
ــوده  ــار ب ــزار و 5۰۰ هکت ــه، 5 ه ــوی وزارتخان از س
ــزار  ــه ۸ ه ــزان ب ــن می ــده ای ــی ش ــه پیش بین ک

ــار برســد. هکت
غریــب بــا اشــاره بــه ســامانه نویــن آبیــاری 
اراضــی  در  آبیــاری  انجــام  داشــت:  اذعــان 
شــیب دار، 15 هــزار هکتــار توســعه باغ هــا و 
اراضــی شــیب دار، صرفه جویــی در مصــرف آب 
کشــاورزان بــه میــزان 2۴۰ میلیــون متــر مکعــب 
ــی  ــای عموم و یکپارچه ســازی اراضــی در پروژه ه
ــل از  ــج حاص ــار از نتای ــزار هکت ــطح 35 ه در س
اجــرای ســامانه نویــن آبیــاری تــا مهرمــاه ســال 

ــت. ــتان اس ــاری در اس ج

مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی روز جمعــه در شــهرکرد 

برگــزار می شــود. 
بــزرگ  همایــش  داشــت:  اظهــار  قاســمی  عبدالرحمــن 
پیــاده روی خانوادگــی روز جمعــه در شــهرکرد برگــزار می شــود؛ 

ــت. ــع اس ــل تجم ــهرکرد مح ــهدای ش ــزار ش گل
وی افــزود: ایــن همایــش بــا همــکاری ورزش و جوانــان، 
هیئــت ورزش همگانــی، ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرکرد برگــزار و بــه صــورت زنــده از شــبکه 3 ســیما 

پخــش می شــود.
مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
ــد  ــش می توانن ــن همای ــرکت در ای ــه ش ــدان ب ــرد: عاقه من ک
قرعه کشــی                   کارت  و  ثبت نــام   www.chbp.ir ســایت  در 

ــد. ــت کنن دریاف
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه نفــرات برگزیــده ایــن همایش 
جوایــزی اهــدا می شــود، خاطرنشــان کــرد: کارت هدیــه 5 
میلیــون تومانــی، کمک هزینــه ســفر بــه عتبــات عالیــات، 
ــزه  ــا جای ــی و صده ــوازم ورزش ــالنی، ل ــه س ــل، دوچرخ تردمی
نفیــس دیگــر از جملــه جوایــز در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن 

همایــش اســت. 
ــرای  ــی اســتان ب ــی دوومیدان ــوت از ورزشــکار و مرب وی از دع
حضــور در اردوی تیــم ملــی خبــر داد و گفــت: فدراســیون 
دوومیدانــی از ابوالفضــل  هاشــمی بــه  عنــوان ورزشــکار و 
داریــوش صمیمــی بــه  عنــوان مربــی برای حضــور در نخســتین 
ــه  ــی ب ــان اعزام ــای نوجوان ــی برترین ه ــه از اردوی آمادگ مرحل

ــرد. ــوت ک ــک 2۰1۸ دع ــی المپی ــابقات انتخاب مس

امــام جمعــه یــزد گفــت: جلوگیــری از تخلفــات در 
ــا  ــد ب ــت و بای ــترده اس ــیار گس ــف بس ــائل مختل مس

ــود.  ــام ش ــازنده انج ــوب و س ــورد خ برخ
ــه در  ــی فقی ــده ول ــری، نماین ــا ناص ــت هللا محمدرض آی
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــه ی ــام جمع ــتان و ام اس
مبــارزه همه جانبــه بــا پدیــده قاچــاق بــه منظــور 
ــگیری  ــورد و پیش ــت: برخ ــتغال گف ــد و اش ــظ تولی حف
ــا قاچــاق بایــد ســازنده  ــارزه ب از تخلفــات در جهــت مب

ــد.  ــر باش و مؤث
آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در دیــدار بــا مدیــر کل 
تعزیــرات حکومتــی اظهــار کــرد: جلوگیــری از تخلفــات 
ــا  ــد ب در مســائل مختلــف بســیار گســترده اســت و بای

برخــورد خــوب و ســازنده انجــام شــود. 

امــام جمعــه یــزد در بخشــی از ســخنان خــود افــزود: 
از طریــق کارهــای فرهنگــی و آمــوزش بــه مــردم 
ــا از  ــم ت ــوزش دهی ــبه آم ــه کس ــد ب ــی را بای برنامه های

ــود. ــری ش ــات جلوگی تخلف
ــوان کــرد: اگــر  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد عن
برخوردهــا خــوب و ســازنده و همــراه بــا اخــاق مناســب 
و در عیــن حــال دقیــق و قانونمنــد باشــد، مــردم آن را 
ــود. ــاح می ش ــازار اص ــود ب ــه خ ــود ب ــد و خ می پذیرن

امــام جمعــه یــزد تصریــح کــرد: در بحــث مبــارزه 
ــه  ــردم در زمین ــه م ــه ب ــق توصی ــاق کاال از طری ــا قاچ ب
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــه ضرب ــرب آن از جمل ــای مخ پیامده
ــتغال  ــاد اش ــری از ایج ــی و جلوگی ــد مل ــور و تولی کش
ــرد. ــری ک ــاق جلوگی ــرم قاچ ــف و ج ــوان از تخل می ت

استانها

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

برگزاری همایش »پیاده روی خانوادگی« در شهرکرد 
امام جمعه یزد تاکید کرد: 

ضرورت مبارزه همه جانبه با پدیده قاچاق 

کوتاه از استان ها
 تأکید بر رعایت بهداشت فردی

در پیاده روی اربعین 
مســعود شــریفی، قائم مقــام معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی یــزد، بــا اشــاره بــه  ضــرورت رعایــت 
ــاده روی اربعیــن حســینی،  گفــت:  بهداشــت فــردی در پی
ــرای حفــظ ســامتی خــود و جلوگیــری از  ــد ب ــران بای زائ
شــیوع بیماری هــای واگیــردار مســائل و نــکات بهداشــتی 
مــورد نیــاز را رعایــت کننــد تــا ســفر ایمنــی داشــته باشــند.
شــریفی افــزود: زائــران ابتــدا بایــد پیــش از شــروع ســفر 
دربــاره بیماری هــای مختلفــی کــه ممکــن اســت در طــول 
ــورت  ــود مش ــک خ ــا پزش ــوند، ب ــه ش ــا آن مواج ــفر ب س
کننــد؛ بیمــاران قلبی عروقــی، تنفســی و دیابتــی کــه قصــد 
ــای  ــا داروه ــد، حتم ــن را دارن ــم اربعی ــرکت در مراس ش
مــورد نیــاز خــود را پیــش از خارج شــدن از مــرز تهیــه و در 

اســباب ســفر خــود جاســازی کننــد.
وی همــراه داشــتن داروهــای تجویزشــده پزشــک را بــرای 
ــت، فشــار خــون و  ــه دیاب ــا ب ــراد مبت ــژه اف ــاران به وی بیم
ــد و ادامــه داد:  دیگــر بیماری هــای مزمــن ضــروری خوان
هرچنــد در طــول مســیر موکــب بهداشــتی درمانی هســت و 
داروهــای حداقلــی را در اختیــار افــراد می گــذارد، امــا بــرای 

اطمینــان بیشــتر خودشــان دارو همــراه داشــته باشــند.

 گلزار شهدای قلعه ممکا 
ساماندهی می شود 

ــهدای  ــزار ش ــت: گل ــار، گف ــدار کی ــی، فرمان ــی مردان قدمعل
روســتای قلعــه ممــکا از توابــع ایــن شهرســتان توســط بنیاد 

ــاب اســامی ســاماندهی می شــود. مســکن انق
وی بــا بیــان اینکــه در ســفر معــاون اول رئیس جمهــور بــه 
چهارمحــال و بختیــاری 3 میلیــارد ریــال اعتبــار به روســتای 
قلعــه ممــکا اختصــاص یافــت، تصریــح کــرد: یــک میلیــارد 
و 5۰۰ میلیــون ریــال آن صــرف بهســازی معابــر روســتا شــد 

و بقیــه جهــت ســاماندهی گلــزار شــهدا هزینــه می شــود. 
مردانــی ادامــه داد: عملیــات اجرایــی ســاماندهی ایــن 

ــد. ــول  می انجام ــه ط ــاه ب ــت م ــزار، هش گل
وی علــت تأخیــر در آغــاز عملیــات ســاماندهی گلــزار 
شــهدای ایــن روســتا را طوالنی شــدن رونــد دریافــت اعتبــار 

ــرد. ــان ک بی

 رفع تصرف اراضی دولتی
در رفسنجان 

ــی عباســی پور، رئیــس اداره راه و شهرســازی رفســنجان  عل
گفــت: در اجــرای دســتور دادســتان شهرســتان و بــا حضــور 
مأمــوران نیــروی انتظامــی و عوامــل حفاظــت از اراضــی 
دولتــی بــرای رفــع تصــرف ۷ هــزار و 5۰۰ متــر مربــع از اراضی 
ــع در  ــان واق ــش ۹ کرم ــی از بخ ــاک 2۰۹۴ اصل ــی پ دولت
مجــاورت خیابــان آرامســتان در شــهر رفســنجان اقــدام شــد.
وی از همــه همشــهریان خواســت بــه منظــور حفاظــت 
از اراضــی دولتــی و حفــظ حقــوق بیت المــال در صــورت 
مشــاهده هرگونــه اقدامــی مبنــی بــر تصــرف اراضــی دولتــی 
تمــاس   3۴32۰۰1۸ و   3۴32۷2۰۶ شــماره  بــا  ســریع 

ــد. بگیرن
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در نشست بهره وری آب کشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح شد:

 شناسایی چاه های غیرمجاز 
بخش کشاورزی 

کاهش ۳2 درصدی منابع آب کشاورزی در چهارمحال و بختیاری



محمــد وجگانــی رئیــس جامعــه علمــی آزمایشــگاهیان ایــران 
ــان  ــورد جری ــرژی  در م ــوژی و آل ــن ایمونول ــس انجم و رئی
ــه  ــرد: ب ــان ک ــگاهیان بی ــه آزمایش ــه جامع ــا ب ــی بیمه ه بده
بیمه هــا  از  آزمایشــگاه ها  مطالبــات  موضــوع  کلــی  طــور 
موضــوع جدیــدی نیســت امــا طــی دهــه گذشــته دیــر کــرد در 
پراخــت آنهــا بــه مــرز بیــش از یــک ســال نیــز رســیده اســت.
مطالبــات  از  ماهــی  چنــد  نیــز  هم اکنــون  گفــت:  وی 
ــن در ســاختار  ــذرد و ای ــا می گ آزمایشــگاه ها از برخــی بیمه ه
ــره خــورده اســت و  طــرح تحــول و مشــکالت ناشــی از آن گ
انتظــار مــی رود بــا تمهیــدات مســئوالن در زمینــه اصــالح نقــاط 
ــات  ــه معوق ــژه در زمین ــالمت به وی ــول س ــرح تح ــف ط ضع
بیمه هــا بــه مراکــز درمانــی و آزمایشــگاه ها، دولــت بــر 
ــه  ــه جامع ــا ب ــی بیمه ه ــود.رقم بده ــق ش ــکل فائ ــن مش ای

آزمایشــگاهیان در ســازمان نظــام پزشــکی اعــالم شــده اســت. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاهیان ای ــی آزمایش ــه علم ــس جامع رئی
اینکــه در زمینــه دیرکــرد بیمه هــا در پرداخــت معوقه هایشــان 
بــه نظــام ســالمت، فعــال مســئله مهــم آســیبی اســت کــه از 
ایــن تأخیــر جــان آزمایشــگاه ها را نشــانه گرفتــه اســت، افــزود: 
ــای  ــن دیرکرد ه ــت ای ــه عل ــگاه ها ب ــیاری از آزمایش ــرا بس زی

ــد. ــگاه ورشکســتگی قــرار گرفته ان ــه پرت ــر  لب پرداختــی ب
ــرایط  ــطه ش ــه واس ــگاه ها ب ــی از آزمایش ــه داد: برخ وی ادام
ــی دو  ــی یک ــتند، ط ــی هس ــال تعطیل ــاال در ح ــی ب زیان ده
هفتــه اخیــر نیــز متأســفانه ســه الی چهــار آزمایشــگاه بــه علت  
ــا و  ــع مطلباتشــان از ســوی بیمه ه ــه موق پرداخــت نشــدن ب
بدهی هایــی کــه بــه شــرکت های تجهیــزات پزشــکی داشــتند 

ــا اعــالم ورشکســتگی تعطیــل شــدند. ب

ــا  ــم ب ــتاری می خواه ــاون پرس ــت: از مع ــت گف ــر بهداش  وزی
همــه نهادهــای پرســتاری به ویــژه ســازمان نظــام پرســتاری، 
ــم  ــدا از ه ــم ج ــر کنی ــد فک ــد و نبای ــرار کن ــه حســنه برق رابط

هســتیم. 
دکتــر سیدحســن هاشــمی در مراســم تودیــع و معارفــه معاون 
پرســتاری، اظهــار داشــت: خوشــحالم از اینکــه همــه مــا زیــر 
ــر و  ــت بهت ــرای خدم ــد ب ــده ایم و بای ــع ش ــقف جم ــک س ی
بیشــتر بــه مــردم تــالش کنیــم تــا ایــن خدمــات مؤثــر واقــع 
ــن  ــه ای ــانی ک ــد از کس ــه بای ــن اینک ــزود: ضم ــود.وی اف ش
خدمــات را بــه مــردم می دهنــد، مراقبــت کنیــم و امــروز 

ــع، پرســتاران هســتند. ــن جم موضــوع حضــور در ای
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه مشــکالتی که در حــوزه پرســتاری 
وجــود دارد، گفــت: بخــش عمــده ای از ایــن مشــکالت مربــوط 

ــه مــا نیســت ولــی مــا مســئول حــوزه ســالمت هســتیم و  ب
بایــد پاســخگو باشــیم.

وی بــر ضــرورت اصــالح اقتصــاد نظــام ســالمت تأکیــد کــرد 
ــه بخــش  ــی در حــوزه ســالمت ک ــر مســائل مال ــزود: اگ و اف
ــود،  ــالح ش ــت، اص ــا اس ــه بیمه ه ــوط ب ــا مرب ــادی از آن ه زی
۹۰ درصــد مشــکالت در حــوزه پرســتاری حــل خواهــد شــد.

هاشــمی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح تحــول ســالمت، 
ــرای اجــرای ایــن طــرح، یــک تعهــدی گرفتیــم  افــزود: مــا ب
و محاســباتی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بیمــه ســالمت 
و ســازمان مدیریــت انجــام شــد کــه اعــداد و ارقــام آن 
درســت در نیامــد. البتــه در اجــرا هــم خطاهایــی اتفــاق افتــاد، 
ــه ۱۱  ــوند ک ــه ش ــر بیم ــون نف ــود ۵ میلی ــرار ب ــه ق ــوری ک به ط

ــدند. ــه ش ــون بیم میلی

رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان:

آزمایشگاه های کشور در لبه پرتگاه ورشکستگی هستند 
وزیر بهداشت:

پرستاری جدا از وزارت بهداشت نیست

آنچه درباره کنسروها باید بدانید 
ــواره  ــت: هم ــزان گف ــا می ــو ب ــدی در گفت و گ ــترن محم نس
تأمیــن و نگهــداری غــذا یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای مــردم 
بــوده اســت. نیــاز دسترســی بــه غــذای ســالم انســان را بــر آن 
داشــته اســت کــه زمانــی را بــه بررســی دربــاره چگونگــی حفظ 

مــواد غذایــی اختصــاص دهــد.
وی افــزود: یکــی از روش هــای نگهــداری مــواد غذایــی 
ــا بهره گیــری از  ــی، کنســور کــردن آن هــا ب ــرای مــدت طوالن ب
حــرارت اســت. ایــن روش، اقــدام مؤثــری در جهــت نابــودی 
ــداری  ــن نگه ــه ممکــن اســت در حی ــی اســت ک ــه عوامل کلی
ــد. در  ــی را فاســد کن ــه طریقــی مــواد غذای و حمــل و نقــل ب
واقــع کنســرو کــردن مــواد غذایــی از جملــه روش هــای خــوب 
نگهــداری مــواد غذایــی اســت کــه در صــورت رعایــت اصــول 
تهیــه، مانــدگاری خوبــی بــرای بســیاری از اقــالم غذایــی ایجاد 

می کنــد.
رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و آشــامیدنی بــا منشــأ 
گیاهــی ســازمان غــذا و دارو خاطرنشــان کــرد: بــه طــور کلــی 

کنســرو کــردن مــواد غذایــی بــه منظــور ایجــاد شــرایطی اســت 
ــی  ــی طوالن ــرای مدت ــوان ب ــه محصــول کنســرو شــده را بت ک
نگهــداری کــرد؛ بنابرایــن بایــد همــه شــرایط نگهــداری مــواد 
غذایــی کــه شــامل اســتفاده از حــرارت، ســرد کــردن، خشــک 
ــز  ــده و.. را نی ــواد نگهدارن ــتفاده از م ــعه دادن، اس ــردن، اش ک

در نظــر گرفــت.
ــی،  ــوان کــرد: براســاس کنسرواســیون، فســاد میکروب وی عن
فســاد شــیمیایی، فســاد بیولوژیــک از جملــه عوامــل تغییــرات 
ــی اســت  ــن در حال ــی محســوب می شــوند. ای ــواد غذای در م
ــوا  ــیژن ه ــی، اکس ــاد میکروب ــا فس ــم ب ــه میکروارگانیس ک
ــاد  ــث فس ــه باع ــا ک ــیمیایی و آنزیم ه ــاد ش ــه فس ــر ب منج

بیوشــیمیایی می شــود.
و  آنزیم هــا  شــدن  غیرفعــال  داشــت:  اذعــان  محمــدی 
متصاعــد شــدن اکســیژن)ام. او(، در نهایــت منجــر بــه فســاد 
ــا  ــا ایجــاد گرم ــن صــورت ب ــه در ای ــی می شــود ک ــواد غذای م

ــود. ــارج می ش ــی خ ــطح قوط ــز از س ــول نی محل
ــل  ــرف غیرقاب ــاده در ظ ــه م ــی ک ــد: در صورت ــادآور ش وی ی
ــی  ــل خارج ــر عوام ــاوم در براب ــی مق ــاده غذای ــا م ــب ب ترکی

بســته بندی می شــود و حــرارت کافــی می بینــد، دیگــر دلیلــی 
ــا ممکــن اســت در  ــد. تنه ــرای تغییــر و فســاد نخواهــد مان ب
ــه  ــی ک ــیمیایی جزئ ــای ش ــر واکنش ه ــی در اث ــدت طوالن م

ــد. ــت دهن ــر حال ــدارد تغیی ــم ن ــه آنزی ــازی ب نی
رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و آشــامیدنی بــا منشــأ 
گیاهــی ســازمان غــذا و دارو گفــت: بــرای از بیــن بــردن 
ــود. در  ــتفاده می ش ــرارت اس ــیون از ح ــا در کنسرواس آنزیم ه
ــی، هــوا را  ــواد غذای ــه منظــور حفــظ ســالمت م ــن روش ب ای
ــوذ  ــته بندی غیرقابل نف ــرده و از بس ــارج ک ــی خ ــل قوط از داخ
بــرای ممانعــت از نفــوذ هــوا و جلوگیــری از آلودگــی اســتفاده 

می شــود.
وی افــزود: کلســتریدیم یولتولیــوم، خطرناک تریــن میکــروب 
ــد  ــا فعالیــت خــود می توان در غذا هــای کم اســید اســت کــه ب
ــن  ــد. ای ــان ده ــت نش ــود مقاوم ــرارت از خ ــه ح ــبت ب نس
باکتــری، اســپورزا و بیمــاری زا بــوده و بــه صــورت بی هــوازی 
در داخــل کنســرو رشــد می کنــد. ایــن فرآینــد منجــر بــه رشــد 
ــرم آن  ــدود ۱۰۰ گ ــه ح ــود ک ــیمی می ش ــس روتوکس ــم آن س

کافــی اســت تــا کل مــردم روی زمیــن را از بیــن ببــرد. 

ــی  ــوص برخ ــت در خص ــود خدادوس ــر محم دکت
اظهــارات در حــوزه کاربــرد روایــات در حــوزه 
بهداشــت و درمــان گفــت: امــروزه از آیــات و 
روایــات منســوب بــه ائمــه معصومیــن، اســتفاده 
ــد منظــر  ــن موضــوع از چن ــزاری می شــود و ای اب

ــت. ــکال اس دارای اش
کتــاب  در  صــدوق  شــیخ  داد:  ادامــه  وی 
االعتقــادات بــاب ۴۴ در قســمت اخبــار وارد 
ــد کــه  ــد دلیــل ثابــت می کن ــه چن فــی الطــب، ب
ــن  ــه معصومی ــه ائم ــوب ب ــی منص ــات فقه روای
قابلیــت تعمیــم بــه زمــان و مکان امــروز را نــدارد.
بهداشــت  وزارت  ایرانــی  طــب  مدیــرکل 
ــد  ــد ص ــن چن ــه معصومی ــرد: ائم ــان ک خاطرنش

ــرایط  ــوا و ش ــه آب و ه ــه ب ــا توج ــل ب ــال قب س
ــی  ــردم توصیه های ــرای م ــان ب ــم در آن زم حاک
در زمینــه طــب داشــتند؛ امــا ایــن توصیه هــا 

قابلیــت تعمیــم بــه زمــان حــال را نــدارد.
ــی در  ــر مثال ــه ذک ــوع ب ــن موض ــن ای وی در تبی
ایــن زمینــه پرداخــت و گفــت: فــرض مــی 
ــده خــوب باشــد  ــرای درد مع ــم ســیاه دانه ب کنی
ــال  ــم رج ــا عل ــندی ب ــر س ــت از نظ ــن روای و ای
ــق داشــته  ــت تطاب ــم دالل ــر عل ــی ب و از نظــر دالل
باشــد و بــا ســایر روایــات هــم مغایــرت نداشــته 
باشــد؛ بــا ایــن حــال بــرای تعمیــم بــا علــم روز 
ــی و  ــد کار تحقیقات و زمــان و مــکان حــال نیازمن
پژوهشــی اســت؛ زیــرا روش تشــخیص در هیــچ 

ــات نیامــده اســت؛ بنابرایــن درمــان  یــک از روای
ــد روش تشــخیصی  ــا ســیاه دانه بای ــده ب درد مع
مناســب هــم داشــته باشــد، زیــرا از روی روایــت 
اســتنتاج  حتــی  و  اســتنتاج کــرد  نمی تــوان 
فــردی از روایــت، اجتهــاد شــخصی اســت و 
نبایــد بــه ائمــه معصومیــن منســوب کــرد و 
فــرض بــر اینکــه تشــخیص درســت باشــد از روی 
ــه  ــه چ ــد ک ــه ش ــوان متوج ــور می ت ــت چط روای
ــراد  ــدام اف ــود و ک ــرف ش ــیاه دانه مص ــزان س می

می تواننــد از آن اســتفاده کننــد؟
ــالم را  ــأن اس ــرد: ش ــد ک ــت تأکی ــر خدادوس دکت
نبایــد در حــد طــب و طبابــت در حــوزه جســمانی 

ــزل داد. ــی تن و روان

ــت:  ــت گف ــی وزارت بهداش ــب ایران ــرکل ط مدی
عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان گفتــه 
ــده  ــت بشــر آم ــرای هدای ــم ب ــرآن کری اســت: ق
ــچ  ــر از هی ــت بش ــرای هدای ــن ب ــت؛ بنابرای اس

تالشــی دریــغ نمی کنــد.
فقــه  از ظرفیت هــای  یکــی  ایــن شــرایط  در 
ــه اقتضــای  ــه ب ــودن آن اســت ک ــا ب شــیعه، پوی

زمــان و مــکان حکــم صــادر می کنــد.
ــرآن،  ــا ق ــکام م ــتنباط اح ــع اس ــزود: مناب وی اف
ــا  ــا ب ــی م ــت؛ یعن ــل اس ــاع و عق ــنت، اجم س
ــر  ــت بش ــرای هدای ــه ب ــرآن ک ــتن ق ــود داش وج
کــم نگذاشــته اســت، از عقــل و دســتاوردهای روز 
بشــری بــه اقتضــای زمــان و مــکان در اســتنباط 

ــم. ــره می بری ــی به ــکام فقه اح
 پــس چگونــه اســت کــه در حــوزه ســالمت، 
ــی را منســوب  ــم و روایت ــل می کنی ــل را تعطی عق

بــه ائمــه می کنیــم؟ معلــوم اســت کــه اســتفاده 
ــه اســت. ــزاری صــورت گرفت اب

ــان  ــت در پای ــر خدادوس ــزارش وب دا، دکت ــه گ ب
ــات  ــری از روای ــتفاده اخباری گ ــرد: اس ــد ک تأکی
نه تنهــا بــرای طــب رایــج و طــب مــدرن مشــکل 
ایجــاد می کنــد؛ بلکــه بــرای ســایر نظامــات 
وجــود  بــه  مشــکل  هــم  مــدرن   اجتماعــی 

می آورد.
ــی  ــر موضوع ــوه دادن ه ــالمی جل ــرای اس ــر ب اگ
دنبــال نقلــی بــودن آن باشــیم، بســیاری از 
نظامــات اجتماعــی امــروز نقلــی ندارنــد و وظیفــه 
دیــن هــم، ایــن نیســت؛ بلکــه وظیفــه دیــن آن 
اســت کــه یــک نــگاه راهبــردی و اساســی ارائــه 
دهــد و بشــر، آن را در بســتر عقــل، تجربــه، 
دانــش، تحقیــق و پژوهــش در ابعــاد دیگــر 

ــد. ــترش ده گس

#خبر_گردی
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مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل طب ایرانی:
استفاده ابزاری از آیات و روایات منسوب به ائمه معصومین

تازه های پزشکی
افزایش بیماری های روده ای در 

کشورهای در حال توسعه
بــا افزایــش رونــد صنعتــی شــدن در دنیــا، کشــورهای 
ــاب  ــه الته ــال ب ــرخ ابت ــش ن ــا افزای در حــال توســعه ب
روده مواجــه هســتند. گیــالد کاپــالن، عضــو تیــم 
این بــاره  در  دانشــگاه کالــگاری کانــادا،  از  تحقیــق 
ــد: در طــول ۱۰۰ ســال گذشــته شــیوع بیمــاری  می گوی
التهــاب روده در کشــورهای غربــی افزایــش یافــت 
ــا  ــق م ــد. حــال تحقی ــت مان ــت ثاب ــه حال و ســپس ب
نشــان می دهــد کشــورهای خــارج از دنیــای غــرب هــم 

ــده اند. ــه ش ــابه مواج ــوی مش ــن الگ ــا همی ب
بیماری هــای  جــزء گــروه  روده  التهــاب  بیمــاری 
التهابــی روده بــزرگ و کوچــک اســت. بیمــاری کــرون 
ــکل  ــن مش ــه ای ــواع اولی ــم از ان ــی ه ــت زخم و کولی

ــتند. هس
محققــان در ایــن تحقیــق، مطالعــات مشــاهده ای 
مبتنــی بــر جمعیــت را در مــورد شــیوع بیمــاری کــرون 
ــی  ــد بررس ــه بع ــال ۱۹۹۰ ب ــی از س ــت زخم ــا کولی ی
کردنــد. محققــان دریافتنــد بــا افزایــش رونــد صنعتــی 
و  جنوبــی  آمریــکای  آســیا،  کشــورهای  در  شــدن 
خاورمیانــه، شــیوع بیمــاری التهــاب روده نیــز به شــکل 

ــت.   ــش اس ــال افزای ــمگیری در ح چش

متابولیسم گلوکز مغز با ورزش 
قابل تغییر است

حــد  در  ورزش  انــواع  می دهــد  نشــان  یافته هــا 
متوســط می توانــد منجــر بــه تغییــر در متابولیســم مغــز 
و همچنیــن بهبــود حساســیت انســولین کل بدن شــود. 
مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد انجــام ورزش هــای بــا 
ــه پاییــن  ــد ب ــه مــدت دو هفتــه، می توان ــاال ب شــدت ب
آوردن متابولیســم گلوکــز در تمامــی نواحــی مغــز 
ــد و  ــوع۲ کمــک کن ــت ن ــه دیاب ــال ب ــراد مبت ــن اف در بی
ــدن  ــولین در کل ب ــه انس ــیت ب ــود حساس ــب بهب موج

شــود.
ــادی  ــرد ع ــرای عملک ــرژی ب ــان، ان ــه محقق ــه گفت ب
بافت هــا  از  بســیاری  اســت.  الزم  بــدن  اعضــای 
ــع  ــوان منب ــه عن ــن ب ــا پروتئی ــی ی ــد از چرب می توانن
ــر مغــز  ــد؛ امــا برخــی دیگــر نظی ــرژی اســتفاده کنن ان
و ســلول های قرمــز خــون تنهــا از گلوکــز اســتفاده 

. می کننــد
در  مغــز  انســولین  تحریک کننــده  مصــرف گلوکــز 
بیمــاران چــاق و مبتــال بــه مقاومــت انســولین افزایــش 
ــادی  ــت ع ــه حال ــش وزن ب ــد از کاه ــا بع ــد ام می یاب
بازگشــته و حساســیت انســولین کل بــدن هــم بهبــود 
ــرکت کنندگان  ــان ش ــه، محقق ــن مطالع ــد. در ای می یاب
ــت  ــه دیاب ــال ب ــد و مبت ــه ورزش نمی کردن ــال ک میانس
ــدت دو  ــه م ــد را ب ــت بودن ــم پیش دیاب ــا عالئ ــوع۲ ی ن

ــد. ــرار دادن ــن ورزشــی ق ــه تحــت تماری هفت
نتایــج نشــان داد در طــول ورزش بــا شــدت بــاال 
ــاال نظیــر کتــون و الکتــات  ــا انــرژی ب متابولیت هــای ب
ــرژی  ــع ان ــوان منب ــه عن ــد ب ــد شــدند کــه می توانن تولی

ــز اســتفاده شــوند. ــرای مغ ب

تغذیه

مولتی ویتامین نخورید! 
محققــان و متخصصــان تغذیــه بــر ایــن نکتــه توافق 
دارنــد کــه شــاید مصــرف مولتی ویتامین هــا در 
ــتیابی  ــا راه دس ــد؛ ام ــروری باش ــوارد ض ــی م برخ
ــا  ــداوم آن ه ــق مصــرف م ــواد مغــذی از طری ــه م ب
ــا  ــود را ب ــی خ ــفره غذای ــت س ــر اس ــت و بهت نیس

ــد: ــگ کنی ــبزیجات رنگارن ــوه و س ــواع می ان
انــواع ســیب: ســیب هــا سرشــار از مــواد معدنــی، 
ویتامیــن هــا و آنتــی اکســیدان هــا هســتند و 
اینطــور ثابــت شــده کــه مصــرف روزانــه ســیب، نیــاز 
شــما بــه داروهــای تجویــزی را کاهــش مــی دهــد. 
ــر  ــوص فیب ــت؛ بخص ــاد اس ــر زی ــیب دارای فیب س
ــون را  ــترول خ ــد و کلس ــد قن ــه می توان ــول ک محل

تنظیــم کنــد. 
ــالم،  ــای س ــع چربی ه ــل منب ــواع آجی ــل: ان آجی
ــر  ــتند. ب ــیدان ها هس ــر و آنتی اکس ــن، فیب پروتئی
اســاس مطالعــات، برخــی از انــواع آجیــل، حتــی از 
ــد.  ــتری دارن ــیدان بیش ــی آنتی اکس ــای گیاه غذاه
ــه  ــال ب ــا کاهــش خطــر ابت مصــرف منظــم آجیــل ب
بیماری هــای قلبی عروقــی ارتبــاط مســتقیم دارد 
ــر در  ــرگ و می ــه کاهــش م ــه منجــر ب ــن اینک ضم

ــود. ــگی می ش ــنین یائس ــد از س ــان بع زن
ــا نشــانه  ــواع توت ه ــوع ان توت هــا: رنگ هــای متن
وجــود آنتوســیانین در آن هــا اســت کــه یــک مــاده 
ــواص  ــود و خ ــوب می ش ــی محس ــیمیایی گیاه ش
زیــادی بــرای ســالمت دارد. توت هــا همچنیــن 
منبــع فیبــر، ویتامیــن ب، پتاســیم و ویتامیــن 

ســی هســتند. 
نشــان داده شــده کــه آنتوســیانین ها بــرای مبــارزه 
بــا ســلول های ســرطانی مفیــد هســتند و بــه 

جنــگ التهــاب می رونــد. 
ســبزیجات کریســتالی: مصــرف این ســبزیجات 
ــه و  ــی، تربچ ــم بروکل ــل، کل ــم بروکس ــل کل از قبی
ــرطان ها  ــی س ــه برخ ــال ب ــر ابت ــش خط ــا کاه ... ب
ــرطان  ــی س ــه مل ــزارش مؤسس ــه گ ــاط دارد. ب ارتب
در آمریــکا، مصــرف ایــن ســبزیجات منجــر بــه 
غیرفعــال کــردن و مــرگ ســلول های ســرطان زا 
شــده و از آســیب های اولیــه بــه دی ان آ جلوگیــری 

می کنــد. 
ــن  ــه ســرطان، ای ــال ب ــر کاهــش خطــر ابت ــالوه ب ع
ــی و  ــواد معدن ــر، م ــی از فیب ــع غن ــبزیجات مناب س
ویتامین هــا از جملــه ویتامیــن کا، ویتامیــن ب، 
ــن ای، پتاســیم و ســلنیوم  ــن ســی، ویتامی ویتامی

ــتند. هس
تخم مــرغ: بــه دلیــل داشــتن کلســترول بــاال، 
وجــود  آن  زیــاد  مصــرف  از  تــرس  همچنــان 
دارد ولــی در ســال های اخیــر ثابــت شــده کــه 
ســالم  بســیار  غذایــی  منبــع  یــک  تخم مــرغ 
ــش  ــه مصــرف بی ــان داده ک ــات نش اســت. مطالع
از یــک عــدد تخم مــرغ در روز نــه تنهــا خطــر ابتــال 
بــه بیماری هــای قلبــی یــا ســکته را افزایــش 
ســطح  افزایــش  بــه  منجــر  بلکــه  نمی دهــد؛ 

می شــود.  خــوب  کلســترول 

زیبایی

ویتامین هایی برای سالمت پوست
ــن  ــت؛ بنابرای ــالمت شماس ــه س ــما آئین ــت ش پوس
وقتــی شــما احســاس ضعــف می کنیــد، بیشــتر بــه 
پوســت خــود نــگاه می کنیــد. اگــر شــما بــه دنبــال 
راهــی بــرای بهبــود چگونگــی دیــدن خــود هســتید، 
اول از داخــل و بــا درنظــر گرفتــن مــواد غذایــی کــه 

ــد. ــروع کنی ــد، کار را ش ــرف می کنی مص
ــه  ــاز ب ــه پوســت شــما نی ــد ک ــر شــما می خواهی اگ
انــرژی و نیــرو بــرای مبــارزه بــا رادیکال هــای آزاد و 
محافظــت از شــما در برابــر خطــرات روزانــه داشــته 
باشــد، یــک رژیــم غذایــی ســالم و مغــذی ضــروری 

اســت.
قبــل از ظاهــر شــدن یــک لیســت بلندبــاال از 
ــود  ــی خ ــم غذای ــه رژی ــازه ب ــی ت ــا، نگاه مکمل ه
ــای  ــا غذاه ــده ب ــور عم ــه ط ــما ب ــر ش ــد. اگ بکنی
ــود  ــه بهب ــروع ب ــد، ش ــی می کنی ــده زندگ فرآوری ش

ــد. ــار کنی ــن ب ــرای اولی ــود ب ــی خ ــم غذای رژی
مقــدار زیــادی از میوه هــا و ســبزیجات و مایعــات را 
ــرای  ــه روش ســنتی، ب ــی ب ــای طبیع ــا ویتامین ه ب

رژیــم غذایــی خــود انتخــاب کنیــد.
ویتامین هایــی کــه شــما در ابتــدا بــه دنبــال آن 
 A,K,E,C,B ویتامین هــای  شــامل  هســتید، 
شناخته شــده ترین  ویتامین هــا  ایــن  و  هســتند 
ویتامین هــا بــرای کمــک بــه پوســت شــما هســتند.

ــرا  ــت؛ چ ــی اس ــن مهم ــیار ویتامی ــن C بس ویتامی
ــید را  ــعه خورش ــرات اش ــد اث ــع می توان ــه در واق ک
بــر پوســت شــما بــه حداقــل برســاند و بــه کاهــش 
مخــرب  بســیار  کــه  آزاد  رادیکال هــای  اثــرات 

ــد. ــک کن ــتند، کم هس
کــرم ویتامیــن C وقتــی بــه صــورت مســتقیم 
اســتفاده می شــود، می توانــد بــه شــما کمــک کنــد؛ 
ــید  ــامل اس ــرم ش ــن ک ــه ای ــوید ک ــن ش ــا مطمئ ام
ــای  ــه الیه ه ــوذ ب ــه نف ــادر ب ــت و ق ــکوربیک اس اس
پوســت و بهبــود قابل مالحظــه آن از طریــق کمپــرس 

اســت.
اگــر شــما یــک رژیــم غذایــی خــوب مصــرف 
هیچ گونــه  بــه  احتمــاال  شــما  پــس  می کنیــد، 

نداریــد. احتیــاج  اضافــی   A ویتامیــن 
و  خشــک  پوســت  یــک  دارای  شــما  اگــر 
پوسته پوســته هســتید، پــس ویتامیــن A می توانــد 
بــه عنــوان ویتامینــی بــرای ترمیــم پوســت شــما و 
تعمیــر و نگهــداری کلــی از آن بســیار مفیــد باشــد.

ــت  ــب پوس ــرات تخری ــش اث ــه کاه ــن E ب ویتامی
ــن  ــد. همچنی ــک می کن ــید کم ــور خورش ــط ن توس
ــب شــود  ــن A ترکی ــا ویتامی ــه ب ــی ک ــد وقت می توان
ــروک  ــن و چ ــانه های چی ــردن نش ــن ب ــرای از بی ب
پوســت و کاهــش ایجــاد ســرطان در ســلول ها 

ــد. ــک کن کم
ویتامیــن B بــرای مقابلــه بــا درماتیــت و حفــظ آب 
ــوان  ــی و ج ــرای طبیع ــز ب ــت و نی ــل پوس در داخ
جلــوه دادن پوســت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
همچنیــن شــامل خواصــی اســت کــه هــر پوســتی را 

ــد. ــک می کن تحری
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دکتــر زهــرا شــیرازی، متخصــص تغذیــه 
در ارتبــاط بــا بدغذایــی و کم اشــتهایی در 
بعضــی از کــودکان گفــت: از یک ســالگی 
ــه  ــبت ب ــودک نس ــد ک ــد رش ــد رون ــه بع ب
ــودکان  ــاز ک ــود و نی ــر می ش ــال اول کندت س
ــد،  ــی کن ــدا م ــی کاهــش پی ــواد غذای ــه م ب
را  روزانــه  شــیر  میــزان  بایــد  بنابرایــن 
کاهــش دهیــد و بــا حــذف غذاهــای دوران 
شــیرخواری، کــودک بــا ســفره خانــواده 

ــود. ــنا ش آش
ــه  ــه داد: توج ــه ادام ــص تغذی ــن متخص ای
داشــته باشــید کــه بــا حضور او بر ســر ســفره 
و خــوردن یــا نخــوردن غــذای تهیه شــده 
نبایــد هیجانــی از خــود نشــان دهیــد؛ چراکه 
عکس العمــل مثبــت یــا منفــی و تشــویق و 

توبیــخ شــما در ایــن مــورد کــودک را متوجــه 
خواهــد کــرد کــه چقــدر غــذا خــوردن او 
دارد؛  اهمیــت  خانــواده  اعضــای  بــرای 
ــی  ــه کرس ــرای ب ــه ب ــن حرب ــن از ای بنابرای
نشــاندن خواســته های کودکانــه و گاهــی 

ــد.  ــتفاده می کن ــود اس ــول خ نامعق
ــوع  ــکان و ن ــان، م ــورد زم ــزود: در م وی اف
ــد، قاطــع باشــید  ــاده کرده ای ــه آم ــی ک غذای
ولــی عصبانــی نشــوید تــا نظــم الزم در 
کــودک ایجــاد و نهادینــه شــود. گرچــه بایــد 
بــه تمایــل و عالقــه کــودک توجــه کــرد، ولــی 
نبایــد اجــازه داد کــه او همــواره عقیــده خــود 
ــتن  ــا نداش ــتن ی ــت داش ــر دوس ــی  ب را مبن
ــد.  ــل کن ــواده تحمی ــه خان ــی خــاص ب غذای
غــذای  بایــد  مــادر  مــواردی  چنیــن  در 
ریختــه  بشــقاب کــودک  در  را  تهیه شــده 
و بــه او بگویــد اگــر دوســت دارد غــذا را 

بخــورد، زیــرا غــذای دیگــری وجــود نــدارد.
ــد  ــه کنی ــد توج ــرد: بای ــح ک ــیرازی تصری ش
ــه  ــان ب ــل خواســته فرزندت ــه اگــر در مقاب ک
ــچ  ــت هی ــد تح ــت کردی ــی مخالف ــر دلیل ه
شــرایطی، حتــی بــا وجــود توصیه هــای 
دلســوزانه خانــواده، عقب نشــینی نکنیــد؛ 
برابــر  در  شــما  تســلیم  اولیــن  چراکــه 
آخریــن  فرزندتــان  نامعقــول  خواســته 
تصمیم گیری هــای  از  شــما  انصــراف 
عاقالنــه نخواهــد بــود و همــواره مجبــور 
خواســته های  تســلیم  شــد  خواهیــد 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــوید. ب ــان ش ــام کودکت ناتم
تمــام  بــر  تدریــج  بــه  کودک ســاالری 
ــد و  ــد ش ــم خواه ــی شــما حاک ــور تربیت ام
ــه  ــته ب ــح و شایس ــور صحی ــد به ط نمی توانی

تربیــت او بپردازیــد.
بــا  ادامــه  در  تغذیــه  متخصــص  ایــن 
ــن ســلیقه کــودک،  ــه در نظــر گرفت اشــاره ب
خاطرنشــان کــرد: غــذای کمتــری در ظــرف 
کــودک بریزیــد و از ظــروف و ســفره و حتــی 
غذاهایــی اســتفاده کنیــد کــه رنگ هــای 
گــرم و شــاد مثــل نارنجــی یــا قرمــز دارنــد، 
و  خوشــرنگ  غذاهــای  و  رنگ هــا  زیــرا 
اشــتهای کــودک  تحریــک  موجــب  بــو 

ند.  می شــو

همچنیــن هنــگام صــرف غــذا، بــه بشــقاب 
کودکتــان نــگاه نکنیــد و توضیــح دربــاره 
ــدن  ــرای خوران ــرار ب ــا اص ــذا ی ــنات غ محس
ــه  ــد، بچ ــد ش ــث خواه ــاص باع ــی خ غذای
به طــور دائــم حتــی در ســنین بعــدی از 

ــد. ــودداری کن ــوردن آن خ خ

ــی در  ــادات غذای ــه ع ــاره ب ــا اش ــیرازی ب ش
ــا  ــد ب ــت دارن ــا دوس ــت: بچه ه ــودکان گف ک
دســت خــود غــذا را لمــس و بــا غــذا بــازی 
کننــد، اجــازه دهیــد کودکتــان ایــن کار را 
ــده ای  ــید در آین ــن باش ــد. مطمئ ــام ده انج
قاشــق  بــا  خــوردن  غــذا  دور  نه چنــدان 
و چنــگال را کامــال یــاد خواهــد گرفــت 

ــارت  ــا مه ــود ب ــیر خ ــا ش ــوان آب ی و از لی
ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــتری اس بیش

وی بــا بیــان ایــن کــه قاطعانــه از دادن 
ــه، شــکالت  ــگ، هله هول ــابه های رنگارن نوش
و بســتنی های رنگــی، چیپــس و پفــک 
ــواد  ــذی الزم و دارای م ــواد مغ ــد م ــه فاق ک
رنگ دهنده هــای  و  طعــم  بــا  نگهدارنــده 
مختلــف یــا بسیارشــور یــا شــیرین و چــرب 
هســتند، خــودداری کنیــد، تأکیــد کــرد: هــر 
ــا  ــش ت ــش از ش ــر بی ــی اگ ــاده بی ارزش م
ــودک داده شــود،  ــه ک ــاه ب ــار در م هشــت ب
چنــان او را وابســته می کنــد کــه تمــام 
 عمــر تــوان کنــار گذاشــتن آن را نخواهــد 

داشت.
بــه  پایــان  در  تغذیــه  متخصــص  ایــن 
ــه کــرد: ســعی کنیــد محیــط  والدیــن توصی
آرام و در عیــن حــال شــادی هنــگام صــرف 
وعده هــای غذایــی فراهــم شــود، گلــه و 
و  تربیــت  و  توصیــه  بگو مگــو،  شــکایت، 
ــری  ــان دیگ ــه زم ــد را ب ــت و تهدی عصبانی
موکــول کنیــد. همچنیــن اگــر در روش هــای 
تربیتــی و تغذیــه کــودک بــا همســرتان 
ــن موضــوع  ــر اســت ای ــد، بهت تضــادی داری
را به طــور خصوصــی حــل و فصــل کنیــد نــه 

ــذا. ــرف غ ــن ص ــا حی ــفره ی ــر س س

دبیــر علمــی دوازدهمیــن کنگــره انجمــن دندانپزشــکان عمومــی 
ــی،  ــم غذای ــوع رژی ــی(، ن ــکل دندان ها)آناتوم ــت: ش ــران گف ای
عــدم رعایــت بهداشــت دندان هــا، عوامــل ارثــی و کمبــود فلورایــد 
ــه شــمار  ــدان ب ــل پوســیدگی دن ــه عل در آب آشــامیدنی از جمل

مــی رود.
اســماعیل یاســینی اظهــار داشــت: پوســیدگی دنــدان یــک 
ــروز آن  ــی در ب ــای مختلف ــه فاکتوره ــت ک ــی اس ــاری عفون بیم
ــوع رژیــم غذایــی،  ــد، شــکل دندان ها)آناتومــی(، ن دخالــت دارن
عــدم رعایــت بهداشــت دندان هــا، عوامــل ارثــی، کمبــود فلورایــد 
ــه شــمار  ــدان ب ــل پوســیدگی دن ــه عل در آب آشــامیدنی از جمل
مــی رود. وی گفــت: روش هــای آمــوزش رعایــت بهداشــت دهــان 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــدان بس ــیدگی دن ــش پوس ــدان در کاه و دن
اســت و رســانه ها نقــش مهمــی در ایــن راســتا دارنــد کــه 

ــگ اســت. ــا کمرن ــن نقــش در کشــور م متأســفانه ای
دبیــر علمــی دوازدهمیــن کنگــره انجمــن دندانپزشــکان عمومــی 
ــکان  ــه دندانپزش ــالتی ک ــش و رس ــن نق ــزود: همچنی ــران اف ای
ــد،  در آمــوزش بهداشــت و پیشــگیری بــرای بیمــاران خــود دارن
ــورد توجــه  ــوده و الزم اســت بیــش از گذشــته م ــم ب بســیار مه
قــرار گیــرد. یاســینی عنــوان کــرد: متأســفانه رژیم هــای غذایــی 
ــتند؛  ــاکارز( هس ــدی مضر)س ــواد قن ــاوی م ــرا ح ــروزه اکث ام
بســیار  عامــل  و فســت فودها  نوشــابه های گازدار  همچنیــن 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــی ب ــیدگی دندان ــت پوس ــی در جه مهم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روزبــه روز شــاهد افزایش پوســیدگی های 
دندانــی در جامعــه هســتیم، گفــت: مهمتریــن روش پیشــگیری، 
رعایــت بهداشــت یعنــی مســواک زدن  صحیــح و اســتفاده از نــخ 

دنــدان بعــد از هــر وعــده غذایــی اســت. 

محمدحســین عزیــزی رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران 
اظهــار کــرد: زوار ی کــه بــرای مراســم اربعیــن بــه کشــور عــراق 
ســفر می کننــد، بایــد حتی االمــکان از خــوردن غذاهــای چــرب 
و شــیرین پرهیــز کننــد؛ زیــرا مصــرف ایــن گونــه غذاهــا باعــث 
افزایــش چربــی خــون و کلســترول بــدن شــده و تأثیــر بــدی 
بــر کارکــرد اعضــای حیاتــی بــدن دارد. توصیه هــای بهداشــتی 

بــرای زائــران پیــاده روی اربعیــن اهمیــت ویــژه ای دارد.
ــن  ــاده روی اربعی ــه در مراســم پی ــرادی ک ــرد: اف ــوان ک وی عن
و  بهداشــتی  آشــامیدنی  آب  از  بایــد  می کننــد  شــرکت 
بطری هــای معدنــی اســتفاده کننــد تــا در ایــن ســفر گرفتــار 

ــوند. ــا نش ــاری وب بیم
 رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران بــا بیــان اینکــه بیماران 
و افــراد ســالمند بایــد در مصــرف غذاهــای چــرب و شــیرین 

بیشــتر از ســایر افــراد احتیــاط کننــد،  افــزود: افــراد ســالمند و 
بیمــاران قلبــی و همچنیــن کســانی کــه دچــار عارضــه دیابــت 
بــوده بایــد بیشــتر از دیگــران مراقــب غــذای خــود در مراســم 
ــام کار  ــن انج ــا در حی ــند ت ــن باش ــاده روی اربعی ــوی پی معن

دچــار هیــچ مشــکلی نشــوند.
عزیــزی عنــوان کــرد: زائــران شــرکت کننــده در مراســم اربعیــن 
بهتــر اســت از غذاهــای ســاده و داغ اســتفاده کننــد تــا دچــار 
ــده و در  ــود نش ــام خ ــودن طع ــد ب ــل فاس ــکالتی از قبی مش

حیــن ســفر و پیــاده روی اربعیــن مســموم نشــوند.
 وی یــادآور شــد: زائــران اربعیــن بهتــر اســت بــرای حمــل غــذا 
ــتفاده  ــی اس ــکان آلومینیوم ــتی و حتی االم ــروف بهداش از ظ
کننــد و در صــورت نبــود چنیــن ظرف هایــی بهتــر از اســت نــوع 

پالســتیکی بــرای ســالم بــودن غــذای خــود اســتفاده کننــد.

،،
بچه هــا دوســت دارنــد بــا دســت خــود 
غــذا را لمــس و بــا غــذا بــازی کننــد، 
اجــازه دهید کودکتــان این کار را انجام 
دهــد، مطمئــن باشــید در آینــده ای 
نه چنــدان دور غــذا خــوردن بــا قاشــق 
و چنــگال را کامــا یــاد خواهــد گرفــت.

 تأثیر مصرف نوشابه های گازدار و فست فودها
 در پوسیدگی دندان

 مصرف غذاهای چرب و شیرین
 در طول پیاده روی اربعین ممنوع 
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ــْن  ــَك َل ــًة َو انَّ ــَك نصيَح ــْم اُل ــِى َل ــى )ع(: »فاّن ــاَل عل ق
ــَغ نظــرى  ــْدَت َمْبَل ــرِ لَِنْفِســَك و اِِن اجَتَه ــِى النََّظ ــَغ ف َتْبُل

ــه 3۱( ــه، نام ــَك«. )نهج    البالغ َل
انجــام وظيفــه  در  مــن هيچ وقــت  عزيــز،  »فرزنــد 
ــدرز  ــردم و در ان ــى نك ــو كوتاه ــه ت ــبت ب ــت نس نصيح
ــواره  ــو هم ــز، ت ــد عزي ــردم، فرزن ــامحه نک ــت مس گفتن
ــن  ــتى و م ــود هس ــعادت خ ــر و س ــن خي ــر تأمي در فك
نيــز روى مهــر پــدرى در انديشــه نيكبختــى و رســتگارى 
تــو هســتم؛ ولــى مطمئــن بــاش كــه تــو هــر قــدر در راه 
ــه  ــه پاي ــكارت ب ــى، اف ــر و صــالح خــود مجاهــده كن خي

ــيد. ــد رس ــوده ات نخواه ــدر آزم ــه هاى پ انديش
بــه  ابيطالب)ع(خطــاب  ابــن  ايــن فرمايــش علــى 
كــه  اســت  مجتبــى)ع(  حســن  امــام  فرزنــدش 
ــدرز  ــد و ان ــو از پن ــدر ت ــوان پ ــه عن ــن ب ــد م مى فرماي
ــرج  ــه خ ــامحه ب ــردم و مس ــى نك ــز كوتاه ــت هرگ دادن
ــا  ــا پدره ــراى م ــى ب ــش درس بزرگ ــن فرماي ــدادم. اي ن
ــار و  ــار و گفت ــا رفت ــاط ب ــد در ارتب ــا نباي و مادرهاســت، م
اعمــال فرزندانمــان بى تفــاوت یــا اهل مســامحه باشــيم؛ 
بلكــه بايــد هــر جــا فرزندمــان بــه خطــا رفــت، هــر كجــا 
اشــتباهى از او ســر زد، هــر كجــا او را نيازمنــد پنــد و اندرز 

ــم.  ــغ نورزي ــم دري ــود ديدي ــت خ ــه و نصيح و موعظ
البتــه بايــد نصيحــت و پنــد و انــدرز به جــا باشــد و باعــث 
ــراى  ــود و ب ــد نش ــخصيت فرزن ــت ش ــر و شكس تحقي
اينكــه ايــن گونــه نشــود، بايــد از موعظــه و پنــد و انــدرز در 
حضــور ديگــران اجتنــاب کــرد و در مواقــع لــزوم در خلوت 
بــه پنــد و موعظــه كــودک پرداخــت. البتــه پنــد و انــدرز 
هميشــه زبانــى نيســت، گاهــى مســتقيم و زبانــى صورت 
ــه و  ــا كناي ــتقيم و ب ــق غيرمس ــى از طري ــرد و گاه مى گي

اشــاره و يــا بيــان داســتان و قصــه و شــرح حــال و...
ــد  ــت باي ــد و نصيح ــراى پن ــه ب ــه ك ــد البت ــه و ص البت
ــته  ــرش داش ــى پذي ــخص آمادگ ــه ش ــرد ك ــات ك مراع
ــر  ــراى ام ــز مناســب باشــد. ب ــكان ني ــان و م باشــد، زم
و  خلــوت  در  فرصــت  بهتريــن  موعظــه  و  نصيحــت 
تنهايــى اســت، زمانــى كــه شــخص موعظه شــونده و 
ــته  ــور نداش ــرى حض ــند و ديگ ــا باش ــده تنه موعظه كنن
باشــد و موعظــه و پنــد و انــدرز كامــاًل محترمانــه و 

ــرد. ــام گي ــه انج مؤدبان
ــى كــه ديگــران  ــى و در جاي نصيحــت و موعظــه در پنهان
ــد  ــد ش ــخص خواه ــالح ش ــث اص ــد باع ــور ندارن حض
ولــى اگــر نصيحــت آشــكار و در حضــور ديگــران صــورت 
ــه اصــالح  ــرد و كمكــى ب ــروى شــخص را مى ب ــرد، آب گي
ــالف  ــخص را در خ ــه ش ــا ك ــه بس ــرد و چ ــد ك او نخواه
ــل  ــث عكس العم ــد و باع ــت كن ــرى و تقوي ــتباه ج و اش

منفــى شــود. 

بررسی مشکالت تغذیه ای در کودکان

بچه ها دوست دارند با غذا بازی کنند
هنگام صرف وعده های غذایی محیط آرام و شادی برای کودک فراهم کنید
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منبری ها موضوعات خانوادگی را 

محور تبلیغ قرار دهند
ــة  ــی)ص( العالمی ــة المصطف ــی جامع ــت علم ــو هیئ عض
ضمــن تبییــن لــوازم مــودت از دیــد قــرآن کریــم بــا بیــان 
اینکــه تمرکــز دشــمن در تهاجــم فرهنگــی، خانــواده اســت 
ــز  ــه متمرک ــن مقول ــر روی ای ــاظ ب ــا و وع ــت: منبری ه گف
ــه دیدگاه هــای قــرآن در مــورد  شــوند و مــردم را نســبت ب

خانــواده آشــنا کننــد.
ــی،  ــی اصفهان ــی رضای ــلمین محمدعل حجت االسالم و المس
در ادامــه سلســله جلســات تفســیر اجتماعــی قــرآن 
ــه  ــرآن عالم ــه در دارالق ــرآن ک ــواده در ق ــوع خان ــا موض ب
ــن  ــرآن اولی ــد ق ــت: از دی ــد گف ــزار ش ــی)ره( برگ طباطبای
ــه  ــن مرتب ــی کمتری ــت؛ یعن ــودت اس ــواده م ــل در خان اص
دوســتی اســت کــه از محبــت هــم پایین تــر اســت و 
ــن  ــاب لغــت خــود در تبیی ــوی هــم در کت مرحــوم مصطف

ــت. ــرده اس ــان ک ــا را بی ــن معن ــودت همی ــای م معن
وی بــا اشــاره بــه فــراز قرآنــی »ُقــْل الَ َأْســأَُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا 
ــه نیــز  ــى« تصریــح کــرد: در ایــن آی ــي اْلُقْرَب َة ِف ــَودَّ ِإالَّ اْلَم
ــی  ــته ول ــه خواس ــرات ائم ــه حض ــبت ب ــا را نس ــودت م م
ــرای  ــه واال ب ــن مرتب ــون ای ــد؛ چ ــب نکرده ان ــق را طل عش
اوحــدی افــراد پیــدا می شــود؛ لــذا اگــر کســی نســبت بــه 
امــام حســین)ع( مــودت هــم داشــته باشــد اهــل نجــات 

خواهــد بــود.
ایــن قرآن پــژوه و اســتاد حــوزه علمیــه بــا اشــاره بــه لــوازم 
مــودت بــا بیــان اینکــه مــودت نوعــی دوســتی و رحمــت و 
ایثــار اســت، عنــوان کــرد: رفاقــت و دوســتی از جملــه لــوازم 
مــودت اســت کــه عامــل ازدواج نیــز هســت؛ همچنیــن بــه 

فکــر دیگــری بــودن از دیگــر لــوازم مــودت اســت.
رضایــی اصفهانــی اظهــار کــرد: کمــک کــردن از دیگــر لــوازم 
ــه  ــرد ک ــی شــکل می گی ــت زمان ــرا رفاق ــودت اســت؛ زی م
رفقــا در مشــکالت بــه یکدیگــر کمــک کننــد یــا اگــر رفیــق 
ــد در  ــد، او می توان ــت کن ــراف حرک ــیر انح ــان، در مس انس

جلوگیــری از گنــاه کمــک کار باشــد.
ــوازم  ــر ل ــرام را از دیگ ــرآن، اک ــم ق ــق و مترج ــن محق  ای
ــه  ــا ک ــی از زندگی ه ــرد: خیل ــان ک ــمرد و بی ــودت برش م
منجــر بــه طــالق می شــود، بــه علــت ایــن اســت کــه زن و 
مــرد حریــم میــان یکدیگــر را حفــظ نمی کننــد. بــه همیــن 
ــد  ــن مســئله تأکی ــر ای ــات ب ــرآن و روای ــات ق ــل در آی دلی

شــده اســت.
ایــن مفســر قــرآن عنــوان کــرد: عالمــه طباطبایــی در 
ــُه  ــْت آَياُت ــاٌب ُأْحِكَم ــه شــریفه »ِكَت ــاره آی ــل بحــث درب ذی
ــوده  ــح فرم ــٍر« تصری ــٍم َخِبي ــُدْن َحِكي ــْن َل ــْت ِم َل ــمَّ ُفصِّ ُث
اســت کــه مطالــب قــرآن حــول محــور توحیــد می چرخــد؛ 
لــذا تمامــی معــارف قرآنــی بــه یــک کلمــه یعنــی توحیــد 
می رســد و توحیــد کــه  تحلیــل شــود بــه نبــوت و معــاد و 

امامــت می رســیم.
ــدان  ــا فرزن ــار کــرد: دوســتی ب نویســنده تفســیر مهــر اظه
نیــز از دیگــر لــوازم مــودت اســت؛ بــه همیــن دلیــل تعبیــر 
ًة« را بــه کار بــرده اســت و  قــرآن »َجَعــَل َبْيَنکُــْم َمــَودَّ
گاهــی اوقــات نیــز همیــن مــودت بــه فرزنــد مانــع طــالق 

می شــود.

درس هایی از قرآن
باالترين رستگارى تنها در سايه  

معامله با خداست
توبــه  ســوره   111 شــریفه  آیــه  ذیــل  نــور  تفســیر  در 
ــه  ــا در ســايه  معامل ــم: »باالتريــن رســتگارى تنه می خوانی

بــا خداســت.«
 در آیه شریفه 111 سوره توبه می خوانیم:

ــَه اْشــَتَرٰى ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن َأْنُفَســُهْم َوَأْمَواَلُهــْم ِبــأَنَّ  »ِإنَّ اللَّ
ــِه َفَیْقُتُلــوَن َوُیْقَتُلــوَن  ــَة ُیَقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِل اللَّ َلُهــُم اْلَجنَّ
ــْن  ــْرآِن َوَم ــِل َواْلُق ــْوَراِة َوالِْْنِجی ــی التَّ ــا ِف ــِه َحقًّ ــًدا َعَلْی َوْع
ــِذی َباَیْعُتــْم  ــِه َفاْسَتْبِشــُروا ِبَبْیِعکـُـُم الَّ َأْوَفــٰى ِبَعْهــِدِه ِمــَن اللَّ

ــَک ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظیــُم« لِ ِبــِه َوَذٰ
ــه  ــان را ب ــل ایم ــال اه ــان و م ــدا ج ــا خ ــه: »همان ترجم
ــاد  ــا در راه خــدا جه ــرده، آن ه ــداری ک ــای بهشــت خری به
ــل می رســانند و  ــه قت ــن را( ب ــد پس)دشــمنان دی می کنن
ــی اســت  ــده قطع ــن وع ــا خــود( کشــته می شــوند، ای )ی
بــر خــدا و عهــدی اســت کــه در تــورات و انجیــل و قــرآن 
یــاد فرمــوده، و از خــدا بــا وفاتــر بــه عهــد کیســت؟ پــس از 
ایــن معاملــه ای کــه کردیــد بســی شــاد باشــید کــه ایــن بــه 

حقیقــت ســعادت و فیــروزی بــزرگ اســت.«
تفسیر نور:

ــه ســراغ  ــدارى همچــون خــدا، چــرا ب ــا داشــتن خری 1. ب
ــَترى « ــَه اْش ــم؟ »ِإنَّ اللَّ ــران بروی دیگ

2. خداونــد، تنهــا از مؤمــن خریــدار اســت، نــه از منافــق و 
کافــر. »ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن«

ــى  ــاد مال ــر جه ــان ب ــا ج ــاد ب ــى، جه ــرش اله 3. در پذی
ــْم« ــُهْم َو َأْمواَلُه ــت. »َأْنُفَس ــّدم اس مق

ــان و  ــم ج ــاد و شمشــیر و تقدی ــایه  جه 4. بهشــت، در س
ــَة ُیقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِل  مــال بــه خداونــد اســت. »َلُهــُم اْلَجنَّ

ــِه« اللَّ
ــا  ــدن ی ــته ش ــد، کش ــدا باش ــاد، خ ــدف از جه ــر ه 5. اگ
ــِه  ــِبیِل اللَّ ــی َس ــوَن ِف ــد. »ُیقاِتُل ــى نمى کن ــتن، تفاوت کش

ــوَن« ــوَن َو ُیْقَتُل َفَیْقُتُل
6. هــدف مؤمــن از جنــگ، ابتــدا نابــود کــردن باطــل و اهــل 

آن و ســرانجام شــهادت اســت. »َفَیْقُتُلــوَن َو ُیْقَتُلوَن«
ــت.  ــى اس ــى و قطع ــود یقین ــدا، س ــا خ ــه ب 7. در معامل
ــا« در مزایــده بــا خداونــد هرچــه هســت  »َوْعــدًا َعَلْیــِه َحقًّ
ــه  ــران ک ــر خــالف دیگ ــه ســود انســان اســت، ب حــق و ب
ــا  ــزه  و دروغ اســت، ی ــا بى انگی ــا قصــد جــدى نیســت ی ی
ــب  ــردن رقی ــرد ک ــراى ط ــا ب ــوس و ی ــا از روى ه ــو، ی  غل

است.
8. ارزش جهــاد، مجاهــدان و شــهیدان، مخصــوص اســالم 
ــر  ــت. و اگ ــرح اس ــم مط ــل ه ــورات و انجی ــت، در ت نیس
امــروزه در آن کتاب هــا نیســت، نشــان تحریــف آن هاســت. 

ــْوراِة َو الِْْنِجیــِل« »ِفــی التَّ
ــراى  ــد ب ــر خــدا حقــى نداریــم، امــا خداون 9. گرچــه مــا ب
ــدًا  ــر عهــده  خــودش حقوقــى قــرار داده اســت. »َوْع مــا ب

ــا« ــِه َحقًّ َعَلْی
10. خداونــد مجاهــدان مخلــص را طــرف معاملــه  خــود قرار 

داده اســت. »باَیْعُتــْم« و نفرمــود: »بعتم«
ــه  ــا ب ــى و دنی ــه باق ــى ب ــل فان ــن بشــارت، تبدی 11. بهتری
آخــرت اســت و غیــر آن خســارت و حســرت اســت. 

»َفاْسَتْبِشــُروا«
ــاِن  ــد ازمؤمن ــز، بای ــاِن جهادگری ــاد از منافق ــار انتق 12.در کن

ــُروا« ــر وتشــکر شود.»َفاْسَتْبِش ــد تقدی مجاه
بــا  معاملــه  ســایه   در  تنهــا  رســتگارى  باالتریــن   .13

اْلَعِظیــُم« اْلَفــْوُز  ُهــَو  »ذلِــَک  خداســت. 

گردشگری
تپه شنی یزد

ــه زمیــن، ذرات  ــاد در ضمــن حرکــت خــود در پهن ب
ریــز از قبیــل ماســه، شــن و ریــگ را از زمیــن بلنــد 

ــد.  ــا خــود حمــل می کن کــرده و ب

ــا مانــع  ــاد در هنــگام برخــورد ب در مســیر حرکــت ب
ــوارض  ــا ع ــنگ و ی ــات س ــان، قطع ــل گیاه از قبی
ــته  ــدودی کاس ــا ح ــاد ت ــرعت ب ــر س ــی دیگ طبیع
انباشــته  مانــع  اطــراف  در  ذرات  ایــن  و  شــده 
ــزوده  ــا اف ــدار آن ه ــر مق ــج ب ــه تدری ــوند و ب می ش

می شــود. 
قــدری  بــه  ذرات  ایــن  اجتمــاع  ســرانجام 
ــنی  ــای ش ــکیل تپه ه ــه تش ــر ب ــه منج ــد ک می رس
پهنــه وســیع  در  را  زیبایــی  و جلوه  هــای  شــده 
کویــر می آفرینــد. هرچــه ایــن موانــع بزرگ تــر 
ــاد  ــز ایج ــری نی ــه ای بزرگ ت ــای ماس ــند، توده ه باش

 . ند می شــو
تپه هــای شــنی پــس از تشــکیل در محــل خــود 
ثابــت نمی ماننــد، بلکــه در جهــت وزش بــاد جابه جــا 

می شــوند. 
ــت  ــه در جه ــه ای ک ــه ها در دامن ــاد ماس ــا وزش ب ب
بــاد قــرار دارد بــه طــرف بــاال رانــده شــده و پــس از 
رســیدن بــه قلــه در دامنــه پشــتی تپــه غلتیــده و در 
آن جــا جمــع می شــوند. جابه جایــی توده هــای 
ــر در  ــا 20 مت ــه 10 ت ــادی ب ــرایط ع ــه ای در ش ماس

ــد.  ــال می رس س
ارتفــاع تپه هــای شــنی متغیــر بــوده و بــه نــدرت از 
20 متــر تجــاوز می کنــد ولــی گاهــی اوقــات ارتفــاع 
ــد.  ــز می رس ــر نی ــه 100 مت ــده و ب ــاد ش ــا زی آن ه
بــرای مثــال ارتفــاع برخــی از تپه هــای شــنی شــرق 

ــد. ــر تجــاوز می کن ــوت از 100 مت ــر ل کوی
ــداد  ــزد، تع ــتان ی ــوای اس ــه آب و ه ــه ب ــا توج ب
ــت و  ــاد اس ــه زی ــن منطق ــی در ای ــای توفان روزه
شــمار ایــن روزهــا در دشــت یــزد-اردکان بــه 40 تــا 

60 روز در ســال می رســد. 
ــه  ــت، ک ــدازه ای اس ــه ان ــا ب ــن توفان ه ــدت ای ش
ــرو  ــی ف ــان کوتاهــی در تاریک ــرای زم گاه شــهر را ب

می بــرد. 
ــن و  ــادی ش ــدار زی ــا، مق ــن توفان ه ــراه ای ــه هم ب
ــزد،  ــون ی ــی پیرام ــده و در نواح ــا ش ــگ جابه ج ری
ــای  ــرق اردکان، تپه ه ــاغند و ش ــق، س ــکذر، باف اش

ــوند.  ــاد می ش ــگ ایج ــن و ری ش
ــه  ــزد ب ــای متحــرک، در اســتان ی ــن تپه ه ــه ای پهن
ــای  ــن تپه ه ــد. س ــار می رس ــزار هکت ــدود 30 ه ح
ماســه ای اطــراف شــهر یــزد کمتــر از   2 هــزار ســال 
بــرآورد شــده اســت و ریشــه در تاریــخ فعالیت هــای 
انســانی و بیابان زایــی انســان داشــته و حاصــل 
اســتفاده  بی رویــه از گیاهــان توســط آن هــا اســت.

بازدید مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از موزه ملی ایران

 یوکیــا آمانــو، مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی کــه در راســتای ســفر دیپلماتیــک خــود 
و مذاکــره بــا مســئوالن کشــورمان درخصــوص 
موضــوع برجــام بــه ایــران ســفر کــرده، بــه همــراه 
بهــروز کمالونــدی معــاون امــور بین الملــل ســازمان 
انــرژی اتمــی و هیئــت همــراه از مــوزه ملــی ایــران 

ــد کــرد. بازدی
محمد حســن طالبیــان، معــاون میراث فرهنگــی 
ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
و جبرئیــل نوکنــده مدیــر مــوزه ملــی ایــران نیــز در 

ایــن بازدیــد آمانــو را همراهــی کردنــد.
ایــن بازدیــد کــه از مجموعه هــای مــوزه ایــران 
دوران  باستان شناســی  و  هنــر  مــوزه  باســتان، 
ــتان،  ــران و ارمنس ــگاه »ای ــران و نمایش ــالمی ای اس
خاطــره یــک ســرزمین« صــورت گرفــت، ســه 
ــد از  ــا بازدی ــو ب ــد. آمان ــول انجامی ــه  ط ــاعت ب س
ــوزه  ــتان و م ــران باس ــوزه ای ــف م ــای مختل تاالره
ــدن  ــخ و تم ــی تاری ــیر تحول ــا س ــالمی، ب دوران اس
هزاران ســاله ایــران آشــنا شــد. او همچنیــن از 
یــک  خاطــره  ایــران،  و  »ارمنســتان  نمایشــگاه 

ســرزمین« دیــدن کــرد.
مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در 
مــوزه ایــران باســتان از آثــار مختلفــی از جملــه 
ســفال پویا نمایــی شــهر ســوخته، آثــار شــوش، 
پنلوپــه،  تندیــس  هخامنشــی،  تــاالر  ســیلک، 
ــار ساســانی  ــاالر آث ــزرگ زاده اشــکانی، ت ــس ب تندی
دیــدن کــرد. همچنیــن در بازدیــد از مجموعــه مــوزه 
ایــران  اســالمی  دوران  باستان شناســی  و  هنــر 
ســفالینه های  ســلجوقی،  تــاالر  گچ بری هــای 
زرین فــام، محــراب معــروف در بهشــت، نســخه 
خطــی ثبت شــده مســالک الممالک بــه  همــراه 
ــن  ــه در ای ــارس ک ــج ف ــه خلی ــام نقش ــر و ن تصوی
نســخه خطــی ثبــت شــده، چینی هــای آبــی و 
ــرار گرفــت. ــاالر قــرآن مــورد توجــه او ق ســفید و ت

آمانــو بــه رســم یادبــود در دفتــر مــوزه ایران باســتان 
ــم  ــاری را یافت ــه آث ــنودم ک ــیار خش ــت: »بس نوش
کــه بســیار شــبیه آثــار مــوزه شوســوئین بــود. ایــن 
نشــان می دهــد، بــرای زمــان طوالنــی، ارتبــاط 
ــن،  ــور م ــن، کش ــران و ژاپ ــن ای ــی بی ــیار خوب بس

ــت.« ــوده اس ب
و  هنــر  مــوزه  یادبــود  دفتــر  در  همچنیــن  او 
نیــز  ایــران  اســالمی  دوران  باستان شناســی 
ــرام  ــم احت ــراز کن ــه اب ــم ک ــیار مایل ــت: »بس نوش
ــداری  ــما در نگه ــش ش ــرای کوش ــاده ای ب فوق الع
ــندم  ــیار خرس ــن بس ــم. م ــا قائل ــن و زیب ــار که آث
شــما فرهنگــی کشــور  جلوه هــای  دربــاره   کــه 

 آموختم.«
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ســعید علیــزاده، فرزنــد اســتاد حــاج محمدعلی 
ــان  ــد ســال 1342 در شــهر اصفه ــزاده متول علی
اســت. آشــنایی بــا کار چــوب از کودکــی باعــث 
ــی  ــره چین ــر گ ــام هن ــزاده در انج ــا علی ــد ت ش

ــد. موفــق عمــل کن
 علیــزاده می گویــد: از دوران کودکــی بــا چــوب و 
کار بــا آن آشــنا شــدم. از دوران کودکــی در کنــار 
علــم و تحصیــل بــه فراگیــری هنــر گــره چینــی 
چــوب و اســلیمی از پــدر پرداختــم و همــراه پدر 

بــه انجــام کار مشــغول شــدم. 
آن زمــان خانــه مــا دو طبقــه بــود، طبقــه پاییــن 
محــل کار پــدرم بــود در آن زمــان اســباب 
بازی هــای مــن چــوب و وســایل کار پــدرم بــود. 
اســتفاده از ایــن وســایل باعــث شــد کــه کار پــدر 
را یــاد بگیــرم و حــدود 13 ســالگی یــک اســتاد 
ــالش، در  ــال ها ت ــس از س ــوم و پ ــک ش کوچ
ــتقل  ــن کار مس ــدم. اولی ــتاد ش ــر اس ــن هن ای
گــره چینــی چــوب پــس از وفــات پــدرم انجــام 
ــه  ــت و بازســازی خان ــن کار مرم ــه ای ــت ک گرف
اعلــم بــود کــه در رابطــه بــا همیــن کار از ســوی 
وزیــر مســکن و شهرســازی در ســال 1382 

ــردم. ــت ک ــاری دریاف ــزه معم جای
او می گویــد: پیشــینه ایــن هنــر در خانــواده مــا 
ــم  ــردد. پدربزرگ ــی گ ــم برم ــان پدربزرگ ــه زم ب
ــا  اســتادکار گــره چینــی بودنــد کــه ایــن کار را ب

ــد.  ــام می دادن ــم انج ــات قدی امکان
زمانــی کــه پــدرم تنهــا 7 ســال بیشــتر نداشــتند، 
ــدرم کار ایشــان را  ــد و پ ــا رفتن ــم از دنی پدربزرگ
ــه  ــر ب ــن هن ــالگی در ای ــه داده و در 20 س ادام
ــی در  ــدرم ابتکارات ــیدند. پ ــتادی رس ــام اس مق
ایــن هنــر ایجــاد کــرده و ماشــین آالت ظریفــی 
را بــرای ایــن کار ابــداع کردنــد. پــدرم آن زمــان از 

طریــق مقامــات کشــور تشــویق شــدند.
ــت در  ــال ها فعالی ــول س ــزاده در ط ــتاد علی اس
ــن  ــوان برتری ــب عن ــه کس ــق ب ــر موف ــن هن ای
هنرمنــد هنــر گــره چینــی و کســب نشــان 
ملــی تنهــا چهــره مانــدگار هنــر گــره چینــی در 
ســال 1395 شــدند و جوایــز متعــددی از جملــه 
جایــزه معمــاری زندگــی جدیــد، کالبــد قدیــم  را 
ــر مســکن و شهرســازی در ســال  از ســوی وزی

ــد. ــت کردن 1380 دریاف
گفت و گویــی بــا ایــن هنرمنــد گــره چینــی 
نظــر می گذرانیــد: از  داشــته ایم کــه  چــوب 

 استاد جرقه های اولیه این کار چه 
زمانی در ذهن شما زده شد؟

زمانــی کــه مــن حــدودًا 12 ســال داشــتم، پــدرم 
کاری را ســفارش گرفتــه بودنــد کــه خیلــی ریــز 
ــم  ــار ه ــزاء کار در کن ــدن اج ــرای چی ــود و ب ب
ــه انجــام  ــادر ب ــد و ق دچــار مشــکل شــده بودن

ایــن کار نبودنــد، کار بســیار ظریــف بــود یــا بایــد 
بــا پنــس انجــام می دادنــد یــا دســتان کوچــک 
یــک کــودک ایــن کار را انجــام مــی داد آن زمــان 
بــا آشــنایی کــه بــا کار داشــتم و راهنمایــی پــدر 
ایــن کار را انجــام دادم. روزهــای اول ســرعتم در 
کار پاییــن بــود؛ امــا روزهــای بعــد بــه ســرعت 

کار را انجــام دادم.
 فعالیت های خود در زمینه هنر گره 
چینی)آموزش و ...( را توضیح دهید؟

آمــوزش خیلــی مختصــر بــوده اگــر دانشــجویان 
ســؤالی داشــته باشــند بیشــتر بــه صــورت 
تلفنــی می پرســند و بــه صــورت تلفنــی جــواب 

می دهــم. 
بــه دلیــل اینکــه کارگاه مــا در حــدود 20 کیلومتــر 
تــا اصفهــان مســافت دارد مشــکل بعد مســافت 
باعــث شــده کــه مــا آموزشــی نداشــته باشــیم. 
در کارگاه مــا 2 نفــر مشــغول فعالیــت هســتند 
ــا  ــرای طرح ه ــی و اج ــا نقشه کش ــه آن ه ــه ب ک
را آمــوزش داده ام. امــا در زمینــه طراحــی و 
ــددی  ــای متع ــی فعالیت ه ــره چین ــاخت گ س

انجــام داده ام کــه بــه شــرح زیــر اســت:
- ســاخت کُــره چوبــی بــا گــره چینــی از 
زیباتریــن و منحصربــه فردتریــن ســازه های 

گــره چینــی چــوب
- ساخت کوچک ترین گره چینی جهان

- طراحــی و ســاخت درهــا و پنجره هــای یــک 
هتــل در آلمــان بــا نمــای هنــر ایرانی و اســالمی 

در ســال 1379
ــا گــره چینــی چــوب  - ســاخت منبــر چوبــی ب
ــزی در  ــور مال ــالمی کش ــای اس ــوزه هنره در م

ــال 1377 س
ــی چــوب  ــه کار قــاب گــره چین - ســاخت نمون
به عنــوان جداکننده)پارتیشــن( و دیــوار حائــل و 

دکوراســیون داخلــی
- بازســازی و نوســازی درهــای گــره چینــی 
ــر و  ــازار هن ــع در ب ــان واق ــع اصفه مســجد جام

ــام ــدان ام می
- بازســازی، نوســازی و تعمیــر قصرســرای 

خاتــون قمصــر
- در هــای چوبــی گــره  چینــی پــروژه تهــران بــه 
ــران  ــی در ته ــدس صادق ــای مهن ــی آق کارفرمای

ــال 1384 در س
- ســاخت درهــای مســجد جزایــری اهــواز 

1364 ســال 
- ســاخت در گــره چینــی امامــزاده ســید 

محمــد
ــه اعلــم در ســال  - ســازه های گــره چینــی خان

1377
 استاد در چه نمایشگاه هایی )داخلی و 

خارجی( شرکت کرده اید؟
دلیــل  بــه  خارجــی  نمایشــگاه های  در 

وجــود مشــکالت شــرکت نکــرده ام. امــا در 
ــی شهرســتان شــرکت  نمایشــگاه های بین الملل

کــرده ام.
 آیا همه گره های چوبی 

شبیه یکدیگرند؟
بی نهایــت  اســلیمی  و  چینــی  نقشــه گــره 
ــری از  ــا یکس ــت؛ ام ــاد اس ــا زی ــت. گره ه اس
گره هــا مشــهور و قابــل توجــه اســت و اســتادان 
بیشــتری نیــز در ایــن زمینه هــا کار کرده انــد 
ــره 6 و  ــره 8، گ ــره 6، گ ــت از گ ــارت اس ــه عب ک
12، گــره 8 و 16، گــره 16، گــره 4 و گــره 4 قــل. 
ــی دارد و آن را  ــت نقاش ــلیمی حال ــای اس کاره

ــد. ــق کن ــا ســلیقه خــود خل ــد ب شــخص بای
 روش ایجاد و رسم گره چوب 

چگونه است؟
در قدیــم گــره چــوب بــه وســیله خــط کــش و 
پــرگار کشــیده می شــد و پــرگار نقــش مؤثــری 
در کشــیدن گــره داشــت. توســط پــرگار نقشــه ها 
ــم  ــق ه ــی دقی ــام و خیل ــق انج ــور دقی ــه ط ب
اجــرا می شــد؛ امــا امــروزه بــا وجــود کامپیوتــر 
همــان نقشــه بــا دقــت بیشــتر توســط کامپیوتــر 

ــود. ــیده می ش کش
 در ساخت این گره ها چه نوع 

چوب هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟
ــی کــه  ــه ســاخت گــره  چین ــن مــاده اولی بهتری
مــورد توافــق اســتادکاران چــوب اســت درخــت 
ــت،  ــن درخ ــبختانه ای ــه خوش ــت ک ــار اس چن
بافتــی  ایــران اســت؛ زیــرا  درخــت بومــی 
منســجم داشــته و از مقاومــت باالیــی برخــوردار 

ــت.  اس
ــردو، چــوب  ــار، چــوب گ اســتفاده از چــوب چن
ممــرز، چــوب راش، چــوب آبنــوس، چــوب 
ــای  ــوان چوب ه ــه عن ــل ب ــوب فوف ــاب و چ عن
ــاال  ــن ب ــا، ضم ــام پروژه ه ــرای انج ــوب ب مرغ
ــای  ــن طرح ه ــدگاری ای ــت کار، مان ــردن کیفی ب
هنــری را زیــاد می کنــد. معــادن چــوب در 
و  ابیانــه  نطنــز،  در شــهرهای کــرج،  ایــران 

ــود دارد. ــان وج ــگاه اصفه ــان آتش خیاب
 ماندگاری آثار گره چینی چوب 

چند سال است؟
بــا توجــه بــه اینکــه اگــر چــوب در محیــط بــاز 
باشــد، آفتــاب و بــاران آن را از بیــن می بــرد 
ــوب  ــن کار چ ــری از ای ــرای جلوگی ــا ب ــی م ول
اصلــی  بــذرک  روغــن  توســط  را  موردنظــر 
معــروف بــه روغــن بــذرک شــهرکردی کــه گــران 
ــم هســت حــدود نیم ســانتیمتر آن را چــرب  ه
ــده و  ــرب ش ــوب چ ــن کار چ ــا ای ــم، ب می کنی

باعــث می شــود آب در آن نفــوذ نکنــد. 
ــوب  ــه چ ــن ب ــن روغ ــار ای ــه ب ــا س ــر دو ت اگ
ــاران و  ــل ب زده شــود اســتحکام چــوب در مقاب

آفتــاب افزایــش می یابــد.

 ویژگی شاخص گره چوبی اصفهان 
نسبت به دیگر نقاط کشور چیست؟

گــره چینــی چوبــی اصفهــان الهــام گرفتــه از 
بناهــای تاریخــی و معمــاری هنرمندانــه ایــن 
شــهر اســت. بنابرایــن در دنیــا حــرف اول را 
ــهرهای  ــه در ش ــت البت ــر اس ــد و کاملت ــی زن م
ــم  ــنندج ه ــتان و س ــیراز، کردس ــون ش ــر چ دیگ

اســتادکارهای خوبــی داریــم.
 استاد، ابتکار و خالقیت شما 

در این هنر چه بوده است؟
ســاخت کوچک تریــن پنجــره گــره چینــی جهــان 
)اولیــن و تنهــا میکروگــره چینی(، ســاخت اولین 
گــره چینــی کــروی در جهان)تنهــا شــاهکار هنــر 
گــره چینــی بــه ســبک کــروی( از مهم تریــن 
خالقیت هایــی بــوده کــه در ایــن هنــر انجــام 

داده ام.
 آثار شما بیشتر در کجا کاربرد دارد 

و آیا برای حرم ائمه نیز کاری انجام 
داده اید؟

آثــار مــا بیشــتر در مســاجد، در هــای حــرم ائمــه 
ــی  ــرد دارد. ادارات دولت ــی کارب ــای اعیان و خانه ه
اوقــاف، ســازمان میــراث فرهنگــی و  ماننــد 
گردشــگری و ســازمان مســکن و شهرســازی 
ــه  ــتند. بل ــا هس ــری م ــار هن ــداران آث ــز خری نی
ــرده ام و  ــام رضــا)ع( کار ک روی در هــای حــرم ام
اخیــرا نیــز قــرار اســت کارهایــی بــرای حــرم امــام 

ــم. ــام دهی ــین)ع( انج حس
 وضعیت هنر گره چینی در حال حاضر 

چگونه است؟
ــته  ــال های گذش ــه س ــبت ب ــر نس ــال حاض در ح
ــته ورود  ــال های گذش ــت. در س ــده اس ــر ش بهت
ــد  ــران و تولی ــه ای ــی ب ــیان س ــتگاه های س دس
کارهــای چوبــی بــا قیمــت مناســب باعــث 
اســتقبال بســیاری از افــراد شــد و در نتیجــه ایــن 
هنــر کــم کــم رو بــه فراموشــی بــود کــه با گذشــت 
ــد  ــای تولی ــه کاره ــراد متوجــه شــدند ک ــان اف زم

شــده توســط آن دســتگاه ها عــالوه بــر آنکــه 
اســتحکام الزم در برابــر آفتــاب و بــاران را ندارنــد، 
دقــت و ظرافــت موردنظــر در مقایســه بــا کارهــای 

ــدارد. ــا وجــود ن ــی در آن ه ــره چین گ
 از نظر شما چه مشکالتی 

در این هنر وجود دارد؟
بــرای  بیشــتر  تســهیالت  گرفتــن  نظــر  در   -
بیمــه هنرمنــدان بــه  هنرمنــدان و رســیدگی 
ــر  ــرای ه ــی ب ــت ثابت ــردن قیم ــخص ک - مش
ــه توســط ســازمان میــراث  ــه طــور جداگان گــره ب

ــتی ــع دس ــی و صنای فرهنگ
- جمــع آوری کارهــای ســاخته شــده توســط 
دســتگاه های ســیان ســی بــه وســیله شــهرداری 

 چگونه می توان این هنر را کاربردی 
نمود و از آن بهره برد؟

ــا  ــی ب در کتاب هــای درســی دانــش آمــوزان کتاب
عنــوان آمــوزش هنــر گــره چینــی قــرار داده شــود 
تــا بــه دانــش آمــوزان ایــن هنــر را آمــوزش داده 
ــنا  ــون کار آش ــا فن ــی ب ــان دوران نوجوان و از هم

شــوند.
 کسی که بخواهد هنر گره چینی 

چوب را بیاموزد باید در چه زمینه هایی 
توانمندی داشته باشد؟ توصیه شما به 

عالقمندان و هنرجویان این هنر چیست؟
هندســه خوبــی داشــته باشــد تــا بــرای طراحــی 
ــتکار و  ــد پش ــود. بای ــکل نش ــار مش ــه دچ و نقش
ــه داشــته باشــند. نبایــد خســته و ناامیــد  حوصل
شــوند و اگــر شکســت خوردنــد ناامیــد نشــوند  و 
ــد  ــه موفقیــت خواهن ــد کــه ب ــد. بدانن ادامــه دهن
رســید. موفقیــت بعــد از شکســت نیــز دلچســب 

خواهــد بــود.
 آیا کشوری در دنیا  به عنوان رقیب 

هنر گره چینی ایران وجود دارد؟
کشــورهای عربــی ماننــد ســوریه و لبنــان ایــن کار 
را انجــام می دهنــد؛ امــا بهتریــن اســتادکاران گــره 

چینــی در اصفهــان هســتند.

گفت وگوی کیمیای وطن با استاد سعید علیزاده هنرمند گره چینی چوب در اصفهان

کُره چوبی،منحصربه فردترین سازه  گره چینی
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ــامگاه  ــت ش ــر وق ــا آخ ــت: ت ــار داش ــری اظه ــی جعف عل
یکشــنبه در اســتان کرمــان 38 هــزار ویــزای کشــور عــراق 

ــن صــادر شــده اســت. ــران اربعی ــرای زائ ب
ــی در  ــزار کرمان ــون 44 ه ــه تا کن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســامانه »ســماح« پیــش ثبت نــام اولیــه را انجــام داده انــد 
ــزای کشــور  ــار هــزار وی ــه چه گفــت: به طــور متوســط روزان

ــود. ــادر می ش ــان ص ــتان کرم ــراق در اس ع
اســتان کرمــان  در  خارجــه  وزارت  نمایندگــی  رئیــس 
ــامانه  ــن س ــا در ای ــد حتم ــران بای ــرد: زائ ــان ک خاطر نش
ــه  ــزا ب ــدور وی ــرای ص ــود را ب ــدارک خ ــرده و م ــام ک ثبت ن
ــود  ــخص می ش ــامانه مش ــق س ــه از طری ــی ک ــر زیارت دفات
ــزای  ــدور وی ــه ص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــل دهن تحوی
انفــرادی باعــث شــده کــه حجــم کار در کنســولگری عــراق 
مســتقر در کرمــان زیــاد شــود افــزود: رونــد صــدور ویــزا و 

آمــار روزانــه صــدور ویــزا در اســتان کرمــان نســبت بــه کل 
ــا ســه  ــا بیــان اینکــه ت کشــور کم نظیــر اســت. جعفــری ب
ــا  ــماح ب ــامانه س ــدگان در س ــام کنن ــار ثبت ن ــده آم روز آین
آمــار صــدور ویــزا نســبت بــه هــم صفــر می شــود و همــه 
ــرد:  ــح ک ــد تصری ــت می کنن ــزا دریاف ــدگان وی ثبت نام کنن
بــدون داشــتن ویــزا و گذرنامــه امــکان عبــور از مــرز وجــود 
نــدارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم حتمــا رونــد صــدور 
ــت:  ــد گف ــری کنن ــی پیگی ــع قانون ــود را از مراج ــزای خ وی
ــرع  ــت در اس ــماح الزم اس ــامانه س ــدگان در س ثبت نام کنن
ــا حداقــل شــش  وقــت، مــدارک خــود شــامل گذرنامــه ب
ــه  ــت زمین ــس  3 در 4 پش ــه عک ــار و دو قطع ــاه اعتب م
ــر  ــه دفات ــه را ب ــس گذرنام ــبیه عک ــا ش ــفید و ترجیح س
ــد، تحویــل  زیارتــی کــه در ســامانه ســماح انتخــاب کرده ان

ــد. دهن

ســتاد تفســیر حــوزه علمیــه بــا بیــان اینکــه در عالــم 
ــرت  ــت: آخ ــود، گف ــکار می ش ــان ها آش ــان انس ــرت نه آخ
ــه  ــت. در ادام ــری نیس ــرای بازیگ ــی ب ــا، جای ــالف دنی برخ
ــی  ــت هللا العظم ــه آی ــر در مدرس ــه زم ــوره مبارک ــیر س تفس
گلپایگانــی گفــت: بندگــی، شــکر نعمــات فراوانــی اســت کــه 
خداونــد بــه مــا عطــا کــرده اســت. وی افــزود: قــرآن دائمــا 
بــر توحیــد ربوبــی تأکیــد فرمــوده تــا بــه مــا نشــان دهــد 
کــه در سراســر زندگــی مــا، ربوبیــت الهــی جــاری اســت و 
بازگشــت انســان نیــز بــه ســوی خداونــد اســت و در آن جــا 

هــر چــه انجــام داده مجــددا خواهــد دیــد.
هــادوی تهرانــی تصریــح کــرد: بســیاری از اعمــال مــا 
ــاز  ــه نم ــی ب ــد؛ یعن ــری باش ــا بازیگ ــت در دنی ــن اس ممک
ــی در  ــم؛ ول ــب نظــر مــردم اهتمــام کنی ــرای جل و قــرآن ب

ــت. ــری نیس ــرای بازیگ ــی ب ــرت جای آخ

ایــن اســتاد حــوزه عنــوان کــرد: البتــه اســالم نفرمــوده کــه 
مؤمــن نبایــد بــه ظاهــر خــود توجــه کنــد بلکــه بــر نظافــت 
ــت؛ از  ــوده اس ــد فرم ــوب تأکی ــر خ ــی و ظاه و خوش بوی
ایــن رو انســان حــق نــدارد بــا پوشــیدن لبــاس شــهرت و 
اعتــراف بــه گنــاه آبــروی خــود را ببــرد ولــی ظاهــر آراســته 

بــا تظاهــر متفــاوت اســت.
ــتن  ــالم کش ــه در اس ــان اینک ــا بی ــیر ب ــتاد تفس ــن اس ای
ــرد:  ــوان ک ــت عن ــرام اس ــر دو ح ــخصیت ه ــخص و ش ش
ــه  ــه از هم ــا اینک ــاند، ب ــان را می پوش ــرار انس ــد اس خداون
ــد عیــوب دیگــران را  ــز بای ــع اســت و مؤمــن نی آن هــا مطل

ــاند. بپوش
وی تأکیــد کــرد: اینکــه غیبــت را حــرام کرده انــد بــه همیــن 
ــراد  ــی اف ــب مخف ــار عی ــت، اظه ــرا غیب ــت؛ زی ــل اس دلی

اســت.

آخرت جایی برای بازیگری نیست۳۸ هزار ویزای اربعین در استان کرمان صادر شد

حمام سنگی گیوی 
ــان اســت و دارای  ــن حمــام جه حمــام ســنگی گیــوی قدیمی تری
شــگفت انگیزترین خاصیت هایــی اســت کــه ایــن حمــام را از 

ــد. ــز می کن ــا متمای ــایر بناه س
حمــام ســنگی و یــا داش حامامــی بــه عنــوان یکــی از مکان هــای 
مهــم گردشــگری شهرســتان کوثــر در در قســمت جنوب شــرق 
شــهر گیــوی و در کنــار رودخانــه گیــوی چایــی و در میــان باغ هــای 
ســاحل رودخانــه و بــه فاصلــه 300 متــری از انتهــای حــوزه 
خدماتــی شــهرداری گیــوی واقــع شــده اســت کــه ســاالنه میزبــان 
خیــل عظیمــی از مســافران و گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت.

شــرایط اســتحمام در ایــن حمــام از طریــق کنــدن ســنگ ها 
فراهــم شــده و تمــام فضــای آن پوشــیده از ســنگ طبیعــی اســت 
و هنــوز کــه هنــوز اســت برخــی مــردم ایــن منطقــه از ایــن حمــام 
ــرات  ــام تأثی ــن حم ــرم ای ــه آبگ ــد ک ــد و معتقدن ــتفاده می کنن اس
ــیاری  ــای بس ــته و دارای مزیت ه ــان ها داش ــدن انس ــی در ب مثبت

اســت.
ــه  ــه ای اســت کــه ب ــه گون ایــن حمــام از لحــاظ شــکل ظاهــری ب

ــای  ــک فض ــرار دارد و از ی ــوه ق ــه ک ــوده و در دامن ــار ب ــکل غ ش
مستطیل شــکل بــه ابعــاد تقریبــی 410 متــر تشــکیل شــده اســت
آب حمــام ســنگی از ســه نقطــه تأمیــن می شــود و هــر دوی آب 
ــمه  ــن آب چش ــای گرم تری ــه دم ــت ک ــرد را دارا اس ــرم و آب س گ
ایــن حمــام بــه بیشــتر از 30 درجــه ســانتی گراد نمی رســد و 
ــدارد  ــوده و متوالــی خاصــی ن اســتحمام در ایــن حمــام رایــگان ب
کــه بــه دلیــل خاصیــت جالــب ایــن حمــام بســیاری از مســافران 
ایــن حمــام را بــه عنــوان مقصــد گردشــگری خــود انتخــاب 

می کننــد.
ســبقه تاریخــی ایــن حمــام تاکنــون بــه درســتی مشــخص نشــده؛ 
ولــی بــه نظــر برخی هــا ایــن حمــام پــس از دوران صفویــه توســط 
یــک مــرد و زن در دل یــک ســنگ ایجــاد شــده و بــه احتمــال زیاد 
ــه  ــد ک ــا باش ــای دنی ــن حمام ه ــی از قدیمی تری ــام یک ــن حم ای
هنــوز هــم توســط مــردم اســتفاده می شــود و قابلیــت شــرب نیــز 
دارد کــه بــرای ســنگ کلیــه نیــز مفیــد اســت. برخــی مــردم منطقــه 
ــتفاده  ــامیدنی اس ــرف آش ــوان آب مص ــه عن ــام ب ــن حم از آب ای
 می کننــد و معتقدنــد کــه ایــن آب طعــم خاصــی بــه نوشــیدنی ها 

می دهد.

# دیدنی_ها

معــاون فرهنگــی تبلیغــات اســالمی لرســتان در 
تبییــن جایــگاه حماســه اربعیــن حســینی گفت: 
دولــت بایــد بــرای ســالمت روح و تقویــت بنیــه 

روحــی و معنــوی مــردم هزینــه کنــد.
معــاون  غالمــی،  احمدرضــا  حجت االســالم 
در  لرســتان،  اســالمی  تبلیغــات  فرهنگــی 

در  رســا  خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا  گفت و گــو 
خرم آبــاد، بیــان داشــت: اربعیــن محــور وحــدت 
مســلمانان، پــل ارتباطــی و منشــأ محبــت و 

صمیمیــت و دوســتی شــیعیان اســت.
وی اربعیــن را مــرز مشــترک حق طلبــان عنــوان 
ــان  ــه ادی ــر از هم ــر حاض ــزود: در عص ــرد و اف ک

ــف در  ــادات مختل ــا اعتق ــرادی ب ــا و اف و فرقه ه
ــن  ــا ای ــد و ب ــرکت می کنن ــینی ش ــن حس اربعی
ــت حســینی  ــه حــرارت عشــق و محب حضــور ک
ــدای وحــدت، اتحــاد  ــد، ن بیــن زوار مــوج می زن
ــم  ــن ســاختن ظل ــر ریشــه ک و انســجام در براب

ــد.   ســر مــی دهن
معــاون فرهنگــی تبلیغــات اســالمی لرســتان بــا 
ــان در اربعیــن حســینی  ــه حضــور جوان اشــاره ب
خاطرنشــان کــرد: ایــن حضــور، تجلــی عشــق و 
اراده جوانــان بــه مکتــب اهــل بیــت)ع( اســت.

وی اظهــار داشــت: امــروز اربعیــن حســینی 
ــت،  ــی اس ــجام و آزادی خواه ــاد، انس ــاد اتح نم
دوســتداران اهــل بیــت)ع( و دلبســتگان بــه 
حســین)ع( بــدون هیــچ تــرس و واهمــه ای 
ــد  ــرکت می کنن ــن ش ــاده روی اربعی ــروز در پی ام
در  اعــالم می کننــد کــه  ایــن حضــور  بــا  و 
گام  سیدالشــهدا  آرمان هــای  و  اهــداف  راه 

برمی دارنــد.
حجت االســالم غالمــی بــا بیــان اینکــه اربعیــن از 
ظرفیت هــای گفتمانــی فراوانــی برخــوردار اســت، 

ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــرد: ب ــان ک خاطرنش
جهــت  در  فرصت هــا  ایــن  از  بایــد  تبلیغــی 
تقویــت معنویــت در اخــالق و هدایــت آحــاد 
ــی  ــه ســمت ارزش هــای دین ــان ب مــردم و جوان

بهره منــد شــد.
ــدی از  ــا بهره من ــت: ب ــوان داش ــه عن وی در ادام
فرصــت اربعیــن بایــد در جهــت تقویــت و حفــظ 
وحــدت مســلمانان سراســر جهــان نقش آفریــن 
شــد و پیــام اربعیــن کــه مبــارزه بــا ظلــم اســت 

را بــه دنیــا معرفــی کــرد.

حجت االسالم غالمی:
اربعین مرز مشترک حق طلبان است
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ــاده  ــه موجــب م ــی و ب ــای نوبت ــی ه ــرو آگه پی
14 قانــون ثبــت اســناد و امــاک تحدیــد حــدود 
امــاک واقــع در جوشــقان قالــی بخــش 12 

ــرد : ــل صــورت مــی گی ــه شــرح ذی کاشــان ب
شــماره هــای فرعــی از پــاک یــک اصلــی واقــع 

در جوشــقان قالــی 
ــد  ــی فرزن ــد وزوائ ــای محم ــی آق 1-3650 فرع
قدمعلــی ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور واقع 

در محلــه ســرکمر 
2-4176 فرعــی خانــم فاطمــه یعقــوب زاده 
ــد عبــاس ششــدانگ قطعــه زمیــن محــل  فرزن

ــه ــارع متروک ش
ســیمرغ  احمدرضــا  آقــای  فرعــی   4214-3
فرزنــد محمــد علــی ششــدانگ یکبــاب حصــار 

و گاراژ واقــع در کــوی ســرکمر
ــه  ــنبه مورخ ــدود روز چهارش ــد ح ــخ تحدی تاری

96/9/1
ــک  ــت و ی ــاک بیس ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش

ــو  ــع در کام ــی واق اصل
غامرضــا خداجویــان  آقــای  فرعــی   550-4
فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب انبــار واقــع در 

ــو  ــه کام ــوی رودخان ک
ــد  ــی فرزن ــکینه رحمان ــم س ــی خان 5-951 فرع
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــره شش ــا و غی ــرف آق اش

ــو ــر کام ــت خی ــع در دش ــی واق مزروع
6-2094 فرعــی بانــوان مریــم و فاطمــه بزرگیــان 
ــدان خســرو ششــدانگ گلســتان واقــع در  فرزن

کامــو
7-2095 فرعــی آقــای علیرضــا بزرگیــان فرزنــد 
خســرو ششــدانگ یــک قطعــه گلســتان واقــع 

در کامــو 
تاریــخ تحدیــد حــدود روز پنجشــنبه مورخــه 

96/9/2
ــد  ــی فرزن ــود عارض ــای محم ــی آق 8-2110 فرع
غامعلــی ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــجر واقــع 

در کامــو
9-2112 فرعــی آقــای غامعلــی دلخوشــیان 
ششــدانگ  غیــره  و  غامحســین  فرزنــد 

پاییــن کامــو  در محلــه  واقــع  یکبابخانــه 
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 96/9/4 

شــماره هــای فرعــی از پــاک بیســت و دو 
اصلــی واقــع در چــوگان 

10-81 فرعــی خانــم زهــرا زارعیــان فرزنــد علــی 
امیــر و غیــره ششــدانگ ســه قطعــه زمیــن 
مزروعــی متصــل هفــت جریبــی واقــع در پشــت 

قلعــه چــوگان 
ــد  ــت فرزن ــزت هللا رعی ــای ع ــی آق 11- 120 فرع
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــره شش ــا و غی ــد آق محم

ــوگان  ــع در چ ــزی واق ــاه قفی ــی پنج مزروع
12-583 فرعــی آقــای حســینعلی رعیــت فرزند 
آقــا رضــا ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور واقع 

چوگان در 
ــد  ــی فرزن ــا بال ــای علیرض ــی آق 13-586 فرع
ــوگان ــع در چ ــه واق ــدانگ یکبابخان ــان شش قرب

14-587 فرعــی آقــای ابوالفضــل بالــی فرزنــد 
قربــان ششــدانگ یکبابخانــه واقــع در چــوگان 

تاریــخ تحدیــد حــدود روز یکشــنبه مورخــه 
 96 /9 /5

شــماره هــای فرعــی از پــاک بیســت و شــش 
اصلــی واقــع در شــهرک همواریــه کامــو 

ابراهیمــی  ابوالفضــل  آقــای  15-164 فرعــی 
فرزنــد محمــد آقــا و غیــره ششــدانگ یکبابخانــه 

ــو  ــه کام ــهرک همواری ــع در ش واق
16-202 فرعــی آقــای حاتــم طائــی فرزنــد 
حســین ششــدانگ یکبابخانــه واقــع در شــهرک 

ــو  ــه کام همواری
17-246 فرعــی آقــای غامعلــی آهنگــر فرزنــد 
ــه واقــع در شــهرک  عبــاس ششــدانگ یکبابخان

همواریــه کامــو 
عــارف  غامحســین  آقــای  فرعــی   251-18
فرزنــد محمــد آقــا ششــدانگ یکبــاب گاراژ واقــع 

ــو ــه کام ــهرک همواری در ش
تاریــخ تحدیــد حــدود روز دوشــنبه مورخــه 

 96 /9 /6
ــد  19-286 فرعــی آقــای علیرضــا عارضــی فرزن
خلیــل ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور واقــع 

ــه کامــو در شــهرک همواری
20-288 فرعــی خانــم طیبــه اربابــی فرزنــد 
ــهرک  ــع در ش ــه واق ــدانگ یکبابخان ــز شش پروی

ــو ــه کام همواری
ــد  ــی فرزن ــد عارض ــای حمی ــی آق 21-303 فرع
حیــدر و غیــره ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

واقــع در شــهرک همواریــه کامــو 
ــه  ــنبه مورخ ــه ش ــدود روز س ــد ح ــخ تحدی تاری

 96/9/7
ــفیعیان  ــه ش ــرت ال ــای نص ــی آق 22-304 فرع
ــد رضــا ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور  فرزن

ــو  ــه کام ــع در شــهرک همواری واق
23-305 فرعــی آقــای عبــاس شــکیبا نــژاد 
فرزنــد غامحســین ششــدانگ یکبابخانــه واقــع 

ــو ــه کام ــهرک همواری در ش
24-306 فرعــی آقــای عبــاس شــکیبا نــژاد 
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــین شش ــد غامحس فرزن

ــو  ــه کام ــهرک همواری ــع در ش ــور واق محص
ــه  ــنبه مورخ ــدود روز چهارش ــد ح ــخ تحدی تاری

 96/9/8
تحدیــد حــدود امــاک فــوق بــه ترتیــب از 
ســاعت 9 صبــح در تاریــخ هــای قیــد شــده در 
ــذا از  ــد . ل ــد ش ــام خواه ــل انج ــی در مح آگه
صاحبــان امــاک و مجاوریــن آنهــا بدین وســیله 
دعــوت مــی شــود کــه در ســاعت مقــرر در محــل 
ــه هــم رســانند و چنانچــه هــر یــک از  حضــور ب
ــا در  ــی آنه ــده قانون ــا نماین ــاک ی ــان ام صاحب
ــق  ــند مطاب ــر نباش ــدود حاض ــد ح ــع تحدی موق
ــدود  ــا ح ــا ب ــک آنه ــور مل ــون مزب ــاده 15 قان م
اظهــار شــده از طریــق مجاوریــن تحدیــد حــدود 
ــان  ــن و صاحب ــراض مجاوری خواهــد شــد و اعت

ــر  ــرر حاض ــع مق ــه در موق ــانی ک ــاک و کس ام
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م نباشــد مطاب
تنظیــم صــورت مجلــس و تحدیــد حــدود ظــرف 

ــد .                                       ــد ش ــه خواه ــدت 30 روز پذیرفت م
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک جوشــقان – 

حســین نــوروز 
تاریخ انتشار :  روز سه شنبه مورخه 96/8/9 

م/الف/1487 

دادنامه
شماره دادنامه 9609973728000567

پرونــده  شــماره   96/8/2  : تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی  شــماره   9109983728400709  :
 : کاســه  پرونــده    910753  : شــعبه 
انقــاب   دادگاه  شــعبه   9109983728400709
ــی  ــم نهای ــن تصمی ــتان نایی ــتری شهرس دادگس
شــماره 9609973728000567  متهمیــن : 1- 
آقــای جاســم جهانگیــر زهــی بــا وکالــت آقــای 
ســید مجیــد  قــوام نیــا  فرزنــد ســید جــواد  بــه 
نشــانی اصفهــان  خیابــان بزرگمهــر  چهــارراه نــور 
بــاران  کــوی افســر  پــاک 9  2- آقــای منصــور 
مکســانی  فرزنــد قریــب شــاه بــا وکالــت آقــای 
ــه  ــین  ب ــد عبدالحس ــی فرزن ــم  حقیق ابوالقاس
نشــانی  اصفهــان ناییــن ناییــن خ امــام پاســاژ 
گل ســرخ  3- آقــای مصطفــی دامنــی  بــا 
وکالــت آقــای  حســام ذاکــری  فرزنــد علیرضــا  
بــه نشــانی ناییــن میــدان امــام ابتــدای خیابــان 
شــهیدرجایی جنــب بانــک ســپه  دفتــر وکالــت  
خانــم ســهیا غافــل  4- آقــای یاســر جهانگیــر 
زهــی  بــا وکالــت خانــم معصومــه محمــد 
ــد غامحســن بنشــانی  ــه فرزن علــی زاده بجارین
اســتان اصفهــان شهرســتان ناییــن خ امــام 
طبقــه فوقانــی  پاســاژ گلســرخ و آقــای مهــرداد 
کانتــری دهقــی  فرزنــد مــراد بهنشــانی اصفهان 
ــدا  ــه خ ــدای کوچ ــی ابت ــت غرب ــان نیکبخ خیاب
ــده 18ســمت راســت طبقــه اول واحــد 2 کــد  بن
پســتی 8163833951 اتهــام هــا : 1- مشــارکت 
در حمــل و نگهــداری 980 گــرم هروئیــن 2- 
حمــل و نگهــداری 980 گــرم مــاده مخــدر از 
نــوع هروئیــن  گردشــکار : دادگاه انقــاب ناییــن 
ــت  ــکیل اس ــدگان  زیرتش ــدی  امضاکنن ــه تص ب
بــا ماحظــه و بررســی محتویــات پرونــده ختــم 
رســیدگی را اعــام وبااســتعانت  از خداونــد منــان 
ــی  ــدوررای م ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ب
نمایــد .  رای دادگاه   در خصــوص  اتهــام اقــای 
منصــور مکســانی فرزنــد غریــب شــاه بــا وکالــت 
تســخیری  آقــای ابوالقاســم  حقیقــی دائــر 
ــزان نهصــد و هشــتاد  ــداری می ــر حمــل و نگه ب
ــن  موضــوع  ــوع هروئی ــاده مخــدر  از ن ــرم  م گ
ــی  ــرای عموم ــی دادس ــت  تنظیم ــر خواس کیف
ــزارش   ــه گ ــر ب ــن نظ ــتان نایی ــاب شهرس وانق
ــزان  ــط می ــن  دادگســتری  کشــف و ضب ضابطی
ــج  ــی  برن ــل گون ــور  از داخ ــدر  مذک ــاده مخ م
ــه متهــم و صرفنظــر از دفاعیــات غیــر  متعلــق ب
ــرزو  ــرده را مح ــکاری نامب ــر وی دادگاه بزه موث
ــد  ــره 1 بن ــه تبص ــتندا  ب ــته و مس ــلم دانس مس
ــا  ــارزه  ب ــون مب ــاح  قان ــون اص ــاده 8 قان 6 م
مــواد مخــدر مصــوب 1389  مجمــع تشــخیص 
ــد  ــراز قص ــدم اح ــاظ ع ــام و بلح ــت نظ مصلح
ــرده   ــور نامب ــل کش ــروش  در داخ ــا ف ــع ی توزی
ــد  در  ــی نمای ــوم م ــم محک ــس  دائ ــه حب را ب
خصــوص مصــادره امــوال ناشــی از  همیــن جرم  
نیــز نظــر بــه عــدم معرفــی مالــی کــه ناشــی از 
ــه  ــی مواج ــا تکلیف ــد دادگاه ب ــه باش ــزه معنون ب
نمــی باشــد  درخصــوص اتهــام آقایان  1- یاســر  
ــی  3-  ــر زه ــم جهانگی ــی 2- جاس جهانگیرزه
مصطفــی دامنــی  دائــر بــر مشــارکت  در حمــل 
ــه  ــن  ک ــرم هروئی ــزان  980 گ ــداری  می و نگه
ــت   ــت نیس ــان  در دس ــتری از آن ــات بیش اطاع
ــزه  ــق عناصــر ب و بلحــاظ وجــود شــبهه  در تحق
یاددشــده و عــدم وجــود دلیــل بــر نفــی آن و بــا 
اســتناد بــه مــاده 120 قانــون مجــازات  اســامی 
و مــاده 4 قانــون آییــن دادرســی کیفــری رای بــر 
برائــت آنــان صــادر  واعــام میگــردد رای صــادره 
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــرف 20 روز پ ــوری و ظ حض
فرجــام خواهــی دردیــوان محتــرم عالــی کشــور 

ــف 305  ــدم ال ــی باش م
دادگاه  اول  شــعبه  رئیــس   – مجیدشــفیعی 

انقــاب اســامی ناییــن 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 
ــع در  ــی واق ــی از 10 اصل ــماره 90 فرع ــی ش ثبت
بخــش 14ثبــت ذیــل ثبــت 18191در صفحــه 
ــت  ــه  تح ــد جام ــام احم ــه ن ــر 156 ب 187 دفت
شــماره چاپــی  مسلســل 173364 ثبــت و صادر 
و تســلیم گردیــده اســت  ســپس بموجــب ســند 
انتقــال اجرایــی  72738-89/11/7 دفتــر خانــه  
85 اصفهــان یــک دانــگ مشــاع از طــرف  ورثــه 
ــکام  ــرای اح ــی اج ــم مقام ــا قائ ــون ارث  ب بقان
شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان  
ــپس  ــه س ــال یافت ــرات زادگان  انتق ــرا ب ــه زه ب
ــی  ــق گواه ــه طب ــران جام ــام ای ــی از وراث بن یک
حصــر وراثــت  336-84/4/20 شــعبه 26 دادگاه 
ــه درخواســت  ــا ارائ عمومــی حقوقــی اصفهــان ب
کتبــی بــه شــماره وارده 96/8/2-25028693 
بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه  محلــی  کــه 
امضــا شــهود آن ذیــل شــماره 96/8/2-74289 
ــیده  ــان  رس ــه 25 اصفه ــر خان ــی دفت ــه گواه ب
ــت  آن  ــند مالکی ــه س ــت  ک ــی اس ــت مدع اس
مفقــود گردیــده   ودرخواســت صــدور  ســند 
ــب  ــذا مرات ــت   ل ــوده اس ــی نم ــت المثن مالکی
ــاده  ــل م ــک اصاحــی ذی ــه اســتناد تبصــره ی ب
120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت 
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجود ســند 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن مالکی
ــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود  ای

ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم را کتب
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل س
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 
ــترد  ــند مس ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی س
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــدام  ــه نشــود اق ــه ارائ ــا معامل ــت ی ســند مالکی
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 

خواهــد شــد . 
م الــف 24937  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں 

ــان ــرب اصفه ــاک غ ــناد و ام ــت اس ثب

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: عبــاس نــوری بــا 
وکالــت آقــای امیــر حســین امرالهــی  محکــوم 
علیهــم : فرهــاد ســلمانی زاده بــه نشــانی مجهول 
المــکان  محکــوم بــه : بــه موجــب رأی شــماره 
301 بــه تاریــخ 96/05/25 حــوزه برخــوار  شــورای 
ــه محکــوم  ــاف برخــوار  محکــوم علی حــل اخت
اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 40000000 ریــال بابــت 
ــت  ــال باب ــغ 608750 ری ــته و مبل ــل خواس اص
ــت  ــال باب ــغ 1600000 ری ــی و مبل ــه دادرس هزین
ــارت  ــت خس ــز پرداخ ــل و نی ــه وکی ــق الوکال ح
تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیم دادخواســت لغایت 
اجــرای حکــم در حــق محکــوم  لــه رای صــادره 
غیابــی اســت و هزینهــی حــق االجــرا بــر عهدهی 
ــون  ــاده 34 قان ــد.  م ــی باش ــه م ــوم علی محک
اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکوم 
علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد 
ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود 
ــی  ــر مال ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن را ب

نــدارد صریحــا اعــام نمایــد.  
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

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

5/37/804/م الــف بــه تاریــخ 96/08/06

اخطار اجرایی
ــا  ــدی ب ــد جاوی ــه: صم ــوم ل ــخصات محک مش
ــی   ــرداد امراله ــین مه ــر حس ــای امی ــت آق وکال
محکــوم علیهــم : علــی مظاهــری و ســید علــی 
ــوم  ــکان  محک ــول الم ــانی مجه ــه نش ــوری ب ن
ــخ  ــه تاری ــماره 268 ب ــب رأی ش ــه موج ــه : ب ب
96/05/16 حــوزه برخــوار  شــورای حــل اختــاف 
ــه :  ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــوار  محک برخ
خوانــده ردیــف اول بــه حضــور در دفتــر خانــه و 
انتقــال رســمی خــودرو ســواری ریــو بــه شــماره 
ــده  ــن خوان ــی 55-312 ط 98 و همچنی انتظام
ــت  ــه پرداخ ــوری را ب ــی ن ــید عل ــف دوم س ردی
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 38750 ری مبل
پرداخــت 200000 ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل 
در حــق محکــوم لــه رای صــادره غیابــی اســت و 
ــون اجــرای  ــاده 34 قان ــه حــق االجــرا.  م هزین
احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
ــا  ــذارد  ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــرا ب ــاد آن ده روز مف
ــا  ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ترتیب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد 
ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود 
ــی  ــر مال ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن را ب

ــد.   ــدارد صریحــا اعــام نمای ن
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

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

5/37/805/م الــف بــه تاریــخ 96/08/06

اخطار اجرایی
ــاه  ــه: اصغــر حاجیــان پن مشــخصات محکــوم ل
ــای  ــی و آق ــان دای ــار خ ــان عم ــت آقای ــا وکال ب
امیــر حســین مهــرداد امرالهــی بــه نشــانی 
ــک  ــع اداری نی ــت مجتم ــک بخ ــان خ نی اصفه
ــم :  ــوم علیه ــد 316 محک ــه 6 واح ــت طبق بخ
1- نــدا حافظــی فرزنــد بهــرام 2- امیــر علیــزاده 
فرزنــد رضــا هــر دو بــه نشــانی مجهــول المــکان  
محکــوم بــه : خانــم نــدا حافظــی بــه حضــور در 
ــواری  ــودرو س ــمی خ ــال رس ــه و انتق ــر خان دفت
ام وی ام 530 بــه شــماره انتظامــی 23-962 ج 
83 و آقــای امیــر علیــزاده فرزنــد رضــا محکــوم 
بــه پرداخــت مبلــغ 88750 ریــال بابــت هزینــه 
ی دادرســی و پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل بــه 
ــه رای  ــوم ل ــق محک ــال در ح ــغ 1200000 ری مبل
ــرا  ــق االج ــی ح ــت و هزینه ــی اس ــادره غیاب ص
نیــز پرداخــت نماییــد. مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
ــا  ــذارد  ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــرا ب ــاد آن ده روز مف
ــا  ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ترتیب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد 
ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود 
ــی  ــر مال ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن را ب

ــد.   ــدارد صریحــا اعــام نمای ن
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

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

5/37/806/م الــف بــه تاریــخ 96/08/06

دادنامه
ــد  ــی ســینی فرزن شــاکی: آقــای حســین افضل
احمــد بــه نشــانی ســین میــدان عاشــورا ک ش 

افضلــی متهــم: آقــای مســعود شــریفی فرزنــد 
ــام:  ــان اته ــان- رهن ــانی اصفه ــه نش ــدی ب مه
خیانــت در امانــت نســبت بــه یــک راس اســب 
نــژاد عــرب بــه تاریــخ 96/08/02 در وقــت فــوق 
العــاده شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو شهرســتان 
برخــوار بــه تصــدی امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل 
اســت و پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر قــرار 
داد دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختم 
ــد  ــتعانت از خداون ــا اس ــام و ب ــیدگی را اع رس
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ــال ب متع
ــام  ــد:رای دادگاه در خصــوص اته ــی نمای رای م
آقــای مســعود شــریفی فرزنــد مهــدی دائــر بــر 
خیانــت در امانــت نســبت بــه یــک راس اســب 
نــژاد عــرب دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونده 
ــت شــاکی و  ــه حســب اظهارال ــن شــرح ک بدی
شــهود اســب مذکــور را متهــم تحویــل گرفتــه تــا 
آن رافروختــه و ثمــن را بــه شــاکی تحویــل دهد 
ــز  ــم نی ــه مته ــد ک ــترد نمای ــب را مس ــا اس و ی
پــس از فــروش اســب وجهــی بــه وی نپرداخته 
اســت لــذا بــا توجــه بــه کیفــر خواســت تنظیمی 
توســط دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان 
برخــوار شــکایت شــاکی شــهادت شــهود و ایــن 
کــه اســب یــا ثمــن آن نــزد متهــم امانــت بــوده 
و مــال امانــی نیــز مقصــود مــورد نظــر طرفیــن 
صــرف نشــده اســت و متهــم نیــز جهــت ارائــه 
دفــاع موثــر حاضــر نشــده اســت بــزه انتســابی 
را محــرز و مســلم دانســته و بــه اســتناد مــاده 
ــده  ــای بازدارن ــرات و مجازاته ــون تعزی 674 قان
مصــوب 1375 متهــم موصــوف را بــه تحمــل دو 
ســال حبــس تعزیــری محکــوم نمــوده و اعــام 
میــدارد  رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی 

باشــد.
دفتــر شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو شهرســتان 

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

5/37/794/م الــف بــه تاریــخ 96/08/03

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 276/96 خواهــان 
مصطفــی خارکــن دادخواســتی مبنــی بــر: 
مطالبــه وجــه 2 فقــره چــک  بــه طرفیــت حمید 
رضــا مشــبکی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روزشــنبه   مــورخ 96/9/11ســاعت 15:30 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه مراجعــه 
ــم را اخــذ  ــی دادخواســت و ضمائ و نســخه ثان
وقــت  در  عــدم حضــور  در صــورت  نمایــد. 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. 
دفتــر شــعبه 37  شــورای حــل  رئیــس  

اصفهــان اختــاف 

دادنامه
پرونــده کاســه : 96/368 شــماره دادنامــه 
حــل  شــورای  دوم  شــعبه   96/07/10-429
ابــن  الــه  : روح  اختــاف برخــوار خواهــان 
ــتگرد  ــانی دس ــه نش ــی ب ــد مرتض ــی فرزن عل
بلــوار معلــم جنــب مســجدالزهرا ســپاهان 
نشــانی  بــه  علــوی  حمیــد  خوانــده:  ابــزار 
مجهــول المــکان خواســته مطالبــه رای شــورا در 
خصــوص دعــوی خواهــان روح الــه ابــن علــی 
ــوی  ــد عل ــت حمی ــه طرفی ــی ب ــد مرتض فرزن
ــال  ــغ 75000000   ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
ــماره 53237  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی وج
ــه  ــا احتســاب هزین ــی ب -96/05/25 بانــک مل
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه در خصــوص 
اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد دادخواســت 
ــر مصــدق  ــه تصوی ــان و ماحظ ــی خواه تقدیم
چــک مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 
آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی و 
انتظــار کافــی در شــورا حاضــر نگردیده و نســبت 
بــه خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده 
و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده 
لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص 
ــون تجــارت  ــواد 249 قان ــه م داده و مســتندا ب
و 1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198 و 519 و 
522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 310 
ــه پرداخــت  ــده را ب ــون تجــارت خوان و 313 قان
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــغ 75000000 ری مبل
مبلــغ 1027500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
ــز پرداخــت خســارت  ــل و نی ــه وکی حــق الوکال
تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهد شــد در 
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد . رای صــادره 
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه 

ــاد برخــوار مــی باشــد.  ــت آب عمومــی دول
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

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

ــخ 96/08/08 ــه تاری ــف ب 5/37/816/م ال

دادنامه
پرونــده کاســه : 96/282 شــماره دادنامــه 
حــل  شــورای  دوم  شــعبه   96/07/10-424
ابــن  الــه  : روح  اختــاف برخــوار خواهــان 
ــتگرد  ــانی دس ــه نش ــی ب ــد مرتض ــی فرزن عل
بلــوار معلــم جنــب مســجدالزهرا ســپاهان 
ــحق  ــد اس ــوی فرزن ــد عل ــده: حمی ــزار خوان اب
بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه 

ــان روح  ــوی خواه ــوص دع ــورا در خص رای ش
ــت  ــه طرفی ــی ب ــد مرتض ــی فرزن ــن عل ــه اب ال
حمیــد علــوی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
140000000   ریــال وجــه دو فقــره چــک بــه 
-053236 و   96/03/10-  053238 شــماره 
ــه  ــاب هزین ــا احتس ــی ب ــک مل 96/04/25 بان
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه در خصــوص 
اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد دادخواســت 
ــر مصــدق  ــه تصوی ــان و ماحظ ــی خواه تقدیم
چــک مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 
آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی و 
انتظــار کافــی در شــورا حاضــر نگردیده و نســبت 
بــه خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده 
و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده 
لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص 
ــون تجــارت  ــواد 249 قان ــه م داده و مســتندا ب
و 1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198 و 519 و 
522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 310 
ــه پرداخــت  ــده را ب ــون تجــارت خوان و 313 قان
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــغ 140000000 ری مبل
ــه دادرســی و  ــت هزین ــال باب ــغ 3015000 ری مبل
ــز پرداخــت خســارت  ــل و نی ــه وکی حــق الوکال
تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهد شــد در 
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد . رای صــادره 
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه 

ــی باشــد.  ــاد برخــوار م ــت آب عمومــی دول
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

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

5/37/817/م الــف بــه تاریــخ 96/08/08

اخطار اجرایی
 -1 لهــم:  له/محکــوم  محکــوم  مشــخصات 
ــه نشــانی  ــد اســماعیل ب ــی فرزن مســیب امین
ــارک شــهید  ــروی پ اصفهــان خ دشتســتان روب
درســتکار پ 24 2- محمــد علــی عمیــدی 
مظاهــری فرزنــد احمــد بــه نشــانی اصفهــان خ 
حکیــم نظامــی روبــروی مههرداد ک شــکوفه پ 
7  مشــخصات محکــوم علیه/محکــوم علیهــم: 
1- اکبــر صــدری نیــا بــه نشــانی اصفهــان جــاده 
ــپ  ــاد پم ــت آب ــه دول ــیده ب ــاد نرس ــت آب دول
ــا 3-  ــا 2- زهــرا صــدری نی بنزیــن صــدری نی
جمیلــه صــدری نیــا هــر دو بــه نشــانی مجهــول 
ــا  ــدری نی ــا( ص ــکان 4- محمدرضا)علیرض الم
5- حســینعلی صــدری نیــا 6- عباســعلی 
ــدان محمــد حســن  ــا همگــی فرزن صــدری نی
بــه نشــانی  اصفهــان جــاده  دولــت آبــاد 
نرســیده بــه دولــت آبــاد پمــپ بنزیــن صــدری 
نیــا 7- فاطمــه رفیعــی فرزنــد حــاج علــی بــه 
ــده  نشــانی مجهــول المــکان مشــخصات نماین
ــان  ــه :هوم ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ی
فرهنــگ دره شــوری زکــی بــه نشــانی اصفهــان 
خ چهــار بــاغ عباســی نبــش خ ســید علیخــان 
پاســاژ میهــن ط ســوم  وکیــل مســیب امینــی 
ــه :  ــوم ب ــدی مظاهریمحک ــی عمی ــد عل و محم
بــه موجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
بــه شــماره دادنامــه  9209973751401198 کــه 
 9409970370601800 شــماره  دادنامــه  طــی 
ــد  ــان تایی ــر اصفه ــد نظ ــعبه 21 دادگاه تجدی ش
گردیــده محکــوم علیهمــا محکومنــد بــه انتقــال 
رســمی چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
کارخانــه نیمــه کاره و مخروبــه احداثــی  در 8000 
متــر مربــع زمیــن از پــاک ثبتــی 313 اصلــی 
اعــم از عرصــه و اعیانــی در دفتــر خانــه اســناد 
ــغ 1020000  ــت مبل ــام پرداخ ــه انضم ــمی ب رس
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت مبلــغ 
4080000 ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
تعرفــه و همچنیــن پرداخــت مبلــغ 6700000 
ــه کارشناســی در حــق محکوملهمــا  ــت هزین باب
ــق  ــت ح ــال باب ــغ 3140000 ری ــت مبل و پرداخ
ــه  ــوم علی ــدوق دولت.محک ــق صن ــرا در ح االج
محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه: 
1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
ــی( 2-  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34قان )م
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد.3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
ــد  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ــادر ب را ق
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب و غیــر منقــول ب
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب و خارج
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
ــل از  ــال قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق اعســار ب
ــی شــود  ــه بازداشــت م ــوم ل درخواســت محک
)مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394( 4- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را 
در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 16 قانــون 
ــال  ــی( 5- انتق ــت مال نحــوه اجــرای محکومی
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال 
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج

ــا هــر دو  ــه ی ــادل نصــف محکــوم ب نقــدی مع
ــون نحــوه  مجــازات مــی شــود .) مــاده 21 قان
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــه خواهــد  ــل توســط محکــوم علی ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قان ب

ــی 1394(. ــت مال محکومی
دادگاه هــای عمومــی حقوقــی  شــعبه دوم 

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

5/37/809/م الــف بــه تاریــخ 96/07/23

دادنامه
پرونــده کاســه : 96/604 شــماره دادنامه 624-

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم ش 96/08/07 ش
برخــوار خواهــان : محمــد کثیــری دولــت آبــادی 
ــروی  ــمالی روب ــان آزادگان ش ــانی خیاب ــه نش ب
ــان فانتــزی نمونــه خوانــدگان:  پــارک معــراج ن
ــه  ــد مباشــری ب ــور 2- حمی ــر پ 1- قاســم امی
نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه 
خســارت گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده بــه 
ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کاســه فــوق و طــی 
تشــریفات و اخــذ نظریه مشــورتی اعضــا قاضی 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای قاضــی 
شــورادر خصــوص دعــوی آقــای محمــد کثیــری 
فرزنــد حســن بــه طرفیــت آقایــان قاســم 
امیــر پــور و حمیــد مباشــری بــه خواســته 
ــا  ــا خــذ نظــر کارشناســی ب مطالبــه خســارت ب
ــرازی  ــل اب ــده و دالی ــات پرون ــه محتوی ماحظ
هزینــه  فاکتورهــای  بــر  مشــتمل  خواهــان 
گواهــی اســترداد و نــان برگشــتی شــهادت 
شــهود و گزارش کارشــناس رســمی دادگســتریو 
ــتا  ــدگان در جلس ــور خوان ــدم حض ــن ع همچنی
ــاغ  ــم اب ــر علیرغ ــاع  موث ــدم دف رســیدگی و ع
 198،512،522 مــواد  بــه  مســتندا  قانونــی 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــدگان را بــه 
ــال بابــت  ــغ 3200000 ری پرداخــت تضامنــی مبل
هزینــه کارشناســی و مبلــغ 1125000 ریــال بابــت 
هزینــه هــای دادرســی محکــوم مــی کنــد .رای 
صــادره غیابــی و ظــرف یســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه عمومی 

حقوقــی برخــوار مــی باشــد. 
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/814/م الــف بــه تاریــخ 96/08/08

آگهی فقدان سند 
ــد  ــی فرزن ــن یراق ــم پروی ــه خان ــه اینک ــر ب نظ
جــواد بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه  شــهود  
ــه  ــر خان ــه 96/6/20 دفت شــماره 73265 مورخ
اصفهــان مدعــی مفقــود شــدن ســند   75
مالکیــت چهــارده و  چهــار- دهــم  حبــه مشــاع 
ــه  ــی از 72 حب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثنای به باس
ششــدانگ پــاک ثبتــی 26/309 باقیمانــده  که 
بــه شــماره 8601 تبدیــل شــده  واقــع در بخــش 
14 ثبــت اصفهــان  کــه در ذیــل ثبــت 205529 
درصفحــه  524  دفتــر امــا ک جلــد 793 
ــه  ــام مرضی ــی 677054 بن تحــت  شــماره چاپ
یراقــی  صــادر و تســلیم گردیــده کــه طــی ســند 
انتقــال  شــماره 158003 مورخــه 87/3/20 دفتر 
86 اصفهــان بــه پروین و محمدحســن شــهر ت 
هــر دو یراقــی بالســویه انتقــال یافتــه و  اظهــار  
ــی  ــت جابجای ــت  بعل ــند مالکی ــه س ــته ک داش
ــدور  ــت  ص ــت  و درخواس ــده اس ــود گردی مفق
ــی ملــک فــوق را نســبت  ســند مالکیــت المثن
ــدانگ  ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش ــه 7/2 حب ب
باســتثنای بهــای ثمنیــه  اعیانــی را نموده اســت  
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی 
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی  یــک نوب
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقوم 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــل  ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روزاعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت 
مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده 
ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف 
/ مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه 
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

طبــق مقــررات خواهــد شــد . 
م الــف 24971  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں 

ــان ــرب اصفه ــاک غ ــناد و ام ــت اس ثب

اجرائیه
ــماره  ــه: 9610426794100003 ش ــماره اجرائی ش
شــماره    9609986794100239 پرونــده: 
بایگانــی شــعبه : 960239 تاریــخ  تنظیــم: 
لــه ردیــف 1  96/8/2 مشــخصات محکــوم 
ــد حســین   ــی  فرزن ــی اندوان ــام علیرضــا زمان ن
2- بانــک مهراقتصــاد بنشــانی پــل آذر ابتــدای 
محکــوم  مشــخصات  پ3       توحیــد  خ 
ــین  ــری 2- حس ــرب جعف ــدم ع ــه 1- هم علی
ــکان   ــول الم ــانی: مجه ــری     نش ــرب جعف ع
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محبوبه الســادات  
تدیــن فــر فرزنــد ســید رســول نشــانی اصفهــان 
ــد  ــاکان واح ــاختمان م ــی س ــت غرب خ نیکبخ
ــه:  ــوم ب ــاد  محک ــر اقتص ــک مه ــل بان 45 وکی
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
شــماره 9610096794100798 و شــماره دادنامــه 
مربوطــه 9609976794101191 محکــوم علیــه 

ــغ 170000000  ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب محک
ریــال بابــت اصــل خواســته  و مبلــغ 2275000 
ــغ 120000  ــی و مبل ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــر  ــی و خســارت تاخی ــه نشــر آگه ــال هزین ری
تادیــه  ازتاریــخ سررســید چــک 1395/9/21تــا 
تاریــخ اجــرای احــکام و نیــم عشــر حــق االجرا 
ــه  ــوم علی ــکام   .   محک ــرای اح ــق اج در ح
ــه : 1-  ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس مکل
ــذارد  ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ظ
) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــم و  ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف . 3- مال
از آن میســر باشــد.  بــه  اســتیفا محکــوم 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه 
ــه  ــور و کلی ــق حســابهای مذک مشــخصات دقی
ــخاص  ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک اموال
ــخاص  ــات او از اش ــه مطالب ــث دارد و کلی ثال
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــز فهرســت نق ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه 
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــه در خواســت محکــوم ل ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ) م
مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچه 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394( ــت مال محکومی
م الــف 24982 مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــاف شــعبه 11 حقوقــی شــورای حــل 

اختــاف  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 960333ش ــه پرون کاس
9609976795701034 مــورخ 96/7/30مرجــع 
ــاف   رســیدگی : شــعبه 27 شــورای حــل اخت
ــان خ  ــی بنشــانی اصفه ــد خلیل خواهــان حمی
شــیخ طوســی غربــی کــوی مالکــی بــن بســت 
رحمانــی پ 6   خوانــده 1- مریــم روغنــی 2- 
محمــد رضــا شــجاعی چراتــی هــر دو مجهــول 
چــک  وجــه  مطالبــه   : خواســته  المــکان 
شــماره731446 مــورخ 96/1/15 بــه مبلــغ 
45000000ریــال بــه انضماممطلــق خســارات 
ــه  گردشــکار :  ــر تادی ــی و خســارت تاخی قانون
پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف آن بکاس
ــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا  و اخــذ نظری
ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر مبادرت 
بصــدور رای مــی نمایــد .  رای قاضــی شــورا :در 
خصــوص دعــوی حمیــد خلیلــی بــه طرفیــت 
رضــا  محمــد   -2 روغنــی  مریــم  محمــد 
ــغ  ــه مبل ــه خواســته مطالب ــی ب شــجاعی چرات
ــه شــماره  ــره چــک ب ــک فق 45000000 وجــه ی
ــک  ــده بان ــه عه ــورخ96/1/15 وب 731446  م
ــه  ــرقی ب ــت ش ــعبه هش ــان  ش ــپه  اصفه س
انضمــام مطلــق خســارات دادرســی و خســارت 
تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
گواهینامــه عــدم پرداخــت وجــه چــک از ناحیه 
ــارات  ــه اظه ــا توجــه ب ــه و ب ــک محــال علی بان
خواهــان در جلســه رســیدگی مورخــه96/7/30 
عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی 
شــورا و نظــر بــه اینکــه اصــل ســند تجــاری در 
یــد دارنــده چــک حکایــت ازمدیونیــت صــادر 
کننــده و ظهــور در اشــتغال ذمــه ویــدارد و نظــر 
بــه اینکــه از ناحیــه خوانــده دلیلــی کــه حکایت 
از پرداخــت وجــه چــک نمایــد ارائــه نگردیــده  
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ــه ب ــا توج ــذا ب فل
شــورا بــه شــرح صورتجلســه مورخــه96/7/30 
بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب 
دیــن و مســتندا بــه مــاده11 قانــون شــوراهای 
ــون  ــواد 310و 311و313 قان ــاف و م ــل اخت ح
تجــارت تبصــره الحاقــی مصــوب مجمــع 
 2 مــاده  بــه  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
ــواد 198و519و522  ــک و م ــدور چ ــون ص قان
ــر  ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی از قان
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــی خوان ــت تضامن محکومی
ــت اصــل خواســته  ــال   باب ــغ 45000000 ری مبل
و پرداخــت خســارت تاخیــر و نادیــه از تاریــخ 
ــان اجــرای  ــا زم ســر رســید چــک 96/1/15 ت
حکــم بــر اســاس شــاخص اعامــی از ناحیــه 
بانــک مرکــزی و پرداخــت 1657500 ریــال 
هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی  ریــال 
هزینــه دادرســی  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــد  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــان مــی باشــد  حقوقــی اصفه
.م الــف 24974 قاضــی شــورای حــل اختــاف 

شــعبه 27 حــوزه قضایــی اصفهان 
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9 توپ و تور
 شفر جدایی مک درموت را 

تأیید کرد
ــدا  ــگاه ج ــن باش ــوت از ای ــک درم ــفر م ــام ش ــا اع ب
ــا  ــدار ب ــری پیــش از دی ــرد در نشســت خب شــد. وینف
ــن  ــوت از ای ــک درم ــه م ــرد ک ــام ک ــران اع ــت ته نف

ــد.  ــد ش ــدا خواه ــگاه ج باش
ــن  ــرد: م ــد ک ــوت تأیی ــک درم ــی م ــاره جدای او درب
ــرای  ــن کار ب ــم، بهتری ــر کاری می کنی ــه ه ــده ام ک آم
باشــگاه باشــد. بــرای قــدم بعــدی کاری مــک آرزوی 

موفقیــت دارم. 
ــت  ــن نشس ــزاری ای ــا برگ ــان ب ــوت همزم ــک درم م
ــتقال  ــگاه اس ــران باش ــا مدی ــه ای ب ــری در جلس خب
بــرای جدایــی از ایــن باشــگاه شــرکت کــرد تــا 
ــا مدیــران ایــن باشــگاه برطــرف  مســائل مربوطــه را ب
کنــد. بــه ایــن ترتیــب مــک درمــوت، آخریــن دســتیار 

ــد. ــدا ش ــتقال ج ــه از اس ــت ک ــان اس منصوری

ستاره دایی بازی با پرسپولیس را 
از دست داد

ــازی حســاس تیمــش  ــال ســایپا ب ــم فوتب ســتاره تی
ــت از دســت  ــل مصدومی ــه دلی ــر پرســپولیس را ب براب

داد. 
ــوار  ــازی دش ــک ب ــد در ی ــنبه بای ــروز سه ش ــایپا ام س
و حســاس بــه مصــاف پرســپولیس بــرود؛ امــا علــی 
دایــی بــرای ایــن بــازی، یکــی از بهتریــن بازیکنانش را 

در اختیــار نخواهــد داشــت. 
ــال  ــتاره های فوتب ــن س ــی از بهتری ــی، یک ــدی تراب مه
ــه  ــال ب ــوده و امس ــر ب ــل اخی ــه فص ــران، در دو، س ای
ــایپا  ــی س ــی تهاجم ــر اصل ــه عنص ــی از س ــوان یک عن

ــی دارد.  ــی دای ــای عل ــدی در برنامه ه ــی کلی نقش
مهم تریــن  از  یکــی  و  ســایپا  ملی پــوش  مهاجــم 
بازیکنــان ایــن تیــم چنــد روز پیــش در تمریــن تیمش 
مصــدوم شــد. دیــروز علــی دایــی، ســرمربی ســایپا، در 
ــه  ــا پرســپولیس ب ــازی ب ــری پیــش از ب نشســت خب
ــه شــماره 9 تیمــش را در  ــرد ک ــام ک ــور رســمی اع ط
ــت.  ــد داش ــار نخواه ــا در اختی ــم قطع ــازی مه ــن ب ای
ترابــی در فصــل جدیــد مهــره اصلــی علــی دایــی 
ــن  ــود ای ــا نب ــوده و قطع ــش ب ــی تیم ــط تهاجم در خ
بــرای  سه شــنبه  روز  بــازی  در  می توانــد  بازیکــن 

نارنجی هــای تهــران احســاس شــود.

 پایان حاشیه های 
بازی گنبد و کاله

ــی  ــای کادر فن ــی اعض ــت، برخ ــه گذش ــه ای ک در هفت
ــران  ــم عم ــب تی ــه ترکی ــل ب ــه آم ــال کال ــم والیب تی
ســارویه معتــرض بودنــد و همیــن موضــوع فدراســیون 

ــرد.  ــش ب ــروز بحــران پی ــا آســتانه ب را ت
رئیــس کمیتــه انضباطــی فدراســیون والیبــال بــا 
ــئوالن  ــت: مس ــار داش ــاق اظه ــن اتف ــودن ای قانونی ب
ــاره ترکیــب تیــم حاضــر در ایــن  باشــگاه ســارویه درب
دیــدار قانونــی رفتــار کردنــد؛ آن هــا پیــش از بــازی بــا 
مــن تمــاس تلفنــی داشــتند و همیــن موضــوع باعــث 
ــازی  ــازه ب ــماعیل پور اج ــر و اس ــه همایونف ــا ب ــد ت ش

ــود.  داده ش
فرخــی در ادامــه گفــت: حامــی مالــی تیــم گنبــد بعــد 
از هفتــه نخســت تغییــر کــرد و بازیکنــان ایــن اختیــار 
ــا آن هــا  ــد ب ــاره تیمــی کــه می خواهن ــد کــه درب را دارن
ــاب  ــه انتخ ــت ب ــود دس ــند، خ ــته باش ــکاری داش هم
ــروه  ــا گ ــه ب ــتند ک ــار را داش ــن اختی ــا ای ــد؛ آن ه بزنن
مالــی جدیــد توافــق نکننــد و مــا هــم بــه اعتقــاد آن هــا 

احتــرام گذاشــتیم. 
وی افــزود: طبــق قانــون، فصــل نقــل و انتقــاالت 
ــود و  ــاز می ش ــت آغ ــل نخس ــان نیم فص ــس از پای پ
ــورت  ــا در ص ــه دارد؛ ام ــت ادام ــروع دور برگش ــا ش ت
ــد و در  ــرق می کن ــت ف ــی وضعی ــن اتفاقات ــروز چنی ب
ــه در  ــده ک ــام ش ــم اع ــگ ه ــازمان لی ــنامه س اساس
ــرد  ــم بگی ــد تصمی ــگ بای ــن خصــوص ســازمان لی ای
ــره و  ــس از مذاک ــاد و پ ــم افت ــاق ه ــن اتف ــه همی ک
ــه  ــن صــادر شــد ک ــر ای ــی الزم رأی ب بررســی های فن
ایــن ۲ بازیکــن اجــازه دارنــد حضورشــان در لیــگ را بــا 
نماینــده ســاری ادامــه دهنــد. زمانــی کــه فدراســیون 
بــه یــک تیــم اجــازه داده کــه خــارج از قانــون بــه یــک 
ــه ۲ بازیکــن  ــد ب ــس بای ــل شــود، پ ــر منتق ــم دیگ تی
دیگــر ایــن تیــم هــم اجــازه دهــد کــه بــه شــهر دیگــر 

ــد. انتقــال پیــدا کنن

 توسعه فوتبال کشور 
با حمایت بانوان

بــا  اســت  معتقــد  فوتبــال  فدراســیون  رئیــس 
ــه  ــد گام ب ــوان بای محدودیت هــای موجــود در بخــش بان
گام پیــش رفــت تــا پرچــم ایــران در میادیــن بین المللــی 

ــد.  ــزاز در بیای ــه اهت ب
مهــدی تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال، گفــت: برگــزاری 
نشســت های مختلــف در بخــش بانــوان بــه توســعه 

ــال کشــور کمــک بســزایی خواهــد کــرد.  فوتب
ــور  ــوان را در کش ــه ورزش بان ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ه
توســعه دهیــم و بــدون شــک ابــزار مهــم توســعه، 
ــال  ــای فوتب ــوان در هیئت ه ــای بان ــه نایبان رؤس مجموع

هســتند.  اســتان ها 
ــه ســمت  ــزی ب ــر و برنامه ری ــا فک ــد ب ــه داد: بای وی ادام
ــوان پیــش رفــت. در حــوزه  توســعه پایــدار در بخــش بان
اعتقــاد  و  داریــم  مناســبی  شــرایط  اکنــون  فوتبــال 
شــخصی ام بــر ایــن اســت کــه در بخش بانــوان پتانســیل 
موفــق بــودن و بهتریــن بــودن را در آســیا داریــم. درســت 
اســت کــه کشــورهای کــره شــمالی، ژاپــن، چیــن و تایلند، 
بهترین هــای جهــان از آســیا هســتند، امــا مــا نیــز بایــد 
ــه ســمتی پیــش برویــم کــه در آســیا موفــق باشــیم.  ب

رئیــس فدراســیون فوتبــال ادامــه داد: اکنــون در رنکینــگ 
ــد رو  ــد رون ــتیم و بای ــان هس ــگاه 55 جه ــا در جای فیف
ــا  ــدم ب ــگ داشــته باشــیم. معتق ــه رشــدی را در رنکین ب
و  فوتبــال  فوتســال،  تیم هــای  ماننــد  هدف گــذاری 

ــم.  ــب کنی ــر را کس ــن برت ــاحلی عناوی ــال س فوتب
و  توانایــی  بــا  بایــد متناســب  اهــداف  تــاج گفــت: 
توانمندی هــای فوتبــال کشــور باشــد. موتــور توســعه 
ــا  ــد ب ــتند. بای ــال هس ــای فوتب ــور، هیئت ه ــال کش فوتب
ــردن شــرایط مناســب، مســیر رشــد و توســعه  فراهــم ک

ــم. ــم کنی را فراه

کوتاه اخبار 

 کیانوش رستمی 
در راه سفارت آمریکا

ــد  ــا مشــکل روادی ــه ب ــران ک ــرداری ای ــی وزنه ب ــرد طای م
ــرای چــک  ــود، ب ــه رو شــده ب ــکا روب ــه آمری ــرای ســفر ب ب

ــه دبــی خواهــد رفــت.  ــاره ب دوب
هفتــه گذشــته ســفارت آمریــکا در دبــی کــه ایراداتــی را بــر 
کیانــوش رســتمی مبنــی بــر صــدور ویــزا گرفتــه بــود، حــاال 
بــرای مصاحبــه و چــک دوبــاره از او خواســته تــا بــه ایــن 

محــل مراجعــه کنــد. 
ســفارت آمریــکا در دبــی نواقــص پرونــده رســتمی را 
ــی  ــکا ماندن ــد او در آمری ــات کن ــه اثب ــی ک ــود مدارک کمب
نخواهــد شــد، عنــوان کــرده اســت. بــا ایــن حــال 
ــنبه  ــی در روز چهارش ــا هماهنگ ــرداری ب ــیون وزنه ب فدارس
یــا پنجشــنبه رســتمی را بــه دبــی خواهــد فرســتاد تــا ایــن 

ــود. ــرف ش ــکل برط مش

 شکست خانگی یاران 
حاج صفی و شجاعی

تیــم فوتبــال پانیونیــوس در هفتــه نهــم ســوپرلیگ یونــان 
برابــر آ.اِ.ک آتــن شکســت خــورد. 

ــان  ــوپرلیگ یون ــم س ــه نه ــای هفت ــوب رقابت ه در چارچ
تیم هــای پانیونیــوس و آ.اِ. ک آتــن بــه مصــاف هــم 
رفتنــد. در ایــن دیــدار کــه احســان حاج صفــی و مســعود 
ــدان  ــه می ــوس ب ــب پانیونی ــه در ترکی ــجاعی 9۰ دقیق ش
ــا تــک گل ســرجیو  رفتنــد، تیــم آ.اِ.ک آتــن موفــق شــد ب

ــد.  ــود کن ــال خ ــروزی را م ــه ۸۱ پی ــو در دقیق آروخ
ــه 5۷ از داور  ــی در دقیق ــان حاج صف ــدار احس ــن دی در ای
ــه رده  ــت ب ــن شکس ــا ای ــوس ب ــت. پانیونی کارت زرد گرف

ــرد. ــدی ســقوط ک ششــم جــدول رده بن

 ریاست پوالدگر در تکواندو 
۲۰ ساله می شود؟

در شــرایطی کــه دوره ۴ ســاله ریاســت ســید محمــد 
ــه  ــال 9۶ ب ــاه س ــدو ۱۱ دی م ــیون تکوان ــر در فدراس پوالدگ
پایــان می رســد، ثبت نــام از نامزدهــای ریاســت ایــن 

ــت.  ــده اس ــام ش ــد انج ــرای دوره جدی ــیون ب فدراس
ــی،  ــعود امین ــادی، مس ــهرام هللا آب ــی، ش ــین آیینه چ حس
محمــد  ســید  انصاری پــور،  مهــران  امینیــان،  ناصــر 
پوالدگــر، ســیروس رضایــی، علیرضــا صیــاد، اصغــر 
فتحــی، آرش فرهادیــان، محمــد قنبــری، لقمــان کشــاورز، 
مختــار کانتــری، جــواد گل ســرخی و جمشــید محمــدی 
ــای  ــل فرم ه ــا تکمی ــه ب ــزدی هســتند ک ســهرابی، ۱5 نام
ثبت نــام آمادگــی خــود را بــرای ریاســت فدراســیون 

تکوانــدو اعــام کرده انــد. 
ــن  ــی بی ــت اصل ــد رقاب ــر می رس ــه نظ ــان ب ــن می در ای
ــس  ــری رئی ــیون و کانت ــی فدراس ــس فعل ــر رئی پوالدگ
ســابق باشــد کــه توســط برخــی از اهالــی تکوانــدو از جملــه  
هــادی ســاعی حمایــت شــده اســت. بــا ایــن حــال و بــا 
توجــه بــه عــزم پوالدگــر بــرای ادامه ریاســت در فدراســیون 
تکوانــدو بــرای پنجمیــن دوره متوالــی، او همچنــان گزینــه 
شــماره یــک بــه حســاب می آیــد. از ســوی دیگــر مختــار 
کانتــری کــه پیــش از ســال ۷9 و روی کار آمــدن پوالدگــر 
رئیــس فدراســیون بــوده، هنــوز دربــاره حضــور در انتخابات 

ــدی نرســیده اســت.  ــه جمع بن ــه صــورت قطعــی ب ب
ــر  ــانس پوالدگ ــد ش ــر می رس ــه نظ ــت ب ــن وضعی ــا ای ب
ــرای  ــیون ب ــت فدراس ــی ریاس ــدن روی صندل ــرای مان ب
ــا  ــی ب ــه راحت ــت و او ب ــاد اس ــی زی ــن دوره متوال پنجمی
ــه کارش  ــد ب ــتانی می توان ــای اس ــتوانه آرای هیئت ه پش

ــد. ــه ده ادام

مثبت شدن تست دوپینگ 
ملی پوش وزنه برداری

تســت اولیــه دوپینــگ یــک ملی پــوش وزنه بــرداری 
ایــران در مســابقات قهرمانــی نوجوانــان آســیا مثبــت 

ــد.  ــام ش اع
ــکی  ــیون پزش ــس فدراس ــوروزی، رئی ــا ن ــر غامرض دکت
ورزشــی، بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: در نمونه گیــری ای کــه 
فدراســیون جهانــی در جریان برگــزاری مســابقات قهرمانی 
ــک  ــگ ی ــال داشــت، تســت دوپین ــان آســیا در نپ نوجوان
وزنه بــردار فــوق ســنگین ایــران از ســوی فدراســیون 

ــت اعــام شــد.  ــی مثب جهان
ــد  ــرای تأیی ــه ب ــی اولی ــرد: در بررس ــح ک ــوروزی تصری  ن
مثبت شــدن تســت دوپینــگ ایــن ورزشــکار، وی مــدارک 
اولیــه خــود را بــرای دفــاع از خــود بــه فدراســیون جهانــی 
ــه،  ــی اولی ــس از بررس ــه پ ــرده ک ــال ک ــرداری ارس وزنه ب
ــن  ــگ ای ــاره مثبت شــدن تســت دوپین ــی درب پاســخ نهای
ــود. ــام می ش ــی اع ــیون جهان ــوی فدراس ــردار از س وزنه ب

 خبر ناخوشایند برای 
کاروان ایران در جاکارتا

ــد در نحــوه برگــزاری بازی هــای آســیایی  تغییــرات جدی
اتفــاق خوشــایندی بــرای ورزش ایــران نیســت. در 
ــد رشــته های بســکتبال 3 نفــره و رشــته  ــرات جدی تغیی
ــه بازی هــای آســیایی اضافــه می شــوند.  ــوردی ب صخره ن
از دیگــر تغییــرات ایجادشــده می تــوان بــه حــذف مــاده 
ــرد.  ــاره ک ــان اش ــا کم ــدازی ب ــته تیران ــد در رش کامپون
ــوز مــاده ریکــرو کــه المپیکــی هــم محســوب  البتــه هن
می شــود، در ایــن بازی هــا حضــور خواهــد داشــت؛ 
امــا کمانــداران ایرانــی همــواره در رشــته کامپونــد قــدرت 
بیشــتری داشــتند و مــدال آور بوده انــد؛ بــه عنــوان مثــال 
در دوره قبلــی بازی هــای آســیایی اســماعیل عبــادی 
در بخــش انفــرادی بــه مــدال طــا دســت یافــت و 
تیــم کامپونــد مــردان هــم برنــز گرفــت. از ســوی دیگــر 
مســئوالن برگــزاری بازی هــای آســیایی تعــداد اوزان 
ــاندند.  ــدد ۴ رس ــه ع ــک ب ــل المپی ــم مث ــدو را ه تکوان
ــه  ــزار می شــد ک ــن مســابقات در ۸ وزن برگ ــش از ای پی
را شــرکت دهــد؛  هــر کشــوری می توانســت ۶ وزن 
ــزار  ــن دوره مســابقات در ۴ وزن المپیکــی برگ ــا در ای ام
ــدال آور  ــته ای م ــوان رش ــه عن ــم ب ــدو ه ــود. تکوان می ش
بــرای ایــران از ایــن دوره شــانس کمتــری بــرای کســب 

ــت. ــد داش ــدال خواه م
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اوضــاع در لیــگ برتــر چنــدان بــه ســود 
تیم هــای اصفهانــی پیــش نمــی رود؛ در هفتــه 
یازدهــم لیــگ طایی پوشــان ســپاهان، میزبــان 
سبزپوشــان  و  پیــکان  متحول شــده  تیــم 
ذوب آهــن هــم در دیــداری حســاس میهمــان 

ــتند. ــز هس ــازی تبری تراکتورس
 سپاهان - پیکان

ســپاهان کــه در هفتــه دهــم مقابــل گســترش 
بــدون  تســاوی  از  بهتــر  نتیجــه ای  فــوالد 
گل کســب نکــرد، مــورد هجمــه بی امــان 
هــواداران معتــرض خــود قــرار گرفــت و حــاال 
می خواهــد بــا کســب ســه امتیــاز بــازی 
ــر و  ــدول س ــود در ج ــرایط خ ــه ش ــی ب خانگ

ــد.  ــامان بده س
توقــع  نتوانســته  هنــوز  کرانچــار  زالتکــو 
بــرآورده  را  جهــان  نصــف  فوتبال دوســتان 
کنــد. شــاید تنهــا نقطــه روشــن طایی پوشــان 
بــرد شــهرآورد اصفهــان در هفتــه چهــارم بــود 
ــری  ــان زرد خب ــچ گاه از طوف ــس از آن هی و پ
نبــود و حتــی نســیمی هــم بــه ســمت 

ــد.  ــده رود نوزی زاین
میزبــان  کــه  بــازی   5 در  ســپاهانی ها 
ــا نتیجــه  ــار ب ــده و ۴ ب ــار برن ــد، یــک ب بوده ان
ــه  ــوز ب ــده  و هن ــارج ش ــن خ ــاوی از زمی مس
ــان طعــم باخــت را نچشــیده اند.  ــوان میزب عن
ــد،  ــان بوده ان ــه مهم ــازی ک ــا از 5 ب ــا آن ه ام
یــک بــرد، یــک تســاوی و 3 باخــت را تجربــه 

کرده انــد. 
جالــب اســت بدانیــد شــاگردان کرانچــار تنهــا 
تیمــی هســتند کــه در ۱۰ هفتــه گذشــته هنــوز 

ــی در نیمــه اول نشــده اند.  ــه گلزن موفــق ب
ســپاهان در ۱۰ بــازی خــود همیشــه در 3۰ 
ــوده و از ۱۱ گل  ــیب پذیر ب ــی آس ــه  پایان دقیق
ــی  ــازه زمان ــن ب ــود، ۷ گل را در ای ــورده خ خ

ــت.  ــرده اس ــت ک دریاف
آن هــا ۴ بــار موفــق بــه ثبــت کلین شــیت 
ــا ۴ گل  شــده و جال الدیــن علیمحمــدی را ب
زده بــه عنــوان بهتریــن گلــزن در ترکیــب خــود 

می بیننــد. 
در مقابــل مجیــد جالــی و شــاگردانش در ۶ 
ــب  ــا کس ــد و ب ــر بوده ان ــر بی نظی ــازی اخی ب
ــدول  ــاده ای در ج ــش فوق الع ــاز جه ۱۸ امتی
داشــته اند و حــاال در رده دوم ایســتاده اند. 
مرتضــی آقاخــان بــا ۴ گل بهتریــن گلــزن 
ــداد ۲ گل را  ــن تع ــه از ای ــوده ک ــا ب پیکانی ه
از روی نقطــه پنالتــی بــه ثمــر رســانده اســت. 

ــا ۱۲ گل زده  ــد پیکانی ه ــت بدانی ــب اس جال
ــز ۴ گل  ــه ج ــه ب ــد ک ــود دارن ــه خ در کارنام
آقاخــان، ۸ نفــر دیگــر در ایــن تیــم موفــق بــه 
گلزنــی شــده اند کــه نشــان می دهــد میــل بــه 
گلزنــی در تیــم جالــی یــک اپیدمــی فراگیــر 

اســت. 
تاکنــون، در ۱5 دقیقــه   شــاگردان جالــی 
ابتدایــی بازی هــا آســیب پذیر نشــان داده انــد 
و در ۱۰ بــازی اخیــر خــود، 5 گل در ایــن بــازه 

ــد.  ــت کرده ان ــی دریاف زمان
ــد و  ــان بوده ان ــار میزب ــون ۶ ب ــا تاکن پیکانی ه
ــا ۴ بــرد و ۲ مســاوی هنــوز در خانــه طعــم  ب

حالــی  در  ایــن  نچشــیده اند.  را  شکســت 
ــازی  ــی در 5 ب ــد جال ــم مجی ــه تی ــت ک اس
موفــق بــه کلین شــیت شــده کــه از ایــن 

ــت.  ــورددار اس ــث رک حی
ــه  ــار ب ــر ۲۴ ب ــگ برت ــون در لی ــم تاکن دو تی
ــه حاصــل آن ۱5  ــد ک ــر رفته ان مصــاف یکدیگ
ــکان  ــرای پی ــرد ب ــپاهان و 5 ب ــرای س ــرد ب ب
ــده  ــه تســاوی انجامی ــز ب ــدار نی ــوده و ۴ دی ب

ــت.  اس
مجیــد جالــی پــس از پیــروزی مقابــل برانکو 
ایوانکوویــچ در حالــی مقابــل زالتکــو کرانچــار 
قــرار می گیــرد کــه ممکــن اســت در ایــن 
ــختی  ــای او به س ــداوم برده ــخت ت ــازی س ب
بــه دســت بیایــد. دیــدار دو تیــم ســاعت 
۱۶:۴5 امــروز بــا قضــاوت رضــا عــادل در 
ورزشــگاه نقــش جهــان برگــزار خواهــد شــد.

 تراکتورسازی – ذوب آهن
امیــر قلعه نویــی در بازگشــت دوبــاره بــه تبریــز 
کار ســختی را در مقابــل ایــن تیــم جــوان 
پیــش رو دارد. تبریزی هــا کــه بــه دلیــل 
ــاری  ــق اجب ــاالت توفی ــل و انتق ــت نق ممنوعی
اســتفاده از بازیکنــان جــوان را بــه دســت 
آورده انــد، هرچنــد در اوایــل فصــل خــوب 
ــه  ــد رو ب ــه مــرور رون ــا ب ــد، ام نتیجــه نگرفتن

رشــدی را طــی کرده انــد.
ــات  ــم در لحظ ــه ده ــه در هفت ــا ک تراکتوری ه
ــرد  ــی مغلــوب پیــکان شــدند، پــس از ب پایان
5 بــر ۲ مقابــل فجــر سپاســی شــیراز در جــام 
ــه  ــدم ب ــدان ق ــه ای دوچن ــا روحی ــی ب حذف

ــد.  ــابقه می گذران ــدان مس می
آن هــا بایــد بــه مصــاف تیمــی برونــد کــه هنوز 
ــرآورده نکــرده  در لیــگ هفدهــم توقعــات را ب
ــن  ــاز ای ــا ســه امتی ــرال و شــاگردانش ب و ژن
ــه  ــاره ای ب ــت دوب ــد بازگش ــدار می خواهن دی

لیــگ داشــته باشــند. 
تراکتوری هــا  توجــه دربــاره  نکتــه جالــب 

اینکــه آن هــا ۱۲ گل خــورده در کارنامــه  خــود 
دارنــد کــه از ایــن تعــداد، ۷ گل را در ۱5 دقیقــه 
در  تیــم  ایــن  دریافــت کرده انــد.  پایانــی 
فاصلــه  زمانــی بیــن دقایــق ۷5 تــا 9۰ متزلــزل 
نشــان داده و موفــق بــه حفــظ نتیجــه نشــده 
ــدی و  ــه گل محم ــی ک ــوع مهم ــت؛ موض اس
شــاگردانش بایــد تمرکــز بیشــتری بــر بــه آن 

داشــته باشــند. 
ایــران پوریــان، مدافــع تراکتوری هــا، بــا ۴ گل 
بهتریــن گلــزن ایــن تیــم اســت و شــاگردان 
ــت  ــه ثب ــق ب ــار موف ــون ۲ ب گل محمــدی تاکن
ــه در 5  ــا ک ــده اند. تراکتوری ه ــیت ش کلین ش
بــازی میزبــان بوده انــد، یــک بــرد، ۲ تســاوی 

ــته اند. ــت داش و ۲ باخ
 ذوب آهن

ــان  ــم و در اصفه ــه ده ــا در هفت ذوب آهنی ه
مقابــل تیــم شگفتی ســاز پــارس جنوبــی جــم 
ــر را  ــر صف ــز 3 ب ــر و باخــت تحقیرآمی غافلگی

متحمــل شــدند.
 امیــر قلعه نویــی کــه همــواره تیم هــای تحــت 
هدایتــش از آمــار گلزنــی خوبــی برخوردارنــد، 
ــت  ــم پش ــگ هفده ــه از لی ــه ای ک در ۱۰ هفت
ســر گذاشــته شــده، شــاگردانش در ذوب آهن 
ــی شــده اند کــه ۷ گل  ــه گلزن ــار موفــق ب ۱۷ ب
ــه  دوم  ــر در نیم ــه  اول و ۱۰ گل دیگ آن در نیم

بــوده اســت. 
ــه   ــا در نیم ــه ذوبی ه ــی داد ک ــان م ــار نش آم
دوم خطرناک تــر هســتند؛ به ویــژه در بــازه  

ــار  ــون ۴ ب ــه تاکن ــا ۷5 ک ــه  ۶۰ ت ــی دقیق زمان
ــا در  ــده اند. آن ه ــی در آن ش ــه گلزن ــق ب موف
ــت  ــز ۷ گل دریاف ــا نی ــه  آخــر بازی ه ۱5 دقیق
بــازی  پایانــی  دقایــق  بــرای  و  کرده انــد 

می دهنــد. نشــان  آســیب پذیر 
بــرد ۶ بــر ۰ مقابــل اســتقال خوزســتان و 
ــم  ــی ج ــارس جنوب ــر پ ــر ۰ براب ــت 3 ب باخ
در  ذوبی هــا  نتایــج  بدتریــن  و  بهتریــن 
ــار  ــا 3 ب ــت. آن ه ــوده اس ــم ب ــگ هفده لی
و  شــده اند  ثبــت کلین شــیت  بــه  موفــق 
ــا 3  ــا 5 گل و حســینی ب ــزی ب مرتضــی تبری
گل، بهتریــن گلزنــان ذوب آهــن محســوب                        

. ند می شــو
 نکتــه جالــب توجــه اینکــه رشــید مظاهــری، 
بوحمــدان و مرتضــی حســینی 3  حمیــد 
ــته  ــه  گذش ــی در ۱۰ هفت ــت قلعه نوی ــرد ثاب م
بوده انــد. دو تیــم تاکنــون ۱۶ بــار در لیــگ برتــر 
ــهم  ــرد س ــه ۷ ب ــد ک ــم رفته ان ــاف ه ــه مص ب
تراکتــور بــوده و 3 بــرد هــم ســهم ذوب آهــن 
و ۶ دیــدار نیــز بــه تســاوی انجامیــده اســت. 
ــی  ــی و یحی ــر قلعه نوی ــم امی ــان دو تی مربی
نیمکــت  روی   ۷۶ دربــی  در  گل محمــدی 
دو  ایــن  بودنــد.  پرســپولیس  و  اســتقال 
ــود را در  ــت خ ــی از هوی ــش مهم ــی بخ مرب
ــدار دو  ــد. دی ــب کرده ان ــگاه کس ــن دو باش ای
تیــم ســاعت ۱5:3۰ امــروز بــا قضــاوت کوپــال 
ناظمــی در ورزشــگاه یــادگار امــام برگــزار 

ــد. ــد ش خواه

نگاهی به هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

روزدشواراصفهانیها

همان طــور کــه پیش بینــی می شــد پــس از نشســت اضطــراری ای 
کــه در باشــگاه بحــران زده آلمانــی برگــزار شــد، حکــم اخــراج 

ســرمربی ایرانی االصــل صــادر شــد. 
وردربرمــن در ادامــه نتایــج ضعیــف خــود در رقابت هــای 
بوندس لیــگا، پنجمیــن شکســت در ده هفتــه را در خانــه 
مقابــل آگســبورگ تجربــه کــرد تــا بــا ایــن نتیجــه الکســاندر 
ــَمت  ــان راه برســد و از ِس ــه پای ــوان ســرمربی ب ــه عن ــوری ب ن

ــار شــود.  ــود برکن خ
باشــگاه محبــوب شــمال آلمــان بــرای دومیــن ســال متوالــی 
تصمیــم گرفــت تغییــرات زودهنگامــی روی نیمکــت رهبــری 
ــه  ــم، زمین ــه تی ــوک ب ــا دادن ش ــه ب ــد؛ بلک ــاد کن ــود ایج خ
ــس از  ــروز پ ــن رو دی ــد؛ از همی ــم کن ــقوط را فراه ــرار از س ف
نشســت اضطــراری میــان اعضــای هیئت مدیــره، باشــگاه 
وردربرمــن رســما از قطــع همــکاری بــا الکســاندر نــوری خبــر 

داد و مدعــی شــد از ایــن پــس فلوریــن کوهلفــت، مربــی زیــر 
۲3 ســاله های برمــن، بــه صــورت موقــت هدایــت تیــم را بــر 

عهــده خواهــد داشــت.
 الکســاندر نــوری در مــدت حضــور روی نیمکــت برمــن در ۴۱ 
بــازی در بوندس لیــگا شــاگردانش را هدایــت کــرد کــه در ایــن 
ــد؛ در ۱۰  ــت ش ــاوی و ۱۷ باخ ــرد، ۱۱ تس ــب ۱3 ب ــدت صاح م
هفتــه از رقابت هــای فصــل جــاری ایــن مربــی نتوانســت بــه 
بــردی برســد و بــا 5 باخــت و 5 تســاوی، پایانــی تلــخ را روی 
نیمکــت برمن هــا بــرای خــود رقــم زد. ایــن مربــی 3۸ ســاله 
فصــل قبــل در شــرایطی کــه هدایــت تیــم زیــر ۲3 ســاله های 
برمــن را در اختیــار داشــت، از هفتــه ســوم جانشــین ســرمربی 
نــاکام شــد و توانســت فصلــی رؤیایــی را بــرای سبزپوشــان بــه 
ارمغــان بیــاورد؛ به ویــژه رکــورد ۱۲ هفتــه شکســت ناپذیری در 

ــود. بوندس لیــگا را کــه در تاریــخ باشــگاه برمــن بی ســابقه ب

نماینــدگان فوتبــال ایــران در لیــگ قهرمانــان آســیا در آســتانه 
ــه  ــن فاجع ــتند و ای ــا هس ــن رقابت ه ــگام از ای ــذف زودهن ح
مدیریتــی کــه در حــال رخ دادن اســت، می توانــد درس عبــرت 
ــران باالخــره راه حرفــه ای شــدن  ــال ای ــا فوتب بزرگــی باشــد ت
ــگاه های  ــه باش ــت ک ــرد. سال هاس ــش بگی ــا« در پی را »واقع
حرفــه ای در فوتبــال ایــران تیمــداری می کننــد و وقتــی 
می گوینــد  می شــود،  سرســام آور  هزینه هــای  از  حــرف 
فوتبــال حرفــه ای شــده و بنابرایــن بایــد حرفــه ای هــم هزینــه 
شــود؛ امــا بــه راســتی فوتبــال مــا چقــدر بــه واژه »حرفــه ای« 
ــد  ــن و چن ــال آســیا چندی نزدیــک اســت؟ کنفدراســیون فوتب
ســال اســت کــه قوانیــن ســختگیرانه ای را بــرای صــدور 
مجــوز حرفــه ای باشــگاه ها تدویــن کــرده و بــر اســاس 
آن باشــگاه هایی را کــه در لیــگ قهرمانــان آســیا حاضــر 
می شــوند، ملــزم بــه رعایــت ایــن قوانیــن کــرده اســت. طــی 

ــای  ــا بدهی ه ــه ب ــی ک ــگاه های ایران ــر باش ــال اخی ــد س چن
بســیار زیــادی مواجــه بودنــد، بــرای حضــور در لیــگ قهرمانــان 
آســیا بــا کمــک فدراســیون فوتبــال بــا آماده ســازی ســندهایی 
ــکار  ــگاه ها بده ــن باش ــدام از ای ــچ ک ــی داد هی ــان م ــه نش ک
نبودنــد، بــدون مشــکل، مجــوز حرفــه ای را کســب می کردنــد. 
بــا ســختگیری های اخیــر AFC، العیــن امــارات و حتــی 
االتحــاد عربســتان بــه دلیــل رعایــت نکــردن همیــن الزامــات 
ــه  ــاال ک ــن ح ــدند؛ بنابرای ــذف ش ــیا ح ــان آس ــگ قهرمان از لی
باشــگاه های ایرانــی در لیــگ قهرمانــان آســیا بیــش از دو بــار 
فینالیســت شــدن ذوب آهــن و ســپاهان نداشــته اند، بــه جــای 
ناراحتــی و ابــراز نگرانــی دربــاره ایــن موضــوع، بایــد ایــن حذف 
از لیــگ قهرمانــان آســیا را بــه فــال نیــک بگیریــم و بــه دنبــال 
ــا یــک باشــگاه  حــل مشــکات باشــگاه ها باشــیم تــا روزی ب

ــان آســیا حاضــر شــویم. حرفــه ای واقعــی در لیــگ قهرمان

ورزش

،،
ســپاهان کــه در هفتــه دهــم مقابــل 
گســترش فــوالد نتیجــه ای بهتــر از 
نکــرد،  کســب  گل  بــدون  تســاوی 
هــواداران  بی امــان  هجمــه  مــورد 

معتــرض خــود قــرار گرفــت
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ــات  ــی تخلف ــه بررس ــت: کمیت ــتی گف ــیون کش ــر فدراس دبی
اداری فدراســیون کشــتی جهــت بررســی مســائل پیش آمــده 
در رقابت هــای لیــگ کشــتی باشــگاه های کشــور تشــکیل 
می شــود. رضــا الیــق بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: سرپرســت 
گــروه ســتاد اجرایــی مســابقات در فینــال رقابت هــای لیــگ 
ــان در روز  ــهر کاش ــی و آزاد در ش ــتی فرنگ ــگاه های کش باش
ــه  ــب و ب ــی نامناس ــرد مدیریت ــل عملک ــه دلی ــاه ب دوم آبان م
دور از اســتانداردهای متعــارف در برگــزاری ایــن مســابقات، بــه 
»کمیتــه بررســی تخلفــات اداری فدراســیون کشــتی« دعــوت 
شــد. وی ادامــه داد: همچنیــن بــا توجــه بــه اعتــراض بعضــی 
باشــگاه های کشــتی  لیــگ  در  حاضــر  مدعــی  تیم هــای 
ــه نحــوه  مدیریــت کمیتــه لیــگ در بعضــی مســائل،  کشــور ب
و مســتندات ارائه شــده در ایــن خصــوص بــه فدراســیون 

کشــتی، مســئول کمیتــه لیــگ فدراســیون کشــتی بــرای 
ارائــه پــاره ای از توضیحــات بــه »کمیتــه تخلفــات اداری« 
فدراســیون دعــوت می  شــود. وی تصریــح کــرد: ضمنا گزارشــی 
ــای  ــا و دریافت ه ــاره پرداخت ه ــگ درب ــه لی ــئول کمیت از مس
ــه در  ــه مربوط ــده و در جلس ــه ش ــگ تهی ــابقات لی ارزی مس
ــد  ــه خواه ــات اداری« فدراســیون ارائ ــه بررســی تخلف »کمیت
شــد. وی خاطرنشــان کــرد: علیرضــا کریمــی کشــتی گیر وزن 
۸۶ کیلوگــرم تیــم باشــگاه »ایزی پایــپ کاشــان« نیــز جهــت 
ارائــه توضیحــات الزم بــه »کمیتــه اخــاق و امــور انضباطــی« 
فدراســیون کشــتی دعــوت می شــود و در ایــن زمینــه از 
ســرهنگ صانعــی، مدیــر عامــل باشــگاه کشــتی رعــد پدافنــد 
هوایــی و ســایر افــراد آگاه نیــز دعــوت می شــود تــا بــه عنــوان 

ــع در جلســه مربوطــه حضــور داشــته باشــند. مطل

ــا  ــکلی ب ــچ مش ــد: هی ــتریونایتد می گوی ــرمربی منچس س
هــو شــدن بازیکنــان تیمــش از ســوی هــواداران ایــن تیــم 
ــس از  ــن، پ ــل از گاردی ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ــدارد. ب ن
ــر  ــگ برت ــول در لی ــد و لیورپ ــر  هادرزفیل ــد براب ــه یونایت آنک
امتیــاز از دســت داد، توانســت تاتنهــام را در لیــگ برتــر 
شکســت دهــد. بــازی تــا دقیقــه ۸۰ بــدون گل دنبــال 
ــن  ــه زمی ــه جــای راشــفورد ب ــی مارســیال ب می شــد و وقت
آمــد، عــده ای از هــواداران یونایتــد بــه ایــن تصمیــم اعتــراض 
کردنــد و مارســیال را هــو کردنــد؛ ولــی ایــن بازیکــن زننــده 

گل برتری بخــش تیمــش بــود. 
ژوزه مورینیــو دربــاره رفتــار هــواداران یونایتــد گفت: هــواداران 
یونایتــد بــرای دیــدن بازی هــای ایــن تیــم پــول می دهنــد و 
بــه همیــن دلیــل هــر کاری کــه بخواهنــد می تواننــد انجــام 

ــدن  ــو ش ــق ه ــه الی ــی را ک ــد بازیکن ــا می توانن ــد. آن ه دهن
نیســت و بازیکنــی را هــم کــه مثــل حیــوان در زمیــن می دود 
ولــی بــازی بــرای او خــوب پیــش نمــی رود، هــو کننــد. آن ها 
ــد  ــول می دهن ــم پ ــای تی ــدن بازی ه ــرای دی ــه ب هســتند ک
ــم را  ــی تی ــد مرب ــا می توانن ــد. آن ه ــه می کنن ــت تهی و بلی
نیــز هــو کننــد. مــن هیــچ مشــکلی بــا ایــن رفتارهــا نــدارم. 
او ادامــه داد: از فوتبــال لــذت ببریــد. ســعی نکنیــد چیــزی را 
پیش بینــی کنیــد و فشــار روی افــراد قــرار دهیــد. از فوتبــال 

فقــط لــذت ببریــد و آرام باشــید. 
ــب  ــه ترکی ــا ب ــل پوگب ــت پ ــان بازگش ــاره زم ــو درب مورینی
تیمــش گفــت: او االن بــا مــن تمریــن نمی کنــد و تمرینــات 
خــودش را بــه صــورت انفــرادی پیــش می بــرد و بــه همیــن 

ــاره بازگشــت او نظــر بدهــم.  ــم درب ــل نمی توان دلی

در حاشیه اتفاقات لیگ کشتی

علیرضاکریمیورئیسسازمانلیگاحضارشدند
سرمربی منچستریونایتد:

هوادارانیونایتد،هرکسیرادوستدارند»هو«کنند

گفت وگو با میلیونر زاغه نشین 
فوتبال ایران

شهاب حسینی به ما انرژی داد
ــه  ــای جامع ــدر در فض ــی آن ق ــارس جنوب ــام پ ن
ایــران پیچیــده کــه ســتاره بــزرگ ســینمای 
ایــران، شــهاب حســینی نیــز در ویدئویــی اعــام 

ــت.  ــم اس ــن تی ــوادار ای ــدار و ه ــه طرف ــرد ک ک
بــه گــزارش »ورزش ســه«، داســتان پــارس 
جنوبــی جــم مثــل فیلم هــای بالیــوودی اســت. 
و  بــزرگ  رؤیاهــای  برآورده شــدن  داســتان 
حتــی دســت نیافتنی. داســتان تیمــی کــه از 
ــان  ــا مربــی جــوان و بازیکن لیــگ یــک آمــد و ب
کم نــام و نشــانش تــا ایــن لحظــه در صــدر 
ــر  ــد ســینگ، وینگ ــرار دارد. امی ــران ق ــال ای فوتب
ســرعتی و تکنیکــی پــارس جنوبــی، یکــی از 
همیــن بازیکنــان کم نــام و نشــان بــود کــه در ده 
هفتــه تبدیــل بــه یکــی از معروف تریــن بازیکنــان 
لیــگ برتــر فوتبــال ایــران شــده اســت. او در کنــار 
دیگــر بازیکنــان تــازه متولدشــده پــارس جنوبــی 
توانســته نمایشــی فراتــر از حــد انتظــارات داشــته 

اســت. 
امیــد ســینگ، نام خانوادگــی عجیبــش را- بــرای 
مــا ایرانی هــا- از پــدر هنــدی اش گرفتــه اســت. 
ــدی  ــل فیلم هــای هن ــان اســت و مث او زاده بهبه
از ســخت ترین شــرایط آغــاز کــرده و حــاال تبدیــل 

بــه یکــی از خوب هــای لیــگ برتــر شــده اســت. 
او مثــل قهرمانــان فیلم هــای بالیــوودی از دل 
فقــر بیــرون آمــده و درســت مثــل همــان فیلم هــا 
ــز را  ــه چی ــده هم ــا ســرعتی خیره کنن توانســته ب

تغییــر دهــد.
ایــن  شــرایط  دربــاره  ابتــدا  ســینگ  امیــد 
چنــدان  خــودم  »اوضــاع  روزهایــش گفــت: 
ــت  ــه روز اس ــه دو س ــرا ک ــت؛ چ ــی نیس تعریف
مصــدوم شــده ام و بــه دلیــل مصدومیــت از 
ناحیــه همســترینگ بایــد ۴-5 هفتــه دور از 

باشــم.«  میادیــن 
ــت: »در  ــل مصدومیتــش هــم گف ــاره دالی او درب
ــدوم  ــتارت زدم و مص ــتانه اس ــازی دوس ــک ب ی
ــم  ــود و باعــث مصدومیت ــم خســته ب شــدم. بدن
شــد. خــدا را شــکر نیــازی بــه جراحــی نــدارم و 
بــا کمــک دکترهــا در حــال درمــان آن هســتم.«
وینگــر پــارس جنوبــی دربــاره شــرایط ایــن تیــم 
هــم گفــت: »وضعیــت تیــم خــدا را شــکر خیلــی 
خــوب و همــه چیــز عالــی اســت. بچه هــا بــرای 
بــازی ســپیدرود آمــاده می شــوند. در لیــگ 
ــم  ــا ه ــت و م ــخت اس ــا س ــه بازی ه ــر هم برت
می دانیــم مقابــل ســپیدرود کار ســختی داریــم.«

او در این بــاره کــه پــارس جنوبــی بــه دلیــل 
ــه اســت  ــاع و ضدحمل ــه دف ــازی اش ک ســبک ب
تدافعــی مثــل ســپیدرود  تیم هــای  برابــر  در 
ممکــن اســت بــه مشــکل بخــورد، گفــت: »تیــم 

مــا خــط حملــه خوبــی دارد و فکــر می کنــم همــه 
تیم هــا ایــن را بداننــد. تیــم مــا شــخصیت پیــدا 
ــا  ــا آن ه ــه ب ــی ک ــا بیشــتر تیم های ــرده و تقریب ک
بــازی  تدافعــی  مقابلمــان  می کنیــم،  بــازی 
ــا ســپیدرود هــم مثــل  ــازی ب ــد. مــا در ب می کنن
ــدان  ــه می ــاز ب ــه امتی ــرای س ــا ب ــه بازی ه هم
ــد  ــب خواه ــازی غای ــن ب ــه در ای ــم.«او ک می روی
ــط  ــی در خ ــی خوب ــان خیل ــت: »بازیکن ــود، گف ب
حملــه داریــم و مطمئــن هســتم نبــود مــن 

مشکل ســاز نخواهــد شــد.« 
ــل  ــن فص ــار در ای ــن ب ــرای دومی ــه ب ــینگ ک س
مصــدوم شــده، در این بــاره کــه آیــا دچــار ضعــف 
بدنــی اســت، گفــت: »نــه، اصــا این طــور نیســت. 
ــا  ــنه پ ــه پاش ــم از ناحی ــر ه ــار دیگ ــک ب ــن ی م
ــودم.  ــه ای دور ب ــه هفت ــدم و دو، س ــدوم ش مص
ــل ســهل انگاری مصــدوم  ــه دلی ــم ب ــار ه ــن ب ای
ــد فشــار  ــود و نبای ــم خســته ب شــدم؛ چــون بدن
مــی آوردم. بــا ایــن حــال خــدا را شــکر می کنــم 

در زندگــی فوتبالــی ام کــم مصــدوم شــدم و ایــن 
دو بــار هــم کــه پشــت ســر هــم مصــدوم شــدم، 
کامــا اتفاقــی بــود. از نظــر بدنــی شــرایط خوبــی 

ــوم.« ــدوم نمی ش ــی مص ــه راحت دارم و ب
ــه اهــداف  ــا اشــاره ب ــی ب ــارس جنوب شــماره ۷ پ
و آرزوهــای فوتبالــی اش گفــت: »ان شــاءهللا اول 
ــان  ــال قهرم ــی- امس ــارس جنوب ــا – پ ــم م تی
ــات را از  ــد توقع ــه نبای ــت ک ــت اس ــود. درس بش
ــاال ببریــم، امــا تیــم مــا شــخصیت پیــدا  تیــم ب
ــد. آرزوی  ــم برس ــن مه ــه ای ــد ب ــرده و می توان ک
بعــدی ام مثــل تمــام بازیکنــان دیگــر ایــن اســت 
کــه بتوانــم بــه تیــم ملــی برســم. در واقــع هــدف 
ــن  ــه پیراه ــیدن ب ــا رس ــن موفقیت ه ــام ای از تم

تیــم ملــی اســت.«
 می خواهم فروشگاه زنجیره ای

 داشته باشم
ــدی  ــای هن ــل فیلم ه ــینگ مث ــد س ــی امی زندگ
ــطح اول  ــه س ــه ای ب ــی فقیران ــت. او از زندگ اس
فوتبــال ایــران رســیده و آرام آرام می توانــد بــا 
ــه  ــش گرفت ــه در پی ــی ک ــد درخشش ــه رون ادام
مثــل بســیاری دیگــر از بازیکنــان مطــرح فوتبــال 

ــی بیشــتر هــم برســد.  ــال و ثروت ــه م ب
ــدی  ــدرم هن ــت: »پ ــی اش گف ــاره زندگ وی درب
ــرادر  ــده ام. دو ب ــا آم ــه دنی ــان ب ــت و در بهبه اس
و یــک خواهــر دارم. در خوزســتان خانواده هایــی 
بودنــد کــه مثــل مــا رگــه هنــدی داشــته باشــند و 

ــا آن هــا رفتوآمــد داشــتیم.«  ب
او اضافــه کــرد: »مــا یــک خانــواده از لحــاظ 
ــد وقــت  ــا همیــن چن ــم و ت مالــی ضعیــف بودی

اجاره نشــین.«  پیــش 
امیــد کــه امــروز یکــی از بازیکنــان شناخته شــده 
ــه  ــد، اضاف ــاب می آی ــه حس ــران ب ــال ای در فوتب
ــی  ــه یک ــتم دو خان ــکر توانس ــدا را ش ــرد: »خ ک
بــرای خانــواده ام و یکــی هــم بــرای خــودم 

ــرم.«  بخ
دربــاره  ایــران  فوتبــال  زاغه نشــین  میلیونــر 
ــی اش گفــت: »دوســت دارم یــک  آرزوهــای مال
ــم...« ــته باش ــزرگ داش ــره ای ب ــگاه زنجی فروش

او همچنیــن دربــاره حرف هــای شــهاب حســینی 
کــه در پشــت صحنــه ســریال شــهرزاد اعــام کرد 
ــی اســت، گفــت:  کــه طرفــدار تیــم پــارس جنوب
»واقعــا تعجــب کــردم. کســی نیســت کــه شــهاب 
حســینی را دوســت نداشــته باشــد. واقعــا تعجب 
کــردم هنرمنــد مطرحــی مثل ایشــان از اســتقال 
و پرســپولیس حــرف نــزد و گفــت طرفــدار پــارس 
ــارس  ــواداران پ ــه ه ــا و هم ــتم. م ــی هس جنوب
اظهارنظــر خوشــحال  ایــن  از  واقعــا  جنوبــی 
شــدیم و انــرژی گرفتیــم. وقتــی یــک تیــم 
ــاره آن  ــران درب ــزرگان ای ــرد، ب ــخصیت می گی ش
ــم  ــا هــم بتوانی ــدوارم م ــد و امی ــت می کنن صحب
ــه  در گام هــای بعــدی موفقیت هــای بیشــتری ب

دســت بیاوریــم.«

#گفت_گو
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پیشهناد فیلم

احتمال باران اسیدی

کارگردان:بهتاشصناعیها
نویسنده:مریممقدم،بهتاشصناعیها

بازیگــران:شــمسلنگــرودی،پوریــارحیمیســام،حبیــب
ــم ــینی،مری ــیحس ــی،عیس ــانعبداله ــیفی،ارس پورس

مقــدم
 خالصه داستان فیلم

ــتهاداره ــندارد.اوبازنشس ــالس ــصتس ــرش منوچه
دخانیــاتاســت؛ولــیازســربیــکاریهمچنــانهــرروز
ــت ــودآرزوداش ــدهب ــازن ــادرشت ــیرود.م ــهادارهم ب
ازدواجــشراببینــد؛درحالــیکــهمنوچهــرحتــی
ــهجــزخســرو... ــینداشــته...ب ــمدرزندگ دوســتیه
فیلــمســینمایی»احتمــالبــاراناســیدی«،اولیــن
ــرودی، ــمسلنگ ــت.ش ــاشصناعیهاس ــاختهبهت س
ــم ــارمری ــاتدرکن ــگرادبی ــندهوپژوهش ــاعر،نویس ش
ــم ــیایــنفیل ــارحیمیســام،نقــشاصل مقــدموپوری

رابــازیمیکننــد.
و بــاراناســیدی«درفضــایمینیمــال »احتمــال
ــاش ــمت ــنفیل ــد.ای ــتمیکن شــاعرانه،قصــهراروای
میکنــدبــاروایتــیســاده،قصــهسرگشــتگیآدمهــای

ــد. ــربکش ــهتصوی ــفراب ــلهایمختل نس
مســابقه بخــش در اســیدی« بــاران »احتمــال
هفدهمیــنجشــنوارهفیلــمبمبئــی،یازدهمینجشــنواره
فیلــمزوریــخ،بخــشمســابقهفســتیوالفیلــمکلمبــو،
هفدهمیــنجشــنوارهفیلــمبمبئــیو...حضــورداشــته.
ایــنفیلــمموفــقبــهکســبجایــزهنتپــکدراســترالیا
شــدهاســت.پخــشبینالمللــیایــنفیلــمبــهعهــده

ــیاســت. محمــداطبای
ــار ــم،ســاختآث ــنفیل ــاشصناعیهــاپیــشازای بهت
متعــددیرادرزمینــهفیلــمکوتــاه،مســتندوانیمیشــن
ــم ــرمایهگذاریفیل ــتهاســت.س ــودداش ــهخ درکارنام
»احتمــالبــاراناســیدی«بــرعهــدهبهتــاشصناعیهــا،

ــودهاســت. ــرادریب ســاجدهســراییوروحهللاب
فیلــم»احتمــالبــاراناســیدی«دربخــش»نــگاهنــو«
و»هنــروتجربــه«سیوســومینجشــنوارهفیلــمفجــر
ــهرا ــنفیلمنام ــاربهتری ــمافتخ ــتودیپل ــورداش حض
دربخــشنــگاهنــودریافــتکــرد.»احتمــالبــاران
اســیدی«نامــزدبهتریــنفیلــمدربخــشهنــروتجربــه

نیــزشــد.

حرف و نقل

 ســخنگویدولــتازجمشــیدمشــایخی،بازیگــر
پیشکســوتســینماوتلویزیــونایــران،عیــادتکــرد.
ــر ــنبازیگ ــادتازای ــنعی ــتضم ــرنوبخ محمدباق
پیشکســوتازنزدیــکدرجریــانرونــددرمــان

ــت. ــرارگرف ــایخیق ــیدمش جمش
 فیلــم»پایــانرؤیاها«ســاختهمحمدعلــیطالبی
ــای ــیفیلمه ــنوارهبینالملل ــیوچهارمینجش درس

کــودکانشــیکاگوبــهنمایــشدرمیآیــد.
 هنگامــهقاضیانــییکــیازبازیگــرانفیلــم»اردک
لــی«بــهکارگردانــیبهــروزغریبپــورمیگویــد:بــازی
ــم،ســختتریننقــش ــنفیل ــادریای درنقــشنام

زندگــیاشبــودهاســت.
 نمایــشخیابانــی»رقــصشــیر«بــهکارگردانــی
ــی« ــادمقاومت ــوع»اقتص ــاموض ــانب ــدنخودی احم
فرهنگیتفریحــی ســازمان هنــر تــاالر توســط
شــهرداریاصفهــاندرمناطــقپــرتــرددشــهراصفهان

ــد. ــهاجــرادرآم ب
 ســانازبیــان،نویســندهوکارگــردانتئاتــر،بااشــاره
ــه ــی«ک ــهصورت ــلب ــیمای ــش»آب ــهاجــراینمای ب
بــهزودیدرتماشــاخانهپالیــزبــهصحنــهمــیرود،از
نــگارشفیلمنامــهایبــاهمراهــیحمیدرضــاآذرنــگ

خبــرداد.
 منصــورلشــکریقوچانــی،تهیهکننــدهفیلــم
»قاتــلاهلــی«،بــااشــارهبــهاینکــهایــنفیلــمپــس
اربعیــندرســینماهااکــرانمیشــود،گفــت: از
خوشــحالمکــهبــهخاطــرنمایــشیــکفیلــمکــودک
واســتقبالیکــهازآنشــده»قاتــلاهلــی«بــاتأخیــر
نمایــشدادهمیشــود؛امــادرعیــنحــالبــرای
فیلمــیکــهپــساز»قاتــلاهلــی«اکــرانمیشــود

ــودنشــود. ــدوارمناب ــموامی هــمناراحت
 عاقهمنــدانبــهنمایشهــایرادیویــیمیتواننــد
ازروزسهشــنبهنهــمآبانمــاه،شــنوندهســریال
رادیویــیمبــارزهبــرایبــودندررادیونمایــشباشــند.
 محمــدرحمانیــاننمایــش»ترانههــایقدیمــی:
ســازههای از روایتــی بــا را جوانــان« پیــکان
فراموششــدهتهــرانوبــادکــورپیــکانجوانــاناجــرا

میکنــد.
 ابراهیــمحســنبیگیازآغــازفعالیــتدوبارهنشــر
ــود، ابراهیــمکــهدرســالهایاخیــرمتوقــفشــدهب
خبــردادوگفــت:ایــنبــاردرجزیــرهکیــشبهانتشــار

آثــارمردمــانجزیــرهخواهــمپرداخت.
 فیلــمســینمایی»پــریدریایــی«ازمحصــوالت
مشــترکســازمانســینماییحــوزههنــریبــهبخش
مســابقهنهمیــنفســتیوالبینالمللــیفیلــممحیــط

زیســتوحیــاتوحــشدهلــینــوراهیافــت.
 مدیــرداخلــینشــرققنــوسبــااشــارهبــهنبــود
ویتریــنبــرایکتابهــایصوتــیوبــاتاکیــدبــرلزوم
جانمایــیاینناشــرانکنــارناشــرانعمومــی،ناآگاهی
رامهمتریــندلیــلســرقتایــننــوعکتابهــا

دانســت.
حســینمسافرآســتانه،مدیــرشناختهشــده  
تئاتــرکشــور،پــسازحــدودشــشمــاهازمدیریــت

ــرد. ــراناســتعفاک ــسته پردی

کوتاه اخبار 
راهیابی نمایندگان اصفهان به 

جشنواره  بین اللملی تئاتر
ــهای ــتری«و»خان ــایخاکس ــش»بچهه دونمای
وجــودداشــت«بــهعنــواننماینــدگاناصفهــانبــه
ــرنوجــوانبیســتوچهارمینجشــنواره بخــشتئات
بینالمللــیتئاتــرکــودکونوجــوانراهیافتنــد.بــا
ــر ــشتئات ــهبخ ــهب ــایراهیافت ــینمایشه معرف
نوجــوانبیســتوچهارمینجشــنوارهبینالمللــی
تئاتــرکــودکونوجــوانهمــدان،شــواریانتخــاب
بخــشتئاتــرمتشــکلازحســندادشــکر،مجتبــی
ــر ــرفوناص ــممعت ــد،مری ــهمفی ــدی،هنگام مه
آویــژه،۷نمایــشرابــهطــورقطعــیویــک
نمایــشرابــهصــورتمشــروطبــرایاجــرادرایــن
جشــنوارهمعرفــیکردنــدکــهازایــنمیــاننــامدو
ــورد؛ ــممیخ ــهچش ــانب ــراصفه ــدهازتئات نماین
ــندگی ــهنویس ــتری«ب ــایخاکس ــش»بچهه نمای
ــود ــهایوج ــودهو»خان ــازب ــدنی ــیامی وکارگردان
داشــت«بــهنویســندگیمــژدهحقشــناسبــا
کارگردانــیمرضیــهاشــرفیانومهــدیفدایــی

اســت.

اکران »حریم شخصی« 
در سینماها از آذرماه

»حریــمشــخصی«،اولیــنفیلــمبلنــداحمــدمعظمی
ــن ــیدراولی ــدمعظم ــود.احم ــرانمیش ــاهاک آذرم
فیلــمســینماییخــودبــهســراغآســیبهایفضــای
مجــازیرفتــهودنیــایجوانــانامــروزرادرارتبــاطبــا

فضــایمجــازیزیــرذرهبیــنگذاشــتهاســت.
بهنــوش فوالدونــد، اندیشــه کیمــرام، میــاد
بختیــاری،مهتــابثروتــی،ســعیدامیرگانــی،مســیح
کاشــانی،محمــدتهــوری،زندهیــادنقــیســیف
ــن ــیبازیگــرانای ــرآقای ــاآزادیوروامی ــی،رعن جمال

ــتند. ــمهس فیل
ــم ــده»حری ــاعتچیفرد،تهیهکنن ــرس ــهامی ــهگفت ب
شــخصی«،ایــنفیلــمازاوایــلآذرمــاهبــهســالنهای

ــد. ــینمامیآی س

بهنام بانی قطعه »توقع ندارم« را 
منتشر کرد

بهنــامبانــی،خواننــدهموســیقیپــاپ،قطعــه
»توقــعنــدارم«رابــهآهنگســازیآصــفبایــرامزاده
ــه ــنقطع ــرد.درای ــرک ــازیمنتش ــایمج درفض
ــده ــنخوانن ــندرکنســرتهایای ــشازای ــهپی ک
ــرا، ــفیترانهس ــایوس ــود،حمیدرض ــدهب ــراش اج
بــرادران حامــد آهنگســاز، بایرامــزاده آصــف
گیتــار نوازنــده ثنایــی علیرضــا تنظیمکننــده،
ــیفون، ــدهساکس ــدارینوازن ــادیج ــک،ه الکتری
طــراح ایروانــی بهــار و عــکاس نورانــی رضــا

ــد. ــوردارن ــکحض گرافی
ــری ــدارم«راموسســهفرهنگیهن ــعن ــه»توق قطع

»آوایفروهــر«تهیــهومنتشــرکــردهاســت.

ــاره ــارهاجــرایدوب ــون،درب ــیدرســتکار،مجــریتلویزی عل
برنامــه»ایــنشــبها«بیــانکــردکــهدوبــارهآنرادر
شــبکهیــکســیماوهمزمــانبــااربعیــنرویآنتــن

میبــرد.
علــیدرســتکارگفــت:ازطــرفحجتاالســامحســن
ــه ــیماب ــکس ــبکهی ــارفش ــروهمع ــرگ ــمزادهمدی رحی
ــدهو ــعش ــنرف ــریم ــهممنوعالتصوی ــدک ــامش ــناع م
میتوانــمبرنامــه»ایــنشــبها«رادوبــارهرویآنتــن

ــرم. بب
ــازمیشــود ــرآغ ــهدیگ ــهازهفت ــنبرنام ــهداد:ای ویادام
ــیمــاه ــهمناســبتروزهــایپایان ــهب ــدشــبدرهفت وچن

ــنمــیرود. ــررویآنت صف
اینکــهچــرا دربــاره بــهپرسشــی پاســخ در درســتکار
ــدود ــیازمع ــوانیک ــهعن ــهب ــهک ــنبرنام ــانای کارشناس

برنامههــایمعارفــیومناســبتیخــوبتلویزیــونشــناخته
میشــود،گاهــیبــهتکــرارمیرســند،بیــانکــرد:اگــر
ــور ــرایطحض ــهش ــیدک ــدمیشناس ــناسجدی ــماکارش ش
دررســانهایمثــلتلویزیــونراداشــتهباشــد،معرفــی
ــمجــز ــینداری ــمتعصب ــهمیدان ــیک ــاآنجای ــات ــد.م کنی
و رادیــو در متعــارف بــهصــورت محدودیتهایــیکــه

ــت. ــودهاس ــورب ــونکش تلویزی
درســتکاردرپایــاناظهــارکــرد:گاهــیبعضــیازکارشناســان
ادبیــاتیــاچهــرهمتناســببــرایتلویزیــونندارندیــاممکن
ــی ــخدهندهخوب ــاپاس ــند،ام ــیباش ــخنرانخوب ــتس اس
ــن ــند.ممک ــود،نباش ــرحمیش ــهمط ــشهاییک ــهپرس ب
اســتبعضــیازکارشناســانهــمباشــندکــهخودشــانبــه
ــاع ــدهامتن ــهزن ــوردربرنام ــاازحض ــدی ــوننمیآین تلویزی

ــد. ــتهباش ــدداش ــیمیتوان ــلمختلف ــد؛دالی میکنن

ــان« ــنتیاصفه ــاغلس ــامش ــناییب ــای»آش ــهکتابه مجموع
ــهو ــگعام ــاتفرهن ــزمطالع ــتمرک ــههم ــودکانب ــژهک وی

ــد. ــیش ــادهرونمای ــانآم ــنتیاصفه ــاغلس مش
ــگ ــاتفرهن ــزمطالع ــوانمرک ــهعن ــهشــاهیب ــوزهعصارخان م
عامــهومشــاغلســنتیاصفهــانتاشهــایبســیاریدر
ــهدر ــاعهمشــاغلیک ــظواش ــهشــناخت،پژوهــشوحف زمین
حــالفراموشــیهســتند،داشــتهکــهچــاپکتــاببــرایســنین

ــت. ــاتاس ــناقدام ــنای ــیازمهمتری ــفیک مختل
محمــدمعماریــاندرایــنزمینــهبیــانداشــت:مــوزهعصارخانــه
شــاهیســازمانفرهنگیتفریحــیشــهرداریاصفهــانبــهعنــوان
مرکــزمطالعــاتفرهنــگعامــهومشــاغلســنتیاصفهــان،چنــد
ســالیاســتکــهفعالیــتخــودراآغــازکــردهوبــرایشــناخت
مشــاغلســنتیاصفهــانفعالیتهایــیراانجــامدادهاســت.

ــن ــایای ــیازفعالیته ــاهیبخش ــهش ــوزهعصارخان ــرم مدی

مرکــزرادربــارهشــناختوآشــناییقشــرهایمختلــفبــا
ــان ــازاراصفه ــاغلیدرب ــت:مش ــانداش ــتوبی ــاغلدانس مش
ــتند؛ ــالهس ــشفع ــوزکموبی ــمهن ــیه ــتهوبرخ ــودداش وج
ــدو ــرارگرفتهان ــرق ــرضخط ــروزدرمع ــاغلام ــیازمش برخ
امــکانداردتــاچنــدســالآینــدهاثــریازآنهــاباقــینمانــدو
شــایدهــمبــهفراموشــیســپردهشــوند.مــوزهعصارخانهشــاهی
بــاتوجــهبــهرســالتخــودبــرایبزرگســاالنفیلمهــایمســتند
ــامآن»راســته«و ــازار«تولیــدکــردکــهن ــوان»مســتندب ــاعن ب

ــالفراموشــیاســت. موضــوعآنمشــاغلدرح
ــاری، ــی،عط ــاری،قالیباف ــاتعص ــزود:موضوع ــاناف معماری
مســگری،کاشــیکاریوآهنگــریازجملــهمطالــبمحــوریایــن
مجموعــهکتــاببــودهکــهحــدودیــکســالبــرایتصویرگــری
ــانصــرفو۶ ــنوشــعرزم ــهصــورتمت ــاب ــگارشمتنه ون

کتــابداســتانشــد.

فرهنگ و هنر10

F.Zinalian@eskimia.ir
فاطمه زینلیانگروه فرهنگ

»روزنامــه«؛تاکنــونشــدهاســتدربــارهمعنــی
ــید؟ ــیدهباش ــؤالپرس ــودس ــهازخ ــنکلم ای
ــا ــنواژهازکــیوکجــادرســرزمینم اینکــهای
ــاپیــداکــردهوچــهسیاســتیرادرابتــدای معن
اوج بــه چگونــه یــا میکــرد؟ دنبــال امــر
شــکوفاییخــودرســیدواکنــونچــهجایگاهــی

دارد؟
ایــنروزهــایپاییــزیبــرایجامعــهخبرنــگاری
واهالــیرســانهروزهــایمهمــیاســت؛روزهــای
برپایــینمایشــگاهمطبوعــات؛روزهــایروزنامــه
ومجلــهوهــرآنچــهبــرصفحــهکاغــذواکنــون
ــطمجــازینوشــتهوگذاشــتهمیشــود درمحی
تــامــردمازآنچــهدرجهــانپیرامونشــاناتفــاق

ــرباشــند. ــدباخب میافت
ایــنموضــوعکــهروزنامــهدرایــرانچگونــه
شــکلگرفــت،داســتانجذابــیداردکــهشــنیدن

ــفنیســت. ــیازلط آنخال
ایــران در روزنامــه تولیــد از پیــش ســالها
یعنــیزمانــیدرحــدود۳۰۰ســالپیــشازآن،

ــردمرا ــویقم ــهوتش ــارروزنام ــتانانتش انگلس
ــود. ــردهب ــبآنشــروعک ــشمطال ــرایخوان ب

 روزنامه در ایران
آغــازکارروزنامــهدرایــرانرونــدکنــدیداشــت؛
ــت ــاولوازدس ــهچپ ــهب ــدک ــانهرچن قاجاری
دادنبخشهــایمهــمســرزمینمانمحکــوم
هســتند،امــامحمدشــاهقاجــاردرســال۱۲۵۳
ــحوپــسازســفر ــههمــتمیرزاصال قمــریب
بــهفرنگســتانطرحــیراآغــازکــردبــرای
ــه ــهالبت ــهایدرکشــورک ــدروزنام چــاپوتولی
ــه ــبیهب ــترش ــهوبیش ــهروزنام ــبیهب ــرش کمت
ــرایآن ــودوچــوناســمخاصــیب ــهب مدحنام
ــار« ــه»کاغــذاخب ــود،ب درنظــرگرفتــهنشــدهب
ــهای ــبهروزنامه،ماهنام ــنش ــد؛ای ــروفش مع
بــودکــهبیشــترازدوصفحــهگنجایــشانتشــار
نداشــت؛دوصفحــهایکــهدرشــمارهاولخــود
ــه ــیازصفح ــشازنیم ــهاولآنبی ودرصفح
ــاظتشــریفاتیدروصــفپادشــاه ــاتوالف صف
ــیارو ــیبس ــراهداشــتوقیمت ــههم ــتراب وق
ــود؛ ــدهب ــهش ــرگرفت ــرایآندرنظ ــنگینب س
ــه ــانک ــمن ــوونی ــتکیل ــاهف ــرب ــیبراب مبلغ

مســلمابــرایمــردمکوچــهوبــازاربســیارگــران
میشــد. محســوب

هــمایــنموضــوعوهــمسانســورشــدید
ــذ ــت»کاغ ــردرشکس ــیمؤث ــیعامل مطبوعات

اخبــار«بــود.
ــهای ــرروزنام ــار«،امیرکبی ــذاخب ــساز»کاغ پ
بــاعنــوان»وقایــعاتفاقیــه«رامنتشــرکــردکــه
ــن ــت.ای ــهشــمارمیرف ــوب ــهجل ــیروب حرکت
رونــدبــاافــراددیگــروتــاحــدودپنجــاهروزنامــه

داخلــیوخارجــیادامــهیافــت.
روزنامــهایــنواژهآشــنایگذشــتهوغریــب
امــروزی،بــهلطــفعوامــلانســانیدرونــیخود
ــگاریوآگاهیرســانی ســهمبســزاییدرتاریخن
وتشــویقوترغیــبیــابرعکــسســکوتو

ــاندارد. ــایاطرافم ــاتدنی ــزوایاتفاق ان
ــل ــوونق ــرگذشــتهازرادی طمعورزیهــایهیتل
انســانی،تنهــابــهواســطهروزنامــهدربیــنمــردم
ــی ــایجهان ــد.جنگه ــدلمیش ــانردوب جه
ــش ــزنق ــراننی ــعای ــگاریوقای ــهتاریخن والبت

ــرد. ــرمیک ــهراپررنگت روزنام
ــهنگاشتهشــده»شــاهرفــت« کیســتکــهجمل
رادرروزنامــهرافرامــوشکنــدکــهحکــمســربند
مــردمشــرکتکنندهدرتظاهــراتضــدطاغــوت
ــدفرامــوشکنــد راداشــت؟چــهکســیمیتوان
شــاهتیتر»خرمشــهرآزادشــد«وخوشــحالی

ناشــیازآنرا؟

روزنامــهدرطــیزمــانوبــاپیشــرفتتکنولــوژی
ــدهــرصنعــتدیگــریتغییــراتبزرگــیرا مانن
ــهگاه ــیک ــت؛فرازوفرودهای ــرگذاش ــتس پش
موجــبرشــدوپیشــرفتآنوگاهموجــب

ــدهاســت. ــشش ــزلجایگاه تزل

بنابرایــنایــندرگاهفرصــتمناســبیاســتتــا
ــژه ــانهوبهوی ــترس ــشواهمی ــرنق ــاردیگ ب
از غیــر امــروزه شــاید بدانیــم. را روزنامــه
ــان ــانوفرهنگی ــهمتخصصــانوکتابخوان جامع
امــور و بــهحــوزهسیاســت وعاقهمنــدان
اجتماعــیو...،کمتــرکســیمیــلبــهمطالعــهو
ــد. ــتهباش ــهداش ــهروزنام ــهمطالع ازجمل

متأســفانهدرجامعــهامــروزیمخاطبــانروزنامه
و میوهفروشــان و سبزیفروشــان بیشــتر

کدبانوهایــیهســتندکــهقــدرتمیــزنگهداشــتن
شیشــهوماننــدآنرابــاروزنامــهبهخوبــی
میداننــد!امــاواقعــابســامدحضــورروزنامــهدر

ــاعچیســت؟ اجتم
ــیلهای ــهوس ــخ،روزنام ــزتل ــنطن ــتهازای گذش
اســتمناســببــرایبیــداریوجــداناجتماعی،
بــرایتــرکســنتهاینامناســب،بــرایتحــول
ــع ــرایرف ــون،ب ــایگوناگ ــردرنظامه ــاتغیی ی
پیچیدگــیاجتماعــی،بــرایآگاهیرســانیو
ــه ــالحــرفمســئوالنب ــرایانتق روشــنگری،ب
مــردموبالعکــسآن،بــرایآشــناکــردنجامعــه
ــاکســانیکــهدرحوزههــایمختلــففعالیــت ب
دارنــدبــهصــورتمصاحبــهوگــزارشوخاصــه

ــانی«. ــرای»اطاعرس ــککامب دری
 رسالت روزنامه

پسرسالتروزنامهبردواساساست:
۱-مخاطبرابهفکربیندازد؛

ــری ــدونجبههگی ــشروراب ــایپی ۲-بحرانه
وبــهصــورتعادالنــهپیشبینــیکــردهوکمــک

بــهیافتــنراهحــلمناســبکنــد.
و رادانســتیم اکنــونکــهرســالتروزنامــه
ــش ــردوشهای ــنگینراب ــارس ــنب ــتای اهمی
احســاسکردیــم،کمــیبیشــتربیندیشــیموبــه
خودمــانوآگاهــیخودمــاناهمیــتبیشــتری
ــد ــرفتمیکن ــهایپیش ــمجامع ــموبدانی دهی

ــد. ــتهباش ــیداش ــردمآگاهوفهیم ــهم ک

،،
کمی بیشتر بیندیشیم و به خودمان 
و آگاهــی خودمــان اهمیــت بیشــتری 
دهیــم و بدانیــم جامعــه ای پیشــرفت 
فهیمــی  و  آگاه  مــردم  کــه  می کنــد 

داشــته باشــد

»هفت کیلو و نیم نان بده... روزنامه ببر«

 بررسی تاریخی روند 
شکل گیری مطبوعات در ایران

 بخشی از وصیت نامه 
شهید عبدالعلی پارسا

بسم هللا الرحمن الرحیم
ان هللا یحــب الذیــن یقاتلــون فــی ســبیل هللا صفــا 

ــان مرصوص کانهــم بنی
قــال الحســین علیــه الســام: ان کان دیــن محمــد 

لــم یســتقم اال بقتلــی فیــا ســیوف خذینی.
اگر جز به کشتنم نشود دین حق بلند 

پس ای شمشیرها بیایید بر پیکرم فرود
در ایــن لحظــات باشــکوه کــه آمــاده حرکــت 
ــا  ــده ب ــان و تعیین کنن ــرد بی ام ــتیز و نب ــرای س ب
ســرمداران کفــر جهانــی و عوامل دســت دوم آن ها، 

یعنــی رژیــم بعثی صهیونیســتی عــراق شــده ام، در 
کمــال ســامت عقــل و تــن و روان چنــد جملــه ای 
ــت  ــا عظم ــگاه ب ــه پیش ــه ب ــوان وصیت نام ــه عن ب
امــت شــهیدپرور و آزاده ایــران و کلیــه مســلمانان 
ــرض  ــواده ام ع ــان و خان ــوام و خویش ــان و اق جه

می کنــم:
ــت  ــژه ام ــان به وی ــلمانان آزاده جه ــه مس ۱- از کلی
شــهیدپرور ایــران تقاضــا دارم کــه در هــر لبــاس و 
ــه شــناختن  مــکان و موقعیــت هســتند نســبت ب
ــئله  ــی و مس ــی و روای ــق قرآن ــاندن حقای و شناس
ــدار  ــه کــه اســتوانه پای ــژه والیــت فقی والیــت به وی

ــد. ــغ نکنن ــی دری ــچ کوشش ــت، از هی ــام اس اس
۲- رهبــری بامنــازع و جوشــیده از بطــن قــرآن و 

حدیــث رهبــر کبیــر انقــاب و بنیانگــذار جمهــوری 
اســامی ایــران بــر احــدی پوشــیده نیســت؛ از امت 
بیــدار و همیشــه در صحنــه ایــران اســتدعا دارم تــا 
هرچــه بیشــتر در گســترش ایــن رهبــری در ســطح 

جهــان و به ویــژه ممالــک اســامی تــاش کننــد.
۳- بــه بــرادران متعهــد و همــکار مســلمان به ویــژه 
ــه  ــم ک ــه می کن ــامی توصی ــن اس ــرادران انجم ب
ــرلوحه کار  ــادق)ع( را س ــام ص ــش ام ــن فرمای ای
ــر  ــاس بغی ــاه الن ــوا دع ــد: کون ــرار دهن ــش ق خوی
ــه  ــان ب ــر از زبان هایت ــا غی ــردم را ب ــنتکم. م الس

ــد. ــوت کنی ــت دع ــام در راه درس اس
ــو  ــه ت ــی ک ــاش زمان ــدان و آگاه ب ــرم! ب 4- همس
ــدن ایــن ســطور هســتی، شــوهرت  مشــغول خوان

ــه و  ــوب شــتافته و گری ــای محب ــه لق ان شــاءهللا ب
ــو  ــت او و ت ــری در سرنوش ــچ تاثی ــو هی ــیون ت ش
نــدارد؛ بنابرایــن می خواهــم زینب گونــه صبــر 
را پیشــه کنــی؛ همان گونــه کــه نیــز صحبــت 
ــت از درب  ــه بهش ــوندگان ب ــی از واردش ــم یک کردی
مخصــوص صابــران باشــی. کســانی کــه در مراســم 
ــاده و  ــا روی گش ــد ب ــرکت می کنن ــن ش ــم م خت
ــد  ــه خداون ــرده و ب ــورد ک ــت ناپذیر برخ اراده شکس

ــد. ــرآن بخوانن ــد ق ــا می توانن ــد و ت ــوکل کنن ت
ــید و  ــا کش ــه رنج ه ــزم ک ــادر عزی ــت م 5- خدم
ــت  ــرا تربی ــرد و م ــوار ک ــود هم ــر خ ــختی ها ب س
ــا ســعادت شــهادت نصیبــم شــد  اســامی کــرد ت
ــم از  ــه می خواه ــم و عاجزان ــرض می کن ــام ع س

گناهانــم در گــذرد و مــرا ببخشــد؛ مــن نیــز همــان 
ــه مــادرم  قولــی را کــه بــرادر شــهیدم عبدالــرزاق ب
همســرم  ای  و  مــادر  می دهــم.ای  بــود،  داده 
عزیــز! بدانیــد کــه هرجــا باشــم بــا شــما خواهــم 

ــود. ب
6- از پســرم روح هللا می خواهــم کــه در حــد تــوان 
ــد و  ــامی بکوش ــوم اس ــری عل ــش در یادگی خوی
ــه در  ــم ک ــم می خواه ــبنم و مری ــم ش از دختران
ــار  ــان رفت ــا مادرش ــی ب ــوع و مهربان ــال خض کم
ــدون چــون و چــرا از مادرشــان اطاعــت  ــرده و ب ک

ــد. کنن
والسام علیکم و علی عباد اله صالحین

عبدالعلی پارسا ۱۳6۱/5/۲۹

تئاتر

 نمایشنامه خوانی »کسی می آید« 
در رویش مهر

ــه ــهوترجم ــونفوس ــهنویســندگیی ــد«ب ــنامه»کســیمیآی نمایش
موسســه در صبوخانیــان مرضیــه بــاکارگردانــی حامــد محمــد

میشــود. اجراخوانــی مهــر رویــش فرهنگیهنــری
کارگــردانایــننمایشــنامهخوانیدربــارهجزئیــاتنمایشــنامه»کســی
میآیــد«گفــت:مــردوزنــیازدیگــرانگریختهانــد؛بــرایآنکــه
معتقدنــددیگــرانبیــنآدمهــاجدایــیمیاندازنــد.آندوبــهنقطــهای
ــااز ــد؛ام ــیکنن ــرزندگ ــاهمدیگ ــودب ــیخ ــادرتنهای ــدت دوررفتهان
همــانآغــازنیــزایــنشــکوشــبهههســتکــهکســیمیآیــد.ایــن
فکــردرســتازآبدرمیآیــد.مــردیمیآیــدکــهایــنخانــهقدیمــی
ــرد ــهاســت.زنوم ــنزوجفروخت ــهای ــاب ــاحلدری ــهرادرس وکهن
ــازن ــیاســتوب ــهوعصب ــد.شــوهربرافروخت ــدامیکنن اختــافپی
خــودمقابلــهمیکنــد.زنبــهدنبــالبرقــراریآرامــشاســت،هرچنــد
خــودنیــزازایــنشــرایطلطمــهخــوردهاســت.مــردتنهــامیشــودو
میپنــداردکــههمســرشاوراتــرکمیکنــدوبــهســویمــردغریبــه

ــد. ــاتنهایــیخــودراحفــظکنن مــیرود؛امــازنبرمیگــرددت
مرضیــهصبوخانیــانافــزود:عوامــلایــننمایشــنامهخوانیعبارتانــداز:
دســتیارکارگــردان:محمــدراکعــی،موســیقیمتــن:ســیناشــریفیان،
نقشخوانهــا:محمــدراکعــی،شــادیزراعتــی،محمدرضــاشــیروانی

ــراماهــر. وصحنهخــوان:حمی
عاقهمنــدانبــرایدیــدن»کســیمیآیــد«میتواننــدبــاتهیــه
بلیــتازســایتپارتــاکتیکــتروزهــای۱۱و۱۲آبانمــاهدردو
ســانس۱۷:۰۰و۱۹:۰۰بــهموسســهفرهنگیهنــریرویــشمهــرواقــع
ــراج، ــهیدپورمع ــهش ــر،کوچ ــارراهنظ ــاال،چه ــاغب ــانچهارب درخیاب

ــد. ــهکنن ــاک۱۰مراجع ــماره۱۶،پ ش

تلویزیون

»نوار زرد« در دید مخاطب 
سفارشی به نظر نمی آید

ــروی ــرنی ــانظ ــکانسهاب ــیس ــت:بعض ــوارزرد«گف ــردان»ن کارگ
ــه ــنب ــناســتم ــرداریشــدهاند؛بعضــیراممک ــیتصویرب انتظام
شــخصهدوســتنداشــتهباشــم،امــابــاتمامــیایــنتفاســیرمعتقدم
ــد. ــهنظــرنمیآی ــیسفارشــیب ــدمخاطــبخیل ــوارزرد«دردی »ن
ــنســریال ــرایای ــیب ــرآقای ــارهانتخــابامی ــیدرب ــاآذربایجان پوری
هــمگفــت:ازهمــانابتــدادوســتداشــتمپلیســیکــهمیخواهــددر
»نــوارزرد«بــازیکنــد،کمتــردرایــنمــدتدرتلویزیــوندیــدهشــده
باشــدودوســتنداشــتمبــهســمتبازیگرانــیبــرومکــهدربیشــتر
ــه ــانب ــانزم ــالهم ــنح ــتند؛درعی ــیهس ــبکههایتلویزیون ش
ــی ــودویژگیهای ــایپیشــینخ ــهدربازیه ــمک ــردیبودی ــالف دنب
ــیرا ــوبوحس ــازیخ ــوی،ب ــیق ــتنصورت ــت،داش ــلجذابی مث
ــر ــدودومحدودت ــمرامح ــاانتخابهای ــهاینه ــد.هم ــتهباش داش
ــهاوفکــرمیکــردمامیــرآقایــی میکــرد.یکــیازگزینههایــیکــهب

ــه. ــان ــانمیدانســتممشــغولکاردیگــریهســتی ــود؛ام ب
ــورنداشــت. ــونحض ــهدرتلویزی ــودک ــادیب ــدتزی ــیم ــرآقای امی
ــداز ــهبع ــردمک ــتک ــااوصحب ــیاســت.ب ــرخــوبوجذاب اوبازیگ
ــا ــلهــمب ــنخوشــشآمــدوازقب ــهاوهــمازمت ــهفیلمنام مطالع
هــمآشــناییداشــتیم.همیــنشــدکــهآقایــیکاراکتــراصلــی»نــوار
ــیار ــکاریبس ــودموهم ــیب ــابراض ــنانتخ ــت.ازای زرد«راپذیرف
ــتر ــت:بیش ــمگف ــریاله ــتانهایس ــارهداس ــود.اودرب ــیب جذاب
ــکزاده ــمل ــهکری ــتندک ــیهس ــایواقع ــهازپروندهه ــابرگرفت آنه
ــامداده، ــدتانج ــنم ــهدرای ــیک ــراســاستحقیقات ــنده(ب )نویس
ــات ــاممکــناســتدرجزئی ــگارشدرآوردهاســت.ام ــهن آنهــاراب

ــند. ــتهباش ــیداش تغییرات

سینما

اکران »غیرمجاز« از ۱۰ آبان
ســخنگویشــورایصنفــینمایــشازاکــرانفیلــم»غیرمجــاز«بــه
ــاهوتهیهکنندگــیمحمدحســینعامــری ــیحســنیکتاپن کارگردان

ــرداد. ــاهخب ــااز۱۰آبانم پوی
ــن ــاهای ــتمآبانم ــههش ــاتجلس ــارهمصوب ــیدرب ــافرج غامرض
ــینماییدر ــایس ــروشفیلمه ــهف ــاک ــرد:ازآنج ــانک ــورابی ش
ــط ــهداردوفق ــاادام ــرانآنه ــوده،اک ــاالب ــانب ســرگروههاهمچن
فیلــم»غیرمجــاز«درگــروهآزادبــهچرخــهاکــراناضافــهمیشــود.
ــه ــتگیب ــنبس ــت:ای ــی«گف ــلاهل ــران»قات ــاناک ــارهزم اودرب
فــروشفیلــم»قهرمانــانکوچــک«دارد؛چــونایــنفیلــمکــودک
ــهدرپردیسهــایســینمایی ــژهدرروزهــایپنجشــنبهوجمع بهوی

ــت. ــتهاس ــریداش ــروشبینظی ف
ــهگفتــهویجدیدتریــنســاختهحســینقناعــتدردوروزآخــر ب
هفتــهگذشــتهدرپردیــسکــوروش۲۲میلیــون،درآزادی۲۲
میلیــون،درماندانــا۱۰میلیــون،درراگا۹میلیــونودرسینماشــکوفه

ــهاســت. ــتفروخت ــانبلی ــونتوم ۱۱میلی
فیلــمســینمایی»غیرمجــاز«هــمکــهازچهارشــنبهایــنهفتــهبــه
ســینماهامیآیــد،یــکاثــراجتماعــیاســتکــهدراردیبهشــتماه
۹۴فیلمبــرداریآنبــهپایــانرســیدوداســتانآنروایتگــربخشــی
اززندگــیدختــرجوانــیاســتکــهدرپــییافتــننامــزدخــودبــه
ــه ــودک ــهرومیش ــیروب ــانامایمات ــنراهب ــدودرای ــرانمیآی ته

توقــعآنرانــدارد.
ــی ــیرونمای ــمبهتازگ ــترآنه ــهپوس ــینماییک ــمس ــنفیل درای
ــوکار ــگارج ــاوی،ن ــمنمع ــازارع،یاس ــرام،لی ــادکیم ــده،می ش
ــازی ــوانب ــوونهفت ــدیل ــاهنرمن ــهوب ــوشنظری ــاحضــورپری ب

کردهانــد.
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11 و حوادث اجتماعی  یادداشت
سازمان محیط زیست یا 

ضد محیط زیست

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

بــه عنــوان معــاون  انتخــاب عیســی کالنتــری 
محیــط زیســت رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان 
ــا واکنــش منفــی  محیــط زیســت از همــان ابتــدا ب
ــود.  ــه رو ب ــت روب ــط زیس ــاالن محی ــیاری از فع بس
بســیاری از کارشناســان ســابقه مدیریتــی کالنتــری 
را در راســتای فعالیــت ســازمانی ماننــد محیــط 
ــد ریاســت  ــوان می کردن زیســت نمی دانســتند و عن
ــار  ــد در اختی ــت بای ــط زیس ــد محی ــازمانی مانن س

ــد.  ــوزه باش ــن ح ــوز ای ــناس و دلس ــراد کارش اف
ــری  ــی کالنت ــده ای ســوابق مدیریت ــا ع ــل ام در مقاب
ــر  ــه ه ــت او می دانســتند. ب ــرای موفقی ــی ب را عامل
ــط  ــت ســازمان محی ــری ســکان هدای ــب کالنت ترتی
ــار  ــه چشــم انتظ ــت و هم زیســت را در دســت گرف
عملکــرد او بودنــد. بــا ایــن حــال عملکــرد کالنتــری 
و صحبت هــای گاه ضــد محیــط زیســتی او در ایــن 
مــدت باعــث شــده انتقادهــا از او بیــش از گذشــته 
ادامــه داشــته باشــد. یکــی از آخریــن اظهــارت 
ناخوشــایند کالنتــری در صحبت هــای او در مصاحبــه 
بــا خبرگــزاری مهــر بــود، کالنتــری در ایــن مصاحبــه 
ــت  ــط زیس ــل محی ــد معط ــور نمی توان ــت: کش گف
بمانــد. بیــان چنیــن جملــه ای از زبــان رئیــس 
ــام  ــه ن ــی ای ب ــع مل ــرار اســت مناف ــه ق ســازمانی ک
ــب و  ــدر عجی ــد آنق ــت کن ــت را حراس ــط زیس محی
غیر منطقــی اســت کــه بــا هیــچ معیــاری نمی تــوان 
ــازمان  ــت س ــه ریاس ــل وظیف ــنجید. حداق آن را س
دســت درازی های  بــا  برخــورد  زیســت  محیــط 
ــال  ــه دنب ــعه ب ــوان توس ــه عن ــه ب ــت ک ــانی اس کس

ــتند.  ــور هس ــی کش ــم و حیات ــع مه ــودی مناب ناب
هــر چنــد متأســفانه در کشــور مــا همچنــان محیــط 
صنعــت  مقابــل  در  را  پایین تــر  دســت  زیســت 
ــم  ــت ه ــط زیس ــظ محی ــا حف ــوان ب ــا می ت دارد؛ ام
ــفانه  ــود. متأس ــی ب ــعه یافته و صنعت ــوری توس کش
اگــر رویکــرد دولتمــردان مــا از ســمت و ســوی 
فروختــن منابــع طبیعــی و معدنــی بــه ســمت تولید 
تکنولــوژی باشــد، خود به خــود نیــاز بــه نابــود کــردن 
ــن،  ــت، گاز، آه ــه دســت آوردن نف ــرای ب ــت ب طبیع
مــس و ... از بیــن خواهــد رفــت. در ایــن بیــن 
هــم نقــش ســازمانی ماننــد محیــط زیســت بســیار 
پراهمیــت اســت، ایــن ســازمان حتــی در دوره هایــی 
ــت ایســتاده،  ــران طبیع ــر نابودگ ــم در براب ــه محک ک
موفقیــت آنچنانــی بــه دســت نیــاورده اســت؛ حــال 
فــرض کنیــد در دورانــی کــه ریاســت ایــن ســازمان 
ــدارد،  ــت ن ــط زیس ــظ محی ــه حف ــه ای ب ــود عالق خ
چــه بــر ســر وضعیــت زیســت محیطــی ایــن 
کشــور خواهــد آمــد. خواســت مــردم، کارشناســان و 
همچنیــن فعــاالن محیــط زیســت از رئیــس جمهــور 
محتــرم ایــن اســت کــه حداقــل در انتخــاب معاونان 
خــود دقــت بیشــتری داشــته باشــند و از نظــر صدها 

ــد. ــره بگیرن ــع و متخصــص به کارشــناس مطل

جامعه
سطح بندی دانشگاه های دولتی

معــاون آموزشــی وزارت علــوم از اعــالم نتایــج نهایــی 
ســطح بندی 120 دانشــگاه دولتــی خبــر داد و گفــت: 
براســاس ایــن ســطح بندی تمامــی دانشــگاه های دولتــی 

مأموریت گــرا شــدند. 
ــب  ــن مطل ــالم ای ــا اع ــر ب ــریعتی نیاس ــی ش ــر مجتب دکت
اظهــار کــرد: فــاز آزمایشــی ســطح بندی دانشــگاه های 
دولتــی ســال گذشــته بــرای حــدود 60 مرکــز انجــام شــد 
کــه فــاز نهایــی آن در ســطح وســیع تر بــرای 120 دانشــگاه 

ــه ایــن مراکــز ابــالغ شــد.  انجــام و نتایــج نهایــی آن ب
بــه گفتــه دکتــر شــریعتی، فــاز نهایــی ســطح بندی 
دانشــگاه های دولتــی در یــک عرصــه رقابــت ســالم 
ــا  انجــام گرفــت و ایــن برنامــه زمینــه ای را فراهــم کــرد ت
ــا  ــود را ارتق ــگاه خ ــد جای ــگاه ها بتوانن ــاس آن دانش براس
دهنــد و بــا آشــنایی بــا زمینه هــای قــوت و ضعــف، خــود 
ــده صــورت خواهــد گرفــت،  ــه در آین ــدی ک ــرای رتبه بن را ب

ــد.  ــاده کنن آم
وی خاطرنشــان کــرد: هــدف از ســطح بندی مراکــز و 
نامطلــوب  یــا  بحــث مطلــوب  دانشــگاه های دولتــی 
ــن ســطح بندی  ــود؛ بلکــه در ای ــن دانشــگاه ها نب ــودن ای ب
دانشــگاه ها براســاس نــوع مأموریــت خــود تقســیم بندی 
ــد.  ــخص ش ــز مش ــن مراک ــت ای ــه فعالی ــدند و عرص ش
ــه فعالیــت دو  ــا اشــاره ب ــوم ب معــاون آموزشــی وزارت عل
هــزار و 500 مرکــز آمــوزش عالــی در کشــور گفــت: تعــداد 
120 مرکــز از ایــن دانشــگاه ها مراکــز دولتــی هســتند 
ــد در  ــرش می کنن ــجو پذی ــه دانش ــورت روزان ــه ص ــه ب ک
ــن  ــه ای ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــت ب ــون وضعی ــع تاکن واق
ــا هــم مقایســه می شــدند و کارهــای  ــه ب دانشــگاه ها هم
ــد؛  ــه لحــاظ هدف گــذاری انجــام می دادن ــز ب مشــابهی نی
امــا بــا ســطح بندی انجام شــده همــه دانشــگاه های 
دولتــی موظــف هســتند در راســتای مأموریــت خــود عمــل 
ــای  ــار فعالیت ه ــد در کن ــازه دارن ــه اج ــن اینک ــد، ضم کنن

ــند. ــته باش ــز داش ــی نی ــای فرع ــی، فعالیت ه اصل

۴۰۰ پزشک به زائران اربعین 
خدمات می دهند

معــاون درمــان وزارت بهداشــت گفــت: یش از ۴00 پزشــک 
ــد  ــت خواهن ــه خدم ــینی ارائ ــن حس ــی اربعی در راهپیمای
کــرد. قاســم جــان بابایــی گفــت: تعــداد پزشــکان حاضــر 
در راهپیمایــی اربعیــن امســال، ۳0 درصــد افزایــش داشــته 
اســت. وی افــزود: ازدیــاد جمعیــت و عــدم رعایــت 
ــت آ  ــه هپاتی ــران ب ــالی زائ ــه عوامــل ابت بهداشــت از جمل
اســت. جــان بابایــی اظهــار کــرد: زائــران تنهــا از آب بطــری 
مهــر و مــوم شــده و یــا آب جوشــانده شــده اســتفاده کنند 
ــن خــودداری  ــا نامطمئ ــه و ی و از مصــرف غــذای غیرپخت
کننــد. وی توصیــه کــرد: همچنیــن هنــگام مصــرف میــوه 
ــر شست وشــوی مناســب آن، پوســت میوه هــا را  عــالوه ب

ــد. کنــده و دور بیندازن

کوتاه اخبار 

افشای راز 37 ساله قتل یک زن
کشــف بقایــای اســتخوان های زنــی در یکــی از قنات هــای 
شهرســتان بوئین زهــرا، معمــای ۳7 ســاله یــک جنایــت را 
فــاش کــرد. آرش مــرادی، رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان 
قزویــن گفــت: »چنــدی قبــل یکــی از کشــاورزان در 
جریــان الیروبــی و احیــای قناتــی قدیمــی، اســتخوان های 
انســانی را پیــدا کــرد. بــا حضــور مأمــوران و آغــاز تحقیقــات 
ــت جســد مشــخص شــد  ــرای شناســایی هوی ــی ب میدان
ایــن بقایــا متعلــق بــه زن ۳2 ســاله ای اســت کــه ســال 
59 بــه شــکلی مرمــوز ناپدیــد شــده بــود. اســناد پرونــده 
ــن زن همچنیــن نشــان مــی داد همســر او  گــم شــدن ای
ــه اتهــام قتــل دســتگیر و پــس از  نیــز در همــان زمــان ب
ــه  ــا توج ــی ب ــود. از طرف ــس آزاد شــده ب ــد ســال حب چن
بــه اینکــه تــالش غواصــان بــرای یافتــن جســد در قنــات 
ــون ماجــرا در  ــا مظن ــا مــرگ تنه ــود، ب ــداده ب نتیجــه ای ن
ــه  ــا اینک ــد. ت ــام مان ــه ای از ابه ــده در هال ــال 80، پرون س
پــس از اثبــات هویــت جســد کشف شــده، بقایــای آن بــه 
خانــواده اش تحویــل داده شــد. انگیــزه ایــن جنایــت نیــز 

ــت.« ــوده اس ــوهری ب ــای زن و ش اختالف ه

پرونده »بنیتا« روی میز قضات 
دیوان عالی کشور

پرونــده عامــالن ربــودن و قتــل هولنــاک »بنیتــا« کوچولــو، 
بــا اعتــراض خانــواده خشــمگین دختــر 8 ماهــه تهرانــی، 
ــر دو ســارق  ــی کشــور ارســال شــد. 29 تی ــوان عال ــه دی ب
»شیشــه« ای در حالــی کــه دختــرک 8 ماهــه داخــل 
خــودروی روشــن پــدرش بــود بــا هــدف ســرقت ماشــین، 
ــن دو ســارق پــس از  ــد. ای ــز ربودن ــر خردســال را نی دخت
ــا  ــی از آن ه ــدند و یک ــدا ش ــر ج ــیری از یکدیگ ــی مس ط
ــودک را در  ــد خــودرو و ک ــم بع ــک ســاعت و نی حــدود ی
منطقــه ای خلــوت واقــع در حوالــی پاکدشــت ورامیــن رهــا 
کــرد و پــس از برداشــتن امــوال داخــل خــودرو متــواری 
ــود کــه مأمــوران پلیــس پــس از 6  شــد. ایــن درحالــی ب
روز جســت وجو، ســرانجام جســد متالشــی دختربچــه را 
پیــدا کردنــد و در ادامــه تحقیقــات، دو ســارق و مالخــر نیــز 
دســتگیر شــدند. قاضــی محســن افتخــاری، سرپرســت 
ــده  ــت: »پرون ــاره گف ــران در این ب ــری ته ــای کیف دادگاه ه
متهمــان »بنیتــا«ی 8 ماهــه در مســیر ارجــاع بــه دیــوان 
ــواده  ــا اعــالم حکــم متهمــان، خان ــی کشــور اســت. ب عال
ــف دوم  ــم ردی ــرای مته ــادره ب ــه رأی ص ــبت ب ــا نس بنیت
ــه دیــوان عالــی  اعتــراض داشــتند کــه در قالــب الیحــه ب
کشــور ارائــه شــده اســت. ایــن پرونــده ســه متهــم داشــت 
کــه »محمــد. و« متهــم ردیــف اول، »مهــدی. ش« متهــم 
ردیــف دوم و »احمد«متهــم ردیــف ســوم، طــی روزهــای 
ــدند.  ــه ش ــی محاکم ــی علن ــهریور در دادگاه 20 و 22 ش
ــده  ــف اول و دوم پرون ــان ردی ــرای متهم ــا ب ــن بنیت والدی
تقاضــای قصــاص داشــتند کــه دادگاه کیفــری بــرای متهــم 
ردیــف اول حکــم قصــاص صــادر کــرد. متهــم ردیــف دوم 
ــرار  ــن شــرایطی ق ــوم شــد. درچنی ــس محک ــه حب ــز ب نی
ــت  ــاره سرنوش ــور درب ــی کش ــوان عال ــات دی ــت قض اس

ــد. ــم بگیرن متهمــان و حکــم دادگاه تصمی

ــرد:  ــد ک ــا تأکی ــده ناج ــاون هماهنگ کنن ــین مع جانش
ــه  ــه مراجع ــلمچه و چزاب ــرز ش ــه دو م ــه ب ــی ک زائران
می کننــد بایــد دارای روادیــد معتبــر باشــند و بــه هیــچ 
وجــه امــکان صــدور گذرنامــه و ویــزا در مرز وجــود ندارد. 
ــد از مــرز  ســردار محســن فتحــی زاده در حاشــیه بازدی
چزابــه، اظهــار داشــت: بــا همــت مســئوالن و فرماندهــان 
ــی  ــرای پذیرای اســتان خوزســتان زیرســاخت های الزم ب
از زوار در مرزهــای شــلمچه و چزابــه آمــاده شــده اســت؛ 
همچنیــن نســبت بــه ســال گذشــته تالش هــای بســیار 
ــامانه های  ــب و س ــا، مواک ــوزه پارکینگ ه ــی در ح خوب
ــش  ــز افزای ــا نی ــت آن ه ــده و ظرفی ــام ش ــی انج کنترل
یافتــه اســت. وی ادامــه داد: امیدواریــم امســال بهتــر از 
ســال گذشــته پذیــرای هموطنــان باشــیم و نیروهــا نیــز 
آمــاده پذیرایــی از زائــران اربعیــن حســینی)ع( هســتند. 

فتحــی زاده اظهــار کــرد: بــرای مرزهای شــلمچه و چزابه، 
ــای  ــه در روزه ــده ک ــی ش ــی پیش بین ــای تقویت نیروه
ــه  ــت، وارد صحن ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــده ب آین
می شــوند و بــرای عبــور امــن و نیــز تســهیل تــردد زوار 

کمــک خواهنــد کــرد. 
ــرد:  ــد ک ــا تأکی ــده ناج ــاون هماهنگ کنن ــین مع جانش
ــه  ــه مراجع ــلمچه و چزاب ــرز ش ــه دو م ــه ب ــی ک زائران
می کننــد، بایــد دارای روادیــد معتبــر باشــند و بــه هیــچ 
ــود  ــرز وج ــزا در م ــه و وی ــدور گذرنام ــکان ص ــه ام وج
ــس، فتحــی زاده  ــزارش ســایت پلی ــدارد. براســاس گ ن
در خاتمــه گفــت: انشــاءهللا بــا همــکاری مــردم و تالشــی 
کــه همــه همکارانــم و مســئوالن محلــی در ارائــه خدمات 
ــا  ــا امنیــت، آرامــش و ب ــد، ســفری تــوأم ب ــه زوار دارن ب

ــان در پیــش داشــته باشــیم. ــرای هموطن معنویــت ب

ــات  ــزی آموزشــی جزئی رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ری
ــریح و از ورود  ــده را تش ــال آین ــم در س ــه دوازده ــتقرار پای اس
کتــاب »مدیریــت و ســلوک خانــواده« بــه برنامــه درســی 
والمســلمین  داد. حجت االســالم  پایــه دوازدهمی هــا خبــر 
راســتای  در  کــرد:  اظهــار  محمدیــان  بهــرام  محی الدیــن 
ــم  ــه دوازده ــده پای ــال آین ــی، س ــام آموزش ــاختار نظ ــر س تغیی
ــه  ــرات ســاختار ب ــب تغیی ــن ترتی ــه ای ــم و ب را مســتقر می کنی
ــن  ــاس ضم ــن اس ــر ای ــزود: ب ــد. وی اف ــه می رس ــن پای آخری
بازتألیــف کتــب موجــود، کتــب جدیــد هــم وارد برنامــه آموزشــی 
ــت  ــاب »مدیری ــه کت ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل می شــوند ک
و ســلوک خانــواده« اشــاره کــرد. البتــه عنــوان ایــن کتــاب هنــوز 
قطعــی نیســت. محمدیــان دربــاره موضــوع کتــاب مدیریــت و 
ــواده اســت  ــاب، خان ــن کت ــواده گفــت: موضــوع ای ســلوک خان
ــن  ــه ای ــردازد. ب ــان در آســتانه ازدواج می پ ــوزش جوان ــه آم و ب

می شــوند  فارغ التحصیــل  کــه  مــا  دانش آمــوزان  ترتیــب 
ــول  ــا اص ــاب ب ــن کت ــق ای ــد از طری ــد ازدواج کنن و می خواهن
ــان ادامــه داد:  ــواده آشــنا خواهنــد شــد. محمدی مدیریــت خان
عــالوه بــر ایــن، طــی دو ســال اخیــر چنــد عنــوان کتــاب جدیــد 
تولیــد کــرده بودیــم کــه بخشــی از آن هــا اعــم از مدیریــت تولید، 
کتــاب هنــر و تفکــر و ســواد رســانه ای، انتخابــی بــود. وی درباره 
ــه  ــرای پای ــد ب ــب جدی ــف کت ــای تألی ســختی ها و پیچیدگی ه
دوازدهــم عنــوان کــرد: در پایــه دوازدهــم برخــی دانش آمــوزان 
رشــته فنــی وارد بــازار کار می شــوند و برخــی دیگــر بــه 
ــم  ــا کنی ــای الزم را احص ــد پیش نیازه ــد. بای ــگاه می رون دانش
ــه تکمیــل مباحــث قبلــی کمــک کنــد و  ــه نحــوی کــه هــم ب ب
هــم دانش آمــوزان را بــرای ورود بــه آینــده آمــاده کنــد؛ لــذا بــا 
پیچیدگی هایــی مواجهیــم و امیدواریــم در فراینــد آماده ســازی 

ــم. ــف اســتفاده کنی ــع از نظــرات مختل ــون و مناب مت

جزئیات تألیف کتب جدید پایه دوازدهمامکان صدور گذرنامه و ویزا در مرز وجود ندارد

نشــان  بازنشســتگان  از  آمــاری  بررســی های 
ــت  ــه و بهداش ــد، بیم ــوق و درآم ــه حق ــد ک می ده
کــه  هســتند  اصلــی  مشــکل  ســه  درمــان  و 
ــا آن  ــور ب ــی در کش ــن اجتماع ــتگان تأمی بازنشس
ــی  ــون اساس ــل 29 قان ــاس اص ــر اس ــد. ب مواجهن
درمانــی،  بهداشــتی،  خدمــات  از  برخــورداری 
ــی  ــق همگان ــکاری ح ــکی و بی ــای پزش مراقبت ه
ــده  ــای آین ــه در دهه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ــود؛  ــه می ش ــالمندی مواج ــش س ــا چال ــور ب کش
ــالمندان و  ــرای س ــات ب ــن خدم ــد ای ــن بای بنابرای
بازنشســتگان فراهــم شــود تــا ایــن افــراد دغدغــه 
نداشــتن امکانــات و حقــوق را نداشــته باشــند. 
ــده در حــال حاضــر  ــه دســت آم ــق آمارهــای ب طب
ــی  ــران زندگ ــالمند در ای ــزار س ــون و 500 ه 7 میلی
تحــت  آن هــا  درصــد   52 فقــط  می کننــد کــه 
پوشــش خدمــات و حمایت هــای صندوق هــای 
ــت  ــی تح ــتند و مابق ــور هس ــتگی در کش بازنشس
از  نیســتند.  بیمــه ای  صنــدوق  هیــچ  پوشــش 
ســوی دیگــر 20 درصــد ســالمندان زن و 10 درصــد 
ســالمندان مــرد تنهــا زندگــی می کننــد و ایــن 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه زنــان ســالمند و 
بازنشســته شــرایط ســخت تری نســبت بــه مــردان 
دارنــد و مســئوالن نهادهــای دولتــی و بازنشســتگی 
بایــد شــرایط و تســهیالت الزم را بــرای بهبــود 
ــان در نظــر  ــت بازنشســتگان به خصــوص زن وضعی

بگیرنــد. رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران ســازمان تأمیــن اجتماعــی در 
ــا خبرنــگار مهــر گفــت: رشــد جمعیــت  گفت وگــو ب
ســالمندی یکــی از چالش هــای مهمــی اســت کــه 
کشــور در دهه هــای آتــی بــا آن مواجــه اســت؛ 
ــد  ــی ســالمندان بای ــل شــورای عال ــن دلی ــه همی ب
ــی  ــود و برنامه های ــال ش ــتان ها فع ــی اس در تمام
در جهــت بهبــود شــرایط بهداشــتی، جســمانی، 
ــد.  ــته باش ــالمندان داش ــادی س ــی و اقتص اجتماع
ــه  ــکالتی ک ــر مش ــه داد: اکث ــات ادام ــر بی علی اصغ
بازنشســتگان و ســالمندان بــا آن مواجــه هســتند، 
بــه دلیــل نیــاز مالــی و مشــکالت اقتصــادی اســت 
ــی  ــم همخوان ــا ه ــا ب ــه دخــل و خــرج آن ه و اینک
نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل توانایــی پاســخگویی 
ــد.  ــود را ندارن ــی خ ــتی و مراقبت ــای بهداش نیازه

 نارضایتی ۵۲ درصد بازنشستگان از 
درآمد کم

رئیس کانــون عالی بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه پژوهــش انجام شــده 
ــن اجتماعــی  ــر روی تعــدادی از بازنشســتگان تأمی ب
ــتگان  ــق بازنشس ــن تحقی ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک اش
ــم  ــا ه ــی ب ــت زندگ ــر کیفی ــی از نظ ــن اجتماع تأمی
مقایســه شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و 
وضعیــت  از  آن هــا  درصــد  مشــخص شــد 52 

درآمــدی خــود گالیه منــد بودنــد.

 تأکید قانونی برای تأمین خدمات مورد 
نیاز بازنشستگان

ــش  ــر بی ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــت پوش ــته تح ــر بازنشس ــون نف ــه میلی از س
تأمیــن اجتماعــی هســتند، گفــت: ایــن افــراد 
عمدتــا ســالمندان هســتند کــه در اصــل 29 قانــون 
اساســی نیــز تأمیــن خدمــات بهداشــتی، درمانــی، 
ــکاری  ــت پزشــکی بعــد از بازنشســتگی و بی مراقب

ــه اســت.  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــا م آن ه
بیــات گفــت: صندوق هــای بیمــه ای و بازنشســتگی 
وظیفــه تأمیــن ســالمت و خدمــات درمانــی و 
ســالمندی  دوران  در  را  بیمه شــدگان  معیشــت 
ــررات، هــر  ــن و مق ــق قوانی ــد و طب ــده دارن ــر عه ب
فــردی کــه شــرایط بازنشســتگی را کســب کنــد، از 
مزایــای حقــوق بازنشســتگی، بیمــه درمان و ســایر 
کمک هــا و خدمــات رفاهــی در حــد گــذران زندگــی 

برخــوردار می شــود. 
علی رغــم اینکــه پشــتیبانی و حمایــت و ســاماندهی 
ــه  ــد برنام ــورد تأکی ــالمندان م ــتگان و س بازنشس
پنجــم قــرار گرفتــه؛ امــا ایــن مــوارد بــرای حمایــت 
ــرای اجرایــی  ــار الزم ب از آن هــا کافــی نبــوده و اعتب
ــن  ــه نشــده اســت؛ برهمی شــدن آن در نظــر گرفت
اســاس خدمــات ارائــه شــده در سیســتم بهداشــت 
و درمــان و توانبخشــی موجــود در امــور ســالمندان 
و بازنشســتگان، پوشــش ناکافــی خدمــات رفاهــی 

ــه مشــکالتی اســت  ــراد و ... از جمل ــن اف ــرای ای ب
کــه بازنشــتگان بــا آن مواجــه هســتند.

 ۴۸ درصد بازنشستگان بیمه نیستند
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــده اش ــق انجام ش ــه تحقی وی ب
نتایــج ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه ۴8 درصــد 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی هیچ گونــه بیمــه و 
مزایایــی نداشــته اند کــه دولــت می توانــد از طریــق 
ــراد  ــن اف ــرد، ای ــردم می گی ــه از م ــی ک مالیات های
را تحــت پوشــش بیمــه قــرار دهــد. همچنیــن 52 
ــوردار  ــی برخ ــوق کاف ــد و حق ــا از درآم ــد آن ه درص
نیســتند و ۳۴ درصــد از خدمــات بهداشــت و درمــان 
ــکن  ــدون مس ــز ب ــدی نی ــره و درص ــب بی به مناس

ــد.  ــی می کنن زندگ
وی بــه دبیرخانــه ســالمندان و عــدم حضــور کانــون 
بازنشســتگی اشــاره کــرد و گفــت: در دبیرخانــه 
شــورای ملــی ســالمندان تاکنــون از کانون هــای 
مســائل  درگیــر  مســتقیما  کــه  بازنشســتگان 

ــا  ــت و م ــده اس ــوت نش ــتند، دع ــالمندی هس س
ــم. ــه نداری ــن دبیرخان ــوی در ای عض

ــه بازنشســتگان  ــی ک ــرد: خدمات ــح ک ــات تصری  بی
از صندوق هــای بازنشســتگی دریافــت می کننــد، 
برابــر نیســت و بــه علــت کمبــود منابــع مالــی 
صندوق هــا، کیفیــت خدمات رســانی بــه ایــن افــراد 
ــی های  ــوع بررس ــت. در مجم ــش اس ــال کاه در ح
مهم تریــن  کــه  می دهــد  نشــان  انجام شــده 
و  حقــوق  بازنشســتگان  مشــکل  و  درخواســت 
درآمــد کافــی، اســتفاده از بیمــه و خدمــات درمانــی 
ــد مســئوالن  ــن اســاس بای ــر همی ــوده اســت و ب ب
ــن  ــور قوانی ــذار در کش ــی و قانونگ ــای حمایت نهاده
ــتگان  ــت از بازنشس ــت حمای ــی را در جه و خدمات
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــرار دهن ــتور کار ق ــالمندان در دس و س
در آینــده بــا افزایــش تعــداد بازنشســتگان بــا 
مشــکالت بیشــتری در کشــور مواجــه خواهیــم 

شــد.

 سه مشکل اصلی بازنشستگان
تأمین اجتماعی

چنــد جــوان دور هــم جمــع شــده بودنــد و بــه تقلیــد از 
ــد  ــازی می کردن ــینمایی، بطری ب ــای س ــی از فیلم ه یک
کــه ناگهــان یکــی از آن هــا حاکــم شــد و حکــم 

ــی داد. عجیب
ــا  ــم داد ت ــا حک ــه آن ه ــرد و ب ــاب ک ــر را انتخ او دو نف
یــک خــودروی خارجــی ســرقت کننــد و ایــن شــروع 
ــارش  ــوان گرفت ــر ج ــه دو پس ــد ک ــی ش ــر بزرگ دردس

شــدند. 
ســاعت 22:۳0 اول آبان مــاه مــرد کارخانــه داری بــا 
ــودروی  ــرقت خ ــر از س ــت و خب ــاس گرف ــس تم پلی

داد.  میلیونــی اش 
ــف  ــه توق ــک دک ــار ی ــه کن ــد ثانی ــرای چن ــت: ب او گف
کــردم و از ماشــین پیــاده شــدم تــا ســیگار بخــرم؛ امــا 
ــد.  ناگهــان دو نفــر ســوار ماشــینم شــدند و فــرار کردن
دو گوشــی  خــودرو  داخــل  مالباختــه  گفتــه  بــه 
گران قیمــت و یــک میلیــون و 200 هزارتومــان پــول بــه 
ــود کــه همــه آن هــا ســرقت شــده  همــراه مدارکــش ب

ــود. ب
بــا ایــن شــکایت تیمــی از مأمــوران بــه دســتور قاضــی 
نصرتــی، بازپــرس دادســرای ویــژه ســرقت تهــران 

ــد.  ــاز کردن ــود را آغ ــات خ تحقیق
ــته  ــن مداربس ــک دوربی ــرقت ی ــل س ــی مح در نزدیک
ــی را  ــودروی میلیون ــدن خ ــه دزدیده ش ــه لحظ ــود ک ب

ــود.  ــت کــرده ب ثب
مأمــوران، چهــره دو ســارق را بــه  دســت آوردنــد و 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــد ک ــی بردن ــود پ ــی های خ در بررس
مجرمــی ســابقه دار بــه نــام ســعید اســت. در حالــی  کــه 
ــه دار  ــرد کارخان ــه داشــت، خــودروی م بررســی ها ادام
چنــد ســاعت بعــد در جنــوب تهران)درنزدیکــی محــل 
ســرقت( کشــف شــد؛ امــا دزدان همــه امــوال داخــل 

ــد. ــرده بودن آن را ســرقت ک
 دستگیری

ــای ســعید را شناســایی و  ــه، پاتوق ه ــوران در ادام مأم
آن جــا را زیرنظــر گرفتنــد. در جریــان ایــن تحقیقــات 
ــد روز پیــش  همدســت وی نیــز شناســایی شــد و چن

هــر دو ســارق دســتگیر شــدند. 
متهمــان کــه ۳0 و ۳۳ ســاله هســتند در تحقیقــات بــه 
ــد و مدعــی  ــراف کردن ــی اعت ســرقت خــودروی میلیون
شــدند کــه هدفشــان از ایــن ســرقت بــازی و هیجــان 
بــوده اســت. متهمــان در ادامــه در اختیــار پلیــس قــرار 

گرفتنــد و تحقیقــات تکمیلــی از آن هــا ادامــه دارد.
 سلفی پس از سرقت

ــی  ــتند. یک ــی هس ــتان قدیم ــعید از دوس ــان و س پژم
از آن هــا ســابقه ســرقت دارد؛ امــا دیگــری نــه. ســعید 
ــام  ــه اته ــار ب ــن دو ب ــش از ای ــا پی ــد اگرچــه ت می گوی
ســرقت بــه زنــدان رفتــه؛ امــا چندمــاه پیــش کــه آزاد 

شــد توبــه کــرد دیگــر ســمت خــالف نــرود. 
ــه  ــی ک ــب و حکم ــازی عجی ــک ب ــه ی ــاد ب ــا اعتی ام
ــاره او را بــه دردســر انداخــت.  برایــش صــادر شــد دوب

پژمــان امــا نخســتین باری اســت کــه در زندگــی 
خــالف را تجربــه می کنــد.

ــا همشــهری از جزئیــات ســرقت  آن هــا در گفت وگــو ب
می گوینــد.

 چه شد که دست به این سرقت زدید؟
پژمــان: داســتانش مفصــل اســت. امــا همه چیــز 
بــرای مــن ماننــد یــک شــوخی و تفریــح بــود. ماجــرا 
این طــور بــود کــه چنــد روز پیــش بــا دوســتانم دورهــم 
جمــع شــدیم و یــک فیلــم ســینمایی را دیدیــم کــه در 

می کردنــد.  بطری بــازی  آن 
ــم  ــم گرفتی ــم تصمی ــا ه ــم م ــن فیل ــد از ای ــه تقلی ب
ــیوه  ــم. ش ــام دهی ــازی را انج ــن ب ــرگرمی ای ــرای س ب
ــم و  ــری را می چرخاندی ــه بط ــود ک ــن ب ــا ای ــازی م ب
ــش  ــه دل ــاد، هرچ ــس می افت ــمت هرک ــه س در آن ب

می کــرد. حکــم  می خواســت 
اوایــل حکم هــای عجیبــی می گفتیــم و می خندیدیــم؛ 
به عنــوان مثــال صــدای حیــوان درمی آوردیــم و یــا 
بایــد یــک ســاعت نمی خندیدیــم یــا حــرف نمی زدیــم 
ــه مــن و  امــا وقتــی دوســتم جمشــید حاکــم شــد، ب
ســعید حکــم عجیبــی کــرد. او گفــت بایــد بــه خیابــان 
برویــد و یــک خــودروی خارجــی آن هــم ظــرف یــک 
ــرای  ــز ب ــه  چی ــد هم ــاور کنی ــد. ب ــرقت کنی ــاعت س س
مــن یــک بــازی بــود. آنقــدر غــرق در ایــن بــازی شــده 

ــودم کــه شوخی شــوخی ســارق شــدم. ب
 پس از سرقت چه کردید؟

ســعید: بــرای اینکــه خــودی نشــان بدهیــم و بــه 
جمشــید و دوســتان دیگرمــان ثابــت کنیــم کــه از 
پســش برآمــده و حکــم را اجــرا کرده ایــم، مقابــل 
ماشــین ایســتادیم و عکــس ســلفی گرفتیــم و آن 
ــد  ــتادیم. بع ــتانمان فرس ــی دوس ــروه تلگرام ــه گ را ب
ــا  ــان نزدیکی ه ــم و در هم ــودرو زدی ــا خ ــم دوری ب ه

ــم. ــش کردی رهای
 شاکی می گوید که داخل ماشین پول و 

گوشی های گران قیمت هم بود. آن ها را چه 
کردید؟

تقســیم کردیــم.  خودمــان  بیــن  را  پــول  پژمــان: 
ــت و  ــت، فروخ ــنا داش ــعید آش ــم س ــا را ه موبایل ه

پولــش را تقســیم کردیــم.
 اصالً به این فکر نکردید که ممکن است 

دستگیر شوید و به دردسر بیفتید؟
ــه اصــاًل. حتــی یــک درصــد هــم فکــرش را  پژمــان: ن
ــه  ــوم ک ــتگیر می ش ــتم دس ــر می دانس ــردم. اگ نمی ک
ــی  ــا بعض ــی زدم. آدم ه ــالف نم ــه خ ــت ب ــز دس هرگ
ــچ  ــه هی ــه ب ــد ک ــام می دهن ــتباهاتی انج ــا اش وقت ه

ــران نیســت.  ــل جب ــوان قاب عن
ــک  ــر ی ــه به خاط ــت ک ــن اس ــم همی ــن ه ــت م حکای
بــازی و ســرگرمی و در واقــع بهتــر بگویــم جوگیــر 
بایــد  بــزرگ زدم و  بــه اشــتباهی  شــدن، دســت 

مجــازات شــوم.

سرقت خودروی میلیونی 
به تقلید از فیلم سینمایی

دزدی از همسایه ثروتمند

ســاعت هشــت و نیــم صبــح بیســتم شــهریور امســال، 
مأمــوران کالنتــری 176 فشــافویه شــهرری باخبــر شــدند 
دو ســارق در پوشــش مأمــور اداره آب بــه خانــه زن 25 
ــد  ــوم برده ان ــاد هج ــم آب ــتای ابراهی ــاله ای در روس س
و پــس از ضــرب و شــتم وی، 10 میلیــون تومــان 

ــد. ــرقت برده ان ــه س ــش را ب طالهای
ــی  ــس آگاه ــم پلی ــگاه نه ــان پای ــه کارآگاه ــاکی ب ش
تهــران گفــت: »شــوهرم هــر روز ســاعت 7 راهــی محــل 
ــق روال همیشــگی در  ــروز هــم طب کارش می شــود. ام
همیــن ســاعت از خانــه خــارج شــد؛ امــا حــدود ســاعت 
ــد. در  ــدا در آم ــه ص ــه ب ــگ در خان ــه زن ــود ک 7:۴5 ب
حالــی کــه بــه شــدت ازشــنیدن صــدای زنــگ تعجــب 
ــودم ازپشــت در پرســیدم چــه کســی اســت؟ کــرده ب

همــان موقــع هم شــخصی خــودش را مأمــور اداره آب و 
فاضــالب معرفــی کــرد و مدعــی شــد کــه بــرای نوشــتن 
کنتــور آب آمــده اســت. مــن هــم در را بــاز کــردم؛ 
ــش را  ــان صورت ــک نفرش ــه ی ــر را ک ــان دو نف ــا ناگه ام
پوشــانده بــود در مقابــل خــود دیــدم. جــز دو فرزنــد 2 
و ۳ســاله ام کســی در خانــه نبــود. قصــد فریــاد کشــیدن 
داشــتم کــه آن هــا مــرا خیلــی ســریع بــه داخــل خانــه 
کشــاندند وکتکــم زدنــد. آن هــا بیرحمانــه بــا لولــه جــارو 
برقــی مــرا زدنــد. بــه همیــن خاطــر دیگــر قدرتــی برایــم 
ــر درخواســت  ــه اگ ــد ک ــد کردن ــس از آن تهدی ــد؛ پ نمان
کمــک کنــم، فرزندانــم را خواهنــد کشــت. مــن هــم از 
ــا  ــردم. آن ه ــکوت ک ــودم س ــا و خ ــان بچه ه ــرس ج ت
ــرقت  ــتانم و س ــای دس ــردن النگوه ــی ک ــس از قیچ پ
طالهــای داخــل خانــه، دســت و پــا و دهانــم را بــا طناب 
ــا تــالش  ــد. باألخــره ب ــه ســرعت فــرار کردن بســتند و ب
ــود  ــده ب ــم باقــی نمان ــی برای ــی کــه جان ــاد و در حال زی
توانســتم طناب هــا را بــاز کنــم و از اهالــی محــل کمــک 
بخواهــم.« پــس ازایــن اظهــارات، کارآگاهــان بــا حضــور 
ــد و  ــی پرداختن ــات میدان ــه تحقیق ــرقت ب ــل س در مح
ــدا  ــان پی ــه شــیوه و شــگرد ســرقت اطمین ــا توجــه ب ب
ــواده و  ــق خان ــایی دقی ــا شناس ــارقان ب ــه س ــد ک کردن
داشــتن اطالعــات کامــل از نحــوه رفــت و آمــد و حضــور 
همســرش، نقشــه ســرقت را طراحــی و اجــرا کرده انــد. 
آن هــا بــا تحقیــق از اهالــی روســتا، اطــالع پیــدا کردنــد 
ــام محمــد کــه همســایه  ــه ن کــه جــوان ۳0 ســاله ای ب
ــام  ــت ب ــرقت در پش ــح روز س ــت، صب ــوان اس زن ج

ــده  ــه شــاکی اســت دی ــه خان ــه اش کــه مشــرف ب خان
شــده اســت. بدیــن ترتیــب پــس از تحقیــق دربــاره وی، 
مأمــوران موفــق بــه شناســایی یکــی از دوســتان محمد، 
بــه نــام اســماعیل 19 ســاله شــدند که ســوابقش نشــان 
ــتگیر و  ــرقت دس ــام س ــه اته ــن ب ــش از ای ــی داد پی م
روانــه زنــدان شــده و در حــال حاضــر بــه همــراه محمــد 
ــوان  ــه  عن در یــک کارگاه تولیــد مــواد اولیــه الســتیک ب

کارگــر ســاده مشــغول بــه کار هســتند.
ــوان  ــوی زن ج ــماعیل از س ــر اس ــایی تصوی ــا شناس ب
بــه  عنــوان یکــی از ســارقان، کارآگاهــان اطمینــان پیــدا 
کردنــد او بــا همدســتی محمــد دســت بــه ســرقت زده 
اســت. بــه احتمــال زیــاد، ســارقی کــه هنــگام ســرقت 
ــد  ــان محم ــز هم ــانده نی ــاب پوش ــا نق ــش را ب صورت
)جــوان همســایه( اســت. بنابرایــن کارآگاهــان ســاعت 
ــه  ــه در منطق ــات جداگان ــه و در دو عملی ــح جمع ۴ صب
ــماعیل و  ــاد، اس ــم آب ــتای ابراهی ــاد و روس ــن آب حس
محمــد را دســتگیر کردنــد. ایــن دو پــس از انتقــال بــه 
پایــگاه نهــم پلیــس آگاهــی بــا صراحــت بــه طراحــی و 
ــه کارآگاهــان  ــد؛ محمــد ب انجــام ســرقت اعتــراف کردن
گفــت: داخــل محــل ســکونت مــا، دو خانــواده هســتند 
کــه وضعیــت مالی شــان نســبت بــه دیگــر اهالــی بهتــر 
اســت؛ یکــی از آن هــا همیــن زن و همســرش هســتند 
ــا  ــر از م ــه دورت ــد خان ــه چن ــه فاصل ــر ب ــواده دیگ و خان
ــه اطالعــات دقیقــی کــه  ــا توجــه ب ــد؛ ب زندگــی می کنن
از هــر دو خانــواده داشــتم، پیشــنهاد ســرقت را بــه 
اســماعیل دادم. او هــم قبــول کــرد تــا ســرقت را انجــام 

دهیــم.
پایــگاه  رئیــس  زارع،  حســین  کارآگاه  ســرهنگ 
ــه  ــت: در ادام ــزرگ گف ــران ب ــی ته ــس آگاه ــم پلی نه
تحقیقــات، متهمــان اعتــراف کردنــد طالهــای مســروقه 
را بــه قیمــت 10 میلیــون تومــان بــه خریــداری در منطقه 
شــهرری فروخته انــد کــه خریــدار امــوال مســروقه 
نیــز شناســایی شــد و پــس از دســتگیری قســمتی از 

ــد.  ــف ش ــروقه کش ــات مس طالج
ــن شــیوه و شــگرد  ــا ای ــه ب ــی ک ــت: مالباختگان وی گف
مــورد ســرقت قــرار گرفته انــد یــا موفــق بــه شناســایی 
ــه  ــکایت ب ــرح ش ــرای ط ــده اند، ب ــان ش ــر متهم تصاوی
نشــانی پایــگاه نهــم پلیــس آگاهــی واقــع در شــهرری، 

خیابــان آســتانه مراجعــه کننــد.

کنش    وا

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران   
معمواًل پدیده ها و آسیب ها بر اساس الگوهای غالب 

ایجاد می شود. هر موقع شرایطی در یک نسل اپیدمی 
می شود به دلیل محدودیت هایی است که برای یک 

گروه سنی ایجاد می شود و مشکالت را به وجود 
می آورد، مثل آنچه برای نسل امروز نوجوان کشور 

ایجاد شده است. امروز نسل نوجوان ما در ارتباط با 
نیازهای غریزی و هیجانی مکانیزم های پاسخگویی 

در جامعه را دریافت نمی کند. زیرا این مکانیزم 
ایجاد نشده و اگر هم ایجاد شده باشد بسیار اندک 

و ضعیف است. وقتی نوجوان در این شرایط قرار 
می گیرد استعداد هرگونه انحراف و پذیرش الگوهایی 
مثل خودکشی و رفتارهای خشن علیه شرایط درونی 

و روحی را دارد. 
در نسل نوجوان، مباحثی از جمله یک مدل رفتار 

مازوخیسمی)خودآزاری( در حال شکل گیری است که 
در واکنش به خشونت پنهان در جامعه و روش های 
تربیتی و پاسخگویی نادرست جامعه به هیجان های 

رفتاری نوجوانان به وجود می آید.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر 

برای برگزاری مراسم اربعین ۴ قرارگاه در سه استان 
ایالم، کرمانشاه و خوزستان ایجاد کردیم. پنج فروند 

بالگرد مستقر است و بالغ بر 9000 نفر روز پزشک، 
امدادگر و پرستار با ما همکاری می کنند. بالغ بر 100 
تن دارو به عراق ارسال شده است. 1500 پزشک و 
کادر درمانی در آن جا آماده هستند و در مجموع در 
آمادگی کامل برای برپایی مراسم پیاده روی اربعین 

قرار داریم.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد 
مبارزه با موادمخدر 

طرح توانمندسازی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه 
به صورت سراسری اجرا می شود. این مقطع 

حساسیت ویژه ای دارد و بحران هویت در حال 
شکل گیری است. آسیب پذیری این دانش آموزان 
بیشتر است؛ لذا از سال گذشته در 1۳ استان این 

طرح را به صورت آزمایشی اجرا کردیم که نتایج 
ارزیابی ها مثبت بود؛ به همین دلیل امسال طرح 

مذکور در تمام استان ها اجرایی خواهد شد.

 رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
نیروی انتظامی 

مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر پس از انجام کار 
اطالعاتی که از مدت ها قبل آغاز شده بود، شنبه شب 

از ورود محموله مرفین به کشور باخبر شده و اقدامات 
خود برای برخورد با این محموله را در مسیر کار خود 
قرار دادند. مأموران پلیس در این عملیات یک تن و 

960 کیلوگرم موادمخدر از نوع مرفین را کشف و ضبط 
کردند. همچنین تعدادی از سوداگران مرگ نیز توسط 

مأموران پلیس دستگیر شدند که به مرجع قضایی 
انتقال داده شده و تحقیقات از آنان ادامه دارد.
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امامحسین)ع(میفرمایند:
»َمْنَزاَرِنىَبْعَدَمْوِتىُزْرُتُهَیْوَماْلِقَیاَمِةَوَلْوَلْمَیُکْنِإالِفىالّناِر

اَلْخَرْجُتُه«
»هرکهمراپسازمرگمزیارتکند،روزقیامتزیارتشمىکنم

واگردرآتشهمباشد،اورابیرونمىآورم.«

ترفندهایخانهداری
تازه نگهداشتن سیب با چند روش
 پیش از خریدن میوه به رسیده بودن آن 

توجه کنید
ــد؛  ــم می رس ــدن ه ــس از چیده ش ــی پ ــیب حت س
نگهــداری  اتــاق  دمــای  در  زمانــی کــه  به ویــژه 
می شــود. اگــر می خواهیــد ایــن میــوه عمــر زیــادی 
داشــته باشــد، هنــگام خریــد دقــت کنیــد کــه زیــاد 
رســیده نباشــد. پــس کمــی بایــد ســفت تر باشــد و 

ــده نشــود. ــه ای دی ــچ لک روی آن هی
 میوه ها و سبزیجات را کنار هم نگذارید

وقتــی ســیب ها می رســند از خــود گاز اتیلــن تولیــد 
ــای اطرافــش  ــه باعــث می شــود میوه ه ــد ک می کنن
هــم بیشــتر رســیده شــوند. ســعی کنیــد میوه هایــی 
را کــه گاز اتیلــن تولیــد می کننــد، از ســبزیجاتی کــه 
بــه ایــن گاز حســاس هســتند، دور نگــه داریــد؛ مثــل 

بروکلــی و گل کلــم.
 سیب ها در یخچال بیشتر می مانند

ــا  ــک آن ه ــک و تاری ــای خن ــیب در ج ــداری س نگه
ــرای  ــا ب ــن ج ــی دارد. بهتری ــه م ــازه نگ ــرد و ت را ت
ــال  ــک یخچ ــوهای خش ــیب ها در کش ــداری س نگه
اســت. گه گاهــی  جداگانــه  پالســتیک های  در  و 
ــا  ــد ت ــرار دهی ــه نمــدار روی آن هــا ق هــم یــک حول

ــد. ــت ندهن ــان را از دس رطوبتش

سالمباشیم
 نوشیدنی گرم یا بستنی یخی 

کدام برای گلودرد مفید است؟
ــوال  ــاالن، معم ــده بزرگس ــی های انجام ش ــر بررس ــا ب بن
ــار، ســرما می خورنــد و ایــن تعــداد در  ســالی ۲ تــا ۵ ب
ــای  ــد و عفونت ه ــار می رس ــا ۱۰ ب ــه ۷ ت ــوزان ب دانش آم
ــتر  ــه بیش ــد. اگرچ ــم می کن ــر ه ــرایط را بدت ــو، ش گل
بیماری هــای مــا ناشــی از حمــالت ویروس هــا یــا 
ــی  ــتم ایمن ــی، سیس ــر اصل ــا مقص ــت، ام باکتری هاس

ــان اســت.  بدنم
ماکروفاژهــا یــا درشــت خوارها، ســلول های محافــظ 
ــه  ــتند و همیش ــدن هس ــی ب ــتم ایمن ــود در سیس موج
ــد.  ــون می دارن ــا مص ــا باکتری ه ــا ی ــا را از ویروس ه م
درواقــع ایــن درشــت خوارها مولکول هــای ایمنــی تولیــد 
کــرده و علیــه ایــن میکروارگانیســم ها مبــارزه می کننــد. 
ــای  ــدن پایانه ه ــک ش ــی از تحری ــوال ناش ــودرد معم گل
عصبــی موجــود در گلویمــان بــر اثــر ایــن مبــارزه اســت.
یکــی از محققــان دانشــگاه کاردیــف از بریتانیــا بــا 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــودرد ب ــه گل ــال ب ــار مبت ــی ۳۰ بیم بررس
رســید، افــرادی کــه نوشــیدنی گــرم مصــرف کــرده 
ــود.  ــده ب ــرف ش ــی زود برط ــان خیل ــد، درد گلویش بودن
نوشــیدنی های گــرم و در عیــن حــال شــیرین، هماننــد 
مســکّن عمــل کــرده و بــا تاثیــر بــر نواحــی مربوط بــه درد 

در مغــز، گلــودرد را تســکین می دهنــد.

سبکزندگی
دقت در کسب روزی حالل

ــد  ــت خداون ــر رضای ــارت ب ــام صــادق)ع( در تج حضــرت ام
تأکیــد داشــتند؛ لــذا وقتــی کارپــرداز ایشــان بــا ســرمایه امام 
ــا ســودی کالن برگشــت،  ــه مصــر رفــت و ب ــرای تجــارت ب ب
امــام از او پرســیدند: ایــن همــه ســود را چگونــه بــه دســت 

آورده ای؟ 
او گفــت: چــون مــردم نیازمنــد کاالی مــا بودنــد، مــا هــم بــه 

قیمــت گــزاف فروختیــم. 
ــان  ــلمانان هم پیم ــه مس ــبحان هللا! علی ــد: »س ــام فرمودن ام
شــدید کــه کاالیتــان را جــز در برابــر هــر دینــار ســرمایه یــک 

دینــار ســود نفروشــید!« 
ــد  ــودش را نپذیرفتن ــتند و س ــرمایه را برداش ــل س ــام اص ام
ــد: »ای مصــادف! چکاچــک شمشــیرها از کســب  و فرمودن

روزی حــالل آســان تر اســت.« )همــان، ص ۵9( 

خوش اخالقی با مردم
ــخن  ــس و خوش س ــردی خوش مجل ــادق)ع( ف ــام ص ام
ــه  ــرتی صمیمان ــرم و معاش ــی گ ــردم روابط ــا م ــد. ب بودن
داشــتند، ولــی ایــن گرمــی و صمیمیــت ســبب آن نمی شــد 
کــه در مجلــس ایشــان، کار خــارج از نزاکتــی صــورت گیــرد. 
آن امــام، هرگــز کالم کســی را قطــع نمی کــرد و پــس 
از پایــان ســخنان دیگــران، حــرف و سخنشــان را آغــاز 
می کردنــد. همچنیــن ایشــان بــا چهــره ای بشــاش و 
گشــاده و بــا لبانــی متبســم بــا مــردم روبــه رو می شــدند.« 

زائران پیاده  اربعین از پماد 
بی حسی استفاده نکنند

ــا  ــران ب ــی ای ــن فیزیوتراپ ــره انجم ــو هیئت مدی عض
اشــاره بــه مراســم پیــاده روی اربعیــن گفــت: اســتفاده 
از پمادهــای ضــد درد کــه حــاوی بی حس کننــده 
ایجــاد  عارضــه  و  نبــوده  خــوب  اصــال  هســتند، 

می کنــد.
ــاری روز  ــم انتظ ــوز ابراهی ــت نی ــزارش بهداش ــه گ ب
یکشــنبه در نشســت خبــری پنجمیــن ســمینار 
تازه هــای الکتروتراپــی کــه ۲۵ و ۲۶ آبــان 9۶ در هتــل 
المپیــک تهــران برگــزار می شــود، اظهــار داشــت: 
بهتــر اســت زائــران پیــاده اربعیــن از کفش هــای 
مخصــوص کــه دارای کفــه دو تکــه هســتند، اســتفاده 

ــد. کنن
ایــران  فیزیوتراپــی  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
ــرای  ــه ب ــه دوتک ــا کف ــش ب ــتفاده از کف ــزود: اس اف
ــر روی پنجــه و پاشــنه مناســب  تقسیم شــدن وزن ب

ــت. اس
ــان  ــتراحت در پای ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب انتظ
ــاده روی  ــن درمــان درد ناشــی از پی ــاده روی، بهتری پی
طوالنی مــدت اســت، تأکیــد کــرد: مــا بــه هیــچ 
عنــوان پمادهــای ضــد درد حــاوی بی حســی را بــرای 
تســکین درد توصیــه نمی کنیــم؛ زیــرا اســتفاده از 
ــود. ــه می ش ــاد عارض ــث ایج ــا باع ــوع پماده ــن ن ای

خانواده
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