
تقابل با رجزخوانی دشمن                                     

له
قا

رم
س ترساندن دشمنان آشکار و پنهان،  از دستورات 

باید  مؤمنان  همه  که  است  کریم  قرآن  صریح 
ترساندن  راه های  از  یکی  کنند.  عمل  آن  به 

دشمنان، به نمایش گذاشتن توانمندی های جبهه 
حق، تهدید دشمن و اعالم موضع قاطع و آشکار در 

برابر زیاده خواهی های اوست. 
آیات  از  استفاده  بر  عالوه  می توان  را  راهبرد   این 
از جمالت زیبا و قدرتمندانه امیرمؤمنان علیه السالم 
در پاسخ به رجز خوانی های اصحاب جمل دریافت؛ 
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َ
َنا أ

َ
که می فرماید: »أ آنجا 
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نصرت وعده  به  من  می شوم.  مواجه  دشمنان   با 
مطمئنم  خود  کار  از  و  دارم  یقین  خدایم  تایيد  و    
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مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان دربازدیــد یــک ســاعته خــود ازروزنامــه کیمیــای 
وطــن بــا مدیرمســئول ایــن روزنامــه دیــدار و گفت وگــو کــرد. وی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایــن روزنامــه از آخریــن 

آمــار و برنامه هــای اجراشــده در آب و فاضــاب روســتایی اصفهــان ســخن گفــت.
محمدحســین قرائتــی بــا ابــراز خوشــحالی از اینکــه روســتاییان اســتان اصفهــان الگــوی مصــرف آب را کــه بــرای 
ــی  ــا همراه ــز ب ــی ج ــم آب ــران ک ــور از بح ــت: عب ــد، گف ــت کرده ان ــت، رعای ــر در روز اس ــر 150 لیت ــر حداکث ــر نف  ه

و کمک مردم میسر نیست.
وی بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه در حــال حاضــر، ۴0 تــا ۴5 درصــد شــبکه  آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
ــرار  ــن شــبکه ها در دســتور کار ق ــه، اصــاح ای ــدی صورت گرفت ــه اولویت بن ــا توجــه ب ــار فرســودگی اســت  و ب دچ
ــا بیــان اینکــه  33 مجتمــع آبرســانی روســتایی و ۴۷ پــروژه  دارد. مدیــر عامــل شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان ب
ــه  ــانی ک ــع آبرس ــتایی و 18 مجتم ــروژه تک روس ــداد  1۶ پ ــن تع ــزود: از ای ــت، اف ــت اجراس ــتایی در دس تک روس
ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــا پایــان ســال جــاری ب از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی تامیــن اعتبــار شــده ت

ــزود:  ــان بســیار ســخت اســت، اف ــی در کشــور و اصفه ــع آب ــه اینکــه وضعیــت مناب ــا اشــاره ب ــی ب ــدس قرائت مهن
ــرب   ــدی آب ش ــاخص بهره من ــه ش ــت ک ــر اس ــزار نف ــر ۶50 ه ــغ ب ــان بال ــتان اصفه ــتاهای اس ــت کل روس جمعی
ــه دلیــل خشکســالی ها در ســال های  روســتائیان ایــن اســتان بیــش از ۶9 درصــد اســت. البتــه ایــن شــاخص ب

ــوده اســت. ــه رو ب ــا کاهــش روب اخیــر ب
   چالش های آب و فاضالب روستایی اصفهان

ــا بیــش از 230 هــزار مشــترک در  ــه تحــت پوشــش قــرار دادن 9۴8 روســتا ب ــا اشــاره ب محمدحســین قرائتــی ب
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: بــرای تامیــن آب شــرب ایــن روســتاها، 8۷8 منبــع تامیــن آب کــه شــامل 531 

ــد. ــرار دارن ــرداری ق ــی ســطحی اســت، در مــدار بهره ب ــع آب ــات و 218 منب ــه چــاه، 93 چشــمه، 3۷ قن حلق
 وی تامیــن آب شــرب 2 میلیــون رأس دام را کــه ناشــی از خشکســالی های اخیــر بــوده نیــز از دیگــر چالش هــای 
ــی  ــه نزدیک ــه داشــت ک ــد توج ــن بای ــت: همچنی ــرد و گف ــوان ک ــان عن آب و فاضــاب روســتایی در اســتان اصفه
ــا  ــن آب شــرب آن هــا را ب ــه روســتاها شــده و تامی ــه مهاجــرت ب ــان منجــر ب ــه شــهر اصفه بعضــی از روســتاها ب

مشــکل مواجــه کــرده اســت.

روستاها ی زیر۲۰ خانوار 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر 380 روســتا 
ــرکت های آب  ــون، ش ــاس قان ــر اس ــه ب ــم اینک ــزود: علی رغ ــتند، اف ــرکت نیس ــن ش ــات ای ــش خدم ــت پوش  تح
و فاضــاب روســتایی موظفنــد روســتاهای بــا جمعیــت بیــش از 20 خانــوار را تحــت پوشــش قــرار داده و بــه آن هــا 
ــر کیفیــت و بهداشــت آب روســتاهای  ــرای  تامیــن ســامت روســتائیان، ب ــد، ایــن شــرکت ب ــه دهن خدمــات ارائ
غیرتحــت پوشــش نیــز نظــارت دارد. ضمنــا ایــن شــرکت آمادگــی دارد ایــن روســتاها را نیــز تحــت پوشــش کامــل 

خدمــات خــود قــرار دهــد.
افتتاح ۱۸مجتمع آبرسانی روستایی تا پایان سال  

مهنــدس قرائتــی بــا بیــان اینکــه 152 مجتمــع آبرســانی روســتایی در اســتان اصفهــان در مداربهره بــرداری اســت 
ــاری 18  ــال ج ــان س ــا پای ــت: ت ــود، گف ــامل می ش ــتائی را ش ــروژه تک روس ــانی و ۶۴ پ ــع آبرس ــه 32 مجتم ک
ــا بیــش از 2۶  ــرداری کامــل می رســد و 9مجتمــع روســتائی کــه شــامل 3۷ روســتا ب ــه بهره ب مجتمــع آبرســانی ب

ــرد. ــرار می گی ــرداری ق ــدار بهره ب ــف در م ــای مختل ــورت فاز ه ــه ص ــز، ب ــود نی ــت می ش ــر جمعی ــزار نف ه
ــک روســتایی در  ــروژه ت ــاه امســال 11 مجتمــع آبرســانی روســتایی و ۶ پ ــا شــهر یورم ــه اینکــه ت ــا اشــاره ب وی ب
ــوده  ــال ب ــارد ری ــن خصــوص ۴20 میلی ــار هزینه شــده در ای ــه اســت، ادامــه داد: اعتب ــرار گرفت ــرداری ق  مــدار بهره ب

است.
آبرسانی سیار به 3۸4 روستا در سال جاری

ــه ۴1۶  ــه در ســال گذشــته ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفه ــر عام مدی
ــی  ــع آب ــش مناب ــل کاه ــه دلی ــال ب ــزود: امس ــت، اف ــورت می گرف ــیار ص ــانی س ــان آبرس ــتان اصفه ــتا در اس  روس

و استمرار خشکسالی تا پایان شهر یورماه به 38۴ روستا، آبرسانی سیار صورت گرفت.
بازسازی و اصالح شبکه توزیع آب ۲۱۸ روستا در شرق استان اصفهان

آب  هدررفــت  کــه  را  مناطقــی  اولویــت  بــا  آب  شــبکه های  بازســازی  و  اصــاح  قرائتــی  مهنــدس 
بــاالی ۴0 درصــد دارنــد، از پروژه هــای مهــم ایــن شــرکت عنــوان کــرد و بیــان داشــت: ایــن اولویــت 
می کننــد.  اســتفاده  بــزرگ  اصفهــان  آبرســانی  لولــه  خــط  از  کــه  می شــود  شــبکه هایی  بــه  مربــوط 

قــرار اصفهــان  اســتان  در شــرق  اســتفاده می کننــد کــه عمدتــا  امــکان  ایــن  از  روســتا   هم اکنــون 218 
 دارند.

 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان اعتبار ســال جاری آبرســانی ســیار در اســتان اصفهان 
 را 35 میلیارد ریال اعام کرد و افزود: برای این اقدام، 38 دســتگاه تانکر ســیار و 523 تانکر ثابت مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
شناسایی ۲ هزار انشعاب روستایی غیرمجاز آب در شهرستان اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان در ادامــه تصریــح کــرد: در ســال گذشــته در شهرســتان اصفهــان بیــش 
از 2 هــزار انشــعاب غیرمجــاز شناســایی شــده و برخوردهــای قانونــی نیــز بــا آن هــا صــورت گرفتــه اســت. عــاوه بــر 

آن، تقویــت اکیپ هــای بازرســی نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــتای  ــی در راس ــب توجه ــک جال ــی 1523 را کم ــاط مردم ــی ارتب ــامانه تلفن ــدازی س ــی راه ان ــین قرائت  محمدحس
 افزایــش ســرعت عمــل در رفــع حــوادث و اطاع رســانی در خصــوص مســائل آب و فاضــاب در روســتاها دانســت 
ــتان  ــور  در اس ــتایی کش ــاب روس ــرکت های آب و فاض ــطح ش ــتین بار در س ــرای نخس ــامانه ب ــن س ــزود: ای و اف

ــان فعــال شــده اســت. اصفه
وی درخصــوص شناســایی چاه هــای غیرمجــاز برداشــت آب در اســتان اصفهــان نیــز گفــت: مــا در ایــن خصــوص 
ــه ای  ــه آب منطق ــا ب ــن چاه ه ــر ای ــای الزم را در خصــوص حف ــم و در صــورت مشــاهده، گزارش ه ــه ای نداری وظیف

ــم. ــام می کنی اع
 بیش از6۰ درصد مشترکین روستایی استان، الگوی مصرف را رعایت می کنند

 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان در رابطــه بــا اقداماتــی کــه در ســال آینــده قــرار 
اســت توســط ایــن شــرکت بــرای روســتاییان و تامیــن آب بــرای آن هــا بــه اجــرا برســد، گفــت: از آبان مــاه امســال 
ــاغ  ــتان ها اب ــار شهرس ــور آبف ــران ام ــه مدی ــرف آب ب ــع و مص ــن، توزی ــا تامی ــه ب ــی در رابط ــای توجیه برنامه ه
ــد. ــرا درآورن ــه اج ــه مرحل ــتان 9۶ ب ــرای تابس ــای الزم را ب ــذار و پیش بینی ه ــات اثرگ ــد اقدام ــا بتوانن ــود ت می ش

وی در پایــان بــه ایــن مســئله نیــز اشــاره کــرد کــه بیــش از ۶0 درصــد مصرف کننــدگان روســتایی الگــوی مصــرف 
ــد. ــت می کنن را رعای

ــترکین  ــد و مش ــی۷3 درص ــش خانگ ــان در بخ ــتان اصفه ــار اس ــرکت آبف ــترکین ش ــون مش ــی گفت:هم اکن قرائت
غیرخانگــی 2۷درصــد مصرف کننــدگان را شــامل می شــوند.

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با قدردانی از همکاری روستاییان استان:
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یادداشت مدیر مسئولسرمقاله 

ــرد  ــان ک ــات بی ــر اطالع ــت: وزی ــینی گف ــوی حس نق
درخصــوص اســتعالمات مدیــران کــه صــورت گرفتــه 
ــورد  ــت برخ ــکوک التابعی ــورد مش ــه 79 م ــون ب تاکن
کردیــم و 35 مــورد آن بــه مــا اثبــات شــده کــه 
ــت  ــز صالحی ــا نی ــد و صراحت ــف دارن ــت مضاع تابعی

ــم. ــا را رد کردی آن ه
ــیون  ــو کمیس ــینی، عض ــوی حس ــین نق ــید حس س
مجلــس  خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  اســالمی،  در  شــورای 
ــوع  ــوص موض ــیج در خص ــزاری بس ــی خبرگ سیاس
دوتابعیتی هــا بیــان کــرد:  حقــوق مدنــی مــا حقــوق 
ســختگیری در ایــن زمینــه اســت؛ وقتی فــردی دارای 
دو تابعیــت می شــود، نمی توانــد کارمنــد دولــت باشــد 
و امــوال غیرمنقــول نیــز داشــته باشــد.از ســوی دیگــر 
ــی  ــی در پ ــده سیاس ــب نگران کنن ــئله عواق ــن مس ای
ــی  ــراد دوتابعیت ــوال اف ــه معم ــل ک ــن دلی ــه ای دارد؛ ب
توجــه ســرویس های جاسوســی هســتند  مــورد 
از  می کننــد  ســعی  جاسوســی  ســرویس های  و 
دوتابعیت هــا در راســتای اهــداف ســرویس خــود 
اســتفاده کننــد کــه مــواردی در این خصوص در کشــور 
ــا عضــو  خــود داشــتیم؛ از جملــه شــخص خــاوری ی
ــوس از آب  ــه جاس ــته ای ک ــده هس ــم مذاکره کنن تی
درآمــد یــا جیســون رضائیــان کــه دوتابعیتــی بودنــد.

ایــن مطلــب  نماینــده مــردم ورامیــن در ادامــه 
ــن اســت  ــر ای ــر و نگران کننده ت ــرد: ناگوارت ــح ک تصری
 کــه فــرد دوتابعیتــی، مســئولیت هــم داشــته باشــد 
و جــزو مدیــران ارشــد و رده بــاالی کشــور شــود؛ 
ــد  ــی نمی توان ــه دوتابعیت ــی ک ــاس وقت ــن اس ــر ای ب
هیــچ  بــه  آن  تبــع  بــه  باشــد،  دولــت  کارمنــد 
نظــام  در  و  باشــد  مســئول  نمی توانــد  عنــوان 
داشــت مدیریــت  اســالمی  ایــران   جمهــوری 

ه باشد. 
نقــوی حســینی ادامــه داد: در ایــن راســتا وزیــر 
اطالعــات بیــان کــرد درخصــوص اســتعالمات مدیــران 
ــورد مشــکوک  ــه 79 م ــون ب ــه تاکن ــه صــورت گرفت ک
التابعیــت برخــورد کردیــم و 35 مــورد آن بــه مــا 
اثبــات شــده کــه تابعیــت مضاعــف دارنــد و صراحتــا 

ــم. ــا را رد کردی ــت آن ه ــز صالحی نی
وی بــا اشــاره بــه برخــورد وزارت اطالعــات بــا مدیــران 
دوتابعیتــی گفــت: آقــای علــوی حتــی مــوردی را نــام 
ــدا  ــا بع ــت و م ــئولیت داش ــرد مس ــن ف ــه ای ــرد ک ب
متوجــه شــدیم کــه او دارای تابعیــت مضاعــف اســت 
ــم کــه ایــن  ــالغ کردی ــه مقــام مافــوق او رســما اب و ب
ــن  ــد ای ــودن نمی توان ــی ب ــت دوتابعیت ــه عل ــرد ب ف
ــگاه  ــرد از آن جای مســئولیت را داشــته باشــد و آن ف

خلــع شــد.

رئیــس ســتاد پیگیــری اجــرای برجــام گفــت: حرکــت 
کشــور در راســتای بهره گیــری از ثمــرات برجــام حرکــت 
خوبــی اســت؛ در عیــن حــال چالش هایــی هــم وجــود 
ــل  ــل طــرف مقاب ــه تعل ــوط ب ــا مرب ــداری از آن ه ــه مق دارد ک
اســت. بــه گــزارش حــوزه پارلمانــی کیمیــای وطــن بــه 
ــه  ــیه جلس ــی در حاش ــاس عراقچ ــت، عب ــه مل ــل از خان نق
کمیتــه هســته ای کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی  در جمــع خبرنــگاران 
ــی  ــت مل ــیون امنی ــته ای کمیس ــه هس ــت: کمیت ــار داش  اظه
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی  وظیفــه بحــث 
ــه  ــور تهی ــام و همین ط ــرای برج ــوص اج ــی در خص و بررس
ــس  ــن مجل ــه صح ــد ب ــیون بای ــه کمیس ــی را ک گزارش های
ــور  ــاون ام ــده دارد. مع ــر عه ــه بدهــد، ب شــورای اســالمی  ارائ

حقوقــی و بین المللــی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه بــه 
ــم ــال می کنی ــری برجــام دنب ــا در ســتاد پیگی ــه م ــی ک  میزان

ــی انجــام شــده  ــاز و گشــایش های خوب ــی ب مســیرهای خوب
گفــت: حرکــت کشــور در راســتای بهره گیــری از ثمــرات برجــام 
ــم  ــی ه ــال چالش های ــن ح ــت؛ در عی ــی اس ــت خوب حرک
وجــود دارد و مشــکالتی هســت کــه مقــداری از آن هــا مربــوط 
ــرا تاخیرهایــی در بعضــی  ــل اســت؛ زی ــل طــرف مقاب ــه تعل ب
ــام  ــرای برج ــری اج ــتاد پیگی ــس س ــته اند. رئی ــع داش مواق
ــا بیــان اینکــه بعضــی مواقــع طــرف مقابــل بدعهدی هایــی   ب
را انجــام داده و آن فضاهایــی را کــه بایــد بــرای اجــرای 
نکــرده ایجــاد  می کــرده،  ایجــاد  برجــام   موفقیت آمیــز 

ــال  ــب در ح ــا مرت ــود دارد و م ــا وج ــن چالش ه ــت: ای گف
ــتیم. ــائل هس ــن مس ــری ای ــل و پیگی تعام

ــع  ــه جام ــال الیح ــی ارس ــور از آمادگ ــی رئیس جمه ــاون پارلمان مع
انتخاباتــی بــه مجلــس شــورای اســالمی خبر داد. حســینعلی امیــری 
دربــاره آخریــن وضعیــت الیحــه نظــام جامــع انتخابــات کشــور گفــت: 
ایــن الیحــه تهیــه شــده و مراحــل نهایــی خــود را ســپری می کنــد. 
 وی افــزود: وزارت کشــور بــا همــکاری مرکــز پژوهش هــای مجلــس
ــام  ــه نظ ــان، الیح ــورای نگهب ــان ش ــی و کارشناس ــگران سیاس کنش
جامــع انتخاباتــی را تهیــه کردنــد و بــه زودی در صحــن علنــی مجلــس 
مطــرح می شــود. امیــری در رابطــه بــا طــرح استفســاریه تبصــره 3 
ــن  ــات مجلــس شــورای اســالمی گفــت: ای ــون انتخاب ــاده 52 قان م
طــرح بــه نوعــی درصــدد کاهــش اختیــارات شــورای نگهبــان بــود کــه 

اعضــای شــورای نگهبــان نســبت بــه آن ایراداتــی داشــتند. 
وی افــزود: طبــق گفتــه  ســخنگوی شــورای نگهبــان، ایــن طــرح حــق 
اظهــار نظــر شــورای نگهبــان را دربــاره صالحیــت نامزدهــای مجلــس 
شــورای اســالمی  محــدود کــرد و مغایــر بــا اصــل 99 قانــون اساســی 
تشــخیص داده شــد. معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور تصریــح کــرد:  
ــر مجلــس روی  ــن طــرح در حــال حاضــر در مجلــس اســت. اگ ای
قوانیــن اصــرار کنــد و نظــر شــورای نگهبــان را تأمیــن کنــد، ایــن طــرح 
ــس  ــردد. پیش نوی ــام بازمی گ ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم ب
الیحــه نظــام جامــع انتخابــات 2 مــاه گذشــته بــا امضــای وزیر کشــور 
بــه هیئــت دولــت ارائــه و پــس از تصویــب از ســوی هیئــت وزیــران 

بــه مجلــس تقدیــم شــد.

رئیــس فراکســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اداری 
ــص از  ــق و تفح ــری تحقی ــر پیگی ــد ب ــا تاکی ــس ب مجل
ــم  ــری ه ــراد دیگ ــت: اف ــان گف ــره فرهنگی ــدوق ذخی صن
ــه  ــان ب ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــات صن ــا تخلف ــاط ب در ارتب

ــد. ــد ش ــتگیر خواهن ــن زودی دس همی
ــده  ــت پرون ــن وضعی ــوص آخری ــته درخص ــر خجس امی
تحقیــق و تفحــص از صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان گفــت: 
ــارد تومــان  ــه 8 هــزار میلی ــب ب ــه اینکــه قری ــا توجــه ب ب
ــورت  ــان ص ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــی در صن ــف مال تخل
گرفتــه اســت تحقیــق و تفحــص را بــا قاطعیــت در 
ــد  ــم بای ــه طــور حت ــم کــرد و ب ــری خواهی مجلــس پیگی
فرهنگیــان مشــخص  در صنــدوق ذخیــره  متخلفــان 

ــوند. ش
ــورای  ــس ش ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
ــل در  ــراد دخی ــدادی از اف ــه تع ــان اینک ــا بی ــالمی  ب اس
ــع  ــوی مراج ــان از س ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــات صن تخلف
ــم  ــری ه ــراد دیگ ــزود: اف ــدند، اف ــتگیر ش ــی دس قضای
بــه همیــن زودی دســتگیر خواهنــد شــد؛ البتــه کــه 
دســتگاه های نظارتــی در ایــن خصــوص ورود جــدی 
ــی از  ــتگاه های نظارت ــات دس ــد از اقدام ــته اند و بای داش

ــت ــه مل ــرد. خان ــکر ک ــی تش ــتم قضای ــه سیس جمل

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: 
35 مدیر دوتابعیتی شناسایی شدند

 عراقچی در جمع خبرنگاران:
چالش های برجام ناشی از تعلل طرف مقابل است

 الیحه جامع انتخاباتی 

به زودی به صحن مجلس می رود

 موج جدید دستگیری ها 

در صندوق ذخیره فرهنگیان

حتما بخوانید!
گزینه های جدید برای جایگزینی جنتی یکشنبه  25  مهرماه   21395
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اݡست ݡسىݔ

تقابل با رجزخوانی دشمن                                     
ادامه از صفحه یک: 

پاســخ  در  دیگــر  جــای  در  و   
استاد دانشگاه

محمدجواد قاسمی

رجزخوانی هــای معاویــه می نویســد: 
اْلَحَســِن  َأُبــو  َأَنــا  َو  َطالــٍب،  َأبــی  ْبــُن  َعِلــیُّ   »ََأَنــا 
َحْنَظَلــَة  َأخیــَک  َو  ُعْتَبــَة،  َجــدِّک  َقاِتــُل  اْلُحَســْیِن،   َو 
َبــْدٍر،  َیــْوَم  َشــْدخًا  اْلَولیــِد،  َخالِــَک  َو  َشــْیَبَة  ــَک  َعمِّ  َو 
َمعــی  ــْیُف  السَّ َذلِــَک  َو  ِبَبعیــٍد«.  ِمْنُهــْم  َأْنــَت  َمــا   َو 

َو ِبَذلَِک اْلَقْلِب َأْلقى َعُدّوی.« 
عتبــه  جــدت  هــم کوبنــده  در  الحســن«  »ابــو  مــن    
ــد در  ــو ولی ــى ت ــیبه  و دائ ــت ش ــه و عموی ــرادرت حنظل  و ب
ــا  روز بــدرم. تــو از آن هــا دورتــر نیســتی و همــان شمشــیر ب
ــه رو  ــمن روب ــا دش ــوان ب ــب پرت ــان قل ــا هم ــت و ب ــن اس م
علــوی  و  قرآنــی  آموزه هــای  از  الهــام  بــا  مى شــوم. 
رزمایش هــا و برخوردهــای قاطعانـــه مســئوالن در برابـــر 
ــه  ــیوه های مقابل ــن ش ــمنان، از بهتری ــای دش زیاده خواهی ه
ــا  ــه ای ب ــه گون ــد ب ــت و بای ــرم اس ــگ ن ــمنان در جن ــا دش ب

ــود.  ــی ش ــب بازدارندگ ــه موج ــرد ک ــام پذی ــات انج تبلیغ
ســامری ها قارون هــا،  هچــون  افــرادی  تاریــخ   در 

اشــعث ها  و  اشــعری ها  ابوموســی  بصری هــا،  حســن 
ــرده  ــری ک ــمن جلوگی ــا دش ــورد ب ــوع برخ ــن ن ــواره از ای هم
و در جبهــه حــق، تشــویش، اضطــراب و تــرس ایجــاد 
ــخصیت های  ــناخت ش ــای ش ــی از معیاره ــد. یک می کرده ان
اردوگاه جبهــه حــق، به ویــژه در زمــان انتخابــات، توجــه 
ــمنان  ــا دش ــه ب ــا در مقابل ــه آن ه ــت ک ــی اس ــن ویژگ ــه ای ب
ــد؟  ــری می کنن ــه موضع گی ــالمی  چگون ــت اس ــالم و ام اس
ــه؟ ــی و منافقان ــری لیبرال ــا موضع گی ــی ی ــری قرآن موضع گی

روز جهانی غذا                             
نامگذاری روزها در دنیا، یکی از رســوم و ســنن حســنه اســت 
 کــه متاســفانه بــه همین خالصــه و اکتفا شــده و کمتــر محتوا 
ــا  ــن نامگذاری ه ــی از ای ــت می شــود. یک ــی در آن یاف  و عمل
ــا 25 مهــر اســت. در  روز جهانــی غــذا در 16 اکتبــر مطابــق ب
ــه  ــده ک ــذاری ش ــذا« نامگ ــی غ ــن روز »روز جهان ــی ای حال
امــروز بیــش از یــک میلیــارد انســان در جهــان از گرســنگی 
رنــج می برنــد و ایــن گرســنگی را از طــرف ســردمداران 

ــد. ــان دارن ــه ارمغ ــن روز ب ــذاری ای نامگ
ــا گرســنگی  ــر فشــارهای اســتکبار ب ــد انســان زی ــه چن روزان
می ســپارند؟  جــان  و  می کننــد  نــرم  پنجــه  و  دســت 
ــرائیل  ــکا و اس ــی اش آمری ــز اصل ــه برنامه ری ــی ک تحریم های
بوده انــد، چنــد انســان را بــه کام مــرگ کشــانده اســت 
و کســی هــم اعتراضــی نکــرده و همچنــان ایــن شــیوه 
ــیاری در  ــی بس ــواد غذای ــه م ــه دارد؟ روزان ــانی ادام غیرانس
سراســر جهــان فاســد می شــود؛ در حالــی کــه مــردم زیــادی 

از گرســنگی می میرنــد. علــت چیســت؟ 
ــی  ــد؛ فرهنگ ــا دی ــگ دنی ــد در فرهن ــم را بای ــن مه ــل ای دلی
را می زنــد  اول   کــه خودخواهــی و منّیــت در آن حــرف 
و ایــن تفکــر کــه »مــن بایــد همــه کاره باشــم و بقیــه نوکــر 
ــت  ــای دس ــد«. فرهنگ ه ــد بمیرن ــد، بای ــر نبودن ــن و اگ م
ــگ  ــه فرهن ــا ک ــا آنج ــت؛ ام ــن اس ــری همی ــاخت بش س

ــد. ــم دی ــن را خواهی ــر از ای ــد، غی ــم ش ــی حاک خدای
اگــر بــه دنیــاى امــروز نــگاه کنیــم، طبــق اخبــار منتشرشــده 
ــش  ــد و بی ــنگى مى میرن ــر از گرس ــا نف ــال میلیون ه ــر س ه
از یــک میلیــارد انســان در ایــن کــره خاکــی گرســنه هســتند؛ 
ــى  ــذاى اضاف ــدر غ ــا آنق ــر دنی ــه در مناطــق دیگ ــى ک در حال
ــت.  ــراى آن نیس ــابى ب ــه حس ــد ک ــا مى ریزن ــه زباله دان ه ب
ــه  ــود ک ــان می ش ــا نمای ــی اینج ــتورات خدای ــت دس اهمی
رســول خــدا فرمودنــد: َمــْن َأْطَعــَم َثالَثــَة َنَفر ِمــَن اْلُمْســِلِمیَن 

ــماواِت. ــوِت السَّ ــان ِفــی َمَلکُ ــُه ِمــْن َثــالِث ِجَن َأْطَعَمــُه اللَّ
کســى کــه ســه نفــر از مســلمانان را اطعــام کنــد، خداونــد او 
را از ســه بــاغ بهشــتى در ملکــوت آســمان ها اطعــام خواهــد 

کــرد.
ــت  ــام اهــل بی ــر اطع ــزرگ ب ــی«، ســندى ب ســوره »هــل ات
ــین  ــن و حس ــد: »حس ــاس مى گوی ــن عب ــت. اب ــر اس پیامب
بــا جمعــى  پیامبــر)ص(  بیمــار شــدند.  علیهما الّســالم 
ــد: اى  ــى)ع( گفتن ــه عل ــد و ب ــان آمدن ــه عیادتش ــاران ب از ی
ابوالحســن! خــوب بــود نــذرى بــراى شــفاى فرزنــدان خــود 
ــر  ــه اگ ــد ک ــذر کردن ــه)س( ن ــى)ع( و فاطم ــردى. عل مى ک
ــزى نگذشــت  ــد. چی ــد، ســه روز روزه بگیرن آن هــا شــفا یابن

ــد.  ــر دو شــفا یافتن ــه ه ک
ــک  ــه)س( ی ــرد و فاطم ــرض ک ــو ق ــن ج ــه م ــى)ع( س عل
ســوم آن را آرد کــرد و نــان پخــت. هنــگام افطــار ســائلى بــر 
در خانــه آمــد و گفــت: ســالم بــر شــما اى خانــدان محمــد! 
مســتمندى از مســتمندان مســلمین هســتم. غذایــى بــه مــن 
 بدهیــد. آن هــا همگــى مســکین را بــر خــود مقــدم داشــتند

و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشیدند.
 روز دوم را همچنــان روزه گرفتنــد و موقــع افطــار وقتــى کــه 
غذایــى را آمــاده کــرده بودنــد )همــان نــان جویــن(، یتیمــى 
ــود  ــذاى خ ــد و غ ــار کردن ــز ایث ــد. آن روز نی ــه آم ــر در خان  ب
ــد  ــد و روز بع ــار کردن ــا آب افط ــر ب ــار دیگ ــد )ب ــه او دادن  را ب

را نیز روزه گرفتند(. 
در ســومین روز، اســیرى هنــگام غــروب آفتــاب بــر در 
خانــه آمــد. بــاز ســهم غــذاى خــود را بــه او دادنــد. هنگامــى 
و حســین  علــى)ع( دســت حســن  کــه صبــح شــد، 
 علیهما الّســالم را گرفــت و خدمــت پیامبــر صّلــى الّلــه علیــه 
ــه  ــه و آل ــه علی ــى الّل ــر صّل ــه پیامب ــى ک ــد. هنگام ــه آم و آل
آن هــا را مشــاهده کــرد، دیــد از شــدت گرســنگى مى لرزنــد. 
ــن  ــراى م ــم ب ــما مى بین ــه در ش ــى را ک ــن حال ــود: ای فرم
ــا آن هــا حرکــت  بســیار گــران اســت. ســپس برخاســت و ب
ــد  ــالم ش ــه علیهاالس ــه فاطم ــه وارد خان ــى ک ــرد. هنگام ک
ــه از شــدت  ــى ک ــادت ایســتاده، در حال ــد در محــراب عب دی
گرســنگى شــکم او بــه پشــت چســبیده و چشــمهایش 
 بــه گــودى نشســته اســت. پیامبــر صّلــى الّلــه علیــه 
 و آلــه ناراحــت شــد. در همیــن هنــگام جبرئیــل نــازل شــد 
ســوره »هــل اتــی« را بــر پیامبــر خوانــد و گفــت: اى محّمــد! 

خداونــد بــا چنیــن خاندانــى بــه تــو تهنیــت مى گویــد. 
ــه  ــم ک ــد و داری ــراغ داری ــخ س ــای تاری ــی و در کج ــه کس چ
این چنیــن عمــل کــرده باشــند؟ ایــن الگــوی بی بدیلــی 
اســت کــه امــروز جهــان نیازمنــد احیــای آن اســت تــا دیگــر 
ــن  ــی در ای ــه اقدام ــیم. گرچ ــر نباش ــنگی و فق ــاهد گرس ش
ــم  ــا می توانی ــا ســاخته نیســت، ام ــار از دســت م حــد از ایث
ــزان  ــت آن عزی ــار و گذش ــیره ایث ــه س ــنگ ها فاصل ــا فرس  ب

را تجربه کنیم.
ــام گرســنگان  ــح شــده اطع ــز تصری ــات نی در بعضــى از روای
بــه طــور مطلــق )هــر چنــد مؤمــن و مســلمان هــم نباشــند( 
ــر  ــى از پیغمب ــه در روایت ــان ک ــت. چن ــال اس ــل اعم از افض
ــْن  ــت: ِم ــده اس ــه( آم ــه وآل ــالم)صلى هللا علی ــى اس گرام
ِة َو ِإْشــباُع اْلِکباِد  َأْفَضــِل اْلَْعمــاِل ِعْنــَد الّلــِه ِإْبــراُد اْلِکباِداْلحــارَّ

ــِة. اْلجاِئَع
ــزد خــدا، خنــک کــردن جگرهــاى  یکــى از برتریــن اعمــال ن

ــنه.  ــکم هاى گرس ــردن ش ــیر ک ــت و س داغ اس
 ایــن توجــه ویــژه اســالم را بــه ســیرکردن و رفــع گرســنگی 
ــی  ــام روز جهان ــه ن ــه روز خاصــی ب ــش از آنک می رســاند، پی

غــذا نامگــذاری شــود.

خبر سیاسی 

استیضاح فانی پس گرفته شد
ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس گفــت: 
ــوت  ــه دع ــه جلس ــار ب ــی دو ب ــای فان ــر، آق ــدت اخی در م
ــواالت در  ــی از س ــه بعض ــان ب ــات ایش ــا توضیح ــدند و ب ش
ذهــن اســتیضاح کنندگان پاســخ قانع کننــده داده شــد. 
ــجو ــزاری دانش ــازی خبرگ ــای مج ــروه فض ــزارش گ ــه گ  ب
کمیســیون  سخنـــگوی  میـــرزاده،  میرحمایــت 
در  اســالمی  شــورای  مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش 
آمــوزش وزیــر  اســتیضاح  جلســه  لغــو   خصــوص 
قــرار  ایــن  از  ماجــرا  تمــام  کــرد:  اظهــار  پــرورش  و 
درخواســت  کــه  نماینــدگان  از  عــده  یــک  کــه  بــود 
امضــا کــرده  را  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  اســتیضاح 
گرفتنــد  پــس  را  اســتیضاح  نامــه  و  رفتنــد   بودنــد، 

و گفتند که خودمان این قضیه را حل می کنیم. 
نامــه  ایــن  کــه  افــرادی  اســت  ممکــن  افــزود:   وی 
هیئت رئیســه  تحویــل  را  آن  دوبــاره  گرفتنــد،  پــس  را 
مشــکالت  اســت  ممکــن  دیگــر  طــرف  از  و  بدهنــد 
باشــد  شــده  مرتفــع  اخیــر  مــدت  در  آن هــا   مدنظــر 
و آن هــا بــه صــورت کلــی از ایــن اســتیضاح منصــرف 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــان اینک ــا بی ــرزاده ب ــند. می ــده باش ش
پــرده پشــت  در  ایــن صحبــت کــرد کــه  از   نمی تــوان 

آمــوزش  وزیــر  بــا  اســتیضاح کنندگان  میــان   البــی 
ــدت  ــرد: در م ــوان ک ــت، عن ــه اس ــورت گرفت ــروش  ص و پ
اخیــر آقــای فانــی دو بــار بــه جلســه دعــوت شــدند 
در  ســواالت  از  بعضــی  بــه  ایشــان  توضیحــات  بــا  و 
داده  قانع کننــده  پاســخ  اســتیضاح کنندگان    ذهــن 

شد. میزان

پیش به سوی تسخیر النه های مجازی 

جاسوسی استکبار جهانی
همایــش »تســخیر النه هــای مجــازی جاسوســی اســتکبار 

ــود. ــزار می ش ــی« امروزبرگ جهان
رئیــس ســتاد مرکــزی بزرگداشــت یــوم هللا ۱3 آبــان اعــالم 
جاسوســی  مجــازی  النه هــای  تســخیر  همایــش  کــرد 
ــان و  ــان زم ــا یزیدی ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــی ب ــتکبار جهان اس
ــروز 25  ــان ام ــازی آن ــای مج ــی و فض ــبکه های اجتماع ش
ــس ســتاد  ــزار می شود.حســین کاشــانی پور رئی ــاه برگ مهرم
مرکــزی بزرگداشــت یــوم هللا 13 آبــان اظهــار داشــت: پــس از 
تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا کــه در آن طراحی هــا علیــه 
نظــام جمهــوری اســالمی صــورت می گرفــت و دانشــجویان 
ــا هدایت هــای امــام)ره( آن را تســخیر کردنــد،  خــط امــام ب
ــه از  ــرار گرفــت ک ــن موضــوع ق ــر ای اســتکبار طراحــی اش ب
ــت ســوء گذشــته  ــه و نی ــان برنام ــد هم ــا بتوان ســایر ابزاره
خــود را دنبــال کنــد. کاشــانی پور خاطرنشــان کــرد:  بــا 
گســترده شــدن فضــای مجــازی و توســعه اســتفاده از آن،  
اســتکبار رســالت و وظیفــه خــود را بــه حــوزه فضــای مجــازی 
ــا شــاهدیم اســتکبار به جــای اســتفاده  ــرد و امــروز م وارد ک
ــانیت، آن را در  ــانی و انس ــتای اطالع رس ــزار در راس ــن اب از ای
ــا اســتفاده  ــت ه ــه ســلطه کشــیدن کشــورها و مل مســیر ب
می کنــد. وی گفــت: ایــن همایــش یــک نــوع فرمانــی اســت 
ــا عنــوان »پیــش بــه ســوی تســخیر النه هــای جاسوســی  ب
ــود  ــخنان خ ــه س ــی«. وی در ادام ــتکبار جهان ــازی اس مج
خاطرنشــان کــرد: بزرگ تریــن پیــام قیــام حســینی مبــارزه 
ــان  استکبارســتیزی اســت.  ــاری هم ــه اعتب ــا ب ــم و ی ــا ظل ب
آنچــه کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مــا پیام هــای امــام 
ــم.  ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــد م ــور روزآم ــه ط حســین)ع( را ب
امــام حســین)ع(  در صحــرای کربــال، روز عاشــورا و قبــل آن 
نیــز تــدارک دیدنــد کــه پیــام استکبارســتیزی، ظلم ســتیزی، 
بندگــی خــدا و ایســتادگی در راه انســانیت بــه همــه نوع بشــر 
ــیر  ــت در مس ــرای حرک ــه ب ــان اینک ــا بی ــانی پور ب برسد.کاش
ــه  ــان چگون ــان زم ــم یزیدی ــد ببینی ــین)ع( بای ــام حس ام
ــن  ــل م ــه »ه ــن ب ــک گفت ــت:  لبی ــوند، گف ــدود می ش مح
ناصــر ینصرنــی« همــان ایجــاد مضیقــه و محدودیــت بــرای 

ــان اســت.  یزیدی
ــت  ــت، رنجــش و محدودی ــه ســبب عصبانی ــی ک ــر اقدام ه
ــرد،  ــان را بگی ــای آن ــوی زیاده خواهی ه ــان شــود و جل یزیدی
یــک اقــدام حســینی اســت.رئیس ســتاد بزرگداشــت 
ــن همایــش و اساســًا  ــان گفــت: ای ــان در پای مراســم 13 آب
استکبارســتیزی از مهم تریــن اقدامــات حســینیان زمــان 
اســت کــه بتواننــد بــا لبیــک بــه »هــل مــن ناصــر ینصرنــی« 
 امــام  حســین)ع( عرصــه را بــر یزیدیــان زمــان تنــگ 

کنند.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی  در اجــرای بنــد یــک اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی 
از  پــس  را کــه  »انتخابــات«  سیاســت های کلــی 
مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تعیین 

ــد. ــالغ کردن شــده، اب
ــه رؤســای  ــات کــه ب ــی انتخاب متــن سیاســت های کل
قــوای ســه گانه و رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت 

نظــام ابــالغ شــده، بــه ایــن شــرح اســت:
بسم  هللا  الرحمن  الرحیم

سیاست های کلی انتخابات
۱ـ تعییــن حوزه هــای انتخاباتــی مجلــس شــورای 
ــت  ــای جمعی ــر مبن ــالمی  ب ــوراهای اس ــالمی  و ش  اس
ــر  ــه حداکث ــه ای ک ــر؛ به گون ــات اجتناب ناپذی و مقتضی
عدالــت انتخاباتــی و همچنیــن شــناخت مــردم از 

ــم شــود. ــا فراه نامزده
2ـ برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی  بــه 
صــورت دو مرحلــه ای در صــورت عــدم کســب نصــاب 

ــه اول. قانونــی در مرحل
ــا  ــی ب ــات انتخابات ــان در تبلیغ ــدی داوطلب 3ـ بهره من
تقســیم برابــر متناســب بــا امکانــات در هــر انتخابــات 
مجــازی  فضــای  و  صداوســیما  از  مــورد   حســب 

و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی  کشور.
ــاز  ــع مج ــا و مناب ــوع هزینه ه ــدود و ن ــن ح ۴ـ تعیی
منابــع  شفاف ســازی  انتخاباتــی،  غیرمجــاز   و 
و تشــکل های  داوطلبــان  انتخاباتــی  و هزینه هــای 
سیاســی و اعــالم بــه مراجــع ذی صــالح و اعمــال 
ــی  ــیوه و چگونگ ــن ش ــر آن و تعیی ــق ب ــارت دقی نظ

ــی. ــات مال ــا تخلف ــورد ب برخ
5ـ ممنوعیــت هرگونــه تخریــب، تهدیــد، تطمیــع 
قانونــی  اختیــارات  از   فریــب و وعده هــای خــارج 
و هرگونــه اقــدام مغایــر بــا امنیــت ملــی نظیــر تفرقــه 

قومــی  و مذهبــی در تبلیغــات انتخاباتــی.
۶ـ ممنوعیــت اســتفاده از حمایــت و امکانــات بیگانگان 
ــا و احــزاب  ــی توســط نامزده ــی و تبلیغات ــم از مال  اع

و برخورد به  موقع دستگاه های ذی ربط.
انتخاباتــی  تخلفــات  و  جرایــم  از  پیشــگیری   7ـ 
و هرگونــه اقــدام مغایــر قانــون، منافــع ملــی، وحــدت 
ــارج از  ــی و رســیدگی ســریع و خ ــت مل ــی و امنی مل
نوبــت حســب مــورد بــه آن هــا، به ویــژه جرایــم امنیتــی 

مالــی و تبلیغاتــی و اقدامــات تخریبــی ضــد داوطلبان.
8 ـ ارتقــای ســطح شــناخت و آگاهــی و آموزش هــای 
ــه  ــی و نهادین ــای انتخابات ــج هنجاره ــی  و تروی عموم
تعییــن قواعــد   کــردن آن در فرهنــگ عمومــی  و 
و ضوابــط رقابــت سیاســی ســالم بــه منظــور افزایــش 
 مشــارکت و حضــور آگاهانــه و بــا نشــاط مــردم 

و کمک به انتخاب اصلح.
ــرای فعالیــت  ــن چارچوب هــا و قواعــد الزم ب 9 ـ تعیی
قانونمنــد و مســئوالنه احــزاب و تشــکل های سیاســی 
ــر  ــات مبتنــی ب و اشــخاص حقیقــی در عرصــه انتخاب
ــه  ــران ب ــوری اســالمی  ای ــی نظــام جمه اصــول و مبان
نحــوی کــه رقابت هــای انتخاباتــی منجــر بــه افزایــش 
ــام  ــدار نظ ــات و اقت ــاد، ثب ــه، اعتم ــارکت آگاهان مش

شــود.
ــازی  ــا زمینه س ــراه ب ــته گزینی هم ــای شایس ۱۰ـ ارتق
مناســب در انتخــاب داوطلبــان تــراز شایســته جمهوری 
اســالمی  ایــران و دارای ویژگی هایــی متناســب بــا 

ــوط از طریــق: ــگاه مرب جای
ــق معیارهــا و شــاخص ها و شــرایط  ۱ـ۱۰ـ تعییــن دقی
عمومــی  و اختصاصــی داوطلبــان در چارچــوب قانــون 
ــمی ــی، جس ــدی علم ــر کارآم ــد ب ــا تأکی ــی ب  اساس

ــوط  ــئولیت های مرب ــا مس ــب ب ــتگی متناس   و شایس
و تعهــد بــه اســالم، انقــالب و نظــام اســالمی  و قانــون 
ــه والیــت فقیــه و ســالمت  اساســی، به ویــژه التــزام ب

اخالقی اقتصــادی.

2ـ۱۰ـ شناســایی اولیــه توانایــی و شایســتگی داوطلبان 
ــی  ــب قانون ــیوه های مناس ــه ش ــام ب ــه ثبت ن  در مرحل

و متناسب با هر انتخابات.
3ـ۱۰ـ بررســی دقیــق و احــراز شــرایط الزم بــرای 
ــی در  ــان کاف ــی زم ــا پیش بین ــا ب ــت نامزده صالحی
چارچــوب قانــون هــر انتخابــات از طریــق اســتعالم از 
مراجــع ذی صــالح و پاســخگویی مســئوالنه و به موقــع 

ــا. آن ه
۴ـ۱۰ـ اتخــاذ ترتیبــات الزم بــرای بــه حداقــل رســاندن 

ممنوعیــت حضــور داوطلبــان شــاغل.
ــرای  ــا و شــرایط الزم ب ــالم معیاره ــف و اع 5ـ۱۰ـ تعری
ــر  ــر و مدب ــی و مدی تشــخیص رجــل سیاســی، مذهب
ــوری توســط شــورای  ــودن نامزدهــای ریاســت جمه ب

ــان. نگهب
 ۱۱ـ نظــارت شــورای نگهبــان بــر فرآیندهــا، ابعــاد 
و مراحــل انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجلــس 
شــورای اســالمی  و مجلــس خبــرگان رهبــری از 
ــان، رســیدگی  ــت داوطلب ــی صالحی ــد نهای ــه تأیی جمل
بــه شــکایات و تأییــد یــا ابطــال انتخابــات بــه منظــور 
تأمیــن ســالمت انتخابــات، جلــب مشــارکت حداکثری 

ــا: ــدگان ب ــان و رأی دهن ــوق داوطلب ــن حق و تأمی
۱ـ۱۱ـ تعییــن ســاز و کارهــای شــفاف، زمان بنــدی 
فراهــم کــردن حضــور  و  اطمینان بخــش  و  شــده 
داوطلبــان یــا نماینــدگان آن هــا در تمــام مراحــل.

دالیــل  خصــوص  در  مکتــوب  پاســخگویی  2ـ۱۱ـ 

ابطــال انتخابــات و رد صالحیــت داوطلبــان در صــورت 
ــان. ــت آن درخواس

جهــت  در  نویــن  فناوری هــای  از  بهره گیــری  ۱2ـ 
حداکثرســازی شــفافیت، ســرعت و ســالمت در اخــذ 

ــج. ــالم نتای ــمارش آرا و اع و ش
۱3ـ تعییــن ســاز و کار الزم بــرای حســن اجــرای 
ــری از  ــم نامه، جلوگی ــت قس ــی، رعای ــف نمایندگ وظای
ــام  ــی و انج ــادی و اخالق ــی، اقتص ــتفاده مال سوءاس
اقدامــات الزم در صــورت زوال یــا کشــف فقــدان 

شــرایط نمایندگــی مجلــس در منتخبــان.
۱۴ـ ثبــات نســبی قوانیــن انتخابــات در چارچــوب 
ــدت  ــرای م ــدادن آن ب ــر ن ــی و تغیی سیاســت های کل
ــرات  ــب تغیی ــا تصوی ــرورت و ب ــه ض ــر ب ــه، مگ معتناب
بــا رأی حداقــل دوســوم نماینــدگان مجلــس شــورای 

ــالمی. اس
ــق  ــات و ح ــالمت انتخاب ــداری از آزادی و س ۱5ـ پاس
ــه  ــردم ب ــت از آرای م ــراد و صیان ــه اف ــاب آزادان انتخ
ــرا  ــارت و اج ــذاری، نظ ــاس در قانون گ ــوان حق الن عن
 و نیــز رعایــت کامــل بی طرفــی از ســوی مجریــان 

و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
۱۶ـ ممنوعیــت ورود نیروهــای مســلح، قــوای ســه گانه 
تابعــه آن هــا  از وزارتخانه هــا و دســتگاه های   اعــم 
 دستگاه هـــای اطالعاتـــی و امنیتـــی، سازمـان هـــا 
ــی  ــای عموم ــی و نهاده ــرکت های دولت ــا و ش نهاده
  در دســته بندی های سیاســی و جناحــی انتخاباتــی 

و جانبداری از داوطلبان.
ــس  ــوری، مجل ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ۱7ـ اج
رهبــــری  اسالمـــی، مجلــس خبـــرگان   شــورای 
ــط وزارت  ــتا توس ــهر و روس ــالمی  ش ــوراهای اس و ش
ــات  ــزی انتخاب ــی مرک ــت اجرای ــر هیئ کشــور و زیرنظ
ــت  ــن هیئ ــب ای ــه ترکی ــور ک ــر کش ــت وزی ــه ریاس  ب
و وظایــف آن و همچنیــن ترکیــب و وظایــف هیئت های 
ــخص  ــون مش ــتانی را قان ــتانی و شهرس ــی اس  اجرای

می کند.
۱8ـ تنظیــم تاریــخ و همزمانــی برگــزاری انتخابات هــای 
عمومــی،  بــه گونــه ای کــه فاصلــه برگــزاری آن هــا 
و کار  ســاز  و  مراحــل  و  باشــد  ســال  دو  حــدود 
 اجرایــی آن تــا حــد امــکان یکســان و متحــد صــورت 

پذیرد.

 عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلس از صالحــی امیری 
بــرای  محتمــل  بــه  عنــوان گزینه هــای  آشــنا  و 
 تصــدی ســمت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی

ــی  ــتعفای عل ــوع اس ــدن موض ــدی ش ــورت ج در ص
ــرد. ــام  ب ــی، ن جنت

طیبــه سیاوشــی شــاه عنایتی در واکنــش بــه بعضــی 
ــی  ــتعفای عل ــوص اس ــده درخص ــارات مطرح ش اظه
اســالمی گفت:  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  جنتــی، 

بــه صــورت رســمی در جریــان اخبــار اســتعفای 
ــن  ــی م ــتم؛ ول ــاد اسالمی نیس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــانه ای  ــای رس ــه در فض ــی ک ــر مطالب ــالوه ب ــز ع  نی
و مجــازی منتشــر شــده، از ســوی دو منبــع کــه 
ــری  ــن خب ــد، چنی ــی دارن ــن خصــوص ارتباطات  در ای

را شنیده ام.
ــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر  ــردم ته ــده م  نماین
اســالمی درباره  شــورای  مجلــس  در  پردیــس  و 

فرهنــگ  وزارت  بــرای  احتمالــی   گزینه هــای 
رضــا  ســید  نــام  کــرد:  اســالمی اظهار  ارشــاد  و 
صالحــی امیــری، رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه 
فرهنگــی  مشــاور  آشــنا،  حســام الدین  و  ملــی 
اسامی مطرح شــده ای  جملــه  از  رئیس جمهــور، 
اســت کــه مــن بــرای تصــدی مقــام وزارت شــنیده ام.

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس در خصــوص 
علــی  اســتعفای  موضــوع  طــرح  و کیــف  کــم 

ــه صــورت  جنتــی افــزود: طــرح چنیــن موضوعــی ب
گمانه زنــی و شــایعه، اتفــاق بــدی در حــوزه فرهنــگ 
ــودن ایــن  ــا نب ــودن ی اســت؛ ضمــن آنکــه صــوری ب
حــوزه  زیــرا  اســت؛  آســیب زننده  نیــز  اســتعفا 
ــن  ــه را در بی ــف بودج ــن ردی ــر، آخری ــگ و هن فرهن
ــی  ــد؛ ول ــت می کن ــور دریاف ــف کش ــای مختل حوزه ه
ــگاه  ــود دارد، در جای ــه از آن وج ــی ک ــر انتظارات از نظ

ــرار دارد. ــت ق نخس

گزینه های جدید برای جایگزینی جنتی

 رهبر معظم انقالب اسالمی  سیاست های کلی انتخابات را ابالغ کردند

شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی و اعمال نظارت دقیق بر آن

آگهی مزایده عمومی  )مرحله اول(
آباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۶۶ مورخه 95/3/۱7 شورای  شهرداری نوش 
محترم اسالمی  شهر، نسبت به فروش یک دستگاه کمپرسی مدل 9۴ از طریق مزایده 
عمومی   اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، و دریافت فرم 
مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

نوبت  دوم



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ــنگینی  ــم س ــم تحری ــی، حک ــه اروپای ــی در اتحادی دادگاه
ــه  ــرده ک ــی نفتکــش کشــورمان وضــع ک ــه شــرکت مل علی
تــا ۳۰ ســال نمی تــوان آن را لغــو کــرد و حتــی شــامل 
ســهامداران ایــن شــرکت از جملــه شســتا و صنــدوق 

بازنشســتگی نفــت نیــز می شــود.
ــن حکــم کــه در یــک الیحــه 27 صفحــه ای  ــر اســاس ای ب
ــی  ــچ دادگاه ــده، هی ــاغ ش ــش اب ــی نفتک ــرکت مل ــه ش ب
ــا ۳۰ ســال  ــم را ت ــن حک ــا حــق فســخ ای ــه اروپ در اتحادی

ــدارد. ــده ن آین
ــن  ــز از ای ــی نی ــای اروپای ــم، بیمه ه ــن حک ــاس ای ــر اس ب

ــد. ــی ندارن ــای ایران ــردن نفتکش ه ــه ک ــق بیم ــس ح پ
دادگاه  ایــن  حکــم  بخــش  عجیب تریــن  و  مهم تریــن 
اروپایــی، تحریــم ســهامداران شــرکت ملــی نفتکــش، یعنــی 
شســتا، صنــدوق بازشنســتگی نفــت و صندوق بازنشســتگی 

کشــوری اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، پیش تــر دادگاهــی در اروپــا 
ــش داده  ــی نفتک ــرکت مل ــای ش ــو تحریم ه ــه لغ ــم ب حک
بــود کــه حکــم اخیــر دادگاه اروپایــی، نقــض حکــم قبلــی در 

ــود. ــی می ش ــا تلق ــه اروپ ــای اتحادی دادگاه ه
ــال های  ــده از س ــع ش ــای وض ــن تحریم ه ــی از مهم تری یک

ایرانــی  نفتکش هــای  تحریــم  ایــران،  علیــه   گذشــته 
 و به ویــژه بیمــه ایــن نفتکش هــا بــود کــه بــرای تــردد 
ــادی  ــکات زی ــان مش ــادر جه ــا در بن ــن آن ه ــو گرفت و پهل
ایجــاد می کــرد. تحریــم شــرکت ملــی نفتکــش همــواره در 
رســانه ها بــه عنــوان بخشــی از تحریــم فــروش نفــت ایــران 

تلقــی شــده اســت.
شــرکت ملــی نفتکــش در 15 اکتبــر ســال 2۰12 مطابــق بــا 
24 مهرمــاه ســال 1۳91 مــورد تحریــم اتحادیــه اروپــا قــرار 

گرفــت.
بــر ایــن اســاس بــا اقداماتــی کــه از طریــق وکای شــرکت 
ــال  ــوالی س ــخ ۳ ج ــد، در تاری ــام ش ــش انج ــی نفتک مل
2۰14 دادگاه لوکزامبــورگ حکــم لغــو تحریــم شــرکت ملــی 
ــم  ــض حک ــر نق ــم اخی ــرد. حک ــران را صــادر ک نفتکــش ای

دادگاه لوکزامبــورگ محســوب می شــود.
ــش  ــی نفتک ــرکت مل ــل ش ــر عام ــی، مدی ــر صفای علی اکب
دقیقــا دو ســال پیــش در مهرمــاه 9۳ پــس از اعــام قطعــی 

ــه  ــش در اتحادی ــی نفتک ــرکت مل ــم ش ــع تحری ــدن رف ش
اروپــا گفتــه بــود: »مــا دو نــوع تحریــم داریــم کــه نــوع اول 
ــا  ــن تحریم ه ــون ای ــت و هم اکن ــی اس ــای عموم تحریم ه
پابرجاســت؛ بنابرایــن در شــرایط فعلــی، نمی توانیــم از 
ــه دادگاه  ــا آنچ ــم؛ ام ــتفاده کنی ــی اس ــای بین الملل بیمه ه
ــرکت  ــاص از ش ــم خ ــو تحری ــرده لغ ــام ک ــورگ اع لوکزامب
ــد  ــاس مانن ــن اس ــر ای ــه ب ــت ک ــران اس ــش ای ــی نفتک مل
گذشــته می توانیــم از خدمــات بیمه هــای داخلــی اســتفاده 

ــم.« کنی
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه تحریم ه ــام، هم ــس از برج ــود پ ــرار ب ق
فــروش نفــت ایــران و دریافــت پــول حاصــل از آن برطــرف 
شــود. برخــی حقوقدانــان مرتبــط بــا وزارت نفــت می گوینــد 
ایــن تحریــم اتحادیــه اروپــا علیــه شــرکت ملــی نفتکــش 
تــا زمانــی کــه برجــام نقــض نشــود و طرفیــن بــه آن متعهــد 
ــن  ــی ای ــا در صورت ــد و تنه ــد ش ــی نخواه ــند، عملیات باش
تحریــم وارد فــاز اجــرا خواهــد شــد کــه برجــام لغــو شــود.

بــه عبــارت دقیق تــر ایــن حقوقدان هــا معتقدنــد ایــن 
تحریــم علی رغــم آنکــه وضــع شــده، تــا زمانــی کــه برجــام 
 لغــو نشــده باشــد در حالــت تعلیــق بــه ســر خواهــد 

برد.

غیرقابل لغو برای ۳۰ سال

تحریم سنگین اتحادیه اروپایی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و سهامدارانش 

رئیــس  کل بانــک مرکــزی دربــاره آخریــن وضعیــت 
غربــی  بانک هــای کشــورهای  همــکاری  و  ســوئیفت 
ــبت  ــود نس ــرایط موج ــت: ش ــی گف ــای ایران ــا بانک ه ب
داشــت وجــود  برجــام  از  قبــل  انتظاراتــی کــه   بــه 

رضایت بخش نیست.
بانک هــای  همــکاری  ســیف،  ولی الــه 
ــت  ــده ندانس ــران را راضی کنن ــا ای ــی ب  غرب
ــه نســبت  ــن اســت ک ــت ای ــت: واقعی و گف
 بــه قبــل از برجــام، وضعیــت متفاوت اســت 
و روابــط بانکــی مناســبی هــم ایجــاد شــده 
ــارت  ــکات تج ــم، مش ــزان ه ــن می و همی
ــد؛  ــا حــدودی حــل می کن ــا را ت خارجــی م

ــازی  ــوان عادی س ــه عن ــرایط را ب ــن ش ــوان ای ــا نمی ت ام
روابــط بانکــی تلقــی کــرد.

رئیــس  کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای 
بــرای  را  بانک هــا، عاقه منــدی الزم  اروپایــی و خــود 
همــکاری بــا طرف هــای ایرانــی دارنــد، افــزود: متاســفانه 

ــه  ــوز ب ــه، هن ــام پذیرفت ــه در برج ــی ک ــه تعهدات ــکا ب آمری
ــی  ــل نگرانی های ــه دلی ــرده و ب ــل نک ــل عم ــورت کام ص
ــدی  ــای بع ــی از برخورده ــی و اروپای ــای غرب ــه بانک ه ک
ــی  ــام بانک ــا نظ ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــد، ب ــکا دارن آمری

ــتند. ــد هس ــی و تردی ــران دارای نگران ای
وی تصریــح کــرد: بایــد اطمینان بخشــی 
ــا  ــن بانک ه ــا ای ــرد ت ــورت گی ــبی ص مناس
ــی  ــای ایران ــا بانک ه ــی ب ــه راحت ــد ب بتوانن
ــته های  ــرا از گذش ــد؛ زی ــرار کنن ــط برق رواب
داشــتند  آن هــا  بــا  خوبــی  روابــط   دور 
و عمومــا خاطره هــای خوبــی از همــکاری 
ــود دارد. ــا وج ــی در اروپ ــای ایران ــا بانک ه ب

بــه گفتــه ســیف، هیچ گونــه ســابقه منفــی یــا عــدم 
ــکاری  ــابقه هم ــول در س ــر وص ــات غی ــت و مطالب پرداخ
ــدارد  ــود ن ــی وج ــای غرب ــا بانک ه ــی ب ــای ایران  بانک ه
و امیــد مــی رود بــا اجــرای مســئولیت هایی کــه آمریــکا بــر 
عهــده گرفتــه، در آینــده نزدیــک ایــن شــرایط ایجاد شــود.

گل و گاب از جملــه محصــوالت صادراتــی ایــران هســتند 
کــه ســاالنه بــه بیــش از 4۰ کشــور دنیــا صــادر می شــوند؛ 
ــود  ــورت وج ــه در ص ــد ک ــدگان آن معتقدن ــا تولیدکنن ام
 پایانــه صادراتــی، می تــوان تجــارت ایــن محصــوالت 

را تا چندین برابر افزایش داد. 
ــواع گیاهــان زینتــی گل و گاب  صــادرات ان
طــی شــش ماهــه امســال افزایــش یافتــه 
ــش  ــا کاه ــز ب ــا نی ــی از بخش ه و در بعض

ــه رو شــده اســت. روب
طــی شــش ماهــه امســال صــادرات از نظــر 
ــدت مشــابه در ســال  ــه م ــی نســبت ب وزن
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــه اس ــش یافت ــته افزای گذش

افزایــش شــامل همــه انــواع گل و گیــاه ایرانــی نمی شــود 
و در بعضــی از حوزه هــا ماننــد گل و گیــاه زینتــی بــا 

کاهــش حــدود ۳۰ درصــدی مواجــه شــده اســت. 
ــی، گل محمــدی  ــان زینت ــواع گیاه  4۰ کشــور مشــتری ان
و گاب ایرانــی هســتند کــه البتــه ایــن کشــورها در بعضــی 

ــادرات  ــرده و ص ــدا ک ــش پی ــان کاه ــا تقاضاهایش زمینه ه
گل و گاب را تحت الشــعاع قــرار دادنــد؛ بــه عنــوان مثــال 
ــت آمده از گل  ــازه و گاب به دس ــرگ ت ــک، گل ب گل خش
محمــدی از جملــه محصــوالت صادراتــی در ایــن زمینــه بــه 
شــمار می رونــد کــه طــی شــش ماهــه امســال افزایــش 

صــادرات را تجربــه کــرده اســت. 
انــواع گل و گیــاه زینتــی ماننــد گل رز و دیگــر 
انــواع گل و غنچــه گل کاهــش صــادرات را در 

نیمــه اول امســال تجربــه کرده انــد.
 بــر اســاس آمــار منتشرشــده انــواع گل 
و گیــاه زینتــی، رشــد منفــی را تجربــه کــرده 
ــاخت های  ــد زیرس ــان می ده ــن نش ــه ای ک
ایرانــی  زینتــی  و گیــاه  تجــارت گل  بــرای  صادراتــی 
ــی  ــش خصوص ــاش بخ ــم ت ــت و علی رغ ــب نیس مناس
ایــن  همچنــان  صادراتــی،  پایانــه  راه انــدازی  بــرای 
 پایانــه بــه صــورت کامــل آمــاده بهره بــرداری نشــده 

است. 

افزایش صادرات گل و گالب و کاهش مشتری گل های زینتی

ــد  ــرد: از دی ــام ک ــت اع ــر نف ــرکت معامله گ ــک ش ــل ی ــر عام مدی
واقع بینانــه، توافــق اعضــای اوپــک بــرای تثبیــت بــازار نفــت در ســال 
جــاری میــادی اجرایــی نخواهــد شــد. تربیــورن ترنکویســت مدیــر 
ــور مســتقر در ســوئیس گفــت: روشــن  عامــل شــرکت معاملــه گون
ــش  ــت را افزای ــت نف ــف قیم ــته اند ک ــا توانس ــه اوپکی ه ــت ک اس
دهنــد؛ امــا گمــان نمی کنــم بتواننــد تولیــد را بــه شــکلی چشــمگیر 
 کاهــش دهنــد. وی افــزود: چندیــن عامــل مبهــم وجــود دارد 
و نیجریــه و لیبــی، می تواننــد هــر توافــق دیگــری را کــه بــه دســت 
آمــده، ناکارآمــد کننــد. مدیــر عامــل گونــور همچنیــن اعــام کــرد بــا 
ــی  ــای پایان ــک در هفته  ه ــده اوپ ــت آین ــزاری نشس ــه برگ ــه ب توج
ــن  ــای ای ــی اعض ــق احتمال ــه تواف ــادی، هرگون ــاری می ــال ج س

ــی نخواهــد شــد. ســازمان پیــش از ســال ٢٠١٧ میــادی اجرای
ترنکویســت گفــت: بــا دیــد واقع بینانــه، آن هــا پیــش از مــاه ژانویــه 
ســال ٢٠١٧ میــادی نمی تواننــد کاری بکننــد؛ تــا آن زمــان، عرضــه 

نفــت در بــازار بســیار بــاال باقــی می مانــد.
ــار  ــده، انتظ ــل یادش ــه دالی ــه ب ــا توج ــرد ب ــام ک ــن اع وی همچنی
نــدارد کــه رشــد قیمــت نفــت دوامــی داشــته باشــد. اعضــای اوپــک 
در مــاه ســپتامبر امســال در نشســت فوق العــاده ایــن ســازمان در 
ــا هــدف تثبیــت  ــد نفــت آن ب ــرای کاهــش ســقف تولی ــر، ب الجزای

بــازار، بــه توافقــی اولیــه دســت یافتنــد. 

ــا ــه اروپ ــادی اتحادی ــای اقتص ــود تحریم ه ــا وج ــی ب ــرکت های ایتالیای  ش
در حال تجارت با شبه جزیره کریمه، در جنوب روسیه هستند. 

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اســپوتنیک، تحریم هــای بین المللــی 
علیــه روســیه و همچنیــن شــبه  جزیــره کریمــه نتوانســته جلــوی فعالیــت 
ــان مشــغول  ــرد و آن هــا همچن ــی در ایــن منطقــه را بگی شــرکت های اروپای
ــدگان  ــی از نماین ــتند. هیئت ــه هس ــن منطق ــرمایه گذاری در ای ــارت و س تج
در شــبه جزیره  ایــن کشــور هم اکنــون  و کارآفرینــان  ایتالیــا  مجلــس 
کریمــه هســتند تــا تجربیــات دســت اولــی را در ایــن منطقــه کســب کننــد 
ــتفانو  ــیه را بسنجند.اس ــوب روس ــود در جن ــب وکار موج ــای کس و فرصت ه
والدگامبــری از اعضــای ایــن هیئــت تجــاری بــه خبرنــگاران گفــت: »معمــوال 
بــه  صــورت عمومــی بیــان نمی شــود؛ امــا بســیاری از کســانی کــه هم اینــک 
بــا هیئــت مــا بــه کریمــه آمده انــد، پیــش  از ایــن نیــز عملیات هــای 

اقتصــادی ای را در ایــن شــبه جزیره اجــرا کرده انــد.« 
ــه جــای  ــی ک ــه شــرکت های تجــاری ایتالیای ــرد ک ــه ک ــری اضاف ــد گامب وال
ــای  ــه فعالیت ه ــد ک ــه دارن ــد، عاق ــم کرده ان ــای خــود را در روســیه تحکی پ
ــا در  ــد کااله ــرای تولی ــی ب ــد و برنامه های ــال کنن ــز دنب ــه را نی خــود در کریم
ایــن شــبه جزیره نیــز وجــود دارد. رئیــس پارلمــان کریمــه بــا رئیــس شــورای 
منطقــه ونتــو در بیانیــه ای مشــترک، تجارت، همــکاری صنعتــی و تکنولوژیکی 
ــه امضــا ــط و ســرمایه گذاری های مشــترک را ب ــج رواب ــرای تروی ــاش ب  و ت

رساندند.

ــن  ــوخت های جایگزی ــی س ــس بین الملل ــگاه و کنفران ــتمین نمایش هش
خــودرو و صنایــع وابســته 2۸ تــا ۳۰ دی مــاه در مرکــز همایش هــای هتــل 
المپیــک بــا رویکــرد عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی در بخــش حمــل 

ــزار می شــود. ــل برگ و نق
ــعه  ــور توس ــه منظ ــای الزم ب ــاد زمینه ه ــدف ایج ــا ه ــگاه ب ــن نمایش ای
وابســته  صنایــع  و  خــودرو  در  جایگزیــن  ســوخت های  از   اســتفاده 
و فناوری هــای نویــن مطــرح در بخــش حمل ونقــل همچنیــن اســتفاده از 
ظرفیت هــای قانونــی توســعه ســوخت های جایگزیــن در کشــور بــا حضــور 
ــس شــورای اســامی  ــدگان مجل ــی، نماین  مســئوالن دســتگاه های اجرای
صنعتگــران و فعــاالن بخــش خصوصــی و بخش هــای پژوهشــی کشــور 

ــا می شــود. طــی ســه روز برپ
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت نیــرو، ســازمان حفاظــت محیــط 
ــرو ــگاه نی ــت، پژوهش ــت نف ــگاه صنع ــاف، پژوهش ــاق اصن ــت، ات  زیس

ســازمان بهــره وری انــرژی و ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران 
ــن از  ــه ســوخت های جایگزی ــی و دبیرخان ــت دولت ــز آمــوزش مدیری مرک

حامیــان و برگزارکننــدگان اصلــی ایــن رویــداد هســتند.
ــه  ــاز گســترده ب ــه نی ــا توجــه ب ــه ذکــر اســت بخــش حمل ونقــل ب الزم ب
ــی  ــده جهان ــش مصرف کنن ــن بخ ــان، بزرگ تری ــاط جه ــی نق آن در اقص
ــل  ــش حمل ونق ــز بخ ــا نی ــور م ــه در کش ــود ک ــوب می ش ــرژی محس ان
پــس از ســاختمان و مســکن در جایــگاه دوم مصــرف انــرژی قــرار دارد.

تردید در اجرایی شدن توافق اوپک در سال  جاری

بدون شرح

در قاب تصویر

ایتالیایی ها تحریم های اروپا علیه کریمه را دور می زنند
 استفاده از سوخت های جایگزین 

در بخش حمل ونقل عملیاتی می شود

حتما بخوانید!
3افزایش صادرات گل و گالب و کاهش... یکشنبه  25  مهرماه  1395

ـــمـــاره 274 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

تازه ترین قیمت خودروهای داخلی در بازار )تومان(

پژو405

37.600.000پژو206 تیپ 5 

 پژو پارس سال 
38.900.000دوگانه سوز

97.446.000تیگو5

91.000.000کیاسراتو2000اتوماتیک

39.400.000تندر دولوکس بنزینی

SE 28.600.000سمند

32.800.000

 تمدید اعتبار گواهینامه 

سیستم های مدیریت کیفیت و آموزش
ــر  ــاس زاده، مدی ــاس عب  عب
ــن   ــرکت ذوب آه ــت ش کیفی
خارجــی  ممیــزی  گفــت: 
سیســتم های  ســه گانه مذکــور 
بــا انتخــاب واحدهــای نمونه 
مختلــف  قســمت های  از 
همــکاری  بــا  و  شــرکت  
ــزی در  ــت ممی ــمت های تح ــان قس ــران و کارکن مدی
ــه  ــس از بررســی های ب ــدت ۳ روز انجــام شــد و پ م
 SGS عمــل آمــده توســط 4 نفــر از ممیــزان شــرکت
ســرانجام گواهینامــه سیســتم های مدیریــت کیفیــت 
 ISO 1۰۰15:1999 و مدیریــت آمــوزش ISO 9۰۰1:2۰۰۸
مــورد تمدیــد اعتبــار قــرار گرفــت و گواهینامه سیســتم 
 1۸۰۰1:2۰۰7 شــغلی  بهداشــت  و  ایمنــی  مدیریــت 

OHSAS شرکت دوباره صادر شد.
در جلســه افتتاحیــه کــه بــا حضــور مدیــر عامــل 
شــرکت، معاونــان و مدیــران قســمت های تحــت 
ممیــزی برگــزار شــد، توســط ســرممیز SGS برنامــه 
ممیــزی و الزامــات مؤسســه SGS تشــریح شــد.

در مصاحبــه اختصاصــی ســرممیز SGS بــا مدیــر 
ــی  ــت ایمن ــتم مدیری ــرد سیس ــرکت، عملک ــل ش  عام
 OHSAS  1۸۰۰1 بــا  مطابــق  شــغلی  بهداشــت  و 

بررســی شــد. 
ــل  ــر عام ــی، مدی ــدس صادق ــه، مهن ــن مصاحب در ای
شــرکت بــا تشــریح عملکــرد سیســتم های مدیریتــی 
در کارخانــه و اجــرای دقیــق فرآیندهــای ســازمان 
بــر اســاس الزامــات ایــن سیســتم ها، وضعیــت 
پیشــرفت پروژه هــای ایمنــی و بهداشــت شــغلی 
ــن  ــام ای ــازمان در انج ــت س ــر جدی ــرد و ب ــان ک را بی
پروژه هــا کــه تاثیــر مســتقیم بــر تأمیــن امنیــت کاری 
ــان دارد  ــغلی کارکن ــت ش ــت بهداش ــش کیفی و افزای

ــرد. ــد ک تأکی
 SGS شــرکت  ســرممیز  حســینیان،  محمـدرضـــا 
ســه گانه  ممیزی هــای  اختتامیــه  مراســم  در 
مربوطــه  مدیــران  بــا  حضــور  ذوب آهــن کــه  در 
 برگــزار شــد، ضمــن تشــکر از همــکاری مدیــران 
ــوت  ــاط ق ــزی نق ــان شــرکت در روزهــای ممی و کارکن
ــن  ــف ذوب آه ــای مختل ــود در قسمت هـ ــل بهبـ  و قاب

و یافته های گروه 4 نفری ممیزان را تشریح کرد.
ــرکت  ــرداری ش ــاون بهره ب ــی، مع ــیر افضل ســید اردش
ــام  ــس از اع ــزی و پ ــن ممی ــه ای ــه اختتامی در جلس
 SGS ــرکت ــزان ش ــکر از ممی ــا تش ــزی ب ــج ممی نتای
و همــت و تــاش تمامــی مدیــران و کارکنــان شــرکت 
گفــت: بررســی ها و نتایــج اعام شــده در ایــن ممیــزی 
ــا  ــه بهبود ه ــا ب ــتند و م ــادی داش ــا ارزش زی ــرای م  ب
و موفقیت هــای فراتــر از اســتاندارد های مــورد بررســی 

ــیم. می اندیش

 مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

 استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ای 

شهرداری برای سرشماری اینترنتی
ــات  ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
رســانه ای شــهرداری اصفهان 
ــژاد در پاســخ  ــادی نباتی ن ه
ــام  ــای قائم مق ــه صحبت ه ب
ــان  ســتاد سرشــماری اصفه
مبنــی بــر عــدم اطاع رســانی 
سرشماری نفـوس و مسکن 
توســط شــهرداری کــه در یکــی از خبرگزاری هــا منتشــر 
ــای  ــام ظرفیت ه ــهرداری از تم ــرد: ش ــار ک ــده، اظه ش
بــرای  خــود  رسـانـــه ای  و  محیطـــی  تبلیـغـــات 
اطاع رســانی نخســتین سرشــماری اینترنتــی نفــوس 

و مسکن استفاده کرده است.  
ــا بیــان اینکــه بیــش از ۳۰۰ ســازه تبلیغاتــی در  وی ب
 شــهر بــرای تبلیغــات ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه

داربســت   6۰ در  محیطــی  تبلیغــات  ایــن   افــزود: 
و تک پایــه و 25۰ ســازه لمپوســت در مناطــق 15گانــه 

شــهر انجــام شــده اســت. 
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در ادامــه بــا 
اشــاره بــه اقدامــات رســانه ای شــهرداری بــرای دعــوت 
ــن  ــی ای ــرد: ط ــان ک ــماری بی ــن سرش ــه ای ــردم ب م
ــا  ــی »اینج ــده تلویزیون ــه  زن ــر روز در برنام ــدت، ه م
اصفهــان« و همچنیــن برنامــه رادیویــی »صــدای 
شــهر« از شــهروندان اصفهانــی درخواســت شــد تــا در 

ــد.  ــن سرشــماری شــرکت کنن ای
ــزاری  ــا و خبرگ ــان زیب ــه اصفه ــه داد: روزنام وی ادام
سرشــماری ایــن  پوســتر  انتشــار  ضمــن   ایمنــا 

ــن  ــا ای ــط ب ــب مرتب ــزارش و مطال ــه گ ــه تهی ــا ب باره
سرشــماری پرداختنــد؛ ضمــن اینکــه ایــن موضــوع از 
طریــق اتوماســیون اداری بــه تمــام کارکنــان شــهرداری 
در مناطــق مختلــف اعــام شــد و همچنیــن تلویزیــون 
شــهری در میــدان امــام حســین و شــهرداری مرکــزی 

ــد.  ــماری پرداختن ــن سرش ــانی ای ــه اطاع رس ب
نباتی نــژاد گفــت: همچنیــن تبلیغــات ایــن سرشــماری 
به ویــژه گروه هــا   از طریــق شــبکه های اجتماعــی، 
ــام  ــترده ای انج ــم گس ــی در حج ــای تلگرام و کانال ه

شــد.
سرشــماری  راســتای  در  اطاع رســانی  حجــم  وی 
اصفهــان را بســیار زیــاد دانســت و تصریــح کــرد: ایــن 
 اطاع رســانی بــا روزهــای عــزاداری امــام حســین)ع( 
و حجــم زیــاد تبلیغــات شــهری و ســیاه پوش شــدن 
شــهر همزمــان صــورت گرفــت؛ امــا از حداکثــر ظرفیــت 
تبلیغــات بــرای دعــوت مــردم بــه انجــام سرشــماری 
روابــط عمومــی  اســتفاده شــد. مدیــر  اینترنتــی 
ــم  ــرد: پیشــنهاد می کنی ــه ک ــان اضاف شــهرداری اصفه
مســئوالن محتــرم ســتاد سرشــماری اســتان اصفهــان 
ــر  ــانه ای دیگ ــای رس ــهرداری از ظرفیت ه ــای ش پابه پ
نیــز بــرای تبلیغــات ایــن سرشــماری اســتفاده کننــد.

یارانه  نقدی، دوشنبه واریز می شود
ــه  ــتمین یاران ــصت و هش ش
 نقــدی خانوارهــای ایرانــی
ــه  ــاه( ب دوشــنبه )26مهـرمـ
حســاب سرپرســتان خانــوار 

واریز می شود. 
ــه  ــتمین یاران ــصت و هش ش
نقــدی خانوارهــای ایرانــی 
ــان، دوشــنبه  ــزار و 5۰۰ توم ــر 45 ه ــر نف ــغ ه ــه مبل ب
پیــش رو بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز 
می شــود. بــر اســاس اعــام ســازمان هدفمنــدی 
ــاه امســال، ســاعت 24  ــدی مهرم ــه نق ــا، یاران یارانه ه
روز دوشــنبه 26 مهــر، از حســاب سرپرســتان خانــوار 
ــل برداشــت اســت. بیــش از 74 میلیــون نفــر در  قاب
کل کشــور، یارانــه نقــدی دریافــت می کننــد و بــر 
اســاس آخریــن آمارهــا، 2.1 میلیــون نفــر از دریافــت 

ــر ــده اند. مه ــروم ش ــدی مح ــه نق یاران

 آغاز بازرسی اصناف 

از تجهیزات پزشکی و عطاری ها
ــا  ــران ب ــاف ای ــاق اصن ــان ات ــی بازرس ــده حقوق نماین
اشــاره بــه آغــاز بازرســی از واحدهــای تجهیــزات 
آینــده  روزهــای  در  عطاری هــا گفــت:  و  پزشــکی 
 بازرســان بــه صنــف طافروشــان و لوازم آرایشــی 

و بهداشتی مراجعه می کنند.
ــان  ــه پای ــه رو ب ــا اشــاره ب محمداســماعیل قاســمی ب
ــی  ــای صنف ــی از واحده ــتین روز بازرس ــودن نخس ب
بــرای مبــارزه بــا کاالی قاچــاق گفــت: امــروز بازرســان 
اصنــاف بــه همــراه بازرســان ســازمان صنعــت، معــدن 
ــه واحدهــای صنفــی تجهیــزات پزشــکی   و تجــارت، ب
و عطاری هــا مراجعــه کــرده و مقــداری کاالی قاچــاق 

در ایــن واحدهــا کشــف کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه ایــن واحدهــای صنفــی اعــام 
ــا فاکتــور ایــن  ــد ت شــد کــه 24 ســاعت فرصــت دارن
کاالهــا را بــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان تهــران ارائــه کننــد، افــزود: همــه صنــوف 
ــه  ــا ب ــند ت ــته باش ــری داش ــل رهگی ــور قاب ــد فاکت بای
ــف ــا توقی ــای آن ه ــا، کااله ــن فاکتوره ــه ای  اســتناد ب

 نشود.
ــا  ــران ب ــاف ای ــاق اصن ــان ات ــی بازرس ــده حقوق نماین
اعــام اینکــه تعهداتــی از بعضــی واحدهــا گرفتــه شــد 
ــتیم؛  ــا نداش ــی در کااله ــروز توقیف ــت: ام ــار داش اظه
ــد  ــی داده ش ــای صنف ــه واحده ــای الزم ب ــا تذکره ام
ــور  ــه فاکت ــد ک ــام کردن ــم اع ــا ه ــی واحده  و بعض
را فــردا بــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ارائــه 
ــی از  ــه بازرس ــه ادام ــاره ب ــا اش ــمی ب ــد. قاس می کنن
اصنــاف در روزهــای آینــده گفــت: احتمــاال از روزهــای 
آینــده بازرســان بــه بــازار صنــف طافروشــان و لــوازم 
ــای  ــاره کااله ــا درب ــد ت ــتی می رون ــی و بهداش آرایش
الزم  بازرســی های  هــم  اصنــاف  ایــن  در  قاچــاق 
صــورت گیــرد. بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، همزمــان بــا 
ــا ــکی و عطاری ه ــزات پزش ــی ها از تجهی ــاز بازرس  آغ
صــدور  بــا  دیــروز  نیــز  جهــاد کشــاورزی  وزارت 
ــا  ــه عطاری ه ــد قارچ گون ــرد رش ــام ک ــه ای اع اطاعی
ســبب شــده تــا ۳۰ نــوع گیــاه ســمی غیردارویــی بــه 

ــود. ــه ش ــردم فروخت م

 امید به تعادل ترازنامه بانک ها 

با مهار غیرمجازها
نرخ هــای  خصوصــی  بانک هــای  کانــون  رئیــس 
را  گذشــته  ســال  ســه  در  بانکــی  ســود  بــاالی 
مهم تریــن دلیــل کاهــش ســود خالــص بانک هــا 
دانســت و گفــت: نرخ هــای زیــاد ســود موجــب شــد 
ــه  ــت ب ــرف پرداخ ــا ص ــود بانک ه ــده س ــش عم بخ

شــود.  ســپرده گذاران 
ــود  ــاد س ــرخ  زی ــه ن ــاره ب ــا اش ــان ب ــورش پروزی ک
ســپرده در ســه ســال گذشــته اظهــار داشــت: در 
ــتری از  ــهم بیش ــپرده گذاران س ــر س ــال اخی ــد س چن
ــت  ــه دس ــهامداران ب ــه س ــبت ب ــا نس ــود بانک ه  س

آوردند.
وی بــا بیــان اینکــه بعضــی بانک هــا نرخ هــای باالیــی 
بــرای جــذب ســپرده بــه ســپرده گذار در نظــر گرفتنــد 
کــه در شــرایط طبیعــی نبایــد چنیــن ســودهایی 
پرداخــت می کردنــد، افــزود: در دو ســال اخیــر بعضــی 
موسســات رشــد حــدود 5۰ درصــدی در حجــم ســپرده 
 داشــتند کــه ایــن بــه هیچ وجــه طبیعــی نیســت 
مرکــزی  بانــک  و  نظارتــی  دســتگاه های  و حتمــا 
عامــل  مدیــر  دارد.  توجــه  موضوعــات  ایــن  بــه 
ــات  ــت موسس ــرد: فعالی ــح ک ــیان تصری ــک پارس بان
پیشــنهاد  سرســام آوری  نرخ هــای  کــه  غیرمجــاز 
 می کردنــد موجــب تشــدید نابســامانی بــازار پــول 

شد. 
ــرای ســاماندهی موسســات غیرمجــاز در  ــی ب اقدامات
ــددی  ــراد متع ــده و اف ــام ش ــر انج ــال اخی ــد س چن
 کمــک کردنــد شــرایط بــه حالــت طبیعــی خــود
ــن موسســات  ــر ای ــه تاثی ــان اینک ــا بی ــردد.وی ب  بازگ
ــت:  ــه، گف ــرخ ســود شــبکه مجــاز کاهــش یافت ــر ن ب
همچنــان بعضــی موسســاتی کــه در حــال اخــذ مجــوز 
هســتند یــا هنــوز مجــوزی دریافــت نکرده انــد، بــرای 
بــازار پــول مســئله درســت می کننــد؛ ولــی در مجمــوع 

نقــش آن هــا کاهــش یافتــه اســت.
پرویزیــان ادامــه داد: از طــرف دیگــر بایــد فشــار 
بــا کمبــود  تــا  شــود  وارد  بانک هــا  بــر  کمتــری 

نشــوند. مواجــه  نقدینگــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــای خصوص ــون بانک ه ــس کان رئی
 ضــرورت تعــادل توزیــع ســود بیــن ســپرده گذار

ــه  ــی ک ــت: در صورت ــک گف ــان بان ــهامدار و ذی نفع س
ســاماندهی موسســات غیرمجــاز باقــی  مانــده ادامــه 
یابــد و بــا کنتــرل فشــار نقدینگــی نــرخ ســود ســپرده 
ــج در ســال های  ــه تدری ــد، ب و تســهیات کاهــش یاب
خواهــد  تعــادل  بــه  بانک هــا  ترازنامــه   آینــده 

رسید. فارس

همکاری بانک های غربی با ایران رضایت بخش نیست
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حتما بخوانید!
اصفهان در معرض فرونشست ...

گفــت:  اصفهــان  علمی تحقیقاتــی  شــهرک  رئیــس 
شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان بــه عنــوان میزبــان 
ســی و پنجمین اجــاس انجمــن بین المللــی پارک هــای 
علــم و فنــاوری و مناطــق نــوآوری )IASP( در ســال ۲۰۱۸ 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــمیری ب ــدی کش ــد. مه ــاب ش انتخ
ســی وپنجمین اجــاس انجمــن بین المللــی پارک هــای 
علــم و فنــاوری و مناطــق نــوآوری )IASP( اظهــار کــرد: این 
ــم  ــای عل ــوزه پارک ه ــداد در ح ــن روی ــاس، بزرگ تری  اج
ــاوری در جهــان محســوب می شــود. وی افــزود: ایــن  و فن
ــی  ــای علم ــی پارک ه ــن بین الملل ــط انجم ــاس توس اج
ــای  ــی پارک ه ــی جهان ــوان متول ــه عن ــوآوری ب ــق ن و مناط
ــو  ــف عض ــورهای مختل ــاالنه در کش ــورت س ــه ص ــی ب علم

ــود. ــزار می ش ــن برگ ــن انجم ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی اصفه ــهرک علمی تحقیقات ــس ش رئی
نحــوه انتخــاب شــدن اصفهــان عنــوان کــرد: انتخــاب میزبان 
در یــک فرآینــد اعــام کاندیداتــوری، تبلیــغ و رأی گیــری در 
ــان  ــاس میزب ــر اج ــده و در ه ــام ش ــی انج ــع عموم مجم
دو ســال بعــد انتخــاب می شــود. کشــمیری ادامــه داد: در 
نشســت امســال کــه در مســکو برگــزار شــد بــرای میزبانــی 
نامــزد شــدیم کــه در نهایــت انجمــن دو میزبــان را معرفــی 
ــارک علمــی از ســوئد اعضــای  ــا یــک پ ــت ب کــرد و در رقاب
ــرای  ــان را ب ــی اصفه ــهرک علمی تحقیقات ــب رأی، ش صاح

میزبانــی انتخــاب کردنــد.
ــد  ــه خواه ــده در ترکی ــال آین ــاس س ــرد: اج ــه ک وی اضاف
بــود و ســال ۲۰۱۸ در اصفهــان میزبــان بزرگ تریــن رویــداد 

ــان هســتیم. ــاوری در جه ــم و فن ــای عل در حــوزه پارک ه
ــا بیــان اینکــه  رئیــس شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان ب
هنــوز مــاه دقیــق برگــزاری مشــخص نیســت، اما معمــوال در 
ســپتامبر )شــهریور و مهــر( انجــام می گیــرد، افــزود: انجمن 
بین المللــی پارک هــای علمــی از حــدود ۸۰ کشــور 4۰۰ 

ــد. ــن اجــاس حضــور می یابن عضــو دارد کــه در ای
وی تصریــح کــرد: ایــن انجمــن هــم بــه صــورت منطقــه ای 
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــاره ب ــر ق ــه در ه ــی دارد ک اجاس های

تشــکیل می شــود و یــک اجــاس جهانــی داشــته کــه هــر 
ــزار می شــود.  ــا 5 روز برگ ــن 3 ت ســال دارد و بی

 بــه گفتــه کشــمیری در نشســت امســال مســکو ۱7۰۰ 
 نفــر از مدیــران و کارشناســان ارشــد پارک هــای علمــی 
داشــتند کــه  مختلــف شــرکت  فنــاوری کشــورهای  و 
بیشــترین تعــداد حضــور در نشســت های چنــد ســال اخیــر 
ــان  ــا بی ــان ب ــی اصفه ــس شــهرک علمی تحقیقات ــود. رئی ب
اینکــه ایــن برنامــه بــا دســت کم 6۰۰ مهمــان خارجــی برگــزار 
خواهــد شــد، اظهــار داشــت: طــول اجــاس 5 روز خواهــد 
بــود و تمامــی برنامه هــا در صــورت مهیــا شــدن امکانــات در 
اصفهــان برگــزار خواهــد شــد. وی تشــریح کــرد: دیدارهــای 

 دوجانبــه مدیــران پارک هــا، کارگاه آموزشــی، ارائــه مقــاالت
ســخنرانی های کلیــدی و بازدیــد از مناطــق علمــی، تاریخــی 
و گردشــگری، از جملــه برنامه هایــی اســت کــه در نشســت 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــرای مهمان ــال ۲۰۱۸ ب س

کشــمیری در خصــوص کســب امتیــاز میزبانــی ایــن رویــداد 
تأکیــد کــرد: ایــن میزبانــی طــی ۱۸ ســال تعامــل شــهرک 
 علمی تحقیقاتــی اصفهــان در مجموعه هــای بین المللــی 
و پارک هــای مختلــف در کشــورهای جهــان بــوده کــه باعــث 

شــد بــرای میزبانــی در نظــر موافــق اعضــا را جلــب کنیــم.
ــا بیــان اینکــه  رئیــس شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان ب
ــوده  ــر ب ــی مؤث ــن میزبان ــز در کســب ای ــام نی شــرایط برج
ــای  ــن پارک ه ــرح در بی ــث مط ــروزه بح ــرد: ام ــه ک اضاف
علمــی حضــور فعــال در مجامــع بین المللــی اســت کــه در 

ــزایی دارد. ــش بس ــز نق ــا نی ــن مجموعه ه ــعه ای توس
وی بیــان داشــت: حــدود ۱5۰ هــزار شــرکت دانش بنیــان در 
ــود  ــی وج ــای علم ــی پارک ه ــن بین الملل ــای انجم پارک ه
دارد و ایــن عــدد خــود نشــانگر تأثیــر حضــور مدیــران ایــن 
پارک هــا در ایــران و در اصفهــان اســت. کشــمیری در پایــان 
ــرد: در  ــی اشــاره و خاطرنشــان ک ــن میزبان ــرات ای ــه تأثی ب
ــرکت های  ــعه ش ــد و توس ــتاوردها، رش ــی دس ــن میزبان ای
ــه  ــی را ک ــی و موفقیت های ــای علم ــان و پارک ه دانش بنی

ــد. فــارس ــه داشــتیم، از نزدیــک می بینن ــن زمین در ای

افتخاری دیگر برای نصف جهان

میزبانی از بزرگ ترین رویداد حوزه پارک های علم و فناوری در جهان

حضور ۶ هزار نابینا و کم بینا در استان یزد

معابری که مناسب نیست
نابینایــان  جامعــه  مدیــر 
اســتان یــزد گفــت: در حــال 
هــزار   6 از  بیــش  حاضــر 
نابینــا و کم بینــا در اســتان 

یزد زندگی می کنند.

بـــا  زارع  محمـدمهـــدی 
اشــاره بــه اینکــه بخشــی از 
ــه  ــوط ب ــزد مرب ــتان ی ــود در اس ــای موج معلولیت ه
ــزد  ــار داشــت: در ی ــی اســت، اظه ــی و نابینای کم بینای
یــک میلیــون و 7۰ هــزار نفــری، بیــش از 6 هــزار نفــر 

نابینــا و کم بینــا هســتند.
کم بینایــان  و  نابینایــان  آمــار  کــرد:  عنــوان  وی 
یــزد  و  اســت  نفــر  هــزار   75۰ در ســطح کشــور، 
در  را  کشــور  نابینایــان  درصــد  یــک  از  کمتــر 
خــود جــای داده  اســت؛ امــا بخشــی از همیــن 
 آمــار نیــز بــا درمــان به موقــع قابــل پیشــگیری

 است.
مدیــر جامعــه نابینایــان و کم بینایــان اســتان یــزد 
ــیاه ــر آب س ــی نظی ــای ژنتیک ــد: بیماری ه ــادآور ش  ی

آب مرواریــد و بعضــی دیگــر از انــواع بیماری هــای 
چشــمی، عامــل کم بینایــی یــا نابینایــی در افــراد 

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه مشــکات فــراروی نابینایــان تصریح 
ــور  ــرای عب ــر ب ــودن معاب ــب نب ــتغال، مناس ــرد: اش  ک
رفتــاری  مشــکات  بعضــی  و  نابینایــان  مــرور  و 
مشــکات  اصلی تریــن  جامعــه،  ســوی  از 
تشــکیل را  یــزد  اســتان  نابینایــان   جامعــه 

 می دهد.
ــزد  ــر ســطح شــهر ی ــه داد: بســیاری از معاب زارع ادام
ــرای  ــا ب ــزد، نه تنه ــتان ی ــتان های اس ــر شهرس و دیگ
ســالمندان  بــرای  بلکــه  نابینــا،  و  افــراد کم بینــا 
محدودیت هــای  دارای  افــراد  دیگــر  و  کــودکان 
حرکتــی مناســب نیســت و الزم اســت مســئوالن 
داشــته را  الزم  چاره اندیشــی  زمینــه  ایــن   در 

 باشند.
وی دربــاره اشــتغال نیــز بیــان کــرد: در گذشــته 
ــتغال  ــی از اش ــاص بخش ــه اختص ــی در زمین مصوبات
دســتگاه های دولتــی بــه معلــوالن وجــود داشــت؛ امــا 
ــان  ــیاری از نابینای ــده و بس ــرا نش ــات اج ــن مصوب  ای
و کم بینایانــی کــه قــادر بــه انجــام بســیاری از مشــاغل 

هســتند، بیکارنــد. مهر

 ۵ هکتار از اراضی ملی در یزد 

رفع تصرف شد

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
ــرف  ــع تص ــزد رف ــی در ی ــی مل ــار اراض ــه 5 هکت اینک
ــزد  ــواری در ی ــده زمین خ ــت: رأی 36 پرون ــد، گف ش

ــه نفــع دولــت صــادر شــد. ب
بهره بــرداری  آئیــن  در  نقصان محمــدی  محمدرضــا 
ــن  ــی زمی ــازمان مل ــی س ــت از اراض ــگان حفاظ از ی
ــدات  ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــکن در اس و مس
ــده  ــا پدی ــه ب ــر مقابل ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق
ــا  ــن رویکرده ــت: از مهم تری ــار داش ــواری اظه زمین خ
اســتان  شهرســازی  و  راه  اداره  کل  اولویت هــای   و 
توجــه بــه پیشــگیری از تصــرف اراضــی ملــی و دولتــی 

ست. ا
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان یــزد بــا اشــاره 
اراضــی  تصــرف  پدیــده  بــا  امســال  اینکــه  بــه 
می شــود،  برخــورد  کامــل  قاطعیــت  بــا  ملــی 
گفــت: امســال تاکنــون 36 مــورد از پرونده هــای 
ــت  ــه موفقی ــزد ب ــتان ی ــی در اس ــی مل ــرف اراض تص
 رســیده و محاکــم قضایــی بــه رفــع تصــرف رای 

داده اند.
تصرف شــده  رفــع  زمیــن  میــزان  نقصان محمــدی 
ــال  ــارد ری ــش از ۱3 میلی ــا ارزش بی ــار ب را 5.5 هکت
دانســت و گفــت: بــا صــدور ایــن احــکام، موفــق 
شــدیم کــه ایــن 5.5 هکتــار زمیــن را بــه دولــت 

برگردانیــم.
ســال  در  تشکیل شــده  پرونده هــای  تعــداد  وی 
گذشــته را ۱47 مــورد دانســت و عنــوان کــرد: بــا 
 ۱3۸ دربــاره  رأی  صورت گرفتــه،  پیگیری هــای 
ــادر  ــت ص ــع دول ــه  نف ــی ب ــم قضای ــده در محاک پرون

ــد. ش
ــوان کــرد:  ــزد عن ــر کل راه و شهرســازی اســتان ی مدی
بــا صــدور ایــن احــکام در ســال گذشــته، موفــق 
شــدیم کــه ۲5 هکتــار از اراضــی ملــی و دولتــی را کــه 
ــع تصــرف  ــود، رف ــده ب ــه تصــرف زمین خــواران درآم ب

ــم. کنی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــگیری از تصــرف اراضــی 
کاری  اولویت هــای  مهم تریــن  از  دولتــی  و  ملــی 
ــوان  ــه بت ــی ک ــت: در صورت ــت، گف ــه اس ــن زمین در ای
ملــی  اراضــی  تصــرف  زمینــه  در  الزم   پیشــگیری 
را انجــام داد، تعــداد پرونده هــای قضایــی در ایــن 

ــنیم ــد. تس ــی می یاب ــش محسوس ــم کاه ــه ه زمین

اخبار کوتاه

 شهرستان برخوار در رونمایی از تمبر 

در رتبه نخست استان قرار دارد

سرویس در شهر
مهناز طغیانی

رئیــس اداره پســت شهرســتان برخــوار بــا اشــاره 
بــه اینکــه ۱7 مهــر روز جهانــی پســت نامگــذاری 
جمهــوری  پســت  شــرکت  گفــت:  شــده، 
 اســامی ایــران از ســال ۱367 آغــاز بــه کار کــرد 
و امســال در الیحــه مجلــس شــورای نگهبــان بــه  
ــد  ــام داد. حمی ــر ن ــران تغیی ــت ای ــی پس ــرکت مل ش
ــنتی  ــرویس های س ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدرام ب بی
 پســت بــر اســاس نیازهــا تغییــر شــکل یافــت 
ــا  ــمند ب ــات هوش ــمت خدم ــه س ــد ب ــرد جدی و رویک
تکنولــوژی روز دنیــا رفتــه، افــزود: مــا می توانیــم 
ــق کنیــم و فناوری هــای روز،  خدمــات جدیــدی را خل
نه تنهــا باعــث کــم نشــدن ترافیــک و خدمــات پســتی 
نشــده، بلکــه باعــث افزایــش خدمــات شــده و یــک 
فرصــت تلقــی می شــود. وی در ادامــه بیــان کــرد: در 
ــات پســتی  ــوع خدم ــی  ســه  ن ــک دســته بندی کل ی
ــل مرســوالت  ــات مث ــه می شــود؛ بخشــی از خدم ارائ
ــه  ــون ب ــته تاکن ــتاز از گذش ــی و پیش ــادی، سفارش ع

ــود. ــام می ش ــارف انج ــور متع ط
 بیــدرام بــا اشــاره بــه ســامانه ۱93 در شهرســتان 
برخــوار  برخــوار گفــت: شــهروندان در شهرســتان 
قبیــل  از  خــود  پســتی  امــور  همــه  می تواننــد 
مرســوالت  توزیــع  غــذا،  ســفارش  کاال،  خریــد 
بــار  جابه جایــی  فرســتنده،  بــه  گیرنــده   از 
ــزود:  ــد. وی اف ــن ســامانه انجــام دهن ــق ای را از  طری
انجــام  پســت  طریــق  از  امــاک  و  اســناد  ثبــت 
می شــود و و بــا واگــذاری ثبــت اســناد و امــاک 
ــت ســند  ــه پســت، دســت واســطه ها از موضــوع ثب ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدرام ب ــت. بی ــده اس ــاه ش کوت
ــاد  ــن نه ــازی ای ــت از خصوصی س ــالی صحب ــد س چن
ــی اســت  ــک ارگان دولت ــت: اداره پســت ی  اســت، گف
امانــات  ارســال  دارد.  جدیــدی  مســئولیت های  و 
نقــاط کشــور  کلیــه  در  نامه هــا  پســت  و  پســتی 
بــرای  هزینــه  بــا کمتریــن  و  بهتــر  بــا کیفیتــی 
پســت اداره  مســئولیت های  جملــه  از   مــردم 

 است. 
وی اظهــار داشــت: شهرســتان برخــوار از نظــر ترافیــک 
مرســوالت و رونمایــی از تمبــر در بیــن شهرســتان های 

اســتان اصفهــان در رتبــه نخســت قــرار دارد. 
دفتــر  برخــوار 4  در شهرســتان  عنــوان کــرد:  وی 
ــاد  ــاد، حبیب آب ــهرهای دولت آب ــی در ش ــتی دولت  پس
ــر  ــداد ۱۲ دفت ــود دارد و تع ــورزوق وج ــتگرد و خ دس
آمــاده  برخــوار  شهرســتان  در  خدماتــی  ارتبــاط 

هســتند. خدمت رســانی 

 پلمب 6 واحد خط تولید 

مصالح ساختمانی
ــه  ــت: در 6 ماه ــگان گف ــتاندارد گلپای ــس اداره اس رئی
نخســت امســال، 6 واحــد خــط تولیــد در زمینــه 
ســاخت مصالــح ســاختمان بــه علــت عــدم اســتفاده 

ــت.  ــده اس ــب ش ــاری پلم ــم تج از عائ
حمیدرضــا امینــی اظهــار داشــت: اســتاندارد بــه عنــوان 
یــک نــوع زبــان مشــترک در ســطح بین المللــی 
تعریــف شــده اســت و »اســتانداردها، اعتمادســاز 
هســتند«، شــعار روز جهانی امســال اســتاندارد اســت.

ــا گذشــت  وی بیــان کــرد: اداره اســتاندارد گلپایــگان ب
ســازمان  اهــداف  راســتای  در  تأســیس  ســال   6 
ــتان  ــردم  شهرس ــدی م ــب رضایتمن ــت کس و در جه
ــرده  ــا ک ــزایی را ایف ــش بس ــار نق ــگان و خوانس گلپای

ــت.  اس
امینــی بــا اشــاره بــه فعالیــت 6 ماهــه اداره اســتاندارد 
ــال، ۲۱5  ــت امس ــه نخس ــت: در 6 ماه ــگان گف گلپای
مــورد بازدیــد و باررســی از واحدهــای تولیــدی در 
ســطح شهرســتان گلپایــگان و خوانســار انجــام شــده 
ــال ۱۸۰  ــه امس ــه در 6 ماه ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
در  تولیدشــده  محصــوالت  از  نمونه بــرداری  مــورد 
ــده  ــام ش ــگان انج ــدی گلپای ــای تولی ــطح واحده س
ــد  ــتاندارد 4 واح ــه اس ــه، پروان ــن زمین ــزود: در ای اف
تولیــدی مختلــف بــه دلیــل عــدم کیفیــت محصــوالت 

باطــل شــده اســت.
 امینــی ۱۱ مــورد صــدور پروانــه اســتاندارد، ۲3 مــورد 
تمدیــد پروانــه اســتاندارد، 4 مــورد صــدور مجــوز 
بــرای اضافــه شــدن بــه پروانــه اســتاندارد واحدهــای 
ــد در  تولیــدی و 6 مــورد پلمــب واحد هــای خــط تولی
زمینــه مصالــح ســاختمانی را از فعالیت هــای 6 ماهــه 
ــگان برشــمرد.  نخســت امســال اداره اســتاندارد گلپای
اســتاندارد  پروانــه  تمدیــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــل  ــال تبدی ــه 3 س ــال ب ــدی از ۱ س ــای تولی واحد ه
شــده، تأکیــد کــرد: در هــر واحــد تولیــدی دارای نشــان 
پروانــه اســتاندارد، یــک کارشــناس بــه صــورت دائــم 
ــارت دارد. ــول نظ ــتاندارد الزم محص ــت و اس ــر کیفی ب

بــا  همــکاری  در  گلپایــگان  دادســتان  از  امینــی 
بیــان  و  قدردانــی  گلپایــگان  اســتاندارد  اداره 
مــورد   3 امســال،  نخســت  ماهــه   6 در  کــرد: 
شــده انجــام   غیراســتاندارد  کاالی   توقیــف 

 است. 
رئیــس اداره اســتاندارد گلپایــگان گفــت: در حــال 
غذایــی  صنایــع  آزمایشــگاه  درصــد    ۸۰  حاضــر 
و مصالــح ســاختمانی تجهیــز و راه انــدازی شــده 
ــدور  ــد و ص ــرل، تمدی ــارت، کنت ــی، نظ ــت. بازرس اس
پروانــه کســب و نمونه بــرداری بیــش از 7۰ واحــد 
تولیــدات غذایــی، ســاختمانی، صنایــع خودرویــی 
وســایل برقــی در شهرســتان گلپایــگان بــر عهــده اداره 

ــت. ــتاندارد اس اس
رئیــس اداره اســتاندارد گلپایــگان بــا اشــاره بــه مــوارد 
ایمنــی آنسانســور دارای نشــان عامــت اســتاندارد 
گفــت: شــرکت نمایندگــی نصــب آسانســور بــا نشــان 
ــکونی  ــاری، مس ــای تج ــتاندارد در واحد ه ــت اس  عام

و خدماتی در گلپایگان فعال شده است.

اخبار کوتاه

اســتان  برتــر  غذایــی  صنایــع  نمایشــگاه  نخســتین 
ــذا و داروی  ــت غ ــاری در محــل معاون چهارمحــال و بختی

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افتتــاح شــد.
ــتگاه  ــه ایس ــک غرف ــه و ی ــگاه دارای ۱۲ غرف ــن نمایش ای

ــت. ــامت اس س
ــد  ــون، قن ــار خ ــامت فش ــتگاه س در ایس
ــوده بدنــی بازدیدکننــدگان  خــون، وزن و ت

چــک خواهــد شــد.
در ایــن نمایشــگاه، غذاهــا و داروهــای 
ســالم در معــرض دیــد عمــوم مــردم 
ــدی  ــای تولی ــت. واحده ــه اس ــرار گرفت  ق

 و کارشناســان محصــوالت بهداشــتی و اســتاندارد، لبنیــات
آب معدنــی، شیرخشــک، فرآورده هــای گوشــتی و... برتــر 

را در ایــن نمایشــگاه بــه مــردم معرفــی می کننــد.  
ــوم پزشــکی چهارمحــال  ــذا و دارو دانشــگاه عل ــاون غ مع
ــذا و دارو  ــگاه غ ــه نمایش ــم افتتاحی ــاری در مراس و بختی

اظهــار داشــت: در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری ۱۰۰ 
مــورد گواهــی بهداشــت صــادر شــده اســت.

ــر  ــا غیرواگی ــد بیماری ه ــت: 7۰ درص ــدی گف ــا محم رض
ــرک  ــتن تح ــذا و نداش ــوع غ ــه ن ــوط ب ــه مرب ــتند ک هس
ــوم  ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ ــت. مع اس
پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری تصریــح 
کــرد: در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری 
مــرگ  مــورد   54 و  هــزار   ۲۰ کشــور،  در 
ــت. ــده اس ــزارش ش ــی گ ــمومیت داروی مس
محمــدی بیــان کــرد: در شــش ماهــه نخســت 
ــورد  ــتان، ۸۲5 م ــطح اس ــاری در س ــال ج س
مســمومیت دارویــی منجــر بــه مــرگ گــزارش شــده 
ــرد: در اســتان ۱6 درصــد مســمومیت  ــان ک اســت. وی بی
اتفاقــی، ۲5 درصــد مســمومیت دارویــی بــه صــورت 
عمــدی و ۱4 درصــد مســمومیت گزیدگــی منجــر بــه مــرگ 

ــر ــزارش شــده اســت. مه گ

 نخستین نمایشگاه صنایع غذایی برتر 

چهارمحال و بختیاری گشایش یافت
شــهر  اســامی  شــورای  عمــران  رئیــس کمیســیون 
ــر  ــل تاریخــی ب ــن همــه پ ــه راســتی ای ــان گفــت: ب اصفه
روی رودخانــه زاینــده رود بــه انــدازه دریاچــه ارومیــه حائــز 
اهمیــت نیســت کــه دولتمــردان مــا و رئیس جمهــور همــان 

ــه  ــه دریاچــه ارومی ــا مقول ــه ب برخــوردی ک
داشــتند، اینجــا هــم داشــته باشــند.

ــی  ــه علن ــاری در جلس ــول جان نث عبدالرس
شــورای اســامی شــهر اصفهــان اظهــار 
کــرد: معضــل قطــع جریــان آب زاینــده رود 
در محــدوده شــهر اصفهــان می توانــد در 
درازمــدت منجــر بــه خشــک شــدن خــاک 

و پاییــن رفتــن ســطح ایســتایی آب زیرزمینــی تــا ده هــا 
متــر شــود.

ــده  ــه وجــود آمــدن پدی ــده ســبب ب ــن پدی وی افــزود: ای
دیگــری بــه نــام فرونشســت تدریجــی زمیــن خواهــد شــد 
ــام  ــه تم ــانی ب ــی در آسیب رس ــش اساس ــا نق ــه قطع ک

ــد  ــی خواه ــاختمان های تاریخ ــاکله های س ــازه ها و ش س
داشــت. در حــال حاضــر بــا قطــع جریــان زاینــده رود 
ــد. ــد می کن ــی را تهدی ــار تمدن ــن آث ــن ای ــت زمی فرونشس

رئیــس کمیســیون عمــران شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
گفــت: بــا توجــه بــه ایــن موضــوع آیــا بایــد 
کمــاکان بــه موضــوع زاینــده رود بــا دیــد 
منطقــه ای یــا اســتانی نــگاه کــرد و آیــا میراث 
فرهنگــی یــک کشــور کــه در اصفهــان در حــال 
تهدیــد شــدن اســت، مســئله کم اهمیتــی 

اســت.
ــرد: در ســال های گذشــته  وی خاطرنشــان ک
نشــانه ها و مــواردی در شــهرهایی همچــون دامنــه و دشــت 
مهیــار و دشــت برخــوار مشــاهده شــده کــه در شــهر دامنــه 
شــده  ســاختمان ها  از  تعــدادی  ترک خوردگــی  ســبب 
اســت. فرونشســت ها می تواننــد بــه صــورت تدریجــی 

ــی شــوند. ــای ناگهان ــه ریزش ه ــل ب تبدی

 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
اصفهان در معرض فرونشست تدریجی زمین

ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  طبیعــی 
پانزدهمیــن نمایشــگاه صنعــت کشــاورزی در تاریــخ ۱۲ تا 
ــق کــه  ــار کــرد: موضــوع کشــاورزی دقی ۱5 آبان مــاه اظه
از مطــرح شــدن آن در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی 
ــول در  بیــش از ســه دهــه می گــذرد، از موضوعــات مغف

ــت. ــی اس ــاورزی داخل کش
نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه  واحــد  بــه گــزارش 
تقی پــور  مهــدی  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی 
افــزود: ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان 
ــرکت  ــا ش ــکاری ب ــه هم ــته ب ــال های گذش ــون س همچ
ــان در برگــزاری نمایشــگاه صنعــت  نمایشــگاه های اصفه
ــن  ــن دوره ای ــد و در پانزدهمی ــه می ده ــاورزی ادام کش
همایش هــای  برگــزاری  بــا  دارد  تــاش  نمایشــگاه 

ــه  ــن مقول ــق، ای ــاورزی دقی ــوع کش ــی در موض تخصص
بخــش  ایــن  کارشناســان  و  بهره بــرداران  بــرای  را 

کنــد.  اطاع رســانی 
ــه  ــزه ب ــا از کشــاورزی مکانی ــروز دنی ــرد: ام ــد ک وی تأکی
ــه در  ــی ک ــت اســت؛ در حال ســمت اتوماســیون در حرک
ایــران هنــوز درگیــر نوســازی نــاوگان مکانیزاســیون خــود 

هســتیم. 
بــه گفتــه وی هــر نقطــه از زمیــن زراعــی از نظــر 
ــایر  ــاده و س ــم و نه ــاز س ــاک، نی ــت خ ــاز آب کیفی نی
را  خــود  خــاص  شــرایط  و  مختصــات  ویژگی هــا 
دارد و در کشــاورزی دقیــق، کلیــه ایــن اطاعــات و 
ویژگی هــا بــه ماشــین آالت مجهــز بــه تجهیــزات و 

سنســورهای مربوطــه داده می شــود تــا ماشــین آالت 
ــل  ــا عم ــن ویژگی ه ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــر نقط  در ه

کنند.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت حرکــت بــه ســمت کشــاورزی 
ــن  ــران بخشــی از زیرســاخت های ای ــت: در ای ــق گف دقی
 GPS و GIS نــوع کشــاورزی از قبیــل فناوری هــای
فراهــم اســت و کارشناســان ایرانــی دانــش تولیــد 

ــد.  ــاز را داران ــورد نی ــین آالت م ماش
تســهیات  ارائــه  بــا  کــرد:  تصریــح  تقی پــور 
می تــوان  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  اعتبــاری 
راه انــدازی ماشــین آالت  و  تولیــد  بــه  را  کارشناســان 
ــوس  ــی معک ــا مهندس ــق ی ــاورزی دقی ــاز کش ــورد نی م

ترغیــب و  تشــویق  ایــران  در  مشــابه   نمونه هــای 
 کرد.

ــتان  ــاورزی اس ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــک  ــگاه اگروم ــت نمایش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
خاطرنشــان کــرد: ایــن نمایشــگاه فرصــت مغتنمی اســت 
ــی  ــه کشــاورزان معرف ــق را ب ــرد کشــاورزی دقی ــا رویک ت
ــارکت کنندگان  ــا مش ــم ت ــم آوری ــی فراه ــم و فرصت کنی
 نیــز عــاوه بــر نــگاه اقتصــادی و بازرگانــی بــه نمایشــگاه 

در تقویت نگاه فنی خود نیز تاش داشته باشند.
ــای  ــه رؤس ــازمان از کلی ــن س ــرد: ای ــه ک ــور اضاف تقی پ
ســازمان های نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعی 
اســتان های کشــور برای شــرکت در پانزدهمین نمایشــگاه 
 صنعــت کشــاورزی اصفهــان دعــوت بــه عمــل آورده 

است.

معرفی کشاورزی دقیق در پانزدهمین نمایشگاه صنعت کشاورزی

ــان  ــه و بودجــه اســتان کرم ــس ســازمان برنام رئی
ــب  گفــت: ۸۲۲ هــزار نفــر در اســتان کرمــان در قال
اینترنتــی  ۲3۸ هــزار خانــوار کرمانــی ثبت نــام 

ــد. ــام دادن ــماری را انج سرش
جعفــر رودری اظهــار  داشــت: تقریبــا حــدود ۲6  
درصــد جمعیــت اســتان کرمــان در مرحلــه اول 
سرشــماری نفــوس و مســکن شــرکت کردنــد.

ــام اینترنتــی سرشــماری  ــا بیــان اینکــه ثبت ن وی ب
تــا پایــان روز ۲7 مهرمــاه جــاری تمدیــد شــده  
 اســت، گفــت: تــا ســاعت ۸ صبــح  ۲4 مهــر 
حــدود ۲3۸ هــزار خانــوار کرمانــی در سرشــماری بــه 

صــورت اینترنتــی ثبت نــام کردنــد.
ــان  ــه و بودجــه اســتان کرم ــس ســازمان برنام رئی
ــام ۸۲۲  ــداد شــامل ثبت ن ــن تع ــه ای ــان اینک ــا بی ب

هــزار نفــر در اســتان کرمــان می شــود، افــزود: رونــد 
ــد  ــته 5  درص ــه روز گذش ــبت ب ــردم نس ــام م ثبت ن

رشــد داشــته  و بــه همیــن دلیــل تمدیــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زمــان تمدیدشــده فرصــت 
ــام افــرادی اســت کــه  ــرای ثبت ن بســیار مناســبی ب
ــه شــرکت در سرشــماری نشــدند  ــق ب ــون موف تاکن
ــاز  ــار واقعــی نی ــرد: امــروز وجــود آم خاطر نشــان ک
و مصلحــت کشــور اســت و بــا داشــتن آمــار دقیــق 
برنامه ریــزی  خودمــان  آینــده  بــرای  می شــود 

کنیــم.
رودری بــا بیــان اینکــه شهرســتان های بردســیر 
فاریــاب و رودبــار  جنــوب بــه ترتیــب رتبه هــای برتــر 
ــن  ــه همی ــت: ب ــردم را داشــتند، گف در مشــارکت م
ــدول  ــای ج ــیر در انته ــم و نرماش ــرج، ب ــبت فه نس

در میــزان مشــارکت عمومــی مــردم بــرای ثبت نــام 
اینترنتــی هســتند.

حضــوری  مرحلــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
سرشــماری از تاریــخ ۲۸ مهــر همزمــان بــا سراســر 
ــوران  ــزود: مام ــاز می شــود، اف کشــور در اســتان آغ
ــا لبــاس فــرم مخصــوص بــه منــازل  سرشــماری ب
مراجعــه می کننــد و نیازمنــد همــکاری مــردم بــرای 
ــان  ــت زم ــری از هدررف ــات و جلوگی ــب اطاع  کس

هستیم. 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه وجــود کارت ملی، شناســنامه و داشــتن 
کــد  پســتی در مراجعــه مامــوران سرشــماری الزامی 
ــح کــرد: در مراجعــه حضــوری محــل  اســت، تصری
ــرل و راســتی آزمایی می شــود. تســنیم ســکونت کنت

۲۳۸ هزار خانوار کرمانی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند

ــت:  ــاری گف ــر شــرکت شــهرک های کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختی مدی
ــاری توســعه  ــه ای در چهارمحــال و بختی ــد محصــوالت گلخان مجتمع هــای تولی

می شــود. داده 
 بــرزو هیبتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه مجتمع هــای تولید محصــوالت گلخانــه ای در 
چهارمحــال و بختیــاری توســعه داده می شــود، اظهــار داشــت: ایــن مجتمع هــا 
ــه ای و ایجــاد اشــتغال در ســطح اســتان  ــد محصــوالت گلخان در راســتای تولی
احــداث می شــوند. وی عنــوان کــرد: هم اکنــون در نقــاط مختلــف اســتان، 
ــر  ــه ای انجــام شــده اســت. مدی ــرای احــداث مجتمع هــای گلخان ــی ب مکان یاب
شــرکت شــهرک های کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در 
تــاش هســتیم کــه بهتریــن مناطــق را بــرای احــداث مجتمع هــای گلخانــه ای در 
ایــن اســتان پیــدا کنیــم تــا بــازده تولیــد محصــوالت بیشــتر باشــد و همچنیــن 
هزینه هــای تولیــد کاهــش یابــد. وی ادامــه داد: در حــال حاضــر تولیــد 
ــن شــغل ها در ســطح کشــور  ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــه ای ب محصــوالت گلخان

مطــرح اســت. مهــر

ــن  ــروز در آیی ــان دی ــوم پزشــکی کرم ــذا و دارو دانشــگاه عل ــاون غ مع
ــی  ــع غذایــ ــدی های صنایــ ــگاه توانمنـ ــن نمایش ــاح نخستیــ افتتـ
قطــب هشــتم معاونت هــــای غــذا و داروی کشــور گفــت: هــر 
 ســاله ایــن نمایشــگاه همــــزمان بــا روز جهانــــی غــذا در تهــران برپــا 

می شد.
ــرای نخســتین بار  ــه امســال ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــدری ب محمدرضــا حی
ــزود: در  ــود، اف ــی ش ــزار م ــر برگ ــتان های دیگ ــذا در اس ــی غ روز جهان
ــی  ــع غذای ــر صنای ــدی برت ــن نمایشــگاه محصــوالت واحدهــای تولی ای
 اســتان کرمــان در قالــب ۱5 غرفــه در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفتــه

 است.
قطــب  غذایــی  صنایــع  توانمندی هــای  نمایشــگاه  نخســتین 
هشــتم معاونت هــای غــذا و داروی کشــور از بیســت و ســوم تــا 
ــزاری  ــال برگ ــادر در ح ــارک م ــاری در پ ــاه ج ــم مهرم ــت و شش  بیس

است. مهر

رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان دهاقــان گفــت: ۸ هــزار رأس دام 
در برابــر پیشــگیری از تــب برفکــی واکســینه شــدند.

۸ هزار راس دام در دهاقان در برابر تب برفکی واکسینه شدند
ــینه  ــت: واکس ــار داش ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــمی ب ــا قاس محمدرض
ــش  ــر افزای ــته 3 براب ــال گذش ــا س ــه ب ــان در مقایس ــا در دهاق دام ه

ــت. ــه اس یافت
ــان داشــت:  ــه طــرح پایــش مراقبت هــای دامــی اذع ــا اشــاره ب وی ب
بــرای پیشــگیری از بیماری هــای جنــون گاوی، تــب برفکــی و شــاربون 

۲9 هــزار رأس دام مــورد پایــش قــرار گرفتنــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان دهاق ــکی شهرس ــس اداره دامپزش رئی
ــزود:  ــت، اف ــود داش ــان وج ــی در دهاق ــات دام ــد تلف ــال ۱5درص امس

ــت. ــده اس ــام ش ــز انج ــی نی ــدات دام ــد تولی ــه 4 واح ــه ب اخطاری
قاســمی خاطرنشــان کــرد: دامــداران شهرســتان دهاقــان از بیمــه دام 

اســتقبال نمــی کننــد. ایمنــا

 مجتمع های گلخانه ای 

در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابند

 نمایشگاه »توانمندی های صنایع غذایی 

قطب هشتم کشور« در کرمان افتتاح شد

۸هزار رأس دام در دهاقان در برابر تب برفکی 

واکسینه شدند
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اطالع رسانی 

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 2911و2912-1395/06/31 هیأت : آقای حبیب باقی لتحری فرزند علی شماره شناسنامه 10 و 
آقای مهدی باقی لتحری فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1777 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب کوره آجرپزی 
به مساحت 9815 مترمربع شماره پالک 425 فرعی مجزا از شماره 8 فرعی از پالک 1 اصلی واقع در سرداریه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابوالقاسم شعوری بیدگلی.
2(رأی شماره 2898-1395/06/31 هیأت : آقای ابوالفضل کریم شاهی فرزند عباس شماره شناسنامه 251 ، 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 56/50 مترمربع شماره پالک 2950 فرعی مجزا از شماره 481 فرعی 
از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابوالفضل گلی و کبریا 

دخیلی بیدگلی.
3(رأی شماره 2934-1395/06/31 هیأت : آقای ابوالفضل کریم شاهی فرزند عباس شماره شناسنامه 251 ، 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87 مترمربع شماره پالک 4 فرعی مجزا از شماره 481 فرعی از پالک 3 
و 2980 اصلی واقع در معین آباد بیدگل و اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی 

از ابوالفضل گلی و کبریا دخیلی بیدگلی.
4(رأی شماره 2919و2921-1395/06/31 هیأت : آقای احد جندقیان بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 
1250135184 و خانم زکیه حق پرست بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 6190032941 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/50 مترمربع شماره پالک 852 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 

6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل.
5(رأی شماره 2974-1395/06/31 هیأت : آقای حسین خندان بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 157، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 324/93 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی و قسمتی 
از مشاعات از پالک 544 و 554 و قسمتی از 547 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی و ابتیاعی از حسن علی دهقانی بیدگلی و غیره.
6(رأی شماره 2977-1395/06/31 هیأت : خانم طیبه سادات سجادی بیدگلی فرزند سید علی اکبر شماره 
شناسنامه 6190019560، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 46/40 مترمربع شماره پالک 195 فرعی مجزا از شماره 
67 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابوالفضل قنبری 

بیدگلی و معصومه یزالنی.
 ، اله ضابطی فرزند محمد شماره شناسنامه 8145  آقای ولی   : 7(رأی شماره 2973-1395/06/31 هیأت 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 397/21 مترمربع شماره پالک 8 فرعی از پالک 1770 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
 ، آرانی فرزند مسلم شماره شناسنامه 9  ابوالفضل قبائی  آقای   : 8(رأی شماره 2982-1395/06/31 هیأت 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 60/50 مترمربع شماره پالک 30 فرعی مجزا از شماره 3و4و5و20و21و16 فرعی 

از پالک 2460 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ناصر عابدین زاده.
9(رأی شماره 2913و2914-1395/06/31 هیأت : آقای مهدی رامین فر فرزند نجاتعلی شماره شناسنامه 2957 
نسبت به چهار دانگ و خانم حمیده صالحی مقدم فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 2 نسبت به 2 دانگ ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196 مترمربع شماره پالک 3946 فرعی مجزا از شماره 1205 فرعی از پالک 

2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از الهیار عباس زاده.
شماره  غالمعلی  فرزند  مقدم  صالحی  محمدرضا  آقای   : هیأت  2907و1395/06/31-2904  شماره  10(رأی 
شناسنامه 36 و خانم فاطمه شکاری فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 12 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 325/45 مترمربع شماره پالک 3947 فرعی مجزا از شماره 1209 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در 

ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
11(رأی شماره 2926و2933-1395/06/31 هیأت : آقای سید محسن حسینی فرزند سید علی اکبر شماره 
شناسنامه 35 و خانم فاطمه نصیری فرزند اکبر شماره شناسنامه 8 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
در  واقع  اصلی  پالک 2715  از   1209 از شماره  مجزا  فرعی  پالک 3948  مترمربع شماره  مساحت 350/15 

ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
12(رأی شماره 2564و2947-1395/06/31 هیأت : آقای حسین اقبالیان فرزند آقاحسن شماره شناسنامه 2 
و خانم جواهر رهنی فرزند اکبر شماره شناسنامه 19 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 234/30 
مترمربع شماره پالک 1531 فرعی مجزا از شماره 152 از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
فرزند حسین شماره شناسنامه  اقبالیان  یوسف  آقای   : هیأت  13(رأی شماره 2956و1395/06/31-2948 
3225 و خانم مژگان اناری فرزند عباس شماره شناسنامه 1250167981 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 94/35 مترمربع شماره پالک 1532 فرعی مجزا از شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در 

محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  زاده  حاجی  علی  آقای   : هیأت  2932و1395/06/31-2935  شماره  14(رأی 
از  ، ششدانگ قسمتی  بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 269  زاده  شناسنامه 100 و خانم زهرا حسن 
یکبابخانه به مساحت 157/65 مترمربع شماره پالک 5631 فرعی مجزا از شماره 577 فرعی از پالک 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
شماره  عزیزاله  فرزند  آرانی  اکرمیان  زهره  خانم   : هیأت  2969و2970و1395/06/31-2971  شماره  15(رأی 
شناسنامه 1250051517 نسبت به دو دانگ و خانم زهرا اکرمیان آرانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 235 
 ، دانگ  دو  به  فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 221 نسبت  آرانی  اکرمیان  زینب  و خانم  دانگ  دو  به  نسبت 
ششدانگ یکباب انباری مشتمل بر تأسیسات و ساختمان به مساحت 2476/96 مترمربع شماره پالک 5632 
فرعی مجزا از شماره 48 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از شرکت فرش کوثر آران.
16(رأی شماره 2894و2905-1395/06/31 هیأت : آقای سید مهدی هاشمیان بیدگلی فرزند سید هاشم شماره 
شناسنامه 274 و خانم زهرا سعیدی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 152 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 304/70 مترمربع شماره پالک 5633 فرعی مجزا از شماره 385و386 فرعی از پالک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
17(رأی شماره 2892و2893-1395/06/31 هیأت : آقای مجید علی آبادی فرزند حسین شماره شناسنامه 
336 و خانم فاطمه مینوئی فرزند حسین شماره شناسنامه 697 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
82 مترمربع شماره پالک 5634 فرعی مجزا از شماره 603 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
 ، پناهیده فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 163  : آقای احمد  18(رأی شماره 2966-1395/06/31 هیأت 
ششدانگ یکباب سوله به مساحت 2597 مترمربع شماره پالک 5635 فرعی مجزا از شماره 4294 فرعی از 

پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
19(رأی شماره 2962-1395/06/31 هیأت : آقای سید روح اله فدائی بیدگلی فرزند سید ابوالقاسم شماره 
شناسنامه 9805 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 311 مترمربع شماره پالک 5636 فرعی مجزا از شماره 
163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مسعود گلی.
البنین ایمانی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه  20(رأی شماره 2959-1395/06/31 هیأت : خانم ام 
128 ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/75 مترمربع شماره پالک 5637 فرعی مجزا از شماره 163 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

اکبر شماره شناسنامه  آرانی فرزند علی  آقای سجاد مهرآبادی   : 21(رأی شماره 2950-1395/06/31 هیأت 
به مساحت 106/50 مترمربع شماره پالک 5638 فرعی مجزا  یکباب ساختمان  ، ششدانگ   1250084318
از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی.
22(رأی شماره 3182-1395/07/08 هیأت : آقای علی محمد دربندی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
217 ، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1090/25 مترمربع شماره پالک 5644 فرعی مجزا از شماره 164 

فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
شماره  محمدتقی  فرزند  بیدگلی  بابائی  محمدحسین  آقای   : هیأت   1395/06/31-2895 شماره  23(رأی 
شناسنامه 9176 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 551 فرعی از پالک 43 اصلی 

واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :95/7/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/11

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل-عباس عباس زادگان م الف 5/22/95/439
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی«
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 2901-1395/06/31 هیأت : آقای مهدی قنائی مقدم آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
6190001939،  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95/02 مترمربع شماره پالک 2949 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن مجیدی و عیسی اربابی.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  مهیمنی  اکبر  علی  آقای   : هیأت  2897و1395/06/31-2896  شماره  2(رأی 
شناسنامه 6595 و خانم کبری ابراهیمی بیدگلی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 287 )بالمناصفه(،  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 254/50 مترمربع شماره پالک 2951 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
3(رأی شماره 2939-1395/06/31 هیأت : آقای احسان یتیم پور آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
1250073138 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97 مترمربع شماره پالک 60 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی 
از پالک 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهرا کاکلی )احدی از ورثه بانو 

محترم کاکلی(.
شناسنامه  شماره  مهدی  فرزند  آرانی  آقائی  علی  مریم  خانم   : هیأت   1395/06/31-2941 شماره  4(رأی 
 4 شماره  از  مجزا  فرعی   61 پالک  شماره  مترمربع   121/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،6190003400
محترم  بانو  وراث  از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش 3  اماکن  در  واقع  اصلی  پالک 105  از   فرعی 

کاکلی.
5(رأی شماره 2980-1395/06/31 هیأت : خانم اعظم هارونی مقدم آرانی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 
10007، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/25 مترمربع شماره پالک 18 فرعی از پالک 108 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکبر مال ابراهیمی.
6(رأی شماره 2978-1395/06/31 هیأت : آقای سیدحسین سعیدزاده بیدگلی فرزند آقارضا شماره شناسنامه 
9887، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78/25 مترمربع شماره پالک 18 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی 

و قسمتی از مشاعات از پالک 226 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
فرزند سید مرتضی شماره  بیدگلی  زهرا سادات حسینی  : خانم  7(رأی شماره 2979-1395/06/31 هیأت 
شناسنامه 1935، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/50 مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا از شماره 
 2 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 346 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت

 مشاعی.
8(رأی شماره 2975و2976-1395/06/31 هیأت : آقای حسن شادمهر فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 
148 و خانم شمسی شادمهر فرزند رضا شماره شناسنامه 2513 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
89/25 مترمربع شماره پالک 44 فرعی مجزا از شماره 13 فرعی از پالک 482 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از حسن شادمهر.
9(رأی شماره 2972-1395/06/31 هیأت : آقای محمد حسین دهنوی آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
393، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/88 مترمربع شماره پالک 27 فرعی مجزا از شماره 8 و 25 و 26 
فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 1800 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

رحمت اله دهنوی و ورثه حسن دهنوی.
10(رأی شماره 2983و2984-1395/06/31 هیأت : آقای علی کفاش آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
11412 و خانم فاطمه کدخدا فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 343 )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
به مساحت 160/86 مترمربع شماره پالک 77 فرعی مجزا از شماره 23 فرعی از پالک 2081 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از ماشااله کفاش.
11(رأی شماره 2981-1395/06/31 هیأت : آقای محمد شکوری آرانی فرزند آقا عزیزاله شماره شناسنامه 236، 
ششدانگ یکباب انباری به مساحت 163/81 مترمربع شماره پالک 92 فرعی مجزا از شماره 33 فرعی از پالک 

2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عزیزاله شکوری.
12(رأی شماره 2928-1395/06/31 هیأت : آقای مجتبی گل دار لتحری فرزند محمد شماره شناسنامه 27، 
ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 96/13 مترمربع شماره پالک 2790 فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی سعیدی )احدی از ورثه حسین سعیدی(.

شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  خاکباز  زینب  خانم   : هیأت   1395/06/31-2938 شماره  13(رأی 
6190027016، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105/75 مترمربع شماره پالک 2791 فرعی مجزا از شماره 27 
 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه رضا شبان 

پور آرانی.
 ،61 عباس شماره شناسنامه  فرزند  نیا  اله صالح  نعمت  آقای   : هیأت  14(رأی شماره 1395/06/31-2915 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 434/85 مترمربع شماره پالک 1779 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 

2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
15(رأی شماره 2899-1395/06/31 هیأت : آقای غالمرضا رافعی نوش آبادی فرزند حسن شماره شناسنامه 
7، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/50 مترمربع شماره پالک 3842 فرعی مجزا از شماره 2281 و 2573 

فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف 5/22/95/439
 تاریخ انتشار نوبت اول :95/7/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/8/11

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل - عباس عباس زادگان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1-برابر رای شماره 139560302018002757 کالسه پرونده 1391114402018001723 آقای سید مجید مومنی 
حبیب آبادی فرزند سید محمد علی بشماره شناسنامه 1002 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  198 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 59 فرعی از 2   اصلی واقع در حبیب آباد بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
2-برابر رای شماره 139560302018002758 کالسه پرونده 1395114402018000059 آقای سید مجید مومنی 
حبیب آبادی فرزند سید محمد علی بشماره شناسنامه 1002 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  100 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 59 فرعی از 2   اصلی واقع در حبیب آباد بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/25
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/661/الف/م به تاریخ 95/07/04

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره نامه :9510113653800053 شماره پرونده :8909983653400599 شماره بایگانی شعبه :910069 تاریخ 

تنظیم :95/7/10
یکشنبه   تاریخ  در  له  و  علیه  موضوع  اجرائی  شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فالورجان  حقوقی  احکام  اجرای 
مریم  خانم  ملکی  طبقه  ساختمان سه  باب  یک  از  دوم  طبقه  دانگ  فروش شش  منظور  به   1395/08/09
باربان واقع در پیر بکران – خ دکتر چمران – کوچه 17 شهریور دارای پروانه ساختمان به شماره 3249 مورخ 
1383/08/10 به نام ذبیح اله کبری که نمی باشد و ملک مذکور مفروز و مشاعات شامل دستگاه پله عمومی 
– پشت بام – پارکینگ حیاط و با مساحت  حدود 95 متر می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت 10 
الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 228 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ784655000  ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 
شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد 
 بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته

 باشند. 
مدیر اجرای  احکام حقوقی دادگستری فالورجان 

آگهی احضار متهم 
 940808 : بایگانی شعبه  : 9409983655700556شماره  پرونده  9510113655700811 شماره   : نامه  شماره 

تاریخ تنظیم :1395/06/25
نظر به اینکه در پرونده کالسه 940808 ب2ف  متهم مجید تیموری  به اتهام توهین  موضوع شکایت علی چرمی 
فرزند محمد حسین  مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیه به نامبرده ابالغ می گردد ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل 
خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. بذر افشان بازپرس شعبه دوم 

دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 
دادنامه

))رای شورا((
در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه مصطفی عطایی با وکالت خانم مریم عطوان ساکن فالورجان – سهر 
و فیروزان – خ بهزیستی به طرفیت کوروش زرتشت ساکن اصفهان – خیابان کاوه – کوی شهید رجایی – 
بابت 2 فقره / چک سند  ریال  به خواسته مطالبه مبلغ بیست و چهار میلیون  مجتمع طوبی – واحد 205 
عادی به شماره های 1- 551390 2- 551389  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم 
تقدیمی نظر به اینکه با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به 
دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت 
مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از 
سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد.بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندا 
به مواد 198 و 522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و 
چهار میلیون ریال و هزینه های دادرسی بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ مطابق شاخص ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید 
و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ 
قید شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20  روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در همین شورا است. در تاریخ 95/6/3 به نشانی مراجعه نمودم مخاطب نقل مکان نموده بود .

 قاضی شورای حل اختالف فالورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 526/146واقع در 

پیر بکران  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسن و حمیده بکرانی باالنی  فرزندان محمد 
علی نسبت به دو دانگ مشاع و یکدانگ مشاع در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهار شنبه مورخ 1395/8/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
 یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/7/25 شماره : 479/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 
آگهی مفقود شدن سند مالکیت

خانم فاطمه جعفر زاده قهدریجانی  فرزند عباسعلی به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به 25سهم مشاع از اراضی مزروعی پالک 
ثبتی 396/1 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 704051 که در صفحه 445 دفتر 124 امالک ذیل ثبت 5/9 
به نام نامبرده ثبت شده است مفقود گردیده است   و بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای مرتضی سمیعی نژاد برابر وکالتنامه 13217 مورخ 93/01/25 دفتر خانه 9 آران و بیدگل به پیوست دو برگ  
استشهادیه  محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده است مدعی است  که سند مالکیت شش دانگ 
یکواحد آپارتمان به شماره 5090 فرعی مفروز مجزی شده از پالک 2637  اصلی واقع در بخش سه حوزه  ثبتی  
آران و بیدگل که در صفحه 577 دفتر 75 امالک ذیل شماره 16793 بنام آقای احمد مشرقیان آرانی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود و اینک در خواست صدور سند مالکیت المثنی  نموده لذا 
طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  تا هرکس مدعی انجام معامله  نسبت 
به ملک مذکوریا وجود سند  مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. 
چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی و اصل نگردد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 5/22/95/437/ م الف رئیس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل عباس زادگان 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950769 ک 102متهم الهام امامی فرزند غالمرضا به اتهام خیانت در امانت موضوع 
شکایت محمد علی اسدیان فرزند فضل اله مجهول المکان اعالم گردیده  است لذا در اجرای ماده 344 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله  به نامبرده 
ابالغ می گردد در تاریخ 95/8/25 ساعت 9/30 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان 
حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق 

به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فالورجان 

)آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی (
نظر به اینکه آقای حمید رضا حبیبی فرزند حسنعلی دادخواستی به طرفیت آقای مصطفی حسین وند فرزند 
میرزا حسن به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 689/95 
ش 2 ح ثبت و برای مورخ 95/08/25 ساعت 17 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول 
المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 73 ق . آ.د.م مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای 
حل اختالف شعبه دوم حقوقی فالورجان  و اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب 

و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود.
 رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه : 9510106839203767 شماره پرونده : 9509986839200346 شماره بایگانی شعبه :950363 
تاریخ تنظیم :1395/07/18 خواهان آقای فردین امیر یوسفی ورنو سفادرانی با وکالت آقای مرتضی محمودیان 
درویشانی دادخواستی به طرفیت آقای محمد حسین رحیمی فرزند محمد رضا به خواسته مطالبه وجه سه 
فقره چک تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نموده که به شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالسه 
950363 ثبت وقت رسیدگی مورخ 1395/08/26 ساعت 11/30 تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و در خواست 
خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان 
جهت اطالع از مفاد پرونده به شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان – خیابان نیکبخت – دادگستری 
اصفهان  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر شود/.
 شماره:21936/م الف محمد شمس مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
این  به کالسه 3635/95 ح 10از  دارای شناسنامه شماره 1252به شرح دادخواست  افشاری  آقای مصطفی 
بشناسنامه  افشاری  نصراله  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  شورا  
6720در تاریخ 95/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
3 پسر و یک دختر 1- مرتضی افشاری ش ش 13فرزند پسر 2- مصطفی افشاری ش ش 1252 فرزند پسر 
3- محمد حسین افشاری ش ش 8892 فرزند پسر 4- مرضیه افشاری ش ش 799 فرزند دختر  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
 شماره : 21202/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 3551/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   1821 شماره  شناسنامه  دارای  الدانی   نثاری  جان  مریم  خانم 
جان  مصطفی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا   این  10از  ح 
الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/3/30  نثاری  بشناسنامه 1587 در 
مرحوم منحصر است به زوجه – مادر و 2 دختر 1- مریم جان نثاری الدانی ش ش 1821 زوجه 2- طاهره 
فرزند   1277742901 ش  ش  الدانی  نثاری  جان  نرگس   -3 متوفی  مادر   58 ش  ش  الدانی  نثاری  جان 
دختر 4- فاطمه جان نثاری الدانی ش ش 1274399009 فرزند دختر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. او باشد   نزد 

 شماره : 21205/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به کالسه  دادخواست  شرح  به   1270947540 شماره  شناسنامه  دارای  فاطمی کهنگی   مهدی  سید  آقای 
شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  10از  ح   3564/95
بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 90/7/23  سید احمد فاطمی   بشناسنامه 15 در 
هاشمی  بنی  بیگم  هاجره   -1 پسر  سه  و  دختر  چهار   – مادر   – زوجه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
فاطمی  سمیه   -3 متوفی  مادر   603 ش  ش  طباطبائی کهنگی  بیگم  2- گوهر  زوجه  ش11  ش  کهنگی 
فاطمه   -5 دختر  فرزند   91326 ش  ش  فاطمی کهنگی  بهجت   -4 دختر  فرزند   54682 ش  ش  کهنگی 
فرزند   2 ش  ش  فاطمی کهنگی  سادات  مریم   -6 دختر  فرزند   2558 ش  ش  فاطمی کهنگی  سادات 
دختر 7- سید مهدی فاطمی کهنگی ش ش 127947540 فرزند پسر 8- سید محسن فاطمی ش ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  پسر     فرزند   39 فاطمی ش ش  سید حسن   -9 پسر  فرزند   6814
متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  او باشد   نزد 

شماره : 21258/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد تقی شیفته   دارای شناسنامه شماره 986 به شرح دادخواست به کالسه 3516/95 ح 10از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وهاب شیفته    بشناسنامه 44748 در 
تاریخ 94/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 
چهار دختر و همسر 1- محمد تقی شیفته ش ش 986 فرزند پسر 2- نیلوفر شیفته ش ش 2571 فرزند دختر 
3- پروانه شیفته ش ش 47507 فرزند دختر 4- فتانه شیفته ش ش 1271175592 فرزند دختر 5- ناهید 
شیفته ش ش 61509 فرزند دختر 6- بتول نیل فروشان دردستی ش ش 486 همسر  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 21235/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای امیر حسین غیاثی    دارای شناسنامه شماره 12765 به شرح دادخواست به کالسه 3630/95 ح 10از این 
شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم غیاثی     بشناسنامه 
179 در تاریخ 94/9/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
زوجه – 2 دختر و یک پسر 1- زهره رستگاری ش ش 262 زوجه متوفی 2- لیال غیاثی ش ش3868 فرزند 
دختر 3- ندا غیاثی ش ش 956 فرزند دختر 4- امیر حسین غیاثی ش ش 12765 فرزند پسر  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
 شماره : 21275/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
ح  به کالسه 3520/95  دادخواست  به شرح   349 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی     دریائی  زهره  خانم 
خانم  حاجیه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا   این  10از 
ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   82/9/29 تاریخ  در   236 بشناسنامه  قهنویه       صادقی 

اصفهانی  دریایی  بهروز   -1 همسر  و  دختر  دو  و  پسر  یک  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
ش  ش  اصفهانی  دریایی  مهناز   -3 دختر   349 ش  ش  دریایی  زهره   -2 متوفی  پسر   774 ش  ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر     236 ش  ش  قهنویه  صادقی  خانم  حاجیه   -4 دختر   791
متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  او باشد   نزد 

شماره : 21213/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 1/1503 مجزی شده از شماره های 633 و 639 
فرعی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی نصر آزادانی  فرزند 
کاظم  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه  مورخ 95/8/18 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار : 95/7/25 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بخش  جلرستان   در  واقع   9/332 شماره  پالک  یکبابخانه   ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
ثبت  جریان  در  فرزند حسین    حاجیان    شهربانو  نام  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   9
ماده 15  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  است.  نیامده   به عمل  آن  قانونی  تحدید حدود  و عملیات  است 
 9 ساعت  مورخ 95/9/4  پنجشنبه   روز  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون 
می  اخطار  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح 
مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور  محل  در  آگهی  این  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  گردد 
شد. خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده   مطابق 

 تاریخ انتشار : 95/7/25 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب انبار   پالک شماره های 76 الی 82 فرعی و 173 فرعی از 53 اصلی  
واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای حسن شاهین    فرزند فتح 
اله    در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه  مورخ 95/8/19 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار : 95/7/25 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عصمت سبحانی خوراسگانی        دارای شناسنامه شماره 61  به شرح دادخواست به کالسه 3549/95  
از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی زارعی اندوانی   
بشناسنامه 1  در تاریخ 95/4/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 4 پسر – 4 دختر – همسر 1- مصطفی زارعی ش ش 3 فرزند پسر 2- محمد جواد زارعی ش ش 
18 فرزند پسر 3- اصغر زارعی اندوانی ش ش 7 فرزند پسر 4- کریم زارعی اندوانی ش ش 3 فرزند پسر 
5- نصرت زارعی اندوانی ش ش 14 فرزند دختر 6-زهره زارعی اندوانی ش ش 146 فرزند دختر 7- معصومه 
زارعی اندوانی ش ش 1511 فرزند دختر 8- نجمه زارعی اندوانی ش ش 1272411540 فرزند دختر 9- عصمت 
سبحانی خوراسگانی ش ش 61 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 
نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21206/م الف رئیس شعبه 10 

دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای بهمن کریمی        دارای شناسنامه شماره 119  به شرح دادخواست به کالسه 3694/95 ح 10 از این 
دادگاه   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن کریمی یحیی آبادی   
بشناسنامه 1  در تاریخ 95/6/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 4 پسر و 3 دختر و یک همسر 1- مرتضی کریمی یحیی آبادی به ش ش 51 نسبت فرزند 2- علیرضا  
کریمی یحیی آبادی به ش ش 3 نسبت فرزند3- محسن  کریمی یحیی آبادی به ش ش 4 نسبت فرزند  
4- بهمن   کریمی یحیی آبادی به ش ش 119  نسبت فرزند 5- صدیقه   کریمی یحیی آبادی به ش ش 12 
نسبت فرزند  6-  سکینه    کریمی یحیی آبادی به ش ش 138 نسبت فرزند7- سکینه    کریمی یحیی آبادی 
به ش ش 1 نسبت فرزند 8- کلثوم آقابابائی دیده رانی به ش ش 2 نسبت همسر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 شماره : 21199/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی   نام خانوادگی: مرعشی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام:مهدی  نام خانوادگی:صادق زاده  نشانی محل اقامت:اصفهان – خ 22 بهمن – مجتمع اداری 
امیر کبیر – موسسه اعتباری آرمان محکوم به:به موجب رای شماره 50 تاریخ94/1/31 حوزه 39 شورای حل 
نه  به:پرداخت مبلغ بیست و  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
میلیون و هفتصد هزار ریال بابت یک فقره چک 660761 مورخ 84/10/10 و پرداخت چهارصد و بیست هزار 
ریال خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ )84/10/10( لغایت ریال وصول در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر حق االجرا .
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
 باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم

 نماید.
شماره21285 / م الف دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم سمیعی نسب     دارای شناسنامه شماره 1270017349 به شرح دادخواست به کالسه 3669/95 ح 
10از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا سمیعی نسب       
بشناسنامه 455 در تاریخ 95/5/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو دختر و یک همسر دائمی و مادر به نام های ذیل : 1- مریم سمیعی نسب ش ش 1270017349 
)دختر متوفی ( 2- مینا سمیعی نسب ش ش 1272415090 )دختر متوفی ( 3- فیروزه هاشمی ش ش 
1110 )همسر متوفی ( 4- سکینه سمیعی ش ش 7 )مادر متوفی ( والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

21255/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد حسین عبدالهی سروی     دارای شناسنامه شماره 134  به شرح دادخواست به کالسه 3521/95 
ح 10از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن عبدالهی 
سروی        بشناسنامه 8 در تاریخ 95/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر1- محمد حسین عبدالهی سروی ش ش 134 فرزند پسر  2- 
رمضانعلی عبدالهی سروی  ش ش 37فرزند پسر3- محمد رضا عبدالهی سروی ش ش 546 فرزند پسر4- 
ولی اله عبدالهی سروی ش ش 2 فرزند پسر 5- عزت عبد الهی سروی ش ش 9 فرزند دختر 6- رقیه عبدالهی 
سروی ش ش 3فرزند دختر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 21212/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد علی مالکی فروشانی      دارای شناسنامه شماره 3035  به شرح دادخواست به کالسه 3523/95 
از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول نصری نصر آبادی 
بشناسنامه 42  در تاریخ 94/6/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و دو دختر 1- محمد مهدی مالکی فروشانی ش ش 453 فرزند پسر 2- هادی مالکی 
فروشانی ش ش 2253 فرزند پسر 3- محمد علی مالکی فروشانی ش ش 3035 فرزند پسر 4- رضوان 
مالکی فروشانی ش ش 474 فرزند دختر 5- فرشته مالکی فروشانی ش ش  354 فرزند دختر   اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
شماره : 21236/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رحیم زاده خراسانی       دارای شناسنامه شماره 31186  به شرح دادخواست به کالسه 3603/95 
ح 10 از این دادگاه   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اختر مشهود به 
ملک – آبدار  بشناسنامه 146  در تاریخ 95/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 7 پسر و 3 دختر 1- کاظم رحیم زاده خراسانی ش ش 299 فرزند پسر 2- رضا رحیم 
زاده خراسانی ش ش 38838 فرزند پسر 3-  محمد  رحیم زاده خراسانی ش ش 31186 فرزند پسر  4- 
احمد  رحیم زاده خراسانی ش ش 152 فرزند پسر5-  اسماعیل  رحیم زاده خراسانی ش ش 1813 فرزند 
پسر 6- حمید  رحیم زاده خراسانی ش ش 3025  فرزند پسر7- سعید   رحیم زاده خراسانی ش ش 343  
فرزند پسر  8- زهرا    رحیم زاده خراسانی ش ش 3893 دختر متوفی 9- مرضیه     رحیم زاده خراسانی ش 
ش 677 دختر متوفی10- منصوره      رحیم زاده خراسانی ش ش 5606 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 
شماره : 21257/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات

سال عملکرد   تاریخ برگ
تشخیص

 شماره برگ
تشخیص

نام ونام خانوادگی ردیف

خمینی شهر اسالم آباد خیابان سعدی 209641  اشخاص
حقوقی

9,000,000 36,000,000 1389 1394/11/19 21291963 شرکت نیرو توان ساعی 1

خمینی شهر اسالم آباد خیابان سعدی 209641  اشخاص
حقوقی

6,750,000 27,000,000 1390 1394/11/19 21291993 شرکت نیرو توان ساعی 2

خمینی شهر اسالم آباد خیابان سعدی 209641  اشخاص
حقوقی

90,000,000 36,000,000 1391 1394/11/19 21292018 شرکت نیرو توان ساعی 3

خمینی شهر اسالم آباد خیابان سعدی 209641  اشخاص
حقوقی

22,500,000 90,000,000 1392 1394/11/19 21292040 شرکت نیرو توان ساعی 4

خمینی شهر خیابان کهندژ محله بختیاری های خ ولیعصر 209641  اشخاص
حقوقی

4,414,869 17,659,479 متمم 89 1395/04/13 24724737 شرکت نویدکار زاینده رود 5

 خمینی شهر خ امیركبیر كوچه فرعی 119 ساختمان هشت
نبش ساختمان 10 طبقه زیرزمین

209641  اشخاص
حقوقی

1,246,250,000 4,985,000,000 1389 1395/04/22 25012494  شرکت تولیدی صنعتی امید فجر
زاینده رود

6

خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه هادی زاده 209641  اشخاص
حقوقی

7,347,246 29,388,985 1389 1394/08/30 19082850 شرکت توان افروز گلچین 7

خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه هادی زاده 209641  اشخاص
حقوقی

20,700,000 82,800,000 1390 1394/08/30 19082622 شرکت توان افروز گلچین 8

خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه هادی زاده 209641  اشخاص
حقوقی

1,350,000 5,400,000 1391 1394/08/30 19082369 شرکت توان افروز گلچین 9

خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه هادی زاده 209641  اشخاص
حقوقی

15,750,000 63,000,000 1392 1394/08/30 19082086 شرکت توان افروز گلچین 10

خمینی شهر اول جاده نجف اباد 209651 مشاغل 54,688,750 245,000,000 89 1395/4/31 61148 بنگاه آهن االت نقش جهان 11

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 16,482,000 90,000,000 89 1395/4/31 61117 عبداله كرمی 12

خمینی شهر سه راهی درچه 209651 مشاغل 5,692,800 36,000,000 89 1395/4/31 61150 نارنج اسپادان 13

خمینی شهر سه راهی درچه 209651 مشاغل 5,692,800 36,000,000 89 1395/4/31 61115 طلوع طللوع 14

خمینی شهر سه راهی درچه 209651 مشاغل 6,891,600 42,000,000 89 1395/4/31 61101 محمد محمد رسول اله 15

خمینی شهر سه راهی درچه 209651 مشاغل 10,488,000 60,000,000 89 1395/4/31 61098 كوثر كوثر 16

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 6,492,000 40,000,000 89 1395/4/30 58671 حسن مهرابی 17

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 8,490,000 50,000,000 89 1395/4/30 58673 حسن اسماعیلی 18

خمینی شهر بلوار الغدیر سه راهی درچه 209651 مشاغل 3,896,100 26,000,000 89 1395/04/28 56828 سازه رضایی 19

خمینی شهر بلوار الغدیر سه راهی درچه 209651 مشاغل 665,265,000 2,100,000,000 89 1395/04/28 56865 شروین ببر شكن تنگستانی 20

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 5,512,980 35,100,000 89 1395/04/28 56855 علی رضا راستی 21

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 15,283,200 84,000,000 89 1395/04/28 56817 محمدعلی طاهری 22

خمینی شهر 209651 مشاغل 10,488,000 60,000,000 89 1395/04/28 56819 علی پور پرورش 23

خمینی شهر بلوار الغدیر سه راهی درچه 209651 مشاغل 12,486,000 70,000,000 89 1395/04/28 56824 اكبر خاركن 24

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 6,971,520 42,400,000 89 1395/04/27 55847 ابراهیم گل محمدی 25

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 10,727,760 61,200,000 89 1395/04/27 55857 حاجی مراد خداددی 26

خمینی شهر خ لوله 209651 مشاغل 8,490,000 50,000,000 89 1395/04/27 55855 علیر ضا حیدری 27

خمینی شهر سه راهی اتشگاه 209651 مشاغل 10,488,000 60,000,000 89 1395/04/27 55853 ابو الفضل حیدری 28

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 18,480,000 100,000,000 89 1395/04/27 55838 كاظم حیدری 29

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 9,688,800 56,000,000 89 1395/3/10 26364 علیرضا شفیعی 30

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 9,688,800 56,000,000 90 1395/02/29 21754 علیرضا شفیعی 31

خمینی شهر سه راهی اتشگاه 209651 مشاغل 10,488,000 60,000,000 89 1395/04/27 58675 محمد حسینی 32

خمینی شهر هرستان 209651 مشاغل 7,491,000 45,000,000 89 1395/04/30 59343 اصغر پور پرورش 33

خمینی شهر 209651 مشاغل 64,916,000 280,000,000 89 1395/04/30 59499 حسین رضائی 34

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 6,452,040 39,800,000 89 1395/04/30 58669 اسداله كریمی 35

خمینی شهر ابتدای جاده نجف اباد 209651 مشاغل 3,146,850 21,000,000 89 1395/04/30 58689 مهرداد همتی 36

خمینی شهر بلوار الغدیر 209651 مشاغل 6,492,000 40,000,000 89 1395/04/30 58684 سیدرضا نوربخش 37

خمینی شهر بلوار الغدیر سه راهی درچه 209651 مشاغل 19,723,750 105,000,000 89 1395/04/30 58677 اهن فروشی یعقوبی 38

خمینی شهر سه راهی درچه 209651 مشاغل 7,491,000 45,000,000 89 1395/04/30 59444 بهمن سبحانی 39

خمینی شهر سه راهی درچه 209651 مشاغل 7,491,000 45,000,000 89 1395/04/30 59444 بهمن سبحانی 39

خمینی شهر 209651 مشاغل 6,492,000 40,000,000 89 1395/04/30 59382 فربد رهنما 40

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 14,484,000 80,000,000 89 1395/04/30 59397 دوست محمد سلطانی 41

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 16,482,000 90,000,000 89 1395/04/30 58694 اكبركیانی 42

خمینی شهر هرستان 209651 مشاغل 23,470,000 120,000,000 89 1395/04/29 57198 احمد سهیلی پور 43

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 8,490,000 50,000,000 89 1395/04/30 59410 ناصر قاسمی 44

خمینی شهر خ امیر كبیر 209651 مشاغل 12,486,000 70,000,000 89 1395/04/30 59413 اهن فروشی عدالت 45

خمینی شهر سه راهی اتشگاه 209651 مشاغل 24,094,370 122,500,000 89 1395/03/24 32596 یوسف سلطانی 46

خمینی شهر سه راهی اتشگاه 209651 مشاغل 18,280,200 99,000,000 89 1395/04/30 59454 صنایع فلزی جعفری 47

خمینی شهر اتشگاه لوله1400 209651 مشاغل 9,988,500 57,500,000 89 1395/04/30 59327 جان قربان سلطانی زاده 48

خمینی شهر سه راهی اتشگاه 209651 مشاغل 91,589,300 369,000,000 89 1395/04/28 56807 محمد حاجیان 49

خمینی شهر 209652 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1389 1395/04/31 60272 روح اله رضایی 50

خمینی شهر 209652 مشاغل 16,482,000 90,000,000 1389 1395/04/31 60276 علی اکبر یراقچی 51

خمینی شهر 209652 مشاغل 24,968,500 126,000,000 1389 1395/04/31 60281 منصور دقیق 52

خمینی شهر 209652 مشاغل 16,482,000 90,000,000 1389 1395/04/31 60287 اکبر اعافیان 53

خمینی شهر 209652 مشاغل 5,842,650 36,750,000 1389 1395/04/31 60293 حسن رضایی آدریانی 54

خمینی شهر 209652 مشاغل 12,885,600 72,000,000 1389 1395/04/31 60297 محمد رضا فیض بخش 55

خمینی شهر 209652 مشاغل 3,101,900 20,700,000 1389 1395/04/31 60302 مهدی محمدیان 56

خمینی شهر 209652 مشاغل 20,473,000 108,000,000 1389 1395/04/31 60307 ایرج میرزایی 57

خمینی شهر 209652 مشاغل 88,892,000 360,000,000 1389 1395/04/31 60318 بافندگی صالحی 58

خمینی شهر 209652 مشاغل 2,697,300 18,000,000 1389 1395/04/31 60326 بیژن امان الهی 59

خمینی شهر 209652 مشاغل 29,464,000 144,000,000 1389 1395/04/31 60337 بافندگی یاری 60

خمینی شهر 209652 مشاغل 15,043,440 82,800,000 1389 1394/12/16 186653 حسن کالهدوزان 61

خمینی شهر 209652 مشاغل 1,399,530,000 4,200,000,000 1389 1395/04/27 55049 احمد رضا رضایی آدریانی 62

خمینی شهر 209652 مشاغل 555,125,250 1,785,000,000 1389 1395/04/27 55001 عباس هاشمیان 63

خمینی شهر 209652 مشاغل 2,066,259,120 6,136,842,902 1389متمم 1395/04/27 54986 محسن رضایی 64

خمینی شهر 209652 مشاغل 6,044,610 90,260,835 1389متمم 1395/04/31 60199 یداله هاشمیان 65

خمینی شهر 209652 مشاغل 5,437,987,500 15,750,000,000 1389 1395/04/31 60204 محسن رضایی 66

خمینی شهر 209652 مشاغل 5,692,800 36,000,000 1389 1395/04/31 60256 سیف اله صفری 67

خمینی شهر 209652 مشاغل 12,885,600 72,000,000 1389 1395/04/31 60265 رضا زمانی 68

خمینی شهر 209652 مشاغل 4,495,500 30,000,000 1389 1394/12/16 186662 مهدی گلی 69

خمینی شهر 209652 مشاغل 1,078,920 7,200,000 1389 1394/12/16 186638 مالک عموچی 70

خمینی شهر 209652 مشاغل 1,528,470 10,200,000 1389 1394/12/16 186643 حسینعلی پیمانی 71

خمینی شهر 209652 مشاغل 1,672,330 11,160,000 1389 1394/12/16 186656 مهری شفائی 72

خمینی شهر 209652 مشاغل 1,168,830 7,800,000 1389 1394/12/16 186634 ابراهیم صرامی 73

خمینی شهر 209653 مشاغل 971,208,750 2,975,000,000 1389 1395/04/12 40533 فاطمه لری وازیچه 74

خمینی شهر 209653 مشاغل 2,360,140 15,750,000 1389 1395/04/28 56119 جعفر مزروعی 75

خمینی شهر 209653 مشاغل 1,078,920 7,200,000 1389 1395/04/28 56117 طیبه کریمی 76

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات

سال عملکرد   تاریخ برگ
تشخیص

 شماره برگ
تشخیص

نام ونام خانوادگی ردیف

خمینی شهر 209653 مشاغل 2,397,600 16,000,000 1389 1395/04/12 40605 نعمت اله ابراهیمی 77

خمینی شهر 209653 مشاغل 53,440,000 240,000,000 1389 1395/04/12 40598 رمضانعلی رفیعی 78

خمینی شهر 209653 مشاغل 14,084,400 78,000,000 1389 1395/04/12 40590 آقای پیمانی 79

خمینی شهر 209653 مشاغل 11,127,360 63,200,000 1389 1395/04/12 40526 محمد مکارمی 80

خمینی شهر كوه كوچك 209654 مشاغل 4,315,680 28,800,000 89 1395/01/31 6226 سرمست 81

خمینی شهر خ صدوقی 209654 مشاغل 42,744,550 197,175,390 89 1395/01/31 6233 اكبر رفیعی 82

خمینی شهر امام شمالی 209654 مشاغل 3,416,580 22,800,000 89 1395/01/31 6247 سید مهدی طباطبائی 83

خمینی شهر فلكه كوزه 209654 مشاغل 24,968,500 126,000,000 89 1395/04/26 54587 مجتبی نقد علی 84

خمینی شهرخ  امام 209654 مشاغل 12,885,600 72,000,000 89 1395/04/26 54599 تقی نصر ابادی 85

خمینی شهر امام شمالی 209654 مشاغل 13,185,300 73,500,000 89 1395/01/31 6218 مهناز خانی 86

خمینی شهر كوه كوچك 209654 مشاغل 16,482,000 90,000,000 89 1395/04/26 54598 محمود همدانی پور 87

خمینی شهر امام شمالی 209654 مشاغل 106,874,000 420,000,000 89 1395/4/31 61167 ملك عبدالمهدی 88

خمینی شهر خ مطهری 209654 مشاغل 35,458,000 168,000,000 89 1395/04/26 54595 رضا حافظی 89

خمینی شهر امام شمالی 209654 مشاغل 9,289,200 54,000,000 89 1395/04/26 54577 حسن سرتیپی 90

خمینی شهر 209654 مشاغل 88,892,000 360,000,000 89 1395/04/26 54566 مرتضی عمو شاهی 91

خمینی شهرخ  منتظری 209654 مشاغل 10,488,000 60,000,000 89 1395/04/26 54575 مهدی مظاهری 92

خمینی شهرخ  منتظری 209654 مشاغل 4,315,680 28,800,000 89 1395/04/26 54596 قنبر علی اقا محمدی 93

خمینی شهر امام شمالی 209654 مشاغل 6,172,320 38,400,000 89 1395/01/31 6231 عبدالرسول ذاكری 94

خمینی شهر خ ولی عصر 209654 مشاغل 9,962,720 132,296,000 89 1395/04/26 54580 احمدرضا سبحانی 95

خمینی شهر سه راه درچه 209654 مشاغل 38,455,000 180,000,000 89 1395/04/26 54570 بافندگی نوروزی 96

خمینی شهرخ  منتظری 209654 مشاغل 10,488,000 60,000,000 89 1395/04/26 54576 جواد رضایی 97

خمینی شهرخ  منتظری 209654 مشاغل 3,146,850 21,000,000 89 1395/04/26 54597 اقای مقار زاده 98

خمینی شهر خ شریعتی 209654 مشاغل 7,491,000 45,000,000 89 1395/04/26 54585 ابراهیم كاظمی 99

خمینی شهر كوه كوچك 209654 مشاغل 4,495,500 30,000,000 89 1395/04/26 54586 زهرا مرادی 100

خمینی شهرخ  منتظری 209654 مشاغل 9,289,200 54,000,000 89 1395/04/26 54591 جهان بخش سلطانی 101

خمینی شهر خ شریعتی 209654 مشاغل 6,891,600 42,000,000 89 1395/04/26 54590 سیدكریم باقری 102

خمینی شهر كوه كوچك 209654 مشاغل 10,008,480 57,600,000 89 1395/04/31 61166 نعمت اله سعیدی 103

خمینی شهر كوه كوچك 209654 مشاغل 15,043,440 82,800,000 89 1395/01/31 6222 غالم مالكی 104

خیابان سعدی 209661 مشاغل 24,968,500 126,000,000 1389 1395/04/28 55965 حسین احمدیان 105

هفتصد دستگاه 209661 مشاغل 22,870,600 117,600,000 1389 1395/04/27 55590 عبدالعلی حجاری 106

شهرک صنعتی 209661 مشاغل 57,063,860 253,800,000 1389 1395/04/27 55600 ناصر مختاری 107

خیابان حافظ 209661 مشاغل 27,216,250 135,000,000 1389 1395/04/27 55651 برادران امینی 108

منظریه 209661 مشاغل 16,572,000 90,000,000 1389 1395/04/27 55618 عبدالکریم امام جماعت 109

دوشاخ 209661 مشاغل 47,446,000 216,000,000 1389 1395/04/27 55604 بافندگی حسینی 110

منظریه 209661 مشاغل 75,405,500 315,000,000 1389 1395/04/27 55606 کنسرسیوم 111

اصغر اباد 209661 مشاغل 38,455,000 180,000,000 1389 1395/04/30 60037 محمد جواد پور 112

دوشاخ 209661 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1389 1395/04/30 60044 سعید محمد پور 113

منظریه بلوار عموشاهی 209661 مشاغل 11,087,400 63,000,000 1389 1395/04/31 60175 رحمان جاللی 114

دوشاخ 209661 مشاغل 12,885,600 72,000,000 1389 1395/04/31 60179 علی رسول زاده 115

دوشاخ 209661 مشاغل 12,885,600 72,000,000 1389 1395/04/31 60181 اکبر رسول زاده 116

دوشاخ 209661 مشاغل 13,784,700 76,500,000 1389 1395/04/31 60183 علی امیر یوسفی 117

خ حافظ 209661 مشاغل 6,891,600 42,000,000 1389 1395/04/31 60187 مهر موگویی 118

خ حافظ 209661 مشاغل 12,486,000 70,000,000 1389 1395/04/31 60189 انجماد کارتن 119

شهرک دامداران 209661 مشاغل 9,688,800 56,000,000 1389 1395/04/31 60195 مهدی افتخاری 120

بلوار بسیج 209661 مشاغل 7,491,000 45,000,000 1389 1395/04/31 60193 حمید هیدیان 121

خ حافظ 209661 مشاغل 7,491,000 45,000,000 1389 1395/04/31 60191 امیرمهدی عموتقی 122

شهرک صنعتی 209661 مشاغل 190,790,000 700,000,000 1389 1395/04/31 60867 بافندگی موسوی 123

خ شهید مدنی 209661 مشاغل 11,287,200 64,000,000 1389 1395/04/31 60869 مراد متا زواره 124

پمپ گاز 209661 مشاغل 2,308,000 15,300,000 1389 1395/04/31 61075 نصراله تاکی 125

منظریه 209661 مشاغل 11,487,000 65,000,000 1389 1395/04/31 61077 میترا معتمدی 126

خ بسیج بعد از ابابصیر 209663 مشاغل 20,581,000 108,000,000 1389 95/3/24 32848 سعید میرجمالی 127

خ بسیج ک جعفری 209663 مشاغل 15,367,200 84,000,000 1389 95/3/24 32839 بهمن صالحی 128

خ بسیج کوی قائم 209663 مشاغل 7,656,480 45,600,000 1389 95/3/31 35810 گروه مهندسی ایران مبتکران 129

خ بسیج ک مقابل مسجدالرضا 209663 مشاغل 43,148,500 198,000,000 1389 95/3/31 35812 علی و کوروش استکی 130

خ بسیج جنب مدرسه راهنمایی 209663 مشاغل 42,647,000 196,000,000 1389 95/2/28 21200 میثم صادقی 131

خ بسیج جنب مدرسه راهنمایی 209663 مشاغل 108,556,940 424,200,000 1389 95/2/28 21204 میثم صادقی 132

خ بسیج جنب مدرسه راهنمایی 209663 مشاغل 132,552,800 504,000,000 1391 95/2/28 21202 میثم صادقی 133

خ بسیج جنب مدرسه راهنمایی 209663 مشاغل 252,953,080 904,400,000 1392 " 21206 میثم صادقی 134

خ بسیج جنب مدرسه راهنمایی 209663 مشاغل 252,953,080 " 1393 " 21208 میثم صادقی 135

خ بسیج خ سعدی 209663 مشاغل 12,957,600 72,000,000 1389 95/3/31 35827 عباس تقی زاده 136

خ بسیج جنب مسجد امام 209663 مشاغل 844,760 5,600,000 1389 95/3/10 26799 اصفهان کائوچو 137

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 1,810,200 12,000,000 1389 95/2/28 21197 ابوالقاسم فتحیان 138

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 3,665,660 24,300,000 1389 95/4/6 31904 محمدرضا خسروی 139

خ بسیج 209663 مشاغل 3,167,850 21,000,000 1389 95/3/24 32833 خبازیان 140

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 5,728,800 36,000,000 1389 95/3/29 34777 صنعتگران الدنسکو 141

خ شریعتی شمالی ک شهدا پ 45 209663 مشاغل 23,590,000 120,000,000 1389 95/4/21 48644 نوآوران آفتاب روشن 142

خ بسیج 209663 مشاغل 16,572,000 90,000,000 1389 95/4/31 61103 محمد مهدی عسگری 143

سه راه معلم 209663 مشاغل 1,961,050 13,000,000 1389 95/3/24 32825 گروه صنعتی امگا 144

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 27,351,250 135,000,000 1389 95/2/27 20118 صنایع سنگ اهورا 145

خ بسیج ک سادات 209663 مشاغل 5,728,800 36,000,000 1389 95/2/19 15756 تراشکاری شاهین 146

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 16,572,000 90,000,000 1389 95/3/29 34779 کارگاه تولیدی سیدعلی 147

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 39,136,500 182,000,000 1390 95//3/10 26803 حبیب صادقی 148

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 73,615,600 308,000,000 1392 95/3/10 26810 حبیب صادقی 149

خ بسیج 209663 مشاغل 82,035,200 336,000,000 1393 95/3/10 26813 حبیب صادقی 150

خ بسیج خ پاکمن 209663 مشاغل 3,620,400 24,000,000 1389 95/4/21 48657 گروه صنعتی دنا 151

خ بسیج 209663 مشاغل 17,475,600 94,500,000 1389 95/3/29 34778 مواد غذایی طلوع 152

خ حکیم فرزانه 209663 مشاغل 3,137,680 20,800,000 1389 95/2/19 15687 سپهر صنعت 153

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 2,187,320 14,500,000 1389 95/2/19 15704 فنون تکمیل 154

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 1,448,160 9,600,000 1389 95/2/19 15715 نصراله یاری 155

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 1,086,120 7,200,000 1389 95/2/19 15711 محمد حسن عموشاهی 156

دستگرد 209663 مشاغل 226,280 1,500,000 1389 95/2/19 15713 مجتبی حاج کرمی 157

دستگرد 209663 مشاغل 905,100 6,000,000 1389 95/2/19 15717 حبیب اله عظیمی 158

ادامه در صفحه 7 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف :6103
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اطالع رسانی 

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 

مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایید.

آدرس اداره : خمینی شهر - منظریه - بلوار دانشجو - جنب بانک مسکن 

 در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی که در محل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون

 مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

دستگرد 209663 مشاغل 253,430 1,680,000 1389 95/2/22 17481 رسول رضایی 159

دستگرد 209663 مشاغل 301,700 2,000,000 1389 95/2/19 15723 مهراب عشیری 160

دستگرد 209663 مشاغل 905,100 6,000,000 1389 95/2/19 15725 شمال اصفهان 161

خ بسیج 209663 مشاغل 905,100 6,000,000 1389 95/2/21 16935 صفدر ابراهیمی 162

خ شریعتی شمالی 209663 مشاغل 46,157,500 210,000,000 1389 95/2/19 15728 رضا سلیمانی 163

دستگرد 209663 مشاغل 22,085,500 114,000,000 1390 95/2/19 15731 مهدی باقری 164

دستگرد 209663 مشاغل 2,602,160 17,250,000 1392 95/2/19 15733 کریم فتحیان 165

دستگرد 209663 مشاغل 178,121 1,180,800 90 95/2//19 15735 محمد آقا عظیمی 166

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 3,017,000 20,000,000 90 95/2//27 20120 مرتضی عظیمی 167

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 3,620,400 24,000,000 1389 95/3/9 25736 مهدی گلشن 168

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 4,525,500 30,000,000 90 95/3/9 25739 مهدی گلشن 169

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 2,639,880 17,500,000 91 95/2/21 16940 سمیه حاج ابراهیمی 170

اسفریز 209663 مشاغل 1,193,220 7,910,000 90 95/2/19 15738 مرتضی فتحیان 171

فلکه دانشگاه صنعتی 209663 مشاغل 2,262,750 15,000,000 91 95/2/19 15740 حسن فخاری 172

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 25,219,870 126,500,000 90 95/2/19 15742 حسین مرادی دهنوی 173

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 1,448,160 9,600,000 1389 95/2/19 15690 محمد ظاهر نوروزی 174

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 2,534,280 16,800,000 90 95/2/19 15720 حمید کریمی 175

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 3,620,400 24,000,000 1389 95/2/19 15749 اکرم عباسی نیا 176

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 965,440 6,400,000 1389 95/2/19 15751 امیر فتاحی 177

سه راه معلم 209663 مشاغل 3,560,060 23,600,000 1389 95/2/19 15753 مصطفی باقری 178

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 2,262,750 15,000,000 1389 95/2/19 15692 آهن آالت ابطحی 179

سه راه معلم 209663 مشاغل 8,740,800 51,000,000 1389 95/2/19 15682 تره بار روغنی 180

فلکه دانشگاه صنعتی 209663 مشاغل 4,148,380 27,500,000 1389 95/2/19 15701 حسن رئیسی فر 181

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 9,744,800 56,000,000 1389 95/2/19 15697 جواد ژیال تبار 182

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 754,250 5,000,000 1389 95/2/19 15684 جواد رحمتی 183

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 754,250 5,000,000 1389 95/2/19 15685 محمد رحمتی 184

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 829,680 5,500,000 93 95/2/21 16937 مرضیه جانثاری 185

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 7,536,000 45,000,000 92 95/2/19 15699 هادی حداد خوزانی 186

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 1,064,396 7,056,000 90 95/2/21 16931 محمد عظیمی دستگردی 187

دستگرد 209663 مشاغل 2,128,792 14,112,000 91 95/2/21 16933 محمد عظیمی دستگردی 188

دستگرد 209663 مشاغل 1,131,380 7,500,000 90 95/3/10 26816 قدمعلی فتحیان 189

دستگرد 209663 مشاغل 2,262,750 15,000,000 91 95/3/10 26818 قدمعلی فتحیان 190

دستگرد 209663 مشاغل 1,583,920 10,500,000 1390 95/3/10 26828 مرتضی فتحیان 191

خ شریعتی 209663 مشاغل 3,167,850 21,000,000 1389 95/3/10 26830 مرتضی فتحیان 192

خ بسیج 209663 مشاغل 43,148,500 198,000,000 1389 95/3/10 26823 حمید برخورداری 193

خ بسیج 209663 مشاغل 1,583,920 10,500,000 1389 95/3/10 26820 مصالح ساختمانی فتحیان 194

خ بسیج 209663 مشاغل 15,367,200 84,000,000 1389 95/3/24 32855 ای اس تی 195

خ بسیج 209663 مشاغل 29,608,000 144,000,000 1389 95/3/24 32854 پخش نمونه جنوب 196

سه راه معلم 209663 مشاغل 29,608,000 " 1389 95/3/24 32852 گروه صنعتی نوین 197

خ 17 شهریور 209663 مشاغل 1,131,380 7,500,000 1389 95/3/10 26832 محسن رحیمی 198

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 1,659,350 11,000,000 1389 95/3/10 26834 علی شیرازی 199

بلوار آزادگان 209663 مشاغل 633,570 4,200,000 1389 95/3/10 26794 محمود جهانگیری 200

خ حکیم فرزانه 209663 مشاغل 3,167,850 21,000,000 1389 95/3/10 26796 محمد کریمی 201

خ سپاه 209663 مشاغل 3,928,734 26,044,000 1389 95/4/27 55864 محمد رجبی 202

خ بسیج 209663 مشاغل 3,017,000 20,000,000 1389 95/3/24 32856 ماندنی زاده 203

خمینی شهر 209663 مشاغل 1,900,710 12,600,000 1389 95/3/24 32840 پرس کاری 204

خمینی شهر 209663 مشاغل 1,267,140 8,400,000 1389 95/4/22 49004 حسن حاکم پور 205

فلکه دانشگاه 209663 مشاغل 1,357,650 9,000,000 1389 95/4/21 48629 الهام مکتوبیان 206

خ بسیج چهارراه پاکمن 209663 مشاغل 4,525,500 30,000,000 1389 95/4/27 55780 علی جعفری 207

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 2,941,580 19,500,000 1389 95/4/27 55777 علی منجزی 208

خ بسیج ک کارگر 209663 مشاغل 1,810,200 12,000,000 1389 95/4/27 55774 صنا الکتریک اصفهان 209

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 28,930,970 141,300,000 1389 95/4/27 55772 پخش ثمر ابوالفضل 210

خ بسیج 209663 مشاغل 7,435,600 44,500,000 1389 95/4/27 55762 بازرگانی یاس پخش 211

خ بسیج روبروی مسجدالرضا 209663 مشاغل 11,050,000 62,500,000 1389 95/4/27 55759 محسن محمد رضایی 212

خ بسیج 209663 مشاغل 6,230,800 38,500,000 1389 95/4/27 55757 شهرام شیرانی 213

خ بسیج روبروی مسجدالرضا 209663 مشاغل 10,668,480 60,600,000 1389 95/4/27 55810 محمد رفیعی 214

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 6,230,800 38,500,000 1389 95/4/27 55808 علی سجادی 215

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 7,736,800 46,000,000 1389 95/4/27 55806 علی شریفی 216

خ بسیج 209663 مشاغل 9,343,200 54,000,000 1389 95/4/27 55804 علی محمدی 217

ک ورزشگاه 209663 مشاغل 7,194,640 43,300,000 1389 95/4/27 55800 منصور الماسی 218

خ حکیم فرزانه 209663 مشاغل 15,367,200 84,000,000 1389 95/4/27 55798 داریوش خاشعی 219

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 3,394,120 22,500,000 1389 95/4/27 55796 پالت سازی جعفری 220

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 5,514,895 34,934,750 1389-متمم1 95/4/31 61126 آروین پایا قربانی 221

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 5,514,895 34,934,750 1389-متمم1 95/4/31 61128 ناصرعظیمی 222

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 5,106,320 32,900,000 1389 95/4/27 55792 آروین پایا قربانی 223

خ بسیج 209663 مشاغل 5,106,320 " 1389 95/4/27 55793 ناصرعظیمی 224

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 1,319,940 8,750,000 1389 95/4/27 55789 ساختمانی تابلیه 225

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 15,367,200 84,000,000 1389 95/4/27 55787 حمید پنجه پور 226

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 2,413,600 16,000,000 1389 95/4/27 55769 صنایع فلز ولیعصر 227

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 2,715,300 18,000,000 1389 95/4/27 55767 محمد آقایی 228

خ بسیج ک سعدی 209663 مشاغل 10,246,800 58,500,000 1389 95/4/27 55765 صنایع فلز کاری آلفا 229

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 4,525,500 30,000,000 1389 95/4/27 55755 کارتن سازی جاوید 230

خ بسیج بن بست سادات 209663 مشاغل 2,715,300 18,000,000 1389 95/4/27 55752 کارتن سامان مهدی 231

خ بسیج روبروی مسجدالرضا 209663 مشاغل 1,508,500 10,000,000 1389 95/4/27 55823 سپاهان پاکت 232

خ بسیج روبروی مسجدالرضا 209663 مشاغل 2,941,580 19,500,000 1389 95/4/27 55821 آتیال صنعت 233

خ بسیج فرعی دوم 209663 مشاغل 3,922,100 26,000,000 1389 95/4/27 55819 فنی و مهندسی پایا پلیمر 234

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 5,407,520 34,400,000 1389 95/4/27 55817 ایرج و علی عظیمی 235

خ بسیج روبروی شعبه نفت 209663 مشاغل 2,111,900 14,000,000 1389 95/4/27 55815 قالب سازی پاینده 236

خ بسیج خ سعدی 209663 مشاغل 10,548,000 60,000,000 1389 95/4/27 55812 محمد افشاری 237

خ بسیج بن بست سادات 209663 مشاغل 17,776,800 96,000,000 1389 95/4/27 55836 برق صنعتی کاشف 238

خ بسیج ک ورزشگاه 209663 مشاغل 6,532,000 40,000,000 1389 95/4/27 55834 محمدرضا کسرایی پور 239

جنب باسکول عابدی 209663 مشاغل 2,111,900 14,000,000 1389 95/4/28 56870 شید الیت کریمی 240

شریعتی شمالی 209663 مشاغل 905,100 6,000,000 1389 95/4/27 55832 عبدالمجید فوالدی 241

فلکه دانشگاه 209663 مشاغل 2,715,300 18,000,000 1389 95/4/27 55830 صدف عباسی 242

خ بسیج خ پاکمن 209663 مشاغل 3,394,120 22,500,000 1389 95/4/27 55827 مجتبی حیدری 243

خ آیت اله کاشانی 209663 مشاغل 1,267,140 8,400,000 1389 95/4/27 55825 حسن عباسی 244

خ آیت اله کاشانی 209663 مشاغل 13,560,000 75,000,000 1389 95/4/27 55782 آریا سنگ مرکزی 245

خمینی شهر 209663 مشاغل 13,560,000 " 1389 95/4/27 55785 جمع رضا 246

چهارراه سادات 209663 مشاغل 12,556,000 70,000,000 1389 95/4/28 56876 قرب کربال 247

فلکه شهدا 209663 مشاغل 8,078,160 47,700,000 1389 95/4/28 56878 نیلو پخش 248

خمینی شهر 209663 مشاغل 8,138,400 48,000,000 1389 95/4/28 56874 مجتبی محمدی 249

خمینی شهر 209663 مشاغل 8,138,400 " 1389 95/4/30 58702 ماهان سوله 250

خ بسیج 209663 مشاغل 452,550 3,000,000 1389 95/4/30 58698 شیخ زاده 251

خ بسیج 209663 مشاغل 59,182,000 260,000,000 1389 95/4/30 59285 گروه صنعتی آروین 252

خ بسیج ک شیشه گری 209663 مشاغل 116,315,000 450,000,000 1389 95/4/31 61144 عمده فروشی ثمین 253

خ بسیج 209663 مشاغل 23,590,000 23,590,000 1389 95/4/31 61146 پخش یکتا 254

اصغراباد کوی دامداران 209683 مشاغل 12,066,420 67,900,000 1389 1395/04/30 59400 میالد نقدی 255

بلوار الغدیر دنبال کانال اب 209683 مشاغل 10,188,300 58,500,000 1389 1395/04/31 60850 یداله فتاحی 256

الغدیر کوشک 209683 مشاغل 5,692,800 36,000,000 1389 1395/04/31 60845 علی حقیقت 257

اصغر اباد 209683 مشاغل 5,692,800 36,000,000 1389 1395/04/30 59384 رمضانعلی مالکریمی 258

الغدیر بعد از تقاطع دوم 209683 مشاغل 6,891,600 42,000,000 1389 1395/04/30 59459 فروشگاه اهن االت فراز 259

جاده اصغر اباد 209683 مشاغل 196,784,000 720,000,000 1389 1395/04/30 59434 . عموشاهی 260

 الغدیر جاده نجف اباد روبروی
سپاه

209683 مشاغل 17,081,400 93,000,000 1389 1395/04/03 36529 رنگ و مواد شیمیایی میناب 261

کوشک جنب موزاییکی 209683 مشاغل 160,820,000 600,000,000 1389 1395/04/03 36525 شهرام کیانی 262

اصغراباد به سمت کمربندی 209683 مشاغل 9,828,660 56,700,000 1389 1395/04/03 36578 علی و محمد عمادی و شرکا 263

اصغراباد باسکول محمد رسول اله 209683 مشاغل 5,333,160 34,200,000 1389 1395/04/03 36580 محسن هاشمی 264

خ نجف اباد نرسیده به خط کوشک 209683 مشاغل 1,025,028,000 3,120,000,000 1389 1395/04/03 36582 سیدرضا مهری 265

اصغراباد پشت باسکول ازادی 209683 مشاغل 6,591,900 40,500,000 1389 1395/04/03 36584 پوشال یوسفی 266

بلوارامام جنب ایستگاه شیر 209683 مشاغل 5,213,280 33,600,000 1389 1395/04/03 36587 .محمد 267

اصغر اباد 209683 مشاغل 67,313,600 288,000,000 1389 1395/04/03 36609 امید حاج هاشمی 268

الغدیر 209683 مشاغل 3,911,080 26,100,000 1389 1395/04/03 36576 حسین مستاجران 269

کوشک 209683 مشاغل 3,146,850 21,000,000 1389 1395/04/30 59441 بی ازار 270

اصغراباد انتهای شریعتی 209683 مشاغل 3,776,220 25,200,000 1389 1395/04/30 59451 سالمی 271

اصغراباد باسکول محمد رسول اله 209683 مشاغل 3,746,250 25,000,000 1389 1395/04/30 59407 مهرابی 272

کهندژ شمس 2096 مشاغل 67,313,600 288,000,000 89 1395/04/10 39646 هارون الرشیدی 273

کهندژ 16 متری 2096 مشاغل 32,835,620 157,500,000 89 1395/04/10 39530 حسینعلی شمس 274

کهندژ ماربین 2096 مشاغل 15,283,200 84,000,000 89 1395/04/10 39701 تولید جدول نمونه 275

کهندژ ایستگاه نوبهار 2096 مشاغل 665,265,000 2,100,000,000 89 1395/04/26 53705 علی ایزدی بهمیری 276

شریعتی جنوبی 2096 مشاغل 11,986,500 67,500,000 89 1395/04/26 53712 مرتضی حسینی 277

کهندژ 2096 مشاغل 12,885,600 72,000,000 89 1395/04/10 39683 رضا افتخاری 278

کهندژ شمس 2096 مشاغل 9,049,440 52,800,000 89 1395/04/26 53686 خسرو هلیلی 279

کهندژ .عماد سیادت 2096 مشاغل 99,681,200 396,000,000 89 1395/04/10 39703 محمد علی رشیدی 280

کهندژ خ شمس 2096 مشاغل 9,289,200 54,000,000 89 1395/04/10 53720 محمد علی هلیلی 281

ادامه در صفحه 8 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهانم الف :6103

منبع مالیاتی اداره اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد نام ونام خانوادگی شماره رای تاریخ رای مرحله رسیدگی ردیف
مشاغل 209652 143,000,000 540,000,000 1388 هیات بدوی 1393/11/21 3668 مرتضی نیلی 1

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد  تاریخ برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

 شماره برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

نام ونام خانوادگی ردیف

13:30 1394/09/14 49,300,000 223,200,000 1384 1394/07/13 2145 نصراله یزدانپناه 1
13:30 1394/09/14 24,968,500 126,000,000 1386 1394/07/13 2146 صلح میرزایی 2

13:30 1394/09/14 52,000,000 234,000,000 1387 1394/07/13 2148 صلح میرزایی 3

13:30 1394/09/14 34,000,000 162,000,000 1388 1394/07/13 2147 صلح میرزایی 4

13:30 1394/09/14 56,524,400 252,000,000 1386 1394/07/13 2149 محمدعلی دیانی 5
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها  با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای 

رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس اداره : خیابان رباط اول 

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی شهرستان کاشان مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد 

تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

 در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 

قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره239 

قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها  با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 

قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های 

مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

منبع مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ صدور برگ قطعی شماره صدور برگ قطعی ردیف نام
مشاغل 3,352,645 22,225,000 1386 1393/08/01 85200 اکبر محمودی 1
مشاغل 1,930,880 12,800,000 1385 1393/07/16 80446 اکبر محمودی 2
مشاغل 1,381,538 9,158,333 1387 1394/01/26 4354 ابراهیم شاهچراغی 3

آدرس اداره: شهرضا خ شهید بهشتی

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف
شهرضا  خیابان45متری مشاغل شهرضا 20581000 108000000 1389 1395/04/13 27587 حسن کریمی 1
شهرضا شهرک امیرکبیر مشاغل شهرضا 32617000 156000000 1389 1395/04/20 288569 ابراهیم میرزایی 2
شهرضا شهرک امیرکبیر مشاغل شهرضا 3071652 20362304 1389 1395/04/30 32162 محمدزارع 3

شهرضاخ 45متری مشاغل شهرضا 9146882 53022339 1389 1395/04/29 32087 عبقدارضا افراسیابی 4
میدان امام مشاغل شهرضا 10,107,014 57,803,871 1389 1395/04/29 32007 محمد پایان 5

 خیابان 45متری پالک
18

مشاغل شهرضا 31,112,500 150,000,000 1389 1395/04/13 27584 رمضان جان نثاری 6

 جاده شهرضا اصفهان
نرسیده به خانه بهداشت

مشاغل شهرضا 1,035,547,500 3,150,000,000 1389 1395/04/26 2783 علی اکبر حیدری 7

آدرس مودی واحد مالیاتی منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف
 رهنان خ شهدا سه راه مطهری کوچه شهید

حسینی
200333 پیمانکار 38,305,150 179,400,000 1389 1395/04/28 48202 مجید رحیمی 1

200333 رهنان چوب بری 124,856,000 480,000,000 1389 1395/04/31 52068 محمدحسین باقرصاد 2

خ کهندز خ امام رضا چهارراه شهدا 200333 مصالح ساختمانی 70,910,000 300,000,000 1389 1395/04/31 52118 جعفر بلوچی 3

خ شریف غربی 200333 آهن قراضه 115,865,000 450,000,000 1389 1395/10/26 158186 سعید ترکان 4

رهنان کوچه باقرصاد روبروی انصاریان 200333 مبل 50,443,000 228,000,000 1389 1394/06/25 91040 غالم صباغ 5

رهنان خ سجاد کوی 11 200333 آهن آالت 250,730,000 900,000,000 1389 1395/05/21 98577 6 فاطمه صغری عبداللهی

کهندژ بعداز پل هوائی نرسیده به پمپ بنزین 200333 بهداشتی 47,446,000 216,000,000 1389 1395/06/25 91031 7 حمید مجیدی

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف
20863 قمصر 5.293.200 مشاغل 34.000.000 1389 1395/04/31 4296 1 م مسعودی
20863 قمصر 1.123.880 مشاغل 7.500.000 1389 1395/04/31 4298 مهدی شریف 2
20863 قمصر 1.498.500 مشاغل 10.000.000 1389 1395/04/32 4300 علی اکبریان 3
20863 قمصر 1.348.650 مشاغل 9.000.000 1389 1395/04/33 4304 4 محمدرضا صادقی
20863 قمصر 2.517.480 مشاغل 16.800.000 1389 1395/04/34 4322 5 علی قربانی

 آدرس مودی اداره منبع اصل مالیات درآمد مشمول مالیات عملکردتارخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
 بخش بن رود روستای 200685 مشاغل12151394/4/3113893600000539460 ابراهیم جعفری1

 کفران
ورزنه محله عقدا200685مشاغل12061395/4/31138911550000022346120مودی خاک 24601

 بخش بن رود روستای200685 مشاغل11771395/4/311389144000002157840 حسین دری کفرانی3
 کفران

 ورزنه خ ولیعصر200685 مشاغل11791395/4/3113896300000944060ابراهیم علی قاسمی4

ورزنه خ دکتر بهشتی200685مشاغل11811395/4/3113894200000629370 مهدی صادقیان5

 رستوران هرندی ناظمی6
 هرندی

 روستای کفران200685مشاغل11831395/4/311389132000001978020

 بخش بن رود روستای200685مشاغل11851395/4/3113896000000899100 احمد قدیری7
 کفران

 ورزنه خ امام خمینی200685 مشاغل11851395/4/291389180000002697300 محسن الهیاری8

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام و نام خانوادگیردیف

 مشاغل/اشخاص2552136495/4/311389352،000،000000،000،88سپاهان سرام1
حقوقی

تهران2017

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهانم الف :6103
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حتما بخوانید!
جشنواره فیلم »دیدار« تاجیکستان ...

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
هفتــم  روز  تعزیه خوانــی  مراســم  اصفهــان،  شــهرداری 
محــرم در بــاغ  تجربــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان بــا حضــور شــهروندان ارشــد اصفهانــی در مجموعــه 

ــزار شــد. ــر برگ ــاغ  غدی ب
ــر روز یکشــنبه فضــای  ــش از ظه ــی پی  مراســم تعزیه خوان
معنــوی بســیار خوبــی را بــرای حاضــران ایــن برنامــه فراهــم 
آورده بــود. تعزیه خوانــی بــه عنــوان یــک هنــر قدیمــی 
ایرانــی، بهتریــن وســیله بــرای یــادآوری مصیبت هــای 
ائمــه اطهــار)ع( در حادثــه کربــا بــوده و همین طــور ســبب 
زنــده  نگهداشــتن شــعائر مذهبــی اســت. امــروزه ایــن آئیــن 
 مذهبــی در جای جــای ایران زمیــن طرفــداران بســیاری 
را بــه خــود جلــب کــرده و بــه عنــوان یــک هنــر ملی مذهبــی 

در سراســر جهــان، جایــگاه خــود را پیــدا کــرده اســت. 
صبــح یکشــنبه اگــر ســری بــه بــاغ تجربــه اصفهــان 
آن  در  حاکــم  معنــوی  فضــای  خوبــی  بــه   می زدیــم، 
ــم  ــرم، مراس ــاه مح ــدای م ــم. از ابت ــاس می کردی را احس
عــزاداری شــهروندان ارشــد اصفهانــی هــر صبــح در مجموعــه 
بــاغ  غدیــر اصفهــان، ویــژه شــهروندان ارشــد اصفهانــی برپــا 
ــال داشــته  ــه دنب شــده و رضایتمنــدی بســیار حاضــران را ب

اســت.

 فریبــا زارعــان، مدیــر خانــه تجربــه اصفهــان بــا اشــاره بــه 
مراســم تعزیه خوانــی کــه در روز هفتــم مــاه محــرم برگــزار 
شــد، اظهــار داشــت: از ابتــدای دهــه اول محــرم، مجموعــه 
ــهروندان  ــان ش ــه، میزب ــاغ تجرب ــن ب ــر و همچنی ــاغ غدی ب
ــا  ــرای آن ه ــزاداری را ب ــم ع ــوده و مراس ــی ب ــد اصفهان ارش
برگــزار می کنــد. روز یکشــنبه نیــز مراســم تعزیه خوانــی 
ــیه  ــن در حاش ــد. همچنی ــزار ش ــا برگ ــرای آن ه ــژه ای ب وی
ایــن برنامــه، پخــت  نــذر عمومــی را بــا همــکاری ســالمندان 
ــه  ــالمندان ب ــم و س ــی کردی ــه اجرای ــن جلس ــر در ای حاض

ــد. ــذری را انجــام دادن پیشــنهاد خــود، مراســم پخــت  ن
امــام  شــهادت  تعزیه خوانــی  مراســم  افــزود:  وی   

حســین)ع( را در قتلــگاه بــه نمایــش گذاشــت و ایــن 
 ویژه برنامــه حاضــران را تحــت تأثیــر قــرار داد. تعــدادی 
ــان در مراســم از  از شــرکت کنندگان و همین طــور تعزیه خوان

مخاطبــان بــاغ تجربــه بودند. 
ــا بیــان اینکــه از ابتــدای مــاه محــرم  مدیــر خانــه تجربــه ب
ــد ــزار ش ــدا... برگ ــرت اباعب ــرای حض ــزاداری ب ــم ع  مراس
ــاعت 8  ــر از س ــاغ  غدی ــزاداری در ب ــم ع ــرد: مراس ــان ک  بی
و 30 دقیقــه صبــح بــا قرائــت زیــارت عاشــورا شــروع 
المســلمین  و  حجت االســام  آن  از  پــس  و  می شــد 
ــاره یکــی از شــخصیت های قیــام عاشــورا  قاضی عســکر درب
ــا پرســش  ــراه ب ــان جلســات هم ــد و پای ــت می کردن صحب

ــه  ــز ب ــخنران نی ــه س ــود ک ــان ب ــرف مخاطب ــخ از ط و پاس
پرســش های حاضــران در پایــان جلســه پاســخ مــی داد.وی 
ــی  ــزاداری و نوحه خوان ــه، ع ــی برنام ــمت پایان ــزود: قس اف

ــود.  ــان ب ــی از مداح ــط یک توس
یکــی از شــهروندان ارشــد اصفهانــی و پیرغــام امــام 
حســین)ع( دربــاره برگــزاری جلســات بــاغ تجربــه تصریــح 
کــرد: اینکــه چنیــن برنامه هایــی را بــرای شــهروندان ارشــد 
می گذارنــد، بســیار خــوب اســت و اســتقبال عمومــی 
مــردم نیــز از ایــن جلســات بســیار عالــی اســت کــه نشــان 
می دهــد تــا چــه حــد فضــای چنیــن جلســاتی بــرای 
ــوده  ــی ب ــهر خال ــطح ش ــی در س ــد اصفهان ــهروندان ارش ش

ــت.  اس
وی افــزود: اکنــون بیشــتر اوقــات خــود را بــدون برنامه ریزی 
می گذرانیــم؛ زیــرا توانایــی کار و فعالیــت نداشــته و برنامــه  
دیگــری نیــز نداریــم. بــا چنیــن برنامه هایــی اکنــون بــه بــاغ  

ــا برنامه ریــزی می گذرانیــم. غدیــر می آییــم و مدتــی را ب
ایــن شــهروند ارشــد اصفهانــی خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای 
ــا  ــم و ب ــر می آیی ــاغ  غدی ــه ب ــح ب ــر روز صب ــرم ه ــاه مح م
خوانــدن زیــارت عاشــورا و همچنیــن مراســم عــزاداری کــه 
ــد ا...  ــرت اباعب ــرای حض ــود، ب ــزار می ش ــکان برگ ــن م در ای

عــزاداری می کنیــم.

تعزیه خوانی و عزاداری در باغ تجربه ویژه شهروندان ارشد اصفهانی 

 طلبه کرمانی در »حما« 

به شهادت رسید
»ســعید  بســیجی  طلبــه  
ــاع از  ــی زاده«، در راه دف بیاض
ــای  ــِم »آل هللا« و آرمان ه حری
انقــاب اســامی، در »ســوریه« 

بال در بال مائک گشود.

بیــاضـــی زاده«  »سـعیــــد 
از  و  22ســاله  طلبــه ای 
بــود کــه  ماهــان(  توابــع  )از  اهالــی »حجت آبــاد« 
 چنــدی قبــل داوطلبانــه بــه صفــوف مدافعــان از حریــِم 
»اســام نــاب محمــدی)ص(« و حــرِم بانــوی مقاومــت 
»حضــرت زینــب کبــری)س(« در ســوریه ملحــق شــد. 
آتــش  وی روز گذشــته، در منطقــه »حمــا« هــدف 
ــی«  ــام آمریکای ــروان اس ــعودی« و »پی ــزدوراِن س »م
ــون«  ــم یرزق ــد ربه ــر بســاط »عن ــای ب ــت و پ ــرار گرف ق
ــهید ــن ش ــرعموی ای ــو و پس ــت عم ــی اس ــاد. گفتن  نه

از شهدای سال های دفاع مقدس هستند. مشرق

 کارگاه »آشنایی با داستان نویسی« 

در موسسه رویش
عناصــر  شــامل  داستان نویســی  بــا  آشــنایی  دوره 
ــا حضــور »ســیاوش  داســتان و کارگاه داستان نویســی ب
ــش  ــی روی ــی و آموزش ــه فرهنگ ــیری« در موسس گلش

ــود. ــی ش ــزار م برگ

عنــوان  بــا  داستان نویســی  بــا  آشــنایی  اول  تــرم   
 16 ســاعت  مهرمــاه   30 شــنبه  داســتان«  »عناصــر 
عنــوان کارگاه  بــا  دوم  تــرم  و   18 تــا  دقیقــه   30 و 
ــا 19  ــاعت 18 ت ــاه س ــنبه 30 مهرم ــی، ش داستان نویس
ــش  ــی روی ــی و آموزش ــه فرهنگ ــه در موسس و 30 دقیق
ــی ــان نظــر غرب ــم نظامــی، خیاب ــارراه حکی ــع در چه  واق

نرســیده بــه خیابــان خواجــه پتــروس، پــاک 135 
ایمنــا برگــزار می شــود. 

 نمایشگاه »زوال ناپذیری حافظه« 

در گالری اکنون
بــا عنــوان  نمایــش ویدئــو  و  نمایشــگاه چیدمــان 
»زوال ناپذیــری حافظــه« در گالــری اکنــون برگــزار 

. د می شــو

ایــن نمایشــگاه بــه انتخــاب ســمیرا قاســمی و بــا آثاری 
از مهرانــه آتشــی، فــراز انوشــه پور، آناهیتــا حکمــت، 
زینــب شــهیدی، بهــاره صمــدی، شــیرین محمــد، پویــا 
رضــی و پیــام مفیــدی در گالــری اکنــون برپــا می شــود.

 23 جمعــه  حافظــه«  »زوال ناپذیــری  نمایشــگاه 
ــاح می شــود  ــن افتت ــا کنفرانــس آنای  مهرمــاه همــراه ب
و عاقه منــدان می تواننــد جهــت تماشــای ایــن آثــار تــا 
4 آبان مــاه همــه روزه بــه جــز روزهــای دوشــنبه ســاعت 
ــان خاقانــی ــه گالــری اکنــون واقــع در خیاب ــا 20 ب  16 ت

ــه  ــاک 9 مراجع ــر، پ ــن بســت حری کوچــه افشــین، ب
ــا ــد. ایمن کنن

 بررسی آثار نقاشی 
 »پرویز آقارخ« 

نمایشــگاه های  مجموعــه  از  نمایشــگاه  هجدهمیــن 
بررســی نقاشــی اصفهــان بــه آثــار پرویز آقــارخ اختصاص 
ــان  ــتان اصفهـ ــری اس ــوزه هنـ ــمی ح ــه تجس  دارد. خان
در ادامــه برگــزاری مجموعــه نمایشــگاه های بررســی 
نمایشــگاه  دهمیــن  این بــار  اصفهــان   نقاشــی 
داده   اختصــاص  آقــارخ  پرویــز  آثــار  بــه  را   خــود 

است. 
ضمــن  هنرمنــدان  خانــه  تجســمی  خانــه  مدیــر 
اعــام ایــن خبــر گفــت: یــک ســال و نیــم اســت 
ــبت  ــان نس ــری اصفه ــوزه هن ــمی ح ــه تجس ــه خان ک
بررســی  موضــوع  بــا  نمایشــگاه هایی  برگــزاری   بــه 
نقاشــی اصفهــان اقــدام کــرده اســت کــه در هجدهمیــن 
ــد.  ــد آم ــش درخواه ــه نمای ــارخ ب ــز آق ــار پروی دوره، آث
هــر  نمایشــگاه ها  ایــن  در  افــزود:  کوفی گــر  آزاده 
هنرمنــدی ســیر آثــار خــود را از ابتــدای فعالیــت در 
ــای  ــد و دوره ه ــش می ده ــون نمای ــی تاکن ــر نقاش هن
شــد.  خواهــد  داده  نشــان  او  فعالیــت  از  متفاوتــی 
متولــد  اصفهــان  در   1342 ســال  در  آقــارخ   پرویــز 
ــای  ــتان هنره ــم از هنرس ــدرک ديپل ــد. وی دارای م ش
مقطــع  دانش آموختــه  و  اســت  اصفهــان  زيبــای 
تاکنــون  وی  ايتالياســت.  از  انيميشــن  کارشناســی 
کــرده برگــزار  تهــران  و  اصفهــان  در   نمایشــگاه هایی 

 است. 
نمایشــگاه های  مجموعــه  از  نمایشــگاه  هجدهمیــن 
بررســی نقاشــی اصفهــان 26 مهرمــاه در گالــری نقــش 
ــا 4  ــد ت ــدان می توانن ــد. عاقه من ــه گشــایش می یاب خان
آبان مــاه صبح هــا ســاعت 9 تــا 12 و بعدازظهرهــا ســاعت 
ــان  ــع در خیاب ــه واق ــش خان ــری نق ــه گال ــا 19 ب  16 ت
آمــادگاه، مجتمــع فرهنگــی هنــری ســوره مراجعــه کننــد. 
همچنیــن نشســت ویــژه ایــن نمایشــگاه پنجشــنبه 29 
مهرمــاه ســاعت 17 تــا 19 در گالــری نقــش خانــه برگــزار 

ــا ــود. ایمن می ش

اخبار کوتاه

 اجرای پروژه عمرانی

 در امامزاده سید محمد)ع( فریدن

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

ــور  ــاف و ام ــت اداره اوق سرپرس
فریــدن  شهرســتان  خیریــه 
جــذب  راســتای  در  گفــت: 
بــا  و  مذهبــی  گردشــگران 
رویکــرد توســعه زیرســاخت های 
توابــع  از  ننــادگان  روســتای  محمــد)ع(  ســید  امامــزاده 
شهرســتان فریــدن، پــروژه عمرانــی احــداث مهانســرا در جــوار 

ایــن امامــزاده بزرگــوار در حــال اجراســت.
ــان  ــامی بی ــاس نصیراالس ــلمین عب ــام و المس  حجت االس
داشــت: ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت 150 متــر مربــع در 
حــال اجراســت کــه بــا اجــرای آن، 20 مهمانســرا جهت اســکان 
مســافران و زائــران در جــوار حــرم مطهــر ایــن امامزاده شــریف 
احــداث می شــود. سرپرســت اداره اوقــاف فریــدن ادامــه داد: 
ایــن پــروژه بــه همــت اعضــای هیئــت امنــای ایــن امامــزاده و 
همچنیــن خیــران اجــرا می شــود. تاکنــون 800 میلیــون ریــال 
بــرای احــداث ایــن مهمانســراها هزینــه شــده و بــرای اتمــام 
ــون  ــارد و 500 میلی ــر 1 میلی ــغ ب ــاری بال ــز اعتب ــروژه نی ــن پ ای
ریــال دیگــر نیــاز اســت. وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه آســتان 
مقــدس ایــن امامــزاده از لحــاظ موقعیتــی در نقطــه مناســبی 
جهــت بازدیــد گردشــگران قــرار دارد، ایــن پــروژه در جــوار حــرم 

مطهــر ایــن امامــزاده در حــال اجراســت.

 ثبت چهار وقف در آران و بیدگل
آران  شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره   رئیــس 
ــهریورماه  ــان ش ــا پای ــال 95 ت ــاز س ــت: از آغ ــدگل گف و بی
ــتان آران  ــد را در شهرس ــف جدی ــش 4 وق ــان نیک اندی واقف
و بیــدگل بــه ارزش 3 میلیــارد و 800 میلیــون ریــال بــه ثبــت 
روان  ولی الــه  المســلمین  و  حجت االســام  رســانده اند. 
افــزود: ایــن وقف هــا در راســتای مصــارف مذهبــی بــه ثبــت 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــن هســتند. ی ــی زمی ــه همگ رســیده اند ک
نیــز جهــت احــداث مســجد قائمیــه در شــهر سفیدشــهر وقف 
شــده اســت. دو زمیــن بــرای احــداث حســینیه و یــک قطعــه 
زمیــن دیگــر نیــز بــرای اطعــام عــزاداران ســید و ســاالر شــهدا 
ــن  امــام حســین)ع( وقــف شــده اســت. وی ادامــه داد: ای
موقوفــات توســط علــی حبیبــی، محســن شــیرآبادی، علــی 
ــت  ــه ثب ــف و ب ــادی وق ــی نصرآب ــی حبیب ــرزا و عل حــاج می
ــات 2  ــن موقوف ــاحت کل ای ــوع مس ــه در مجم ــیده اند ک رس

هــزار و 80 متــر مربــع اســت.

ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت 
پلمب شد

تهــران  شــهرداری  مأمــوران 
موسســه  جدیــد  ســاختمان 
هنرمنــدان پیشکســوت را پلمب 
کردنــد. عبــاس عظیمــی، مدیــر 
عامــل ایــن موسســه، بــا تأییــد 
ــان کــرد: در حــال  ــر بی ــن خب ای
شــهرداری  مأمــوران  حاضــر 
ــردن  ــع ک ــال جم ــا در ح ــتند و م ــاختمان هس ــت در س پش

وسایل خود هستیم تا از ساختمان خارج شویم. 
او گفــت: حــدود دو مــاه اســت کــه بــه ســاختمان جدیــدی 
منتقــل شــده ایم کــه ایــن ســاختمان از طــرف دولــت 
ــا  ــده و از آنج ــداری ش ــوت خری ــدان پیشکس ــرای هنرمن ب
ــی  ــت، تعمیرات ــل اس ــال قب ــدود 50 س ــه ح ــق ب ــه متعل  ک
ــا  ــازی فض ــا بهینه س ــه ت ــرق گرفت ــات و ب  را در آن از تأسیس
ــا شــهرداری  ــی هــم ب ــاره مکاتبات ــه در این ب ــم ک انجــام دادی

منطقــه داشــتیم و درخواســت مجــوز کــرده بودیــم. 
وی افــزود: بــرای اقداماتــی کــه انجــام می دادیــم بــا توجــه 
ــود، مشــکلی وجــود  ــه هماهنگی هایــی کــه انجــام شــده ب ب
 نداشــت تا اینکه دیروز 24 مهرماه، عده ای از شــهرداری آمدند 
و پــس از گرفتــن عکس هایــی رفتنــد و ســپس در بازگشــت 
ــا اشــاره بــه بازدیــد  ــا یــک تیــم پلمــپ آمدنــد. عظیمــی ب ب
ــا عبدالحســین  احمــد مســجدجامعی و صحبت هایــی کــه ب
ــده  ــام ش ــران( انج ــهر ته ــورای ش ــای ش ــاد )از اعض مختاب
اســت، گفــت:  شــورای شــهر تهــران از رونــد کار دیــدن کــرده 
بودنــد و حتــی قــول حمایــت و کمــک را هــم دادنــد. در ایــن 
راســتا تماســی هــم بــا رئیس ســازمان زیباســازی شــهرداری 
ــا  ــای م ــرای فعالیت ه ــزاده ب ــای علی ــا آق ــتند ت ــران داش ته
ــه رو  ــی ایشــان روب ــا بی توجه ــر ب ــن ام ــا ای ــد؛ ام کمــک کنن
ــران  ــهرداری ته ــک ش ــت کم ــد نهای ــر می رس ــه نظ ــد. ب  ش
ــد  ــاختمان جدی ــردن س ــب ک ــن پلم ــاف همی ــای قالیب و آق

ــنا ــت. ایس ــوت اس ــدان پیشکس ــه هنرمن موسس

 کارگاه شعر مهدی فرجی

 در باغ فردوس اصفهان
کارگاه شــعر مهــدی فرجــی، 5 و 6 آبــان مــاه در بــاغ فــردوس 
اصفهــان برگــزار می شــود. بــه گــزارش ایمنــا، مهــدی فرجــی 
شــاعر کاشــانی و اهــل فنــی اســت کــه غزلیــات او از بهتریــن 
منتقــدان  دیــد  از  و  اســت  اشــعار   و مخاطب پســندترین  
ــی  ــژه و پراهمیت ــگاه وی ــعر، جای ــوزه ش ــران ح  و صاحب نظ

را در بین نسل جوان به خود اختصاص داده است. 
وی کــه تاکنــون آثــاری چــون شــب بی شــعر، میخانــه 
بی خــواب، منــم کــه می گــذری، آن روزهــا گفتــم، قــرار 
نشــد، چمــدان معطــل و ... را بــه چــاپ رســانیده و در ســال 
 86 ســیمرغ بلوریــن جشــنواره بین المللــی شــعر فجــر 
ــی  ــت مبان ــا محوری ــعری ب ــت، کارگاه ش ــرده اس ــب ک را کس
 اندیشــه و جهان بینــی، تمریــن بــا پــازل کلمــات، نقــد 
برگــزار  اصفهــان  در  را  قافیــه  و  عــروض  و  بررســی   و 

می کند.
عاقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن کارگاه می تواننــد بــا 
ــه ــه دوچرخ ــاب، کاف ــهر کت ــه ش ــو، کاف ــه رادی ــور در کاف  حض
کافــه ارگ، کافــه تئاتــر، کافــه کومــه یــا از طریــق تمــاس بــا 
ــام  ــن کارگاه ثبت ن ــت 3-37660301 در ای ــن ثاب ــماره تلف ش
کــرده و ســپس 5 و 6 آبان مــاه در کارگاه شــعر مهــدی فرجــی 
کــه در محــل بــاغ فــردوس، واقــع در خیابــان آتشــگاه برگــزار 

ــد. می شــود، شــرکت کنن

اخبار کوتاه

ــا«  ــاد ســوخته« و »قصــه کرب آلبوم هــای موســیقی »فری
بــه صــورت مجــازی بــرای نخســتین بار در دســترس 

ــت. ــرار گرف ــران ق کارب
ایــن دو اثــر از تولیــدات ســال های گذشــته مرکــز موســیقی 

ــون در  ــامی تاکن ــاب اس ــری انق ــوزه هن ح
ــد  ــه بودن ــب مجــازی امــکان نشــر نیافت  قال
و بــه دلیــل فرارســیدن ایام ســوگواری ســاالر 
شــهیدان و بــرای معرفــی هرچــه بهتــر، ایــن 
ــدند.  ــر ش ــازی منتش ــای مج ــر در فض دو اث
آلبــوم »فریــاد ســوخته« شــامل 10 قطعــه با 
اشــعاری از عمــان ســامانی، یغمــا جندقــی، 

علــی انســانی، محمدســعید میرزایــی و اکبــر ناظمی  اســت. 
ایــن آلبــوم بــا صــدای مســعود کهریــزی و تنظیــم شــهرام 
مظلومــی شــامل بازســازی نغمه هــای عاشــورایی 50 ســال 
ــد عاشــورایی  ــم و جدی ــی از آهنگ هــای قدی ــر و ترکیب اخی

اســت.

ــار  ــه آث ــیقی در زمین ــز موس ــدات مرک ــر از تولی ــی دیگ یک
ــدای  ــا ص ــه ب ــت ک ــا« اس ــه کرب ــوم »قص ــورایی، آلب عاش
قاســم مطهــری و آهنگســازی و تنظیــم امیــد ســیاره روانــه 
ــه  ــه ب ــامل 9 قطع ــوم ش ــت. آلب ــده اس ــیقی ش ــازار موس ب
زبان هــای ترکــی و فارســی  اســت. ایــن اثــر 
ــم  ــترال تنظی ــکل ارکس ــه ش ــیقیایی ب موس
شــده اســت. ایــن آلبوم  هــا بــه صــورت 
بــه  عاقه منــدان  دســترس  در  مجــازی 
موســیقی عاشــورایی قــرار گرفتــه و مخاطبــان 
می تواننــد بــرای تهیــه ایــن آلبوم هــا و ســایر 
ــوزه  ــز موســیقی ح ــدات عاشــورایی مرک تولی

ــد. ــه کنن ــن نشــانی مراجع ــه ای ــری ب هن
مرکــز موســیقی حــوزه هنــری تاکنــون بالــغ بــر 20 عنــوان 
اثــر عاشــورایی عرضــه کــرده کــه از ایــن میــان می تــوان بــه 
ــن دالن« و ...  ــون«، »از نیســتان«، »خونی ــای »خات آلبوم ه

اشــاره کــرد. تســنیم

همزمان با ایام سوگواری امام حسین)ع( صورت گرفت

عرضه مجازی دو اثر عاشورایی برای نخستین بار
ــازمان  ــی س ــای بین الملل ــوب همکاری ه در چارچ
جشــنواره  در  فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره 
ــتان  ــور تاجیکس ــدار« کش ــم »دی ــی فیل بین الملل
 ســهمی ویــژه بــه ســینمای ایــران اختصــاص یافته 

است.
در  داور  مقــام  در  کیانیــان  رضــا   
ســینمایی  رویــداد  بزرگ تریــن 
حضــور  تاجیکســتان  کشــور 
بلنــد  فیلم هــای  می کنــد.  پیــدا 
»دختــر« اثــر رضـــا میـرکریمـــی، 
ــرث  ــر کیوم ــو؟« اث ــم کــ »کفش های

ابوالحســن  اثــر  دیوانــه«  »رخ  پوراحمــد، 
امیرحســین  اثــر  مــرز«  »بــدون  داودی، 
اثــر کاوه  عســکری، »یحیــی ســکوت نکــرد« 
ــی،  ــن کریم الدین ــر معی ــان« اث ــور، »آت ابراهیم پ
اثــر  اســت؟«  چنــد  تــو ســاعت  دنیــای  »در 

طوالنــی«  »خداحافظــی  و  یزدانیــان   صفــی 
اثــر فــرزاد موتمــن بــه همــراه مجموعــه ای از 
ــه  ــور ب ــنواره مذک ــی در جش ــاه ایران ــای کوت فیلم ه

درمی آینــد. نمایــش 
طوالنــی«  »خداحافظــی  فیلــم 
جشــنواره های  در  تاکنــون 
ــی(،  ــره جنوب ــان )ک ــی بوس بین الملل
بنگلــور  )اســپانیا(،  آســیا  کاســا 
الیتــز  آل  )عمــان(،  ظفــار  )هنــد(، 
)هنــد(، مذهــب امــروز )ایتالیــا( و 
ایرانــی  جشــنواره های  همین طــور 
رفتــه  پــرده  روی  و کانــادا  اســترالیا  در   فیلــم 
است.جشــنواره بین المللــی فیلــم »دیـــــــــدار« 
ــر  ــاری در شهـــــ ــال ج ــاه س ــا 29 مهرم از 25 ت
ــزار  ــتان برگـــــ ــور تاجیکس ــنبه در کشــــــ  دوش

می شود. مهر

کران فیلم های در صف ا

ــت:  ــوی گف ــه رض ــت ترجم ــنواره نهض ــس جش رئی
ــرم  ــاز مح ــوی از آغ ــه رض ــت ترجم ــنواره نهض جش
بــا هــدف ترجمــه آثــار فارســی زبان مربــوط بــه 
زنــده  زبــان  چنــد  بــه  امــام هشــتم شــیعیان 
کار  بــه  آغــاز  الزهــرا)س(  دانشــگاه  در   دنیــا 

کرد.
الزهــرا)س( دانشــگاه  رئیــس   انســیه خزعلــی، 

فرهنــگ  حــوزه  در  تولیدشــده  آثــار  داد:  ادامــه 
 رضــوی بیشــتر در داخــل مرزهــای کشــور مــا مانــده 
ــرای بقیــه مســلمانان و شــیعیان جهــان ترجمــه  و ب
نشــده اســت؛ بنابرایــن در بخــش دانشــگاهیان 
ــن  ــا درک ای ــام رضــا)ع( ب ــی ام جشــنواره بین الملل
ــکده  ــکاری دانش ــا هم ــد ب ــه ش ــم گرفت ــاز، تصمی نی
زبان هــای خارجــی دانشــگاه الزهــرا)س(، جشــنواره 

ــزار شــود. نهضــت ترجمــه رضــوی برگ
ــجویان  ــتادان و دانش ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــد، اف ــن جشــنواره شــرکت کنن ــد در ای می توانن
 دانشــجویان بــا نظــارت اســتادان ایــن دانشــگاه 
ــار  ــور، آث ــادر کش ــگاه های م ــر از دانش ــی دیگ و برخ
روســی اردو،  فرانســه،  زبان هــای  بــه  را   رضــوی 

عربی و انگلیسی ترجمه می کنند.
ــام  ــاره ام ــه درب ــی ک ــه وی بعضــی کتاب های ــه گفت ب
رضــا)ع( از ســوی بنیــاد بین المللــی امــام رضــا)ع( 

ــای  ــه زبان ه ــه ب ــرای ترجم ــت، ب ــده اس ــد ش تایی
ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــن فهرس ــف در ای مختل

ــا  ــه زبان هــای روز دنی ــه ب ــی ک ــار پرمخاطب ــه آث  البت
نیــز، توســط کمیته هــای ترجمــه  تالیــف شــده 
ــه  ــی ترجم ــان فارس ــه زب ــرا)س( ب ــگاه الزه دانش

می شــود.
بــا  ترجمــه رضــوی  نهضــت  رئیــس جشــنواره   
ــش  ــه بخ ــنواره در س ــن جش ــه ای ــه اینک ــاره ب اش
ــزار  ــای رضــوی برگ ــد ترجمه ه ــاالت و نق ــاب، مق کت
ــر کتاب هایــی کــه در ایــن  می شــود، گفــت: عــاوه ب
ــاالت  ــی مق ــوند، بعض ــه می ش ــنواره ترجم دوره جش
ــد  ــش نق ــن بخ ــد. همچنی ــد ش ــه خواهن ــز ترجم نی
ایــن  قالــب  در  رضــوی  ترجمه هــای  مقایســه  و 

جشــنواره برگــزار می شــود.
مهلــت  آخریــن  الزهــرا)س(،  دانشــگاه  رئیــس 
ــوی  ــه رض ــت ترجم ــنواره نهض ــه جش ــار ب ــال آث  ارس
را  پایــان دی مــاه جــاری اعــام کــرد و گفــت: 
طراحــی پوســتر ایــن جشــنواره، انجــام  و فراخــوان 
ــت  ــان مهل ــس از پای ــت و پ ــده اس ــر ش ــز منتش نی

ارســال آثــار داوری انجــام می شــود.
ــنواره  ــگاهیان جش ــش دانش ــه بخ ــم اختتامی  مراس
ــت ماه 96  ــز اردیبهش ــا)ع( نی ــام رض ــی ام بین الملل

برگــزار خواهــد شــد. ایســنا

آغاز »نهضت ترجمه رضوی« در دانشگاه های کشور

»نیمه شب اتفاق افتاد«                              

»سیانور«                                                     
اواخر مهرماه

٢٨ مهرماه 

اواخر مهرماه

5 آبان ماه»متولد ۶5«

سینماحقیقت، میزبان 50 فیلم مستند عاشوراییدر صف اکران»یتیم خانه  ایران«
ــنواره  ــن دوره جش ــه  دهمی ــه دبیرخان ــورایی ب ــتند عاش ــم مس ــه  50 فیل ــا ارائ ــران ب ــینمای ای ــازان س مستندس

ــدند. ــنواره ش ــن جش ــی ای ــابقه مل ــش مس ــرکت در بخ ــی ش ــینماحقیقت، متقاض ــی س بین الملل

در قاب تصویر

 جشنواره فیلم »دیدار« تاجیکستان 

میزبان سینمای ایران

مســتند »اعتــراض وارد نیســت«، برنــده جایــزه 
ــد. ــروت ش ــنواره بی ــی جش ــن کارگردان بهتری

مســتند  خبرآنایــن،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بــه   )Overruled( نیســت«  وارد  »اعتــراض 
محمدرضــا  و  جورابچیــان  فرنــاز  کارگردانــی 
جورابچیــان، برنــده جایــزه بهتریــن کارگردانــی فیلــم 
ــروت شــد. مســتند شــانزدهمین دوره جشــنواره بی

جشــنواره  فیلــم بیــروت از معتبرتریــن جشــنواره های 
ــا 13  ــه از 5 ت ــت ک ــی اس ــورهای عرب ــتقل کش مس
ــه   ــم  از کشــورهای منطق ــش 76 فیل ــا نمای ــر ب اکتب
خاورمیانــه و جهــان در شــهر بیــروت، پایتخــت 

ــزار  شــد. ــان برگ لبن
ــاز و محمدرضــا  ــرادر فرن ایــن مســتند را خواهــر و ب
ــه  ــاختند و ب ــال س ــه س ــدت س ــان در م جورابچی
دســت بهمــن کیارســتمی تدویــن شــده اســت. 
»اعتــراض وارد نیســت«،  داســتان زندگــی پنــج 
مهاجــر افغــان در ایــران را بــه تصویــر می کشــد کــه 
ــس   ــای تنی ــی در زمین ه ــا اتفاق ــکلی کام ــه ش ب
شــمال شــهر تهــران مشــغول بــه کار می شــوند. 
در حالــی کــه ســیل مهاجــرت غیرقانونــی بــه اروپــا 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــر ب ــر معاص ــی عص ــل کنون معض
ــب  ــم و اغل ــی مه ــا بخش ــده را ب ــم بینن ــن فیل ای
نادیــده گرفتــه شــده از معضــات ایــن مهاجــران در 

خاورمیانــه روبــه رو می کنــد.
لبنانــی  بازیگــر  و  کارلــوس شــاهین، کارگــردان 
عهــده  بــر  را  جشــنواره  داوری  ریاســت کمیتــه 
ــات  ــورای ارتباط ــر ش ــی، مدی ــدی دومان ــت. ن  داش
ــاون  ــر ابی صعــب، مع ــن پی و رســانه اردن و همچنی
ــت  ــان و اعضــای هیئ ــار لبن ــه االخب ســردبیر روزنام

ــد. ــن جشــنواره بودن داوران ای
ــه وضــوح  ــان جــوان در ایــن دوره ب حضــور کارگردان
بــه چشــم می خــورد و بیشــتر فیلم هــا بــه مســائل 
اجتماعــی ماننــد مهاجــرت، تروریســم و جنگ هــای 

داخلــی پرداختــه بودنــد.
منتخــب  پیش تــر  نیســت«،  وارد  »اعتــراض 
ــزه  ــده جای ــس و برن ــات داک ــتند ه ــنواره مس جش

منتقــدان جشــنواره نِــز کلکتــه شــده بــود.

جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بیروت به فیلم ایرانی رسید
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حتما بخوانید!

رفتن محرم هم اصفهانی بود یکشنبه  25  مهرماه   101395
ـــمـــاره  274 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاهازورزشدوچرخهسواری
با شعار »هوای اصفهان را داریم«

 دوچرخه سواران اصفهانی 

به حرم امام رضا)ع( رسیدند
دوازدهمیــن  در  اصفهانــی  دوچرخه ســواران  زیارتــی  کاروان 
ســید  ســوگواری  اول  دهــه  بــا  همزمــان  خــود   حضــور 
و ســاالر شــهیدان، راهــی مرقــد عشــق شــد  و همزمــان 
رســید.  مقــدس  مشــهد  بــه  حســینی  عاشــورای  بــا 
اصفهــان شــهر  مردمــی  ترافیــک  پویــش  گــزارش   بــه 

دوچرخه ســواران ایــن کاروان بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه 
تربیــت بدنــی و ورزش و در راســتای حمایــت از محیــط زیســت  
ــا مشــهد  ــان ت ــم«، از اصفه ــان را داری ــا شــعار »هــوای اصفه  ب
و بالعکــس رکاب می زننــد تــا پیــام فرهنگــی خــود را بــه 
ــه  ــاز ب ــا آغ ــز اســامی  برســانند. ب ــن عزی ــف میه ــاط مختل نق
ــای  ــی ماه ه ــان، ط ــهر اصفه ــک ش ــی  ترافی ــش مردم کار پوی
ــگ  ــعه فرهن ــوزه توس ــی در ح ــای مختلف ــته، فعالیت ه گذش
شــهر  در  ترافیــک  فرهنــگ  همچنیــن  و  دوچرخه ســواری 
ــه  ــی  هفت ــش مردم ــن پوی ــت. ای ــده اس ــی ش ــان اجرای اصفه
گذشــته و بــه مناســبت هفتــه گرامیداشــت دفــاع مقــدس بــا 
ــت  ــن هیئ ــران و همچنی ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام ــکاری بنی هم
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــان، اق ــتان اصفه ــوالن اس ــازان و معل جانب
رالــی خانوادگــی دفــاع مقــدس کرد.حــال، همزمــان بــا محــرم 
و در آســتانه عاشــورای حســینی، پویــش مردمی ترافیــک 
ــتان ــواری اس ــت دوچرخه س ــکاری هیئ ــا هم ــان ب ــهر اصفه  ش

11 دوچرخه ســوار مطــرح اســتان را راهــی مشــهد مقــدس کــرد. 
ــواری  ــت دوچرخه س ــس هیئ ــی، رئی ــوان لیموی ــه کی ــه گفت ب
ــه مشــهد  اســتان اصفهــان اعــزام دوچرخه ســواران اصفهانــی ب
ــا  ــان ب ــه، همزم ــن برنام ــه ای ــن تجرب ــدس در دوازدهمی مق
ــم«  ــان را داری ــا شــعار » هــوای اصفه دهــه اول مــاه محــرم ب
ــاش در راســتای کاهــش  ــرای ت ــا هــدف فرهنگ ســازی ب و ب
آلودگــی هــوا صــورت گرفــت. ایــن گــروه دوچرخه ســوار، صبــح 
پنجشــنبه و پــس از دیــدار بــا شــهردار اصفهــان، پیــام مهــدی 
ــه شــهردار  ــم آن ب ــرای تقدی ــرده و ب ــت ک ــژاد را دریاف جمالی ن
ــوار  ــروه دوچرخه س ــن گ ــدند. ای ــهر ش ــن ش ــی ای ــهد، راه مش
ــاغ  ــدس و اب ــهد مق ــهردار مش ــده ش ــا نماین ــدار ب ــس از دی پ
ــفری  ــهر، در س ــن ش ــهردار ای ــه ش ــان ب ــهردار اصفه ــام ش  پی
7 روزه بــار دیگــر بــه اصفهــان بازمی گردنــد. اهــدای نشــان ویــژه 
ــان  ــوای اصفه ــا شــعار »ه ــان ب ــک اصفه ــش مردمی ترافی  پوی
ــای  ــه برنامه ه ــهد از جمل ــهردار مش ــده ش ــه نماین ــم« ب را داری
ــن کاروان  ــت. ای ــمار می رف ــه ش ــوار ب ــروه دوچرخه س ــن گ ای
ظهــر پنجشــنبه هفتــه گذشــته، ســفر خــود را از گلســتان شــهدا 
بــه ســمت ســاختمان شــورای اسامی شــهر آغــاز کــرد و 
ســپس بــا حمایــت دوچرخه ســواران اصفهانــی بــرای رســاندن 
ــیرهای  ــتر مس ــه بیش ــترش هرچ ــتای گس ــود در راس ــام خ پی
دوچرخه ســواری شــهری بــه معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک 
ــان  ــرای ادامــه ســفر از اصفه ــه و ســپس ب ــان رفت شــهر اصفه
خــارج شــدند تــا  ایــن ماموریــت فرهنگــی را آغــاز کرده باشــند. 

 تیم مینی بسکتبال چهارمحال و بختیاری 

به جمع ۴ تیم برتر کشور پیوست
تیــم مینی بســکتبال اســتان 
اول  مرحلــه  دو  در  کــه 
رقابت هــای منطقــه ای بــا 
جــواز  خــود  درخشــش 
حضــور در رقابت هــای نهایــی 
ــود، از ۲۸  ــرده ب ــب ک را کس
مهرمــاه رقابــت نهایــی خــود 
را بــا 4 تیــم فینالیســت بــرای کســب عنــوان قهرمانــی 

کشور آغاز می کند.
ــا  ــور ب ــکتبال کش ــابقات مینی بس ــی مس ــه نهای مرحل
حضــور 4 تیــم از اســتان های چهارمحــال و بختیــاری 
ــه مــدت دو روز در  ــران ب ــع ته ــان و تواب ــران، اصفه ته
تهــران برگــزار می شــود و نماینــدگان اســتان در اولیــن 

بــازی خــود بــه مصــاف تهــران خواهنــد رفــت.
نــادری همیــرا  نیماحشــمتی،  پــورکاوه،   احســان 

حســین قانی، محمدمهــدی ریاحــی، دانیــال زاهــد 
محمدمهــدی  جهاندیــده،  ســینا  حامدکاظم پــور، 
فدایــی، امیرحســین موســوی، کســری مبینــی، آرمین 
بیاتــی بــه عنــوان ورزشــکار و حســین بیگــی بــه 
عنــوان سرپرســت و حســین بهـــامیر بــه عنــوان مربــی 

تیــم اســتان را همراهــی می کننــد. مهــر

 تساوی بانوان فوتسالیست 

ایران و روسیه در دیدار دوستانه
اولیــن دیــدار دو تیــم ملــی فوتســال ایــران و روســیه 
ــد  ــزار ش ــاالر هندبــال برگ ــروز در ت ــاعت 15 دی  از س
و در نهایــت ایــن بــازی بــا تســاوی 3 بــر 3 بــه پایــان 

. رسید
در نیمــه نخســت دیــدار تدارکاتــی دو تیــم ملــی 
ــی در  ــران و روســیه ســهیا ملمول ــوان ای فوتســال بان
دقیقــه 1۲ و فهیمــه زارعــی در دقیقــه 13 بــرای ایــران 
ــه  ــن نیم ــیه در ای ــم روس ــک گل تی ــد. ت ــی کردن  گلزن
ــدار  ــن دی ــه دوم ای ــید. نیم ــر رس ــه ثم ــه 9 ب در دقیق
ــا گل خــود  ــم روســیه ب ــه تی ــزار شــد ک ــی برگ  در حال
در دقیقــه ۲۲ بــازی را بــه تســاوی کشــاند؛ امــا فهیمــه 

زارعــی در دقیقــه 37 گل ســوم را بــه ثمــر رســاند. 
در دقایــق پایانــی و درســت 5 ثانیــه قبــل از بــه اتمــام 
 رســیدن مســابقه، تیــم ملــی روســیه گل تســاوی 
ــدار 3  ــن دی ــی ای ــه نهای ــا نتیج ــاند ت ــر رس ــه ثم را ب

ــود. ــر 3 ش ب
تیــم ملــی فوتســال بانــوان کشــورمان امــروز دومیــن 
برگــزار  روســیه  برابــر  را  خــود  تدارکاتــی   دیــدار 

می کند. تسنیم

ذوب آهــن و ســپاهان بــا ســرمربیان جدیــد خودشــان 
در لیــگ شــانزدهم، راهــی شــهرآورد فوتبــال اصفهــان 
ــازی  ــن ب ــاز ای ــن 3 امتی ــا گرفت ــاید ب ــا ش ــدند ت ش
شــرایط بهتــری در جــدول رده بنــدی پیــدا کننــد. بازی 
در نیمــه اول بیشــتر در اختیــار ذوب آهــن بــود و ایــن 
تیــم حمــات بیشــتری نســبت به تیــم حریــف انجام 
داد کــه البتــه ایــن موقعیت هــا بــه ثمــر ننشســت. در 
یــک ربــع پایانــی نیمــه اول هــم ســپاهان بــه خودش 
آمــد و بــر روی حــرکات حــاج صفــی چنــد خطــر بــر 
روی دروازه ذوب آهــن ایجــاد کــرد؛ امــا ایــن توپ هــا 
بــه ثمــر ننشســت تــا نیمــه اول بــدون گل بــه پایــان 
ــان  ــن همچن ــه دوم، ذوب آه ــا شــروع نیم برســد. ب
تیــم برتــر میــدان بــود و مرتضــی تبریــزی موفــق شــد 
ــد از گل  ــد. بع ــاز کن ــپاهان را ب ــی زود دروازه س  خیل
ــی آورد  ــازی دفاع ــک ب ــام ی ــه انج ــن رو ب  ذوب آه
ــود  ــی ایــن ذوب آهــن ب ــو کشــید؛ ول و ســپاهان جل

ــد. ــاز را کســب کن کــه توانســت در نهایــت 3 امتی
شرح گل

پــاس  روی  بنگســتون  )دقیقــه 4۸(:  ذوب آهــن 
ــه  ــه او ب ــی ضرب ــد؛ ول ــوپ ش ــب ت ــینی صاح حس
تیــر عمــودی برخــورد کــرد تــا مرتضــی تبریــزی از راه 
ــاز  ــی را ب ــر دروازه خال ــه س ــک ضرب ــا ی ــد و  ب  برس

کند.
ذوب آهــن )دقیقــه 7۸(: لــی اولویــرا بــا اشــتباه 
مهلــک خــود روی پــاس رو بــه عقــب بی دقــت 
شــجاع خلیــل زاده ایــن فرصــت را بــه مرتضــی 

تبریــزی داد تــا دومیــن گل خــودش و ذوب آهــن را در 
ــاند. ــر برس ــه ثم ــدار ب ــن دی ای

دقایق حساس
دقیقــه 7- جــری بنگســتون در یــک موقعیــت 
ــوپ  ــب ت ــه صاح ــه جریم ــل محوط ــب در داخ مناس
شــد، ولــی مدافعــان ســپاهان از راه رســیدند و اجــازه 

ضربه زنــی را بــه او ندادنــد.

دقیقه3۲-ســانتر رجــب زاده از راســت بــه روی تیــر دو 
بــا ضربــه ســر تبریــزی بــه بیــرون رفت.

دقیقه34-ســانتر قنبــری در حــال رســیدن بــه ســید 
محمدرضــا حســینی بــود کــه تبریــزی در میانه هــای 
راه بــر روی تــوپ اثــر گذاشــت تــا حســینی نتوانــد در 
یــک موقعیــت مناســب تــوپ را تبدیــل بــه گل کنــد.
بــا  چــپ  جنــاح  از  ســهرابیان  دقیقه35-ســانتر 

واکنــش مظاهــری جمــع شــد.
دقیقه45-شــوت حــاج صفــی از پشــت محوطــه 
ــد. ــت داده ش ــری برگش ــش مظاه ــا واکن ــه ب جریم

زیبــای  واکنــش  بــا  رجــب زاده  دقیقه50-ضربــه 
اولیویــرا دفــع شــد.

ــه روی دروازه فرســتاد  ــوپ را ب دقیقه5۸-حســینی ت
ــوپ  ــدم ت ــش ق ــه ش ــت محوط ــتون از پش  و بنگس

را به بیرون زد.
ضربــه  یــک  بــا  مهدی پــور  دقیقه63-مهــدی 
خطرنــاک از پشــت محوطــه جریمــه تــوپ را بــه کنــار 

دروازه اولیویــرا فرســتاد.
ــه  ــرا ب ــتون را اولیوی ــی بنگس ــوت زمین دقیقه75-ش

ــتاد. ــر فرس کرن
ــک  ــه ت ــک ب ــت ت ــک موقعی ــرا در ی دقیقه90-اولیوی
اســماعیلی فر  ضربــات  و  کــرد  مافــات   جبــران 

و پهلوان را دفع کرد.
ــد  ــک کن ــت تری ــت ه ــزی می توانس دقیقه9۲-تبری
ــه بیــرون  ولــی در یــک موقعیــت مناســب تــوپ را ب

زد.
اتفاق ویژه

ســاله   6 نبردن هــای  طلســم  شــدن  شکســته 
ذوب آهــن در مقابــل ســپاهان و خداحافظــی محــرم 

ــود. ــازی ب ــن ب ــم ای ــات مه ــا از اتفاق نویدکی
بهترین بازیکن

مرتضــی تبریــزی ۲ گل زد و چنــد گل هــم نــزد، ولــی 
بــا ایــن وجــود برتریــن بازیکــن تیمــش بــود.

 هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس

طلسم 6ساله شکسته شد

دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه، در مصاحبــه بــا نشــریه بلومبــرگ در 
ــده  ــان اینکــه ســال آین ــا بی ــی ب ــوالد در دب ــی ف حاشــیه نشســت ســاالنه انجمــن جهان
ظرفیــت تولیــد فــوالد ایــن مجموعــه بــه بیــش از  ۲ میلیــون تــن افزایــش خواهــد یافــت، 
ــد  ــد و تولی ــی باقــی می مان ــزان صــادرات ایــن مجموعــه در ســطح فعل ــوان کــرد: می عن
ــوالد مبارکــه  ــر عامــل ف ــی اختصــاص خواهــد یافت.مدی ــازار داخل ــه ب ــه ب افزایــش یافت
اقتصــاد کشــور را رو بــه رشــد دانســت و افــزود: هــر روز شــاهد افزایــش تقاضــا در بــازار 
داخلــی هســتیم. افزایــش رشــد اقتصــادی بــه منزلــه مصــرف فــوالد بیشــتر برای ســاخت 
مســکن، تولیــد خــودرو، لــوازم خانگــی و ســایر محصــوالت خواهــد بــود و ســرانه مصــرف 
فــوالد در کشــور می توانــد از میــزان فعلــی ۲35 کیلوگــرم فراتــر رود و حتــی از مــرز 300 
کیلوگــرم بــرای هــر نفــر عبــور کند.دکتــر بهــرام ســبحانی اظهــار داشــت: امســال تقاضــای 
ــال  ــه دنب ــود و دولــت طبــق برنامــه ب فــوالد در کشــور حــدود 19 میلیــون تــن خواهــد ب
افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد بــه 55 میلیــون تــن تــا ســال 1404 اســت؛ از ایــن رقــم 
35 تــا 36 میلیــون تــن فــوالد قــرار اســت بــه مصــرف داخلــی برســد. وی افــزود: ایــران 
قصــد دارد طــی ســال های آینــده بــه صــادرات ۲0 میلیــون تــن فــوالد دســت پیــدا کنــد.

پنجاهمیــن نشســت ســاالنه انجمــن جهانــی فــوالد )WSA( بــا حضــور روســای 
شــرکت های بــزرگ فــوالدی جهــان از 19 تــا ۲1 مهرمــاه در دبــی برگــزار شــد.

کارشناســان در ایــن نشســت، اخبــار بســیار مثبــت و امیدوارکننــده ای را مبنــی بــر ســپری 
ــازار جهانــی فــوالد عنــوان کردنــد. پیش بینــی می شــود امســال و ســال  شــدن بحــران ب

آینــده تقاضــای جهانــی فــوالد افزایــش یابــد.
الیســتر رمــزی، مدیــر تحقیقــات متــال بولتــن، رونــد تقاضــا در بــازار جهانــی فــوالد را رو 
بــه رشــد دانســت و گفــت: پیش بینــی ایــن اســت کــه قیمــت فــوالد در ســال ۲017 بهتــر 
ــا  ــرآورد می شــود تقاضــای جهانــی فــوالد در ســال ۲017 ب می شود.شــایان ذکــر اســت ب
رشــد 0.5 درصــدی بــه یــک میلیــارد و 510 میلیــون تــن برســد و امســال نیــز تقاضــای 
جهانــی فــوالد بــا رشــد 0.۲ درصــدی بــه یــک میلیــارد و 501 میلیــون تــن خواهــد رســید.

ــه بعضــی از تازه تریــن موفقیت هــای صــورت گرفتــه در ایــن مجموعــه  ــاه ب در ادامــه کوت
ــم: ــزرگ می پردازی ب

     راه اندازی دستگاه جداکننده آب و روغن در ناحیه نورد سرد
بــا راه انــدازی دســتگاه جداکننــده آب و روغــن در سیســتم خــأ نــورد ســرد فــوالد مبارکــه 
ــای  ــه هزینه ه ــتم هیدرولیک،کلی ــرد سیس ــود عملک ــا و بهب ــش هزینه ه ــر کاه ــاوه ب ع
ــه سیســتم  ــه ورود آب ب ــروز حادث ــن درصــورت ب ــد و مصــرف روغ ــوط تولی ــف خط توق

هیدرولیــک ناحیــه نــورد ســرد حــذف شــد.
ــار  ــوص اظه ــن خص ــرد، در ای ــورد س ــزی ن ــرات مرک ــس تعمی ــتکی، رئی ــن اس محس

داشــت: در ناحیــه نــورد ســرد، تعــداد ۸5 سیســتم هیدرولیــک وجــود دارد کــه 
ــک  ــن هیدرولی ــر روغ ــزار لیت ــر ۲00 ه ــغ ب ــن سیســتم ها بال ــوع حجــم مخــازن ای مجم
ــه  ــه مخــزن ب ــک، ورود آب ب اســت. یکــی از مشــکات قدیمــی  سیســتم های هیدرولی
ــون  ــت همچ ــل برگش ــر قاب ــیب های غی ــه آس ــر ب ــه منج ــوده ک ــف ب ــای مختل علت ه
ــن ویســکوزیته  ــن رفت ــدم فیلتراســیون و از بی ــی، ع ــات، خوردگ اســتهاک شــدید قطع
ــرووالو  ــه دارای س ــاس ک ــک حس ــتم های هیدرولی ــاص در سیس ــور خ ــه ط ــن و ب  روغ

و پروپورشنال والو است، بلوکه کردن این والوهای گرانقیمت می شد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه قبــل از انجــام ایــن پــروژه و راه انــدازی دســتگاه 
جداســازی آب از روغــن سیســتم خــأ، بهتریــن و ســریع ترین راه ممکــن پــس 
ــات  ــن کار شــامل عملی ــزود: ای ــود، اف ــن ب ــردن روغ ــض ک ــن حــوادث، تعوی ــوع ای از وق
تخلیــه روغــن مخــزن، مــدار لوله کشــی و عملگرهــا میباشــد؛ همچنیــن شــروع 
فاشــینگ  فاشــینگ،  روغــن  شــارژ  عملیــات  شــامل  فاشــینگ کــه   عملیــات 
و عملیــات تخلیــه روغــن فاشــینگ اســت و در انتهــا شــارژ روغــن جدیــد بــه 
ــدی  ــف واحــد تولی ــه توق ــوان شــده هزین ــد عن ــه کل فراین ــوده ک ــراه فیلتراســیون ب  هم

و تعمیرات و شارژ هزینه های روغن مصرفی را تحمیل می نمود.
ــه وجــود یــک دســتگاه  ــت ب ــا عنای ــورد ســرد ادامــه داد: ب ــرات مرکــزی ن رئیــس تعمی
ــل  ــت کام ــه عل ــی ب ــده، ول ــداری ش ــش خری ــال ها پی ــه س ــن ک ــده آب و روغ جداکنن
 نبــودن سیســتم، نبــود قطعــه یدکــی و نبــود مــدارک و دانــش، راه انــدازی نشــده 
ــور از ســوی  ــدازی دســتگاه مذک ــوق، راه ان ــه مشــکات ف ــا توجــه ب ــود، ب و بااســتفاده ب
مدیریــت ناحیــه نــورد ســرد در دســتور کارگــروه تعمیــرات تخصصــی تعمیــرات مرکــزی 
ناحیــه نــورد ســرد قــرار گرفــت کــه بــا محوریــت گــروه هیدرولیــک تخصصــی و همــکاری 
گــروه اتوماســیون و ابــزار دقیــق تخصصــی تعمیــرات مرکــزی نــورد ســرد و خــط تانــدم 

مــداوم ایــن سیســتم راه انــدازی گردیــد.
ــرورت  ــه ض ــا ب ــوق و بن ــتگاه ف ــدازی دس ــال راه ان ــه در خ ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک وی ب
ــاخت  ــص س ــع نواق ــات، رف ــایی قطع ــرداری، شناس ــتورالعمل بهره ب ــناد، دس ــه اس تهی
ــت  ــه تس ــد مرحل ــی چن ــت: ط ــت، گف ــرار گرف ــه کاری ق ــز در برنام ــازی نی  و بهینه س
ــن  ــرات مقتضــی اعمــال شــد و ای ــه، تغیی ــع مشــکات آشــکار شــده در هــر مرحل و رف

ــید.  ــی رس ــرداری نهای ــه بهره ب ــتگاه ب دس
ــی  ــتگاه بازرس ــای دس ــزکاری دوربین ه ــک تمی ــتم اتوماتی ــاخت سیس ــی و س  طراح

ســطح ورق
ــتم  ــاخت سیس ــی و س ــرم، از  طراح ــورد گ ــط ن ــیون خ ــس اتوماس ــودرزی، رئی ــر گ امی
 Parsytec HC( اتوماتیــک تمیــزکاری دوربین هــای دســتگاه بازرســی ســطح ورق

ــش  ــتخراج و پاالی ــه اس ــطح ورق، وظیف ــی س ــتم بازرس ــزود: سیس ــر داد.وی اف ( خب
ــل پوســته، خــراش، ناخالصــی  ــرم از قبی ــورد گ ــدی ن ــوب ســطحی محصــوالت تولی عی
و.... را بــه عهــده دارد. ایــن سیســتم بــه صــورت پیوســته از ســطح زیــر و روی محصــول 
عکس بــرداری کــرده و بــا اســتفاده از تکنیک هــای پــردازش تصویــر و هــوش مصنوعــی 
ــه  ــری ب ــت تصمیم گی ــی جه ــد و گزارش ــتخراج می کن ــول را اس ــطحی محص ــوب س عی
کارکنــان کنتــرل کیفــی تولیــد می کند.گــودرزی خاطرنشــان کــرد: در طــول ایــن عملیــات، 
ــظ  ــه های محاف ــر روی شیش ــن ب ــزش روغ ــاح آب و ری ــی از ام ــای ناش ــود لکه ه وج
دوربین هــای ســطح زیــر دســتگاه در فرآینــد تشــخیص و گــزارش عیــوب اختــال ایجــاد 

می نمــود.
ــا  ــکل ب ــن مش ــع ای ــور رف ــه منظ ــرد: ب ــح ک ــرم تصری ــورد گ ــط ن ــیون خ ــس اتوماس رئی
اســتفاده از تجــارب کارکنــان تعمیــرات سیســتم های اندازه گیــری و بــا همــکاری شــرکت 
فناوری هــای نویــن )فــدک( در قالــب یــک پــروژه تحقیقاتــی در مرحلــه اول شیشــه های 
ــی  ــاح آب طراح ــی از ام ــای ناش ــری از لکه ه ــت جلوگی ــز جه ــورت آب گری ــه ص ــو ب  نان
و ســاخته و اســتفاده گردیــد و در مرحلــه دوم سیســتم اتوماتیــک جهــت تمیــزکاری ایــن 
شیشــه ها بــرای مقابلــه بــا ذرات روغــن شــامل بــازوی مکانیکــی و تیغه هــای تمیزکننــده 
و محلــول شست وشــویی و بــرد کنترلــی طراحــی و ســاخته شــد تــا بــه صــورت اتوماتیــک 
ــتگاه  ــدوده دس ــه ورق در مح ــول و در هنگامی ک ــخصی محص ــداد مش ــورد تع ــس از ن پ

وجــود نــدارد، عملیــات تمیــزکاری انجــام شــود.
ــه شــبکه  ــه ب ــوالد مبارک ــل فشــار اکســیژن ف  سیســتم ارتباطــی ایســتگاه های تقلی

پیشــرفته فیبرنــوری مجهــز شــد
ــه  ــوالد مبارک ــیژن ف ــار اکس ــل فش ــتگاه های تقلی ــه ایس ــرداری یکپارچ ــتای بهره ب  در راس
ــه کار  ــتگاه ها ب ــن ایس ــوری در ای ــر ن ــرفته فیب ــبکه پیش ــتم ها، ش ــن سیس ــای ای و ارتق
گرفتــه شد.ســید مجیــد ســتاینده، رئیــس واحــد تصفیــه آب و توزیــع ســیاالت فــوالد 
مبارکــه ایــن خبــر را داد و گفــت: در شــرکت فــوالد مبارکــه 10 عــدد ایســتگاه تقلیــل فشــار 
گاز اکســیژن، مشــتمل بــر هشــت ایســتگاه قدیــم و دو ایســتگاه توســعه وجــود دارد کــه 
ایــن ایســتگاه ها وظیفــه توزیــع گاز اکســیژن بــا فشــار مناســب جهــت مصــرف نواحــی 

مختلــف را بــر عهــده دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه سیســتم کنتــرل قبلــی ایســتگاه های قدیــم شــامل PLC هــای ســری 
S5100U در داخــل ایســتگاه تحــت عنــوان SLAVE و در اطــاق کنتــرل واحــد اکســیژن از 
نــوع ســری S5115U تحــت عنــوان MASTER طراحــی شــده و ارتبــاط آن هــا از طریــق 

ــه نظــارت کامــل  ــن سیســتم، وظیف ــزود: ای ــود، اف ــده ب ــرار گردی شــبکه SINEC L1 برق
ــط  ــتگاه ها توس ــار ایس ــرل فش ــه کنت ــن اینک ــت. ضم ــده داش ــر عه ــتگاه ها را ب ــر ایس ب
ــوالد  ــیاالت ف ــع س ــه آب و توزی ــد تصفی ــد.رئیس واح ــام می ش ــوگ انج ــتم آنال سیس
مبارکــه خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل از رده خــارج شــدن تجهیــزات مذکــور و اســتهاک این 
تجهیــزات و شــبکه ارتباطــی آن هــا، در صــورت بــروز مشــکل، ایســتگاه از کنتــرل خــارج 
ــی های  ــس از بررس ــد؛ پ ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــده ب ــه مصرف کنن ــرویس دهی ب و س
ــه  ــه روز S7300 ب ــری ب ــات الزم، س ــرات و توقف ــه تغیی ــه، دامن ــاظ هزین ــف از لح مختل
 PLC عنــوان جایگزیــن ســری قبلــی انتخــاب شــد؛ بــه نحــوی کــه در هــر ایســتگاه یــک
نصــب و ارتبــاط تمامــی  ایســتگاه ها از طریــق شــبکه پیشــرفته فیبر نــوری برقرار شد.ســید 
مجیــد ســتاینده ادامــه داد: طراحــی و اجــرای پــروژه مذکــور توســط شــرکت ایریســا و 
بــا همــکاری واحدهــای تصفیــه آب و توزیــع بــرق ســیاالت انجــام و سیســتم HMI آن 
بــر پایــه نرم افــزار WINCC در اطــاق کنتــرل توزیــع آب مســتقر گردیــد.وی خاطرنشــان 
ــارج می شــد  ــک خ ــرل اتوماتی ــروژه، ایســتگاه از کنت ــان نصــب و اجــرای پ ــرد: در زم ک
ــا  ــذا هماهنگی هــای گســترده ای ب ــود؛ ل ــی ب ــل جبران ــر قاب ــروز خطــرات غی و احتمــال ب
نواحــی تولیــدی انجــام شــد و پیشــنهادهایی نیــز جهــت کاهــش ریســک توقــف تولیــد 
بــه اجــرا درآمــد کــه در نهایــت بــه دلیــل آنکــه اجــرای سیســتم جدیــد در هــر ایســتگاه 
دســت کم بــه ۲4 ســاعت زمــان نیــاز داشــت، از سیســتم مــوازی اســتفاده شــد. بدیــن 
صــورت کــه یــک کنترلــر آنالــوگ در ایســتگاه قــرار داده شــد و در زمانــی کــه کارشناســان 
در حــال خــارج کــردن وایرینــگ سیســتم قبلــی و نصــب سیســتم جدیــد بودنــد، ایــن 
کنترلــر ایســتگاه را ناوبــری می نمــود. بدیــن ترتیــب بــدون آنکــه حتــی لحظــه ای مصــرف 
کننده هــا از قبیــل فوالدســازی و واحــد احیــا دچــار توقــف شــوند، ایــن فــاز از اجــرا بــه 

راحتــی انجــام گرفــت.
رئیــس واحــد تصفیــه آب و توزیــع ســیاالت فــوالد مبارکــه در همیــن رابطــه گفــت: ایــن 
سیســتم بــه نحــوی طراحــی شــد کــه اگــر بــه هــر دلیلــی PLC هــر کــدام از ایســتگاه ها 
ــه  ــی FM ب ــرل فشــار خروجــی ایســتگاه توســط ماژول هــای عملیات STOP شــود، کنت
ــرل  ــن کنت ــردد؛ همچنی ــاد نگ ــکلی ایج ــده مش ــرای مصرف کنن ــه داده و ب ــود ادام کار خ
ایســتگاه ها بــه صــورت کامــا اتوماتیــک توســط سیســتم مذکــور صــورت می پذیــرد؛ بــه 
گونــه ای کــه یــک دســتگاه مانیتــور LCD از نــوع Op-Panel روی تابلــو داخــل ایســتگاه 
نیــز نصــب شــد تــا اپراتــور ضمــن مراجعــه بــه ایســتگاه از شــرایط کلــی آن بــا خبــر شــود 

و بتــوان ایســتگاه را مســتقل از اتــاق کنتــرل مدیریــت کــرد.
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ــرگ  ــا م ــد ب ــه تایلن ــی روش ب ــوس ک ــی کارل ــفر فوتبال س
ــاق  ــک اتف ــار ی ــا این ب ــد ت ــارن ش ــور مق ــن کش ــاه ای پادش
ــر  ــی را تحــت تأثی ــم مل خــاص غیرورزشــی برنامه هــای تی
دهــد. پنجشــنبه گذشــته خبــری مبنــی بــر ســفر کارلــوس 

کــی روش بــه تایلنــد منتشــر شــد. مــرد 
پرتغالــی بــرای بررســی امکانــات کمپــی کــه 
ــی  ــم مل ــدی تی ــان اردوی بع ــود میزب ــرار ب ق

ــود. ــده ب ــور ش ــن کش ــی ای ــد، راه باش
ســاعتی پــس از انتشــار ایــن خبــر امــا 
این بــار  یــک خبــر دیگــر منتشــر شــد؛ 
در  ایرانــی کــه  رســانه های  در  فقــط  نــه 

رســانه های سراســر جهــان و آن، درگذشــت پادشــاه ۸۸ 
ــود. مــرگ بهومیبــول آدولیــادج باعــث لغــو  ســاله تایلنــد ب
کلیــه رقابت هــای ورزشــی و از جملــه دیــدار دوســتانه مــاه 
آینــده ایــران و تایلنــد شــد. بــه ایــن ترتیــب، کــی روش هــم 
بــه ناچــار برنامــه ســفر خــود را تغییــر داد و کمــی  زودتــر از 

ــرار  ــا ق ــه نه تنه ــی کشــوری رفــت ک ــزی، یعن ــه مال ــد ب موع
اســت میزبــان دیــدار مــاه آینــده تیم هــای ایــران و ســوریه از 
مقدماتــی جــام جهانــی روســیه باشــد کــه امــکان دارد اردوی 

ــا شــود. ــی هــم در آن برپ ــم مل ــی تی آت
ــن  ــرای گرفت ــه ب ــی ک ــم مل ــه تی ــب آنک جال
ــاش  ــی ۲01۸ ت ــام جهان ــور در ج ــواز حض ج
می کنــد و تــا بــه اینجــا هــم در ایــن راه موفــق 
ــت  ــی  را پش ــی کم ــای تدارکات ــوده، دیداره ب
ســر گذاشــته اســت. بازی هــای دوســتانه هــر 
ــار  ــو می شــوند و این ب ــه لغ ــک بهان ــه ی ــار ب ب
ــاط  ــه بس ــود ک ــد ب ــاه تایلن ــت پادش درگذش
ــع  ــی را جم ــم مل ــی تی ــای تدارکات ــدود دیداره ــی از مع یک
کــرد. تایلندی هــا تابســتان گذشــته نیــز اولیــن درخواســت 
ایــران بــرای برگــزاری دیــدار دوســتانه را رد کــرده بودنــد؛ زیــرا 
در آن تاریــخ قصــد انجــام بــازی بــا رقیــب تیــم ملــی، یعنــی 

قطــر را داشــتند. ایمنــا

سریال لغو دیدارهای تدارکاتی تیم ملی

ــاره  ــپاهان درب ــگاه س ــوی باش ــه از س ــری ک ــن خب در مت
ــم  ــن تی ــروز ای ــدار دی ــا در دی ــرم نویدکی ــی مح خداحافظ
برابــر ذوب آهــن اعــام شــده یــک نکتــه مهــم و کلیــدی به 
چشــم می خــورد و آن اینکــه کاپیتــان محبــوب طایی هــا 

ــگاه  ــد باش ــل جدی ــر عام ــت مدی درخواس
مبنــی بــر بــه تعویــق انداختــن خداحافظــی 
خــود و موکــول کــردن آن بــه دیــداری 
بــزرگ و مراســمی باشــکوه را رده کــرده و بر 
ــرای آویختــن کفش هایــش  عاقــه خــود ب
ــام  ــداری تم ــه دی ــان ک ــهرآورد اصفه در ش

ــد نمــوده اســت. ــی اســت، تأکی اصفهان
بــه ایــن ترتیــب، محــرم کــه طــی ســالیان 

ــه  ــی ب ــه نوع ــه ب ــپاهان ک ــاد س ــه نم ــط ب ــه فق ــر ن اخی
ســمبل فوتبــال اصفهــان بــدل شــده بــود، حتــی بــا 
خداحافظــی اش هــم بــر ایــن نقــش ویــژه صحه گذاشــت.

ــی  ــه چندان ــش عاق ــتاره بودن ــه س ــا هم ــه ب ــا ک نویدکی
در همــان  نداشــت،  رســانه ها  در  دائمــی  بــه حضــور 
هــم گاهــی جماتــی   مصاحبه هــای کم تعــداد خــود 

را در دفــاع از ســپاهان و کیــان فوتبــال اصفهــان بــه زبــان 
ــدل  ــپاهانی ها ب ــعار س ــه ش ــا ب ــا مدت ه ــه ت ــی آورد ک م
می شــد و ســرلوحه کار اصفهانی هــا قــرار می گرفــت.

ــدون هیــچ  ــان ب ــال اصفه ــا، شــهرآورد فوتب از نظــر نویدکی
تــدارک و مراســم خاصــی بــه خــودی خــود 
خــاص و ویــژه اســت و محــل مناســبی 
محســوب  بازیکنــی  خداحافظــی  بــرای 
انــدازه ای  بــه  رابطــه  اش  کــه  می شــود 
بــا ســپاهان و فوتبــال اصفهــان در هــم 
ــر از  ــی دیگ ــاف برخ ــه برخ ــود ک ــده ب تنی
ــان  ــف جه ــار نص ــاخص دی ــتاره های ش س
هرگــز نامــش در موعــد نقــل و انتقــاالت بــه 
عنــوان بمــب احتمالــی رقبــای ســرخابی بــر ســر زبان هــا 
ــی  ــور جدای ــه تص ــخص ک ــل مش ــن دلی ــه ای ــاد؛ ب نیفت
ــه  ــی ب ــان حت ــال اصفه ــپاهان و فوتب ــرم و س ــن مح بی
مخیلــه آن هایــی کــه فوتبــال ایــران را همچنــان دوقطبــی 
می بیننــد و تنهــا در اســتقال و پرســپولیس خاصــه 

نمی رســید. هــم  می کننــد 

وداع اصفهانی نماد فوتبال اصفهان
رفتن محرم هم اصفهانی بود



11معارف و گردشگری یکشنبه  25 مهرماه   1395
ـــمـــاره 274 ســـــال دوم              ݡسݒ

نــرخ  آزادســازی  طــرح 
سرویس گردشگری

الهام شفیعی

ســوی  از  کــه  هتل هــا 
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی اعــام شــد، 
موافقــان و مخالفانــی دارد کــه البتــه هــر دو در 

اجرای آن دچار تردید هستند.
همایــش  در  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  رئیــس 
ســرمایه گذاری در صنعــت گردشــگری کــه در ســالن 
اجــاس ســران برگــزار شــد، در جمــع ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی، خبــر از آزادســازی نــرخ هتل هــا 
ــن  ــاالن ای ــیاری از فع ــوع بس ــن موض ــرح ای داد؛ ط

ــود.  ــحال نم ــی را خوش ــب و برخ ــوزه را متعج ح
مســعود ســلطانی فر در پاســخ بــه ســوال یکــی 
ــا  ــه آی ــا اینک ــه ب ــی در رابط ــرمایه گذاران خارج از س
ــکل  ــه ش ــذاری ب ــام قیمت گ ــران نظ ــت ای ــرار اس ق
ــه ســمت  ــم دارد ب ــا تصمی ــد ی ــه ده ــود را ادام موج
آزادســازی قیمت هــا حرکــت کنــد گفــت: اســتراتژی 
مــا ایــن اســت کــه بــه مــرور بــه ســمت آزادســازی 

ــم. ــرخ بروی ن
وی در ادامــه افــزود: مقدمــات در حــال انجــام اســت. 
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــه و ب ــورت گرفت ــات ص مطالع
حــرف  زده شــده و ســاز و کاری ایجــاد خواهیــم کــرد 

کــه شــرایط رقابتــی شــود.
ایــن  در  ای  مســاله  چنیــن  شــدن  مطــرح  بــا 
بســیار  هتلــداران  و  ســرمایه گذاران  همایــش، 
ــت از  ــرار اس ــه ق ــانی ک ــان و کس ــنود و تورگردان خش
ــدند.  ــت ش ــد، ناراح ــتفاده کنن ــا اس ــات هتل ه خدم

ــد کــه  ــاور بودن ــن ب ــر ای برخــی از کارشناســان هــم ب
ــت  ــش قیم ــا افزای ــاوی ب ــازی مس ــران، آزادس در ای
اســت؛ امــا اگــر آزادســازی در کشــورهای دیگــر 
ــای  ــب ارتق ــی و موج ــا رقابت ــاد، حتم ــاق می افت اتف

کیفیــت می شــد. 

واکنــش هــا بــه ایــن موضــوع متفــاوت بــود بــه گونــه 
ــی  ــی اطاع ــار ب ــراد  اظه ــی از اف ــی برخ ــه حت ای ک
ــه  ــد و برخــی ب کامــل از چنیــن موضوعــی مــی کردن
اشــارات جســته و گریختــه در طــی برخــی جلســات 

اشــاره داشــتند.
هتلــداران  جامعــه  رئیــس  حمــزه زاده،  جمشــید 
می کنیــم  دعــا  مــا  گفــت:  این بــاره  در  ایــران 
در  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  رئیــس  کــه 
ــاره  ــه در این ب ــای خــود جــدی باشــد. البت صحبت ه
ــر  ــرم ب ــا نظ ــت؛ اتفاق ــده اس ــا نش ــا م ــی ب صحبت
 ایــن اســت کــه بایــد ایــن موضــوع را پیگیــری 
آزادســازی  بــا  کــه  اســت  معتقــد  کــرد.وی  
افزایــش قیمــت وجــود نخواهــد   نــرخ هتل هــا 
آزادســازی  کشــورها  از  بســیاری  در  داشــت. 
موجــب  کار  ایــن  کــه  چــرا  می شــود؛  انجــام 
بیــن  رقابــت  پیــک،  مواقــع  در  ســفر  توزیــع 
می شــود.  خدمــات  کیفیــت  ارتقــای  و  هتل هــا 
هتــل  از  راضی تــر  نیــز  مســافر  صــورت  آن   در 
ــن  ــا ای ــد آی ــود و دی ــر ب ــد منتظ ــال بای برمی گردد.ح
ــرود  ــش می ــردم پی ــداران و م ــع  هتل ــه نف ــدام ب اق
ــه ای دیگــر رقــم خواهــد خــورد. ــه گون ــا شــرایط ب ی

بررسیطرحآزادسازینرخهتلها

تجمع بزرگ »رهروان زینبی« در کرمان
ســیره  تبییــن  راســتای  در 
و شــخصیت حضــرت زینب)س( 
همایــش رهــروان زینبــی بــا 
در  زینــب  یــا  لبیــک  شــعار 
 آســتان مقــدس 30 امامــزاده 
شــاخص  متبرکــه  بقعــه  و 

کرمان برگزار شد.
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــاون فرهنگی اجتماع مع
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه همزمــان بــا  روز ســوم 
ــا 12 محــرم و ســالروز  شــهادت ســاالر شــهیدان مصــادف ب
شــهادت امــام ســجاد )ع(، تجمــع بــزرگ »رهــروان زینبــی« 
بــا حضــور بانــوان والیــی اســتان کرمــان برگــزار شــد، گفــت: 
ــه از  ــوان بســیجی برگرفت ــه خواهــران و بان ــت میثاق نام قرائ
مبانــی و اهــداف نهضــت حســینی و تشــریح خطبــه حضــرت 
ــش  ــن همای ــم ای ــای مه ــه از برنامه ه ــب)س( در کوف زین

بــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا فاطم ــید رض ــام س حجت االس
بــه  مصیبت هــا  تحمــل  اثــر  بــر  زینــب)س(  حضــرت 
ــوی  ــن بان ــامت ای ــر و استقـ ــب لقــب یافــت، صبـ ام المصائ
نمونــه را ســتودنی خوانــد و افــزود: حضــرت زینــب)س( بــا 
 پـــیام آوری و تبیـــین انـدیشـــه اصاحی و نـهضت بیـدارگری

عفــت و پاکدامنــی، صبــر و پایــداری و پاســداری از فرهنــگ 
اســامی را بــه زنــان آموخــت. 

 استاد باستان شناسی مشرق زمین 

در دانشگاه بلژیک درگذشت
ــش  ــه نق ــکا« ک ــه »ایرانی ــردبیر مجل ــک«، س ــی هرین »ارن
ایــران  انتشــار پژوهش هــای باستان شناســی  مهمــی در 

ــت. ــت، درگذش داش
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــناس، ب ــژاد، باستان ش ــرزان احمدن  ف
 )Ernie Haerinck( هرینــک  ارنــی  پروفســور  گفــت: 
اســتاد بازنشســته کرســی باستان شناســی مشــرق  زمیــن در 

ــت. ــرطان درگذش ــر س ــر اث ــک ب ــت در بلژی ــگاه گن دانش
وی دربــاره مقــام علمــی ایــن باستان شــناس در حــوزه 
ایران شناســی توضیــح داد: هرینــک در ســال های قبــل 
 Iranica( آنتیکــوا ایرانیــکا  عنــوان ســردبیر مجلــه  بــه 
ــای  ــار پژوهش ه ــه انتش ــی در ادام ــش مهم Antiqua( نق
باستان شناســی ایــران داشــت کــه بــه پشــتگرمی او بســیاری 
از پژوهشــگران جــوان ایرانــی موفــق شــدند نوشــته های 
 خــود را در ایــن حــوزه در معــرض داوری جهــان قــرار 

دهند.
بــه گفتــه او، »هرینــک«، یکــی از آخریــن نماینــدگان نســلی 
ــاب و در  ــش از انق ــه پی ــود ک ــی ب از باستان شناســان اروپای

جوانــی کار میدانــی در ایــران را تجربــه کــرده بــود. 
ــی  ــکاران لوی ــپس هم ــاگردان و س ــن ش ــی از بهتری وی یک
ــناِس  ــناس و باستان ش ــرگ )1۹23-1۹۹3(، ایران ش واندن ب
 پیشــرو و صاحب ســبک بلژیکی بود و در منش و کنش علمی 

و ایران دوستی دنباله روی او به  شمار می آمد.
او افــزود: کارنامــه هرینــک پــس از حــدود ۴0 ســال کار 
پژوهشــی، نزدیــک بــه 20 جلــد کتــاب و 1۵0 مقالــه ارزشــمند 
دربــاره وجــوه گوناگــون باستان شناســی ایــران و جهــان 
ایرانــی اســت کــه بعضــی از آن هــا بــه فارســی هــم ترجمــه 

شــده اند. 

 مرگ پادشاه، تورهای گردشگری تایلند 

را لغو نکرده است
نماینــده نهــاد گردشــگری تایلند 
در ایــران گفــت: نهاد گردشــگری 
اعــام  اطاعیــه ای  در  تایلنــد 
کــرده کــه عــزای عمومــی مــرگ 
مراکــز  بــر  تاثیــری  پادشــاه 
گردشــگری و ســفر گردشــگران 
کشــور  ایــن  بــه  خارجــی 
ــی را در  ــاد توصیه های ــن نه ــود ای ــن وج ــا ای ــذارد. ب نمی گ

قالب بیانیه صادر کرده است.
هومــر برقانــی ادامــه داد: در ایــن بیانیــه آمــده کــه بســیاری 
تایلنــد در حــال حاضــر ســیاه پوش هســتند؛  از مــردم 
ــه  ــا توصی ــدارد؛ ام ــرای گردشــگران وجــود ن ــاری ب ــی اجب ول
ــرایط  ــه ش ــرام ب ــت احت ــاس، رعای ــیدن لب ــود در پوش می ش

ــود. ــه ش ــر گرفت ــود در نظ موج
ــال  ــب ح ــه مناس ــاری ک ــه رفت ــروز هرگون ــگران از ب   گردش
ــد.  ــودداری کنن ــت، خ ــد اس ــت تایلن ــوگواری مل ــوای س و ه
ــر از کاخ پادشــاهی  ــه غی ــد ب ــز گردشــگری تایلن ــه مراک  هم
و معبــد وات پــرا کاوو بــه علــت برگــزاری مراســم ســوگواری 
بــاز هســتند. دولــت پادشــاهی تایلنــد از همــه مراکــز 
ــز،  ــن مراک ــاره بازگشــایی ای ــرده درب تفریحــی درخواســت ک
ــاز  ــد و ب ــد را بکنن ــردم تایلن ــوگواری م ــم س ــات مراس مراع
کــردن ایــن مراکــز را بــه عهــده تصمیــم صاحبــان ایــن مراکــز 

ــرده اســت.  ــذار ک واگ
 همــه بانک هــا، مراکــز حمــل و نقــل، مراکــز فرهنگــی

بیمارســتان ها بــرای ارائــه خدمــات و نهادهــای دولتــی 
جهــت امنیــت و رفــاه گردشــگران فعــال هســتند و آرامــش را 

ــد.  ــا می کنن ــگران مهی ــفر گردش ــت س جه
ایــن نهــاد همچنیــن شــماره تلفنــی را در اختیــار گردشــگران 
ــا  قــرار داده تــا در صــورت نیــاز بــه کمــک یــا اطاع رســانی ب

آن شــماره در تمــاس باشــند.
برقانــی بــا اعــام اینکــه کاخ پادشــاهی و معبــد وات پــرا کاوو 
ــای  ــه توره ــرد:  ن ــان ک ــل اســت، بی ــوی تعطی ــا اطــاع ثان ت
گردشــگری ایــن کشــور تعطیــل شــده و نــه خللــی در آن هــا 
ایجــاد شــده اســت. فقــط از گردشــگران خواســته شــده کــه 

کمــی مراعــات حــال شــهروندان را بکننــد. 
همچنیــن هیــچ ســایت گردشــگری جــز همــان دو ســایتی 
ــگری از  ــای گردش ــت. توره ــته نیس ــده بس ــام ش ــه اع ک
ــی  ــهروندان ایران ــود و ش ــزار می ش ــان برگ ــز همچن ــران نی ای
ــاوت  ــور متف ــن کش ــی در ای ــزای عموم ــه ع ــد ک ــد بدانن بای
ــی  ــزای عموم ــه داد: ع ــت. وی ادام ــر اس ــورهای دیگ  از کش
ــر نــرخ تورهــای  و مــرگ پادشــاه در حــال حاضــر تاثیــری ب
گردشــگری از ایــران بــه تایلنــد نگذاشــته اســت؛ البتــه ایــن 
ــن وجــود در حــال  ــا ای ــات رخ داد؛ ب ــان تعطی ــاق در زم اتف

ــی شــرایط هســتیم.  ارزیاب

اخبار کوتاه

 طالبیان مطرح کرد:
 مرمت آثار تاریخی ایران 

در خارج از کشور عملیاتی نشد
فرهنگــی  میــراث  معــاون 
ــار  ــت آث ــت: مرم ــور گف کش
تاریخــی ایــران در کشــورهای 
دیگــر هنــوز عملیاتــی نشــده 
اســت؛ چــون هیــچ اعتبــاری 
بــرای ایــن کار در اختیارمــان 

نیست.
ــی  ــار ایران ــت آث ــاره مرم ــان درب ــن طالبی محمدحس
ایرانــی  اســتادکاران  توســط  کشــور  از  خــارج 
گفــت: مــا تفاهم نامه هــای مشــترک فرهنگــی بــا 
کشــورهای مختلــف داریــم کــه دســتگاه های متعــدد 
فرهنگــی بایــد روی آن کار کننــد؛ یکــی از مفــاد ایــن 
 تفاهم نامه هــا برگــزاری نمایشــگاه ها یــا رویدادهــا 

و همکاری در بخش های مرمتی است. 
ــی  ــار تاریخ ــم آث ــه می توانی ــد از تفاهم نام ــن بن  در ای
ــه در کشــورهای دیگــر وجــود  ــی را ک و فرهنگــی ایران
ایرانــی  آثــار  ماننــد  احیــا کنیــم.  و  مرمــت  دارد، 
ــراق  ــد، ع ــتان، هن ــورهای افغانس ــده در کش ــع ش واق
ــرای ایــن  ــا ارمنســتان؛ امــا بودجــه ای ب گرجســتان ی
کار بــه مــا نداده انــد. وی ادامــه داد: بــا همــکاری 
ارمنســتان قــرار اســت مســجد کبــود در ایــروان مرمــت 
و احیــا شــود؛ امــا اکنــون تنهــا کارهــای مطالعاتــی آن 
ــکل  ــار مش ــرا دچ ــرای اج ــت و ب ــام اس ــال انج در ح
ــکاری  ــه هم ــم تفاهم نام ــتان ه ــا هندوس ــتیم. ب هس
ــار تاریخــی  داریــم کــه غیــر از برگــزاری نمایشــگاه، آث
 مرتبــط بــا فرهنــگ و تاریــخ ایــران در هنــد نیــز مرمــت 

شود.  
طالبیــان افــزود:  تفاهم نامــه ای بــا وزارت گردشــگری 
عــراق بســته شــده تــا ایــوان مدایــن یــا طــاق کســری 
 در تیســفون بــا همــکاری ایــران و عــراق مرمــت 
و جهانــی شــود؛ امــا از آنجــا کــه اعتبــارات مــورد نیــاز 
بــرای اجرایــی شــدن ایــن تفاهم نامه هــا هنــوز از 
ســوی دســتگاه های مســئول بــه مــا داده نشــده، 

نمی توانیــم کاری از پیــش ببریــم. 
معــاون میــراث فرهنگــی کشــور بیان کــرد: کشــورهایی 
ــن اســت  ــد انتظارشــان ای ــران بوده ان ــه در حــوزه ای ک
از  بخشــی  بحــث کارشناســی  در  مــا  کــه کشــور 
ــتادکار و ...  ــناس و اس ــزام کارش ــد اع ــا مانن هزینه ه
ــی موجــود در آن کشــورها  ــار تاریخــی ایران ــرای آث را ب
ــگاه کمــک  ــران ن ــوان مثــال ای ــه عن متحمــل شــود؛ ب
ــم  ــر می خواهی ــس اگ ــراق دارد؛، پ ــه ع ــی ب و حمایت
کــه در بحــث مرمــت طــاق کســری در تیســفون کاری 
انجــام دهیــم دیگــر نمــی توانیــم در وضعیــت موجــود 

ــر ــم. مه ــه بگیری ــن کار هزین ــت ای از عــراق باب

 کاوش باستان شناسان چینی 

در ارگ باستانی نادری شیروان
فرهنگــی  میــراث  معــاون 
اداره کل میــراث فرهنگــی 
صنایع دســتی و گردشــگران 
شــمالی گفــت:  خراســان  
طبــق بـرنامـه ریـزی هـــای 
ــن  ــر ای ــرار ب ــده، ق انجام ش
ــان  ــا باستان شناس ــت ت اس
چینــی در مــرداد امســال بــرای انجــام عملیــات کاوش 
در منطقــه باســتانی ارگ نــادری شــیروان حضــور 

یابند.
بــرای  برنامه ریزی هــا  افــزود:  وحدتــی  علی اکبــر 
امــا  شــده،  انجــام  باستان شناســان  ایــن  ســفر 
ــن  ــت. ای ــده اس ــادر نش ــراد ص ــن اف ــزای ای ــوز وی هن
افــراد بــه مــدت یک مــاه در ایــن اســتان حضــور 
همچــون  موضوعاتــی  امســال  داشــت.  خواهنــد 
 شــناخت محیــط ایــن تپــه باســتانی، بررســی جامــع 

و مستندسازی معماری انجام می شود.
ــای  ــاید گمانه زنی ه ــر آن ش ــاوه ب ــرد: ع ــار ک وی اظه
ــای باســتانی  ــرای شــناخت گســتره الیه ه ــی ب کوچک
یــا شــناخت ابعــاد باســتانی و حــدود و حریم هــا 
ــز ایجــاد  ــوزه ای نی ــر اســاس آن ســایت م انجــام و ب
ــن  ــت از ای ــوع حفاظ ــن کار موض ــام ای ــا انج ــود. ب ش

ــز انجــام خواهــد شــد. ــه باســتانی نی تپ
برنامه هــای  تصریــح کــرد:  مســئول  مقــام  ایــن 
ــه باســتانی طــی مــاه  ســال اول کاوش هــای ایــن تپ
ــی  ــان اجرای ــن باستان شناس ــارکت ای ــا مش ــده ب آین

می شــود.
ایــن  چــرا  ســوال کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
 باستان شناســان ایــن منطقــه را انتخــاب کرده انــد

همچــون  تکنولوژی هــا  از  بســیاری  داد:   توضیــح 
اهلــی کــردن گونه هــای گیاهــی و جانــوری بــرای 

اولین بــار در غــرب ایــران صــورت گرفتــه اســت؛
تولیــد  اهلــی کــردن گوســفند،  اولین بــار  بــرای   
ــران انجــام  ــه دهل ــدم و عــدس در منطق دانه هــای گن
ــرق  ــوی ش ــه س ــا ب ــن تکنولوژی ه ــپس ای ــد و س ش
همچــون ترکمنســتان و افغانســتان انتقــال یافتــه 

ــت. اس
بنابرایــن می تــوان گفــت خراســان  شــمالی دروازه 
ورودی و خروجــی از ســمت شــرق ایــران بــوده و اگــر 
ــیای  ــه، آس ــیای میان ــوی آس ــه س ــران ب ــزی از ای چی
ــق  ــل شــده، از طری ــن و خــاور دور منتق ــزی، چی مرک
ایــن اســتان بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل چینی هــا 
منطقــه  ایــن  در  و کاوش  تحقیــق  بــه  عاقه منــد 

شــده اند.
 تپــه باســتانی ارگ نــادری در حــال حاضــر بزرگ ترین 
ــن محوطــه باســتانی شــمال شــرق کشــور  و مهم تری
ــخ  ــدن و تاری ــگ و تم ــز فرهن ــن مراک ــی از اولی و یک

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــمالی ب ــان  ش خراس
قدمــت ایــن تپــه مربــوط بــه هــزاره پنجــم و چهــارم 
محوطه هــای  اولیــن  از  و  اســت  میــاد  از  پیــش 
مســکونی حاشــیه رود اتــرک محســوب می شــود کــه 

ــع شــده اســت.  در شــهر شــیروان واق

اخبار کوتاه

ــن  ــز، ضم ــه مهری ــام جمع ــان، ام ــی بره حجت االســام عل
قدردانــی از مــردم شهرســتان مهریــز بــرای برپایــی باشــکوه 
مراســم  عــزاداری اظهــار داشــت: مکتب عاشــورا، یک مدرســه 
بــود و منبــر و مجلــس امــام حســین)ع( نیــز یــک مدرســه 

اســت؛ بایــد از ایــن منبرهــا بــه بهتریــن نحــو 
ممکــن اســتفاده شــود. وی افــزود: مجالــس 
منبرهــای  و  حســین)ع(  امــام  عــزاداری 
ــت  ــن فرص ــس، بهتری ــن مجال ــخنرانی ای س
بــرای تبییــن مکتــب عاشــورا و اهــداف قیــام 
اباعبــدهللا الحســین)ع( و تبلیــغ اســام نــاب 
محمــدی)ص( اســت. امــام جمعــه مهریــز از 

ــاد و خاطرنشــان  ــزرگ ی ــت ب ــک امان ــوان ی ــه عن منبرهــا ب
کــرد: ایــن امانــت بــزرگ در اختیــار روحانیون، مبلغــان دینی 
و ســخنرانان قــرار گرفتــه و بایــد در طــول محــرم و صفــر بــه 
ــا بیــان اینکــه  بهتریــن نحــو از ان اســتفاده کننــد. برهــان ب
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــورا م ــای عاش ــی واقعیت ه بعض

ــی  ــان دین ــرد: مبلغ ــح ک ــگ شــده، تصری ــا کم رن ــف ی تحری
ــان  ــورا را بی ــای عاش ــد واقعیت ه ــی، بای ــخنرانان مذهب و س
ــا ــوع برنامه ه ــه ن ــه ب ــزوم توج ــر ل ــن ب ــد. وی همچنی  کنن

محتــوای ســخنرانی ها، نحــوه عزاداری هــا و .... تاکیــد 
کــرد و بیــان داشــت: محتــوای ســخنرانی ها 
ــد  ــکلی باش ــه ش ــد ب ــا، نبای ــر برنامه ه و دیگ
کــه دشــمن از آن بــه نفــع خــود و بــا هــدف 
ــد.  ــرداری کن ــیعیان بهره ب ــره ش ــب چه تخری
ــواره  ــه داد: دشــمنان اســام هم ــان ادام بره
ــردن  ــگ ک ــف و پررن ــاط ضع ــال نق ــه دنب ب
ــتند و از  ــی هس ــع تاریخ ــای وقای تحریف ه
ایــن راه می خواهنــد بــه اســام ضربــه بزننــد؛ امــا نبایــد بــه 
آن هــا چنیــن فرصــت و اجــازه ای بدهیــم. وی افــزود: همــه 
 مــا در قبــال خــون شــهدا مســئول هســتیم و بایــد اســام 
را بــا اهــداف راســتین و بــا ویژگی هــای اســام نــاب 

محمــدی بــه دنیــا عرضــه کنیــم. 

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــه در اس ــی فقی ــده ول  نماین
و امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکه ترویــج فرهنگ 
 ایثــار و شــهادت بایــد در جامعــه مــورد توجــه قــرار گیــرد 
و تــاش کــرد کــه ایــن فرهنــگ در جامعــه نهادینــه شــود 

 گفــت: فرهنــگ اســام، فرهنــگ ایثــار 
و شهادت است.

ــوان  ــام عن ــی نکون ــام محمدعل حجت االس
ایثــار  فــداکاری،  روحیــه  بایــد   کــرد: 
و شــهادت در جامعــه حاکــم شــود تــا 
ــردد. ــه حــل گ بســیاری از مشــکات جامع

ــام  ــهادت ام ــلیت ش ــه تس ــاره ب ــا اش وی ب
 حســین)ع( عنــوان کــرد: برگــزاری مراســم عــزاداری
ــرس  ــب ت ــزاداری موج ــزرگ ع ــات ب ــکیل اجتماع  و تش

و هراس دشمن می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن از تمــام راه هــا بــرای ضربه 
زدن بــه نظــام اســامی ایــران بهــره می بــرد، عنــوان کــرد: 

کم رنــگ کــردن ارزش هــای اســامی در میــان مســلمانان 
از اهــداف اصلــی دشــمن اســت.

اینکــه تهاجــم  بــه  بــا اشــاره  حجت االســام نکونــام 
ادامــه  اســت،  دشــمن  هجمــه  مهم تریــن  فرهنگــی 
اعتقــادات  بــا کــم کــردن  دشــمن  داد: 
ــگ  ــر فرهن ــال تغیی ــه دنب ــان ب ــی جوان دین
طریــق  ایــن  از  و  اســت  اســامی ایرانی 
ــه اهــداف شــوم خــود برســد. می خواهــد ب

از  بهره گیــری  بــا  بایــد  داد:  ادامــه  وی 
روش هــای مختلــف در مســیر تقویــت مبانی 
اعتقــادی و شــبهه زدایی دینــی در جامعــه گام 

ــت. برداش
ــد  وی در ادامــه تاکیــد کــرد: مشــکات آب در اســتان نبای
دغدغــه اصلــی باشــد. بایــد مدیــران بــا برنامه ریــزی 
ــا  ــت کاره ــا عدال  مناســب در مســیر حــل مشــکات آب ب

را انجام دهند تا حقی ضایع نشود. 

امام جمعه شهرکرد مطرح کرد:

ضرورت ترویج فرهنگ ایثار در جامعه

اقدام  اتحادیه اروپا 

انتخاب بانوی ایرانی به  عنوان مدیر شایسته در عرصه گردشگری

 مجالس امام حسین)ع( 

فرصتی برای ترویج اسالم ناب محمدی

حتما بخوانید!
مرمت آثار تاریخی ایران در خارج ...

 بابــک کاویــان، مدیــر پــروژه احیــای میــدان امــام علــی)ع( 
ــی)ع( ــام عل ــدان ام ــاز ســوم می ــی ف ــات اجرای  گفــت: عملی

شــامل پــروژه میــدان جلوخــان مســجد جامــع و طرح هــای 
پیرامونــی میــدان در دســتور کار اســت. 

ــه وســعت 20  وی افــزود: میــدان جلوخــان مســجد جامــع ب
هــزار متــر مربــع در 6 قطعــه در حــال احــداث اســت.

جلوخــان  میــدان  شــرقی  بدنه ســازی  تکمیــل      
مع جا مســجد

ــرد:  ــح ک ــی)ع( تصری ــام عل ــدان ام ــای می ــروژه احی ــر پ مدی
 A10 و A۹ در ضلــع شــرقی میــدان جلوخــان پروژه هــای 
ــت  ــای A12 ،A11 و A13  در دس ــمالی پروژه ه ــع ش و در ضل
اجراســت. کاویــان خاطرنشــان کــرد: پــروژه A۹  و A10 شــامل 

بدنه ســازی شــرقی میــدان جلوخــان تکمیــل شــده اســت.
ــه  ــدان ب ــمالی می ــع ش ــروژه A11 در ضل ــرد: پ ــار ک وی اظه

وســعت 2 هــزار و 100 متــر در دســت انجــام اســت کــه 1۵00 
ــورت  ــه ص ــر آن ب ــه و 600 مت ــک طبق ــورت ی ــه ص ــر آن ب مت
ــام  ــدان ام ــای می ــروژه احی ــر پ ــه اجــرا می شــود. مدی 2 طبق
علــی)ع( ادامــه داد: پــروژه A11 کــه شــامل بدنه ســازی 
ــون 37  ــت، تاکن ــاری اس ــای تج ــداث مغازه ه ــدان و اح می
درصــد پیشــرفت داشــته و ظــرف 3 مــاه اول ســال آینــده بــه 
ــوز اجــرای  ــان اینکــه هن ــا بی ــان ب ــرداری می رســد. کاوی بهره ب
 A13 ــروژه ــرد: پ ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــاز نش ــروژه A12  آغ پ
نیــز شــامل ســاخت رواق و بدنه ســازی میــدان در ورودی 
ــاری  ــال ج ــه اول س ــه در 3 ماه ــت ک ــی اس ــان مجلس خیاب

ــل شــد. تکمی

     احــداث و مرمــت مــوزه میــدان امــام علــی)ع( 
در سرای خیار سابق

اشــاره  علــی)ع(  امــام  میــدان  مــوزه  احــداث  بــه   وی 
و بیــان کــرد: احــداث و مرمــت مــوزه میــدان امــام علــی)ع( 
ــدان  ــل می ــای داخ ــه پروژه ه ــابق از جمل ــار س ــرای خی در س
جلوخــان اســت کــه در 2 قســمت مرمــت و نوســازی در 
حــال اجراســت. مدیــر پــروژه میــدان امــام علــی)ع( گفــت: 
ــه مســاحت  ــی)ع( ب ــام عل ــدان ام ــوزه می قســمت نوســاز م
 2 هــزار و 1۵0 متــر در 3 طبقــه در حــال احــداث اســت 
ــرفت  ــد پیش ــروژه 80 درص ــفت کاری پ ــل س ــون مراح و تاکن
ــه اینکــه قســمت مرمــت  ــا اشــاره ب داشــته اســت. کاویــان ب

مــوزه میــدان امــام علــی)ع( بــه مســاحت 1600 متــر مربــوط 
 بــه دوره صفویــه اســت، تصریــح کــرد: بــه مــوازات آزادســازی 
و رفــع معارضــات، مرمــت مــوزه نیــز انجــام می شــود. وی بــا 
ــه مســاحت  ــدان جلوخــان ب ــن می ــان اینکــه فضــای زیری بی
۵ هــزار مترمربــع بــا کاربــری تجــاری در ضلــع شــمال 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــود، خاطرنش ــی ش ــاخته م ــدان س ــرقی می ش
ــای  ــروژه فض ــاز اول پ ــی، ف ــات ملک ــع معارض ــه رف ــه ب توج
ــع از شــهریورماه  ــر مرب ــه مســاحت 1600 مت ــدان ب زیریــن می
ــر  ــود. مدی ــل می ش ــده تکمی ــاه آین ــرف ۹ م ــده و ظ ــاز ش آغ
پــروژه میــدان امــام علــی)ع( بــه پروژه هــای پیرامونــی 
میــدان جلوخــان مســجد جامــع اشــاره کــرد و گفــت: ســاخت 
 ورودی میــدان جلوخــان مســجدجامع در ورودی هاتــف 
و ولیعصــر بــا هزینــه 1.۵ میلیــارد تومــان در دســت اجراســت 

و تــا پایــان مهرمــاه تکمیــل می شــود.

مدیرپروژهاحیایمیدانامامعلی)ع(:

احداثورودیمیدانجلوخانمسجدجامعتاپایانمهرماهتکمیلمیشود

ــل و توریســم  ــت هت ــی تســه« از مدرســه مدیری ــر »تون ــه دکت ــر اســاس مقال ب
دیگــر  بــا  مقایســه  در  چیــن  دولــت  هنگ کنــک،  پلی تکنیــک  دانشــگاه 
کشــورها از توریســم بــه عنــوان شــکلی از »دیپلماســی و قــدرت نــرم« اســتفاده 
ــد  ــر رون ــر ب ــرل و تاثی ــال کنت ــا اعم ــن ب ــق چی ــوری خل ــت جمه ــد. دول می کن
شــکل گیری و توســعه گردشــگری، جریــان توریســم را بــه طــور ناگسســتنی بــا 
دســتورالعمل های سیاســی خــود پیونــد داده اســت. بررســی اســتفاده از توریســم 
 در روابــط بین الملــل چینی هــا نشــان می دهــد کــه چگونــه چیــن حمایــت 
ــه  ــا توجــه ب ــر دیگــر کشــورها اعمــال مــی دارد. ب ــم خــود را ب ــن تحری و همچنی
انــدازه فزاینــده بــازار توریســم چیــن، ایــن کشــور پتانســیل تاثیرگــذاری مشــخصی 
بــر ســطوح اقتصــادی و سیاســی در سراســر دنیــا دارد. چیــن بــا جمعیــت بــزرگ 
رشــد فزاینــده و ســریع طبقــه متوســط و اقتصــاد شــکوفای خــود از پتانســیل رو 
بــه رشــدی در بــازار توریســم خارجــی خــود برخــوردار اســت. افزایــش 7 برابــری 
ــه بیــش از 70  در گردشــگری خروجــی چیــن از 10 میلیــون نفــر در ســال 2000 ب

میلیــون نفــر در ســال 2011 خــود شــاهدی بــر ایــن مدعاســت.

ــی در پاســارگاد  ــی و ایران ــد همکاری هــای مشــترک هیئــت ایتالیای فصــل جدی
بــا هــدف حفاظــت و استحکام بخشــی ســازه های ســنگی پاســارگاد آغــاز شــد. 
فرهــاد عزیــزی، مدیــر کل دفتــر امــور پایگاه هــای جهانــی بــا بیــان ایــن مطلــب 
و اینکــه بیــش از یــک ســال و نیــم از فعالیــت هیئــت مشــترک ایــران و ایتالیا در 
پاســارگاد می گــذرد، افــزود: امســال نیــز هیئــت ایتالیایــی بــا همــکاری هیئــت 
ــا هــدف مطالعــه و حفاظــت از انســان  ایرانــی، فعالیت هــای میدانــی خــود را ب
بالــدار و کاخ اختصاصــی پاســارگاد انجــام می دهنــد. او گفــت: در ایــن مرحلــه از 
ــدادی از کارشناســان و متخصصــان در حــوزه استحکام بخشــی  ــا، تع همکاری ه
ــی  ــم ایتالیای ــراه تی ــه هم ــی ب ــان ایران ــن متخصص ــد. همچنی ــوزش می بینن آم
ــر  ــو و تبادل نظ ــه و گفت وگ ــنگی محوط ــای س ــکات یادمان ه ــی مش ــه بررس ب
در زمینــه روش هــای حفاظــت بهینــه از آثــار ســنگی ایــن محوطــه می پردازنــد. 
بــه گفتــه وی ایــن هیئــت ایتالیایــی متشــکل از کارشناســان و متخصصــان در 
ــی  ــای زمین شناس ــات در بخش ه ــت و مطالع ــی، حفاظ ــت فن ــای مرم حوزه ه

ــا اواخــر دی مــاه در پاســاگارد پژوهــش  و فعالیــت می کننــد.  و... ، ت

رئیــس اداره فــدرال گردشــگری روســیه از آغــاز کار بــرای لغــو روادیــد 
گروه هــای گردشــگری ایــران و هنــد بــه ایــن کشــور خبــر داد.

»ولــگ ســافونوف«، در مصاحبــه بــا شــبکه تلویزیونــی »روســیه 2۴« گفــت: 
در حــال حاضــر وزارت امــور خارجــه و اداره فــدرال گردشــگری روســیه برنامــه 
ــمار  ــا ش ــد ت ــرح دارن ــن ط ــدن ای ــی ش ــریع در عملیات ــرای تس ــژه ای را ب وی
گردشــگران ایرانــی و هنــدی بــه روســیه افزایــش یابــد. همچنیــن اداره فــدرال 
ــور اول  ــع 20 کش ــی در جم ــگران ایران ــرد گردش ــام ک ــیه اع ــگری روس گردش

بازدیدکننــده از ایــن کشــور قــرار دارنــد.
بــر ایــن اســاس، تنهــا در ســال گذشــته میــادی بیــش از 3۵ هــزار روادیــد 
گردشــگری بــرای اتبــاع ایرانــی صــادر شــده کــه پیش بینــی می شــود 
ــی  ــگران ایران ــتر گردش ــد. بیش ــش یاب ــر افزای ــه دو براب ــم ب ــن رق ــال ای امس
شــهرهای مســکو، ســن پترزبــورگ و ســوچی را بــه عنــوان مقاصــد گردشــگری 
خــود در روســیه انتخــاب می کننــد. بــا ایــن حــال شــمار گردشــگران روس کــه 

ــز اســت. ــان ناچی ــد، همچن ــران ســفر می کنن ــه ای ب

 سیاست گردشگری خارجی چین 

در خدمت دیپلماسی و قدرت نرم

 همکاری ایران و ایتالیا 

برای حفاظت از سازه های سنگی پاسارگاد
برنامه ویژه روسیه برای لغو روادید با ایران

»شایســتگی  جایــزه   نخســتین بار  بــرای  اروپــا  اتحادیــه 
ــوزه  ــن در ح ــی کارآفری ــوی ایران ــک بان ــه ی ــت« را ب مدیری
 200۴ ســال  از  اروپــا  می کند.اتحادیــه  اعطــا  گردشــگری 
برنامــه ای را بــا عنــوان »شایســتگی مدیریــت« توســط 
کمیســیون کارآفرینــی، بــه پشــتیبانی پارلمــان ایــن اتحادیــه 
آغــاز کــرده کــه بــر اســاس شــاخص هایی چــون کارآفرینــی، 
توســعه  توســعه صنایــع خانگــی،  برندســازی،  نــوآوری، 
صنایــع دســتی، مشــتری مداری رعایــت محیــط زیســت 
و ارزش هــای انســانی بــا درنظــر گرفتــن مســئولیت های 
ــی  ــورهایی حت ــان کش ــن را از می ــوان کارآفری ــی، بان اجتماع
خــارج از ایــن اتحادیــه انتخــاب می کنــد. ســهیا پیرمرادیــان 
ــاز  ــگری را آغ ــت گردش ــت در صنع ــال 1378 فعالی ــه از س ک
کــرده، هم اکنــون مدیریــت یکــی از دفاتــر خدمــات مســافرتی 

و گردشــگری ایــران را بــه عهــده دارد. او پیــش از ایــن، نزدیــک 
بــه 1۵ ســال راهنمــای تورهــای گردشــگران ایتالیایی زبــان در 
ــی ای  ــوع فعالیت هــا و کارآفرین ــه واســطه ن ــه ب ــود ک ــران ب ای
کــه در صنعــت گردشــگری ایــران داشــته، از ســوی اتحادیــه 
اروپــا بــه عنــوان مدیــر شایســته و کارآفریــن شــناخته شــده 
ــوی  ــه از س ــت ک ــتین بار اس ــرای نخس ــزه ب ــن جای ــت. ای اس
برنامــه  شایســتگی مدیریــت اتحادیــه اروپــا بــه زنــان 
ــده  ــور، نماین ــدا می شــود.عظیم فضلی پ ــی اه ــن ایران کارآفری
ــا در برنامــه شایســتگی مدیریــت )EBCL( در  ــه اروپ اتحادی
ــش  ــاه پی ــدود دو م ــه ح ــت ک ــی زبان اس ــورهای فارس کش
گفتــه بــود در پــی رفــع تحریم هــا و توافــق هســته ای ایــران، 
 )EBCL( اروپــا  اتحادیــه  مدیریــت  شایســتگی  برنامــه  
ــن  ــان کارآفری ــزه  زن ــتین بار جای ــرای نخس ــه ب ــم گرفت تصمی

را بــه بانــوان ایرانــی اعطــا کنــد. اتحادیــه اروپــا ســوم نوامبــر 
زن کارآفریــن   100 از  برنامــه  ایــن  قالــب  در  آبــان(   13( 
و خــاق کــه در تمــام حوزه هــای اقتصــادی فعالیــت دارنــد، به 
عنــوان مدیــر شایســته تقدیــر خواهــد کــرد. نحــوه  انتخــاب و 
معرفــی بانــوان کارآفریــن بــه عنــوان مدیــر شایســته از ســوی 
اتحادیــه اروپــا طبــق اظهــارات فضلی پــور بــه ایــن شــکل بــوده 
ــی،  ــه اتاق هــای بازرگان کــه نخســت درخواســت متقاضیــان ب
ــال ارســال  ــای فع ــی و ســایر نهاده ــاه اجتماع وزارت کار و رف
ــزی  ــر مرک ــه دفت ــرایط ب ــد ش ــخاص واج ــپس اش ــده، س ش
ــه ای، اســامی  ــس از بررســی های مرحل ــی و پ EBCL  معرف
ــه در  ــر مرکــزی در اتریــش اعــام شــده اند ک ــه دفت ــی ب نهای
ــر  ــده، 100 مدی ــام کشــورهای شــرکت کنن ــان تم ــت از می نهای

ــده شــده اند. ایســنا ــن برگزی کارآفری
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پاییزیهاوزمستانیهاباهوشترند
ــای  ــه در ماه ه ــرادی ک ــد اف ــات نشــان می ده ــج تحقیق نتای
پاییــز و زمســتان بــه دنیــا آمده انــد بــه نســبت افــرادی کــه 
ــوش  ــد از ه ــا آمده ان ــه دنی ــتان ب ــار و تابس ــای به  در ماه ه
ــاس  ــن اس ــر ای ــتند. ب ــوردار هس ــتری برخ ــه بیش و حافظ
ــد ــا آمده ان ــه دنی ــال ب ــی س ــل پایان ــه در دو فص ــرادی ک  اف

فعالیت بیشتری نسبت به بقیه افراد دارند.
مــاه تولــد می توانــد بــر عملکــرد و ســاختار ســلول های 
مغــزی و اعصــاب تاثیــر داشــته باشــد. اگــر از خوانــدن ایــن 
ــا  ــه ای ب ــه مقال ــد ک ــد بدانی ــه شــگفت زده شــده اید، بای جمل
همیــن موضــوع در مجلــه »نــورو ایمیــج« آمریــکا بــه چــاپ 
رســیده اســت. محققــان دانشــگاه کلمبیــا و نیویــورک در ایــن 
تحقیــق ۵۳۶ نفــر را بــا اســتفاده از تصویربرداری مغــزی )ام.

آر.آی(  بررســی کردنــد. آنــان در تحقیقــات خــود بــه نتایــج 
جالــب توجــه و تــا حــدودی عجیــب دســت یافتنــد؛ افــرادی 
ــه  ــد ب ــا آمده ان ــه دنی ــتان ب ــز و زمس ــای پایی ــه در ماه ه ک
ــا  ــه دنی ــتان ب ــار و تابس ــای به ــه در ماه ه ــرادی ک ــبت اف نس
ــتند. ــوردار هس ــتری برخ ــه بیش ــوش و حافظ ــد از ه آمده ان

ایــن اســتدالل در »لــوب تمپــورال« یــا »لــوب گیجگاهــی« که 
نیمکره هــای مــخ را تشــکیل می دهــد، توجیــه می شــود. 
ــیلویوس(  ــیار س ــی )ش ــیار جانب ــر ش ــورال در زی ــوب تمپ ل
ــوب  ــال )ل ــوب فرونت ــی، ل ــیار جانب ــوی ش ــرار دارد. در جل ق
ــز درک  ــورال مرک ــوب تمپ ــت. ل ــده اس ــع ش ــانی( واق پیش
شــنوایی اســت. ایــن ناحیــه از نیمکــره مــخ در ادراک کلمــات 
ــی  در  ــش مهم ــی، نق ــوب گیجگاه ــش دارد. ل ــوات نق و اص
ــوب  ــد ل ــخص ش ــی ها مش ــه دارد. در بررس ــوش و حافظ ه
ــز و  ــال )پایی ــی س ــل پایان ــه در دو فص ــرادی ک ــورال اف تمپ
ــه در دو  ــرادی ک ــه نســبت اف ــد ب ــا آمده ان ــه دنی زمســتان( ب
فصــل اول ســال )بهــار و تابســتان( متولــد شــده اند، فعالیــت 
ــا افزایــش  بیشــتری دارد. فعالیــت بیشــتر لــوب تمپــورال ب

ــاط اســت. هــوش اشــخاص در ارتب
آیااینمطالعهپایهعلمیدارد؟

شــاید برخــی در صحــت ایــن تحقیــق دچــار تردیــد و شــک 
شــوند؛ امــا بایــد گفــت ایــن تحقیــق در عیــن جالــب بــودن 
ــوش  ــی ه ــوان »پیش بین ــا عن ــج آن ب ــت دارد و نتای حقیق
متولدیــن ماه هــای ســال بــا ام.آر.آی« در مجلــه »نــورو 
ایمیــج« آمریــکا بــه چــاپ رســیده اســت. محققــان دانشــگاه 
آمریــکا در رونــد بررســی های خــود بــر نتایــج تحقیقاتــی کــه 
در ســال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میــادی انجــام شــده بــود، تاکیــد 
ــا وجــود تمــام تحقیقــات و بررســی ها  ــد. محققــان ب ورزیدن
 معتقدنــد کــه ایــن مطالعــه جدیــد نیــاز بــه بررســی 

و آزمایشات بیشتری دارد.

ربودندختران

پسازآشناییباآناندرتلگرام
ــوان  ــران نوج ــودن دخت ــا رب ــری ب ــد گروگان گی ــای بان  اعض
و زندانی کــردن آن هــا، از خانواده هایشــان اخــاذی می کردنــد. 
بــه گــزارش ســرویس حــوادث »جــام نیـــوز«، متهمــان کــه 
همگــی از اتبــاع افغانســتان هســتند از زمانــی تحــت تعقیــب 
ــزد مأمــوران رفــت  ــی ن  پلیــس قــرار گرفتنــد کــه پســر جوان

و از ناپدیدشدن خواهر ۱۵ساله اش خبر داد. 
ــران اســت ــراف ته ــی از شــهرک های اط ــه ســاکن یک  وی ک

بــه مأمــوران گفــت: خواهــرم بــرای دیــدن دوســتش از خانــه 
ــر  ــا دیگ ــردد، ام ــروب برگ ــا غ ــد ت ــرار ش ــت و ق ــرون رف بی
ــرم ــاس می گی ــش تم ــا موبایل ــه ب ــد. هرچ ــری از او نش  خب

خاموش است و هیچ کس از او خبری ندارد.  
ــات خــود  ــوران تحقیق ــزارش تیمــی  از مأم ــن گ ــام ای ــا اع  ب
را بــرای پیداکــردن ردی از دختــر نوجــوان شــروع کردنــد؛ امــا 
ــه اداره پلیــس  ــار دیگــر ب پــس از گذشــت دو روز، شــاکی ب
رفــت و مدعــی شــد خواهــرش را ربوده انــد. وی گفــت: 
ســاعتی قبــل  موبایلــم زنــگ خــورد و آن طــرف خــط جوانــی 
ــد  ــی کرده ان ــه ای زندان ــرم را در خان ــت خواه ــه می گف ــود ک ب
و بــرای آزادی اش ۲۰۰ میلیــون تومــان می خواهنــد. امــا مــن 
ــوت  ــش ف ــال ها پی ــدرم س ــتم و پ ــاده هس ــر س ــک کارگ ی
ــون تومــان نمی شــود.  شــده اســت. کل ســرمایه ام ۲۰۰ میلی
بــا ایــن حــال، آن هــا تهدیــد کرده انــد اگــر ایــن پــول را در ســه 
ــی  ــانند. وقت ــل می رس ــه قت ــرم را ب ــم، خواه ــم نکن روز فراه
گــزارش آدم ربایــی در اختیــار کارآگاهــان قــرار گرفــت، آن هــا 
آموزش هــای الزم را بــه بــرادر گــروگان دادنــد و خواســتند تــا 

بــه بهانــه پرداخــت پــول بــا آدم ربایــان قــرار بگــذارد. 
در تماس هــای بعــدی هــر چنــد بــرادر گــروگان مدعــی بــود 
ــرار  ــب ق ــان مرت ــا آدم ربای ــت، ام ــرده اس ــم ک ــول را فراه پ
را بــه امــروز و فــردا موکــول می کردنــد. حــدود ۳۰ روز از 
ماجــرا گذشــت تــا اینکــه آدم ربایــان بــه بهانــه تحویــل دختــر 
نوجــوان و دریافــت پــول بــا شــاکی در یکــی از خیابان هــای 
جنــوب پایتخــت قــرار گذاشــتند. کارآگاهــان از یــک ســاعت 
پیش تــر، محــل قــرار را بــه  صــورت نامحســوس تحــت 
ــان  ــد آدم ربای ــودرو پرای ــه خ ــا اینک ــد ت ــرار دادن ــرل ق  کنت
را شناســایی کردنــد. داخــل ماشــین بــه جــز راننــده، جــوان 
ــه  ــد ک ــته بودن ــوان نشس ــر نوج ــراه دخت ــه هم ــری ب دیگ
 کارآگاهــان در عملیاتــی غافلگیرانــه متهمــان را دســتگیر

ــال  ــده ۱۸س ــم دستگیرش ــد.  دو مته ــروگان را آزاد کردن و گ
بیشــتر ندارنــد و اهــل افغانســتان هســتند. هــر دوی آن هــا 

ــه اداره آگاهــی منتقــل شــدند.  ب
ایــن در حالــی بــود کــه دختــر نوجوانــی کــه ۳۰ روز در 
ــاش  ــازه ای را ف ــق ت ــات حقای ــود در تحقیق ــا ب ــارت آن ه اس
کــرد؛ حقایقــی کــه نشــان مــی داد مأمــوران در برابــر بانــدی 
ــرار  ــت، ق ــو داش ــت عض ــدود هش ــه در ح ــازمان یافته ک س
ــا  ــد ت ــدی کــه دختــران نوجــوان را شــکار می کردن ــد؛ بان دارن

ــد.  ــاج بگیرن ــان ب ــا از خانواده هایش ــودن آن ه ــس از رب پ
ــق  ــت: از طری ــن گف ــرا چنی ــح ماج ــوان در توضی ــر نوج دخت
تلگــرام بــا پســری بــه نــام محمــد آشــنا شــدم. او بــه مــن 
نگفــت کــه افغــان اســت و مــرا ســر قــرار کشــاند تــا همدیگــر 
را ببینیــم. وقتــی او را دیــدم بــا چرب زبانــی مــرا فریــب داد 
و پــس از چنــد روز، درحالی کــه دلباختــه اش شــده بــودم از 
ــادرش  ــت م ــروم. می گف ــه اش ب ــه خان ــا ب ــت ت ــن خواس م
می خواهــد عــروس آینــده اش را ببینــد. مــن هــم از همه جــا 
بی خبــر راهــی خانــه محمــد شــدم؛ غافــل از اینکــه او دامــی 

 برایــم پهــن کــرده اســت. 
در آنجــا بــه جــز محمــد، دو پســر افغــان دیگــر هــم بودنــد 
ــاد راه  ــی دادوفری ــد دســت وپایم را بســتند. وقت ــا تهدی کــه ب
ــدم  ــد. تهدی ــرار دادن ــتم ق ــرب و ش ــورد ض ــرا م ــم، م انداخت

ــد.  ــه می کنن ــن را خف ــم م ــی بزن ــر حرف ــد اگ کردن
 آن هــا چنــد روزی مــن را در آن خانــه نگــه داشــتند و پــس 
از آن چشــمانم را بســتند و بــه جــای دیگــری بردنــد. در آنجــا 
بــه جــز مــن، دو دختــر دیگــر هــم زندانــی بودنــد کــه شــنیدم 

ــد.  ــان از خانواده هایشــان اخــاذی کرده ان آدم ربای
حتــی شــنیدم می خواهنــد آن هــا را قاچاقــی بــه افغانســتان 
بفرســتند و بــه  عنــوان بــرده بفروشــند. خیلــی ترســیده بــودم 

و التماسشــان می کــردم کــه آزادم کننــد. 
می دادنــد غــذا  مــن  بــه  وعــده  یــک  روزی   آن هــا 

و در اتاقــی زندانــی بــودم کــه درهایــش قفــل بــود تــا 
اینکــه شــماره تمــاس خانــواده ام را گرفتنــد و بــرای آزادی ام 

ــد.  ــول کردن ــت پ درخواس
ــا نجــات  ــه از دســت آن ه ــاورم نمی شــد ک ــه داد: ب وی ادام
ــار می خواســتم فــرار کنــم، امــا  پیــدا خواهــم کــرد. چندین ب
ــی ســر  ــادا بای ــا مب ــد ت ــر همیشــه مراقــب مــن بودن دو نف
ــد. خوشــبختانه  ــه ســرم بزن ــرار ب ــر ف ــا فک ــاورم ی خــودم بی
ســرانجام پــس از گذشــت یک مــاه پیــش خانــواده ام 
برگشــتم و هنــوز کابــوس آن شــب های وحشــتناک اســارت 

می بینــم.  را 
ــارتگاه او  ــی اس ــوران راه ــوان، مأم ــر نوج ــارات دخت ــا اظه ب
شــدند؛ امــا همدســتان آدم ربایــان ایــن محــل را کــه زیرزمین 
خانــه ای در جنــوب تهــران بــود، تخلیــه کــرده و ناپدیــد شــده 
ــن  ــای ای ــد اعض ــخص ش ــتر مش ــات بیش ــد. در تحقیق بودن
بانــد از طریــق شــبکه های اجتماعــی ماننــد تلگــرام و تانگــو 
ــرده و  ــکار ک ــوان را ش ــران نوج ــه دخت ــا در راه مدرس و... ی
پــس از ربــودن آن هــا دســت بــه اخــاذی از خانواده هایشــان 
اقــرار  بازجویی هــا  در  متهــم دستگیرشــده  دو  می زدنــد. 
کردنــد فقــط نیتشــان اخــاذی از خانواده هــای دختــران بــوده 
ــتاده اند.  ــتان نفرس ــه افغانس ــی ب ــری را قاچاق ــز دخت و هرگ
داشــتیم  را  نگهبــان  نقــش  مــا  آن هــا گفــت:  از  یکــی 
پــول  تومــان  هــزار   ۳۵۰ روزی  بانــد  ســرکرده های  از  و 
ــودم و اجــازه  ــران ب ــم. مــن همیشــه مراقــب دخت می گرفتی

نمــی دادم کســی آن هــا را اذیــت کنــد.
 حتــی چندیــن بــار دلــم به حالشــان ســوخت و می خواســتم 
آن هــا را فــراری دهــم؛ امــا وقتــی بــه یــاد تهدیدهــای 
ــا  ــد کــه می گفتنــد اگــر گــروگان فــرار کنــد ب ســرکردگان بان
ــادم ــانیم، می افت ــل می رس ــه قت ــما را ب ــه ش ــلیک گلول  ش

ــد در  ــی بان ــرکرده های اصل ــی از س ــدم. یک ــرف می ش منص
ــل دســتگیر شــده  ــه جــرم قت ــی از اســتان های کشــور ب  یک

و تحقیقات برای افشای راز این باند ادامه دارد.

 .

دو ســوم وزن بــدن از آب تشــکیل شــده اســت. تمــام ســلول ها 
ــه  ــات ب ــه حی ــرد و ادام ــرای عملک ــدن ب ــای ب ــا و بافت ه اعض
ــاص  ــرایطی خ ــر ش ــر اث ــت ب ــن اس ــتند. ممک ــته هس آب وابس

ماننــد تعــرق زیــاد، اســهال و اســتفراغ، دیابــت، فعالیــت شــدید 
فیزیکــی و تکــرر ادرار، بــدن آب بیشــتری از دســت دهــد. بعضــی 

ــد از: ــدن عبارتن ــی ب ــم آب ــم ک ــن عائ از مهم تری
ــه  ــر ب ــد منج ــدن می توان ــش آب ب ــرگیجه: کاه ــردرد و س - س
کاهــش آب احاطه کننــده مغــز شــود. نقــش مایــع دربرگیرنــده 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــز اس ــکان مغ ــه و ت ــری از ضرب ــز، جلوگی مغ
گزارشــی کــه به تازگــی در کتــاب Clinical Neurology منتشــر 
ــدید  ــی تش ــر کم آب ــر اث ــی ب ــردردهای تنش ــرن و س ــده، میگ ش

می شــوند.
 - عــدم تمرکــز: بیــش از 7۵ درصــد مغــز از آب تشــکیل شــده 
و فراموشــی، کاهــش حافظــه و عــدم تمرکــز، از مهم تریــن 
ــان  ــات نش ــوند. مطالع ــوب می ش ــدن محس ــی ب ــم آب ــم ک عائ

 می دهــد کــم آبــی مغــز در احســاس خســتگی، اســترس 
و نوسانات خلقی نیز نقش دارد.

- بــوی بــد دهــان: کاهــش آب ســبب کاهــش بــزاق و افزایــش 
باکتــری در حفــره دهــان می شــود و همیــن امــر بــوی بــد دهــان 

را بــه دنبــال دارد.
- یبوســت و ســوء هاضمه: نقــش آب در سیســتم گوارشــی 
ماننــد روان کننــده اســت و ســبب انعطاف پذیــری دســتگاه 

می شــود. گوارشــی 
ــبب  ــنگی س ــی تش ــذا: گاه ــه غ ــی ب ــدید و ناگهان ــل ش - می
ــه مغــز می شــود و فــرد احســاس  ارســال ســیگنال های غلــط ب
ــات  ــادل مایع ــوردن تع ــم خ ــی بره ــد. از طرف ــنگی می کن  گرس
و الکترولیــت بــدن، تمایــل بــه مصــرف غذاهــای شــور را افزایــش 

ــد. می ده
- احســاس خســتگی و بــی حالــی: کاهــش آب بــدن می توانــد 
ــواب  ــه خ ــود ک ــون ش ــیژن خ ــار و اکس ــش فش ــه کاه ــر ب منج

ــه دنبــال دارد. آلودگــی، خســتگی و بــی حالــی را ب
-درد مفاصــل و عضــات: حــدود ۸۰ درصــد مفاصــل و عضــات 
از آب تشــکیل شــده و درد عضــات و مفاصــل می توانــد یکــی از 

نشــانه های کــم آبــی بــدن باشــد. 
ــته  ــات، پوسته پوس ــی عض ــش ادرار، گرفتگ ــگ و کاه ــر رن تغیی
ــان قلــب، خشــکی  ــب و اطــراف دهــان، افزایــش ضرب شــدن ل
ــه  ــرای هیدرات ــت. ب ــر نشانه هاس ــان از دیگ ــت و ده ــو و پوس م
 کــردن بــدن، مصــرف دســت کم هشــت لیــوان آب در روز 

و سبزیجات و میوه های تازه ضروری است. سامت نیوز

مهمتریننشانههایکمآبیبدن

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در جلســه ای کــه بــا حضــور صدهــا 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــت: ش ــد، گف ــزار ش ــرکت برگ ــن ش ــتگان ای ــر از بازنشس نف
اســتان اصفهــان، قدیمی تریــن و بــا ســابقه ترین شــرکت آب و فاضــاب در 
ــی اســت  ــن درحال ــه در دهــه 4۰ تأســیس شــد. ای کشــور محســوب می شــود ک
کــه شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در ســال های ابتــدای تأســیس 
ــروترین  ــی از پیش ــت یک ــد توانس ــص و متعه ــای متخص ــری از نیروه ــا بهره گی ب
ــون ادامــه داشــته  ــم تاکن ــن مه ــا در کشــور محســوب شــود و ای شــرکت های آبف

اســت.
مهندس هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون فعــاالن صنعــت آب و فاضــاب 
در اســتان اصفهــان میــراث دار پیشکســوتان صنعــت آبفــا هســتند، تصریــح کــرد: 
ــراث دار  ــان می ــتان اصفه ــاب در اس ــت آب و فاض ــاالن صنع ــر فع ــال حاض در ح
ــت  ــاالن صنع ــبختانه فع ــه هستند.خوش ــن عرص ــت در ای ــاش و خدم ــال ها ت س
ــه  ــعی در ارائ ــوتان س ــرداری از پیشکس ــری و الگوب ــا بهره گی ــان ب ــا در اصفه آبف
خدمــات بهتــر و بیشــتر بــه مشــترکین دارنــد؛ بــه طــوری کــه در ایــن زمینــه همــه 
ســاله بــا خاقیــت و ابتــکار و پشــتکار اقــدام بــه ارائــه خدمــات بیشــتر می کننــد. 
گــواه ایــن مطلــب موفقیــت روزافــزون شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در 

ــت اســت. ــن صنع ــف در ای ــای مختل بخش ه
ــال  ــت: ۶ س ــان گف ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــتگان ش ــه بازنشس ــاب ب وی خط
ــعی  ــم، س ــردم باش ــزار م ــل خدمتگ ــر عام ــوان مدی ــه عن ــد ب ــرار ش ــه ق ــش ک پی
ــا اســتفاده از نیروهــای  ــق پیشکســوتان و ب ــات موف ــا اســتفاده از تجربی کــردم ب
متعهــد و متخصــص، عرصــه خدمات رســانی شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــتان  ــا در اس ــات آبف ــعه خدم ــه توس ــه ای ک ــه گون ــم؛ ب ــترش ده ــان را گس اصفه
مشــهود شــود. بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه در ایــن زمینــه توانســتیم موفــق 
عمــل کنیــم؛ بــه عنــوان مثــال بــه رغــم تنگناهــای مالــی بــا اجرایــی شــدن قانــون 

ــی  ــم آب ــران ک ــه بح ــالی ها ک ــتمر خشکس ــوع مس ــز وق ــا و نی ــدی یارانه ه  هدفمن
را درپــی داشــت، خدمــات شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در تمــام روزهــای گــرم 
و ســرد ســال بــدون وقفــه و بــه صــورت پایــدار بــه مشــترکین ارائــه می شــود. ایــن 
امــر بیانگــر همگرایــی، همدلــی و انســجام فکــری و کاری در میــان فعــاالن صنعــت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان اســت کــه در واقــع میــراث دار شــما بازنشســتگان 
ــری از  ــه خوبــی بتواننــد بــا بهره گی ــم ب ــدگان ه ــی رود آین ــار م هســتند. انتظ
چگونگــی خدمت رســانی در ایــن اســتان، خادمــان و ســقایان خوبــی بــرای مــردم 

در اصفهــان باشــند.
ــه  ــکی رودخان ــه خش ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
ــه  ــده رود ک ــی زاین ــه خشــکی فصل ــا توجــه ب ــده رود گفــت: در حــال حاضــر ب زاین
ــه  ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــرب ب ــای آب ش ــی چاه ه ــت آبده ــال آن ظرفی ــه دنب ب
ــده رود کــه حــدود  ــا اســتمرار خشکســالی ظرفیــت ســد زاین اســت و از ســویی ب
یــک میلیــارد و 4۰۰ میلیــون متــر مکعــب بــوده، هم اکنــون بــه ۱۶9 میلیــون متــر 
مکعــب رســیده اســت. بدیــن ترتیــب در چنیــن شــرایطی کــه محدودیــت شــدید 
ــه  ــتان ک ــاط اس ــی نق ــدار در اقص ــانی پای ــت، خدمات رس ــی حکمفرماس ــع آب مناب
ــتند، کاری  ــتان هس ــاط اس ــن نق ــن و کویری تری ــهر در کوتاه تری ــر ۱۰۰ ش ــغ ب بال
بــس دشــوار اســت؛ امــا بــا ایــن همــه فعــاالن صنعــت آب و فاضــاب در اســتان 
اصفهــان درصــدد هســتند ایــن چالــش بــزرگ را ماننــد حوادثــی کــه در ســال های 
قبــل بــه وقــوع پیوســت بــا انســجام و همگرایــی بــه خوبــی پشــت ســر بگذارنــد.

ــرکت  ــتگان ش ــون بازنشس ــه از کان ــی ک ــا حمایت های ــت: ب ــی گف ــدس امین مهن
آبفــای اســتان اصفهــان صــورت می گیــرد، درصــدد توســعه خدمات رســانی بهتــر 
ــرار  ــتگان ق ــم بازنشس ــرح تکری ــرای ط ــر اج ــاوه ب ــتیم و ع ــر هس ــن قش ــه ای ب
اســت در آینــده ای نزدیــک بــا برگــزاری مراســمی،  قــدردان ســال ها خدمــت ایــن 

ــواران باشــیم. بزرگ

همگــی مــا همزمــان بــا تحصیــل در مــدارس، درس هایــی 
از زندگــی نیــز می آموزیــم کــه هــردوی آن هــا مهــم اســت.

ــم  ــا ه ــل از م ــی قب ــه زندگ ــن اســت ک ــی ای مشــکل اصل
جریــان داشــته و مــا را هــم ماننــد دیگــران در مســیرش بــا 
خــود می بــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه مــا تــازه در ابتــدای 
ــرای زندگــی هســتیم   یادگیــری و کســب معلومــات الزم ب
و تنهــا امیدواریــم کــه روزی بــه همــه جوانــب دســت پیــدا 
کنیــم؛ پــس بــه طــور منطقــی دانــش مــا همیشــه عقب تــر 

از زندگــی اســت.
در اینجــا بــه درس هایــی از زندگــی اشــاره کرده ایــم کــه بــه 

راحتــی می توانیــد از آن هــا بهــره بگیریــد:
ــی ارزش  ــه Richard Carlson »چیزهــای ب ۱- طبــق گفت
را نچشــید«؛ ایــن بــدان معنــی اســت کــه خیلــی از مــردم 
ــای  ــاندن کاره ــام رس ــه انج ــترس و ب ــر اس ــود را درگی خ
بــی ارزش می کننــد کــه در نهایــت در مقابــل اهــداف اصلــی 
زندگــی، هیــچ ارزشــی ندارنــد. وقتــی آنقــدر خــود را درگیــر 
ایــن مســائل کوچــک می کنیــم، دیگــر جایــی بــرای نیــل به 
ــچ  ــی نگذاشــته ایم و از لحظــات خــود هی ــان باق آرزوهایم

ــم. ــی نمی بری لذت
و  اســت«  پیش بینــی  قابــل  غیــر  »زندگــی   -۲
ممکــن اســت هــر لحظــه شــما را در شــیب و فــراز 
قــرار دهــد. »فقــط بگوییــد »هرگــز« و بعــد ببینیــد 
بــا گره هایــی  مقابلــه  بــرای  می افتــد.  اتفاقــی  چــه 
تنهــا  اســت  داده  قــرار  شــما  مســیر  در  زندگــی  کــه 
آن هــا خوش آمــد بــه  و خوش بیــن،  بــاز  ذهنــی   بــا 

 بگویید.
ــت.  ــن« اس ــان »م ــر زب ــته کننده ترین واژه در ه ۳- خس
 بلــه، تصــور ایــن اســت کــه تکــرار ایــن کلمــه اعتمادبه نفــس 
ــاره  ــب همــه آنچــه کــه درب ــی اغل را افزایــش می دهــد. ول
خــود بــا تکــرار »مــن« توضیــح می دهیــد و تعریــف 
ــته از  ــر پیوس ــک نف ــه ی ــدارد. اینک ــت ن ــد، واقعی می کنی
ــته کننده  ــیار خس ــد، بس ــد کن ــود تمجی ــل خ ــود و فضای خ
و یکنواخــت اســت. ایــن حالــت »خودمحــوری اســت، نــه 

ــس«. ــه نف ــاد ب اعتم
ــط  ــت رواب ــت. اهمی ــات اس ــر از مادی ــانیت مهم ت 4- انس
اجتماعــی بســیار مهم تــر از درجــات مــادی اســت کــه هــر 
کــدام از مــا در مســیر آرزوهــا بــه آن هــا می رســیم. بــدون 
محبــت و عشــق و حمایــت خانــواده و دوســتان در زندگــی 
ــود.  ــد ب ــش نخواه ــی لذت بخ ــادی، خیل ــای م موفقیت ه

بــا ایجــاد تعــادل در ماک هــای برتــری و ارزش هــای خــود  
از ثبــات زندگــی بیشــتری بهــره خواهیــد برد.

۵- بــه غیــر از خودتــان، هیچ کــس دیگــر نمی توانــد شــما 
ــه  ــا ب ــما تنه ــن ش ــی ذه ــت و راحت ــد. رضای ــی کن را راض
 عهــده خودتــان اســت. بلــه، روابــط اجتماعــی، زندگی مــان 
ــه  ــط ب ــن رواب ــاید ای ــوب، ش ــا خ ــد، ام ــر می کن را پربارت

ــود. ــما نش ــت ش ــادکامی  و رضای ــث ش ــی باع تنهای
۶- درجــه کمــال و شــخصیت: کمــاالت بــرای هــر شــخص 
ــاد  ــود، اعتم ــال خ ــه دنب ــک، ب ــال نی  زیباســت. کام و اعم
و اطمینــان دوســتان را در پــی دارد. بــرای رســیدن بــه ایــن 

درجــه، تــاش کنیــد.
ــی دشــمنان خــود  ــران و حت ــه خــود، دیگ ــد ک  7- بیاموزی
را ببخشــید: انســان جایزالخطاســت؛ همــه مــا اشــتباه 
صدمــات  یــادآوری  و  بــا کینه تــوزی  ولــی  می کنیــم، 
گذشــته، تنهــا ایــن خودمــان هســتیم کــه از زندگــی لــذت 

نمی بریــم نــه دیگــران.
 ۸- »خنــده« داروی هــر »درد« اســت. بــا خوشــرویی 

و تبسم، دردهای خود را درمان کنید.
تــازه  هــوای  و  ورزش  اســتراحت،  خــوب،  تغذیــه   -9 
را فرامــوش نکنیــد. ســامتی خــود را دســت کــم نگیریــد. 
بــا رعایــت ایــن نــکات، از وضعیــت جســمی  ایــده آل خــود 

لــذت ببریــد.
۱۰-اراده ای مصمــم، شــما را بــه هــر چیــزی کــه می خواهیــد 
می رســاند. هرگــز تســلیم نشــوید و بــه دنبــال رســیدن بــه 

آرزوهــا و اهــداف خــود تــاش کنیــد.
ــود  ــزی ناب ــر چی ــتر از ه ــا را بیش ــن م ــون، ذه ۱۱-تلویزی
ورزش  بــا  و  تلویزیــون کناره گیــری کنیــد  از  می کنــد. 

مطالعــه و یادگیــری، ذهــن خــود را فعــال کنیــد.
ــن  ــی ممک ــی در زندگ ــر کس ــد. ه ــت را بپذیری ۱۲- شکس
ــده  اســت بارهــا و بارهــا شکســت بخــورد. شکســت آموزن
ــه چطــور متواضــع باشــیم  ــاد می دهــد ک ــا ی ــه م  اســت. ب
انتخــاب کنیــم.  بــرای جبــران آن  را  و راه درســت تری 
تومــاس ادیســون بــا شکســت های متمــادی توانســت بــه 
هــدف خــود برســد؛ او می گفــت: »مــن شکســت نخــوردم؛ 
تنهــا ده هــا هــزار راه را امتحــان کــردم کــه برایــم مفیــد نبــود  

و بــه نتیجــه نرســید.«
۱۳- از اشــتباهات دیگــران درس عبــرت بگیریــد. یکــی از 
ــی  ــا کس ــرد دان ــک م ــد: »ی ــن می گوی ــر چنی ــان پی بودائی
اســت کــه از اشــتباهات خــود درســی نیــک بیامــوزد و امــا 
داناتــر کســی اســت کــه از اشــتباهات دیگــران درس عبــرت 

بگیــرد.«
ــاه  ــی کوت ــد. زندگ ــغ نکنی ــران دری ــه دیگ ــت ب ۱4- از محب
ــت  ــد محب ــعی کنی ــس س ــوم. پ ــان آن نامعل ــت و پای اس

ــد. ــت ببینی ــا محب ــد ت کنی
ــان  ــر عمرت ــی روز آخ ــه گوی ــد ک ــی کنی ــان زندگ ۱۵- آنچن
 اســت. همــواره ســعی کنیــد بهتریــن و مهربان ترین همســر 
رفیــق و حتــی مهربان تریــن و بهتریــن رئیــس باشــید  
ــت ــر دس ــی زیبات ــه دنیای ــا ب ــن دنی ــا ای ــان وداع ب ــا زم  ت

یابیم.
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