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آتش به اختیار
دانشــــجویان  گذشــــته،  هفتـــه  چهارشــنبه   
انقــاب  معظــم  رهبــر  بــا  کشــور  دانشــگاه های 

داشــتند. دیــدار  اســامی 
کشــور   در ایــن دیــدار بــا توجــه بــه مشــکات فرهنگــی 
بــاب جدیــدی بــا عنــوان »آتــش بــه اختیــار« بــاز و ایــن 
کــس در ایــن  تعبیــر، نقــل مجالــس و محافــل شــد؛ هــر 
اظهــار نظــری داشــت. در ســطور  رابطــه، تحلیــل و 

ــم. ــوع می پردازی ــن موض ــه ای ــش رو ب پی
 جملــه رهبــری در ایــن دیــدار: »گاهــی دســتگاه های 
اختــال  دچــار  سیاســت،  و  فرهنــگ  فکــر،   مرکــزِی 
کــه در ایــن وضعیــت باید افســران  و تعطیلــی می شــوند 
جنــگ نــرم بــا شــناخت وظیفــه  خــود بــه  صــورت آتــش 

کننــد. « بــه اختیــار، تصمیم گیــری و اقــدام 
کــه  بدیهــی اســت مقصــود از تعبیــر »آتــش بــه اختیــار« 

کــه وقتــی... ح فرمودنــد، ایــن اســت  رهبــری طــر
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

تجدیدآگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شهرداری زرین شهر  به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396 خود در نظر دارد نسبت 
اولیه  اعتبار  با  آماده سازی معابر شهرک مشاغل شهری زرین شهر  اجرای عملیات  به 

4.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از متقاضیان واجد شرایط 

تاریخ  از  بیشتر  اسناد مناقصه و کسب اطالعات  آید جهت دریافت  به عمل می  دعوت 

انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 96/4/7 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

جواد جمالی - شهردار زرین شهر

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-۹501۳701جذب آ



یادداشت
نقش سرخ بر قلب سیاه

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــران را آرام  ــدار ای ــپاه دل داغ ــش س ــب، آت یکشنبه ش
کــرد. بیســت و هشــتم خردادمــاه 1396، کرمانشــاه و 
کردســتان محــل پرتــاب موشــک هایی بــه قلــب مقــر 
ــان  ــا نش ــه آن ه ــا ب ــود ت ــری ب ــت های تکفی تروریس
ــا  ــران، انگلیــس و فرانســه نیســت کــه ب دهــد کــه ای
ســروصدایی پــا پــس بکشــد و در غــار تــرس فــرورود. 
ایــراِن پــس از انقــاب ثابــت کــرده کــه هــر اقــدام علیه 
خــود را بــا قــدرت تمــام پاســخ می دهــد. ایــران پــس 
ــه فرمــوده رهبــر معظــم  از انقــاب ثابــت کــرده کــه ب
انقــاب »دشــمنان نمی تواننــد بــه مــا ســیلی بزننــد؛ 
مــا بــه آن هــا ســیلی خواهیــم زد.« ایــن همــان چیزی 
 اســت کــه ایــران پــس از انقــاب، بــه پشــتوانه اســام 
ــه آن  ــه ب ــال تجرب ــش از 1400 س ــتوانه بی ــه پش و ب

ایمــان آورده اســت.
ــر قلــب تروریســت ها  امــا ایــن نقــش خونیــن کــه ب
ــر  ــه مق ــی ک ــزور« نگاشــته شــد، همان جای در »دیرال
ــه  ــراری داعــش از موصــل و رق ــان ف ــی فرمانده اصل

ــد هــدف را در پــی داشــت؛  ــود، چن ب
اولیــن هــدف خــود تکفیری هــا بودنــد تــا بداننــد کــه 
ــرای آن هــا در پــی  ــا دم شــیر چــه عواقبــی ب ــازی ب ب

خواهــد داشــت. 
هــدف دوم اربابــان داعشــی ها بودنــد کــه ایــن روزهــا 
در منطقــه گردوخــاک بــه پــا می کننــد و بیش ازپیــش 
ــا  ــد. آمریکایی ه ــم می کوبن ــی تحری ــل توخال ــر طب ب
ــی  ــای انقاب ــز از آرمان ه ــران هرگ ــه ای ــد ک ــد بدانن بای
خــود دســت نکشــیده و نخواهــد کشــید و از هیچ چیــز 
ــد  ــد بدان ــکا بای ــید. آمری ــد ترس ــس نخواه و هیچ ک
کــه مــا پیــرو همــان تفکــر امــام راحلــی هســتیم کــه 
فرمــود: »تــا شــرک و کفــر هســت، مبــارزه هســت و 

تــا مبــارزه هســت، مــا هســتیم.« 
آنچــه یکشنبه شــب روزگار داعــش را ســیاه کــرد 
ــن  ــزرگ ای ــیطان ب ــه ش ــود ک ــک هایی ب ــان موش هم
ــه  ــی ک ــد. گوی ــا می زن ــم آن ه ــرف از تحری ــا ح روزه
ــده  ــرود آم ــا ف ــب تحریم ه ــر قل ــک ها ب ــن موش ای

ــت. اس
ــه  ــه ب ــد نکت ــردن چن ــزد ک ــاید گوش ــوم ش ــدف س ه
ــر کرســی  ــه ب ــی باشــد ک ــدک سیاســتمداران داخل ان
اپوزیســیون تکیــه می زننــد و حــرف از گفت وگــو 
ــکاران  ــت ها و جنایت ــا تروریس ــره ب ــان و مذاک گفتم
ــره  ــردای مذاک ــا، ف ــردای دنی ــد ف ــد و می گوین می زنن
اســت؛ فــردای موشــک نیســت و اصــا موشــک 

چــه کار؟! می خواهیــم 
 ایــن عــده انــدک بایــد بداننــد کــه بــه فرمــوده رهبــر 
معظــم انقــاب »ایــن حــرف اگــر از روی آگاهــی گفتــه 

شــده باشــد، خیانــت اســت... .« 
ایــران بــه فرمــوده اســام هــر روز بــر قــدرت دفاعــی 
ــدرت  ــن ق ــر همی ــه ب ــا تکی ــزود و ب ــد اف ــود خواه  خ
و بــه پشــتوانه ملــت انقابــی، هرگــز و از هیــچ قدرتــی 
ــم  ــیلی ه ــورت او س ــر ص ــه ب ــید؛ بلک ــد ترس نخواه

ــد زد. خواه
بــه دولتمــردان  نکتــه ای هــم خطــاب  پایــان   در 
و مســئوالن ایــن نظــام مقــدس بایــد گفــت و آن اینکه 
ــر  ــن اســت کــه در براب ــران ای ــی ای ــت انقاب توقــع مل
زورگویی هــای آمریــکا کوتــاه نیاینــد و عهدشــکنی های 

آنــان را بــا مشــت پوالدیــن پاســخ دهنــد.
منتظــر  بی صبرانــه  روزهــا  ایــن  ایــران  ملــت 
قدرت نمایــی در عرصــه دیپلماتیــک و پاســخ بــه 
آمریــکا  بیش ازپیــش  و  مکــرر  عهدهــای  نقــض 
در قضیــه برجــام اســت. باشــد کــه موشــک های 
دیپلماتیــک ایــران نیــز بــا اصابــت بــر قلــب شــیطان 
بــزرگ شــادی و احســاس غــرور مــردم را دوچنــدان 

ــد. کن

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آتش به اختیار  
تســاهل فرهنگــی و اجتماعــی در غــرب کــه باعــث 
بی هویتــی مغرب زمیــن شــده، بــه شــکل موریانــه ای 
وارد جوامــع اســامی از جملــه ایــران اســامی بشــود تــا 
نســل جــوان را بی هویــت و بی غیــرت ســازند و از طــرف 
دیگــر، متولیــان فرهنگــی میــان مســائل اصلــی و فرعــی 
تشــخیص ندهنــد، نهادهــای فرهنگــی را گرفتار امــور فرعی 
کننــد و نتواننــد امــور اصلــی فرهنگــی را مدیریــت کننــد، 
نوبــت بــه »آتــش بــه اختیــار« می رســد؛ یعنــی جوانــان 
ــی  ــت گروه ــا مدیری ــد ب ــام بای ــرو خــط ام ــی و پی  انقاب
ــه نقــد  ــه صــورت خودجــوش ب و هســته های فرهنگــی ب
ــامی  ــل اس ــگ اصی ــد و از فرهن ــرب بپردازن ــگ غ فرهن
دفــاع و آن را تبییــن کننــد و شــبهات فرهنگــی را پاســخ 
ــاری  ــه ی ــه ب ــی اســت ک ــدام انقاب ــک اق ــن، ی ــد. ای دهن

ــد.  ــی می آی ــی و ایران ــگ دین فرهن
»آتــش بــه اختیــار«، زاییــده دو عامــل مهــم اســت؛ یکــی 
ــف  ــری ضع ــی و دیگ ــری دشــمن فرهنگ هجــوم حداکث
ــی  ــت فرهنگ ــه ماموری ــی ک ــی نهادهای ــت فرهنگ مدیری

ــته اند. ــبی نداش ــرد مناس ــا عملک ــته، ام داش
ــی  ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــه این گون ــت ک ــح اس ــر واض پ
ــا منطــق و اخــاق  بایــد خودجــوش، جهــادی و همــراه ب
ــی  ــت تخط ــن حاکمی ــد و از قوانی ــون باش ــت قان و رعای
نشــود. بــه یقیــن افســران جوانــی کــه فرمــان آتــش بــه 
اختیــار گرفتنــد، بــا آن فهــم و بصیرتــی کــه دارنــد، غیــر از 

ایــن عمــل نخواهنــد کــرد.
ــی  ــان در جنگ ــا همچن ــد م ــان می ده ــتور نش ــن دس ای

ــتیم. ــی هس فرهنگ
امــا معنــای آتــش بــه اختیــار چیســت؟ آتــش بــه 
ــه  ــی رود ک ــه کار م ــی ب ــدان رزم در مقطع ــار در می اختی
 فرمانــده قــرارگاه، ســتاد یــا صــف، تــوان مدیریــت نیروهــا 
و مدیریــت فرمــان آتــش را بــه دالیــل مختلــف نداشــته 
بایــد  بــه طــور مرســوم، وضعیــت  باشــد. در واقــع 
ــکان  ــر ام ــا اگ ــد؛ ام ــان باش ــه فرم ــش ب ــکل آت ــه ش ب
ــده  ــلب ش ــتاد س ــا س ــدان ی ــده می ــخیص از فرمان تش
باشــد، بــه افســران تحــت امــر فرمــان آتــش بــه اختیــار را 
ــد. ــده افســران می گذارن ــر عه ــد و تشــخیص را ب می دهن

ــران  ــال و جب ــروج از انفع ــی خ ــار، یعن ــه اختی ــش ب  آت
کــم کاری و غفلــت دســتگاه های متولــی کشــور؛ در تعریف 
ــم  ــار بگذاری ــدارا را کن ــی م ــار، یعن ــه اختی ــش ب ــر آت  دیگ
ــات و  ــاره موضوع ــرده درب ــدان و بی پ ــم وســط می و بیایی

کارهــای مختلــف افشــاگری و آن هــا را تبییــن کنیــم. 
ــای  ــی فعالیت ه ــار، یعن ــه اختی ــش ب ــری آت ــه تعبی  ب
ــوب  ــا در چارچ ــتوری، ام ــوش، غیردس ــی خودج فرهنگ
قانــون و اخــاق، اســتفاده از اســتعداد و انرژی هــای 
ــای  ــتعداد و انرژی ه ــد اس ــذا بای ــان. ل ــم در جوان متراک
ــور  ــرای ام ــجویان ب ــژه دانش ــان و به وی ــم در جوان متراک
فرهنگــی و هنــری آزاد و اجــازه داده شــود بــا تمــام تــوان 
و انــرژی خــود در عرصــه فرهنگــی فعالیــت کننــد و منتظر 

ــد.  ــط نمانن ــی ذی رب ــای قانون نهاده
آنچــه بایــد مــورد توجــه دقیــق قــرار گیــرد ایــن اســت کــه 
ــه معنــی اقــدام خودســرانه نیســت؛  ــار ب ــه اختی آتــش ب
ــی  ــروی حزب الله ــه نی ــری ب ــم رهب ــام معظ ــی مق یعن
اطمینــان  آنقــدر  امــروز  والیــی  جوانــان  و   متدیــن 
ــام از  ــدون اع ــما ب ــد ش ــه می گوین ــد ک ــاد دارن و اعتم
ــل  ــار عم ــه اختی ــش ب ــد آت ــی می توانی ــرارگاه فرمانده ق
ــم  ــید و ه ــمن را می شناس ــم دش ــما ه ــون ش ــد؛ چ کنی

می توانیــد دشــمن براندازی داشــته باشــید. 
در واقــع  رزمنــده ای کــه در میــدان جنــگ قــرار می گیــرد 
ــه  ــش ب ــد آت ــه او می گوی ــرارگاه ب ــده از ق ــی فرمان وقت
ــاد دارد  ــده اعتم ــن رزمن ــز ای ــه چی ــه هم ــه ب ــار، ک  اختی
عوضــی  را  دشــمن  صــف  رزمنــده  کــه  می دانــد  و 
نمی گیــرد، می دانــد رزمنــده در مقاومــت در برابــر دشــمن 
ــا  ــان، ب ــا آرم ــده ب ــن رزمن ــد ای ــد، می دان ــاه نمی آی کوت
ایمــان، بــا عقیــده و بــا دلــش می خواهــد در راه برانــدازی 
ــی داشــت،  ــردارد؛ وقتــی چنیــن اطمینان دشــمن قــدم ب

ــار. ــه اختی ــش ب ــد آت می گوی
 آری، جنــگ نــرم نیــز مثــل جنــگ نظامــی اســت 
ــا هــر هنــری کــه دارد  و ایــن فرمــان یعنــی هــر کــس ب
بهتریــن راه را بــرای حملــه بــه دشــمن پیــدا کنــد و منتظــر 

ــد.  ــس نمان هیچ ک
ضــرورت تمرکــز بــر حمــات بــه دشــمن، ممکــن اســت 
ــی  ــه هــر حرکت ــن مســیر ســوق دهــد ک ــه ای برخــی را ب
ــد  ــی کنن ــه معرف ــان مجموع ــا ف ــخص ی ــف ش  را مخال
و بــه معارضــه بــا آن برخیزنــد! حتــی برخــی را بــه 
ــد! یــک  ــار تشــویق کنن ــه اختی ــرارگاه آتــش ب تشــکیل ق
افســر وســط میــدان نبایــد توجــه کنــد، حــق نــدارد 

اســلحه اش را از جهــت دشــمن منحــرف کنــد. 
البتــه بایــد گفــت ایــن فرمــان بی ســابقه نیســت؛ 
ــراد  ــن مشــابه آن صــادر شــده و آن اف بلکــه پیــش از ای
بــا ســربلندی و آبــرو از ایــن آزمــون بیــرون آمدنــد. 
روزهــای آغازیــن جنــگ، وســعت جنــگ بــه گونــه ای بــود 
ــته های  ــود. هس ــو نب ــش آن روز جوابگ ــاختار ارت ــه س ک
ــکل  ــم ش ــای نامنظ ــز جنگ ه ــی متحدالمرک ــده ول پراکن

ــت.  گرف
ــپاه  ــروز س ــان ام ــیاری از فرمانده ــران و بس ــهید چم ش
ــد، شــهرهای  ــن هســته ها همــکاری کردن ــا ای ــش ب و ارت
مهمــی حفــظ شــد و عملیات هــای بزرگــی از دل همیــن 
تشــکیات و تجربیــات ارزشــمند رقــم خــورد. آن هــا 
ــخ  ــه در تاری ــرای همیش ــان ب ــد و نامش ــروداری کردن آب

ــن افتخــار شــد. قری
امیــد کــه افســران کنونــی هــم چنیــن شــوند. ایــن میــدان 
نیــز محدودتــر و کمتــر از آن میــدان نیســت؛ بلکــه مهم تــر 
ــگ  ــه شــدن فرهن ــرای نهادین ــد ب و وســیع تر اســت و بای
دینــی و تعمیــق آن و نیــز زدودن غبــار و ســیاهی فرهنــگ 
غــرب، قیامــی جهــادی و بــرای خــدا گام برداشــته شــود. 
ــرا  ــد؛ زی ــن موضــوع را مصــادره کن ــد ای ــه کســی نبای البت
نهادهــای فرهنگــی وســیع و تعــداد زیــادی هســتند کــه 
ــران  ــرای جب ــوان ب ــران ج ــا افس ــد و لزوم ــق نبوده ان موف

بایــد حرکــت و جهــاد کننــد.
نکتــه آخــر اینکــه عــده ای تــاش نکننــد آتــش بــه اختیــار 
را سیاســی کننــد. ایــن موضــوع در عرصــه فرهنگــی اســت 
ــد  ــه خــود نگیــرد؛ بلکــه همــه کمــک کنن و کســی هــم ب
ــر  ــه را ب ــود و عرص ــق ش ــار محق ــه اختی ــش ب ــن آت ای
فرهنــگ وارداتــی غــرب تنــگ و تنگ تــر و فرهنــگ غنــی 

خودمــان رشــد کنــد.

در آخریــن ســاعات روز یکشــنبه 28 خــرداد 
ــداران  ــپاه پاس ــای س ــروی هوافض ــاه، نی م
ــد موشــک  ــد فرون ــا چن ــاب اســامی ب انق
ــرد مواضــع تروریســت های  بالســتیک میانب
تکفیــری )مقــّر فرماندهــی و مراکــز تجمــع 
و پشــتیبانی( در منطقــه »دیرالــزور« ســوریه 
مــورد  را  )فاصلــه حــدود 650 کیلومتــر( 

ــرار داد.  ــت ق اصاب
ــک  ــد موش ــک ها 6 فرون ــن موش ــداد ای تع
ــوده کــه  ــن ب ــرد زمین به زمی بالســتیک میانب
ــای  ــروی هوافض ــکی نی ــای موش از پایگاه ه
ســپاه در اســتان های کردســتان و کرمانشــاه 
ــمان  ــور از آس ــس از عب ــده و پ ــلیک ش ش
عــراق، بــه صــورت دقیــق بــه اهــداف اصابــت 

کــرده اســت.
تعــداد  هاکــت  از  اولیــه  گزارش هــای 
ــزات  ــدام تجهی ــادی از تروریســت ها و انه زی
حکایــت  آنــان  ســاح های  و  ســامانه ها 

دارد. 
ــدام  ــن اق ــداران ای ــپاه پاس ــام س ــق اع طب
بخشــی از انتقــام ســپاه از تروریســت ها 
ــا در  ــر آن ه ــات تروریســتی اخی ــت حم باب

ــت. ــوده اس ــران ب ته
فرمانــده  حاجــی زاده،  امیرعلــی  ســردار 
نیــروی هوافضــای ســپاه، در ایــن خصــوص 

ــای  ــزور«، پایگاه ه ــراف »دیرال ــت: در اط گف
تولیــد  و  ســاخت  مراکــز  فرماندهــی، 
خودروهــای انتحــاری و مراکــز تجمــع آن هــا 
ــدف  ــورد ه ــرد م ــک های میانب ــط موش توس
قــرار گرفــت. دشــمنان بایــد بداننــد تهــران، 
ــک کار  ــن ی ــت و ای ــس نیس ــدن و پاری لن
کوچکــی بــود کــه انجــام شــد و اگــر دســت 
ــر  ــری ب ــات مهلک ت ــد، ضرب ــا کنن ــا خط از پ

ــد. ــد آم ــرود خواه ــا ف ــر آن ه س

ــار  ــپاه اظه ــای س ــروی هوافض ــده نی فرمان
ــلیک  ــران ش ــک ها از ای ــن موش ــت: ای داش
شــد و بــر فــراز عــراق عبــور کــرد و در ســوریه 
ــدون  ــای ب ــط هواپیماه ــد و توس ــرود آم ف

ــراز  ــر ف ــه از اطــراف دمشــق ب سرنشــینی ک
دیرالــزور بــه پــرواز درآمــده بــود، اصابت هــا 
ــران  ــا در ای ــرای م ــان ب ــه صــورت همزم را ب

مخابــره می کــرد.
ــام  ــرد: تم ــد ک ــن تاکی ــی زاده همچنی حاج
موشــک ها دقیقــا بــه محــل مدنظــر اصابــت 
ــن  ــی ای ــه اطاعات ــایی و احاط ــرد. شناس ک
ــا  ــک دنی ــود ی ــودی خ ــه خ ــت ها ب تروریس
مســئله اســت و شــلیک ایــن موشــک ها از 
فاصلــه 700 کیلومتــری و نشــاندن روی یــک 
ــک پیــام  ــودش ی ــک، خ ــاختمان کوچ س
ــا  ــار ایرانی ه ــد عی ــا می فهمن ــت و آن ه اس

کجاســت. 
کــه  عملیــات  ایــن  در  شــد  مشــخص 
»لیله القــدر« نــام گرفــت از موشــک های 
بالســتیک »ذوالفقــار« و »قیــام« اســتفاده 

ــت. ــده اس ش
 قیام سپاه

موشــک بالســتیک میانبــرد »قیــام« در 29 
ــا  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــال 89 ب ــاه س مردادم

ــد. ــلیک ش ــت و ش ــت تس موفقی
 ایــن موشــک از کاس جدیــد موشــک های 
ایرانــی بــود کــه دارای ویژگی هــای فنــی 
جدیــد و قــدرت تاکتیکــی منحصربه فــرد 
اســت؛ بــه طــوری کــه آن را دروازه ورود 

ســاخت  در  جدیــد  عرصــه  بــه  ایــران 
ــه  ــتند و گفت ــتیک دانس ــک های بالس موش
شــد ایــن موشــک خاصــه ای از تجربــه 
25 ســاله صنعــت دفاعــی کشــور در عرصــه 
هوافضــا تــا آن روز اســت کــه نداشــتن 
ــای آن،  ــی از ویژگی ه ــوان یک ــه عن ــک ب بال
عــاوه بــر افزایــش ســرعت، قابلیــت پرتــاب 
ــه  ــاص را ب ــای خ ــواع النچره ــک از ان موش

می دهــد. آن 
ایــن موشــک بالســتیک بنــا بــر ماموریت های 
تعریف شــده، می توانــد اهــداف را در فواصــل 

مختلــف مــورد اصابــت قــرار دهــد.
امــروز میــزان انبوهــی از موشــک بالســتیک 
قیــام بــه نیــروی هوافضای ســپاه پاســداران 

انقــاب اســامی تحویــل داده شــده اســت.
 ذوالفقار سپاه

و  تاکتیکــی  جامــد،  ســوخت  موشــک 
مایــل  موشــکی  »ذوالفقــار«،  نقطــه زن 

اســت.  700 کیلومتــر  بــرد  بــا  پرتــاب 
ــداد  ــوده و تع ــگ ب ــک ضدجمین ــن موش ای
انبــوه آن تاکنــون در اختیــار ســپاه پاســداران 

قــرار گرفتــه اســت.

ایــن موشــک اولیــن بــار در مراســم رژه 
نیروهــای مســلح )شــهریورماه ســال قبــل( 

ــود. ــده ب ــی ش ــاس رونمای در بندرعب
ــرک و  ــاب متح ــکوی پرت ــورداری از س برخ
ــی  ــت نقطه زن ــزی، قابلی ــی، رادارگری خودکش
ســبک و تاکتیکــی بــودن از دیگــر ویژگی های 

موشــک ذوالفقــار اســت.
بــه گفتــه ســردار دهقــان طراحــی و ســاخت 
ــار کــه در  ــم ذوالفق موشــک تاکتیکــی و مه
ــورت  ــاع ص ــش دف ــم در بخ ــرایط تحری ش
 پذیرفتــه، نشــان از اراده و عــزم دانشــمندان
دفــاع  وزارت  متخصصــان  و  محققــان 
ــر  ــی موث ــدرت بازدارندگ ــش ق ــرای افزای ب

اســت. کشــورمان 
موشــک  کاس  در  »ذوالفقــار«  موشــک 
»فاتــح« قــرار دارد کــه دقیق تریــن موشــک 
ایرانــی اســت. موشــک فاتــح در انــواع 
ــر  ــا 500 کیلومت ــای 300 ت ــا برده ــف ب مختل
اســت. از ایــن مــدل موشــک، انــواع دریایــی 
و  فــارس«  »خلیــج  نام هــای  بــه  نیــز 
»هرمــز« بــا بــرد 300 کیلومتــر ســاخته 

ــارس ــت. ف ــده اس ش

گزارش کامل از عملیات برون مرزی موشکی سپاه

 »قیام« سپاه با »ذوالفقار« 
سیلی سپاه به داعش

ادامه از صفحه اول

ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
جمعــی  بــا  دیــدار  در  اســامی،  انقــاب 
حــرم  مدافــع  شــهدای  خانواده هــای  از 
و شــهدای مرزبــان، بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــد  ــور دارن ــن کش ــر ای ــات ب ــق حی ــهدا ح  ش
و همــه مــردم و مســئوالن بایــد خــود را 
زیــر بــار منــت شــهدا و خانــواده شــهدا 
ــز  ــه و تهدیدآمی ــخنان خصمان ــه س ــد، ب بدانن
امریکایــی اشــاره کردنــد   اخیــر مقامــات 
ــردان  ــد: دولتم ــدن آن گفتن ــه خوان ــا گزاف و ب
امریکایــی از ابتــدای پیــروزی انقــاب همــواره 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــر نظ ــال تغیی ــه دنب ب
ــت  ــه مل ــت ب ــد توانس ــا نخواهن ــد؛ ام بوده ان
ایــران ســیلی بزننــد؛ بلکــه ایــن ملــت اســت 

ــه آن هــا ســیلی خواهــد زد. کــه ب

ــن  ــدای ای ــه ای در ابت ــت هللا خامن حضــرت آی
دیــدار، مفهــوم »شــهادت« را مقولــه ای عمیق 
و دارای معانــی بلنــد و یــک معاملــه پرســود 
بــا خداونــد متعــال خواندنــد و افزودنــد: 
اســت  تاجرانــه«  »مــرگ  یــک   شــهادت 
ــان را  ــان انس ــد ج ــه، خداون ــن معامل و در ای
ــت، در  ــی اس ــدنی و از بین رفتن ــه ضایع ش ک
ــد  ــداری می کن ــدی خری ــعادت اب ــل س مقاب
ــدرت  ــه ق ــد ک ــی می رس ــه مقام ــهید ب و ش

ــد. ــدا می کن ــفاعت پی ش
ایشــان صبــر و اســتقامت خانــواده شــهدا در 
ــراد  ــن اف ــت دادن نزدیک تری ــت از دس مصیب
خــود را یــک ارزش بســیار واال دانســتند و 
ــظ  ــی حف ــل اصل ــد: عوام ــان کردن خاطرنش
انقــاب اســامی و قــدرت آن، مفاهیــم و 

ارزش هــای عظیمــی همچــون »شــهادت 
خانواده هــای  اســتقامت  و  و صبــر  جهــاد 
ایــن  دارد  تــاش  دشــمن  و  شهدا«ســت 
ارزش هــا را از جامعــه بگیــرد و متأســفانه 
ــایی  ــوب قلم فرس ــن چارچ ــز در ای ــی نی برخ

. می کننــد
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره 
وجــود  بــا  اســامی  نظــام  بقــای  بــه 
مواجهــه بــا دشــمنی های ســخت گفتنــد: 
امریــکا  رئیس جمهــور  گزافه گویی هــای 
نظــام  زیــرا  نیســت؛  جدیــدی  موضــوع 
ــی  ــای گوناگون ــا توطئه ه ــدا ب ــامی از ابت اس
ــت  ــان مل ــا بدخواه ــت؛ ام ــوده اس ــه ب مواج
ایــران، هیــچ غلطــی نتوانســته اند بکننــد.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: آن 
ــازه   ــال ت ــک نه ــام اســامی ی ــه نظ ــی ک زمان
روییــده و نحیــف بــود، نتوانســتند بــه آن 
آســیبی برســانند؛ چــه برســد بــه اکنــون کــه 
ــل  ــاور تبدی ــت تن ــک درخ ــه ی ــام ب ــن نظ ای

ــت. ــده اس ش
ایشــان بــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر مقامــات 
ــر  ــرای تغیی ــاش ب ــر ت ــی ب ــی مبن امریکای
نظــام اســامی خطــاب بــه آن هــا گفتنــد: در 
طــول 38 ســال گذشــته، چــه زمانــی بــوده که 
شــما نمی خواســتید نظــام اســامی را تغییــر 
دهیــد؛ امــا همــواره ســرتان بــه ســنگ خــورده 
و از ایــن پــس هــم همین گونــه خواهــد بــود.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی مقامــات جدید 
ــد  ــازه کار خواندن ــه و ت ــفید را بی تجرب  کاخ س

و تأکیــد کردنــد: ایــن افــراد بی تجربــه، ملــت 
و مســئوالن ایــران را نشــناخته اند و هنگامــی 
کــه تودهنــی بخورنــد، آن زمــان متوجــه 

ــاب چیســت. ــد شــد حســاب و کت خواهن
افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
پیــروزی  ابتــدای  از  امریــکا،  ســردمداران 
انقــاب اســامی در تــاش بــرای ســاقط 
کــردن نظــام جمهــوری اســامی ایــران بودند؛ 
ــتند  ــرتی داش ــن حس ــه چنی ــانی ک ــا کس ام
ایــن آرزو را بــه گــور بردنــد و از ایــن پــس نیــز 

همین گونــه خواهــد بــود.
ایشــان تأکیــد کردنــد: همــه اعــم از دشــمنان 
ــه برخــی  دوســتان بااخــاص و دوســتانی ک
ــوری  ــد جمه ــرزد، بدانن ــان می ل ــع دلش مواق
کامــل  اقتــدار  بــا  و  مســتحکم  اســامی 
ــت  ــه مل ــد ب ــمنان نمی توانن ــتاده و دش ایس
ــا  ــه آن ه ــت ب ــد؛ بلکــه مل ــران ســیلی بزنن ای

ــد زد. ــیلی خواه س
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر 
ــوم  ــه معل ــد در جامع ــه ارزش شــهدا بای اینک
باشــد، در تجلیــل از نقــش شــهیدان مدافــع 
ــرم  ــع ح ــهیدان مداف ــر ش ــد: اگ ــرم گفتن ح
ــر  ــرِ فتنه گ ــا »عناص ــد ب ــروز بای ــد، ام نبودن
در  بیــت)ع(«  اهــل   دشــمن  و  خبیــث 
ــان  ــرا آن ــم؛ زی ــران می جنگیدی ــهرهای ای ش
ــران  ــراق وارد ای قصــد داشــتند از مرزهــای ع
ــار   شــوند؛ امــا جلــوی آن هــا گرفتــه شــد و ت
و  عــراق  در  نیــز  اکنــون  و  مــار شــدند  و 
ــه کن  ــال ریش ــل در ح ــور کام ــه  ط ــوریه ب  س

شدن هستند.
ــی  ــِت کنون ــه ای امنی ــت هللا خامن ــرت آی حض
کشــور را مرهــون مدافعــان حــرم و مدافعــان 
افزودنــد:  و  دانســتند  ایــران  مرزهــای 
امنیــت مرزهــا و شــهرهای کشــور بــه برکــت 
ــه  ــا هم ــه ب ــت ک ــی اس ــای مرزداران تاش ه
وجــود از ایــران دفــاع و همچنیــن از ورود 
البتــه  مــواد مخــدر جلوگیــری می کننــد؛ 
ــود  ــده نمی ش ــی دی ــه  خوب ــا ب ــن تاش ه  ای
مظلــوم  مــرزی،  شــهدای  و  مــرزداران  و 

. هســتند
امنیتــی  فعالیت هــای  شــهیداِن   ایشــان 
ــداکاران در  ــر ف ــه دیگ ــی را از جمل و اطاعات
اقدامــات  از  جلوگیــری  و  امنیــت  تأمیــن 
تروریســتی و کشته شــدن مــردم بی گنــاه 
ــه کشــور فقــط  ــد: خدمــت ب ــد و گفتن خواندن
ــر از آن  ــان نیســت؛ بلکــه باالت تأمیــن آب و ن
تأمیــن امنیــت اســت و شــهیدان و مدافعــان 
حــرم و مرزهــا و شــهرهای کشــور، بــا تأمیــن 
امنیــت، حــق حیــات بــر گــردن کشــور دارنــد.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــای  ــهیدان و خانواده ه ــی از ش ــزوم قدردان ل
آنــان خاطرنشــان کردنــد: همــه زیــر بــار منــت 
شــهیدان هســتیم و هــر کــس در جهــت 
ــت  ــا اهان ــهیدان ی ــاد ش ــدن ی ــوش ش  فرام
و بی اعتنایــی بــه خانواده هــای آنــان کاری 
ــت  ــور خیان ــه کش ــع ب ــد، در واق ــام ده انج
کــرده اســت. پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام 

معظــم رهبــری

رهبر معظم انقالب در دیدار با خانواده های شهدای امنیت:

مقامات جدید و بی تجربه کاخ سفید، ملت ایران را نشناخته اند
 آمریکا از اول به دنبال تغییر نظام بوده و همیشه شکست خورده است

 رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس:
پاسخ کوبنده سپاه به 

مصوبه اخیر سنای آمریکا 
ــرد  ــردم بروج ــده م ــردی، نماین ــن بروج  عاءالدی
در مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه 
ــه مواضــع داعــش از ســوی  شــلیک 6 موشــک ب
ســپاه پاســداران گفــت: ایــن اقــدام نمایــش 
بزرگــی از اقتــدار جمهــوری اســامی در منطقــه بــود 
ــا  ــارزه ب ــران را در مب ــوری اســامی ای و عــزم جمه

داد. نشــان  تروریســت ها 

ــدی  ــه جدی ــاز مرحل ــدام، آغ ــن اق ــزود: ای وی اف
ــا  ــود؛ چــرا کــه تاکنــون ب ــا ترویســم ب ــارزه ب در مب
دعــوت دولت هــای ســوریه و عــراق و حضــور 
مستشــاری جمهــوری اســامی ایــران، ایــن مبارزه 
انجــام می شــد؛ امــا اینکــه از صدهــا کیلومتــر 
 دورتــر از مقــّر تروریســت ها و بــا دقــت زیــاد 
 و بــا اســتفاده از توانمنــدی موشــک های نقطــه زن 
مرکــز تروریســت ها مــورد هــدف قــرار گیــرد 
مرحلــه جدیــدی در مبــارزه بــا تروریســت ها بــود.

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس اظهــار داشــت: قطعــا ایــن 
به ویــژه  تروریســت ها،  محاســبات  در  اقــدام 

آن هــا  منطقــه ای  هم پیمانــان  و  آمریکایی هــا 
تاثیرگــذار خواهــد بــود و آن هــا بایــد ایــن هشــدار 
جــدی را بــه خوبــی درک کننــد کــه هرگونــه توطئــه 
ــا  ــن پــس ب ــران از ای ــوری اســامی ای ــه جمه علی
پاســخ هایی از ایــن دســت و کوبنده تــر از ایــن 

ــد. ــد ش ــه خواه مواج
بروجــردی خاطرنشــان کــرد: ایــن اقــدام موشــکی 
ســپاه، پاســخ مناســبی بــه مصوبــه اخیــر ســنای 
ــه  ــد علی ــای جدی ــال تحریم ه ــاره اعم ــکا درب آمری
ایــران بــود کــه آمریکایی هــا فکــر نکننــد بــا 
تحریم هــای جدیــد و مــورد هــدف قــرار دادن 
توانمنــدی موشــکی جمهــوری اســامی ایــران 

جمهــوری  پوالدیــن  اراده  در  خللــی  می تواننــد 
و  منطقــی  راهبــرد  ایــن  در  ایــران  اســامی 

ــد.  ــاد کنن ــمندانه ایج هوش
وی در پایــان گفــت: جمهــوری اســامی ایــران 
ــدی خــود را در حــوزه مســائل موشــکی در  توانمن
دوران تحریــم بــه دســت آورده اســت و آمریــکا بــا 
اعمــال تحریم هــای جدیــد در واقــع آب در  هــاون 

می کوبــد.
ــن  ــتری ای ــدار بیش ــا اقت ــا ب ــا قطع ــزود: م وی اف
ــع  ــم داد و در مواق ــترش خواهی ــدی را گس توانمن
نیــاز از آن بــه عنــوان یــک حرکــت بازدارنــده 

ــارس ــرد. ف ــم ک ــتفاده خواهی اس

امنیت
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،،
گزارش هــای اولیــه از هالکــت تعــداد 
انهــدام  و  تروریســت ها  از  زیــادی 
تجهیــزات، ســامانه ها و ســالح های 

آنــان حکایــت دارد

چهره ها در دنیای مجازی
محسن رضایی در حساب توئیتر خود 

نوشت:   
ــر در  ــود. ســیلی بزرگ ت ــام از داعــش ب ــن شــروع انتق ای
ــران را  ــدار ای ــام اقت ــز پی ــان تروریســم نی راه اســت. حامی

ــد. دریافــت کنن

تــوان موشــکی ایــران از شــهروندانش دفــاع 
می کنــد    

خارجــه کشــورمان  امــور  وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد 
از  ایــران  موشــکی  تــوان  نوشــت:  خــود  توئیــت  در 
حمایــت  قانونــی  و  مشــروع  دفــاع  در  شــهروندانش 
می کنــد و همزمــان مبــارزه مشــترک جهانــی بــا داعــش و 

می رانــد. پیــش  را  افراط گــرا  تروریســم 

مستقل ترین کشور جهان پاسخ قاطع به 
تروریست ها داد    

علی اکبــر والیتــی در صفحــه اینســتاگرام خــود بــا اشــاره به 
حملــه موشــکی ســپاه پاســداران انقاب اســامی ایــران در 
حملــه بــه مواضــع داعــش، ایــن اقــدام را ارزشــمند خوانــد 
ــخ  ــدار، پاس ــا اقت ــان ب ــور جه ــتقل ترین کش و نوشت:مس
ــه بدخواهــان، تروریســت ها و دشــمنان خــود در  قاطــع ب
هــر جایــی کــه باشــند، داده و خواهــد داد و امنیــت ایــران 
ــدام  ــت: اق ــه اس ــت.وی گفت ــه ناپذیر اس ــامی خدش اس
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــرم س ــت و ن ــا صاب ــمند، ب ارزش
اســامی در انهــدام مواضــع تروریســت های داعــش، 
ــی  ــاالی دفاع ــی و ب ــوان بازدارندگ ــی از ت ــه و بخش نمون
کشــور، همه جانبــه و پشــیمان کننده اســت کــه بــرای 

ــد. ــم باش ــر ه ــیار کوبنده ت ــد بس ــمنان می توان دش

هشدار نرم سپاه به تروریست ها    
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت که 

موشک باران مرکز فرماندهی تروریست ها در سوریه، فقط 
یک هشدار نرم بوده است. 

حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت:    سپاه پاسداران به 
تافی عملیات تروریستی اخیر در تهران، مرکز فرماندهی 
تروریست ها را در سوریه موشک باران کرد. این فقط یک 

هشدار نرم بود!!!

آتش_به_اختیار ماست  
معاون ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئیس جمهور در 
یادداشتی به حمله  موشکی سپاه به داعش واکنش 

نشان داد.

آیــت هللا آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن 
ــر لــزوم پاســخ قاطــع  ــا تأکیــد ب عالــی قضایــی ب
بــه اظهــارات مداخله جویانــه وزیــر خارجــه آمریــکا 
ــی دانســت  ایــن دشــمنی ها را دارای ســابقه طوالن
ــی، وزارت  و در عیــن حــال گفــت: نیروهــای امنیت
اطاعــات و ســپاه بایــد توجــه داشــته باشــند 
کــه چــه کســانی از داخــل بــه دشــمن چــراغ 
ــمن  ــا دش ــه ب ــانی ک ــد. کس ــان می دهن ــبز نش س
هســتند  محــارب  برخــی  می کننــد،   همــکاری 
و برخــی مفســد فــی  االرض و بایــد اقدامــات آن هــا 

بــه دقــت مــورد توجــه قــرار گیرد.
 دشمنی های آمریکا روزبه روز تشدید 

می شود  
از  دیگــری  بخــش  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تصویــب تحریم هــای 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــکا علی ــنای آمری ــد س جدی
ایــران خاطرنشــان کــرد: دشــمنی های آمریــکا 
ــدید  ــه روز تش ــددی دارد، روزب ــای متع ــه جلوه ه ک

ــر در رأس  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــود و گروه می ش
قــدرت ایــن کشــور قــرار گرفته انــد، گرچــه در اصــل 
مواضــع بــا اســاف خــود مشــترک هســتند، امــا در 

ــد. ــمنی صریح ترن ــراز دش اب
ــن  ــر ای ــی از مظاه ــی یک ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــه  ــکا ب ــور آمری ــر رئیس جمه دشــمنی را ســفر اخی
عربســتان و تحریــک کشــورهای منطقــه علیــه 
جمهــوری اســامی دانســت و افــزود: تحریم هــای 
دشــمنی های  از  دیگــری  جلــوه  ســنا،  اخیــر 
اقدامــات  این گونــه  گرچــه  کــه  آمریکاســت 
ــا  ــه آمریکایی ه ــا اینک ــی دارد، ام ــابقه ای طوالن س
برخــاف برجــام دســت بــه ایــن کار زده انــد و عمــا 
ایــن توافــق را تبدیــل بــه یــک امــر یک طرفــه بــه 

ــت. ــه نیس ــد، پذیرفت ــکا کرده ان ــع آمری نف
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه هیــچ ملتــی 

زیــر بــار چنیــن مذلتــی نخواهــد رفــت، بــر اقــدام 
ــع  ــخ قاط ــرای پاس ــامی ب ــوری اس ــل جمه متقاب
بــه آمریــکا تأکیــد کــرد و گفــت: یکــی دیگــر از ایــن 
دشــمنی ها ســخنان غیردیپلماتیــک و خــارج از 
عــرف وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در روزهــای اخیــر 
ــه اســت  ــا گفت ــه حســب بعضــی گزارش ه ــود ک ب
ــرژی  ــه ان ــامی را در زمین ــوری اس ــد جمه ــا بای م

ــرده و از  ــار ک ــی مه ــد ســاح اتم هســته ای و تولی
گروه هایــی کــه در داخــل ایــران وجــود دارنــد 
بــرای تغییــر مســالمت آمیز قــدرت و حکومــت 

ــم. ــت کنی ــان حمای ــن کشــور اســتفاده و از آن ای
آیــت هللا آملــی الریجانــی چنیــن اظهاراتــی را بســیار 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــرد و ب ــف ک ــز توصی ــد و توهین آمی ب
لــزوم پاســخ قاطــع بــه چنیــن اظهاراتــی تصریــح 
کــرد: متاســفانه عــده ای در داخــل کشــور بــه 
دشــمنان چــراغ ســبز نشــان می دهنــد و بــا 
ــع  ارســال بعضــی ســیگنال ها موجــب ایجــاد طم
افــراد  ایــن  از  برخــی  دشــمنان می شــوند.  در 
ــی االرض و  ــد ف ــی مفس ــتند و برخ ــارب هس مح
بــر ایــن اســاس نیروهــای امنیتــی به ویــژه وزارت 
ــن  ــیارانه، ای ــا هوش ــد کام ــپاه بای ــات و س اطاع

ــد.  ــف کنن ــد و کش ــا را رص ــل گروه ه قبی

ــی از  ــه هراس ــدون هیچ گون ــز ب ــه نی ــوه قضائی ق
ــا  ــر ب ــوق بش ــان حق ــات مدعی ــا و تبلیغ هیاهو ه

ــرد. ــد ک ــورد خواه ــراد برخ ــن اف ای
 خطر نفوذ در روزهای اخیر تشدید 

شده است 
آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا تاکیــد بــر لــزوم 
امنیتــی  نیروهــای  بیشــتر  هرچــه   هوشــیاری 
و قضــات شــریف دســتگاه قضایــی بــرای ردیابــی 
نفــوذ دشــمن گفــت: خطــر نفــوذ در روزهــای اخیــر 
تشــدید شــده اســت و همــه دســتگاه های مرتبــط 
ــر  ــت نظ ــوذ را تح ــن نف ــف ای ــاد مختل ــد ابع بای

داشــته باشــند. 
رئیــس قــوه قضائیــه خاطرنشــان کــرد: جمهــوری 
اســامی تنهــا بــا اقتــدار و اســتحکام خــود و اتــکا 
بــر تــوان و نیــروی داخلــی، به ویــژه در زمینه هــای 
ــور  ــد از مخاطــرات عب ــون اقتصــادی می توان گوناگ
کنــد و در برابــر دشــمنی ها و توطئه هــا بیمــه 

کل روابــط عمومــی قــوه قضائیــه ــود. اداره  ش

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد:

تشدید خطر نفوذ در روزهای اخیر 



اخبار استان
 برگزاری دومین نمایشگاه 
ازدواج آسان در اصفهان

تســهیالت  نمایشــگاه  دومیــن  کیمیای وطن
ازدواج آســان، جهیزیــه، تشــریفات   و ملزومــات 
و مؤسســات وابســته از ۱ تــا ۶ تیرمــاه در محــل 
ــزار  ــان برگ ــی اســتان اصفه نمایشــگاه های بین الملل
می شــود. در ایــن نمایشــگاه، ۱۵۰ مشــارکت کننده از 
رضــوی  تهــران، خراســان  اصفهــان،   اســتان های 
ــع فضــای نمایشــگاهی  ــر مرب و زنجــان در ۸۵۰۰ مت
ــم  ــرد ه ــد گ ــای مفی ــع فض ــر مرب ــامل ۳۵۰۰ مت ش
می آینــد. تســهیالت و ملزومــات ازدواج از جملــه 
ــا  ــا، آتلیه ه ــا، مزون ه ــریفات، تاالره ــات تش مؤسس
مؤسســات  عــروس،  جهیزیــه  فروشــگاه های 
ــال  ــاد فع ــه، ســازمان ها و تشــکل های مردم نه خیری
ــه  ــز مشــاوره از جمل ــن مراک ــر ازدواج و همچنی در ام

مشارکت کنندگان این دوره هستند. 
ــش  ــا و افزای ــن حوزه ه ــرح ای ــای مط حضــور برنده
مســاحت دو برابــری نمایشــگاه در مقایســه بــا 
ــن نمایشــگاه  ــای ای ــه تفاوت ه ــش از جمل ســال پی
بازدیــد  بــرای  محســوب می شــود. عالقه منــدان 
ــده  ــخ اشاره ش ــا ۲۳ تاری ــاعت ۱۷ ت ــد از س می توانن
بــه محــل نمایشــگاه های اســتان واقــع در پــل 

ــد. ــه کنن ــتان مراجع شهرس

 کاهش ۳ درصدی بارش ها 
در سال آبی جاری

گزارش هــای شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
حاکــی از ایــن اســت کــه بارندگی هــا در ســال آبــی 
ــا روز یکشــنبه ۲۸ خــرداد(  جــاری )از اول مهرمــاه ت
ــته، ۳  ــال گذش ــابه س ــی مش ــه دوره زمان ــبت ب نس

درصــد کاهــش داشــته اســت. 
ارتفــاع کل ریزش هــای جــوی از اول مهــر تــا ۲۸ 
خــرداد ســال آبــی ۹۶-۹۵، بیــش از ۲۲۳ میلیمتــر 
بــوده اســت. ایــن مقــدار بارندگــی نســبت بــه 
میانگیــن دوره هــای مشــابه درازمــدت کــه ۲۲۸ 
ــه دوره  ــود، ۲ درصــد کاهــش و نســبت ب ــر ب میلیمت
مشــابه ســال آبــی گذشــته کــه ۲۲۹ میلیمتــر بــود ۳ 

ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه درص
در ســال آبــی جــاری، بیشــترین کاهــش بارندگی هــا 
ــت  ــرق« اس ــرزی ش ــز »م ــه آبری ــه حوض ــوط ب مرب
ــد و  ــته، ۳۵ درص ــی گذش ــال آب ــه س ــبت ب ــه نس ک
ــه متوســط ۴۸ ســال گذشــته، ۳۹ درصــد  نســبت ب
کاهــش بارندگــی داشــته اســت. همچنیــن در ایــن 
دوره زمانــی، میــزان بارش هــا در حوضــه آبریــز فــالت 
مرکــزی نســبت بــه ســال آبــی گذشــته ۱۹ درصــد و 
نســبت بــه ۴۸ ســاله گذشــته ســه درصــد افزایــش 

داشــته اســت. ایمنــا

 افزایش تولید کُلزا 
در استان اصفهان

جهــاد  ســازمان  روغنــی  دانه هــای  کارشــناس 
کشــاورزی اســتان اصفهــان پیش بینــی کــرد تولیــد 
کُلــزا در ایــن اســتان نســبت بــه ســال زراعــی 

گذشــته، ۸۰ درصــد افزایــش یابــد. 
ــال  ــه در س ــرد ک ــی ک ــدی پیش بین ــوان بنی اس کی
ــزا  ــن کل زراعــی جــاری بیــش از یــک هــزار و ۲۰۰ ُت
در ایــن اســتان تولیــد شــود و تولیــد ایــن محصــول 
ــش از ۸۰  ــه ســال گذشــته بی ــان نســبت ب در اصفه

کشــاورزی ــد. جهــاد  ــش یاب ــد افزای درص

کوتاه اخبار 
 آب و برق ارزان 

عامل اصلی مصرف باال
ــور آب  ــرو در ام ــر نی ــاون وزی ــی، مع ــم میدان  رحی
ــی آب  ــای فعل ــاد از قیمت ه ــن انتق ــا، ضم و آبف
ــت  ــت: وضعی ــازار گف ــن ب ــد ای و اقتصــاد ناکارآم
نامطلــوب اقتصــادی در حــوزه آب موجــب شــده 
بازســازی  و  نوســازی  پروژه هــای  از  بســیاری 
بــا مشــکل  و همچنیــن جــذب ســرمایه گذار 

ــود.  ــه رو ش روب
ــا منطقــی شــدن قیمت هــا  ــا بیــان اینکــه ب وی ب
ــه  ــوزه آب ارائ ــری را در ح ــات بهت ــوان خدم می ت
ــوزه  ــروژه در ح ــام پ ــک انج ــزود: بی ش ــرد، اف ک
ــه  ــد ســرمایه گذاری ســنگینی اســت؛ ب آب نیازمن
 طــور مثــال یــک پــروژه آبــی حــدود هــزار میلیــارد 
ــاف  ــن اوص ــا ای ــه دارد. ب ــه هزین ــاز ب ــان نی توم
ــا  ــی آب، تنه ــه درآمدهــای فعل ــوان گفــت ک می ت
 می توانــد پاســخگوی کارهــای روزمــره باشــد 
ــازی  ــر نوس ــه فک ــوان ب ــرایط نمی ت ــن ش و در ای

ــود.  ــد ب ــروژه جدی ــف پ ــا تعری بازســازی ی
هوشــنگ  طبــق گفتــه  نیــز  بــرق  حــوزه  در 
فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق 
و انــرژی، در هیــچ کشــوری ارزان تــر از ایــران 
بــرق بــه مــردم ارائــه نمی شــود و ۶۷ درصــد 
ــا ۱۰ هــزار  ــه  طــور متوســط تنه ــرق ب مشــترکان ب
ــن  ــه ای ــد ک ــرق می دهن ــول ب ــه پ ــان ماهان توم
میــزان یــک درصــد از درآمــد مــردم ایــران را 

می شــود.  شــامل 
وی درخصــوص قیمــت تمام شــده بــرق در ایــران 
گفــت: قیمــت بــرق شــامل چهــار بخــش قیمــت 
ســوخت، قیمــت ســوخت تبدیــل انــرژی در 
ــع  ــه شــرکت های توزی ــرق ب ــال ب نیروگاه هــا، انتق
و هزینــه توزیــع اســت کــه تقریبــا در بیشــتر 
کشــورهای دنیــا، مــردم حــدود ۷ درصــد حقــوق 
ــا  ــد؛ ام ــرق می کنن ــای ب ــرف هزینه ه ــود را ص خ
ــه  ــی ک ــران برق ــه در ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــردم داده می شــود ب ــه م ب
ــت  ــح اس ــر واض ــت. پ ــوخت اس ــای س هزینه ه
کــه قیمت هــای آب و بــرق در ایــران منطقــی 
نیســت و الزم اســت کــه تحوالتــی در ایــن دو 

ــد. ایســنا ــه  وجــود آی عرصــه ب

سیمان به زودی در بورس کاال 
عرضه می شود

دبیــر انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان گفــت: در 
حــال حاضــر تمامــی موانــع بــرای عرضــه ســیمان 
 در رینــگ صادراتــی بــورس کاال برطــرف شــده 
و هماهنگی هــای الزم در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه 

ست.  ا
ــه  ــت عرض ــن وضعی ــه آخری ــیخان ب ــا ش عبدالرض
ــران  ــورس کاالی ای ــی ب ــگ صادرات ــیمان در رین س
اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر تمــام شــرایط 
ــورس کاال فراهــم شــده  ــرای عرضــه ســیمان در ب ب
بــا وزرات  نهایــی  اقدامــات الزم و هماهنگــی  و 
اردیبهشــت ماه  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
ورود ســیمان  بــرای  الزم  اقدامــات  افــزود:  وی 
ــا حــدی پیــش  ــورس کاال ت ــی ب ــه رینــگ صادرات ب
رفتــه اســت کــه تنهــا چنــد پرســش از ســوی وزارت 
ــی  ــوص چگونگ ــارت درخص ــدن و تج ــت، مع صنع
کشــورهای  خریــداری  نحــوه  معاملــه،  انجــام 
ــورس کاال و افزایــش ســهم صــادرات  همســایه از ب
ســیمان باقــی مانــده کــه انجمــن ســیمان بــه زودی 
ــه وزارت صنعــت ارســال  ــن ســؤاالت را ب پاســخ ای

ــرد. مهــر ــد ک خواه

تولید ملی

گلرنگ
»گــروه صنعتــی گلرنــگ«، یــک مجموعــه اقتصــادی پویاســت کــه در زمینه هــای گوناگــون ســرمایه گذاری، 
فعالیــت می کنــد. ایــن گــروه صنعتــی عــالوه بــر تولیــد کاال در طــی ســالیان فعالیــت خــود، در ســال های 
ــه  ــه از آن جمل ــت داشــته ک ــز فعالی ــی نی ــادالت بین الملل ــه ســرمایه گذاری خارجــی و تب ــر، در زمین اخی

می تــوان بــه واردات خــودرو و صنایــع آرایشــی و زیبایــی اشــاره کــرد. 
ــد  ــه، دارای ۴۰ برن ــکل گرفت ــی ش ــش خصوص ــای بخ ــر تالش ه ــکا ب ــا ات ــگ ب ــی گلرن ــروه صنعت گ
بــه ۱۰۰ شــرکت متنــوع را در ســطح ملــی، منطقــه ای و بین الملــل در  فعــال اســت و نزدیــک 
ــتی  ــوینده و بهداش ــع ش ــون: صنای ــی چ ــود؛ حوزه های ــامل می ش ــب و کار ش ــف کس ــای مختل  حوزه ه
صنایــع غذایــی، صنایــع دارویــی، صنایــع ســلولزی، توزیــع و فــروش، صنایــع آرایشــی و زیبایــی  صنعــت 
ــاپ  ــی چ ــی بین الملل ــات بازرگان ــاختمان، خدم ــرژی، س ــدن، ان ــیمی، مع ــت، گاز، پتروش ــودرو، نف خ
ــر،  ــتیک و پلیم ــیمیایی پالس ــواد ش ــد م ــری، تولی ــل سراس ــل و نق ــه، حم ــات بیم ــته بندی، خدم و بس

ــی و ... .  ــپزخانه های صنعت ــزات آش ــات، تجهی ــاوری اطالع ــی، فن ــات آموزش خدم
ــم انداز آن  ــتند و چش ــه کار هس ــغول ب ــی مش ــروه صنعت ــن گ ــر در ای ــش از ۱۶۰۰۰ نف ــر بی ــال حاض در ح
پیوســتن بــه فهرســت ۵۰۰ شــرکت برتــر بین المللــی تــا ســال ۱۴۰۴ اســت؛ بــه گونــه ای کــه ۴۰ درصــد از 

ــد. ــرزی باش ــی و برون م ــی، بین الملل ــروه صنعت ــن گ ــروش ای ف

پرداخــت مالیــات از مهم تریــن  کیمیای وطن

ــوب  ــه محس ــعه جامع ــد و توس ــل رش عوام
ــق اقتصــادی، تحقــق  می شــود و موجــب رون
و  خدمــات  افزایــش  اجتماعــی،  عدالــت 

عمران و آبادانی کشور می شود. 
در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از اعتبــارات 
عمــران،  صــرف  مالیاتــی،  درآمدهــای  و 
ــود؛  ــور می ش ــی کش ــور زیربنای ــی و ام آبادان
ــی  ــزون نظــام مالیات ــای روزاف ــن رو ارتق از ای
و همــگام ســاختن آن بــا دانــش روز، نقــش 
انکارناپذیــری در توســعه اقتصــادی کشــور 
دارد. بــر ایــن اســاس برنامه ریــزی بــرای 
ــردن  ــن ک ــات و جایگزی ــل مالی ــول کام وص
ــای  ــای درآمده ــه  ج ــی ب ــای مالیات درآمده
نفتــی کــه در بیشــتر مــوارد ناپایــدار اســت از 
ــرای  ــزی ب ــای برنامه ری ــی ترین محوره اساس
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور اســت. 
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر همی ب
توســعه  در  مالیاتــی  درآمدهــای   مهــم 
ــی  ــام مالیات ــت، نظ ــداف دول ــبرد اه و پیش
ــش  ــکالت پی ــع و مش ــیده موان ــواره کوش هم
رو را بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب برطــرف ســازد. 
ــای  ــده فرآینده ــش ش ــتا کوش ــن راس در ای
مالیاتــی کارآمــد شــود و بــازده مناســبی 

ــد.  ــته باش داش
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد وجــود نــگاه 
ــی،  ــان مالیات ــه مؤدی ــان ب ــه و یکس یکپارچ
ایجــاد زمینــه و امکانــات مناســب بــرای 
همــکاری اصنــاف درخصــوص انجــام تکالیــف 
قانونــی و صنفــی آن هــا از مهم تریــن مــواردی 
اســت کــه نظــام مالیاتــی بــه آن توجــه دارد. 
یــک کارشــناس اقتصــادی می گویــد: توســعه 
 بیشــتر نظــام مالیــات بــر ارزش  افــزوده 
بازنگــری قوانیــن و مقــررات مالیاتــی بــا 
درنظــر گرفتــن تغییــر نیازهــا، اجــرای طــرح 
جامــع مالیاتــی و …، از محورهــای اصلــی 
ــی  ــوده اســت؛ تحول ــی ب تحــول نظــام مالیات
کــه اصــالح موفــق ســاختار اقتصــاد، توســعه 
فعالیت هــای تولیــدی و توســعه کیفــی بخش 

و  مالیاتــی  پایه هــای  خدمــات، گســترش 
رفــع  غیرضــروری،  معافیت هــای  حــذف 
ــن  ــازمان، تأمی ــه ای س ــای بودج محدودیت ه
نیــروی انســانی، اتخــاذ تمــام تدابیــر قانونــی 
را بــه دنبــال داشــته باشــد. ایــن مــوارد خــود 
ــای  ــای درآمده ــی در ارتق نقــش بســیار مهم
مالیاتــی و درنتیجــه توســعه و آبادانــی کشــور 

ایفــا می کنــد. 
دســت اندرکاران و صاحب نظــران اقتصــادی 
معتقدنــد: ایجــاد امنیــت، رفــاه اجتماعــی 
و گســترش خدمــات از مزایــای پرداخــت 
مالیــات اســت و بایــد بــا فرهنگ ســازی 
پرداخــت  مزایــای  از  را  مــردم  مناســب، 

مالیــات آگاه کــرد. 
ــات را  ــد مالی ــردم بای ــا، م ــاد آن ه ــه اعتق ب
ــد و  ــت بدانن ــه دول ــود ب ــی خ ــی از بده جزئ
ــه  ــد در جامع ــات بای ــع مالی ــت به موق پرداخ
ــا  ــل شــود ت ــی تبدی ــگ عموم ــک فرهن ــه ی ب
ــد.  ــع بپردازن ــه موق ــات خــود را ب ــردم مالی م

کــه  عقیده انــد  ایــن  بــر  صاحب نظــران 
بــه  توجــه  بــدون  مالیاتــی  نظــام  بهبــود 
ارتقــای  بــر  مبتنــی  کــه  سیاســت هایی 
ــود  ــق نمی ش ــد، محق ــی باش ــگ مالیات فرهن
ــات در پیشــبرد  ــه اهمیــت مالی ــا توجــه ب و ب
شناســایی  دولــت،  اقتصــادی  اهــداف 
ویژگی هــا و نــوع کارکردهــای مالیات هــای 
ــام  ــی نظ ــری کل ــد جهت گی ــالمی می توان اس

مالیاتــی را آشــکار ســازد و دســتیابی بــه 
اهــداف مدنظــر ســند چشــم انداز توســعه در 

بخــش مالیاتــی را تســریع بخشــد. 
تحقــق اهــداف اقتصــادی دولــت به ویــژه 
اطالع رســانی  نیازمنــد  مالیــات،  بحــث  در 
بایــد  مــردم  و  اســت  فرهنگ ســازی  و 
ــه  ــات، هزین درخصــوص نحــوه دریافــت مالی
ــاد  ــر اقتص ــذاری آن ب ــزان تاثیرگ ــردن و می ک
و  اطالعــات  آبادانــی کشــور،  و  عمــران  و 

شــناخت کافــی داشــته باشــند.
ــش را  ــن نق ــردم، عمده تری ــن اراده م  بنابرای
ــد  ــا می کن ــا ایف ــون مالیات ه ــرای قان در اج
و بــه ایــن لحــاظ مؤثرتریــن عامــل موفقیــت 
ــی  ــگ مالیات ــن، فرهن ــن قوانی ــرای ای در اج

جامعــه اســت.
 اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در 

چرخه اقتصاد کشور
در  مالیــات  تأثیــر  و  اهمیــت  بی گمــان 
حیــات و چرخــه  اقتصــادی کشــور بــر کســی 
ــا  ــان دنی ــه  اقتصاددان ــت و هم ــیده نیس پوش
ــی از  ــای مالیات ــه درآمده ــد ک ــن باورن ــر ای ب
مطمئن تریــن درآمدهــای دولــت اســت. امــا 
کشــور مــا از آن دســته کشــورهایی نیســت کــه 
ــر محــور درآمدهــای  ســاختار اقتصــادی آن ب
مالیاتــی اســتوار باشــد؛ چــرا کــه تاکنــون 
درآمدهــای نفتــی تعیین کننــده  سرنوشــت 
ــن  ــه ای ــت. اگرچ ــوده اس ــور ب ــاد کش اقتص
امکان پذیــر  راحتــی  بــه  ســاختار  تغییــر 
ــا  ــت ت ــاز اس ــان نی ــال ها زم ــه س ــت و ب نیس
در زمینه هــای مختلــف اقتصــادی از قبیــل 
صــادرات  بازرگانــی،  کشــاورزی،  صنعــت، 
ــق  ــود فائ ــکالت موج ــر مش ــی و… ب غیرنفت

ــم.  آیی
و  واقعــی  درآمــد  بــه  زمانــی  مالیــات 
ــه  ــود ک ــل می ش ــت تبدی ــرای دول ــن ب مطمئ
در زمینــه  گســترش فرهنــگ مالیاتــی بــه 
نقطــه  ایــده آل برســیم و پشــتوانه و ســاختار 
ــن  ــیم. ای ــته باش ــز داش ــوی نی ــادی ق اقتص
ــه اقتصــاد  ــا نگاهــی ب ــه ب ــی اســت ک در حال

ــورهای  ــی از کش ــی و بعض ــورهای اروپای کش
آســیایی و در حــال توســعه ماننــد ژاپــن، 
کــره  جنوبــی، مالــزی، ترکیــه و برزیــل کــه یــا 
فاقــد نفــت و گاز هســتند یــا اســتعداد بالقــوه 
ــت  ــا نیس ــدازه  م ــه ان ــان ب ــع نفتی ش و مناب
ــان از نقطه نظــر اقتصــادی  ــه آن ــم ک درمی یابی

از مــا پیشــی گرفته انــد. 
آنچــه در ایــن میــان، بیــش از هــر عامــل 
دیگــری باعــث پیشــرفت اقتصادی کشــورهای 
ســامانه های  راه انــدازی  شــده،  فوق الذکــر 
مالیاتــی جدیــد و کارآمــدی همچــون سیســتم 

ــزوده اســت. ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــات  ــی مالی ــزوده نوع ــر ارزش اف ــات ب  مالی
چنــد مرحلــه ای اســت کــه در مراحــل مختلف 
واردات، تولیــد و توزیــع بــر اســاس درصـــدی 
ــولیدشده  ــای تــــ ــزوده  کاالهــــ از ارزش اف
یـــــا خدمــات ارائه شــده اخــذ می شــود. 
انگیزه هــای  افــزوده  ارزش  بــر  مـــالیات 
از  و  می دهــد  افزایــش  را  ســرمایه گذاری 
انتقــال ســرمایه از بخش هــای مولــد بــه 
بخش هــای خدماتــی جلوگیــری می کنــد. 
ــد  ــزوده در خــالل فرآین ــر ارزش اف ــات ب مالی
تولیــد یعنــی از کارخانــه تــا محــل فــروش بــه 
ــود.  ــذ می ش ــه اخ ــه مرحل ــه ب ــورت مرحل ص

ــر  ــات ب ــالف مالی ــات برخ ــوع مالی ــن ن در ای
فــروش، انبــــاشت مرحلــه ای مالیــات وجــود 
نــــدارد و مالیــات بــه صــورت جــدا از قیمــت 
اصلــی کاالهــا و خدمــات محاســبه می  شــود. 
افـــــزوده  ارزش  بــر  مــــالیات  نظــام  در 
کاالهــای صادراتــی در مراحــل مختلــف تولیــد 
و توزیــع از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند؛ 
ــی مشــمول  ــای واردات ــل، کااله ــی در مقاب ول
ــود  ــه بهب ــر ب ــن ام ــه ای ــوند ک ــات می  ش مالی
وضعیــت تــراز بازرگانــی خارجــی و افــــزایش 

ــد.  ــک می کن ــی کم ــوان صادرات ــبی ت نس
نــوع  یــک  افــزوده،  ارزش  بــر  مالیــات 
مــــالیات بــر مصـــرف محســوب می شــود و 
معمــوال بــا نــرخ ثابــت بــر کاالهای مشمــــول 
اعمـــــال می شــود. از آنجایــی کــه ایــن 
مالیــات بــا میــزان مصــرف ارتبــاط مســتقیم 
دارد، بنابرایــن هــر چــه مصــرف بیشــتر باشــد 
ــت  ــام پرداخ ــن نظ ــتری در ای ــات بیش مالی
می شــود کــه نوعــی عدالــت عمومــی اطــالق 
می شــود. ضمنــا بــرای حمایــت از اقشــار 
ــی  ــای اساس ــد، کااله ــیب پذیر و کم درآم آس
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  از  و ضــروری 
معــاف اســت. ســامانه اطالع رســانی ســازمان 

کشــور امــور مالیاتــی 

نقش مالیات در توسعه و پیشرفت کشور

طــرح رونــق تولیــد در ســال جاری بــه منظور ارائه تســهیالت 
 ۳۰ هــزار میلیــارد تومانــی بــه ۲۱ هــزار واحــد صنعتــی 
ــی جهــت تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام، بازســازی  و معدن
و به روزرســانی و نیــز رونــق واحدهــای تولیــدی کلیــد 

خــورد. 
ــاون  ــی مع ــه ابالغ ــاس برنام ــر اس ــد ب ــق تولی ــرح رون ط
اول رئیس جمهــوری در ســال ۱۳۹۶ از دو روز قبــل آغــاز 
شــده و در همیــن راســتا بانــک مرکــزی بــه منظــور طــرح 
ــی  ــای صنعت ــازی واحده ــازی و بازس ــد، نوس ــق تولی  رون
و نیــز تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام ابالغیــه ای را بــه کلیــه 

بانک هــای عامــل صــادر کــرده اســت. 
ــی  ــی و معدن ــای صنعت ــه واحده ــاس کلی ــن اس ــر همی ب
هماننــد ســال گذشــته امــکان ورود و ثبت نــام جهــت 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد و می توانن ــهیالت را دارن ــت تس دریاف

کارگروه هــای تســهیالت اســتانی، امــور مربــوط بــه دریافــت 
ــد. تســهیالت را طــی کنن

بــر اســاس ابالغیــه بانــک مرکــزی ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیالت بــرای ارائــه بــه ۲۱ هــزار واحــد صنعتــی و معدنــی 
پیش بینــی شــده کــه در ایــن راســتا ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
بــه رونــق ۱۰ هــزار واحــد صنعتــی، ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
 بــه تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام ۶۰۰۰ واحــد صنعتــی 
و نیــز ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان دیگــر به نوســازی، بازســازی و 

به روزرســانی ۵۰۰۰ واحــد صنعتــی اختصــاص یافته اســت.
ــع وزارت صنعــت  ــا، معــاون امــور صنای محســن صالحی نی
ــه  ــرد ک ــد ک ــر تاکی ــن خب ــالم ای ــا اع ــارت، ب ــدن و تج مع
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی می توانن ــدی متقاض ــای تولی واحده
ــهیالت  ــت تس ــرای دریاف ــتانی ب ــهیل اس ــای تس کارگروه ه

ــد. ایســنا بانکــی اقــدام کنن

بانــک مهــر  مدیــر عامــل 
موضــوع  گفــت:  اقتصــاد 
بــا  بانــک  ایــن  ادغــام 
ثامــن  و  مؤسســات کوثــر 
صرفــا شــایعه اســت و رونــد 
مهــر  بانــک  فعالیت هــای 
اقتصــاد بــه صــورت مســتقل 

می یابــد. ادامــه 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــید  ــاد، س ــر اقتص ــک مه بان
ضیــاء ایمانــی، مدیــر عامــل 
بانــک، در ایــن رابطــه اظهــار 

کــرد: در چنــد روز گذشــته بــروز شــایعاتی درخصــوص 
ادغــام بانــک مهــر اقتصاد بــا مؤسســات اعتبــاری کوثر 
و ثامــن در بعضــی رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی، 
موجــب ایجــاد نگرانــی در میــان مشــتریان بانــک 
ــن مؤسســات و  ــران ای ــا اطالع  رســانی مدی ــه ب شــد ک
تاکیــد بــر حفــظ اســتقالل بانــک مهــر اقتصــاد، جــای 
هیچ گونــه نگرانــی نیســت و ایــن بانــک مســتقل 
ادامــه  را  خــود  فعالیت هــای  رونــد  قــدرت  بــا   و 

می دهد.
 وی افــزود: بــا توجــه بــه مشــخص شــدن کــذب بودن 
اخبــارِ منتشرشــده، بــه مشــتریان و ســپرده گذاران 
محتــرم بانــک مهــر اقتصــاد اطمینــان می دهیــم 

ــار  ــل اخب ــن قبی ــه ای ک
هیــچ خللــی در رونــد 
بانــک  فعالیت هــای 
و  نمــی آورد  وجــود  بــه 
ایــن بانــک بــا حفــظ 
هویــت  و  اســتقالل 
ــش از  ــود بی ــی خ حقوق
ــاد  ــت آح ــش در خدم پی
گرامــی  هم میهنــان 

اســت. 
خاطرنشــان  ایمانــی 
کــرد: بانــک مهــر اقتصاد 
بــا بیــش از ۲۴ ســال ســابقه فعالیــت در عرصــه پولــی 
ــا ۷۳۰ شــعبه و بالــغ بــر ۱۲ میلیــون  و مالــی کشــور ب
ــدی ســازمان مدیریــت  ــر اســاس رتبه بن ســپرده گذار ب
بانک هــای خصوصــی  ســوم  جایــگاه  در  صنعتــی 

ــرار دارد.  ــور ق کش
ــاد  ــا اعتم ــاد ب ــر اقتص ــک مه ــرد: بان ــح ک وی تصری
عمومــی مــردم و در اختیار داشــتن منابــع جالب توجه، 
ــد و  ــه تولی ــی در زمین ــای بزرگ ــت گام ه ــته اس توانس
اشــتغال کشــور بــردارد کــه پرداخــت ۱۸۸ هــزار میلیــارد 
ــه عمــوم هموطنــان عزیــز در ســال  ریــال تســهیالت ب
 گذشــته، گواهــی بــر قابلیت هــای عظیــم مجموعــه مهر

 است.

معــاون مســافران شــرکت راه آهــن بــا بیــان اینکــه در تابســتان 
امســال حــدود ۱۰ میلیــون و ۸۰۰ هــزار صندلــی ظرفیــت بــرای 
ــا  ــرد: ب ــالم ک ــده، اع ــه ش ــر گرفت ــافری در نظ ــای مس قطاره
ــت قطــار ۱۲ درصــد  ــد، ظرفی ــه شــدن صندلی هــای جدی اضاف
رشــد داشــته اســت. ســید حســن موســوی در نشســت خبری 
ــه  ــرد: از ۲۷ خــرداد امســال ک ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ب
ــاز شــده  ــان آغ ــه شــکل همزم ــت قطارهــا ب ــروش بلی پیش ف
مــردم اســتقبال مناســبی از ســفرهای ریلــی داشــتند؛ امــا جــز 
ظرفیــت بلیــت عیــد فطــر دیگــر مســیرهای پرتقاضــا همچنــان 
ظرفیــت خالــی دارنــد و مســافران امــکان خریــد در تمــام ایــن 

مســیرها را تــا پایــا تابســتان خواهنــد داشــت.
 وی بــا بیــان اینکــه بــرای ســفرهای تابســتانی ۲۳۶ رام قطــار 
ــه ســال  ــم نســبت ب ــن رق ــح داد: ای ــه، توضی اختصــاص یافت
گذشــته، رشــدی ۱۲ درصــدی را نشــان می دهــد و رام قطارهــا 

بــه شــکل روزانــه ظرفیــت جابه جایــی ۱۰۴ هــزار و ۸۰۰ مســافر 
ــه داد: در  ــن ادام ــاون مســافری راه آه ــد داشــت. مع را خواهن
تابســتان پیــش رو، ظرفیــت قطارهــای بیــن  شــهری افزایــش 
۶ درصــدی را بــه ثبــت رســانده و همچنیــن در حــوزه قطارهــای 
ــی  ــون صندل ــدود ۳ میلی ــدن ح ــه ش ــا اضاف ــز ب ــه ای نی حوم
جدیــد، ظرفیــت ایــن قطارهــا حــدود ۳۰ درصــد افزایــش یافــت. 
موســوی بــا اشــاره بــه اســتقبال مــردم از قطارهــای گردشــگری 
ــد  ــه مقص ــگری ب ــار گردش ــک قط ــته ی ــرد: در گذش ــار ک اظه
جنــوب داشــته ایم کــه بــا رضایــت مــردم در کنــار ایــن مســیر 
ــل  ــل و نق ــرکت های حم ــا و ش ــا آژانس ه ــره ب ــال مذاک در ح
ریلــی هســتیم تــا دو مســیر تبریــز – رازی و تبریــز – جلفــا را 
نیــز وارد فضــای قطارهــای گردشــگری کنــد. در کنــار آن مســیر 
ــه زیبایی هایــی کــه دارد، یکــی  ــا توجــه ب تهــران - ســوادکوه ب

دیگــر از مقاصــد قطارهــای گردشــگری خواهــد بــود. ایلنــا

رشد ۱۲ درصدی ظرفیت قطارها برای تابستانطرح رونق تولید ۹۶ کلید خورد

 فعالیت بانک مهر اقتصاد
 به صورت مستقل ادامه می یابد

درصد، رشد تولید ناخالص ۸۵  
داخلی کشور

درصد، سهم مصرف بخش 
کشاورزی از منابع آبی کشور

درصد، پیشرفت فیزیکی 
آزادراه تهران - شمال

بــر اســاس محاســبات اولیــه و مقدماتــی انجام شــده، تولیــد 
ناخالــص داخلــی کشــور در ســال ۱۳۹۵ برابــر بــا ۱۲.۵ درصــد 

افزایــش یافتــه اســت.
بخــش کشــاورزی بیــش از ۹۰ درصــد منابــع آبــی کشــور را 

می کنــد. مصــرف 
در دو ســال اخیــر، پیشــرفت فیزیکــی آزادراه تهــران - شــمال 

بــه ۸۵  درصــد رســیده اســت.
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۶,۴۲۵,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۳,۷۳۵,۰۰۰ ریال

  ربع سکه بهار آزادی 

 $ ۱,۲۵۲

  اونس جهانی طال 

۱,۱۴۲,۵۶۰ ریال 

  گرم طال 

۴,۹۴۹,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   مثقال طال
جواهر و سکه 

تهران ۱۲,۱۷۰,۵۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم 

۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال  

سکه یک گرمی 

۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال 

سکه تمام بهار آزادی

،،
اجتماعــی  رفــاه  امنیــت،  ایجــاد 
مزایــای  از  خدمــات  گســترش  و 
پرداخــت مالیــات اســت و بایــد بــا 
فرهنگ ســازی مناســب، مــردم را از 
ــات آگاه کــرد ــای پرداخــت مالی مزای

ــی  ــارت از قطع ــدن و تج ــت، مع ــع وزارت صنع ــور صنای ــاون ام مع
نبــودن توقــف خــط تولیــد دو خــودروی پرایــد و پــژو ۴۰۵ در 
دی مــاه ســال ۱۳۹۷ خبــر داد و اعــالم کــرد کــه برخــی خودروســازان 
درخواســت افزایــش قیمــت خودروهــای خــود را بــه شــورای رقابــت 

ارائــه کردنــد. 
ــی و  ــای برق ــت خودروه ــوص وضعی ــا درخص ــن صالحی نی محس
هیبریــدی، اظهــار کــرد: درخصــوص خودروهــای برقــی و هیبریــدی 
بایــد بدانیــم کــه فعــال در ابتــدای راه هســتیم و شــرکت هایی نیــز 
اعــالم آمادگــی کردنــد؛ امــا در آمــار مربــوط بــه ســال ۱۳۹۵ میــزان 

واردات رونــد افزایشــی نســبت بــه ســال ۱۳۹۴ داشــته اســت.

 بــه گفتــه وی تــا بــه امــروز ۵۱ هــزار دســتگاه تاکســی از خردادمــاه 
ســال ۱۳۹۵ جایگزیــن شــده اند و ایــن مســئله طبــق هماهنگــی بــا 
کارگــروه کاهــش آالیندگــی هــوا ادامــه خواهــد یافــت و بــر اســاس 
ــن  ــت جایگزی ــرار اس ــه ق ــی ک ــزان خودروهای ــا می برنامه ریزی ه

شــوند، ۱۳۰ هــزار دســتگاه اســت.
ــل آن در  ــد داخ ــد تولی ــودروی ۲۰۰۸ و درص ــد خ ــاره تولی  وی درب
ــد  ــه منظــور تولی ــروژه مشــترک اعــالم کــرد: شــرکت مشــترک ب پ
ــاز  ــد آغ ــز از ۳۰ درص ــازی آن نی ــاد و داخلی س ــودرو ایج ــن خ ای
شــده و بــر اســاس قراردادهایــی کــه بــا قطعه ســازان منعقــد شــده، 

ــه اســت. خبرآنالیــن ــرار گرفت ــرارداد مدنظــر ق ــر ۸۰ ق ــغ ب بال

توقف تولید پراید و ۴۰۵ قطعی نیست

نوبت دوم

)آگهی مناقصه عمومی(
آبهای  دفع  بتنی  و کانیو  احداث کانال  دارد  نظر  در  فوالدشهر   شهرداری 
شرکتهای  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  فوالدشهر  شهر  سطحی سطح 
واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و 
دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۰ به واحد امور 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

۹۰12.۵



هشتبهشت
 پرداخت تسهیالت 

به مددجویان لنجانی  
285 فقــره تســهیالت بــه مددجویــان کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی)ره( شهرســتان لنجــان پرداخــت   

شــد.
مدیــر کمیتــه امــداد شهرســتان لنجــان گفــت: کمیته 
امــداد امــام خمینــی ایــن شهرســتان بــا هــدف ارائــه 
ــون  ــته تاکن ــال گذش ــدان از س ــه نیازمن ــات ب خدم
ــرای توانمندســازی و  285 فقــره وام اشــتغال زایی ب

خودکفایــی مددجویــان پرداخــت کــرده اســت.
عبدالرضــا پیمــان بــا اشــاره بــه پرداخــت 38 میلیارد 
ــزود:  ــتان اف ــن شهرس ــان ای ــه مددجوی ــال وام ب ری
ایــن مبلــغ شــامل 60 فقــره وام خودکفائــی بــه مبلــغ 
3 میلیــارد ریــال در زمینــه مشــاغل خانگــی و بقیــه 

وام اشــتغال بــرای هــزار و 200 نفــر بــوده اســت.
وی گفــت: کاهش وابســتگی مددجویــان و همچنین 
توان افزایــی  و  انگیــزه  ایجــاد  توانمندســازی، 
بــه  تســهیالت  پرداخــت  اهــداف  از  خانواده هــا، 

خبرگــزاری صداوســیما اســت.  مددجویــان 

طرح »کرامت« با هدف مقابله با 
مواد مخدر در فالورجان اجرا می شود

ــرح  ــت: ط ــان گف ــه فالورج ــیج ناحی ــده بس  فرمان
»کرامــت« بــا هــدف از بیــن بــردن اعتیــاد و مقابلــه 
بــا مــواد مخــدر در شهرســتان فالورجــان و نیــز مالیــر 

ــود. ــرا می ش ــدان اج ــع هم از تواب

افــزود:  فتحیــان  علــی  پاســدار  دوم  ســرهنگ 
ــر معظــم  ــات رهب ســازمان بســیج در راســتای منوی
ــده شــوم  ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــالب درخصــوص مب انق
ــت« در  ــرح کرام ــوان »ط ــا عن ــی را ب ــرح جامع ط

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتورکار خ دس
وی بــا بیــان اینکــه  »طرح کرامــت«  در دو شهرســتان  
فالورجــان و مالیــر بــه صــورت آزمایشــی اجــرا 
می شــود، افــزود: تفــاوت ایــن طــرح بــا ســایر 

طرح هــای قبلــی، جامع نگــری آن اســت.
فتحیــان اضافــه کــرد: ایــن طــرح دارای قرارگاهــی با 
همیــن عنــوان و مشــتمل بــر چهــار کمیتــه فرهنگی، 
ــت  ــه اس ــازی و مقابل ــت و توانمندس ــی، صیان درمان
ــن  ــان و همــدان و همچنی کــه در اســتان های اصفه
ــده  ــکیل ش ــر تش ــان و مالی ــتان های فالورج شهرس

اســت.
وی گفــت: مســئول اجرایــی این طــرح در اســتان ها، 
اســتانداران و در شهرســتان ها فرمانــداران هســتند و 
فرماندهان بســیج در اســتان و شهرســتان جانشــین 

ــتند. طرح هس
فرمانــده ســپاه فالورجــان اضافــه کــرد: در ایــن 
خصــوص ظرفیت هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی در 
ــی، ظرفیت هــای کار و امــور اجتماعــی  ــه درمان کمیت
ــای  ــازی، ظرفیت ه ــت و توانمندس ــه صیان در کمیت
ــه و ظرفیت هــای  ــه مقابل ــروی انتظامــی در کمیت نی
ســطح  دو  در  فرهنگــی  کمیتــه  در  بهزیســتی 

ــوند. ــه می ش ــه کار گرفت ــتان ب ــتان و اس شهرس
توجیــه  بسترســازی،  و  آماده ســازی  وی گفــت: 
ــه  ــدام و نتیج ــی، اق ــی عموم ــازمانی، برانگیختگ س
ــی  ــه گام ابتدای ــه س ــت ک ــرح اس ــن ط ــج گام ای پن
ــک ســال  ــدی در ی ــاه و دو گام بع ــرف 6 م آن در ظ

اجــرا می شــود.
فرمانــده ســپاه فالورجــان افــزود: هــدف از گام 
بــه صــورت فرهنگــی  آماده ســازی کــه بیشــتر 
اســت، ایجــاد تنفــر و انزجــار در جامعــه نســبت بــه 

ــت. ــدر اس ــواد مخ ــئله م مس
توجیــه ســازمانی  وی خاطرنشــان کــرد: در گام 
ــی  ــف بررس ــتگاه های مختل ــای دس ــه برنامه ه کلی

ــد. ــد ش ــم خواه ــات آن فراه و مقدم
ســرهنگ فتحیــان ادامــه داد: در گام ســوم بــا 
محلــی،  رســانه ای،  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری 
می کنیــم  تــالش  مربیــان  و  نخبــگان  علمــا، 
ــرای از  ــی ب ــار همگان ــی و انتظ ــی عموم برانگیختگ

بیــن بــردن ایــن پدیــده ایجــاد شــود.
وی گفــت: گام بعــدی اقدامــات عملــی در حوزه هــای 
مختلــف اعــم از توانمندســازی، درمــان و مقابلــه بــه 

مرحلــه اجــرا درخواهــد آمــد.
ــی  ــه 15 مرب ــن زمین ــون در ای ــرد: تاکن ــار ک وی اظه
ــا ائمــه  ــی ب ــد، نشســت های توجیه آمــوزش دیده ان
جماعــات، نخبــگان و مســئوالن اســتان برگــزار، 
ــایی و  ــیب زا شناس ــیب پذیر و آس ــاط آس ــراد و نق اف
جلســاتی بــرای توجیــه ایــن افــراد نیــز برپــا شــده 

اســت.
از  بهره گیــری  بــا  شــده  تــالش  گفــت:  وی 
بســترهای  اجتماعــی،  امــور  و  ظرفیت هــای کار 
ــرای  ــاورزی ب ــی و کش ــای کارگاه ــغلی در حوزه ه ش
افــراد آســیب پذیر ایجــاد شــود و همچنیــن در 
ــرای بهره گیــری از  ــژه ای ب ــی تــالش وی حــوزه درمان
ظرفیت هــای موجــود و استانداردســازی آن صــورت 

ــت.  ــه اس گرفت
در »طــرح کرامــت«،  برنامــه ای بــا عنوان توانمندســازی 
بــا  مــدارس  در  خانــواده  و  دانش آمــوز  معلــم، 
هــدف پیشــگیری از تمایــل بــه اعتیــاد در کنــار 
مســئله درمــان پیگیــری می شــود. برخــورد بــا 
ــاماندهی  ــالت و س ــازی مح ــان، پاک س خرده  فروش
ــه در  ــواردی اســت ک ــه م ــر از جمل ــادان متجاه معت

ــا ــت. ایرن ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرح در نظ ــن ط ای
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ــت فرســوده  ــه باف ــزی شــهر ب »هســته مرک
ــیدن  ــال پوس ــده و از درون در ح ــل ش تبدی
ــت.«  ــدن اس ــه ش ــال فرب ــرون در ح و از بی
ایــن جملــه تعبیــری اســت کــه معــاون 
شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
در نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران 
ــان  ــهر اصفه ــای ش ــن روزه ــال و روز ای  از ح

دارد.
شــریعت  صمصــام  جمال الدیــن  ســید   
ســازمان  خــود  صحبت هــای  ابتــدای  در 
ــان را  ــهرداری اصفه ــازی ش ــازی و بهس نوس
ــی  ــت معرف ــن معاون ــای ای از زیرمجموعه ه
ســاماندهی  چــون  وظایفــی  شــرح  و 
بافت هــای تاریخــی و فرســوده و مرمــت 
ــن  ــتورکار ای ــی از دس ــا را جزئ ــن بافت ه ای

ــرد. ــوان ک ــش عن بخ
ــخ  ــود، در پاس ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی 
بــر احــداث مــوزه در میــدان امــام علــی)ع( 

کــه سال هاســت قــول راه انــدازی آن داده 
ــل  ــر عام ــری، مدی ــین جعف ــده و )حس ش
ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان پیش تــر در مصاحبه هــای خــود 
از راه انــدازی ایــن مــوزه خبــر داده بــود( 
عهــده  بــر  مــوزه  ایــن  احــداث  گفــت: 
ــم  ــد بگوی ــی بای ــران اســت؛ ول ــت عم معاون
کــه طــرح ســفت کاری ایــن مجموعــه تمــام 
ــخص  ــرداری از آن مش ــان بهره ب ــده و زم  ش

نیست.
ــگار  ــر خبرن ــش دیگ ــه پرس ــخ ب وی در پاس
ــث  ــت مبح ــر رعای ــی ب ــن مبن ــای وط کیمی
19 در ســاختمان ها و مــواردی کــه شــهرداری 
ــزود:  ــد، اف ــاظ می کن ــا لح ــه پروانه ه در ارائ
ــی در  ــث 19 )صرفه جوی ــق مبح ــرای تحق ب
مصــرف انــرژی(، گروه هــای ســاختمانی 
)ج و د( را ملــزم بــه رعایــت ایــن اصــول 
کرده ایــم؛ همچنیــن در این گونــه ســاختمان ها 
را  اســتاندارد  و  ایمــن  تــردد  محل هــای 
مشــخص  معلولیــن  و  ســالمندان   بــرای 

کرده ایم.

 عاقبت طرح تفصیلی و اشکاالت 
آن 

ــه گفتــه خــودش  صمصمــام شــریعت کــه ب
در عرصــه معمــاری و شهرســازی تجــارب 
ــان  ــی اصفه ــرح تفصیل ــیاری دارد، از ط بس
ــه 15 ســاله در ســال  ــک وقف ــس از ی ــه پ ک
94 عاقبــت بــه اصفهــان ابــالغ شــده ســخن 
گفــت و از اینکــه ایــن طــرح دارای اشــکاالت 

ــه کــرد. بســیار اســت، گالی
بــه گفتــه وی تاکنــون از ایــن طــرح 800 نــوع 
اشــکال اســتخراج شــده کــه بــه اســتانداری 
و اداره کل راه و شهرســازی و دیگــر نهاد هــای 
مرتبــط ابــالغ شــده و هنــوز بــه 400 مــورد از 
ایــن اشــکاالت پاســخ  قطعــی ارائــه  نشــده 

اســت. 
 طرح تفصیلی در دنیا منسوخ شده 

است
ــن  ــر روز از ای ــه ه ــت: اگرچ ــار داش وی اظه
ــا آن  ــد و م ــرون می آی ــا بی ــرح مغایرت ه ط
ــم  ــاع می دهی ــاده 5 ارج ــیون م ــه کمیس را ب
ــن مســئله اشــراف داشــت  ــه ای ــد ب ــا بای ام
کــه  تاریــخ مصــرف طرح هــای تفصیلــی در 
دنیــا بــه ســر آمــده اســت و متاســفانه مــا در 
ایــران هنــوز توجــه بــه ایــن طــرح را الگــوی 

ــم. ــرار داده ای شهرســازی خــود ق
شــهردار  معمــاری  و  معــاون شهرســازی 
ــت  ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای ــان ب اصفه
ــمت  ــه س ــا ب ــازی در دنی ــون شهرس ــه اکن ک
طرح هــای اســتراتژیک و توســعه عمــران 
و همــگام بــا تغییــرات در شــهر ها پیــش 
ــازی  ــای شهرس ــچ گاه طرح ه ــی رود و هی م
در کشــورهای پیشــرفته این طــور نیســت 
ــک  ــب ی ــازی در قال ــای شهرس ــه مولفه ه ک
طــرح تعییــن  تکلیــف و بســته شــود؛ بلکــه 
همــگام بــا پیشــرفت شــهر و توســعه آن هــر 
ــرای  ــرد و ب ــورت می گی ــزی ص روز برنامه ری
ــود دارد. ــی  وج ــم تخصص ــک تی ــن کار ی ای

وی در ادامــه صحبت هــای خــود گریــزی 

ــیاری  ــه در بس ــئله زد ک ــن مس ــه ای ــم ب ه
در  امــالک  دنیــا گران تریــن  از شــهرهای 
ــه  ــی ک ــت؛ در صورت ــی اس ــای تاریخ بافت ه
ــه  ــت و البت ــه نیس ــا این گون ــهرهای م در ش
ــال  ــا در ح ــن محل ه ــه ای ــت ب ــن جذابی ای
ــد بافت هــای تاریخــی  بازگشــت اســت و بای

ــود. ــتفاده ش ــل اس ــا و قاب ــهری احی ش
 صمصــام شــریعت افــزود: در طرح هــای 
تفصیلــی، اقتصــاد شــهری دیــده نشــده؛ در 
ــی کار  ــن اصل ــن موضــوع رک ــه ای ــی ک صورت

اســت.
 در هسته مرکزی شهر، بافت 

فرسوده شده است
ــه  ــرد: هســته مرکــزی شــهر ب ــد ک  وی تاکی
بافــت فرســوده تبدیــل شــده اســت و از درون 
در حــال پوســیدن و از بیــرون در حــال فربــه 

شــدن اســت. 

بایــد  ایــن سیاســتی نادرســت اســت و 
آیــد کــه  وجــود  بــه  آن  در  جاذبه هایــی 
و  پیــدا کنــد  را  دوبــاره  اســکان  امــکان 
روز  مســائل  بــا  مناطــق  ایــن  امکانــات 

یابــد. تطبیــق  شــهری 
ایــن مقــام مســئول درخصــوص گســتره 
طرح هــای ویــژه شــهرداری اصفهــان گفــت: 
جمعیتــی کــه در افــق »طــرح بازنگــری 
ــی  ــان پیش بین ــهر اصفه ــرای ش ــهری« ب ش

شــده، 2 میلیــون و 100 هــزار نفــر اســت کــه 
ــده ایم. ــک ش ــیار نزدی ــم بس ــن رق ــه ای ب

وی افــزود: در حــال حاضــر حــدود 450 
ــژه،  ــوان گســتره طرح هــای وی ــه عن ــار ب هکت
ــه شــهری، ۷  ــار میدانچــه، 15 منطق 50 هکت
هــزار و 500 هکتــار زمین هــای مســکونی 
اعــم از موجــود و توســعه در نظــر گرفتــه 

ــت.  ــده اس ش
اکنــون حــدود ۷00 هــزار خانــه در کالن شــهر 
ــار  ــدود 360 هکت ــود دارد و ح ــان وج اصفه
زمین هــای آموزشــی، حــدود 188 هکتــار 
زمین هــای ورزشــی، 50 هکتــار پارکینــگ، 
ــی و  ــبز عموم ــای س ــار فض ــزار و 100 هکت ه
زمین هــای  و  باغ هــا  هکتــار   300 حــدود 
کشــاورزی داخــل محــدوده در شــهر اصفهــان 

ــده شــده اســت. دی
 کاهش آمار تخلفات ساختمانی

شــهردار  معمــاری  و  معــاون شهرســازی 
تخلفــات  آمــار  کــرد:  اظهــار  اصفهــان 
ســاختمانی قــدری کاهــش یافتــه و بــه دلیل 
ــه  ــف ب الکترونیکــی شــدن سیســتم ها، تخل
کمیســیون های مــاده 100 اعــالم شــده و 
پاســخ آن بــه شــهرداری های مناطــق ارســال 
می شــود و پاســخ اســتعالمات نیــز در غالــب 

ــد. ــد ش ــال خواه ــراد ارس ــه اف ــک ب پیام
شــهردار  معمــاری  و  معــاون شهرســازی 
خــود  صحبت هــای  ادامــه  در  اصفهــان 
گزارشــی هــم از فعالیت هــای انجام شــده 
ــدای ســال  ــت داد و گفــت: از ابت ــن معاون ای
ــا  ــه ســاختمانی ب جــاری تاکنــون، 940 پروان
ــادر  ــع ص ــر مرب ــزار و 214 مت ــراژ ۷5۷ ه مت
ــت و  ــه ای اس ــل مالحظ ــدد قاب ــه ع ــده ک ش
ــب  ــار جال ــه ســایر کالن شــهرها آم نســبت ب
توجهــی اســت. ایــن آمــار نســبت بــه ســال 
گذشــته کمتــر ولــی از نظــر متــراژ یــک درصد 
بیشــتر اســت و  پیش بینــی شــده کــه آمــار 
صــدور پروانــه ســاختمانی در نیمه دوم ســال 

ــد.  ــدا کن افزایــش پی

تحلیل طرح تفصیلی اصفهان از نگاه معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:  

تاریخ مصرف طرح های تفصیلی در دنیا به سر آمده است
رونق به بافت های تاریخی شهر اصفهان بازمی گردد

رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان اصفهــان گفــت: تاکنــون 
سم پاشــی 13 هــزار و 800 رأس دام در مناطــق تحــت پوشــش 
و بیــش از 325 هــزار متــر مربــع اماکــن دامــی بــرای مقابلــه بــا 
تــب کریمــه صــورت گرفتــه کــه پــس از مــاه مبــارک رمضــان این 

میــزان افزایــش خواهــد یافــت.
ــی  ــا و تعاون ــکاری بهیاره ــا هم ــزود: ب ــی اف ــی رحمان   مرتض
دامــداران 3۷0 لیتــر ســم در اختیــار بخش هــای مختلــف 
ــی  ــن دام ــع  اماک ــر مرب ــزار مت ــش از 325 ه ــه و بی ــرار گرفت ق
سم پاشــی شــده کــه پــس از مــاه مبــارک رمضــان ایــن میــزان 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه سم پاشــی 13 هــزار و 800 رأس دام در مناطــق تحــت 
ــی  ــدد، سم پاش ــی متع ــات نظارت ــرد: جلس ــح ک ــش تصری پوش

ــردن  ــی ک ــط کشــتارگاه ها، ضــد عفون ــی در محی ادواری و هفتگ
دامداری هــا و تأمیــن تجهیــزات ایمنــی، از جملــه اقداماتــی 
ــورت  ــو ص ــه کنگ ــب کریم ــاری ت ــرل بیم ــرای کنت ــه ب ــت ک اس
ــتارگاه های  ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــت. رحمان ــه اس گرفت
ــرد  ــاق پیش س ــود ات ــط خ ــا در محی ــده اند ت ــزم ش ــان مل اصفه
ــاورزی  ــاد کش ــکاری جه ــا هم ــرد: ب ــه ک ــد، اضاف ــداث کنن اح
کالس هــای توجیهــی و ترویجــی آموزشــی هــم در مناطــق 

ــت. ــده اس ــزار ش ــف برگ مختل
ــده  ــدید ش ــه تش ــطح عرض ــارت در س ــه نظ ــان اینک ــا بی  وی ب
و بازرســی های مرتــب از کشــتارگاه ها صــورت گرفته، خاطرنشــان 
ــه  ــان، زینبی ــورد مشــکوک در رهن ــر، 3 م ــرد: در روزهــای اخی  ک
و ورســو گــزارش شــده بــود کــه تنهــا یــک مــورد بــا دام مرتبــط 

بــود و آزمایــش تــب کریمــه کنگــو آن هــم منفــی شــد. فــارس

 کاهش صادرات 
فرش دستباف اصفهان

دبیــر اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش دســتباف اصفهــان 
ــون دالر  ــا 11 میلی ــته تنه ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ب
ــه،  ــان صــورت گرفت صــادرات فــرش دســتباف از اصفه
ســال های  در  اســت کــه  حالــی  در  ایــن  گفــت: 

ــق            ــرش محق ــادرات ف ــم ص ــن رق ــه ای ــته، روزان گذش
. می شــد

منوچهــر طالیــی دربــاره وضعیــت صــادرات فــرش 
دســتباف اظهــار داشــت: متاســفانه وضعیــت صــادرات 
فــرش دســتباف خــوب نیســت و هــر ســال نســبت بــه 

ــدا کــرده اســت. ســال قبــل کاهــش پی
دبیــر اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش دســتباف اصفهــان 

بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل کاهــش صــادرات فــرش 
دســتباف، نبــود وســیله حمــل و نقــل پــروازی اســت، 
تصریــح کــرد: برخــی از صــادرات فــرش دســتباف 
اصفهــان از طریــق تهــران و فــرودگاه بین المللــی امــام 
ــه دلیــل داشــتن هواپیماهــای  خمینــی)ره( و شــیراز ب
بــزرگ انجــام می شــود و در آمــار صادراتــی ایــن 

ــرد. ــرار می گی ــهرها ق ش

ــادرات  ــش ص ــل کاه ــه دلی ــون ب ــرد: اکن ــان ک وی بی
مشــکالت زیــادی بــرای تولیدکننــدگان فــرش دســتباف 

ایجــاد شــده اســت.
وی ادامــه داد: بســیاری از تجــار فــرش دســتباف 
ــه دالیــل مختلــف کاهــش صــادرات تغییــر  اصفهــان ب
ــه  ــوزه ب ــن ح ــادی در ای ــود اقتص ــد و رک ــغل دادن ش

ــت. تســنیم ــم اس ــدت حاک ش

ــرح  ــن ط ــت: تدوی ــان گف ــتاندار اصفه اس کیمیای وطن

جامــع ســالمت اســتان اصفهــان انجــام شــده و بــا مصوبــه 
ــان در  ــتان اصفه ــی اس ــت غذای ــالمت و امنی ــروه س کارگ

ریل اجرا قرار گرفت. 
ــان، رســول  ــط عمومــی اســتانداری اصفه ــل از رواب ــه نق  ب
ــی  ــت غذای ــالمت و امنی ــروه س ــه کارگ ــور در جلس زرگرپ
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در تحقــق مفــاد 
ــع ســالمت  ــی نقشــه جام ــس ســالمت اســتان، مبان اطل
ــرد گفــت: پیوســت طرح هــا  ــرار گی اســتان مــورد توجــه ق
ــرار  ــا ق ــن پروژه ه ــد و در بط ــرون آی ــیه بی ــد از حاش بای

ــرد. گی
بیماری هــای  جامــع  اطلــس  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
حضــور  در  گذشــته  ســال  در  کشــور  غیرواگیــردار 

رئیس جمهــور رونمایــی و ســپس اطلــس اســتانی آن 
بــرای اجــرا بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تحویــل داده 
شــد، اظهــار داشــت: مــا ملــزم هســتیم کــه ایــن اطلــس 

را مبنــای فعالیت هــای خــود قــرار دهیــم.
ــروق  ــب و ع ــای قل ــزود: بیماری ه ــان اف ــتاندار اصفه اس
روانــی  بیماری هــای  غیرعمومــی،  و  عمومــی  حــوادث 
اولویت هــای  از  نــوزاد  و  مــادر  ســالمت  و  ســرطان ها 

اســت. طــرح  ایــن  در  پیش بینی شــده 
وی تصریــح کــرد: بایــد هــر 6 مــاه یک بــار گــزارش 
ــر  ــرا اگ ــود؛ زی ــه ش ــه ارائ ــه جلس ــر ب ــتگاه های پیگی دس
ــه  ــش رفت ــا پی ــی و چارچوب ه ــای علم ــا روش ه کاری ب
ــد،  ــده باش ــی ش ــره بررس ــراد خب ــور اف ــا حض ــد و ب باش

ــود. ــد ب ــی خواه ــه علم ــک نتیج ــز ی ــه آن نی نتیج

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان خبر داد:

سم پاشی بیش از 13 هزار رأس دام در اصفهان 
 درطرح اطلس سالمت استان 

مبانی نقشه جامع سالمت مورد توجه قرار گیرد 

 آب انبار فیض نایین 
با بادگیری کج

جاذبه هــای  از  یکــی  فیــض،  آب انبــار 
گردشــگری و آب انبار هــای تاریخــی شــهر 
ناییــن واقــع در محلــه تاریخــی پنجاهــه 
ــه 30  ــا زاوی ــده ب ــری کج  ش ــه بادگی ــت ک اس

دارد. درجــه 
  ایــن آب انبــار مجموعه ای از آب انبــار، دروازه، 
امتــداد حصــار تاریخــی و خنــدق بــوده و 
بــه احتمــال زیــاد در اواخــر دوره صفویــه بــا 
اســتفاده از مصالــح خشــت و آجــر بنــا شــده 

اســت.
معمــاری  بــا  فیــض  آب انبــار  معمــاری 
ــاوت اســت  ــن متف ــای نایی بیشــتر آب انبار ه
کــه می تــوان بــه تک بادگیــر بلنــد آن بــا 

ویژگی هــای خــاص اشــاره کــرد.
ــای  ــاخص ترین بخش ه ــن و ش از جالب تری

پــالن  بــا  آن  تک بادگیــر  آب انبــار،  ایــن 
ــت کــه بــا ارتفــاع بلنــد از  چهارگــوش اس
حالــت قائــم خــود خــارج شــده و یــک 
انحنــا بــا حــدود 30 درجــه دارد کــه جلــوه ای 

ــت. ــیده اس ــه آن بخش ــاص ب خ
ــراث  ــر می ــان، مدی ــود مدنی ــه محم ــه گفت ب
بــه  بررســی های  بــا  ناییــن،  فرهنگــی 
 عمــل آمــده مشــخص شــد سســتی زمیــن 
ــاد  ــر و ایج ــت بادگی ــث نشس ــت باع و رطوب
ــت. ــده اس ــان ش ــک دوره از زم ــا در ی انحن

همچنیــن از دیگــر تفاوت هــای چشــمگیر 
ــزن  ــاد مخ ــه ایج ــوان ب ــار می ت ــن آب انب ای
بــدون گنبــد اشــاره کــرد کــه ایــن مخــزن بــه 
ــده و  ــاخته ش ــیده و س ــت پوش ــورت تخ ص

ــد اســت. ــدون گنب ب
آب انبــار فیــض در کنــار باغ هــای قدیمــی 
ــدق  ــار و خن ــا، حص ــن، کوچه باغ ه ــهر نایی ش
تاریخــی شــهر ناییــن می توانــد یکــی از 

ــذب  ــای ج ــا و ظرفیت ه ــن قابلیت ه مهم تری
گردشــگر محســوب شــود. ایــن بنــا بــه 
ــت  ــال 1384 در فهرس ــماره 3663 در س ش
ــت رســیده اســت. ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل آث

دروازه  و  آب انبــار  ایــن  فرهنگــی  میــراث 
تاریخــی آن بــه نــام پنجاهــه را در ســال های 
کــرده            مرمــت  بــار  چندیــن  گذشــته 

اســت.
بــه گفتــه رئیــس اداره میــراث فرهنگــی 
ــط  ــن فق ــگری نایی ــتی و گردش ــع دس صنای
ــن  ــهر نایی ــی ش ــای اصل 2 دروازه از دروازه ه
ــا دروازه  ــی از آن ه ــت؛ یک ــده اس ــی مان باق
تاریخــی پنجاهــه و دیگــری دروازه تاریخــی 
تاریخــی  بــازار  ورودی  در  چهــل دختــران 

ــت. ــن اس نایی
از 44 آب انبــار  بیــش  ناییــن  شهرســتان 
ــا  ــود آب از آن ه ــگام کمب ــه هن ــال دارد ک فع

می شــود.  اســتفاده 

B.Tavakoli@eskimia.ir
بهمن توکلی فردگروه اصفهان

ــات  ــاوری اطالع ــای فن ــروز، دنی ــای ام دنی
ــای  ــط دنی ــی رواب ــات اســت. تمام و ارتباط
آینــده بــر پایــه ایــن فنــاوری قــرار می گیــرد 
ــع  ــرفت جوام ــی از شــاخص های پیش و یک
ــد و  ــای بان ــتفاده از پهن ــزان اس ــری می بش
نــرخ ســرعت اینترنــت در آن هاســت.در 
ــبکه  ــتر ش ــتفاده از بس ــوص اس ــن خص ای
ــورد  ــد م ــای بان ــد پهن ــوری می توان ــر ن فیب
ــد  ــرویس های جدی ــه س ــت ارائ ــاز را جه نی

ارتباطــی فراهــم آورد و پیش بینــی ســرعت 
و پهنایــی مدنظــر بــرای فناوری هــای آینــده 
ــتریان  ــداد مش ــد و تع ــم زن ــات را رق ارتباط
و درآمــد ســرویس ها را بــرای مخابــرات 

ــد. ــش ده افزای
 از ســال 95 کــه مخابــرات اصفهــان بــا 
ــیر از  ــد مس ــرای چن ــراوان اج ــات ف تبلیغ
طــرح FTTH را عملیاتــی کــرد، شــواهد 
ــد. ــف ش ــرح متوق ــه ط ــد ک ــان می ده نش

 منتظــر بودیــم بــا مدیریــت جدیــد در 
مخابــرات اصفهــان ایــن رونــد ســرعت 

ایــن  اهمیــت  علی رغــم  ولــی  بگیــرد؛ 
موضــوع و اینکــه اســتان اصفهــان نخســتین 
ــروع و  ــرح را ش ــن ط ــه ای ــود ک ــتانی ب اس
اجــرا کــرد، بــه یکبــاره حرکتــش کنــد شــد. 
بــه طــور قطــع و یقیــن وجــود یــک شــبکه 
فیبــر نــوری گســترده و یکپارچــه در کشــور  
طــی 5 ســال آینــده مهم تریــن زیرســاخت 
خلــق ثــروت، توســعه، رشــد اقتصــادی 
ــام  ــرای تم ــمند ب ــتغال هوش ــاد اش و ایج
و  جوانــان  به ویــژه  خانــواده،  اعضــای 
شــرکت های نوپــا و جــذب ســرمایه گــذاری 

ــورت  ــود و در ص ــد ب ــروت خواه ــب ث و کس
ســهل انگاری بیــش از پیــش از گردونــه 
فناوری هــا  عرصــه  در  حضــور  و  رقابــت 

ــاد. ــم افت ــب خواهی عق
ــو  ــه، عض ــک تراکم ــه، باب ــن زمین  در همی
فیبــر  کمیتــه  رئیــس  و  هیئت مدیــره 
ــران نیــز گفتــه  ــرات ای ــوری شــرکت مخاب ن
ــود در  ــای موج ــاس الگوه ــر اس ــت: ب اس
دنیــا، ایــران در بخــش فیبــر فاقــد جایــگاه 
و شــمال  خاورمیانــه  منطقــه  در  اســت. 
ــت،  ــر، کوی ــون قط ــورهایی چ ــا، کش افریق
را    FTTH از  اســتفاده  لبنــان  و  ترکیــه 
ــا وجــود جمعیــت کــم  ــد و ب شــروع کرده ان

هســتند؛  جلوتــر  مــا  از  رتبه بندی هــا  در 
ــرای  ــه زودی ب ــن جایــگاه ب ــم ای امیدواری

ــود. ــاد ش ــز ایج ــران نی ای

#میراث_تاریخی
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درحاشیه

 تفاهم نامه همکاری اداره کل 
هواشناسی و سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی اصفهان

ــا  ــدار ب ــان در دی ــر کل هواشناســی اســتان اصفه مدی
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
ــت  ــای مثب ــه دیدگاه ه ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی اس طبیع
ــول  ــت: تح ــازمان گف ــن س ــا ای ــاط ب ــوص ارتب درخص
ــرد  ــا رویک ــی ب ــازمان هواشناس ــانی س در خدمات رس
توســعه هواشناســی کاربــردی در ســال های اخیــر بــه 
ســمت کاربــردی کــردن خدمــات و انتقــال اطالعــات و 

ــوده اســت. ــران ب ــه کارب ــای اساســی ب توصیه ه
ــا  ــک ب ــالت نزدی ــاط و تعام ــزود: ارتب ــجندی اف بیس
ــات  ــب جلس ــتان در قال ــارکتی اس ــتگاه های مش دس

ــت. ــوده اس ــرح ب ــن ط ــای ای ــه مزای ــک از جمل ته
 رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
ــون تاســیس  ــه قان ــا اشــاره ب ــز ب ــی اســتان نی طبیع
ســازمان، دو هــدف اصلــی ســازمان نظــام مهندســی 
مهندسی ســازی  را  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
فرآیندهــای تولیــد و توانمندســازی دانش آموختــگان 
و بسترســازی ورود ایشــان بــه عرصــه کشــاورزی 
عنــوان                        بخــش  ارتقــای  و  دانــش  انتقــال  بــرای 
کــرد. همچنیــن کســب رتبه هــای برتــر را مرهــون 
حضــور دانش آموختــگان توانمنــد در ایــن بخــش 

ــت. دانس
تقی پــور افــزود: شــرکت های خدمــات مشــاوره ای 
فنــی و مهندســی کشــاورزی در ســطح اســتان، بــازوی 
ــد  توانمنــد و اجرایــی ســازمان و نقطــه اتصــال و پیون
بــه بهره بــرداران و گزینــه مناســبی بــرای انتقــال 
داده هــا و یافته هــای هواشناســی بــه کشــاورزان و 

بهره بــردارن هســتند. 

 20 میلیارد ریال اعتبار 
برای آزادسازی دو معبر در کاشان  

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

از  کاشــان  شــهرداری  یــک  منطقــه  سرپرســت 
اختصــاص 20 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای آزادســازی 
و تملــک معبــر 16 متــری صــدره و ســرفره خبــر داد و 
گفــت: پــروژه شــبکه 16 متــری حــد فاصــل خیابــان 
مــال فتــح هللا بــه حســینیه صــدره و ســرفره بــه طــول 
حــدود 200 متــر از پروژه هایــی اســت کــه اخیــرا 
اقدامــات تملــک و آزادســازی آن بــا پیگیــری مســتمر 
ــام  ــه انج ــک ب ــه ی ــهرداری منطق ــالک ش ــوزه ام ح

ــت. ــیده اس رس
مرتضــی والــی زاده بــا بیــان اینکــه تمامــی پالک هــای 
ایــن مســیر بــا در نظــر گرفتــن و اهمیــت حفــظ آثــار 
ــود،  ــازی می ش ــک و آزادس ــی تمل ــمند و تاریخ ارزش
تصریــح کــرد: بــرای آزادســازی و تملــک معبــر صــدره 

و ســرفره 20میلیــارد ریــال اعتبــار اختصــاص داده 
ــن  ــری، ای ــبکه 16 مت ــرض ش ــت ع ــا رعای ــده و ب ش

ــرد. طــرح صــورت مــی گی
ــه  ــان ادام ــهرداری کاش ــک ش ــه ی ــت منطق سرپرس
ــرم  ــاه مح ــیدن م ــش از فرارس ــروژه پی ــن پ داد: ای
در دو الیــن رفــت و برگشــت، از قبیــل زیرســازی، 
جابه جایــی شــبکه آب، بــرق و گاز، جدول گــذاری 
ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــنایی ب ــن روش و تامی

ــروژه را تســهیل در  ــن پ ــی زاده هــدف از انجــام ای وال
رفــت و آمــد، به ویــژه در مــاه محــرم دانســت و گفــت: 
نخــل قدیمــی محلــه صــدره و ســرفره هــر ســاله مــورد 
ــرد  ــرار می گی ــزاداران حســینی ق توجــه بســیاری از ع
و تعریــض ایــن معبــر تاثیــر شــگرفی در رفــع مشــکل 

ترافیــک خواهــد داشــت. 

مدیر میراث فرهنگی کاشان:
واگذاری کاروانسرای تاریخی 

گبرآباد قمصر خارج از اختیارات 
شهرستانی است

دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس    
واگــذاری کاروانســرای  و گردشــگری کاشــان گفــت: 
تاریخــی گبرآبــاد قمصــر از توابــع ایــن شهرســتان از حیطــه 
ــارات شهرســتانی  ــن اداره در چارچــوب اختی ــارات ای اختی
ــرد: مســئولیت  ــار ک خــارج اســت. محســن جــاوری اظه
قمصــر  »گبرآبــاد«  تاریخــی  کاروانســرای  واگــذاری 
ــا  ــدوق احی ــده صن ــر عه ــه بخــش خصوصــی ب کاشــان ب
و بهره بــرداری از بناهــا و اماکــن تاریخــی و فرهنگــی 
کشــور اســت. وی افــزود: واگــذاری بناهــای تاریخــی 
ــدوق  ــم صن ــا تصمی ــا حقوقــی ب ــه اشــخاص حقیقــی ی ب
تاریخــی  مکان هــای  و  بناهــا  از  بهره بــرداری  و   احیــا 
و فرهنگــی انجــام می شــود و ایــن صنــدوق بــدون ارتبــاط 
اداری بــا اداره هــای کل اســتان ها بــه صــورت مســتقیم بــا 

ــد.  ــد می کن ــرارداد منعق ــردار ق بهره ب
ــر  ــی ب ــه خــود را مبن ــن اداره، وظیف ــان داشــت: ای وی بی
گام برداشــتن بــرای تعمیــر، بازســازی و مرمــت ایــن اثــر 

تاریخــی انجــام داده اســت.
بــه گفتــه وی صنــدوق احیــا و بهره بــرداری از بناهــا 
 و اماکــن تاریخــی و فرهنگــی نیــز در حــال رایزنــی 
و انتخــاب پیمانــکار بــرای واگــذاری کاروانســرای تاریخــی 

گبرآبــاد اســت.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: اســتفاده نکــردن از آثــار 
تاریخــی بــه مــرور زمــان باعــث فرســایش و از بیــن رفتــن 

آن هــا می شــود. 
پیش تــر اداره میــراث فرهنگــی کاشــان اعــالم کــرده 
ــاد« قمصــر  ــردار کاروانســرای تاریخــی »گبرآب ــود، بهره ب ب
کاشــان بــه علــت نداشــتن صالحیــت الزم و عمــل نکــردن 

بــه تعهداتــش خلــع یــد شــده اســت. ایرنــا

 اجرای فیبر نوری در هاله ای از ابهام

،،
معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اشــاره  مســئله  ایــن  بــه  اصفهــان 
داشت که اکنون شهرسازی در دنیا 
بــه ســمت طرح هــای اســتراتژیک و 
توســعه عمــران و همــگام با تغییرات 

در شــهر ها پیــش مــی رود
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رخداد
 دستگیری مرد 41 ساله به جرم 
همجنس بازی در فضای مجازی

ــردی  ــزد از شناســایی ف ــای اســتان ی ــس فت ــس پلی رئی
ــران  ــل دیگ ــای پروفای ــتفاده از عکس ه ــا سوء اس ــه ب ک
اقــدام بــه ســاخت کانال هــای همجنس بــازی کــرده بــود، 

ــر داد. خب

ســرگرد مرتضــی ابوطالبــی بــا بیــان اینکــه پلیــس فتــا 
ــال رصــد فضــای مجــازی  ــل در ح ــا هوشــیاری کام ب
ــت  ــا در دس ــاله ب ــردی 18 س ــرد: ف ــار ک ــت، اظه اس
داشــتن مرجوعــه قضائــی از دادســرای عمومــی و 
انقــاب شهرســتان یــزد بــه ایــن پلیــس مراجعــه کــرد 
و مدعــی بــود فــردی ناشــناس از طریــق ســاختن 
پروفایلــی در شــبکه اجتماعــی، تصاویــر شــخصی اش را 
کــه بــر روی پروفایلــش بــوده، برداشــته و ســپس ایــن 
ــال  ــایه هایش ارس ــتان و همس ــرای دوس ــر را ب تصاوی

کــرده اســت.
وی افــزود: فــرد شــاکی مدعــی شــده کــه فــرد 
ــل  ــری از او روی پروفای ــتن تصوی ــا گذاش ــناس ب ناش
ــه  ــی ب ــت و فحاش ــاد مزاحم ــه ایج ــدام ب ــه اق جداگان
همــه دوســتان وی کــرده و نیــز بــا عکــس او در شــبکه 
ــوای  ــا محت ــاص ب ــی خ ــاختن کانال ــا س ــی ب اجتماع

فــردی همجنس بــاز در حــال فعالیــت اســت.
رئیــس پلیــس فتــای اســتان یــزد در ادامــه بــا اشــاره 
ــازی در  ــوان همجنس ب ــا عن ــده ای ب ــکیل پرون ــه تش ب
ــی و  ــات فن ــام اقدام ــا انج ــت: ب ــازی  گف ــای مج فض
ــه صــورت  ــه ب ــم ک ــی، شــماره ســیم کارت مته اطاعات
ناشــناس در فضــای مجــازی فعالیــت کــرده، بررســی 
ــرزاد  ــت ف ــه هوی و مشــخص شــد فــردی 42 ســاله ب
کــه متاهــل و دارای 4 فرزنــد اســت، اقــدام بــه هتــک 

ــزی شــاکی کــرده اســت. حیثیــت و آبروری
ــال  ــن فع ــق مخبری ــزود: از طری ــی اف ــرگرد ابوطالب س
ایــن پلیــس و بــا اخــذ مجــوز قضایــی متهــم در محــل 
ــای الزم  ــس از بازجویی ه ــد و پ ــتگیر ش ــود دس کار خ
و بــا توجــه بــه مســتنداتی کــه کارشناســان فنــی ایــن 
ــد  ــخص ش ــد، مش ــدا کردن ــی وی پی ــس در گوش پلی
ــا افــراد زیــادی کــه  چندیــن ســال اســت کــه متهــم ب
ــارف دارد و  ــاط نامتع ــتند ارتب ــودش هس ــس خ همجن
ــه  ــدام ب ــران اق ــر دیگ ــق سوء اســتفاده از تصاوی از طری

ــا هــم جنــس خــود کــرده اســت. ایســنا ــاط ب ارتب

 فوت و مصدومیت دو کارگر  
بر اثر ریزش آوار در کاشان

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــه  ــه  در حــال ســاخت  منجــر ب ــوار کارخان  ریــزش دی
ســقوط حجــم ســنگینی از آوار روی دو کارگــر 35 و 40 

ســاله مشــغول بــه کار در ایــن مــکان شــد.
ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر  فدایــی،  هللا  روح 
آتش نشــانی شــهرداری کاشــان، گفــت: ســاعت 15:13 
روز 28خــرداد در پــی تمــاس  همــکار کارگــران بــا 
ــر گرفتــار شــدن کارگــر  ســامانه 125 ســازمان مبنــی ب
ــر  ــی امیرکبی ــع در شــهرک صنعت ان مشــغول کار   واق
)جعفرآبــاد( خیابــان اللــه ، تیــم نجــات و امــداد 
ایســتگاه 4 آتش نشــانی کاشــان بــه محــل اعــزام شــد 
ــخص  ــروج ش ــه خ ــدام ب ــه اق ــزات مربوط ــا تجهی و ب

ــرد. ــر آوار ک ــدوم در زی ــر مص ــی و کارگ متوف
ــاد آوار،  ــه علــت حجــم زی فدایــی گفــت: متاســفانه  ب
یکــی از  دو کارگــر افغــان فــوت کــرده و دیگــری 
مصــدوم شــده بــود کــه پــس از خــروج آن هــا از زیــر 
ــد  ــکاری واح ــا هم ــان ب ــانان کاش ــط آتش نش آوار توس
آتش نشــانی شــهرک صنعتــی امیــر کبیــر، بــه عوامــل 

ــدند. ــل داده ش ــس تحوی ــرم اورژان محت
خواســت  و کارگــران  پیمانــکاران  از  ادامــه  در  وی 
تــا توصیه هــای ایمنــی را جــدی بگیرنــد و اصــول 
کننــد  رعایــت  گودبرداری هــا  در  را  مقاوم ســازی 
جلوگیــری  ناگــوار  حــوادث  این گونــه  بــروز  از   تــا 

شود.

جان باختن ۲ نوجوان در پی گرمای 
شدید هوا در سیستان و بلوچستان

کیمیای وطن مدیــر مرکــز فوریت هــای پزشــکی 
ــوم پزشــکی ایرانشــهر از جــان باختــن 2  دانشــکده عل
نوجــوان در پــی گرمــای شــدید هــوا و تشــنگی در 
و  سیســتان  جنــوب  در  واقــع  فنــوج  شهرســتان 

بلوچستان خبر داد.
بــه نقــل از دانشــگاه علــوم پزشــکی محمودرضــا ناصــح، 
ــوم  ــکده عل ــکی دانش ــای پزش ــز فوریت ه ــر مرک مدی
پزشــکی ایرانشــهر، گفــت: روز یکشــنبه 5 نوجــوان 
توابــع شهرســتان  از  اهــل روســتای »مســکوتان« 
ــه منطقــه »جلگــه« روســتای  فنــوج توســط خــودرو ب
ــا در  ــودرو آن ه ــه خ ــد ک ــان« رفتن ــی خ ــاه جنگ »چ
ــت  ــی شــد و از حرک ــص فن ــار نق  مســیر برگشــت دچ

بازماند.
ــن  ــر از ای ــه، 3 نف ــن حادث ــی ای ــرد: در پ ــار ک وی اظه
ســمت  بــه  پیــاده  می گیرنــد  تصمیــم  نوجوانــان 
ــد کــه متاســفانه 2 نفــر از  روســتای خــود حرکــت کنن
ــوا و  ــدید ه ــای ش ــل گرم ــه دلی ــیر راه ب ــا در مس آن ه
ــر  ــد و نف ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــاد ج ــنگی زی تش
ســوم صبــح دیــروز بــا کمــک اهالــی منطقــه بــه مرکــز 

ــرد. ــدا ک ــال پی ــکوتان انتق ــی مس درمان
ــوم  ــکده عل ــکی دانش ــای پزش ــز فوریت ه ــر مرک  مدی
پزشــکی ایرانشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از مــداوای 
ــوان ســوم  ــی نوج ــال عموم ــال حاضــر ح ــه در ح اولی
ــود گــزارش شــده، افــزود: توصیــه می شــود  ــه بهب رو ب
ــه گرمــای شــدید هــوا از ترددهــای  ــا توجــه ب مــردم ب

ــد. غیرضــروری خــودداری کنن

روســتایی  فاضــاب  و  آب  عامــل  مدیــر 
ــه 588  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
روســتای اســتان بــا کمبــود آب مواجــه 
ــن  ــادی در ای ــت زی ــت: جمعی ــتند، گف هس

روســتاها ســکونت دارنــد. 
هفتــه  مناســبت  بــه  رشــیدی  علــی    
اشــاره  بــا  آب   مصــرف  در  صرفه جویــی 
آب  مصــرف  در  صرفه جویــی  اینکــه  بــه 
بایــد در اســتان کرمــان و کشــور خشــک 
ــل  ــی تبدی ــگ عموم ــک فرهن ــه ی ــران ب ای
ــا ارزش  ــع ب ــچ منب ــروز هی ــت: ام ــود، گف ش
ــن  ــت و مهم تری ــد آب نیس ــداری مانن  و پای
 و بــا ارزش تریــن منابــع در اختیــار بشــر 
ــاارزش و  ــد قــدر ایــن مــاده ب آب اســت؛ بای

ــی را دانســت. ــع حیات منب
مدیــر عامــل آب و فاضاب روســتایی اســتان 
کرمــان گفــت: ســفره های آب زیرزمینــی 
بــه عنــوان یکــی از ذخایــر آب جهــان در 
 حــال از دســت دادن منابــع خودشــان بــوده 
و متاســفانه ظرفیت هایــی کــه ســال های 
ســال در ایــن ســفره ها بــه وجــود آمــده 

کم کــم از دســت مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خشــک شــدن 
ــد  ــال دارن ــه دنب ــدی ب ــب ب ــفره ها عواق س
تصریــح کــرد: خشــکی منابــع، کمبــود منابــع 
آلودگــی  آب،  و  زمیــن  فرونشســت  آب، 
 آب هــا، شــور شــدن آب هــای زیرزمینــی 
ــه  ــنگین  و ...، ب ــزات س ــاد فل ــی ایج و حت
ــت. ــی اس ــای زیرزمین ــود آب ه ــل کمب دلی

رشــیدی عنــوان کــرد: میانگیــن مصــرف آب 
ــبانه روز 142  ــر در ش ــر نف ــرای ه ــان ب در جه
ــه کشــور خشــک  ــران ک ــا در ای ــوده، ام لیترب
ــت. ــر اس ــدود 25۶ لیت ــت ح ــی اس و کم آب

وی بیــان کــرد: مــا در منطقــه خشــک جهــان 

ــور  ــه ط ــا ب ــرف آب م ــا مص ــم؛ ام ــرار داری ق
ــی  ــر متوســط مصــرف جهان متوســط دو براب
ــرانه  ــه س ــت ک ــی اس ــن در صورت ــت؛ ای اس
آب تجدیدشــونده در دنیــا 7 هــزار و ۶00 متــر 
ــر در ســال اســت و  ــه ازای هــر نف مکعــب ب
ــزار و ۹00  ــک ه ــه ی ــران ب ــرانه در ای ــن س ای
ــی  ــرده؛ یعن ــدا ک ــش پی ــب کاه ــر مکع مت
حــدود یک ســوم ســرانه آب تجدیدپذیــر 

ــم. ــار داری ــران در اختی ــان را در ای جه

 متوسط بارندگی در استان کرمان 
1۲۸ میلیمتر است

ــور  ــی کش ــط بارندگ ــزود: متوس ــیدی اف رش
ایــن  240 میلیمتــر اســت و هــر ســاله 
ــط  ــد و متوس ــدا می کن ــش پی ــط کاه متوس
اســتان کرمــان 128 میلیمتــر اســت کــه ایــن 
نشــان می دهــد وضعیــت کرمــان بســیار 

ــود. ــد ب ــم خواه وخی
روســتایی  فاضــاب  و  آب  عامــل  مدیــر 
اســتان کرمــان گفــت:  متاســفانه مقــدار 
آبــی کــه در اختیــار داریــم، بــد اســتفاده 
ــاورزی از  ــش کش ــژه در بخ ــم؛ به وی می کنی
آب بی رویــه اســتفاده می کنیــم و ۹2 درصــد 

استســهال مصــرف آب در بخــش کشــاورزی 
ــت. اس

وی بیــان کــرد: قیمــت بســیار پاییــن مصرف 
آب در بخــش کشــاورزی باعــث نابســامانی 
شــده و زمانــی کــه قیمــت آب بــرای بخــش 
کشــاورزی صفــر اســت، هــر محصولــی 
کــه  کشــاورز کشــت کنــد، بــرای او ســودآور 

اســت.
ــژه در  ــود آب به وی ــوان کــرد: کمب رشــیدی عن
مناطــق جنــوب و شــرق اســتان کرمــان کــه 
منــازل آن هــا خانه بــاغ اســت موجــب شــده 
برخــی اهالــی منطقــه از انشــعابات غیرمجــاز 
بــرای تامیــن آب باغ هــا و فضــای ســبز 

اســتفاده کننــد.
وی گفــت: در جنــوب و شــرق اســتان کرمــان 
دو برابــر مصــرف آب، تولیــد آب داریــم؛ 
ــا مشــکل کمبــود آب مواجــه  ــاز هــم ب امــا ب

ــتیم. هس
ــزار و ۹00 روســتا  ــرد: 5 ه ــوان ک رشــیدی عن
در ســطح اســتان کرمــان داریــم کــه از ایــن 
تعــداد 2 هــزار و 700 روســتایی بــاالی 20 
خانــوار جمعیــت دارنــد کــه بســیاری از ایــن 
روســتاها یــا فاقــد آب آشــامیدنی یــا دچــار 

ــود آب هســتند. کمب
 حضور 4۲ درصد جمعیت استان 

کرمان در روستاها
درصــد   42 از  بیــش  داشــت:  بیــان  وی 
یــک  یعنــی  کرمــان،  اســتان  جمعیــت 
میلیــون و 2۶0 نفــر در روســتاها زندگــی 
می کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 25 
درصــد جمعیــت کشــور در روســتاها زندگــی 
می کننــد و بایــد دولــت بــرای جمعیــت 
ســنگین روســتایی کرمــان بــه صــورت ویــژه 

کنــد. برنامه ریــزی 

مدیــر عامــل آب و فاضاب روســتایی اســتان 
ــداد  ــه اینکــه ســاالنه تع ــا اشــاره ب ــان ب کرم
ــتاها در  ــه روس ــانی را ب ــروژه آبرس ــادی پ زی
ســطح اســتان اجــرا می کنیــم، افــزود: ســال 
ــی  ــق اقتصــاد مقاومت ــل در راســتای تحق قب
تامین آب آشــامیدنی 513 روســتا در اســتان 
در قالــب یــک پــروژه و بیــش از یــک هــزار 
ــتاها در  ــذاری در روس ــر لوله گ و 15۹ کیلومت

ــا انجــام شــد. ــن پروژه ه ای
ــارد  ــش از 140 میلی ــرد: بی ــان ک ــیدی بی رش
بــه  آبرســانی  پروژه هــای  بــرای  تومــان 
ــت و در  ــده اس ــار ش ــن اعتب ــتاها تامی روس
ایــن پروژه هــا بیــش از 850 مخــزن ذخیــره 
آب ســاخته و بیــش از ۶0 حلقــه چــاه آب در 

ــت. ــده اس ــز ش ــر و تجهی ــتاها حف روس
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــه اینک ــار ب ــا اش وی ب
588 روســتا  بــا کمبــود آب مواجــه هســتند، 
ــادی  ــت زی ــتاها جمعی ــن روس ــزود: در ای اف
ــه  ــی ک ــم اقدامات ــتند و علی رغ ــاکن هس س
صــورت گرفتــه، منابــع آبــی را از دســت 
داده ایــم و پیگیــر هســتیم ببینیــم می توانیــم 

ــم. ــدا کنی ــا پی ــرای آن ه ــد ب ــع جدی مناب
فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــرد: ۹00  ــد ک ــان تاکی ــتان کرم ــتایی اس روس
روســتا در اســتان بــه وســیله تانکــر آبرســانی 
ــا اجــرای پروژه هــا در ســال  می شــدند کــه ب
گذشــته، ایــن عــدد بــه 54۶ روســتا کاهــش 

ــن  ــم ای ــی می کنی ــا پیش بین ــدا کــرده؛ ام پی
تعــداد در تابســتان، بــا توجــه بــه کمبودهایــی 
کــه خواهیــم داشــت، دوبــاره بــه 700 روســتا 

افزایــش پیــدا کنــد.
ــم  ــتا داری ــرد: 2۶5 روس ــوان ک ــیدی عن رش
کــه بــا شــوری آب مواجــه هســتند کــه بایــد 

ــه شــود. ــن زمین فکــری در ای
ــن  ــه تامی ــه در زمین ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
و نگهــداری وســایل آبرســانی مشــکل داریــم 
افــزود: بایــد از 13 هــزار و 200 کیلومتــر شــبکه 
ــر  آبرســانی روســتایی، 4 هــزار و ۶00 کیلومت
خــط انتقــال آب و 18 هــزار کیلومتــر شــبکه 
نگهــداری  اســتان کرمــان  روســتایی  آب 

شــود.
روســتایی  فاضــاب  و  آب  عامــل  مدیــر 
بیــان داشــت: هیچ گونــه اعتبــار ملــی بــرای 
ــرکت های آب  ــداری ش ــر و نگه ــه تعمی هزین
و فاضــاب روســتایی در نظــر گرفتــه نشــده 

اســت.
ــزار و 850  ــک ه ــرد: ی ــح ک ــیدی تصری رش
ــان  ــتان کرم ــن آب در اس ــع تامی ــورد منب م
ــژه  ــار وی ــت و اعتب ــه مراقب ــاز ب ــم کــه نی داری
دارد و بــا مشــکل شــدید کمبــود منابــع 
ــا و اســتفاده  ــر پمپ ه ــی در بحــث تعمی مال
دوبــاره از آن هــا روبــه رو هســتیم؛ بــه طــوری 
بــرای تعمیــر هــر پمــپ آب چــاه نیــاز بــه 5 

ــت. مهــر ــار اس ــان اعتب ــون توم میلی

مدیر عامل آبفار کرمان:

 588 روستای کرمان 
با کمبود آب مواجه هستند

ــوم  ــگاه عل ــجویی دانش ــور دانش ــی و ام ــابق فرهنگ ــاون س مع
ــی در  ــی و آموزش ــع فرهنگ ــداث مجتم ــهرکرد از اح ــکی ش پزش

ــر داد. ــگ خب ــتان کوهرن ــع در شهرس ــرد واق ــهر چلگ ش
 مهــرداد شــهرانی گفــت: مجتمــع فرهنگــی و آموزشــی در شــهر 
ــه مســاحت  ــی ب ــگ در زمین ــع در شهرســتان کوهرن ــرد واق چلگ

ــود. ــداث می ش ــع اح ــر مرب ــزار مت 450 ه
 وی افــزود: مقــرر شــد مشــکل در دســترس نبــودن بــا احــداث 
ــرف  ــذرد برط ــه می گ ــه از رودخان ــیر ک ــمتی از مس ــل در قس پ
شــود؛ ولــی متأســفانه ایــن طــرح تاکنــون بــه دلیــل اعتراضــات 
برخــی افــراد بــه پیمانــکار، اجرایــی نشــده اســت.وی از اعطــای 
ــه  ــی ب ــل دسترس ــداث پ ــرای اح ــار ب ــان اعتب ــون توم 500 میلی
مجتمــع خبــر داد و افــزود: در صــورت پیگیــری مســئوالن و 
تخصیــص اعتبــار، مراحــل احــداث مجتمــع تســریع خواهد شــد.

شــهرانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجتمــع جــزو چهــار مجتمــع 
ــن  ــت: ای ــد، گف ــد ش ــور خواه ــی کش ــی و آموزش ــزرگ فرهنگ ب
ــاه  ــوزش، رف ــدف آم ــا ه ــی ب ــی و آموزش ــای فرهنگ مجتمع ه
و فعالیــت بــرای دانشــجویان دانشــگاه های کشــور احــداث 

می شــوند.
ــع بن بســت شــهر چلگــرد، دانشــگاه اهــواز  ــرای رف وی گفــت: ب
یــزد، کاشــان و اصفهــان در ســاخت ایــن ســرمایه گذاری کمــک 

کردنــد.
شــهرانی بــا اشــاره بــه فســخ قــرارداد فــروش خوابــگاه خیابــان 
آیــت هللا کاشــانی طــی ســال های اخیــر تصریــح کــرد: بــا تشــکیل 
چندیــن جلســه دادگاه رأی بــه نفــع دانشــگاه صــادر شــد و اکنون 
ــدون  ــه ب ــوه قضائی ــده در ق ــه پرون ــت ک ــال اس ــج س ــدود پن ح

رســیدگی باقــی مانــده اســت. ایســنا

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــه زودی 
مراحــل ســاخت فــاز نخســت دهکــده المپیــک 
در چهارمحــال و بختیــاری آغــاز می شــود کــه بــه 
ــب  ــه اشــتغال جال ــا، زمین ــراه ســایر طرح ه هم

ــد. ــی را فراهــم می کن توجه
ــا  ــروز در نشســت ب ــر دی   قاســم ســلیمانی ظه
صنعتگــران صنایــع دســتی اظهــار داشــت: آمــار 
بیــکاری اســتان بــاال گــزارش شــده کــه یکــی از 
ــان اشــتغال  ــل آن افزایــش تعــداد متقاضی دالی

ــا افزایــش نــرخ مشــارکت اســت. ی
وی افــزود: ســال گذشــته 33 هــزار نفــر در 

اســتان متقاضــی شــغل بودنــد کــه از ایــن 
مجمــوع، زمینــه اشــتغال 14 هــزار و 300 نفــر در 

ــد. ــم ش ــتان فراه اس
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: 
دســتگاه های دولتــی و بخــش خصوصــی بایــد 
ــازماندهی  ــتغال و س ــاد اش ــرای ایج ــود را ب خ
دوبــاره امــور اقتصــادی اســتان و همچنیــن 
ــرکت ها  ــا و ش ــرمایه گذاران، بنیاده ــوت از س دع

ــد. ــاده کنن آم
راه انــدازی  کــرد:  خاطرنشــان  ســلیمانی 
ــوالد  ــاز 2 ف ــردگان، ف ــیمی ل ــای پتروش طرح ه

سفیددشــت، اکــو انــرژی و فــاز نخســت دهکــده 
المپیــک، زمینــه اشــتغال تعــداد جالــب توجهــی 

را فراهــم می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد زمینــه اشــتغال 20 
هــزار نفــر در اســتان گفــت: متأســفانه بــه علــت 
ــرمایه گذاری  ــتان، س ــود در اس ــری موج تنگ نظ
ــد آن  ــی نمی توانن ــت و برخ ــق نیس ــی موف خیل

ــد. را بپذیرن
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
ایجــاد زیرســاخت ها بایــد بــا هــدف ایجــاد 
ــع  ــرد: صنای ــح ک ــد، تصری ــراه باش ــتغال هم اش
دســتی، یکــی از ابــزار زودبــازده اســت کــه دارای 
ــه  ــا ب ــت؛ ام ــادی اس ــغل زی ــاد ش ــت ایج قابلی
شــرط اینکــه همــراه بــا آمــوزش قــوی و ایجــاد 

ــروش باشــد.   ــازار ف ب
ــه ایجــاد بازارچــه دائمــی  ــا اشــاره ب ســلیمانی ب

صنایــع دســتی در میــدان قــدس شــهرکرد 
ــی  ــی کاف ــه تنهای ــن بازارچــه ب ــزود: وجــود ای اف
ــد  ــگاهی بای ــای فروش ــداد واحده ــت و تع نیس

ــوند. ــی ش ــه تخصص ــد و البت ــش یاب افزای
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد 4 تــا 5 
ــات  ــهیات و امکان ــن، تس ــت: زمی ــه گف بازارچ
از محــل کمک هــای فنــی و اعتبــاری بــرای 

می شــود. اعطــا  زیرســاخت ها 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: 
در روســتاها بایــد در کنــار کارهــای عمرانــی 
ــا  ــود ت ــام ش ــز انج ــادی نی ــای اقتص فعالیت ه
ــهرها  ــه ش ــرت ب ــری از مهاج ــر جلوگی ــاوه  ب ع
ــز  ــتاها نی ــه روس ــوس ب ــرت معک ــه مهاج زمین

فراهــم شــود. تســنیم

 مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد از مســدود شــدن 5 
حلقــه چــاه غیرمجــاز در شهرســتان اشــکذر خبــر داد و گفــت: 
بــا مســدود شــدن ایــن چاه هــا در مصــرف 0.۹8 میلیــون متــر 

مکعــب از آب هــای زیرزمینــی صرفه جویــی شــد.
محمدمهــدی جوادیــان زاده بــا بیــان اینکــه بهره بــرداری از 
ــفره های آب  ــه س ــیب را ب ــترین آس ــاز بیش ــای غیرمج چاه ه
زیرزمینــی وارد می کنــد، اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس 
شناســایی و مســدود کــردن چاه هــای غیرمجــاز در دســتورکار 
آب منطقــه ای قــرار گرفتــه و از اولویت هــای ایــن شــرکت 

اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه حفــر و بهره بــرداری از چاه هــای غیرمجــاز 
مــورد پیگــرد قانونــی قــرار خواهــد گرفــت، افــزود: بــا متخلفان 

در ایــن زمینــه بــه طــور جــدی برخــورد خواهــد شــد.

جوادیــان زاده بــا اشــاره بــه اینکــه گشــت های ویــژه بــه منظــور 
ــتان  ــف اس ــق مختل ــاز در مناط ــای غیرمج ــایی چاه ه شناس
ــار  ــن گــروه در اشــکذر چه ــان کــرد: ای ــاده، بی ــه راه افت ــزد ب ی

ــد. حلقــه چــاه غیرمجــاز را شناســایی کردن
وی تعــداد چاه هــای غیرمجــاز مسدودشــده در شهرســتان 
اشــکذر را 5 حلقــه بــا حجــم صرفه جویــی 0.۹8 میلیــون متــر 
مکعــب و تعــداد چاه هــای پرشــده را 10 حلقــه چــاه بــا حجــم 

ــرد. ــر مکعــب اعــام ک ــون مت ــی 1.08 میلی صرفه جوی
بهره برداری هــای  اغلــب  اینکــه  بیــان  بــا  جوادیــان زاده 
غیرمجــاز بــه دلیــل ناآگاهــی از قوانیــن صــورت گرفتــه، افــزود: 
ــه اطاع رســانی و فرهنگ ســازی انجــام خواهــد  ــن زمین در ای
ــت آب  ــت و کمی ــن کیفی ــن رفت ــاهد از بی ــر ش ــا کمت ــد ت ش

ــیم. مهــر ــتان باش ــی اس ــفره های زیرزمین س

استانها

معاون سابق فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

احداث مجتمع فرهنگی و آموزشی در شهر چلگرد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد:

5 حلقه چاه غیرمجاز در اشکذر مسدود شد

استاندار چهارمحال و بختیاری:

فاز نخست دهکده المپیک در چهارمحال و بختیاری آغاز می شود

روزنه
پیش بینی جمع آوری ۲0 میلیارد ریال 

زکات فطره در چهارمحال و بختیاری
معــاون مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: پیش بینــی می شــود 20 میلیــارد 
ــه شــده در  ــگاه در نظــر گرفت ــال زکات فطــره از ۹11 پای ری

ــع آوری شــود. اســتان، جم
نصیــر محمــودی اظهــار کــرد: ســال گذشــته میــزان فطریه 
عــام جمع آوری شــده در اســتان 4 میلیــارد و ۹10 میلیــون 
ــادات 248  ــه س ــزان فطری ــال و می ــزار و 500 ری و 780 ه

میلیــون و 485 هــزار ریــال  از 802 پایــگاه بــوده اســت.
می شــود  پیش بینــی  جــاری  ســال  در  افــزود:  وی 
از ۹11 پایــگاه درنظــر  20 میلیــارد ریــال زکات فطــره 
گرفته شــده در اســتان، جمــع آوری شــود.  امســال50 هــزار 
پاکــت فطریــه در ســطح اســتان میــان خانواده هــا توزیــع 

می شــود.
ــتان در   ــداد اس ــه ام ــی کمیت ــارکت های مردم ــاون مش مع
ــی   ــای پیش بین ــر پایگاه ــاوه ب ــرد: ع ــح ک ــه تصری ادام
شــده، 72 پایــگاه نیــز بــرای دریافــت کمک هــا بــه منظــور 

ــه شــده اســت. ایســنا ــان در نظــر گرفت آزادی زندانی

 خانه تاریخی سنایی اردکان 
مرمت می شود 

ــع  ــراث فرهنگــی، صنای رئیــس اداره می کیمیای وطن
دســتی و گردشــگری اردکان از مرمــت خانــه ســنایی ایــن 

شهرستان خبر داد.

بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
حمیــد  یــزد،  اســتان  و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
ــاارزش در بافــت  ــه ب ــن خان ــار داشــت: ای مشــتاقیان اظه
تاریخــی شــهر اردکان و در یکــی از قدیمی تریــن محــات 
ــرار دارد        ــمی ق ــه بنی هاش ــار تکی ــتان، در کن ــن شهرس ای

و قدمــت آن بــه دوره قاجــار بازمی گــردد.
ــود  ــرد خ ــاری منحصربه ف ــا معم ــا ب ــن بن ــزود: ای وی اف
یکــی از یادگارهــای دوره قاجــار اســت کــه بــا همــت اداره 
میــراث فرهنگــی شهرســتان اردکان و بخــش خصوصی در 

حــال مرمــت و بازســازی اســت.
ــن  ــام در ای ــال انج ــای در ح ــاره مرمت ه ــتاقیان درب مش
ــوده  ــدود فرس ــیدن ان ــرد: تراش ــوان ک ــی عن ــه تاریخ خان
کارگاه  از  بیــرون  بــه  حمــل  و  بــام  پشــت  کاهــگل 
ــام  ــیب بندی ب ــز و ش ــاح خاکری ــام و اص ــازی ب سبک س
ــی  ــه جنوب ــاالر جبه ــا، مرمــت ســقف ت و اصــاح ناودان ه
کنوشــکنی خشــتی بــا مــات گل، تراشــیدن انــدود 
فرســوده گــچ و کاهــگل روی دیواره هــای بادگیــر، مرمــت 
و انــدود کاهــگل روی دیــواره بادگیــر، اجــرای انــدود 
ــام از جملــه اقدامــات اضطــراری اســت  کاهــگل پشــت ب
ــه تاریخــی انجــام شــده اســت. کــه تاکنــون در ایــن خان

 حمایت از فعالیت 
خانه مطبوعات کرمان

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان گفــت: 
از حضــور و فعالیــت خانــه مطبوعــات پویا و منســجم که از 
حمایــت و همراهــی اهالــی رســانه اســتان برخــوردار باشــد 

حمایــت خواهیــم کــرد.
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــاره ب ــا اش ــزاده ب ــا علی محمدرض
ــای  ــارکت اعض ــزان مش ــزود: می ــات اف ــای مطبوع خانه ه
خانــه مطبوعــات کرمــان در ایــن دوره بیــش از 88 درصــد 
ــا ایــن اقبــال اهالــی رســانه جــزو اســتان های  بــود کــه ب

ــم. ــرار گرفتی ــزان مشــارکت ق اول در می
ــز مراحــل  ــات نی ــس از انتخاب ــه پ ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
قانونــی و روال معمــول طــی شــد، افــزود: مــا در مجموعــه 
 ارشــاد کرمــان از حضــور و فعالیــت خانــه مطبوعاتــی پویــا 
و منســجم کــه از حمایــت و همراهــی اهالــی رســانه 
اســتان برخــوردار باشــد، بــه رســم ســال های اخیــر 

حمایــت خواهیــم کــرد. مهــر

1۵۸ هکتار از مراتع و جنگل های 
چهارمحال و بختیاری در آتش سوخت

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان چهارمحــال 
ــار از مراتــع و جنگل هــای  ــاری گفــت: 158 هکت و بختی
آتــش  در  ســال گذشــته  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ــوخت.  س
ــه ایــن رویــداد اظهــار  ــا اشــاره ب علــی محمــدی مقــدم ب
ــورد آتش ســوزی  داشــت: در ســال گذشــته حــدود 70 م
ــع ایــن اســتان گــزارش شــده اســت. در جنگل هــا و مرات

جنگل هــا  در  آتش ســوزی  وقــوع  کــرد:  عنــوان   وی 
و مراتــع چهارمحــال و بختیــاری کاهــش 30 درصــدی 

ــت.  ــته اس داش
ــوع  ــال وق ــا و احتم ــل گرم ــاز فص ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
ــاری  ــع چهارمحــال و بختی آتش ســوزی در جنگل هــا و مرات
ــردن  ــن ک ــگران از روش ــافران و گردش ــت: مس ــار داش اظه
آتــش در نقــاط مســتعد آتش ســوزی در جنگل هــا و 

ــد. ــع بپرهیزن مرات
وی اظهــار داشــت: چوپانــان نیــز بایــد در ارتفاعــات با دقت 
کامــل آتــش روشــن کننــد؛ چــرا کــه خطــر آتش ســوزی 
در جنگل هــا بــا توجــه بــه خشکســالی بســیار زیــاد اســت 

و مهــار آن در ارتفاعــات بســیار مشــکل اســت. مهــر

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی کاشــان از بازســازی، مرمــت 
ــار زین الدیــن کــه بخشــی از  و نصــب کتیبــه کاشــیکاری من
ــر داد.  ــود، خب کاشــی های آن در ســال ۹1 ســرقت شــده ب

محســن جــاوری بــا بیــان اینکــه ایــن کتیبــه کاشــیکاری بــا 
ــده  ــاخته ش ــده از آن س ــا مان ــه ج ــای ب ــه نمونه ه ــه ب توج
اســت، اظهــار داشــت: در بعضــی از قســمت های بدنــه 
بیرونــی منــاره زین الدیــن، بــا اســتفاده از کاشــی های 
ــه  ــود ک ــده ب ــاخته ش ــدی س ــوار کمربندمانن ــروزه ای، ن فی
ــرقت             ــروزه ای س ــی های فی ــن کاش ــی از ای ــال ۹1 بخش س

شــد.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســرقت بخشــی 

از کاشــی های محیطــی منــار و آســیب دیــدن بخشــی 
دیگــر، مرمــت و بازســازی ایــن کاشــی ها در دســتورکار قــرار   

گرفــت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
کاشــان تاکیــد کــرد: بدیــن ترتیــب کاشــی های کتیبــه 
مدنظــر از روی نمونه هــای بــه جــا مانــده ســاخته یــا مرمــت 
شــدند و ایــن کتیبــه کاشــیکاری در جــای اصلــی خــود نصب 

شــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن بنــای تاریخــی ابــراز داشــت: 
ــه شــماره 118  ــار زین الدیــن کاشــان کــه در ســال 1310 ب من
ــار ملــی قــرار گرفتــه اســت، 47 متــر ارتفــاع  در فهرســت آث

دارد و در نیمــه دوم قــرن نهــم هجــری قمــری و بنــا بــر نقلی 
در قــرن هفتــم بنــا شــده اســت.

 تخریب ۲4 متر از مناره تاریخی در سال 1۳0۵
جــاوری  ادامــه داد: در حوالــی ســال 1305 حــدود 24 متــر از 
ارتفــاع ایــن منــاره تخریــب شــد؛ چــرا کــه ایــن منــار آجــری 
ــت  ــد و از حال ــیب دی ــه آس ــان در دوره زندی ــه کاش در زلزل

تعــادل و ایســتایی خــارج و کمــی خــم شــد.
 مرمت و اصالح پله های مارپیچ منار زین الدین

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در طــول ســال های گذشــته تعمیــر 
ــان  ــه اســت، بی ــراث قــرار گرفت ــاره در دســتورکار می ایــن من
ــت  ــی، مرم ــار تاریخ ــن من ــت ای ــک مرم ــاز ی ــت: در ف  داش
ــای  ــرای کف فرش ه ــار، اج ــچ من ــای مارپی ــاح پله ه و اص
بــام و داخــل منــاره، بدنه ســازی داخلــی منــار، اصــاح شــیب 
و مرمــت نمــای آجــری بیرونــی در نقــاط آســیب دیده مــورد 

توجــه قــرار گرفــت. مهــر

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان:

کتیبه کاشیکاری منار زین الدین، بازسازی و نصب شد

،،
 بیــش از ۴۲ درصــد جمعیــت اســتان 
کرمــان، یعنــی یــک میلیــون و ۲۶۰ 
نفــر در روســتاها زندگــی می کننــد؛ 
بایــد دولــت بــرای جمعیــت ســنگین 
روســتایی کرمــان بــه صــورت ویــژه 

برنامه ریــزی کنــد

آگهی مزایده عمومی واگذاری داروخانه بیمارستان گلدیس شاهین شهر 

به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و 

یا با شماره تلفن 37924005-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسین)ع( 

گلپایگان به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و 

یا با شماره تلفن 37924005-031 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهانروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 53243 م الف53247 م الف



هرچنــد طبــق قانــون بایــد تعرفه هــای 
خدمــات درمانــی هــر ســال پیــش از 
شــروع ســال جدیــد مشــخص و از ابتدای 
ســال اجــرا شــود، امــا از گذشــته های دور 
همــواره رونــد تعییــن و ابــاغ تعرفه هــای 
بــوده  همــراه  حواشــی  بــا   پزشــکی 
و امســال نیــز تعرفه هــای خدمــات پــس 
ــان وزارتخانه هــای  از بحث هــای بســیار می
بهداشــت و رفــاه بــه عنــوان ارائه دهنــدگان 
و خریــداران خدمــات پزشــکی، ســرانجام 
بــا  تاخیــری حــدودا ســه ماهــه، روز 
یکشــنبه در هیئــت دولــت تصویــب شــد.

ــه  ــر گفت ــا ب ــت و بن ــد وزارت بهداش هرچن
پیشــنهاد رشــد  بهداشــت، کــف  وزیــر 
تعرفــه ای خــود بــرای ســال ۹۶ را بــر 
ــت  ــا در نهای ــود، ام ــته ب ــد گذاش ۱۰ درص
ــد  ــر 5 درص ــغ ب ــدی بال ــنبه رش روز یکش

در دولــت تعییــن شــد؛ ایــن در حالــی 
ــن شــرکای بیمــه ای  ــه پیــش از ای ــود ک ب
وزارت  مجموعــه  در  بهداشــت  وزارت 
رشــد  بــر  مبنــی  پیشــنهادهایی  رفــاه، 
ــد؛  ــرده بودن ــرح ک ــدی را مط ــر درص صف
ــدید  ــت ش ــا مخالف ــه ب ــنهادهایی ک پیش
وزارت بهداشــتی ها روبــه رو شــده بــود.

همچنیــن طبق اعــام پایــگاه اطاع رســانی 
دولــت، هیئــت دولــت روز یکشــنبه میــزان 
بیمــاران  بــرای  را  پرداختــی  فرانشــیز 
بســتری و بســتری موقــت شــهری در 
ــرای بیمــاران  مراکــز دولتــی ۱۰ درصــد و ب
 بســتری و بســتری موقــت روســتایی 
ــر  ــزار نف ــر ۲۰ ه ــهرهای زی ــاکنان ش  و س
و عشــایر در مراکــز دولتــی بــا رعایــت 
نظــام ارجــاع 5 درصــد تعییــن کــرد؛ ایــن 
در حالــی ســت کــه در قالــب طــرح تحــول 

ــردم در پرداخــت  نظــام ســامت ســهم م
ــهری و  ــز ش ــتری در مراک ــای بس هزینه ه
ــد  ــه ۶ و 3 درص ــب ب ــه ترتی ــتایی ب روس

ــود. ــه ب کاهــش یافت
دولــت همچنیــن ســازمان بیمــه ســامت 
ایــران را مکلــف کــرد بــرای پوشــش و ارائه 
ــرادی  ــرای اف ــگان ب ــه ای رای ــات بیم خدم
ــش  ــت پوش ــی تح ــت فعل ــه در وضعی ک
کمیتــه امــداد و ســازمان بهزیســتی قــرار 
ــد و نیــز افــرادی کــه تحــت پوشــش  دارن
ایــن کمیتــه نیســتند، بــا تشــخیص کمیتــه 
ــه  ــدور معرفی  نام ــور و ص ــازمان مذک و س
بــرای ســازمان بیمــه ســامت اقــدام کنــد.
ــز آن  ــش نی ــن بخ ــم ای ــه مه ــه نکت البت
اســت کــه هیئــت وزیــران ســهم مشــارکت 
ــون وســع  ــاس آزم ــر اس ــراد را ب ــایر اف  س
ــه  ــق بیم ــهم ح ــن س ــورت تعیی ــه ص و ب

ــق  ــرانه ح ــد س ــا صددرص ــد ت از ۱5 درص
بیمــه خدمــات درمانــی مصــوب هــر ســال 

ــرد.  ــن ک تعیی
ایــن در حالــی ســت کــه در جریــان اجرای 
ــدود ۱۱  ــامت، ح ــام س ــول نظ ــرح تح ط
ــت  ــگان تح ــورت رای ــه ص ــر ب ــون نف میلی
 پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفتنــد 
و اکنــون بــر اســاس آزمــون وســع، ســهم 
حــق بیمــه پرداختــی آن هــا مشــخص 

می شــود.
دیگــر مصوبــات مرتبــط بــا تعرفــه و بخــش 
پزشــکی کشــور در جلســه روز یکشــنبه 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــران ب ــت وزی هیئ
یکشــنبه  روز  مصوبــه  اســاس  بــر 
ــات  ــی از خدم ــه بعض ــت تعرف ــت دول هیئ
ســونوگرافی  درد،  و  بیهوشــی  شــامل 
آنژیوگرافــی عــروق کرونــر، اکوکاردیوگرافــی 
غیرمــادرزادی، آنژیوپاســتی عــروق کرونــر 

یافــت. کاهــش  شــیمی درمانی  و  
ــن ســرانه پزشــک  ــت همچنی ــت دول هیئ
)مامــا/  ســامت  مراقــب  و  خانــواده 

بــه  نســبت   ۱3۹۶ ســال  در  پرســتار( 
ســال ۱3۹۴ را بــه ازای هــر نفــر در مــاه در 
مناطــق شــهری بــرای پزشــکان دو نوبــت 
کاری )دو شــیفت( بــا ۱۰ درصــد افزایــش 
معــادل ۴۶۲۰۰ ریــال و بــرای پزشــکان 
ــا 5  ــیفت( ب ــک ش ــت کاری )ت ــک نوب ت
درصــد افزایــش معــادل 3۹۴۰۰ ریــال 

ــرد. ــن ک تعیی
ــزل نیــز  تعرفــه خدمــات پرســتاری در من

ــران تعییــن شــد. توســط هیئــت وزی
روماتیســمی  بیماری هــای  داروهــای 
نیــز تحــت پوشــش بیمــه پایــه قــرار 

. می گیــرد
هیئــت وزیــران بــه دنبــال تصمیمــات 
شــورای  جلســه  چهارمیــن  و  شــصت 
عالــی بیمــه خدمــات درمانــی کشــور 
در  بیولوژیــک  داروهــای  مصــوب کــرد 
بــر  روماتیســمی  بیماری هــای  درمــان 
ــام  ــع دوره ت ــذاری مرج ــاس »قیمتگ اس
درمــان« تحــت پوشــش بیمــه پایــه قــرار                  

گیــرد. ایســنا

مروری بر جزئیات تعرفه های پزشکی سال ۹۶
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 مدیر کل دفتر طب سنتی 
وزارت بهداشت بیان کرد:

 »دمنوش آویشن« 
 آنتی بیوتیک قوی 

برای درمان عفونت ریه
مدیــر کل دفتــر طــب ســنتی وزارت بهداشــت 
ــرای درمــان بیماری هــا  ــر اینکــه ب ــا تأکیــد ب ب
در کنــار طــب رایــج بایــد از ظرفیت هــای 
طــب ســنتی هــم اســتفاده شــود، گفــت: 
ــی(  ــه )پنومون ــای ری ــان عفونت ه ــرای درم ب
دمنــوش آویشــن، سیاوشــان و بابونــه بــه 
ــد راهگشــا  ــوان آنتی بیوتیــک قــوی می توان عن

باشــد. 
ــه  ــت ک ــرده اس ــه چرک ک ــک ری ــی ی پنومون
باعــث متــورم شــدن کیســه های کوچــک 
هوایــی در ریه هــا می شــود. در ایــن وضعیــت 
از مایعــات و  انباشــته  کیســه های هوایــی 
عفونــت شــده و نخســتین اتفــاق ســرفه های 
همــراه بــا خلــط و چــرک اســت؛ امــا تــب، لرز 

و تنگــی نفــس نیــز در پــی ایــن نشــانه ها بــه 
ــد. ــود می آی وج

و  ویــروس   باکتــری ،  از  متعــددی  انــواع 
عامــل شــروع کننــده  می تواننــد  قارچ هــا 

باشــند. افــراد  پنومونــی در 
بیمــاری پنومونــی را بســته بــه شــدت و علــت 
خفیــف  بیمــاری  یــک  می تــوان  بیمــاری 
شــدید یــا حتــی تهدیدکننــده زندگــی در 
ــوزادان  ــوال در ن ــه معم ــت ری ــر گرفت.عفون نظ
ســال   ۶5 از  مســن تر  افــراد  و   کــودکان 
و همچنیــن افــرادی کــه مشــکاتی نظیــر 
 ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن دارنــد، جدی تــر 
ــود؛ امــا خوشــبختانه  ــر خواهــد ب و خطرناک ت
آنتی بیوتیک هــا و داروهــای ضــد ویروســی 
انــواع پنومونــی  جدیــد قــادر بــه درمــان 

ــود. ــد ب خواهن
جــدای از طــب جدیــد و اســتفاده از داروهــای 
ــی، طــب ســنتی  ــان پنومون شــیمیایی در درم
نیــز راهــکار مؤثــری بــرای درمــان بــه بیمــاران 

ــد. ــه می کن توصی
ــب  ــر ط ــر کل دفت ــت، مدی ــود خدادوس  محم

داشــت:  اظهــار  بهداشــت،  وزارت  ســنتی 
ــب  ــه در ط ــت ری ــا عفون ــی ی ــاری پنومون بیم
ــرد  ــزاج ف ــن م ــه هــم ریخت ســنتی حاصــل ب
ــاع از  ــا اط ــه اول ب ــد در درج ــه بای ــت ک اس
مــزاج پایــه بیمــار بتوانیــم ســوء مزاجی را کــه 
بــرای او عــارض شــده، تشــخیص دهیــم و بــا 
رعایــت مــزاج روش مناســب را بــه کار گیریــم.

ــر طــب ســنتی وزارت بهداشــت  ــر کل دفت مدی
افــزود: دمنوش هایــی ماننــد دمنــوش آویشــن، 
سیاوشــان و بابونــه، جــزو دمنوش هایــی اســت 
کــه بــه عنــوان آنتی بیوتیــک خــوب بــرای 
درمــان عفونت هــای ریــه مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرنــد.
بــرای  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  خدادوســت 
ــد از  ــج بای ــب رای ــار ط ــاری در کن ــان بیم درم
ظرفیت هــای طــب ســنتی هــم اســتفاده 
و  آویشــن  بابونــه،  بخــور  گفــت:  شــود، 
ــک  ــه کم ــازی ری ــه پاک س ــطوخودوس ب اس
از  پیــش  بیمــار  اســت  الزم  می کنــد کــه 
ــا  ــا ب ــنتی حتم ــب س ــای ط ــرای توصیه ه اج

پزشــک خــود مشــورت کنــد. فــارس

ــن  ــس انجم ــد، نایب رئی ــرام مفی ــر به دکت
بــا  ارتبــاط  در  انکولــوژی،  و  رادیوتراپــی 
ســرطان پروســتات و برگــزاری کارگاهــی در 
ــن ســرطان  ــار داشــت: ای ــه، اظه ــن زمین ای
ــه  ــر ب ــورهای دیگ ــا و کش ــکا، اروپ در آمری
ــردان  ــایع در م ــرطان ش ــن س ــوان دومی عن
شــناخته می شــود و در کشــور مــا رتبــه 

چهــارم را دارد.
ــی همچــون شهرنشــینی،  ــزود: دالیل وی اف
وجــود هــوای ناســالم، آلودگــی هــوا، تغذیــه 
نامناســب، اســتفاده از قنــد، شــکر، نوشــابه، 
ــو،  ــا مایکرووی ــی ب ــواد غذای ــردن م ــرم ک گ
اســتاندارد  فیزیکــی،  فعالیــت  نداشــتن 
نبــودن غذاهــای مصرفــی، اســتفاده بیــش 
ــان  ــم گیاه ــرف ک ــت و مص ــد از گوش از ح

ــا میــزان ســرطان در کشــور  باعــث شــده ت
ــراه باشــد. ــد افزایشــی هم ــا رون ــا ب م

و  رادیوتراپــی  انجمــن  نایب رئیــس 
متأســفانه  کــرد:  تصریــح  انکولــوژی 
ــدارد؛  ــادی ن ــم زی ــتات عائ ــرطان پروس س
ــرر ادرار،  ــون تک ــانه هایی همچ ــا نش ــا ب تنه
ــا زور زدن  ــردن ی ــرای ادرار ک شــب بیداری ب
هنــگام ادرار همــراه اســت؛ امــا هنــگام 
ــودن آن تشــخیص ایــن بیمــاری  بدخیــم ب
بــا  بیماریابــی  یــا  اســکرینینگ  توســط 

می شــود. انجــام   PSA آزمایــش 
ــالیانه  ــا س ــور م ــرد: در کش ــان ک ــد بی مفی
حــدود ۸5 هــزار مــوارد جدیــد ســرطان 
حاضــر  حــال  در  و  می شــود  مشــاهده 
بــه                 مبتــا  بیمــار  هــزار   ۴۰۰ حــدود 

داریــم. ســرطان 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرطان پروســتات 
مهم تریــن  و  شــایع ترین  از  یکــی 
سرطان هاســت، گفــت: نیــاز بــه وجــود 
در  فلوشــیپ ها  و  متخصصــان  بیشــتر 
ــا عــاوه بــر تخصــص،  ایــن رشــته اســت ت
فــوق تخصــص تومورهــای اورولــوژی را 
ــا دقــت کار و درمــان  هــم داشــته باشــند ت
بیمــاران در ایــن زمینــه گســترش یابــد.

بیــان  بهشــتی  اســتاد دانشــگاه شــهید 
بــه  بهداشــت  وزارت  خوشــبختانه  کــرد: 
ســمت هرچــه تخصصــی شــدن در درمــان 
ــا  ــه؛ ام ــش رفت ــون پی ــرطان های گوناگ س
تاکنــون بــه نتیجــه قطعــی نرســیده اســت؛ 
همچنیــن از طریــق هیئــت بــورد و انجمــن 
رادیوتراپــی و انکولــوژی پیگیــر هســتیم 
ــه  ــف ب ــای مختل ــیپ های ارگان ه ــا فلوش ت
ــا  ــده ت ــبب ش ــر س ــن ام ــد و ای ــود آی وج

پزشــک متمرکــز بــر یــک موضــوع باشــد و 
درمــان بیمــار خیلــی دقیق تــر انجــام شــود.

 درمان پروستات با رادیوتراپی
از  هــدف  کــرد:  خاطرنشــان  مفیــد 
ــه  ــوده ک ــن ب ــتات ای ــزاری کارگاه پروس برگ
به روزتریــن و جدیدتریــن اطاعــات در ایــن 
حــوزه ارائــه شــود و همــکاران دیگــر مــا در 
سرتاســر ایــران بتواننــد ایــن آموزش هــا 
جدیــد  دســتاورد های  از  و  فراگیرنــد  را 
اســتفاده و اطاعــات خــود را بــرای درمــان 

ــد. ــه روز کنن ــاران ب ــن بیم ای
ایــن متخصــص رادیوتراپــی و انکولــوژی 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه تخصــص بنــده 
آنکویورولــوژی  متوالــی  ســال های  در 
پروســتات  تومورهــای  بیشــتر  و  بــوده 
بنابرایــن  کــرده ام،  بررســی  را  بیضــه  و 
انجمــن رادیوتراپــی و انکولــوژی از بنــده 
خواســته تــا بــه همــکاران اطــاع دهــم کــه 

ــه وســیله  ــد پروســتات را ب ــه می توانن چگون
رادیوتراپــی درمــان کننــد.

ــد  ــا نیازمن ــه م ــن زمین ــه داد: در ای وی ادام
دســتگاه ها هســتیم و کشــور مــا از نظــر 
دســتگاه های بــه روز دنیــا خیلــی بــه روز 
ــه مشــکل  ــن زمین ــذا در ای ــوده اســت؛ ل نب

ــم. داری
ــتان  ــا بیمارس ــور م ــال در کش ــن ح ــا ای  ب
ــن مکان هــا جهــت  شــهدا یکــی از به روزتری
 IMRT درمــان بیمــاران بــوده و از روش
روش هــای  پیشــرفته ترین  از  یکــی  کــه 
رادیوتراپــی اســت، بــرای درمــان بیمــاران در 

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــن مرک ای
 نایب رئیــس انجمــن رادیوتراپــی و انکولــوژی            
ادامــه داد: ضــرورت دارد کــه بیمارســتان های 
ــت  ــه روز را جه ــزات الزم ب ــز تجهی ــر نی دیگ
درمــان بهتــر بیمــاران ســرطانی فراهــم 

ــد. مهــر کنن
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نایب رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی خبر داد:

۴۰۰هزار مبتال به سرطان در ایران

تازه های پزشکی
 تحلیل استروژن، عامل کمردرد 

و از بین رفتن دیسک کمر
 مطالعــه جدیــد محققــان نشــان می دهــد یائســگی بــا 
شــدت نابــودی دیســک در ســتون فقــرات کمــر مرتبــط 

اســت.
شــواهد موجــود از نقــش کمبــود اســتروژن در انحطــاط 
دیســک و همچنیــن فوایــد هورمــون درمانــی بــر ارتفــاع 
ــان یائســه حمایــت می کنــد. کل دیســک کمــری در زن

در مطالعــه جدیــد، MRI حــدود ۱5۶۶ زن و ۱3۸۲ مــرد 
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

محققــان بــا مطالعــه ایــن یافته هــا دریافتنــد یائســگی 
ــا از بیــن رفتــن شــدیدتر دیســک کمــر مرتبــط اســت   ب
و بیــن از بیــن رفتــن اســتروژن در دوره یائســگی و 
ریســک بــروز کمــردرد و انحطــاط دیســک ارتبــاط 

دارد.  وجــود  چشــمگیری 
درمانــی  هورمــون  می کنــد  عنــوان  تحقیــق  تیــم 
ــکات  ــوع مش ــن ن ــرای ای ــبی ب ــان مناس ــد درم می توان
ــن  ــتر در ای ــات بیش ــام تحقیق ــر انج ــه ب ــد؛ اگرچ باش

زمینــه تاکیــد دارد. مهــر

 ارتباط تب دوران بارداری 
و ابتالی کودک به اوتیسم 

طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، کودکانــی که مادرشــان 
در دوره بــارداری مبتــا بــه نوعــی تــب شــده تــا حــدودی 
در معــرض خطــر ابتــا بــه اختــال اوتیســم قــرار دارنــد. 

در ایــن مطالعــه بــزرگ توســط محققــان دانشــگاه 
کلمبیــا نیویــورک مشــخص شــد بــروز یــک دوره تــب در 
ــه  ــارداری ممکــن اســت خطــر ابتــا ب ســه ماهــه دوم ب

ــد. ــش ده ــد افزای ــا ۴۰ درص ــم را ت اوتیس
ــس از  ــب پ ــه ت ــن حمل ــان، چندی ــزارش محقق ــق گ طب
ــار  ــه ب ــر را س ــد خط ــارداری می توان ــم ب ــه دوازده هفت

ــرد. ــاال بب ب
دکتــر مــدی هورنیــگ، سرپرســت تیــم تحقیــق، در 
ــف وســیعی  ــه طی ــش ب ــب، واکن ــد: »ت ــاره می گوی این ب
از عفونت هاســت و معمــوال در طــول بــارداری شــایع 

ــت.« اس
ــن  ــن ریســک بســیار پایی ــد: »ای ــان می کن ــا وی اذع ام
اســت. بیشــتر زنانــی کــه مبتــا بــه عفونــت همــراه تــب 
ــه  ــا ب ــی مبت ــت کودک ــزا می شــوند، در نهای ــر آنفلوآن نظی

اوتیســم نخواهنــد داشــت.«
ــات  ــد کــه ایــن مطالعــه اثب وی همچنیــن تاکیــد می کن
ــم  ــب اوتیس ــارداری موج ــول ب ــب در ط ــه ت ــد ک نمی کن
ــه نظــر می رســد بیــن ایــن دو ارتبــاط  می شــود؛ فقــط ب

وجــود دارد.
ــه  ــدن ب ــش ب ــاال واکن ــد احتم ــان حــدس می زنن محقق
ــر  ــن تاثی ــز جنی ــر رشــد مغ ــب ب ــده ت ــت ایجادکنن عفون

می گــذارد.
ــزار  ــدود ۱۰۰ ه ــای ح ــان داده ه ــه، محقق ــن مطالع در ای
کــودک متولدشــده بیــن ســال های ۱۹۹۹ تــا ۲۰۰۹ را 
در نــروژ بررســی کردنــد. از بیــن ایــن تعــداد، حــدود ۶۰۰ 
کــودک مبتــا بــه اختــال اوتیســم تشــخیص داده شــده 

ــد. ســامانه بودن

تغذیه
متخصص تغذیه مطرح کرد:

 پس از فعالیت ورزشی 
نان سنگک بخورید

گفــت:  تغذیــه،  متخصــص  صفــوی،  مرتضــی 
در فاصلــه ســحر تــا افطــار،  ورزشــکاران بایــد 
اجتنــاب  ورزش  و  بدنــی  شــدید  فعالیــت   از 
ــس  ــاعت پ ــک س ــه ی ــا را ب ــه فعالیت ه و این گون
از افطــار موکــول کننــد. بهتریــن زمــان بــرای ورزش 
حداقــل یــک ســاعت پــس از صــرف افطــار اســت.

ــحر  ــده س ــکاران در وع ــه ورزش ــان اینک ــا بی  وی ب
و افطــار بایــد غذاهــای ســبک مصــرف کننــد، ادامــه 
ــرب  ــبک،  کم چ ــد س ــکاران بای ــاری ورزش داد: افط
حــاوی کربوهیدرات هــای پیچیــده مثــل خرمــا 
ــی  ــد؛ ول ــیب زمینی باش ــان و س ــک، ن ــوت خش ت
ــص  ــورت متخص ــا مش ــم ب ــاده ه ــد س ــی قن کم
ــد در  ــه نبای ــد. البت ــتفاده کنن ــد اس ــه می توانن تغذی
ــا   ــد، شــکر، مرب ــل قن ــای ســاده مث مصــرف قنده
شــربت، نوشــابه، پولــک و نبــات زیــاده روی کننــد.

اینکــه  بــر  بــا تأکیــد  ایــن متخصــص تغذیــه 
ورزشــکاران پیــش از انجــام دادن حــرکات ورزشــی 
باشــند  مصــرف کــرده  مایعــات  یــا  آب  بایــد 
ــورت روزه داری از  ــل در ص ــن دلی ــه همی ــت: ب گف
ــد  ــاز دارد، بای ــه آب نی فعالیت هــای شــدیدی کــه ب

ــوند.  ــنه نش ــا تش ــد ت بپرهیزن
هنــگام ورزش هــم بایــد از مصــرف مایعــات بهــره 
ــکر  ــیدنی های کم ش ــواع نوش ــرف ان ــد و از مص ببرن
و حــاوی نمــک دریــغ نکننــد؛ چــون الکترولیت هــا 

بایــد تنظیــم شــوند.
وی گفــت: بنابرایــن کمــی شــوری و شــیرینی 
ــن  ــدن تأمی ــاز ب ــورد نی ــاح م ــود، ام ــث می ش باع
ــم  ــت ورزشــی ه ــس از فعالی شــود. ورزشــکاران پ
بایــد بــرای تکمیــل منابــع قنــدی عضــات از مــواد 
قنــدی پیچیــده مثــل نــان ســنگک و امثــال آن یــا 

ــد. ــا اســتفاده کنن خرم
وی در ادامــه بیــان کــرد: البتــه ورزشــکاران روزه دار 
ــر اســت فعالیــت ورزشــی خــود را یــک روز در  بهت
میــان بــا لحــاظ اســتراحت کافــی در بیــن آن انجــام 
دهنــد تــا فرصــت مناســبی بــرای بازســازی منابــع 

ــرژی بدنشــان داشــته باشــند. ان
صفــوی ادامــه داد: اگــر ناگزیــر بــه فعالیــت روزمــره 
ــد زمــان فعالیــت را  ــاز باشــند،  بای در محیط هــای ب
کاهــش دهنــد و ضمــن رعایــت ایــن نــکات توجــه 
ــان روزه داری  ــد در زم ــر مجبورن ــند اگ ــته باش داش
ــم  ــوری تنظی ــی را ط ــت ورزش ــد،  فعالی ورزش کنن
ــاعت  ــا دو س ــک ت ــار ی ــان افط ــا زم ــه ب ــد ک کنن

ــه داشــته باشــد. فاصل
ــت:  ــار داش ــان اظه ــه در پای ــص تغذی ــن متخص ای
ــارک  ــاه مب ــم در م ــابقات مه ــزاری مس ــرای برگ ب
ــص  ــا متخص ــد ب ــا بای ــکاران حتم ــان، ورزش رمض
تغذیــه مشــورت و همچنیــن بایــد از حولــه مرطــوب 
ــه صــورت  ــگام ورزش، آن را ب ــد و هن اســتفاده کنن
بمالنــد و بــدن خــود را مرطــوب نگــه دارنــد. شــبکه 

رادیویــی ســامت

زیبایی
 روش های تضمینی 
برای جوانی پوست

ــه پوســت کمــک  ایــن غذاهــا و محصــوالت طبیعــی ب
ــس  ــد. پ ــازه بمان ــوان و ت ــه ج ــرای همیش ــد ب می کن
ــته  ــادابی داش ــوان و ش ــت ج ــد پوس ــر می خواهی اگ
ــا را  ــان آن ه ــه خودت ــی روزان ــه غذای ــید، در برنام باش

ــد. ــر بگیری ــم در نظ ه
 گوجه فرنگی

ــگفت انگیزی  ــر ش ــی تاثی ــی گوجه فرنگ ــک طبیع ماس
روی پوســت خســته و پراســترس دارد. 

ــه  ــی را ب ــایس های گوجه فرنگ ــار اس ــک ب ــه ای ی هفت
مــدت ۲۰ دقیقــه روی پوســت قــرار دهیــد تــا رطوبــت، 

نرمــی و جوانــی پوســت را برگردانــد. 
اگــر مشــکل التهــاب پوســت داریــد، آب گوجه فرنگــی 
را روی پوســت بمالیــد. بــرای بهتــر کــردن رنــگ 
پوســت بــا گوجه فرنگــی له شــده و روغــن زیتــون 

ــد. ــت کنی ــک درس ماس
 سیب زمینی

جوان ســازی  بــرای  درمــان  بهتریــن  ســیب زمینی، 
را  پوســت  رنــگ  اســت؛ چــون می توانــد  پوســت 
ــروک دارد.  ــت ضدچ ــاوه خاصی ــه ع ــد و ب ــن کن روش
ــه از ماســک ســیب زمینی  ــه مــدت ۱5 دقیق هــر روز ب

ــد.  ــتفاده کنی اس
 لیمو

لیمــو بهتریــن دارو بــرای ســفید کــردن پوســت و 
لوســیون  جوش هاســت.  و  لکه هــا  بــردن  بیــن  از 

آب لیمــو را روزانــه مصــرف کنیــد.
 خیار

درمــان  بــرای  روش  بهتریــن  خیــار،  ماســک 
ــت را  ــرزندگی پوس ــی و س ــار جوان ــت. خی جوش هاس

می کنــد. تامیــن  هــم 
 خیــار را قاچ قــاچ کنیــد و اســایس های گــرد خیــار را 
بــه مــدت ۱5 دقیقــه روی پوســت قــرار دهیــد. ایــن کار 

را چندیــن مرتبــه در هفتــه تکــرار کنیــد.
 عسل

ــت  ــای پوس ــن مرطوب کننده ه ــی از بهتری ــل، یک عس
ــد و ســرعت  شــناخته شــده و پوســت را جــوان می کن

ــرد.  ــاال می ب ــلول ها را ب ــازی س بازس
عســل اگــر مرتــب مصــرف شــود، چیــن و چروک هــا را 
از بیــن می بــرد. اگــر آلــرژی داریــد، از ماســک عســل 
اســتفاده نکنیــد. عســل را بــه صــورت و گــردن بمالیــد و 
پــس ا ز۲۰ دقیقــه بــا آب ولــرم بشــوئید. بــرای درســت 
ــا دارچیــن بــه  کــردن ماســک ضــد پیــری، عســل را ب

یــک نســبت مســاوی ترکیــب کنیــد.
E ویتامین 

ــی  ــرای زیبای ــد ب ــن E را می توانی ــول های ویتامی کپس
و مراقبــت از پوســت هــم اســتفاده کنیــد. ایــن کپســول 
 پوســت را جــوان و رنــگ پوســت را بهتــر می کنــد 
ــول های  ــرد. کپس ــن می ب ــا را از بی ــن و چروک ه و چی
ویتامیــن E را همــراه بــا محصــوالت مراقبــت و زیبایــی 
ــرم  ــا ک ــال ب ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــتفاده کنی ــت اس پوس
صــورت اســتفاده کنیــد یــا اینکــه پوســت لــب را بــا آن 

ــد. ســامتی مرطــوب کنی

خانواده
 خوشبختی تضمینی 
با چند تکنیک ساده

ــای زن و  ــدوده  هماهنگی ه ــویی، مح ــی زناش زندگ
شــوهر اســت. ســعی کنیــد امروزتــان بهتــر از دیــروز 
برگــزار شــود و اگــر کمــی و کاســتی در امــروز وجــود 
دارد، بــا عشــق و محبــت بــرای جبــران آن در فرداهــا 

تــاش کنیــد؛ حتمــا شــدنی اســت. 
بــه خودتــان و همســرتان اعتمــاد داشــته باشــید کــه 
رمــز پیروزی هــا در ایــن نکتــه اســت. نــکات زیــر را 

بخوانیــد و بــه آن هــا عمــل کنیــد.
تعریــف از مــرد دیگــر در حضــور همســرتان درســت 
نزدیک تریــن  شــخص  آن  اگــر  حتــی  نیســت. 

ــد. ــتگانتان باش ــا از بس ــت ی دوس
 شــما وظیفــه داریــد همیشــه شــوهرتان را باالتــر و 
بهتــر و برتــر از همــه بدانیــد و بیشــتر از همــه قبولش 
داشــته باشــید. آقایــان نیــز دربــاره  همسرشــان بــه 

ــد. ــد و عمــل می کنن ــن ترتیــب حــرف می زنن ای
ــتگانش  ــدار بس ــه دی ــه ب ــد ک ــوهرتان نخواهی از ش
نــرود و آنــان را تــرک گویــد و فقــط بــا شــما 
ــراز  ــا اب باشــد. بلکــه بهتــر اســت در ایــن دیدارهــا ب

احساســات را نادیــده نگیریــد.
 مــردان بــا درســت کــردن میــز شکســته آشــپزخانه 
ممکــن اســت عاقــه خــود را بــه همسرشــان نشــان 
ــا بیــان کلمــات ایــن  ــان ب دهنــد؛ در صورتــی کــه زن

کار را می کننــد.
شــوهرتان دوســتانی دارد و بســتگان دوری کــه مــرد 
هســتند و بــه دیــدن شــما می آینــد. برابــر شــئونات 
اســامی، شــما وظیفــه نداریــد و نبایــد بــا دوســتان 
ــه خــاف اصــول و آداب  ــد ک ــرم بگیری شــوهرتان گ

معاشــرت اســت و نبایــد از آنــان پذیرایــی کنیــد. 
در ایــن مــوارد همســرتان شــخصا از آن هــا پذیرایــی 
خواهــد کــرد؛ مگــر هنــگام ناهــار یــا شــام کــه 
کدبانــوی خانــه مســئول تهیــه آن اســت؛ امــا 
هنــگام ســرو غــذا، همــه امــور بــا مــرد خانــه خواهــد       

ــود. ب
اگــر شــوهر شــما از نظــر مالــی مشــکاتی دارد و در 
ــف نمی شــود  ــش ردی ــا کارهای ــه ی ــرار گرفت ــا ق تنگن
و مــدام بــا بدبیاری هــا درگیــر اســت، در چنیــن 
ــک او  ــه کم ــه ب ــد ک ــه داری ــما وظیف ــرایطی ش ش
ــورت  ــد، مش ــر بدهی ــد، فک ــاری اش کنی ــد. ی بروی
ــاد  ــد. انتق ــی کنی ــا وی بررس ــا را ب ــد و راه حل ه کنی
ــت.  ــا نیس ــای گرفتاری ه ــرکوفت زدن، گره گش و س
همــت کنیــد و جرئــت داشــته باشــید، پهلــوی 
ــری   ــرای حــل آن معضــل همفک ــم بنشــینید و ب  ه

کنید. 
حتما حل شدنی است. 

وظیفــه یــک همســر در چنیــن بحرانــی، ایســتادن در 
کنــار شــوهر اســت؛ بــدون اینکــه دیگــران را بــا وی 

مقایســه کنــد و ســرکوفت بزنــد. تبیــان

ــم  ــدای منظ ــد اه ــان می ده ــات نش تحقیق
بیماری هــای  بــه  ابتــا  خطــر  خــون، 
قلبی عروقــی و ســکته قلبــی و همچنیــن 

می دهــد. کاهــش  را  ســرطان 
همــه می داننــد کــه اهــدای خــون بــرای 
نیازمنــدان بــه خــون، بســیار اهمیــت دارد؛ امــا 
پژوهش هــای فزاینــده دانشــمندان نشــان 
داده اســت کــه ایــن ســودمندی می توانــد 

ــد. ــه باش دوطرف
ــد آن  ــون و فوای ــدای خ ــوع اه ــاره موض درب
فــوق  شــریفی،  دکتــر  بــا  را  گفت وگویــی 
تخصــص گــوارش و کبــد بالغیــن و عضــو 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت 
ــه  ــه مشــروح آن را در ادام ــم ک ــام داده ای انج

نیــد: ا می خو
 یکی از کارهایی که در ماه مبارک 

رمضان به عنوان نذر انجام می شود، 
اهدای خون است؛ اهدای خون چه 

فوایدی دارد؟ 
ــی  ــدای زندگ ــای اه ــه معن ــدای خــون ب  اه
شــرایط  در  کــه  فــردی  یعنــی  اســت؛ 
اضطــراری نیازمنــد خــون اســت بــه او تزریــق 
شــود و ایــن منبعــی جــز اهداکننــدگان خــون 

ــدارد. ن
ــون  ــد، آن خ ــدا می کن ــون اه ــه خ ــردی ک ف
تبدیــل بــه فرآورده هــای خونــی می شــود 
ــق  ــاران تزری ــه بیم ــاز ب ــب نی ــر حس ــه ب ک
می شــود و فــرد را از شــرایط اضطــراری و 

مــرگ خــارج می کنــد.
اســت  ارزشــمند  بســیار  اقــدام   ایــن 
ــارک  ــاه مب ــن م ــه بیشــتر مــردم در ای و البت

ــد. ــون می کنن ــدای خ ــه اه ــدام ب اق
فــرد  بــرای  خــون  اهــدای  اینکــه  امــا 
ــت  ــد گف ــدی دارد، بای ــه فوای ــده چ اهداکنن
فوایــد آن بســیار زیــاد اســت؛ از جملــه 
اینکــه شــانس بــروز حمــات قلبــی در ایــن 
ــت آن کاهــش  ــد و عل ــراد کاهــش می یاب اف
و کاهــش  قرمــز  چســبندگی گلبول هــای 

ــت. ــون اس ــت خ غلظ
ــدن  ــترول ب ــش کلس ــون در کاه ــدای خ اه
در  می شــود  باعــث  و  اســت  تأثیرگــذار 
و  عــروق  تصلــب  و  گرفتگــی  درازمــدت 

شــریان بــدن کاهــش یابــد.
بررســی ها نشــان داده افــرادی کــه بیــن 
۴۰ تــا ۶۰ ســال بوده انــد و ســاالنه ۲ تــا 
ــار  ــر دچ ــد، کمت ــدا کرده ان ــون اه ــار خ 3 ب

شــده اند. مغــزی  ســکته های 
ــاده ای اکســیدان  ــن، م ــه آه ــل اینک ــه دلی ب
ــانس  ــود و ش ــوب می ش ــدن محس ــرای ب ب
دریافته انــد  می کنــد،  زیــاد  را  ســرطان ها 
ــه ســرطان ها  ــا ب اهــدای خــون شــانس ابت
ــوان  ــه عن ــود ب ــش داده و خ ــدن کاه را در ب
ــت. ــرده اس ــل ک ــدن عم ــیدان در ب آنتی اکس

افــرادی کــه کبــد چــرب و غلظــت خــون 
دارنــد، اگــر ســاالنه 3 بــار خــون اهــدا کننــد 

بهبــود می یابنــد.
 چرا بعضی افراد پس از اهدای 

خون دچار ضعف شدید می شوند؟ 
ــات  ــم مایع ــن موضــوع، مصــرف ک ــت ای عب
مایعــات  می شــود  توصیــه  لــذا  اســت؛ 

ــا  ــدای خــون ت ــس از اه ــراوان بنوشــند، پ ف
ــوند  ــدا نش ــود ج ــتر خ ــاعت از بس ــک س ی
آب                    کــم  آن هــا  بــدن  ندهنــد  اجــازه  و 

ــود. ش
 آیا حجامت بر اهدای خون 

ارجحیت دارد؟ 
حجامــت در دیــن اســام توصیــه شــده ولــی 
ترویــج فرهنــگ حجامــت بــرای افــراد ســالم 
فرهنــگ اهــدای خــون را تحت الشــعاع خــود 

ــرار می دهــد. ق
مــا توصیــه می کنیــم افــراد ســالم بــه جــای 
ــون  ــا آن خ ــد ت ــدا کنن ــون اه ــت، خ حجام

ــرد دیگــری اســتفاده شــود. ــرای ف ب
آیــات عظــام هــم بــر ارجحیــت اهــدای خون 

بــر حجامــت تاکیــد دارند.

از نظــر پزشــکی عناصــر خونــی در هــر لحظــه 
در حــال حرکــت هســتند و اینکــه گفتــه 
کثیــف  خون هــای  حجامــت  می شــود 
علمــی                       منشــأ  می کنــد،  خــارج  را  بــدن 

ــدارد. ن

 چه افرادی می توانند خون اهدا 
کنند؟ 

بعضــی افــراد خــون اهــدا می کننــد تــا 
خــون آن هــا بــه مصــرف دیگــر افــراد برســد. 
همــه افــرادی کــه بیــن ۱۸ تــا ۶۰ ســال ســن 
دارنــد و از ســامت جســمانی برخــوردار 
اســتفاده  خاصــی  داروهــای  و  هســتند 
نمی کننــد، می تواننــد خــون اهــدا کننــد؛ 
ــار  ــون دادن فش ــگام خ ــه هن ــرطی ک ــه ش ب
خــون نرمالــی داشــته باشــند. اگــر فــردی در 
گذشــته اعتیــاد بــه مصــرف مــواد مخــدر یــا 
تماس هــای جنســی مشــکوک داشــته، بایــد 
ــراد  ــد. خــون بعضــی از اف پزشــک را آگاه کن
بــه درد اهــدا نمی خــورد و بــه همیــن دلیــل 
ــت  ــه دریاف ــن خــون هزین ــرای گرفت ــز ب مرک
می کنــد؛ چــون لــوازم مصرفــی هزینــه دارد.
 آیا خون دهی مکرر می تواند باعث 

کم خونی شود؟ 
ــتند،  ــاروری هس ــن ب ــه در س ــی ک خانم های
مســتعد  قائدگــی  علــت  بــه  می تواننــد 
کم خونــی باشــند؛ بنابرایــن خانم هــا اگــر 
ــون  ــدای خ ــدای اه ــاروری کاندی ــن ب در س
هســتند، بایــد از اینکــه کم خونــی و فقــر 

ــوند. ــن ش ــد، مطمئ ــن ندارن آه
ــم  ــر آهــن نداری ــا فق ــان م ــا آقای  در رابطــه ب
و اگــر باشــد امــری غیرمعمــول و بــه معنــای 

وجــود زخــم در دســتگاه گــوارش اســت.
ــون  ــال خ ــول یکس ــار در ط ــردی 3 ب ــر ف اگ
ــا  ــت؛ ام ــی اس ــتعد کم خون ــد، مس ــدا کن اه
بیــش از 3 بــار در ســال اهــدای خــون 
ــام  ــک انج ــاوره پزش ــا مش ــد ب ــدای بای اه

شــود. ایمنــا

،،
 اهــدای منظــم خــون خطــر ابتــا بــه 
بیماری هــای قلبی عروقــی، ســکته قلبی 
و همچنیــن ســرطان را کاهــش می دهــد

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین مطرح کرد: 

 کاهش ابتال به سرطان ها و حمالت قلبی با اهدای خون
اهدای خون، اهدای زندگی است
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 می خواهند با اسالم هراسی 

 و ایران هراسی مانع ورود 
گردشگران خارجی شوند

ــت:  ــی، گف ــگری مذهب ــناس گردش ــی، کارش بیدق
بــا  اروپایــی  و کشــورهای  منطقــه  کشــورهای 
در  را  دلهــره ای  ایران گریــزی،  و  اسالم هراســی 

ایجــاد کرده انــد. خــود  گردشــگران 
بیدقــی، کارشــناس گردشــگری مذهبــی، در رابطــه 
ــی در  ــق  داشــتن گردشــگری مذهب ــل رون ــا دلی ب
ایــران اظهــار کــرد: کشــور مــا دارای مذهــب شــیعه 
ــا)ع(  ــام رض ــر ام ــای مطه ــود مرقد ه ــت و وج اس
حضــرت معصومــه )ع( و امامزاده هــای بزرگــوار 
مثــل شــاه چراغ و.... باعــث شــده کــه اغلــب 
شــیعیان کشــورهای دیگــر بــرای زیــارت بــه ایــران 

ــد. ســفر کنن
وی در رابطــه بــا ظریف هــای کمتــر دیده شــده 
گونه هــای دیگــر گردشــگری در ایــران افــزود: 
یکــی از علــل آن اسالم هراســی و ایران گریــزی 
ــد  ــات می کنن ــرای آن تبلیغ ــا ب ــه در دنی ــت ک  اس
و در واقــع کشــورهای منطقــه و کشــورهای اروپایــی 
ایجــاد  خــود  بیــن گردشــگران  در  را  دلهــره ای 

کرده انــد. 
ایــن کارشــناس گردشــگری بیــان کــرد: اغلــب 
ــه  ــران وارد می شــوند، ب ــه کشــور ای ــه ب ــی ک آن های
ایــن موضــوع اذعــان دارنــد کــه پیــش از ورود بــه 
ــه آن داشــتند  ــران طــرز فکــر دیگــری نســبت ب  ای
ــران می شــده اند  ــه وارد ای ــا یــک اســترس اولی و ب
و پــس از ورود بــه کشــور فکــر و تصورشــان نســبت 
بــه ایــران تغییــر پیــدا کــرده و تصــوری کــه از رفــت 
و آمــد خانم هــا و پوشــش و نــوع حجابشــان 
داشــته اند، بــا مــواردی کــه مشــاهده کردنــد، کامــاًل 
متفــاوت بــا آن چیــزی بــود کــه قبــال شــنیده 

ــد. بودن
ــا  ــی در رابطــه ب ــن کارشــناس گردشــگری مذهب ای
مشــکالت موجــود دربــاره ورود گردشــگران بــه 
ــن  ــر اولی ــال حاض ــرد: در ح ــان بیان ک ــهر اصفه ش
ــود بحــث  مشــکلی کــه در اصفهــان وجــود دارد، نب
اســت  شــهر  ایــن  در  اقامتــی   زیرســاخت های 
و مــا  در اصفهــان بــه شــدت مشــکل اقامــت 

داریــم.
بــرای مثــال اگــر آژانســی بخواهــد گردشــگران 
ــکلی  ــن مش ــا اولی ــد، ب ــران بکن ــادی را وارد ای زی
ــی  ــای اقامت ــداد محل ه ــود، تع ــه می ش ــه مواج ک
ــادی  ــای زی ــس از آن قابلیت ه ــت و پ و هتل هاس
نیــز در شــهر اصفهــان وجــود دارد کــه مفقــود مانــده 

اســت.  
وی دربــاره علــت افزایــش گردشــگران در چنــد 
ــه   ــردی ب ــا رویک ــرد: در دنی ــان ک ــر بی ــال اخی س
وجــود آمــده کــه سیاســت کشــور مــا تغییــر پیــدا 
کــرده و در حــال گفت وگــو بــا دنیاســت و از حالــت 
ــدا  ــت انبســاطی پی انقباضــی بیــرون آمــده  و حال
کــرده و ایــن  در ورود گردشــگران بســیار مؤثــر 

ــت. ایکنــا  ــوده اس ب

گردشگری
تنگ زندان

 N314121 تنــگ زنــدان در موقعیــت جغرافیایــی
ــاری واقــع  E505845 در اســتان چهارمحــال و بختی
ــا مســاحت  ــه حفاظت شــده ســبزکوه ب اســت. منطق
54 هــزار و 291 هکتــار در چهارمحــال و بختیــاری واقع 
شــده اســت. دره تنــگ زندان ســبزکوه در ایــن منطقه، 
ــن  ــای ای ــن ترین کوه ه ــن و خش ــی از مرتفع تری یک
اســتان بیــن شهرســتان های اردل، لــردگان و بروجــن 
ــی،  ــی، مرتع ــم اندازهای طبیع ــرار دارد و دارای چش ق

جنگلــی و کوهســتانی اســت.
 ایــن منطقــه بــه دلیــل شــیب زیــاد و نبــود راه مالــرو 
کــه حتــی اجــازه ورود بــه عشــایر را نمی دهــد، 
شــاید تنهــا نقطــه بکــر اســتان باشــد. ایــن دره زیبــا 
ــای داده  ــود ج ــع را در دل خ ــار مرتف ــدود 10 آبش ح
کــه آبشــارهای آتشــگاه، دره عشــق، تونــل کوهرنــگ و 
تنــگ زنــدان از مهم تریــن و زیباتریــن آن هــا هســتند.

تنــگ زنــدان، مجموعــه ای زیبــا از کوهســتان،  آبشــار، 
جریــان آب، گیاهــان خــودرو و حیــات وحــش اســت.
ــار  ــت آبش ــا هش ــدان ب ــگ زن ــری تن ــار 100 مت آبش
ــبزکوه  ــده س ــه حفاظت ش ــمال منطق ــک در ش کوچ
قــرار دارد کــه بزرگ تریــن آبشــار ایــران بــوده و در بیــن 
بومی هــای منطقــه بــه »آبشــار دودی« یــا »کــرودی 
کــن« معــروف اســت کــه پــس از ســرازیر شــدن از 
دل صخــره در نهایــت بــه رودخانــه ســبزکوه می ریــزد 

ــدد. ــس می پیون ــره ب ــه ک ــه رودخان ــه ب و در ادام
ــه ایــن منطقــه از اردیبهشــت  بهتریــن فصــل ســفر ب
تــا مردادمــاه اســت و در ایــن زمــان به ویــژه در بهــار، 
طبیعــت آن بســیار زیباتــر و خطــرات آن بســیار کمتــر 
ــای  ــا گرم ــرما ی ــال س ــر س ــای دیگ ــت. در ماه ه اس
ــول  ــودن ط ــاه ب ــه، کوت ــود آب در منطق ــدید، کمب ش
روز به ویــژه در زمســتان، احتمــال گــم کــردن راه و 
ــگام  ــزش ســنگ و ســنگریزه هن نشــانه ها، خطــر ری
ناآرامــی آســمان، همگــی دلیــل بــر نامناســب بــودن 

زمــان ســفر اســت.
بــه منظــور رســیدن بــه منطقــه، 2 مســیر کلــی داریــم: 
مســیر 1 کــه بــه ترتیــب از فرخ شــهر، بروجــن، 
ــارک  ــردگان، کن ــد در جــاده ل ــه مرواری گندمــان، گردن
وســتگان  و  مورچــگان  علیــا،  منــارک  و  صفلــی 
می گــذرد و مســیر 2 کــه بــه ترتیــب از شــهرک، 
طاقانــک، شــمس آباد، خراجــی، شــلمزار، گهــرو و…..

می گــذرد.
ــود.  ــی می ش ــاده خاک ــتاها ج ــذر از روس ــس از گ پ
ــم  ــه ه ــی ب ــاده خاک ــیر در ج ــر دو مس ــت ه در نهای

و یکــی می شــود.  می پیونــدد 
جــاده را ادامــه می دهیــم تــا جایــی کــه بایــد از 
میــان رودخانــه ای کــه در تابســتان کــم آب یــا خشــک 
اســت، عبــور کنیــم و از میــان باغ هــای ســیب 
روبــه روی جــاده کــه روی یــک تپــه هســتند، رد 

گردشــگری ایــران شــویم. 

حجت االســالم و المســلمین حمیــد مهــدوی ارفــع 
اســتاد حــوزه و دانشــگاه و پژوهشــگر نهج البالغــه 
ــام  ــت ام ــاره مظلومی ــرح درب ــل مط ــل دالی ــا نق ب
علــی)ع( همچــون غصــب خالفــت، شــهادت 
حضــرت زهــرا)س( و ... گفــت: ریشــه مظلومیــت 
امیرالمؤمنیــن)ع( جهــل مــردم اســت؛ زیــرا مــردم 
اســالم، پیامبــر و ســیره ایشــان را بــه  خوبــی 

نمی شناســند.
مهــدوی  حمیــد  المســلمین  و  حجت االســالم 
ارفــع بامــداد 28 خردادمــاه در  جمــع مــردم 
شــهرکرد در مراســم احیــاء شــب بیســت و ســوم 
مــاه مبــارک رمضــان کــه در مصــالی بــزرگ امــام 
خمینــی)ره( شــهرکرد برگــزار شــد، بــا تســلیت ایام 
ــی  ــدر را فرصت ــی ق ــی)ع(، لیال ــام عل ــهادت ام ش
یــادآوری  بــا  و  دانســت  علی شناســی  بــرای 
ــی  ــث علم ــت بح ــاره فضیل ــوم درب ــت معص روای
در شــب قــدر، بــر اهمیــت و بــرکات شــناخت 
ــد  ــدر تاکی ــب ق ــت ش ــن)ع( در فرص امیرالمومنی

ــرد. ک
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه در ادامه بــه بارزترین 
مظلومیــت  یعنــی  امیرالمؤمنیــن)ع(  ویژگــی 
ایشــان اشــاره کــرد و بــه تحلیــل ریشــه ها و دالیــل 

واقعــی ایــن مظلومیــت پرداخــت.
وی بــا بیــان اینکــه مظلومیــت بــه دو دســته 
تقســیم می شــود، افــزود: گاهــی بــه واســطه 
ظلــم  کســی  بــه  دیگــران  قــدرت،  نداشــتن 
ــدارد؛  ــت ارزشــی ن ــه مظلومی ــه این گون ــد ک می کنن
ــرد  ــود را بگی ــق خ ــد ح ــرد می توان ــی ف ــی گاه ول
ــظ  ــل حف ــه دلی ــی ب ــز دارد؛ ول ــدرت آن را نی و ق
ــت را  ــه، مظلومی ــدت جامع ــن و وح ــت دی مصلح

می پذیــرد.
ــاره  ــل درب ــام راح ــخنی از ام ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــر از  شــهید بهشــتی کــه مظلومیــت ایشــان را باالت
شهادتشــان عنــوان کــرد، ادامــه داد: شــهید بهشــتی 
ــش،  ــل آرام ــه دلی ــی)ع( ب ــام عل ــی از ام ــه تأس ب
ــه را  ــت مقتدران ــردم، مظلومی ــدت م ــت و وح امنی

ــت. پذیرف
ــی)ع( را  ــام عل ــع ام ــدوی ارف ــالم مه حجت االس
نخســتین و بزرگ تریــن مظلــوم مقتــدر تاریــخ 
برشــمرد و اظهــار کــرد: ایــن مظلومیــت یــک 
حســن بــوده و عظمــت ایشــان را نشــان می دهــد.

ــه  ــه ب ــهدا در ادام ــیره ش ــص س ــروه تفح ــو گ عض
بیــان پنــج دلیــل احتمالــی بــرای مظلومیــت امــام 
ــه  ــل ب ــن دالی ــا رد ای ــان ب ــی پرداخــت و در پای عل

ــت  ــل و ریشــه مظلومی ــی، دلی ــل اصل ــوان دالی عن
امــام علــی را بــا اســتناد بــه یکــی از حکمت هــای 
دلیــل  نخســتین  وی  بیــان کــرد.  نهج البالغــه 
ــی را شــهادت  ــام عل ــت ام ــاره مظلومی مطــرح درب
همســر ایشــان حضــرت فاطمــه)س( دانســت کــه 
بنــا بــر خطبــه 202 نهج البالغــه ایــن دلیــل ریشــه 

ــت ایشــان نیســت. مظلومی

ــرح  ــل مط ــن دلی ــدک را دومی ــاغ ف ــب ب وی غص
امــام علــی)ع( برشــمرد و  دربــاره مظلومیــت 
ــه 45 نهج البالغــه در  ــوان کــرد: ایشــان در خطب عن

ــا فــدک و غیرفــدک  ــد: »مــرا ب ــاره می فرماین این ب
چــه کار؟ زیــرا کــه جــای آدمــی پــس از مــرگ گــور 

اســت.«
خالفــت  از  جلوگیــری  نهج البالغــه  پژوهشــگر 
امــام علــی)ع(، خیانــت مــردم و بیعت شــکنی 
ــان و خیانــت خــواص را از دیگــر دالیــل مطــرح  آن
ــوان  ــه عن ــت و ب ــان دانس ــت ایش ــاره مظلومی درب
ــان  ــود، بی ــث خ ــمت بح ــن قس ــری از ای نتیجه گی
ــا  ــتند؛ ام ــی هس ــب مهم ــا مطال ــه این ه ــرد ک ک
دلیــل مظلومیــت امــام نیســتند و ادامه داد: ریشــه 
مظلومیــت امیرالمؤمنیــن)ع( جهــل مــردم اســت 
زیــرا مــردم، اســالم، پیامبــر و ســیره ایشــان را بــه 

ــد. ــل گرفتارن ــذا در جه ــند؛ ل ــی نمی شناس خوب
حجت االســالم مهــدوی ارفــع بــه فــرازی از خطبــه 
غدیــر اشــاره کــرد کــه پیامبــر)ص( فرمودنــد: »ای 
ــرا خــدا  ــد؛ زی ــر بدانی ــر همــه برت ــی را ب مــردم! عل
تمــام علــوم از اولیــن تــا آخریــن را در مــن جمــع 

کــرد و مــن نیــز همــه را بــه علــی دادم.« 
وی افــزود: پیامبــر اســالم)ص( مســتند بیــان 
خــود را آیــه شــریفه قــرآن کریــم در ســوره یاســین 
ــه  ــام مبین«)هم ــی ام ــاه ف »و کل شــی ٍء احصین

چیــز را در وجــود امــام مبیــن جمــع کردیــم( بیــان 
کــرد.

ــار  ــه اظه ــه 14۷ نهج البالغ ــه خطب ــاره ب ــا اش وی ب
ــی)ع( آه می کشــد  ــام عل ــه ام ــن خطب کــرد: در ای
و نالــه می کنــد و می فرماینــد: »تمــام اســرار و 
علــوم آســمان و زمیــن در ســینه مــن جمــع اســت؛ 
ولــی حتــی یــک نفــر الیــق ایــن علــوم نیســت.«

پژوهشــگر نهج البالغــه در تشــریح بیــان اخیــر 
امــام گفــت: علــی، دریــای علــم اســت؛ امــا امــام 

ــت. ــورده اس ــردم خ ــی م ــان بی معرفت ــه بیاب ب
ــب  ــان غری ــا بی ــگاه ب ــوزه و دانش ــتاد ح ــن اس ای
ــود  ــر خ ــردم عص ــن م ــام در بی ــدن ام ــع ش واق
ــتفاده  ــان اس ــه از آن ــجدی ک ــرآن و مس ــزود: ق اف
ــه  ــز ب نشــود نیــز غریــب هســتند و نهج البالغــه نی

ــت. ــب اس ــردم غری ــان م ــان در می ــد آن مانن
پژوهشــگر نهج البالغــه بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
قرائــت نهج البالغــه و اســتفاده از حکمت هــای 
گهربــار آن گفــت: در بیــن هفتــاد ترجمــه موجــود، 
ــن  ــد دشــتی یکــی از بهتری ــه مرحــوم محم ترجم
ترجمه هــای ایــن کتــاب شــریف و قابــل اســتفاده 

ــت.ایکنا ــوم اس ــرای عم ــه ب و توصی

حجت االسالم مهدوی ارفع:

ریشه مظلومیت امام علی)ع( 
جهل مردم است 

غالمرضــا مشــعل چی، معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی 
اســتان یــزد، بــا اشــاره بــه تحقــق 114 درصــدی برنامــه زکات در 
اســتان یــزد اظهــار کــرد: طــی ســال گذشــته، 109 میلیــارد ریــال 
زکات مســتحب و واجــب در اســتان یــزد جمــع آوری و در جهــت 
ــل پروژه هــای عام المنفعــه در  ــان و تکمی ــع مشــکل محروم رف

روســتاها هزینــه شــد.
وی بــا بیــان اینکــه از ۷۶8 روســتای ســطح اســتان 1۷۷ 
روســتا مشــمول پرداخــت زکات هســتند، افــزود: بیــش از 53 
درصــد زکات جمع آوری شــده بــه احــداث و تکمیــل پروژه هــای 
عام المنفعــه و 4۷ درصــد نیــز بــه رفــع مشــکالت محرومــان و 

ــدان اختصــاص یافــت. نیازمن
ــا اشــاره  معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی اســتان یــزد ب
ــا  ــه ب ــده در مقایس ــدی زکات جمع آوری ش ــد 15 درص ــه رش ب

ــال از  ــارد ری ــرد: 5۶ میلی ــح ک ــال 94 تصری ــابه س ــدت مش م
ــای  ــل پروژه ه ــداث و تکمی ــه اح ــده در زمین زکات جمع آوری ش
ــوزه  ــم و ح ــه عال ــینیه، خان ــجد، حس ــامل مس ــه ش عام المنفع
ــه )۷  ــن جهیزی ــرای تامی ــز ب ــال نی ــارد ری ــه و 53 میلی علمی
ــان )3 درصــد( و  ــک معیشــت )31 درصــد(، درم درصــد(، کم
مســکن نیازمنــدان )۶ درصــد( در ســال 95 هزینــه شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه حــدود یــک میلیــارد ریــال از زکات 
ــوده، افــزود: 54۶  جمع آوری شــده واجــب و بقیــه مســتحبی ب
نفــر از عاملیــن افتخــاری روســتایی و شــهری درخصــوص 
ــال  ــد. س ــکاری دارن ــداد هم ــه ام ــا کمیت ــع آوری زکات ب جم
گذشــته تالش هــای مطلوبــی جهــت افزایــش جمــع آوری زکات 
ــورای  ــای ش ــوان اولویت ه ــه عن ــاورزی ب ــه کش ــژه در زمین به وی

ــت. رســا ــده اس ــام ش ــتان انج زکات اس

معــاون فرهنگــی اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحال و بختیــاری از 
اعــالم زمــان برگــزاری آزمــون رشــته های معــارف چهلمیــن دوره 
مســابقات قــرآن ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه در چهارمحــال 

و بختیــاری خبــر داد.
 حجت االســالم مجتبــی محمــدی، معــاون فرهنگــی اوقــاف 
و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
ــارف  ــه شهرســتانی رشــته های مع ــون مرحل ــزاری آزم ــان برگ زم
ســاعت 9 صبــح روز پنجشــنبه 15 تیرمــاه ســال جــاری خواهــد 
بــود. وی رشــته های معــارف ایــن دوره از مســابقات قــرآن 
ســازمان اوقــاف را تفســیر، حفــظ موضوعــی قــرآن کریــم و حفــظ 
و معــارف احادیــث برشــمرد و افــزود: آزمــون ایــن مســابقات بــه 
ــکان  ــود و ام ــزار می ش ــور برگ ــر کش ــگ در سراس ــورت هماهن ص

تغییــر در زمــان آن وجــود نــدارد.

اســتانی  مرحلــه  بــه  اشــاره  بــا  محمــدی  حجت االســالم 
رشــته های معــارف چهلمیــن دوره مســابقات قــرآن اوقــاف، 
ــز در  ــتانی نی ــه اس ــون مرحل ــزاری آزم ــان برگ ــرد: زم ــار ک اظه
آیین نامــه 12 یــا 19 مردادمــاه اعــالم شــده کــه زمــان اعالم شــده 

ــت. ــوده اس ــان ب ــن زم ــز همی ــی نی ــتورکار اجرای در دس
ــارف  ــته های مع ــوری رش ــه کش ــون مرحل ــرد: آزم ــح ک وی تصری
نیــز روزهــای 11 تــا 2۶ شــهریورماه ســال جــاری برگــزار می شــود.

وی بــا اشــاره بــه تغییراتــی در محتــوای منابــع رشــته های 
معارفــی ایــن دوره از مســابقات تصریــح کــرد: تعــداد موضوعــات 
مطرح شــده در رشــته حفــظ موضوعــی قــرآن کریــم از 150 
ــتانی و  ــه اس ــی در دو مرحل ــبک زندگ ــرد س ــا رویک ــوع ب موض
ــه تعــداد 114 موضــوع  کشــوری پــس از تغییــرات اعمال شــده ب

ــه اســت. بســیج ــا رویکــرد ســبک زندگــی کاهــش یافت ب

 تحقق ۱۱۴ درصدی برنامه »زکات« 
در استان یزد

 اعالم زمان آزمون رشته های معارف 
مسابقات قرآن اوقاف در چهارمحال و بختیاری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 

پــالک شــماره 302۶  فرعــی از 24/۷8۷ واقــع در 

ــی  ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب بخ

بــه نــام عصمــت چترایــی عزیــز ابــادی فرزنــد محمــد 

ــت  عــدم  ــه عل ــت ب ــت اس ــان ثب علــی     در جری

ــا  ــک بن ــده این ــه عمــل نیام ــت ب حضــور متقاضــی ثب

ــت و  ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ب

ــک   ــدود مل ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر  طب ب

ــاعت  ــورخ 9۶/4/20س ــنبه  م ــه ش ــوم  در روز س مرق

آمــد.  خواهــد  عمــل  بــه  و  شــروع  محــل  در   9

ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ل

مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 

ــن  ــد . اعتراضــات مجاوری ــرر درمحــل حضــور یابن مق

ــت  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــالک  مطاب ــان ام و صاحب

از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا) 

30 (روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 

مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای 

ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرض ظــرف ی ــت معت معترضــی ثب

ــم  ــا تقدی ــتی ب ــن اداره بایس ــه ای ــراض ب ــلیم اعت تس

ــی  ــی گواه ــالح قضای ــع ذیص ــه مراج ــت ب دادخواس

 تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم ن

ماید. 

تاریخ انتشار : 9۶/3/30

شــماره : 9480/م الــف حیــدری رییــس منطقــه ثبــت 

اســناد غــرب اصفهــان 

آگهی ابالغیه پرونده کالسه 
 ۱3960۴002003000۱75/۱

شــماره پرونــده : 139۶040020030001۷5/1  شــماره 

بایگانــی پرونــده :9۶00343/1 شــماره آگهــی ابالغیــه 

:139۶03802003000083 تاریــخ صدور : 139۶/03/2۷  

ــد  ــی فرزن ــد فاطم ــید امی ــای س ــه آق ــیله ب بدینوس

ســید بهمــن، شــماره شناســنامه : ۶32، شــماره ملــی 

ــان ــانی : اصفه ــه نش : 128803۶841 ب

خیابــان امــام خمینــی ورودی خانــه اصفهــان ک 

فــروغ ۶ نبــش بــن بســت ارش پــالک 3۶ کدپســتی 

ــید  ــای س ــه آق ــود ک ــی ش ــالغ م 1899949۷5 8 اب

ــغ 5۷0000000 ریــال  ســعید نکوئــی جهــت وصــول مبل

-134۷/0۶۷51۶/22 شــماره  چــک  اســتناد  بــه 

95/2/31بــر عهــده بانــک ملــت شــعبه امــام خمینــی 

علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی 

ــده  ــکیل ش ــن اداره تش ــه 0343 9۶0 در ای ــه کالس ب

 ، وطبــق گــزارش مــورخ 9۶/3/22 مامــور پســت 

ــه شــرح متــن ســند شــناخته  محــل اقامــت شــما ب

نشــده، لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 

آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در 

روزنامــه کیمیــای وطــن آگهــی مــی شــود و چنانچــه 

ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ 

ــی  ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــردد، نس ــی گ ــوب م محس

ــه شــما  ــی علی ــات اجرائ ــد، عملی ــدام ننمایی ــود اق خ

ــت. ــد یاف ــان خواه جری

شماره:9394/م الف 

رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

افسانه اسدی اورگانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــد ســیدعزت  ــی فرزن ــم مقام ــی قائ ــای ســید یحی آق

شــرح  بــه   2۷93 شناســنامه  شــماره  بــه  الــه 

دادخواســت بــه کالســه 55/9۶/ش ح 1 از ایــن دادگاه 

درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 

توضیــح داده کــه شــادروان ســیدعزت الــه قائــم 

مقامــی فرزنــد ســیدیحیی بــه شــماره شناســنامه 

دائمــی  اقامتــگاه   1394/11/0۷ تاریــخ   در    3959

ــوت آن  ــن  الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ

ــی  ــم  یزدان ــه: 1- مری ــه  ب ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح

فرزنــد محمدقاســم بــه شــماره شناســنامه 4432 

ــد 1311 صــادره از ســمیرم )همســر متوفــی( 2-  متول

ســیدیحیی قائــم مقامــی به شــماره شناســنامه 2۷93 

متولــد 1340 صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 3- 

سیدمحســن قائــم مقامــی بــه شــماره شناســنامه 89 

متولــد 1335 صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی(4 - 

ســید فضــل الــه قائــم مقامــی بــه شــماره شناســنامه 

55 متولــد 1341 صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 

ــه شــماره شناســنامه  ــم مقامــی ب 5-ســیدعلیرضا قائ

103 متولــد 1343 صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 

شــماره  بــه  مقامــی  قائــم  ابوالفضــل  ســید   -۶

شناســنامه 9488 متولــد 134۷ صــادره از ســمیرم 

ــه  ــی ب ــم مقام ــال قائ ــی( ۷-ســید جم ــد متوف )فرزن

از  متولــد 1350 صــادره  شــماره شناســنامه 10028 

ــم  ــم قائ ــه بیگ ــی( 8- فاطم ــد متوف ــمیرم )فرزن س

ــد 1330  ــنامه ۶۷93 متول ــماره شناس ــه ش ــی ب مقام

صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 9 زیوربیگــم قائــم 

مقامــی بــه شــماره شناســنامه 129 متولــد 1345 

صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 10-اشــرف بیگــم 

قائــم مقامــی بــه شــماره شناســنامه 80 متولــد 1353 

صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفی(والغیــر٪ اینــک 

ــور  ــت مزب ــی درخواس ــریفات، مقدمات ــام تش ــا اج ب

ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت ی ــک نوب را در ی

ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام هــر کســی اعتراضــی دارد و ی

ــی ظــرف    ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن

ــادر  ــی ص ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

خواهدشــد./

سید محمد فقیهی محمد آبادی 

ــالف شــعبه اول شهرســتان  قاضــی شــورای حــل اخت

ســمیرم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــه ش ــداله ب ــد اس ــفی فرزن ــعید یوس ــای س آق

ــه ــه شــرح دادخواســت ب شناســنامه 120/00۷4۷5/0ب

درخواســت  دادگاه  ایــن  از  ح1  43/9۶/ش  کالســه 

توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  گواهــی حصــر 

داده کــه شــادروان  اســداله یوســفی فرزنــد مــراد 

بــه شــماره شناســنامه 19 در تاریــخ 1395/05/18  

ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت

حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- 

ــه شــماره  ــر ب ــد مظف ــورد فرزن ــون صحران ــم همای خان

شناســنامه 1922 متولــد 1341 صــادره از ســمیرم - 

حنــا )همســر متوفــی( 2- ســعید یوســفی بــا شــماره 

از  صــادره   13۷0 120/00۷4۷5/0متولــد  شناســنامه 

ســمیرم - حنــا )فرزنــد متوفــی( 3- زهرایوســفی 

ــادره از  ــد 13۶5 ص ــنامه 282 متول ــماره شناس ــه ش ب

ــی (4- اعظــم یوســفی  ــد متوف ــا )فرزن ســمیرم -حن

ــادره از  ــد 13۶3 ص ــنامه 83 متول ــماره شناس ــه  ش ب

ســمیرم - حنــاء )فرزنــد متوفــی( 5- ســجاد یوســفی 

از  صــادره   13۶8 120/001405/۷متولــد  شناســنامه 

ــه  ــفی ب ــه یوس ــی( ۶- روح ال ــد متوف ــمیرم )فرزن س

شــماره  شناســنامه 24 متولــد 13۶0 صــادره از ســمیرم 

ــام  ــا اج ــک ب ــر٪ این ــی( والغی ــد متوف ــاء )فرزن حن

تشــریفات، مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 

ــا هــر کســی  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای ــت یــک مرتب نوب

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 

ــاه  ــک م ــرف   ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری

 بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد

شد./ 

ــادی قاضــی شــورای  ســید محمــد فقیهــی محمــد آب

ــالف شــعبه اول شهرســتان ســمیرم  حــل اخت

  

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(

ــی  ــخ آگه ــی :139۶0390200400002۶ تاری ــماره آگه ش

ــده :139504002004000059  :139۶/03/1۶ شــماره پرون

شــماره  بــه  اجرایــی  پرونــده  مزایــده  آگهــی 

ــه  ــه مشــاع از ۷2 حب ــی9500140 تمامــی ده حب بایگان

ــده  ــی باقیمان ــالک شــماره ۷2۶0 اصل ــگ پ شــش دان

واقــع در بخــش 3 ثبــت اصفهــان بــه آدرس : اصفهــان 

کوچــه  شهشــهان  شــهیدان  کوچــه  خیابان هاتــف 

زاده کوچــه  علیرضا هاشــم  شــهید  گلشــن کوچــه 

ــت آن در  ــند مالکی ــه س ــالک ۷0 ک ــم پ ــه اعل خواج

صفحــه 202 دفتــر 2 فرعــی امــالک ذیــل ثبــت شــماره 

ــادر  ــت و ص ــی ۷5۶814 ثب ــماره چاپ ــا ش 9818۷ و ب

ــه  ــت ب ــمااًل اول دیواریس ــدود : ش ــا ح ــت ب ــده اس ش

دیــوار خانــه ۷2۶1 دوم در ســه قســمت بــه خانــه 

در  جنوبــًا  اســت  مشــترکی  فاصــل  دیــوار   ۷259

قســمت تحتانــی بــه شــارع عــام و در قســمت فوقانــی 

بــه خانــه 5455 دیــوار فاصــل اشــتراکی اســت شــرقًا 

در دو قســمت اول بــه خانــه ۷259 دوم بــه داالن 

خانــه و باالخانــه مجاوریــن مزبــور ۷259 دیــوار فاصــل 

اشــتراکی اســت غربــا بــه شــارع عــام کــه طبــق نظــر 

ــاب  ــک ب ــورت ی ــوق بص ــالک ف ــمی پ ــناس رس کارش

ــوان حســینیه (  ــی ) تحــت اســتفاده بعن ــه قدیم خان

ــی 1/2000  ــه هوائ ــه نقش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی باش م

ــات  ــن آوری اطالع ــار و ف ــازمان آم ــورخ 95/۶/2 س م

و ارتباطــات شــهرداری اصفهــان دارای حــدود 500 متــر 

ــع  ــق وضــع موجــود و حــدود 325 مترمرب عرصــه طب

عرصــه پــس از اصالحــی ) پــس از رعایــت عقــب 

ــر  ــن دارای حــدود 300 مت نشــینیهای الزم ( و همچنی

ــا مصالــح فلــزی  ــع شــیروانی ) ســازه فلــزی ( ب مرب

ســبک و حــدود 350 مترمربــع ســاختمان قدیمــی بــا 

مصالــح دیوارهائــی از آجــر، ســقف تیرچوبــی و تختــه 

کــوب و بعضــًا تیرآهــن و آجــر، کــف فــرش موزائیک و 

ســرامیک، ســطوح داخلــی انــدود گــچ و ســفید کاری، 

درب و پنجره هــای داخــل چوبــی و آلومینیــم و دربهــای 

ســرویس های  دارای  و  فلــزی  بــه کوچــه  خــارج 

ــا کابینــت فلــزی و همچنیــن  ــه ب بهداشــتی و آبدارخان

ــی  ــی باشــد ملک ــرق و گاز م دارای مشــترکات آب و ب

ــند  ــق س ــه طب ــی ک ــد ابطح ــیدمحمد موح ــای س آق

رهنــی شــماره 1۶45۶ – 94/8/1۶ دفترخانــه 380 

ــی  ــع م ــد نیکبخــت واق ــای حام ــان در رهــن آق اصفه

باشــد از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 

9۶/4/21 در اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان واقــع 

در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی چهــارراه اول ســمت 

چــپ بــه مزایــده گــذارده مــی شــود . مزایــده از مبلــغ 

پایــه یــک میلیــارد و بیســت و پنــج میلیــون ریــال ) 

1/025/000/000 ریــال ( شــروع و بــه هرکــس خریــدار 

باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی 

شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای 

مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و 

ــورد  ــه م ــی ک ــرف در صورت ــتراک و مص ــق اش ــا ح ی

ــی  ــای مالیات ــز بدهی ه ــا باشــد و نی ــده دارای آنه مزای

و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از 

اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد 

بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از 

مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابت 

ــده  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف هزینه ه

مســترد مــی گــردد ضمنــا ایــن آگهــی در یــک نوبــت 

در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان مــورخ 

9۶/3/30 درج و منتشــر مــی گــردد و در صــورت 

تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. 

توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده مبلــغ پایــه 

مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران 

ــت  ــان باب ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــه اداره اج در وج

پرونــده کالســه فــوق بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه 

ــده  ــًا برن ــر الزامــی اســت. ضمن کارت شناســایی معتب

مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت اداری 

ــاب اداره  ــوص در حس ــش مخص ــی فی ــان روز ط هم

ــد.  ــالک ســپرده نمای ــت اســناد و ام ثب

شــماره :8189/م الــف افســانه اســدی رئیــس اجــرای 

اســناد رســمی اصفهــان 

 

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــد حــدود ششــدانگ یکبابخان ــه اینکــه تحدی نظــر ب

ــالک   ــه  شــماره پ ــع ب ــر مرب ــه مســاحت ۶1/35 مت ب

ــی  واقــع در  1495  فرعــی از 355 فرعــی از 25  اصل

بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه در اجــرای قانــون 

تعییــن تکلیــف و برابــر رای شــماره 350 و 351 مــورخ 

95/09/20 در ســهم آقــای حســین قربانــی قمصــری و 

اعظــم مســلمی گبــر آبــادی بالمناصفــه اســتقرار یافتــه  

و در جریــان ثبــت اســت طبــق تبصــره مــاده  13 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه  قان ــن نام ــاده 13 آیی ــون م قان

ــالک  ــدود پ ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر طب و ب

مرقــوم  در روز چهارشــنبه مــورخ 139۶/04/21 ســاعت 

ــد.  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح 9 صب

لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 

مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 

محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین 

مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

ــه خواهــد شــد.  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی مجل

ــخ انتشــار : 9۶/3/30  تاری

شــماره : 520/م الــف رضــا طویلــی رئیــس اداره ثبــت 

اســناد و امــالک قمصــر

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۶10423۶53300093

شماره پرونده:9409983۶53301120

شماره بایگانی شعبه:94114۶

ــی  ــوری قهئریجان ــی غف ــه: عل ــوم ل ــخصات محک مش

منتظــری- نشــانی:قهدریجان-خ  پدر:عبــاس  نــام 

ــخصات  ــوری مش ــداری غف ــپ گاز دام ــه روی پم روب

پدر:اصغــر  نــام  نصــری  علیه:رســول  محکــوم 

پ  ابراهیمــی  میرزاطاهــر-ک  نشــانی:اصفهان-خ 

1 محکــوم به:بموجــب دادخواســت اجــرای حکــم 

مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  شــماره  بــه  مربــوط 

95099۷3۶53300۷22محکــوم علیــه محکــوم اســت 

به:پرداخــت مبلــغ 30۷.000.000ریــال وجــه پنــج فقــره 

ــای: ــماره ه ــه ش ــک ب چ

302384مورخ93.10.10مبلغ۷.000.000ریال

302381مورخ94.01.18مبلغ80.000.000ریال

302398مورخ94.02.30مبلغ80.000.000ریال

3023۶۶مورخ93.11.20مبلغ۷0.000.000ریال

30239۷مورخ93.12.20مبلغ۷0.000.000ریال 

بابــت  از  و9.500.000ریــال  خواســته  اصــل  بابــت 

و  دادرســی  خســارات  مجمــوع  بابــت  تســبیت 

تاریــخ  از  تادیــه  تاخیــر  خســارت  چنیــن  هــم 

سررســید تــا تاریــخ وصــول کــه محاســبه ان بــر 

ــر  ــزی ب ــک مرک ــوی بان ــی از س ــرخ اعالم ــاس ن اس

عهــده اجــرای احــکام میباشــد در حــق محکــوم 

صنــدوق حــق  در  عشــر  نیــم  پرداخــت  و   لــه 

 دولت.

مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه اول دادگاه عمومــی 

)حقوقــی( دادگســتری شهرســتان فالورجان-علــی 

ــان صادقی

آگهی ابالغ 
شماره ابالغ نامه : 9۶10103۶534002۷9

شماره پرونده : 9۶09983۶53400040

شماره بایگانی شعبه:9۶0040

مرجــان  تنظیم:139۶.01.21خواهــان  تاریــخ 

جمشــیدیان فرزنــد غالمرضــا دادخواســتی بــه طرفیــت 

ــرو  ــد خس ــش فرزن ــو غبی ــالد الب ــم می ــده /مته خوان

ــد  ــتی فرزن ــت و سرپرس ــلب حضان ــته س ــه خواس ب

مشــترک نــام ابوالفضــل تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 

شهرســتان فالورجــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 

بــه شــعبه2دادگاه عمومــی )حقوقــی( دادگســتری 

شهرســتان واقــع درقالورجــان-خ مالصدرا-ســاختمان 

ــه  ــه کالس ــاع و ب ــتری-طبقه اول-اتاق225ارج دادگس

وقــت  کــه  گردیــده  9۶09983۶53400040ثبــت 

رســیدگی ان 139۶.۷.1۶وســاعت8:30تعیین شــده 

ــدگان  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــت ب اس

ــون  ــاده ۷3قان ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه و درخواس

ائیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 

امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 

در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی میشــود تــا 

خوانــده پــس از نشــر اگهــی و اطــالع از مفــاد ان 

بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 

ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس خ

 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه دوم دادگاه عمومــی 

)حقوقی(دادگســتری شهرســتان فالورجان-خســرو 

ــی آقای

گواهی حصر وراثت
ــنامه  ــی بشناس ــفیع زاده قهدریجان ــا ش ــای علیرض آق

ــوت  ــی ف ــه و گواه ــهادت نام ــتناد ش ــماره 82۶باس ش

ــه شــماره              ــه درخواســتی ب و رونوشــت شناســنامه ورث

تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 

کــه شــادروان قاســمعلی شــقیع زاده قهدریجانــی 

بشناســنامه شــماره2۶  در تاریــخ 9۶.3.10در گذشــته و 

ــد از: ــت عبارتن ــگام در گدش ــه ی وی در هن ورث

ــمعلی  ــی فرزند:قاس ــفیع زاده قهدریجان ــا ش 1-علیرض

ــد ــا متوفی:فرزن ــبت ب ش.ش82۶نس

2-مرتضــی شــفیع زاده قهدریجانــی فرزند:قاســم علــی 

ش.ش:1100014۶۷5نســبت بــا متوفی:فرزند

ــمعلی  ــی فرزند:قاس ــفیع زاده قهدریجان ــد ش 3-محم

ــد ــا متوفی:فرزن ــبت ب ش.ش: 1100153055نس

4-عاطفــه شــفیع زاده قهدریجانــی فرزنــد قاســمعلی 

ــبت:فرزند ش.ش:110022410۶نس

4-طاهــره مــرادی فرزنــد :رمضانعلــی ش.ش182: 

ــر ــا متوفی:همس ــبت ب نس

ــور را یــک  ــی درخواســت مزب پــس از تشــریفات قانون

مرتبــه آگهــی مینمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی دارد 

و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

ــه دادگاه تقدیــم دارد  آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه ب

 در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شد

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی ابالغ 
آگهــی ابــالغ دادخواســت بــه آقــای 1- هوشــنگ 

رســتگاری فرزنــد عبدالعلــی 2- علــی رســتگاری 

فرزنــد هوشــنگ 3- صدیقــه کیانــی فرزنــد عبدالعلــی 

4- شــهین کیانــی فرزنــد عبدالعلــی نظــر بــه ایــن کــه 

در پرونــده 950344 ح3 مطــروح در شــعبه ســوم 

عمومــی حقوقــی دادگســتری فالورجــان موضــوع 

دعــوی آقــای اســداله کاظمــی فرزنــد مهــدی بــه 

طرفیــت آقایــان هوشــنگ رســتگاری فرزنــد عبدالعلــی 

2- علــی رســتگاری فرزنــد هوشــنگ وخانــم هــا 

3- صدیقــه کیانــی فرزنــد عبدالعلــی 4- شــهین 

ــدگان  ــزام خوان ــر ال ــی ب ــی مبن ــد عبدالعل ــی فرزن کیان

بــه پرداخــت مبلــغ 1/089/5000/000 ریــال بــه انضمــام 

مطلــق خســارات دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیــه ، 

برابــر اعــالم خواهــان خوانــدگان مجهــول المــکان مــی 

ــده  ــب پرون ــح از صاح ــذ توضی ــددا اخ ــند و مج باش

ــیدگی  ــت رس ــن وق ــن تعیی ــذا ضم ــه ل ــرورت یافت ض

139۶/05/1۷ ســاعت 10 صبــح در راســتای اجــرای 

مــاده ۷3 ق.آ.د.م بدینوســیله مراتــب فــوق بــرای یــک 

ــت  ــول وق ــش از حل ــدگان پی ــا خوان ــی ت ــت آگه نوب

ــن دادگاه  ــه ای ــایی ب ــه کارت شناس ــا ارای ــیدگی ب رس

مراجعــه ضمــن اعــالم نشــانی خــود بــا وصــول نســخه 

ثانــی دادخواســت و ضمائــم از مفــاد دادخواســت 

ــع و در جلســه رســیدگی یادشــده فــوق  خواهــان مطل

جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســانند. ایــن آگهــی 

بــه منزلــه ابــالغ وقــت رســیدگی بــه خوانــدگان 

ــع از  تلقــی مــی گــردد و عــدم حضــور نامبــردگان مان

ــت  ــیدگی نیس رس

دادگاه  دادگاه حقوقــی شــعبه ســوم  مدیــر دفتــر 

عمومــی )حقوقــی( دادگســتری شهرســتان فالورجــان 

- اکبرتوکلــی

آگهی حصر وراثت
آقــای محســن حاتمــی کلیشــادی بشناســنامه شــماره  

ــت  ــوت رونوش ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ۶8  باس

شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 9۶/4۶2 تقدیم 

ــه  ــن اشــعار داشــته اســت ک ــوده چنی ــن شــورا نم ای

ــی  بشناســنامه 1100281312 در  شــادروان رضــا حاتم

ــگام  ــه وی درهن ــته و ورث ــخ 139۶/03/02 درگذش تاری

ــد از : درگذشــت عبارتن

ــماره  ــا ش ــد رض ــادی فرزن ــی کلیش ــن حاتم 1-محس

ــدر ــی : پ ــا متوف ــبت ب ــنامه ۶8 نس شناس

ــد مصطفــی شــماره  2-زهــرا حاتمــی کلیشــادی فرزن

ــا متوفــی : مــادر شناســنامه 2248 نســبت ب

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

ــد  ــت صــادر خواه ــر اینصــورت گواهــی حصــر وراث غی

شــد 

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
شــماره   بشناســنامه  صفــری  نجمــه  خانــم 

ــوت  ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش 4124۶000098  باس

رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 

9۶/410 تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار 

ــی   ــد خلیل ــی محم ــادروان عل ــه ش ــت ک ــته اس داش

 1395/03/2۷ تاریــخ  در   0243۶5 بشناســنامه 

درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

ــنامه  ــماره شناس ــن ش ــد حس ــری فرزن ــه صف 1-نجم

ــر ــی : همس ــا متوف ــبت ب 4124۶000098 نس

2-فرشــته خلیلــی فرزنــد علــی محمــد شــماره 

شناســنامه 4124۷900110 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

3-محمــد خلیلــی فرزنــد علــی محمــد شــماره 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 412401۶25 نس شناس

شــماره  محمــد  علــی  فرزنــد  خلیلــی  4-رضــا 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت  شناســنامه 243۶5 

ــی محمــد شــماره  ــد عل ــی فرزن ــی اصغــر خلیل 5-عل

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 243۶5 نس شناس

محمــد شــماره  علــی  فرزنــد  خلیلــی  ۶-واحــده 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت  شناســنامه 243۶5 

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

ــد  ــت صــادر خواه ــر اینصــورت گواهــی حصــر وراث غی

شــد 

   دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

،،
حجت االســام مهــدوی ارفــع امــام 
علــی)ع( را نخســتین و بزرگ تریــن 
و  برشــمرد  تاریــخ  مقتــدر  مظلــوم 
اظهــار کــرد: ایــن مظلومیــت یــک 
را  ایشــان  بــوده و عظمــت  حســن 

می دهــد نشــان 
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 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن 
ــاختمانها  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــه  ــی منطق ــد ثبت ــمی در واح ــند رس ــد س فاق
بــا  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان  شــمال 
ــت.  ــده اس ــرز گردی ــان  مح ــارض متقاضی مع
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد 
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی میشــود  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
داشــته  اعتراضــی  متقاضیــان  ســندمالکیت 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن ــند م باش
ــا  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب آگه
ــلیم  و  ــل تس ــاک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید.ظرف م پ
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در 
صــورت  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق طب
   1395603020260  21192 شــماره   رای   -1
ــایگان  ــد ش ــای محم ــورخ  1395/11/30  آق م
نیــا بــه شناســنامه شــماره 50469 کدملــی 
ــه  ــد نصرال ــان فرزن ــادره اصفه 1281601764 ص
ــاحت   ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ  ی در شش
456.93  مترمربــع پــاک شــماره  123 فرعــی 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از14915  
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی خانمهــا  ایــران- 

رضوان-بتــول )شــهید اول(
 1395603020260  23006 شــماره    رای    -2
فضیلــه   زهــرا  خانــم   1395/12/26 مــورخ  
کدملــی    1516 شــماره  شناســنامه  بــه 
1286868319  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از  ــه مســاحت 187.95  مترمرب ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 15182  اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــم  ــول خان ــمی بت ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

مریخــی از ســهم االرث 
 1395603020260  23007 شــماره    رای   -3
مرتضــی  اقــای   1395/12/26 مــورخ  
ــی  ــماره 1100  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه  ب فضیل
1286750016  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از  ــه مســاحت 187.95  مترمرب ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 15182  اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــم  ــول خان ــمی بت ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

مریخــی از ســهم االرث
 1395603020260  20484 شــماره    رای   -4
ــی  ــای حســن قصاب ــورخ   1395/11/20    آق م
7 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  ســینی 
1291296778 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ــاری  ــاختمان تج ــاب س ــک ب ــدانگ  ی در شش
مترمربــع     41.51 بــه مســاحت  مســکونی 
پــاک شــماره 3  فرعــی از 13703 اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی ــا فدای ــای رض آق
 1395603020260  22264 شــماره    رای   -5
فاطمــه  خانــم     1395/12/14 مــورخ  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاری  ب ــی دره س روزبهان
321  کدملــی 6219414039  صــادره فریــدن  
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــادق  نس ــد محمدص فرزن
یکبابخانــه  بــه مســاحت 183.94  مترمربــع از 
پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای مرتضــی 

ــدری  ص
 1395603020260  21189 شــماره    رای   -6
مــورخ  30 /1395/11  خانــم ملــوک طبیبــی 
ــی  ــماره 1972  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب جبل
ــدر   ــد حی ــان  فرزن 1286698510  صــادره اصفه
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
64.10  مترمربــع از پــاک شــماره 70 فرعــی 
از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
ــه اینکــه منافــع موردتقاضــا  مــی باشــد )باقیدب
ــق  ــین محق ــه حس ــق ب ــات متعل ــادام الحی م
ــع  ــوت تاب ــس ازف ــد وپ ــادی میباش ــت اب دول

ــت(   ــن اس عی
7- رای شــماره   01167 1396603020260مــورخ 
شــهیدی  محمــد  اقــای     1396/01/  27
ــه شناســنامه شــماره 19  کدملــی  ــادی ب عزیزآب
5499363676  صــادره اصفهــان فرزند حســن  
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه 
مســاحت 40  مترمربــع از پــاک شــماره 67 
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 99 اصل فرع
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای محموداتشــی 

ــی دلیگان
 1396603020260  01470 شــماره      رای   -8
ــان   مــورخ   1396/01/31 اقــای محســن جوادی
ــی  ــه شناســنامه شــماره 1271594242  کدمل ب
ــی  ــد عل ــان  فرزن 1271594242  صــادره اصفه
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 98.75  مترمرب مس
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14458 اصل 41 فرع
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حســین 

ــی رضائ
   1395603020260  22910 شــماره   رای   -9
محمــد  آقــای     1395/12/24 مــورخ   

ــماره 2  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــی خیرآب رضائ
کدملــی 1092001077 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد 
یکبــاب  بــه ششــدانگ  نســبت  ابوالحســن 
مترمربــع   110.65 مســاحت  بــه  ســاختمان 
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره 15173 اصل پ
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــت  ــای نعم ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــد ــه برومن ال
 1395603020260  14101 شــماره    رای   -10
صدیقــه  خانــم     1395/08/20 مــورخ   
ــی  ــماره  211  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب عباس
5759805576  صــادره فریــدن  فرزنــد محمــد 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
 15178 شــماره  پــاک  از  مترمربــع    98.95
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
 1395603020260 11- رای شــماره    18832 
مــورخ   1395/10/26  خانــم فاطمــه امینــی 
ــی  ــماره 1270714351 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1270714351
عباســعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  
بــه مســاحت  262.60  مترمربــع پــاک شــماره 
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از 452 اصل 8  فرع
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حســین 

ــوی ــلیمانی دهن س
 1395603020260 شــماره13825  رای   -12
ــی  ــره امین ــم زه ــورخ   1395/08/17    خان م
کدملــی   3987 شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285118308
عباســعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان 
نیمــه ســاز  بــه مســاحت  225  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 452 اصل ــاک شــماره 8  فرع پ
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

آقــای حســین ســلیمانی دهنــوی
 1395603020260  22998 شــماره  رای   -13
مــورخ   1395/12/26   اقــای ناصــر ذکاوتمنــد 
ــی  ــماره 491  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــزی  ب ج
ــا   ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه 1291163565  ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 79 فرع ــاک ش ــع از پ 60.95  مترمرب
از 14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای اســماعیل 

دهقانــی قهجاورســتانی
14- رای شــماره     01138 1396603020260 
مــورخ   1396/01/27     آقــای  عیــن الــه 
ــی  ــماره 1188 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب فاح
5059558746 صــادره ســیه رود فرزنــد قربــان 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان بــه مســاحت 89.45 
مترمربــع پــاک شــماره 15178 اصلــی واقــع در 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

مالــک رســمی مــی باشــد     
 1395603020260 شــماره10683  رای   -15
مــورخ   06/27/ 1395  آقــای مهــرداد دقاغیــان 
ــه شناســنامه شــماره 1270316508  ــی ب اصفهان
ــد  ــان فرزن ــی 1270316508 صــادره اصفه کدمل
محســن در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 
ــع  ــاحت  126.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره -  فرعــی از  13927 اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

آقــای ســید مرتضــی خــدادادی
 1395603020260 شــماره10682  رای   -16  
مــورخ  06/27/ 1395  آقــای محســن دقاغیــان 
 42744 شــماره  شناســنامه  بــه  اصفهانــی 
ــد  ــان فرزن ــی 1280316187 صــادره اصفه کدمل
اصغــر در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یک 
ــع  ــاحت  126.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره -  فرعــی از  13927 اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــای ســید مرتضــی خــدادادی آق
 1395603020260 شــماره21008  رای   -17
مــورخ  11/27/ 1395  اقــای ســید محمــد 
ســیدمحمودیان  بــه شناســنامه شــماره 221  
اصفهــان   صــادره    1287907458 کدملــی 
فرزنــد ســیدمحمدعلی  نســبت بــه  ششــدانگ 
  59.56 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
مترمربــع از پــاک شــماره 15159 اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

بانــو فــردوس امیــن الرعایائــی خوابجانــی
 1395603020260  20974 شــماره    رای   -18
مــورخ  11/27/ 1395  اقــای بهمــن بهرامــی 
ــماره 893   ــنامه ش ــه شناس ــادی  ب ــی آب عیس
فارســان   صــادره    4679237945 کدملــی 
فرزنــد علــی باقــر  نســبت بــه ششــدانگ 
 164.10 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
مترمربــع از پــاک شــماره 15180 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس مال
19- رای شــماره    22736 1395603020260   
مــورخ   12/21/ 1395   اقــای مســعود صالحــی 
چلچــه  بــه شناســنامه شــماره 8  کدملــی 
4679579277  صــادره فارســان  فرزنــد  صفــر  
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
181  مترمربــع از پــاک شــماره 356 فرعــی 
از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای براتعلــی 

ــادی ــت اب ــی دول اعظم
   1396603020260  01152 شــماره  رای   -20
ــادگار  ــاس ی ــای عب ــورخ   01/27/ 1396   اق م
اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 1607  کدملــی 
ــل  ــد فض ــان فرزن ــادره اصفه 1287869114  ص

الــه  نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع از  ــه مســاحت 140.30  مترمرب ــه  ب یکبابخان
پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
ــت  ــای هیب ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــه شهســواری ال
   1396603020260  01153 شــماره  رای   -21
مــورخ   01/27/ 1396   خانــم زهــره زارعــی 
ــماره 413   ــنامه ش ــه شناس ــادی  ب ــمس اب ش
اصفهــان  صــادره    1283627221 کدملــی 
فرزنــد عبــاس  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــه مســاحت 140.30   ــه  ب از ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــواری ــه شهس ــت ال ــای هیب آق
   1396603020260  02118 شــماره  رای   -22
مــورخ   02/10/ 1396   ورثــه مرحــوم غامرضــا 
مرادخانــی بــه شناســنامه شــماره 1 کدملــی 
جعفرقلــی  فرزنــد  صــادره   5129721683
-فاطمه-محمود-عبــاس   مرضیــه  بنامهــای 
همگــی مرادخانــی بموجــب گواهــی حصــر 
شــورای   1394/12/06 مــورخ   6487 وراثــت 
فاطمــه  و  مرضیــه  اصفهــان  اختــاف  حــل 
هرکــدام یــک دانــگ مشــاع و محمــود نســبت 
بــه دو دانــگ مشــاع و عبــاس نســبت بــه 5.5 
حبــه مشــاع  از 72 حبــه  ششــدانگ  یــک 
ــع  ــه مســاحت  259.70  مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی آن پــاک 
شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

آقــای غامرضــا مرادخانــی
   1396603020260  02115 شــماره  رای   -23
مــورخ   02/10/ 1396   خانــم ملیــکا مــراد 
ــماره 1274251885  ــنامه ش ــه شناس ــی ب خان
کدملــی 1274251885 صــادره اصفهــان فرزنــد 
احمــد نســبت بــه 18.5 حبــه مشــاع از 72 
حبــه  ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــع پــاک شــماره -  فرعــی از  259.70  مترمرب
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــا مرادخان ــای غامرض ــمی آق ــک رس مال
   1395603020260  12297 شــماره  رای   -24
نســرین  خانــم      1395  /07/26 مــورخ   
ــی  ــماره 45000 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب یراق
ــواد  ــد ج ــان فرزن ــادره اصفه 1280875593 ص
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  200  مترمربــع پــاک 
شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس مال
   1395603020260  12295 شــماره  رای   -25
آقــای محمدرضــا     1395 مــورخ   07/26/ 
پســران شــریف بــه شناســنامه شــماره 42827 
کدملــی 1280853867 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمدجعفــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  200  مترمربــع 
پــاک شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد        
   1396603020260  00430 شــماره  رای   -26
مــورخ   01/30/ 1396   اقــای مجیــد صفــی 
ــی  ــماره 1034  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب خان
1287994679  صــادره اصفهــان  فرزنــد عزیزاله  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از  ــاحت 118.06  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 1 فرعــی از 14928 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد         ــک رســمی م مال
   1396603020260  00431 شــماره  رای   -27
مریــم  خانــم      1396  /01/16 مــورخ   
عبدالهــی  بــه شناســنامه شــماره 1860  کدملــی 
1288157711  صــادره اصفهــان  فرزنــد رســول  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از  ــاحت 118.06  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 1 فرعــی از 14928 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس مال
   1396603020260  00093 شــماره   رای   -28
مــورخ  1396/01/14   آقــای حســین مختــاری 
حســن آبــادی بــه شناســنامه شــماره 3121 
اصفهــان  صــادره   1285935543 کدملــی 
ــاع  ــگ مش ــج دان ــورت پن ــداله بص ــد اس فرزن
از ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
 13900 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   177.85
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل
ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

   1396603020260  00083 شــماره  رای   -29
مــورخ  1396/01/14 خانــم لیــا شوشــتری 
کدملــی   5356 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد اســداله  ــان فرزن 1287280161 صــادره اصفه
بصــورت  یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 177.85 مترمربــع 
از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد         ــی باش ــمی م رس
   1395603020260  02773 شــماره   رای   -30
مــورخ  1395/02/28 خانــم زهــرا آخونــدی 
ــی  ــماره 438 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــنی ب اش
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1291037861
عباســعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
پــاک  مترمربــع    127.70 مســاحت   بــه 
ــی واقــع در  شــماره 169  فرعــی از 15177 اصل
بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه محمــد کشــاورز 
خوابجانــی بموجــب ســند 25436  مــورخ 
از  بــوده  اصفهــان  دفتــر65     1343/08/14
طــرف ورثــه بموجــب ســند 96213 مــورخ 

1374/7/17 دفتــر 15 اصفهــان بــه آقــای رضــا 
فاتحــی وکالــت داده شــده و مــورد درخواســت 
ــه متقاضــی  ــه ب ــع الواســطه بموجــب قولنام م
ــد  ــدادی از شــهود آن را تایی ــذار شــده و تع واگ

ــد ــوده ان نم
   1395603020260  20999 شــماره   رای   -31
مــورخ  1395/11/27 اقــای مهــدی ســبزیان 
اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 2296  کدملــی 
ــد اصغــر   ــان  فرزن 1286762170  صــادره اصفه
نســبت بــه  چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع از  ــاحت 112.91  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 13930 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
ــاج  ــای ح ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــیرانی  ــم ش کری
  1395603020260  21000 شــماره   رای   -32
مــورخ   1395/11/27   خانــم زهــره ودائــی  
کدملــی    43700 شــماره  شناســنامه  بــه 
1280325771  صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیف 
الــه  نســبت بــه  دودانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع از  ــاحت 112.91  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 13930 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
ــاج  ــای ح ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــیرانی ــم ش کری
   1395603020260  18842 شــماره   رای   -33
مــورخ   10/26/ 1395   آقــای مرتضــی عباســی 
ــی  ــماره 347 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه ب عطیب
3520817012 صــادره دشتســتان فرزنــد محمــد 
در یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ  
ــه مســاحت   210.96  ــاب ســاختمان  ب ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی از 13900 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــی باشــد         ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
  1395603020260  18841 شــماره  رای   -34
ســیدجواد  آقــای     1395  /10/26 مــورخ  
موســوی بــه شناســنامه شــماره 46013 کدملــی 
ــد ســیدباقر  ــادان فرزن 1815359919 صــادره آب
در یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ  
ــه مســاحت   210.96  ــاب ســاختمان  ب ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی از 13900 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
  1395603020260  18839 شــماره   رای   -35
عبدالرســول  آقــای      1395  /10/26 مــورخ 
 39 شــماره  شناســنامه  بــه  زاده  معصــوم 
کدملــی 1289974993 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــگ مشــاع از ششــدانگ   عباســعلی در ســه دان
ــه مســاحت   210.96  ــاب ســاختمان  ب ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی از 13900 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
   1395603020260  08532 شــماره   رای   -36
محمدعلــی  آقــای     1395/03/19 مــورخ  
هادیــان پیکانــی بــه شناســنامه شــماره 23 
جرقویــه   صــادره   5649614636 کدملــی 
فرزنــد نجاتعلــی در چهــار دانــگ مشــاع از  
ــاحت    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
281.42   مترمربــع پــاک شــماره  47   فرعــی 
ــت  ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق از   14874  اصل
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد         ــی باش م
   1395603020260  08531 شــماره  رای   -37
ــان  ــه مهدی ــم فاطم ــورخ   1395/03/19  خان م
ــی  ــه شناســنامه شــماره 3047 کدمل ــی ب پیکان
5649203415 صــادره اصفهــان فرزنــد مســیب 
در  دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت   281.42   مترمربــع 
پــاک شــماره  47       فرعــی از 14874  
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
   1396603020260  00407 شــماره   رای   -38
ــی  ــعود تراب ــای  مس ــورخ  1396/01/17   آق م
مقــدم بــه شناســنامه شــماره 869 کدملــی 
1286024412 صــادره اصفهــان فرزنــد جعفــر در 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  75  
ــی از 452  ــماره   268 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد         ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
   1395603020260  07565 شــماره   رای   -39
ــه اشــتری  ــم آمن مــورخ   1395/04/23    خان
170 کدملــی  بــه شناســنامه شــماره  لرکــی 
1911343645 صــادره رامهرمــز فرزنــد اســمعیل 
در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   
200  مترمربــع پــاک شــماره   4   فرعــی از  
ــت  ــی واقــع در بخــش 5  ثب 14039         اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می 

باشــد        
   1395603020260  07822 شــماره  رای   -40
مــورخ   04/29/ 1395   آقــای حســن مهرعلــی 
دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 64 کدملــی 
1290210772 صــادره اصفهــان فرزنــد حیــدر 
ــاحت 188.10  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان درشش
مترمربــع پــاک شــماره 8 فرعــی از 452 اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــوی ــی دهن ــدر مهرعل ــمی حی رس
    139660302026002141 شــماره    رای   -41
مــورخ    1396/02/10    آقــای محمــد رضــا 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــدی آدرمناب معتم
ــان  ــی 1284854310 صــادره اصفه 1352 کدمل
بــاب  یــک  ششــدانگ   در   اصغــر  فرزنــد 
ــع  ــاحت  697.97  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
پــاک شــماره 69  فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026001149 شــماره    رای   -42
مرتضــی  آقــای      1396/01/27 مــورخ    

تاخیــری بــه شناســنامه شــماره 2791  کدملــی 
1286737461  صــادره اصفهــان  فرزنــد عباس  
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 187.05  مترمرب مس
ــی واقــع در بخــش  135 فرعــی از 15177  اصل
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــی باشــد رســمی م
    139660302026002145 شــماره    رای   -43
مــورخ    1396/02/10    خانــم معصومــه مطلــب 
بــه شناســنامه شــماره 29  آذرخوارانــی  زاده 
کدملــی 5649661847 صــادره جرقویــه  فرزنــد 
عباســعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 92.65   مترمربــع پــاک شــماره  
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از  14915 اصل 42 فرع
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

رســمی مــی باشــد
شــماره   139560302026018453     رای   -44
محســن  آقــای       1395/10/20 مــورخ    
خیــری بــه شناســنامه شــماره 23 کدملــی 
6609796335 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  178  مترمربــع 
پــاک شــماره -  فرعــی از 15189 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    139560302026018451 شــماره    رای   -45
مــورخ    1395/10/20    خانــم پرویــن خیــری 
ــماره 61061  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــب آب حبی
کدملــی 1281707635 صــادره اصفهــان فرزنــد 
علــی در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  178  مترمربــع 
پــاک شــماره -  فرعــی از 15189 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026001492 شــماره    رای   -46
مــورخ    1396/01/31   آقــای حســن رمضانــی 
خاروانــی  بــه شناســنامه شــماره 182  کدملــی 
فرزنــد  اردســتان  صــادره    1249259916
ــگ مشــاع از  ــه ســه دان حســینعلی  نســبت ب
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
222.56  مترمربــع از پــاک شــماره 116 فرعــی 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   14915 از 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
    139660302026001493 شــماره    رای   -47
مــورخ    1396/01/31   خانــم عصمــت باقــری 
ــی  ــماره 7  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب خاروان
1249705827  صــادره نائیــن  فرزنــد براتعلــی  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
  222.56 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
مترمربــع از پــاک شــماره 116 فرعــی از 14915 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139560302026002282 شــماره    رای   -48
مــورخ    1395/02/17   آقــای جــال احمــدی 
به شناســنامه شــماره 85 کدملــی 6219801822 
صــادره فریــدن  فرزنــد علــی آقــا در ششــدانگ  
یــک بــاب  مغــازه بــه مســاحت     62.60    
مترمربــع پــاک شــماره 15182     اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026000068 شــماره    رای   -49
مــورخ    1396/01/10   آقــای ســیدعلی اصغــر 
ــماره 144  ــنامه ش ــه شناس ــزی ب ــان ج محمدی
ــد  ــوار فرزن ــر خ ــادره ب ــی 5110441121 ص کدمل
ســیدعباس بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  
بــه مســاحت 41.80 مترمربــع از پــاک شــماره 
13992 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026001146 شــماره    رای   -50
مــورخ    1396/01/27    آقــای ســعید انالوئــی 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 109  کدمل ــی  ب چادگان
5759649272  صــادره فریــدن  فرزنــد بهمــن 
ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت 
پــاک  از  مترمربــع    144.90 مســاحت  بــه 
شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــی  ــان مرتض ــمی آقای ــن رس ــته از مالکی الواس

ومحمدصــدری
    139660302026001485 شــماره    رای   -51
آقــای محمدرضــا  مــورخ    1396/01/31    
  49777 شــماره  شناســنامه  بــه  شــکری  
اصفهــان  صــادره    1280387734 کدملــی 
فرزنــد مرتضــی  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــع از  ــاحت 206.11  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش پ
نامــه  مبایعــه  خریــداری  اصفهــان  ثبــت   5
عــادی مــع الواســته از مالکیــن رســمی آقایــان 

ومحمدصــدری مرتضــی 
    190971395603020260 شــماره    رای    -52
مــورخ 1395/10/29    خانــم اشــرف الســادات 
ســجاد بــه شناســنامه شــماره 45 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285379845
ســیدصادق در  ششــدانگ  یــک بــاب انبــار بــه 
ــماره -   ــاک ش ــع پ ــاحت  207.1  مترمرب مس
فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــی باشــد  م
    139560302026023000 شــماره    رای   -53
مــورخ    1395/12/26 آقــای مرتضــی جعفــری 
جاجائــی  بــه شناســنامه شــماره 484  کدملــی 
ــد کریــم   1286462721  صــادره اصفهــان  فرزن
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
165  مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی  ــن الرعایائ ــی امی ــای محمدعل رســمی آق
    139560302026022182 شــماره    رای   -54

ــی  ــای رســول رضائ ــورخ    1395/12/14   آق م
ــی  ــه شناســنامه شــماره 5155  کدمل ــق  ب مطل
1292945151  صــادره اصفهــان  فرزنــد نعمــت 
الــه  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 118  مترمرب ــه مس ب
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی    15173
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــه  ــت ال ــای نعم ــمی آق ــک رس ــته از مال الواس

ــد ــان برومن خ
    139660302026000449 شــماره    رای   -55
حیاتقلــی  آقــای      1396/01/19 مــورخ    
ــی  ــماره 8  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان  ب نامداری
ــد  ــد احم ــدن  فرزن ــادره فری 1159818169  ص
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 229.60  مترمرب مس
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14457 اصل 99 فرع
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139560302026020998 شــماره    رای   -56
غامرضــا  آقــای      1395/11/27 مــورخ    
ــی  ــماره 642  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدان  ب خن
فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1286392543
عبدالرســول  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 182.30  مترمربــع 
از پــاک شــماره 1 فرعــی از 13973 اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
شــمس  زارعــی  بــرات  آقــای   رســمی 

آبادی
    139660302026000039 شــماره    رای   -57
غامرضــا  آقــای     1396/01/09 مــورخ    
شــفیعی بــه شناســنامه شــماره 82 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   6609578771
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــینعلی بص حس
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 182.60 مترمرب ب
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از15182 اصل 4 فرع
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
مــع الواســته از مالــک رســمی آقــای غامعلــی 

پهلوانــی  خوابجانــی
    139660302026002140 شــماره    رای   –58
ــای رســول قاســمی  ــورخ    1396/02/10   آق م
دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 166 کدملــی 
1290898383 صــادره اصفهــان فرزنــد هاشــم 
در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   
ــع پــاک شــماره 8  فرعــی از  144.85 مترمرب
452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از 

ــوی ــای رضــا قاســمی دهن ــک رســمی آق مال
    139660302026000371 شــماره    رای   -59
محمدرضــا  آقــای     1396/01/16 مــورخ    
داوری دولــت آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
ــاد  ــت آب ــادره دول ــی 6609507961 ص 57 کدمل
فرزنــد عبــاس در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  104.70  مترمربــع پــاک شــماره 
-  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد  ــی باش ــمی م رس
    139660302026002858 شــماره    رای   -60
اکبرمــوذن  آقــای     1396/02/20 مــورخ    
صفائــی بــه شناســنامه شــماره  55551کدملــی  
فرزنــد   اصفهــان  صــادره    1281652539
عزیزالــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه بــه 
مســاحت  93.46 متــر مربــع از پــاک شــماره  
66  فرعــی از  13550  اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026001332 شــماره    رای   -61
مــورخ    1396/01/29   آقــای داریــوش وطــن 
خــواه بــه شناســنامه شــماره 4025 کدملــی 
0062432222 صــادره تهــران فرزنــد نصرالــه در 
ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  
ــی از  ــاک شــماره 18 فرع ــع پ 167.90  مترمرب
15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139560302026011721 شــماره    رای   -62
مــورخ    1395/07/10    آقــای فرشــید ســعیدی 
دهاقانــی بــه شناســنامه شــماره 7535 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282823213
محمدطاهــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 217.10 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 309 اصل ــماره  - فرع ــاک ش پ
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــاج میرریاحــی ــان ت جه
    139560302026011725 شــماره    رای   -63
مــورخ    1395/07/10    خانــم اشــرف عبداللهی 
ــی  ــماره 188 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب دهاقان
ــد  ــفلی فرزن ــمیرم س ــادره س 5129585909 ص
حســینقلی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 217.10 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 309 اصل ــماره  - فرع ــاک ش پ
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــاج میرریاحــی  ــان ت جه
    139560302026019061 شــماره    رای   -64
محمــد  آقــای      1395/10/29 مــورخ    
  9 شــماره  شناســنامه  بــه  زاده   محمــدی 
ســراجو   صــادره    1552563146 کدملــی 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی  نس ــد عل فرزن
ســاختمان  بــه مســاحت 123.18  مترمربــع 
از 99 اصلــی  از پــاک شــماره 647 فرعــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
روحانــی محمدحســین  آقــای   رســمی 

 اصفهانی
    139660302026000470 شــماره    رای   -65
مــورخ    1396/01/19     اقــای محمــد پیرعلــی 
زفــره  بــه شناســنامه شــماره 1042  کدملــی 

1290395071  صــادره اصفهــان  فرزنــد رضــا  
بــه  یکبــاب کارگاه   بــه ششــدانگ  نســبت 
ــاک شــماره  ــع از پ مســاحت 192.85  مترمرب
11 فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026000105 شــماره    رای   -66
محمــد  آقــای     1396/01/14 مــورخ    
ــی  ــه شناســنامه شــماره 1824 کدمل ــری ب ظهی
ــد حســن  ــان فرزن 1286033969 صــادره اصفه
بصــورت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
از  مترمربــع  بــه مســاحت 162  ســاختمان  
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره 15182 اصل پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026000104 شــماره    رای   -67
محســن  آقــای      1396/01/14 مــورخ    
ظهیــری بــه شناســنامه شــماره 62214 کدملــی 
1281050067 صــادره فرزنــد حســن بصــورت 
یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ مشــاع  چهــار 
از  مترمربــع  بــه مســاحت 162  ســاختمان  
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره 15182 اصل پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد  ــی باش ــمی م رس
    139660302026002167 شــماره    رای   -68
خســرو  آقــای     1396/02/11 مــورخ    
اســفندیارزاده بــه شناســنامه شــماره 12870 
ــد  ــران فرزن ــادره ته ــی 0035222263 ص کدمل
ناصــر نســبت بــه ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 105.20 مترمربــع پاک 
شــماره 13729 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــم  ــای سیدهاش ــمی آق ــک رس ــته از مال  الواس

رنجبران
    139660302026002169 شــماره    رای    -69
نرگــس  خانــم     1396/02/11 مــورخ    
بــه شناســنامه شــماره  نوکابــادی  جزائــری 
42 کدملــی 1283625474 صــادره اصفهــان 
ســه  بــه  نســبت  حمیــد  ســید  فرزنــد 
بــه  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ 
شــماره  پــاک  مترمربــع   105.20 مســاحت 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   13729
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــم ــای سیدهاش ــمی آق ــک رس ــته از مال  الواس

 رنجبران
    139560302026022263 شــماره    رای   -70
مــورخ    1395/12/14     آقــای ســیدکاظم 
ــی  ــماره 3  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدادادی  ب خ
فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1291363130
ســیدمرتضی  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 180  مترمرب ــه مس ب
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   13973
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
    139560302026022064 شــماره    رای   -71
ــی  ــرا طالب ــم صغ ــورخ    1395/12/10   خان م
 210 بــه شناســنامه شــماره  آبــادی  حبیــب 
آبــاد  دولــت  صــادره   6609728011 کدملــی 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــی در شش ــد عل فرزن
ــه مســاحت  باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی  ب
فرعــی  پــاک شــماره  7  مترمربــع   119.50
از 15183  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد  ــی باش م
    13956030202602208 شــماره    رای   -72
قاســمعلی  آقــای     1395/12/11 مــورخ    
ــماره 39  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــان زازران مرادی
کدملــی  1111017271  صــادره فاورجــان  فرزنــد 
مهــدی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 141.50 مترمربــع از پــاک شــماره 41 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از14458   اصل فرع
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
ــد  ــای محم ــمی آق ــک رس ــته از مال ــع الواس م

ــی ــادق برزان ص
    139660302026000432 شــماره    رای   -73
محســن  آقــای      1396/01/19 مــورخ    
شــاهی دلیگانــی  بــه شناســنامه شــماره 1882  
کدملــی 5110184771  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــرزاق  نس عبدال
پــاک  از  مترمربــع    384 مســاحت  بــه 
شــماره 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــمی ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک  اصفه

 می باشد
    139660302026001145 شــماره    رای   -74
محمــود  آقــای     1396/01/27 مــورخ    
ــی  ــماره 641  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب بهمن
5649234248  صــادره اصفهــان  فرزنــد رضــا 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــاک شــماره  ــع از پ مســاحت 186.47  مترمرب
ــی واقــع در بخــش  986 فرعــی از 15177  اصل
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026001489 شــماره    رای   -75
ــی  ــر خلیل ــم گوه ــورخ    1396/01/31   خان م
محمدابــادی  بــه شناســنامه شــماره 65  کدملی 
فرزنــد  جرقویــه  صــادره    5649579555
ــه   ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــعلی  نس عباس
بــه مســاحت 85.10  مترمربــع از پــاک شــماره 
325 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 
 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی

 می باشد
    139660302026000009 شــماره    رای   -76
مجتبــی  آقــای       1396/01/07 مــورخ    
ــادی بــه شناســنامه شــماره  محــوری حبیــب اب
ــان  ــادره اصفه ــی 1281011150 ص 58285 کدمل
فرزنــد حیدرعلــی در ششــدانگ  یــک بــاب 
ــه  ــی ب ــه اعیان ــاء ثمنی ســاختمان  باســتثناء به
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت    242.29 مترمرب مس
- فرعــی از 13476 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
ادامه در صفحه 9
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توپ و تور
 سرمربی سابق فوتبال زنان ایران 

در بوندس لیگا
مســئوالن باشــگاه آینتراخــت فرانکفــورت، هلنــا کاســتا را 
ــران  ــورهای ای ــرمربی در کش ــوان س ــه عن ــر ب ــه پیش ت  ک
و قطــر فعالیــت کــرده و هدایــت تیــم فوتبــال زنــان ایــران 
را بــر عهــده داشــته، بــه عنــوان مربــی اســتعدادیاب 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد ت ــورت برگزیدن باشــگاه آینتراخــت فرانکف
اولیــن مربــی زن در تاریــخ بوندس لیــگا روی نیمکــت 

ــیند.  ــردان بنش ــه ای م ــطح حرف ــم در س ــک تی ی
از کاســتا بــه ســبب دانــش زیــادش در فوتبــال به شــوخی 
بــه عنــوان »ژوزه مورینیــو دامن پــوش« یــاد شــده اســت. 
ایــن مربــی قبــا در لیــگ فرانســه هــم در مقطعــی هدایت 

یــک تیــم فوتبــال در رده مــردان را بــر عهــده داشــت. 
ــی  ــوان مرب ــه عن ــی ب حــاال ایــن مربــی ۳۹ ســاله در حال
اســتعدادیاب فرانکفــورت برگزیــده شــده کــه یوفــا در 
تــاش اســت تــا جنســیت را در فوتبــال کشــورهای عضــو 
اتحادیــه از بیــن ببــرد و بــه همیــن دلیــل داوران زن 
زیــادی هــم بــا اخــذ مــدارک عالــی بــه زودی بــه قضــاوت 
در ســطوح حرفــه ای فوتبــال در قــاره اروپــا از جملــه 

بوندس لیــگا خواهنــد پرداخــت. ایســنا

 داریوش شجاعیان 
رسما استقاللی شد

هافبــک تیــم گســترش فــوالد پــس از کــش و قوس هــای 
فــراوان بــه جمــع آبی هــای پایتخــت اضافــه شــد. 

داریــوش شــجاعیان ، هافبــک تیــم گســترش فــوالد 
ــا  ــم اســتقال ب ــرای تی ــه اش ب پــس از صــدور رضایت نام
ــی  ــق نهای ــد از تواف ــرد و بع ــدار ک ــم دی ــن تی مســئوالن ای
ــدت ســه فصــل امضــا  ــه م ــا اســتقال ب ــراردادش را ب ق

ــرد. مهــر ک

طارمی و احمدزاده می مانند
 معــاون باشــگاه پرســپولیس آخریــن وضعیــت نقــل 
ــه  ــرد ک ــد ک ــریح و تاکی ــگاه را تش ــن باش ــاالت ای و انتق
ــی  ــد. محمدعل ــم می مانن ــن تی طارمــی و احمــدزاده در ای
ترکاشــوند دربــاره اظهــار نظــر هوشــنگ نصیــرزاده، مدیــر 
عامــل باشــگاه گســترش، مبنــی بــر اینکــه پرسپولیســی ها 
ــد  ــه خری ــبیه ب ــنهادی ش ــجاعیان پیش ــذب ش ــرای ج ب
ــون  ــره ۳۰۰ میلی ــت: باالخ ــد، گف ــی داده ان ــات چوب آب نب
ــان  ــون توم ــارد و ۸۰۰ میلی ــک میلی ــل ی ــان در مقاب توم

ــی اســت!  ــات چوب ــل آب نب ــن و مث ــی بســیار پایی رقم
ترکاشــوند دربــاره شــایعه حضــور اشــکان دژاگــه در جمــع 
ــن  ــرد: چنی ــح ک ــز تصری ــچ نی ــو ایوانکووی شــاگردان برانک
موضوعــی صحــت نــدارد. برنامــه ای بــرای جــذب ایشــان 
ــر شــدن  ــان بزرگســال در حــال پ ــم. لیســت بازیکن نداری
ــر ۲۳  ــان زی ــه بازیکن ــوف ب ــان معط ــت و خریدهایم اس
ســال می شــود. او دربــاره احتمــال خریــد »بشــار رســن« 
 هافبــک تیــم ملــی عــراق، هــم گفــت: مذاکراتــی بــا ایــن 
بازیکــن داشــتیم. اگــر باشــگاهی کــه در آن بــازی می کنــد 
مشــکلی بــه وجــود نیــاورد و بــه توافقــات الزم مالــی هــم 
برســیم، مذاکراتمــان را جمع بنــدی خواهیــم کــرد تــا 

ــم. نــود قــرارداد ببندی

کوتاه اخبار 
موسوی:

شرمنده مردم و هواداران والیبال 
شدیم

ــد  ــت: بای ــران گف ــال ای ــی والیب ــم مل ــی تی ــع میان مداف
ــم  ــف را پوشــش دهی ــاط ضع ــش رو نق  در مســابقات پی

و ان شاءهللا در آینده نتایج بهتری کسب کنیم. 
ســید محمــد موســوی در پایــان دور مقدماتــی لیــگ 
ــم  ــوادار تی ــن ه ــاید بدبین تری ــت: ش ــال گف ــی والیب جهان
ــال  ــی والیب ــم مل ــرای تی ــن شــرایطی را ب ــز چنی ــی نی مل

ــود.  ــور نب ــورمان متص کش
وی بــا بیــان اینکــه بازیکنــان خیلــی خــوب کار و تمریــن 
تمرینــات  بچه هــا  مجمــوع  در  بودنــد، گفــت:  کــرده 
پرفشــاری را پشــت ســر گذاشــتند و زحمــات زیــادی برای 
ــع  ــی مواق ــا بعض ــد؛ ام ــیده بودن ــود کش ــازی خ آماده س
ــز شکســت  ــان نی ــای جه ــن تیم ه نمی شــود؛ قدرتمندتری
را تجربــه می کننــد و تنهــا چیــزی کــه می مانــد افســوس 

ایــن ناکامی هاســت. 
ــج  ــن نتای ــل ای ــال دالی ــه دنب ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
و شکســت ها باشــیم، گفــت: هــر بخشــی از والیبــال کــه 
ایــرادی دارد، بایــد مشــکاتش را برطــرف کنیــم تــا نتایــج 
روزبــه روز ضعیف تــر نشــود. بایــد زودتــر جلــو ایــن ایرادهــا 
ــا  ــم ت ــر دهی ــه قــول معــروف ترتیــب اث ــه شــود و ب گرفت

شــاهد نــزول والیبــال ایــران نباشــیم.
 موســوی تصریــح کــرد: شــرمنده مــردم و هــواداران 
ــوم  ــه س ــدای هفت ــکا در ابت ــران و آمری ــازی ای ــدیم. ب ش
آنگونــه کــه می خواســتیم، پیــش نرفــت و در ادامــه 
ــیه  ــتان و روس ــا لهس ــدار ب ــت و در دی ــن رف ــا از بی امیده
ــت.  ــش نرف ــتیم، پی ــه می خواس ــه ک ــرایط آنگون ــز ش نی
نمی دانــم چــه بگویــم؛ فقــط از مــردم و هــواداران تشــکر 
ــری  ــزار نف ــالن 1۲ ه ــه در س ــی ک ــه آن های ــم و ب می کن
ــته  ــد، خس ــت کردن ــران را حمای ــم ای ــد و تی آزادی آمدن

والیبــال فدراســیون  می گویــم.  نباشــید 

صمیمی، آسیایی شد
ــان در  ــازی ملی پوش ــزاری اردوی آماده س ــان برگ در جری
شــیراز، شــامگاه یکشــنبه ۲۸ خردادمــاه، محمــد صمیمــی 
ــر  ــورد 6۰.۹۰ مت ــت رک ــا ثب ــر دیســک کشــورمان، ب پرتابگ
ــه  ــی آســیا را ب حــد نصــاب حضــور در رقابت هــای قهرمان

دســت آورد.
 ایــن رکوردگیــری بــا حضــور  هــادی ســپهرزاد و ســیروس 
ــت.  ــورت گرف ــی ص ــیون دو و میدان ــران فدراس زارع، ناظ
 پیــش از ایــن ســازمان تیم هــای ملــی فدراســیون دو 
و میدانــی، رکــورد 6۰ متــر را بــه عنــوان حــد نصــاب پرتــاب 
گــران دیســک جهــت حضــور در ترکیــب اصلــی تیــم ملــی 

تعییــن کــرده بــود. 
الزم بــه یــادآوری اســت بیســت و دومیــن دوره مســابقات 
ــا 1۸ تیرمــاه  دو و میدانــی قهرمانــی آســیا از 15 تیرمــاه ت
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ــف  ــت ضع ــا حکای ــر، ام ــن دفت ــد ای ــان آم ــه پای ب
ــان  ــران همچن ــال ای ــی والیب ــم مل ــی در تی مدیریت

ــت!  ــی اس باق
صدهــا بــار گفتیــم تیــم ملــی بزرگســاالن کشــورمان 
ــاز دارد. بارهــا اشــاره شــد کــه  ــازه ای نی ــه خــون ت ب
ــه در  ــا ن ــی دارد؛ ام ــه جوانگرای ــاز ب ــی نی ــم مل تی
ــیه!  ــد روس ــم قدرتمن ــر تی ــازی و در براب ــن ب آخری
ــه  ــران ک ــال ای ــی والیب ــم مل ــراوان تی ــکات ف مش
مدت هاســت بــا آن دســت بــه گریبــان اســت، 
ــه  ــه ب ــک شــبه حل شــدنی نیســت؛ مشــکاتی ک ی
از  والیبــال نشــأت گرفته  تشــخیص کارشناســان 
ضعــف مدیریتــی تیــم اســت کــه بــدون اســتراتژی 
ــات  ــا احساس ــده ت ــی ش ــگ جهان ــلخ لی وارد مس
بــزرگ  خانــواده  به ویــژه  ورزش دوســت،  مــردم 

ــد.  ــه دار کن ــال را جریح والیب
زمانــی کــه یــادآور می شــدیم دل بــه بازیکنــان 
ــدان  ــا می ــه جوان ه ــد و ب ــال نبندی ــی س ــاالی س ب
بــازی در میدان هــای بین المللــی بدهیــد، بــرای 
چنیــن روزهایــی بــود. روزی کــه امیــر غفــور آســیب 
ــرد؟  ــای او را بگی ــت ج ــن توانس ــدام بازیک ــد، ک دی

بــا پدیــده ای بــه نــام محمدجــواد معنوی نــژاد 
کــه بــه گــواه همــه کارشناســان، شایســته ترین 
بازیکــن بااخــاق بــود و بــا قامتــی بــاالی ۲/5 متــر 
ــد،  ــودی باش ــهرام محم ــن ش ــت جایگزی می توانس
چــه کردیــد؟ ناعادالنــه و در کمــال بی انصافــی مانــع 
اعــزام ایــن بازیکــن آینــده دار بــه مســابقات المپیک 
۲۰17 ریــو شــدید و فــردی را بــه نــام حمــزه زرینــی 
ــا بیــش  ــه ب ــد ک ــن مســابقات بردی ــه ای ــا خــود ب ب
از ۳۲ ســال ســن حتــی 5 دقیقــه هــم بــرای تیــم 

ــد واقــع نشــد.  ــران مفی ای

چــرا بــه توصیه هــای کارشناســانه دلســوزان واقعــی 
والیبــال و پیشکســوتانی کــه ســال های زیــادی 
ــد و عاشــق رشــد  ــال را خوردن ــن والیب  خــاک میادی
و پیشــرفت والیبــال ملــی کشورشــان هســتند 
اهمیــت ندادیــد؟ چــرا بــه تاکیــد بســیار کســانی کــه 
معتقــد بودنــد بازیکنــان پــا بــه ســن گذاشــته تیــم 
ملــی بی انگیــزه و اشباع شــده اند و خســته بــه نظــر 

ــد؟  ــی ننهادی ــند، وقع می رس
 بهتــر بــود بــه جوان هــا میــدان می دادیــد و آن هــا را 
بــه بوتــه آزمــون می گذاشــتید تــا گداختــه و آبدیــده 
شــوند و در مواقــع لــزوم بتوانیــم از وجودشــان بهــره 

الزم را ببریــم. 
شــاید اگــر به موقــع بازیکنــان خســته بــه اســتراحت 
می پرداختنــد و زیــر نظــر پزشــکان حــاذق بــه طــور 
ــات  ــنگین تمرین ــارهای س ــار فش ــر ب ــت از زی موق
دور می ماندنــد، این گونــه از پــای نمی افتادنــد و 
فرســوده نمی شــدند کــه امــروز مجبــور باشــیم هــر 
شــش نفــر اصلــی را از ترکیــب تیــم جــدا کنیــم و بار 
ســنگین بــازی بــا تیــم قدرتمنــدی همچــون روســیه 
ــی  ــه برخ ــم ک ــی بگذاری ــش جوان را روی دوش ش
ــگ  ــزرگ لی ــدان ب ــار در می ــن ب ــرای اولی ــا ب از آن ه

ــه شــده اند. ــازی گرفت ــه ب ــی ب جهان

ــا گزارشــگران،  آقــای داورزنــی بــه جــای درگیــری ب
عاقــه  روی  از  پیشکســوتانی کــه  و  خبرنــگاران 
بــه ورزش دلخــواه کشورشــان عشــق می ورزنــد 
و نکاتــی را خاطرنشــان می کننــد کــه بــه ســود 
و  هم اندیشــی  بــا  اســت،  کشــورمان  والیبــال 
ــده  ــرای آین ــی ب ــر چاره اندیش ــه فک ــی ب ــرد جمع خ
والیبــال ایــران باشــید. شــما بهتــر از هرکــس دیگــر 
ــه در  ــی ک ــوداهای خام ــن س ــا ای ــه ب ــد ک می دانی
ســرمی پرورانید، نتیجــه ای عایــد نخواهــد شــد و 
روزبــه روز از ارزش و جایــگاه جهانــی والیبــال ایــران 

می شــود.  کاســته 
ایتالیــا،  روســیه،  تیم هــای  بــه  نگاهــی  بــا 
صربســتان، آمریــکا و لهســتان پــی بــه ایــن واقعیت 
انکارناپذیــر خواهیــد بــرد. لومانســکی بــا ۲ متــر و 17 
ــم لهســتان، سباســتین ســوله  ــد در تی  ســانتیمتر ق
و پاپلــوس چــرر ۲1 ســاله بــا قامتــی بــاالی دو متــر 
در تیــم آرژانتیــن یــا جوکــی پاســور صربســتان کــه 
1۹7 ســانتیمتر قــد دارد و در کار دفــاع روی تــور بــه 
ــت،  ــذار اس ــت تاثیرگ ــع بلندقام ــک مداف ــوان ی عن
ــه  ــد ب ــه بای ــا هســتند ک ــن مدع ــارز ای ــای ب نمونه ه
ــید. ــر باش ــاالی دو مت ــای ب ــن جوان ه ــال یافت دنب

ــن  ــه ای ــی ب ــیه پ ــم روس ــا تی ــا ب ــازی جوان ه در ب

حقیقــت بردیــد؟ دیدیــد جوان هــا چــه بــازی خوبــی 
ارائــه کردنــد؟ هــر چنــد تجربــه الزم را نداشــتند، ولی 
ــه  ــش گذاشــتند ک ــه نمای ــده ای را ب ــازی راضی کنن ب
ــی  ــای جهان ــازی در میدان ه ــه ب ــدری تجرب ــر ق اگ
را داشــتند، شــاید ســت اول را ۲6 ـ ۲4 واگــذار 
ــزی  ــامان فائ ــر س ــی نظی ــد. روی بازیکنان نمی کردن
فرهــاد ســال افزون، مســعود غامــی، رضــا قــرا 
و میــاد عبادی پــور و ســتاره درخشــانی چــون 
ســرمایه گذاری  بایــد  معنوی نــژاد،  محمدجــواد 
ــاال  ــزه ب ــی و هــم انگی ــروی جوان ــم کــه هــم نی کنی

ــده اند.  ــباع نش ــوز اش ــد و هن دارن
جوانگرایــی در تیــم ملــی، ضــروری اســت؛ بــه 
شــرطی کــه از هم اکنــون بــه فکــرش باشــیم نــه در 
ــان  ــا جوان ــم ب ــن داری ــرا یقی ــی؛ زی ــای  پایان ثانیه ه
بلندقامــت و مســتعدی کــه در اقصی نقاط کشــورمان 
ــتعدادیابی  ــئوالن اس ــط مس ــد توس ــیارند و بای بس
ــه  ــورمان ب ــال کش ــی والیب ــم مل ــوند، تی ــف ش کش
 جایگاهــی بهتــر و باالتــر از حــال خواهــد رســید 
و آنــگاه خواهیــد دیــد آتــش زیــر خاکســتر چگونــه 
ــه شــرطی کــه نقدهــای  ــه ب شــعله ور می شــود؛ البت
ــتورکار  ــوز در دس ــدان آگاه و دلس ــانه منتق کارشناس

فدراســیون قــرار گیــرد.

همراه با سروقامتان ایران در لیگ جهانی والیبال

 شکستی دیگر؛ پایان کار ایران
 در لیگ جهانی

ملی پــوش ووشــو بانــوان ســطح لیــگ چیــن را بــاال دانســت و از 
مســئوالن کمیتــه ملــی المپیــک نیــز خواســت تــا جوایــز ووشــو را 

هــم مثــل دیگــر رشــته ها اهــدا کننــد. 
ــرد  ــن اشــاره ک ــگ چی ــه شــرایط خــود در لی ــان ب ــه منصوری  اله
و افــزود: در حــال حاضــر تیــم مــا در لیــگ چیــن دوم بــودن خود 
را قطعــی کــرده و بــرای قهرمانــی بــه میــدان مــی رود. حریفــی که 
در آخریــن مرحلــه بــا او بــازی دارم، ورزشــکار جوانــی اســت کــه 
انگیــزه ای زیــاد و عنــوان قهرمانــی جوانــان جهــان را در کارنامــه 
خــود دارد؛ امــا بــه نظــرم در رده بزرگســاالن، مــن از او بهتر باشــم. 
بــه طــور کلــی بایــد بگویــم کــه هــر بــازی در لیــگ چین اســترس 

ســه بــازی جهانــی را دارد. 
لژیونــر ووشــو ایــران در لیــگ چیــن افــزود:  بــرای جاکارتــا هــم 
تــاش خــود را می کنــم تــا بتوانــم بــه ایــن رویــداد مهــم ورزشــی 

برســم. در وزن 5۲ کیلوگــرم، مــن و خواهــرم ســهیا، رقیــب هــم 
هســتیم کــه هــر کــدام بهتــر باشــیم، جــواز حضــور در بازی هــای 
ــرم  ــز خواه ــرم نی ــم. در وزن 6۰ کیلوگ ــب می کنی ــیایی را کس آس
ــا  ــن بازی ه ــه ای ــاد ب ــال زی ــه احتم ــدارد و ب ــی ن ــهربانو رقیب ش

اعــزام شــود. 
الهــه منصوریــان بــا بیــان اینکــه ووشــو ایــران پیشــرفت زیــادی 
ــی  ــه آمادگ ــران ب ــو ای ــر ووش ــال حاض ــه داد: در ح ــرده، ادام ک
تحســین برانگیزی رســیده و بــرای مثــال می توانــم بگویــم 
ــه مســابقات جهانــی  ــوان خــود را ب کــه هــرگاه ســه نماینــده بان
اعــزام کــرده، توانســته بــه ســه مــدال طــا برســد و ایــن نشــان 
ــی  ــفانه وقت ــا متاس ــت؛ ام ــران اس ــو در ای ــاالی ووش ــطح ب از س
ــن  ــو بی دفاع تری ــیم، ووش ــا می رس ــع مدال ه ــه توزی ــه مرحل ب

ــنا ــت. ایس ورزش اس

هرچنــد ســپاهان در فصــل نقــل و انتقــاالت خریدهــای 
خوبــی داشــته، امــا جــدا شــدن بازیکنــان تأثیرگــذار ایــن تیــم 
زردپوشــان را بــا بحــران جــدی کمبــود بازیکــن مواجــه کــرده 
ــی  ــیاوش یزدان ــی س ــاع میان ــت دف ــپاهان در پس ــت. س  اس
و عــزت هللا پورقــاز را جــذب کــرد تــا بــا تمدیــد قــرارداد موســی 
کولیبالــی، بــا داشــتن ســه دفــاع میانــی مطمئــن، مشــکلی در 
ــرای تقویــت  هافبــک دفاعــی  فصــل آینــده نداشــته باشــد. ب
ــرای  تیــم، کرانچــار دســت روی محمــد دانشــگر گذاشــت و ب
ــاب  ــی را انتخ ــاهین ثاقب ــم ش ــی تی ــای تهاجم ــت بال ه تقوی
کــرد. همچنیــن بــرای تقویــت خــط حمله ســپاهان با ساســان 
انصــاری قــرارداد بســت و کرانچــار بــه دنبــال یــک  هافبــک-

مهاجــم خارجــی هــم بــود. مشــکات ســپاهان از آنجــا آغــاز 
ــد  ــدا محمــد دانشــگر کــه جــزو لیســت خری ــه در ابت شــد ک

ــه  ــود، ب ــم ب ــک دفاعــی تی ــت خــط  هافب ــرای تقوی کرانچــار ب
ســایپا پیوســت. پــس از آن موســی کولیبالــی، مدافــع میانــی 
ــا اســتقال  ــا ســپاهان، ب ــی ب تیــم، پــس از عــدم توافــق مال
ــرور  ــرارداد س ــد ق ــید. تمدی ــه رس ــق اولی ــه تواف ــتان ب خوزس
ــه مشــکل برخــورد  ــک طــراح ســپاهان، هــم ب ــارف،  هافب جب
و تاکنــون عملــی نشــده اســت. احســان حاج صفــی، بازیکــن 
کلیــدی فصــل گذاشــته ســپاهان در آســتانه پیوســتن بــه یــک 
تیــم یونانــی قــرار گرفــت و در نهایــت از پیوســتن  هافبــک - 
مهاجــم خارجــی مــد نظــر کرانچــار بــه ســپاهان هــم همچنــان 
ــه  ــد گفت ــر می رس ــه نظ ــاف ب ــن اوص ــا ای ــت. ب ــری نیس خب
مدیــران ســپاهان کــه ۸۰ تــا ۹۰ درصــد تیــم بــرای فصــل آینــده 
بســته شــده، کامــا برخــاف واقعیــت اســت و ســپاهان وارد 

بحرانــی بــزرگ در نقــل و انتقــاالت شــده اســت. ایمنــا

الهه منصوریان:

 ووشو، بی دفاع ترین ورزش است
جدا شدن ستاره ها

بحران بزرگ سپاهان در فصل نقل و انتقاالت

ورزش

ادامه از صفحه 8
77- رای شــماره   1۳۹56۰۳۰۲۰۲6۰۲۲6۹7    
مهــدی  آقــای     1۳۹5/1۲/۲1 مــورخ    
شــجاعی دوســت  بــه شناســنامه شــماره ۸۸۲  
کدملــی 1۲۸۸11551۲  صــادره اصفهــان  فرزند 
حســین  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  بــه 
ــاک شــماره  ــع از پ مســاحت ۲11.7۰  مترمرب
۹۸۹۰و4۲ فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در 
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه بخــش 5 ثب

مالــک رســمی مــی باشــد
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰114۸ شــماره    رای   7۸-
قربانعلــی  آقــای  مــورخ    1۳۹6/۰1/۲7   
بهارلوئــی بــه شناســنامه شــماره 1۲۳۸  کدملی 
6۲1۹5۰4۲67  صــادره فریــدن  فرزنــد ذبیــح 
الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــع از پــاک شــماره  مســاحت 11۹.۹5  مترمرب
5۳ فرعــی از 15177  اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــی باشــد رســمی م
   1۳۹56۰۳۰۲۰۲6۰ 7۹- رای شــماره  1۹۸۸7 
مــورخ  1۳۹5/11/14    آقــای احمــد علــی 
 ۲4 شــماره  شناســنامه  بــه  زواره  نســاجی 
کدملــی 11۸۹5۳۸4۰7 صــادره زواره فرزنــد 
غامرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
پــاک  از  مترمربــع  مســاحت ۳4.75  بــه 
شــماره 4 فرعــی از 151۸۲ اصلــی واقــع در 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ــک رســمی  ــع الواســطه از مال ــادی م ــه ع نام

ــی  ــی خوابجان ــن زارع ــای حس آق
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۰۰7۰ شــماره    رای   ۸۰-
مــورخ    1۳۹6/۰1/14    آقــای عبدالــه صادقــی 
ــماره 1۳۰۸  ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــاغ ابریش ب
ــد  ــادان فرزن کدملــی 1۸1۸۹۰۹545 صــادره آب
اســداله بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت ۲۲۳.5۸ مترمربــع از پــاک شــماره 
ــع در بخــش  ــی واق 1۰7 فرعــی از1445۸ اصل
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5 ثب

رســمی مــی باشــد
رای شــماره   1۳۹56۰۳۰۲۰۲6۰۲۲5۹۸      -۸1
اصاحــی  ورای     1۳۹5/1۲/1۸ مــورخ    
شــماره    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۰۸۸1     مــورخ    
1۳۹6/۰1/۲۳     آقــای  ســید علیرضا موســوی 
نــژاد بــه شناســنامه شــماره ۲7۲ کدملــی 
1۲۸454654۳ صــادره اصفهــان فرزنــد ســید 
حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
 1۲۳.5۰ مســاحت  بــه  تجــاری  مســکونی 
ــی  ــماره  1۳۸77   اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰1۳۳۰ شــماره    رای   -۸۲
مــورخ    1۳۹6/۰1/۲۹    آقــای ســاعد عشــیقی 
بــه شناســنامه شــماره ۲ کدملــی 11۹۹4۸144۰ 
ــار  ــی در چه ــد حیدرعل ــهرضا فرزن ــادره ش ص
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
ــاک  ــع پ ــاحت  71.55  مترمرب ــه مس ب

شــماره  - فرعــی از   1۳۸۰۰   اصلــی واقــع در 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه بخــش 5 ثب

مالــک رســمی مــی باشــد
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰1۳۲7 شــماره    رای   -۸۳
صنیــه  خانــم     1۳۹6/۰1/۲۹ مــورخ    
عشــیقی بــه شناســنامه شــماره 1۸46 کدملــی 
1۲۸4۸7۸۲44 صــادره اصفهــان فرزنــد ســاعد 
ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب در دو دان
خانــه  بــه مســاحت  71.55  مترمربــع پــاک 
شــماره  - فرعــی از1۳۸۰۰  اصلــی واقــع در 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه بخــش 5 ثب

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۳۰4 شــماره    رای   -۸4
مــورخ    1۳۹6/۰۲/1۳      آقــای محمدابراهیــم 
4 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  زرقــی 
۰7۹41۳۲۳۳۲ صــادره ســبزوار فرزنــد حســن 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
 14۰۳۲ شــماره  پــاک  مترمربــع   14۸.76
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    1۳۹56۰۳۰۲۰۲6۰1۰۰11 شــماره    رای   -۸5
مــورخ    1۳۹5/۰6/11     آقــای رضــا بــار 
ــی  ــماره ۳۲۲۹ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــازان ب ب
1۲۸7۰417۲۸ صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضی 
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــک ب در ششــدانگ ی
11۲.۰۸  مترمربــع پــاک شــماره  ۸5   فرعــی 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از  14۹15    اصل
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــی باشــد م
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۳156 شــماره    رای   -۸6
منصــور  آقــای     1۳۹6/۰۲/۲7 مــورخ    
قدوســی بــه شناســنامه شــماره 1۳۰5 کدملــی 
ــح  ــد فت ــان فرزن ــادره اصفه 1۲۸۳۹64414 ص
الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 16۲.67 مترمربــع پــاک شــماره 
1۳۹۰۰ اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از 

ــه قدوســی ــح ال ــای فت ــک رســمی آق مال
۸7- رای شــماره   1۳۹56۰۳۰۲۰۲6۰۲۲۲5۹    
آقــای حســنعلی  مــورخ    1۳۹5/1۲/14   
مایحیــی علویجــه  بــه شناســنامه شــماره 
۲6  کدملــی 1۰۹۲۰۰۸71۳  صــادره نجــف ابــاد  
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا  نس ــد رض فرزن
مغــازه ومحوطــه متصلــه بــه مســاحت 166.5۰  
ــع از پــاک شــماره 4 فرعــی از 151۸۲   مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از 
مالــک رســمی آقــای محمدپهلوانــی خوابجانــی

    1۳۹46۰۳۰۲۰۲6۰۲۲17۲ شــماره    رای   -۸۸
مــورخ    1۳۹4/۰5/14   آقــای علیرضــا خلیفــه 
زاده اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره ۹5۲ 
کدملــی 1۲۸56۹۸14۲ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ابوالقاســم در ششــدانگ یــک ب
مســاحت ۲۰۰.65 مترمربــع پــاک شــماره 
1۳۹۰۰ اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــی  ــکی م ــوان کوش ــی از وراث  رض ــه متقاض ک
ــورخ  ــمی 1166 م ــند رس ــب س ــد و بموج باش
۹1/۸/15  و قولنامــه عــادی ســهم ســایر وراث 

ــوده اســت ــداری نم راخری
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲16۲ شــماره    رای   -۸۹
ــد  ــه نیاون ــم فوزی ــورخ    1۳۹6/۰۲/11    خان م
کدملــی   ۲1۹5۳ شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد حســین  ــراق فرزن 47۲۲۳۹۲۸۲1 صــادره ع
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــماره 1۳۹۰۰  ــاک ش ــع پ ــاحت 66 مترمرب مس
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از 

ــی ــود صرام ــای محم ــمی آق ــک رس مال
    1۳۹56۰۳۰۲۰۲6۰1۹۰74 شــماره    رای   -۹۰
ــینی  ــرا ش ــم زه ــورخ    1۳۹5/1۰/۲۹    خان م
ــه شناســنامه شــماره 6۳4  کدملــی  ــری ب جاب
ــد  ــلیمان  فرزن ــادره مسجدس 1۹7111۰۸۹۲  ص
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــر نس صاب
ــع از پــاک شــماره  مســاحت ۲۰5.۰4  مترمرب
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از ۹۹ اصل 655 فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــی  ــای عل ــمی آق ــک رس ــته از مال ــع الواس م

ــی زاده قاض
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰1467 شــماره    رای   -۹1
ــا  ــی م ــای مصطف ــورخ    1۳۹6/۰1/۳1   آق م
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۸۹  کدمل احمــدی  ب
ابــاد  فرزنــد  1۰۹1۹۲57۸1  صــادره نجــف 
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  حبعلــی  
ــع  ــاحت ۸6۲.45  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
از پــاک شــماره 1۳۹۰۰ اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۲7۹ شــماره    رای   -۹۲
ــا  ــد رض ــای حمی ــورخ    1۳۹6/۰۲/1۲    آق م
احمــدی کتایونچــه بــه شناســنامه شــماره 
ــان  ــادره اصفه ــی 1۲۹۰4۸6۲۹۸ ص 41۳ کدمل
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد نســبت ب ــد احم فرزن
ــع از  ــه مســاحت 155.6۰ مترمرب ســاختمان ب
پــاک شــماره 1۳۸۰۸ اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــم  ــک رســمی خان ــع الواســته از مال ــادی م ع

ــدوزان ــت کاه عصم
    1۳۹56۰۳۰۲۰۲6۰۰7۹۲5 شــماره    رای   -۹۳
طاهــره  خانــم      1۳۹5/۰4/۳۰ مــورخ    
شــیرزادی قلعــه شــاهی بــه شناســنامه شــماره 
۸5۳ کدملــی 1۲۸5577۲۹۹ صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه در شش ــد عزیزال فرزن
مســاحت 1۰۳.۳5 مترمربــع پــاک شــماره 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از1۳۹۰۰  اصل - فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــی  ــای عل ــمی آق ــک رس ــته از مال ــع الواس م

ــی ابوتراب
    1۳۹56۰۳۰۲۰۲6۰15۸1۳ شــماره    رای   -۹4
مــورخ    1۳۹5/۰۹/17    آقــای رضــا ماهــری 
  1۸۹7 شــماره  شناســنامه  بــه  اصفهانــی  

اصفهــان   صــادره    1۲۸654745۸ کدملــی 
فرزنــد ســیف الــه  نســبت بــه ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت ۲۳۹.4۸  مترمرب ــه  ب یکبابخان
ــی  ــی از 151۸7 اصل ــماره ۸4 فرع ــاک ش از پ
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
شــماره   1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۳644     رای   -۹5
مــورخ    1۳۹6/۰۳/۰4    خانــم شــهربانو 
معینــی کربکنــدی بــه شناســنامه شــماره 5۹5 
کدملــی 1۲۹145۳1۲1 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان رمضــان نســبت ب
پــاک شــماره  مســاحت 7۰.75 مترمربــع 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   15175
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــان خری اصفه
ــرزاق  ــای عبدال ــمی آق ــک رس ــته از مال الواس

ــش ــار خدابخ نج
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰14۲۰ شــماره    رای   -۹6
مجتبــی  آقــای      1۳۹6/۰1/۳۰ مــورخ    
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــت ســاز اصفهان چی
ــان  ــادره اصفه ــی 1۲۸6۸6۲477 ص ۹۲۹ کدمل
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــاب نس ــد عبدالوه فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش مش
۲۳۰ مترمربــع پــاک شــماره 4۸۰  فرعــی 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از15177 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰14۲۲ رای شــماره     -  ۹7
مــورخ    1۳۹6/۰1/۳۰    آقــای  مجیــد چیــت 
ســاز اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره ۹۹۲ 
کدملــی 1۲۹1۰4۳4۰۳ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــاب نس عبدالوه
 ۲۳۰ بــه مســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
مترمربــع پــاک شــماره 4۸۰  فرعــی از15177  
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۲۹۹ شــماره    رای   -۹۸
مــورخ    1۳۹6/۰۲/1۳    خانــم بتــول تــوکل بــه 
شناســنامه شــماره ۳6 کدملــی 6۲۲۹۸56514 
ــر بصــورت  ۲7  ــد آقاباق ــان فرزن صــادره اصفه
حبــه از 7۲ حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 155.6۰ مترمرب مس
575 فرعــی از ۹۹ اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 16 ثب

رســمی مــی باشــد
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۲۹7 شــماره    رای   -۹۹
مــورخ    1۳۹6/۰۲/1۳    آقــای عباســعلی 
ــی  ــماره ۲5 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــرزاده ب باق
فرزنــد  میمــه  صــادره   6۲۲۹۸۳1۲۹5
حبــه  از 7۲  حبــه  بصــورت 45  آقاحســین 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 155.6۰ 
ــی از ۹۹  ــماره 575 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲756 شــماره    رای   -1۰۰
مورخ    1۳۹6/۰۲/1۸     آقای علی قاســمی به 

شناســنامه شــماره  1۲11کدملــی  1۲۸6۹17۲1۲ 
ــورت  ــعلی بص ــد  عباس ــان فرزن ــادره  اصفه ص
یکبــاب  از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه 
ــاحت   ــه مس ــکونی ب ــاری مس ــاختمان تج س
165.۲5  متــر مربــع از پــاک شــماره  1۲۳  
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از  14۹15  اصل فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســته از مالکیــن رســمی بانــوان رضــوان 

ــران شــهید اول ــول و ای و بت
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲755 شــماره    رای   -1۰1
مــورخ    1۳۹6/۰۲/1۸      اقــای محمــود 
ــی   ــه شناســنامه شــماره  56۹کدمل قاســمی ب
فرزنــد   اصفهــان  صــادره    1۲۹1۰۸677۳
مشــاع  دانــگ  ســه  بصــورت  عباســعلی 
تجــاری  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از 
مســکونی بــه مســاحت  165.۲5  متــر مربــع 
از پــاک شــماره  1۲۳ فرعــی از 14۹15  اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از مالکیــن 
رســمی بانــوان رضــوان و بتــول و ایــران شــهید 

اول
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲411 شــماره    رای   -1۰۲
ــر  ــم اشــرف کانت مــورخ    1۳۹6/۲/14    خان
فیــوج بــه شناســنامه شــماره 1۹6 کدملــی 
ــد ســیف  1۲۸54۰5641 صــادره اصفهــان فرزن
الــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــاحت 14۲.1۰ مترمرب مس
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   1517۸
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲7۳۳ شــماره    1۰۳-رای 
ــور  ــه ن ــم فاطم ــورخ    1۳۹6/۲/1۸     خان م
محمــدی بــه شناســنامه شــماره 745 کدملــی 
ــی  ــد عل ــهرکرد فرزن ــادره ش 46۲1465۹1۰ ص
نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۹7.۸۳ مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از۹۹ اصل ــماره5۰۰ فرع ــاک ش پ
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســته از مالکیــن رســمی  

ــاری زاده ــی فخ غامعل
    1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲7۳4 شــماره    1۰4-رای 
مــورخ    1۳۹6/۲/1۸     آقــای لطــف الــه 
بــه شناســنامه شــماره ۹  رحیمــی خوئــی 
ــد  کدملــی 46۲۲۰11۲۲۰ صــادره شــهرکرد فرزن
ســیف الــه  نســبت بــه دودانــگ مشــاع 
ــاحت ۹7.۸۳  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ازشش
مترمربــع پــاک شــماره5۰۰ فرعــی از۹۹ اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب واق
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از مالکیــن 

ــاری زاده  ــی فخ ــمی  غامعل رس
  1۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰146۹ شــماره    1۰5-رای 
مــورخ  1۳۹6/۰1/۳1   اقــای عیــن الــه زمانــی 
  ۲4۰5 شــماره  شناســنامه  بــه  اســکندری  
کدملــی 115۹۳۲۸1۹6  صــادره فریــدن  فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس ــمس ال ش

ســاختمان بــه مســاحت ۲5۳  مترمربــع از 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره ۳۰۹ اصل ــاک ش پ
16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســته از مالکیــن رســمی آقایــان 

وسیدمحمدحســینی فریدمحققیــان 
تاریخ انتشار نوبت  اول            ۹6/۰۳/۳۰        

تاریخ انتشار نوبت  دوم            ۹6/۰4/14
زهره ایروانی

م الف /         ۹4۳6      کیمیای وطن  
 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک شــمال 

ــان  اصفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــا امیــر حســین ســاقی بــه شناســنامه 
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 1۸ ب
درخواســت گواهــی  ایــن شــورا  از   ۳۲۰/۹6
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
بــه  ســاقی  محمــد  علــی  شــادروان  کــه 
ــخ ۹5/۸/۲۹  ــنامه 51۲1 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــد  ــی محم ــد عل ــاقی فرزن ــه س ــه 1 – فاطم ب
ــد  ــاقی فرزن ــته س ــه ش ش 66 ، ۲ – فرش ب
علــی محمــد بــه ش ش 75۲ ، ۳ – اکبــر 
ــه ش ش  ــد ب ــی محم ــد عل ــاقی فرزن ــا س آق
ــد  ــی محم ــد عل ــره ســاقی فرزن 16۹ ، 4 – زه
ــر حســین ســاقی  ــه ش ش ۸56 ، 5 – امی ب
فرزنــد علــی محمــد بــه ش ش 1۸ ، 6 – 
ســعید ســاقی فرزنــد علــی محمــد بــه ش ش 
۳۰۲ فرزنــدان متوفــی والغیــر اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــی مــی نمای ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ی
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

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

ــور  ــه حســین پ کاشــان – فاطم

دادنامه 
خواهــان : آقــای محمدرضــا اســکندری خزاقــی 
ــان  ــان کاش ــانی اصفه ــه نش ــر ب ــد اصغ فرزن
خــزاق ایســتگاه اول کوچــه بهــداری پــاک 1۰۳ 
ــه  ــد جمع ــی آژ فرزن ــای چراغعل ــده : آق خوان
خــان بــه نشــانی خواســته : اعســار از پرداخــت 
هزینــه دادرســی  گردشــکار : دادگاه بــا بررســی 
ــیدگی را  ــم رس ــده خت ــات پرون اوراق و محتوی
اعــام و مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . 
اعســار  دعــوی  خصــوص  در   : دادگاه  رای 
ــای  ــت آق ــکندری بطرفی ــا اس ــای محمدرض آق
ــته  ــان بخواس ــه خ ــد جمع ــی آژ فرزن چراغعل
بــدوی  از هزینــه دادرســی مرحلــه  اعســار 
، دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده بــا 
استشــهادیه  اســتناد خواهــان  بــه  عنایــت 
ــهود  ــت ش ــهود و هدای ــهادت ش ــی و ش محل

ــان  ــارات آن ــذ اظه ــه دادگاه و اخ در جلس
توانایــی  عــدم  مویــد  دادگاه کــه  توســط 
متقاضــی از پرداخــت هزینــه دادرســی مرحلــه 
ــواد  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــد ل ــی باش ــدوی ، م ب
دادرســی  آئیــن  قانــون   1۹4،1۹۸،5۰6،5۰7
مدنــی رای بــه اعســار موقــت خواهــان از 
هزینــه دادرســی مرحلــه بــدوی ، صــادر و 
ــوری و  ــادره حض ــد . رای ص ــی نمای ــام م اع
ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در مرکــز اســتان اصفهــان 

ــت .  اس
دادرس شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــی 

کاشــان – علــی زیائــی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم مرضیــه جمالــی رهقــی بــه شناســنامه 
شــماره ۳۲ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۳1۸/۹6 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــه شــماره  ــی ب ــه شــادروان ابوالفضــل بیابان ک
 ۹۳/5/1۳ تاریــخ  در   157۲ شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه 1 – مرضیــه جمالــی رهقــی فرزنــد رمضــان 
ــی  ــه ش ش ۳۲ همســر ، ۲ – محمــد بیابان ب
ــه ش ش 1۲5۰۸۹۸544  ــل ب ــد ابوالفض فرزن
ــه  ــل ب ــد ابوالفض ــی فرزن ــه بیابان ، ۳ – مهدی
ش ش 1۲5۰74۳1۰۹ فرزنــدان متوفــی ، 4 – 
ــه بــه ش  ــد حبیــب ال مصطفــی بیابانــی فرزن
ش 67۲ پــدر متوفــی و الغیــر اینــک بــا انجــام 
ــور  را در  تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب
ــد  ــه آگهــی مــی نمای ــت و یــک مرتب یــک نوب
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــور  کاشــان – فاطمــه حســین پ

،،
چــرا بــه توصیه هــای کارشناســانه 
و  والیبــال  واقعــی  دلســوزان 
پیشکســوتانی کــه ســال های زیادی 
 خــاک میادیــن والیبــال را خوردنــد 
و عاشــق رشــد و پیشــرفت والیبــال 
ملــی کشورشــان هســتند، اهمیــت 

ندادیــد؟ 

آگهی مفقودی 
ــپ  ــو تی ــودرو رن ــی خ ــند کمپان س
رنــگ   ۲۰16 مــدل   symbol/AT
نقــره ای – متالیــک شــماره موتــور :

 KAM۲۸45R۰۰777۳
به شماره شاسی : 

 V F 1 4 S R A B ۳ G T 5 7 ۲ 7 ۲ ۲
 : نقلیــه  وســیله  شناســه 
 MAVM161V۳E557۲7۲۲

ــام زهــرا موتمــن فرزنــد علــی  ــه ن ب
اعتبــار  درجــه  از  و  مفقــود  اکبــر 

ــردد.  ــی گ ــاقط م س
تاریخ چاپ نوبت اول  : ۹6/۳/۲7 
تاریخ چاپ نوبت دوم : ۹6/۳/۳۰
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سارا و آیدا
کارگردان مازیار میری

نویسنده امیر عربی
بازیگران غزل شاکری، 

مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی 
سعید چنگیزیان، یغما گلرویی

زادبوم
کارگردان ابوالحسن داوودی

نویسنده فرید مصطفوی )بر 
اساس طرحی از رضا میرکریمی(

بازیگران عزت هللا انتظامی 
بهرام رادان، رؤیا تیموریان 

مسعود رایگان، پگاه آهنگرانی 

فصل نرگس
کارگردان نگار آذربایجانی
نویسنده نگار آذربایجانی

بازیگران نیکتا ناصر، ریما 
رامین فر، امیر آقایی، پژمان 

بازغی، شایسته ایرانی

پیشهناد فیلم

در دنیای تو ساعت چند است؟

کارگردان: صفی یزدانیان
نویسنده: صفی یزدانیان

بازیگــران: لیــا حاتمــی، علــی مصفــا، محمــد فتحــی، زهرا 
حاتمــی، پیــام یزدانی

 خالصه داستان فیلم 
ــاره  ــه یک ب ــی در فرانس ــال زندگ ــت س ــس از بیس ــی پ گل
ــت  ــهر رش ــش، ش ــران و زادگاه ــه ای ــرد ب ــم می گی تصمی
ــی رود  ــتقبالش م ــه اس ــت ب ــاد در رش ــد. فره ــفری کن  س
و می گویــد کــه آشــنایی قدیمــی اســت؛ امــا گلــی اصــا او 

را بــه یــاد نمــی آورد.
ــت؟«  ــد اس ــاعت چن ــو س ــای ت ــینمایی »در دنی ــم س فیل
مترجــم  منتقــد،  یزدانیــان،  صفــی  ســاخته   اولیــن 
حاتمــی  لیــا  اســت.  ایــران  سرشــناس  نویســنده   و 
و همســرش، علــی مصفــا و مــادرش، زهــرا حاتمــی در ایــن 

فیلــم بــازی می کننــد. 
ــد  ــو ســاعت چن ــای ت ــان، »در دنی ــی یزدانی ــه  صف ــه گفت ب
اســت؟«، فیلمــی دورگــه اســت؛ امــا هــر دو رگــه اش ایرانی 
ــا شــخصیت های فرهنگــی متفــاوت  اســت! ایرانی هایــی ب

بــه نوعــی بخشــی از زندگــی او و هم نســان او هســتند. 
فیلــم »در دنیــای تــو ســاعت چنــد اســت؟« جایــزه 
ــتیوال  ــی فس ــزه طای ــان و جای ــنواره پوس ــی جش فیپرش
فیلم هــای شــرقی ژنــو را کســب کــرده و در جشــنواره کــراال 
ــت.  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــائوپائولو و ... ب ــنواره س جش
ــش  ــه مخاطب ــه ب ــت ک ــی اس ــو ...«، فیلم ــای ت »در دنی
احتــرام می گــذارد و او را جــدی می گیــرد. پــان بــه پــان 
ــی  ــت و هوشــمندی نوشــته شــده و صف ــا دق ــه ب فیلمنام
یزدانیــان بــا وســواس و دقــت کامــل فیلمنامــه را دکوپــاژ و 

ــی کــرده اســت.  کارگردان
برخــاف تصــور رایــج، »در دنیــای تــو...«، فیلمــی شــخصی 
و شــاعرانه اســت؛ امــا هرگــز مخاطــب عــام را پــس 
ــرِی جمــع  ــم هن ــر از یــک فیل ــزی فرات ــد و کار، چی  نمی زن
معضــات  آن  در  فیلمــی کــه گرچــه  اســت.  جــور   و 
و مشــکات جامعــه را هــدف قــرار نمی دهــد و شــاید 
حــرف آن حــرف همــه  مــردم جامعــه نباشــد، امــا می توانــد 
مخاطــب را بــه شــدت درگیــر کنــد بــر او تأثیــر بگــذارد. ایــن 
ــئله آن  ــن مس ــت و همی ــی نیس ــچ فیلم ــبیه هی ــم ش فیل
ــینمای  ــز در س ــرد و احترام برانگی ــری منحصربه ف ــه اث را ب

ــد. ــدل می کن ــران ب ای

حرف و نقل

  اکــران دو فیلــم ســینمایی »اکســیدان« و 
ــود. ــاز می ش ــه آغ ــن هفت ــلخ« ای »مس

ــوم  ــن آلب ــاز، اولی ــلیم زاده، آهنگس ــهیل س   س
 خــود را تحــت عنــوان »ســاری گلیــن« در فضایــی 
بــا  قطعــه   ۱۱ شــامل  و  فولکلــور  موســیقی  از 
عنوان هــای رقــص یالــی، بــری بــاخ، ســاری 
سوسپمیشــم  لــره  کوچــه  گابتــون   گلیــن، 
ــق و  ــلیانی، آیریلی ــدم، س ــی، فری ــقالی، الالی باس

ــت. ــرده اس ــر ک ــاغ منتش قره ب
  مجیــد مظفــری از هنرمنــدان پیشکســوت در 
ــر  ــاد ب ــا اعتق ــون ب ــر، ســینما و تلویزی عرصــه تئات
اینکــه رســانه و هنــر بــه یکدیگــر وابســته هســتند 
ــر  ــه یکدیگ ــانه ب ــی رس ــدان و اهال ــت: هنرمن گف
احتیــاج دارنــد و ایــن تعامــل بایــد شــکل بگیــرد. 
هــر دو قشــر نبایــد ماجــرا را جــدی بگیرنــد و بایــد 
گذشــت داشــته باشــند؛ البتــه مســئله جــدی 
ــت و  ــی اس ــائل خانوادگ ــی مس ــا بعض ــت؛ ام اس

ــرد. ــانه ای ک ــد آن را رس نبای
  داوران ســه رشــته  بیســت وچهارمین جشــنواره 
ملــی هنرهای تجســمی جوانــان معرفی شــدند. در 
رشــته گرافیــک قبــاد شــیوا و اســدهللا چهره پــرداز 
در رشــته تصویرســازی مهنــوش مشــیری، محدثــه 
پورجعفــری و در رشــته حجــم محمدحســین عمــاد 
و کامبیــز صبــری، داوری ایــن رشــته ها را بــر عهــده 

دارند.
آگوســت  نوشــته  »مــارگاک«  نمایشــنامه   
ــر  ــه منتش ــواد عاطف ــه ج ــا ترجم ــتریندبرگ ب اس
ــار  ــن آث ــی از قوام یافته تری ــارگاک«، یک ــد. »م ش
ــزار  ــه دلیــل اب ایــن نمایشــنامه نویس اســت کــه ب
صحنــه کــم و داشــتن تنهــا ســه بازیگــر، توانســته 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــا ب ــرا را در دنی ــترین اج بیش

ــد. ده
ســریال های  بازیگــر  پاک نیــت،  محمــود   
تلویزیــون و همچنیــن مجموعــه »شــهرزاد«، در 
ایــن گفت وگــو در واکنــش بــه حاشــیه پیش آمــده 
و دلخــوری اهالــی رســانه از توهیــن بازیگــر »زیــر 
ــر  ــادم ب ــرد: اعتق ــار ک ــان، اظه ــه آن ــادر« ب ــای م پ
ــردم  ــرای م ــر ب ــانه و هن ــر رس ــت دو قش ــن اس ای
ــد  ــت بای ــن فعالی ــن ای ــد؛ بنابرای ــت می کنن فعالی
ــورت  ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــراه باش ــتی هم ــا دوس ب

ــود. ــم ب ــق نخواهی ــود موف ــت در کار خ هیچ وق
ــاره ســریال »شــهرزاد«  ــی درب   مصطفــی زمان
ــاد را  ــش قب ــود از اول نق ــرار ب ــن ق ــد: م می گوی
ــده  ــم؛ امــا شــهاب کــه فیلمنامــه را خوان ــازی کن ب
بــود، بــدون اینکــه بدانــد قــرار اســت مــن قبــاد را 
ــازی  ــاد را ب ــط قب ــود مــن فق ــه ب ــم، گفت ــازی کن ب
می کنــم. بــه مــن گفتنــد و قبــول کــردم اگــر 
شــهاب می آیــد، او ایــن نقــش را بــازی کنــد. 
ــم  ــر می کن ــئله فک ــن مس ــه ای ــا ب ــی وقت ه گاه
ــازی کــردن نقــش قبــاد  شــاید مــن بایــد بــرای ب
ــردن نقــش  ــازی ک ــردم! چــون ب ایســتادگی می ک
فرهــاد خیلــی برایــم دردســر شــد و هیچ کــس این 
را ندیــد کــه مــن یــک نقــش تخــت را بــازی کــردم.

کوتاه اخبار 
مهران غفوریان:

سه هفته باید با عصا و ویلچر 
حرکت کنم

مهــران غفوریــان بیــان کــرد کــه در ســریال »پنچــری« کــه 
۱۰ درصــد از آن باقــی مانــده، در بیشــتر ســکانس ها بــازی 
ــه  ــا ویلچــر و عصــا ســر صحن ــل ب ــن دلی ــه همی دارد و ب

خواهــد رفــت. 
ــل  ــس از عم ــود پ ــت خ ــاره وضعی ــان درب ــران غفوری مه
ــری«  ــریال »پنچ ــه س ــاره اش ب ــتن دوب ــی و پیوس جراح
گفــت: ایــن اتفــاق باعــث شــد متوجــه شــوم چقدر مــردم، 
همــکاران و هنرمنــدان و خبرنــگاران دوســتم دارنــد و 

ــم هســتند.  ــر حال پیگی
ــه  ــوز درد دارم و حــدود ســه هفت ــن هن ــه داد: م وی ادام
بایــد بــا عصــا و ویلچــر و مراقبــت در ســریال حضــور پیــدا 
ــه اینکــه فقــط ســکانس های  ــا توجــه ب کنــم کــه البتــه ب
حضــور مــن در ســریال باقــی مانــده، ســر ســریال مــی روم 

تــا ایــن تصاویــر گرفتــه شــود. 
غفوریــان در پایــان اظهــار کــرد کــه بــه  زودی جلــوی 
ادامــه  ایــن ســریال  در  را  و کارش  مــی رود  دوربیــن 

مهــر می دهــد. 

»قلمروی پنهان« بچه اژدها 
مشخص شد

ــه  ــد از مجموع ــومین جل ــان«، س ــروی پنه ــاب »قلم کت
بــا  ســادرلند  تولی تــی  نوشــته  آتشــین«  »بال هــای 

ــد.  ــر ش ــی منتش ــا حضرت ــه آناهیت ترجم
ــز  ــه و هیجان انگی ــتان ماجراجویان ــه داس ــن مجموع در ای
ــرار از  ــس از ف ــه پ ــود ک ــان می ش ــا بی ــه اژده ــج بچ پن
باران بال هــا  قلمــرو  راهــی  »کــورال«  ملکــه  قلمــرو 
می شــوند. انتشــارات پرتقــال کتــاب »قلمــروی پنهــان« را 
در قالــب 3۰4 صفحــه بــا شــمارگان هــزار نســخه و قیمــت 

ــرده اســت. ایبنــا ــال منتشــر ک ــزار ری ۱8۰ ه

سختی های تصویربرداری »نفس«
بیــان کــرد کــه  »نفــس«  فیلمبــرداری ســریال  مدیــر 
ــه  ــه ب ــد ک ــب ش ــقانه کار موج ــال عاش ــس و ح درآوردن ح
ــا یــک دوربیــن  ــه را ب جــز صحنه هــای اکشــن، باقــی صحن
ــختی ها  ــاره س ــی درب ــیروس عبدل ــد. س ــرداری کنن تصویرب
ــه ســریال  ــی ک ــرد: از آنجای ــان ک ــر بی ــن اث ــای ای و ویژگی ه
ــی  ــات خوب ــایل و امکان ــد از وس ــاش ش ــت، ت ــر اس معاص
ــل  ــه تعام ــی صحن ــازی و طراح ــم و در فضاس ــتفاده کنی اس

ــد.  ــام ش ــردان انج ــا کارگ ــی ب خوب
وی ادامــه داد: مــا در ایــن پــروژه از امکانــات ســینمایی 
ــاال  ــت کار ب ــا کیفی ــم ت ــن الکســا اســتفاده کردی ــل دوربی مث
بــرود. ایــن فیلمبــردار بــا اشــاره بــه اهمیــت امکانــات فنــی 
در تولیــدات اظهــار کــرد: اکنــون جنــگ، جنــگ رســانه اســت؛ 
ــردازی و  ــی صحنه پ ــه مســائل فن ــون ب ــا گاهــی در تلویزی ام
مونتــاژ کمتــر اهمیــت می دهنــد؛ بــه طــوری کــه گاهــی مــا از 
ــه  ــر می مانیــم؛ البتــه ن ــا از نظــر فنــی عقب ت شــبکه های نوپ
اینکــه عوامــل و نیــرو را نداشــته باشــیم، امــا وقتــی بودجــه 
ــده  ــه تهیه کنن ــد ک ــر نمی گیرن ــود در نظ ــته می ش کاری بس

بتوانــد از امکانــات بــه روز اســتفاده کنــد. صداوســیما

سینما

»در ستایش زندگی« عباس کیارستمی
»عبــاس  نکوداشــت  مراســم  عنــوان  زندگــی«،  ســتایش  »در 
ــه  ــه در خان ــت ک ــد اس ــن هنرمن ــد ای ــالروز تول ــتمی«، در س کیارس

می شــود.  برگــزار  ایــران  هنرمنــدان 
در ایــن مراســم کــه بــه همــت »مدرســه  ویــژه« عصــر روز پنجشــنبه 
ــهناز  ــل ش ــتاد جلی ــالن اس ــاعت ۱۷:3۰ در س ــاه ۱3۹۵ س اول تیرم
ــدان  ــر از هنرمن ــد نف ــخنرانی چن ــر س ــاوه ب ــد، ع ــایش می یاب  گش
و دوســتان کیارســتمی، فیلــم کوتاهــی از قســمت های مختلــف 
آثــار ســینمایی ایــن هنرمنــد )۱38۹-۱34۹( بــه انتخــاب امیــر 
اثباتــی  امیــر  گفت وگــوی  از  بخش هایــی  بــا  همــراه   اثباتــی 
و محمودرضــا بهمن پــور بــا عبــاس کیارســتمی در مدرســه  ویــژه 

)۱3۹۲( بــا تدویــن مهــدی دوائــی نمایــش داده می شــود.
 برگــزاری نمایشــگاهی از آثــار طراحــی گرافیــک کیارســتمی   بخــش 
ــتاد  ــری اس ــه در گال ــت ک ــت اس ــم نکوداش ــن مراس ــری از ای دیگ
ــاه  ــا ۹ تیرم ــود و ت ــاح می ش ــان روز افتت ــر هم ــز، عص ــی ممی مرتض

ــد داشــت.  ــه خواه ادام
CD در ایــن نمایشــگاه، 43 اثــر شــامل پوســتر، روی جلــد کتــاب و

نشــانه و نشانه نوشــته، طراحــی تیتــراژ و عکــس بــه  نمایــش گذاشــته 
می شــود کــه بخــش کوچکــی از آثــار طراحــی گرافیــک او هســتند. 

ایــن مجموعــه بــا یــاری امیــر اثباتــی، نــگار اســکندرفر، علــی 
ــی  ــم حقیق ــور، ابراهی ــا بهمن پ ــتان، محمودرض ــی بوس ــاری، عل بختی
آرش صادقــی، ســیف هللا صمدیــان، مجیــد عباســی، بهمــن کیارســتمی 
ــی زاده  ــلما منش ــان، س ــد لطفی ــائی، هیرب ــا کس ــری، آری ــراج قنب مع
مــوزه گرافیــک ایــران و مدرســه ویــژه گــردآوری شــده و امیــد اســت 

ــی ــر فارس ــود. خب ــر ش ــده کامل ت در آین

موسیقی

همایون شجریان از »سی« گفت
ــد مردادمــاه  ــون شــجریان و ســهراب پورناظــری کــه قصــد دارن همای
ــه روی  ــروژه شــاهنامه خوانی »ســی« را در کاخ ســعدآباد ب امســال پ
ــروژه  ــن پ ــل ای ــر عوام ــور دیگ ــا حض ــتی ب ــد، در نشس ــه ببرن  صحن
پرســش  پاســخگوی  و  ارائــه کردنــد  این بــاره  در  را  توضیحاتــی 

بودنــد.  خبرنــگاران 
بــا  ایــن کار  پــروژه »ســی« گفــت:  دربــاره  همایــون شــجریان 
کنســرت های همیشــگی تفــاوت دارد. دســت کم بــرای مــن کار نویــی 
اســت و بســیار هیجــان زده هســتم ببینــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. 
مرکــز ایــن پــروژه چــه در اشــعار، چــه در متــن و چــه در نقش هــای 
روی صحنــه، شــاهنامه اســت. مــا موســیقی های مختلــف و تصانیــف 
ــزرگان  مختلفــی داریــم کــه ممکــن اســت در آن هــا از اشــعار دیگــر ب
نیــز اســتفاده کنیــم. امــکان دارد آثــار »ابــر می بــارد« و »آهــای 
ــرا  ــا اج ــار این ه ــت، در کن ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــه م ــردار« را ک خب

کنیــم. 
او اضافــه کــرد: هــدف اصلــی مــن و ســهراب پورناظــری ایــن اســت که 
بتوانیــم نســل های مختلــف را کنــار هــم بنشــانیم و کاری را خلــق کنیــم 
کــه از چنــد نســل شــنونده داشــته باشــد و بتوانیــم پیــام شــاهنامه را 
ــی در  ــیقی و نمایش ــای موس ــاب فرم ه ــن انتخ ــرای همی ــانیم. ب برس
ایــن راســتا بــوده کــه افــراد بــا ســایق و فرهنگ هــای مختلــف از آن 
لــذت ببرنــد و نگاهــی بــه شــاهنامه داشــته باشــند و بــا ایــن گنجینــه 
فارســی بیشــتر آشــنا شــوند. ایــن خواننــده بــا بیــان اینکــه تنهــا جایــی 
کــه مناســب ایــن اجــرا اســت فضــای بــاز کاخ ســعدآباد اســت، اظهــار 
کــرد: مــا نقش هایــی ماننــد زال، رودابــه، رســتم، اســفندیار، ســهراب، 

منجــم و پــری داریــم؛ البتــه مــن تصــوری از پــری نــدارم. ایســنا

تئاتر

خسرو و شیرین در اصفهان
تئاتــر »خســرو و شــیرین« در تماشــاخانه خصوصــی اصفهــان بــه روی 

صحنــه مــی رود. 
ــیرین« از  ــرو و ش ــز »خس ــش طن ــت: نمای ــر گف ــن تئات ــردان ای کاگ
یکــم تــا ۱۶ تیرمــاه در تماشــاخانه خصوصــی اصفهــان بــه روی صحنــه 

مــی رود. 
محمدرضــا بزرگــزاد اظهــار داشــت: ایــن نمایــش یــک ژانــر کمــدی و 
ــی اســت  ــود دارد کــه برشــی از یــک زندگــی زن و شــوهر جوان طنزآل
کــه قصــد رنگ آمیــزی خانــه خــود را دارنــد و بــا چالش هــای مواجــه 

می شــوند. 
کارگــردان تئاتــر اصفهــان تصریــح کــرد: مریــم جعفــری، امیــن زارع و 
کــوروش محمــدی، بازیگــران ایــن نمایــش هســتند که در روز نخســت 

اجــرا، میزبــان خبرنــگاران، عکاســان و اصحــاب رســانه خواهنــد بــود.
 وی دربــاره اجــرای نمایــش در تماشــاخانه خصوصــی اصفهــان گفــت: 
مــا بــه صــورت مســتقل در تماشــاخانه خصوصــی اصفهــان، اجراهــای 
خــود را بــه روی صحنــه می بریــم. دربــاره نمایــش »خســرو و 
ــه  ــات داده ک ــث تبلیغ ــرای بح ــی را ب ــر قول های ــاالر هن ــیرین« ت ش

ــی نشــده اســت.  ــوز اجرای هن
بزرگــزاد بــا بیــان اینکــه متاســفانه حمایتــی از ســوی انجمــن هنرهــای 
نمایشــی و اداره ارشــاد بــرای تأمیــن مــکان مناســب تمریــن صــورت 
نگرفتــه، اضافــه کــرد: حســن اجــرا در تماشــاخانه خصوصــی اصفهــان 
واقعیــت  امــا  نــدارد؛  را  اداری  بروکراســی های  اســت کــه   ایــن 
ــه صــورت  ــرای کار ب ــی ب ــت مال ــدان بضاع ــر چن ــه تئات ــن اســت ک ای
مســتقل نــدارد و الزم اســت مســئوالن از اهالــی تئاتــر حمایــت داشــته           

ــنیم ــند. تس باش

مریــم کاظمــی، بازیگــر و کارگــردان تئاتــر 
ــران  ــودک در ای ــر ک ــه تئات ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــال  ــر بزرگس ــا تئات ــی ب ــت متعادل در وضعی
ــن  ــه از ای ــی ک ــت:  حمایت های ــرار دارد، گف ق
بایــد  و  نیســت  می شــود، کافــی  حــوزه 
فکــری اساســی تر شــود. ایــن بازیگــر و 
ــری  ــم دبی ــرا حک ــه اخی ــر ک ــردان تئات کارگ
تئاتــر  جشــنواره  دوره  بیســت وچهارمین 
ــاره  ــت، درب ــه اس ــوان را گرفت ــودک و نوج ک
وضعیــت ایــن حــوزه تئاتــری به ویــژه بــا 
شــروع فصــل تابســتان و تعطیلــی مــدارس 
اظهــار کــرد: تابســتان فصــل فراغــت اســت؛ 
ــدی  ــل ج ــا عام ــه تنه ــل ک ــت از تحصی فراغ
زندگــی کــودکان و نوجوانــان تلقــی می شــود 
ــد اوقــات  ــه چیزهــا می توان ــارش بقی و در کن
فراغــت آن هــا را پــر کنــد؛ ولــی مــن نــه بــه 
عنــوان دبیــر جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجوان 
ــه  ــه ب ــت، بلک ــی اس ــت موقت ــک پس ــه ی ک
ــش  ــه نمای ــه مقول ــری، ب ــک تئات ــوان ی عن

بــه عنــوان پــر کــردن ســاعات بیــکاری نــگاه 
نمی کنــم. نمایــش چــه بــرای کــودک و چــه 
بــرای بزرگســال، یــک رویــداد جــدی اســت 
کــه بایــد انتخــاب شــود. او ادامــه داد: بایــد 
بــرای ایــن کار وقــت گذاشــته و حتــی در 
برنامــه درســی مــدارس گنجانــده شــود؛ 
ــح آن  ــه ســرگرمی و تفری ــه جنب ــن اینک ضم
ــه نشــود. آمــوزش دروس  ــده گرفت هــم نادی
بــرای کــودکان و نوجوانــان نبایــد خالــی 
از عنصــر تفریــح و خــوش آمــدن باشــد 
و اختیــاری و بــا انتخــاب اتفــاق بیفتــد. 
بنابرایــن بــا ایــن مقدمــه معتقــدم بــه عنــوان 
ــه کار  ــن زمین ــت در ای ــه سال هاس ــی ک کس
می کنــم و بیشــتر نمایش هــای کــودک و 
نوجــوان را دیــده ام، می توانــم بگویــم بــه 
ــت  ــار هس ــه در اختی ــالن هایی ک ــبت س نس
ــه  ــن بخــش هزین ــرای ای ــه ب ــه ای ک و بودج
می شــود، تئاتــر کــودک مــا در وضعیــت 
ــرار دارد. ــالمان ق ــر بزرگس ــا تئات ــی ب متعادل

 دایره کوچک تئاتر کودک
کارگــردان نمایــش »ماه پیشــونی« گفــت: 
هــر چــه امکانــات و اجراهــا گســترده تر 
خوبــی  اینکــه کارهــای  احتمــال  باشــد، 
از آن هــا بیــرون آیــد، بیشــتر اســت و در 
ایــن  نوجــوان  و  تئاتــر کــودک  محــدوده 
چــون  اســت؛  تنگ تــر  و  احتمــال کمتــر 
ــره آن کوچــک  ــدارد و دای گســتره مناســبی ن
ــر ســه  ــه اگ ــی اســت ک ــن در حال اســت. ای
ــم  ــر بگیری ــش را در نظ ــی نمای ــر اصل عنص
زمینــه  در  خوبــی  پتانســیل  می بینیــم 
ــی  ــی نوشــته و کارگردان ــم؛ ول بازیگــری داری
 در ایــن زمینــه چنــدان رشــدی نداشــته

است. 
شــیرین کاری  اســاس  بــر  اغلــب کارهــا 
بازیگــران شــکل می گیــرد و موســیقی و 
ــک  ــی ی ــت بیرون ــه جذابی ــور ب ــاس و دک لب
کار نمایشــی مربــوط اســت کــه بــه آن کمــک 
می کنــد. بــا ایــن حــال از آنجایــی کــه تغییــر 
ــه وجــود می آیــد،  ــر اســاس نیــاز ب و رشــد ب
بــه نظــر می رســد فعــا نیــازی بــرای آن 

ــت.  ــده اس ــس نش ح
ــر  ــه نظ ــه ب ــاره اینک ــن درب ــی همچنی کاظم
می رســد بســیاری از هنرمنــدان حــوزه تئاتــر 
یــا کم انگیــزه  نوجــوان کــم کار  و  کــودک 
هســتند، بیــان کــرد: این طــور فکــر نمی کنــم. 

ــتقبال  ــیار اس ــه بس ــن زمین ــدان از ای هنرمن
می کننــد و خیلــی بیشــتر از نمایش هــای 
ــان  ــتیاق نش ــردن اش ــرای کارک ــال ب بزرگس
می دهنــد. اگــر از ایــن دیــدگاه موضــوع 
را ببینیــم کــه همــه کســانی کــه در ایــن 
حرفــه مشــغول هســتند هنرمنــد، محســوب 

می شــوند، جــواب داده شــده اســت.

 سیاستگذاری های مدیران
دربــاره  همچنیــن  تئاتــر  ایــن کارگــردان 
ــوزه  ــن ح ــران در ای ــتگذاری های مدی سیاس
و نقــش و حضــور انجمــن تئاتــر کــودک 
ــری  ــد خب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر ک ــه تئات خان
ــک اســم از  ــط ی ــا شــاید فق از آن نیســت ی
آن باقــی هســت، توضیــح داد: خبرگزاری هــا 

حــوزه  ایــن  در  فعــال  وخبرنگارهــای 
ــه  ــه چ ــد ک ــی بدانن ــر کس ــر از ه ــد بهت بای
ــوان و  ــودک و نوج ــر ک ــه تئات ــی در بدن اتفاق
تصمیم گیری هــای مدیــران روی می دهــد. 
مدیــران تئاتــری مدت هاســت بــه ســوی 
ســلب مســئولیت از خــود و زیرمجموعــه خود 
پاســخگو  می خواهنــد  می کننــد.  حرکــت 
نباشــند و کســی هــم از آن هــا انتظــار کمــک و 
پــول نداشــته باشــد ... . البتــه ایــن مختــص 
ــر  ــای تئات ــه دنی ــت؛ بلک ــودک نیس ــر ک تئات

ــه اســت.  ــروس گرفت ــران را وی ای
ــی هــم  ــه حمایت های ــان اینک ــا بی کاظمــی ب
درنظــر گرفتــه شــده، امــا کافــی نیســت 
و بایــد فکــر اساســی تری شــود، افــزود: 
ــا یکــی از  ــی را ب ــران دولت ــد نقــش مدی نبای
انجمن هــای خانــه تئاتــر یکــی دانســت و 

ــر داد.  ــد و نظ ــان نق یکس
ــکیل  ــرایط تش ــات و ش ــه امکان ــه ب ــا توج ب
ــه  ــه خان ــی زیرمجموع ــای تخصص انجمن ه
تئاتــر، بایــد میــزان انتظارمــان را تنظیــم 
کنیــم. بایــد دقیقــا بدانیــم وقتــی می گوییــد 
ــی  ــت یعن ــری نیس ــن خب ــه از انجم »جمل
چــه؟ بــه نظــر می آیــد فقــط یــک اســم از آن 
باقــی مانــده اســت«، اشــاره بــه چــه حرکتــی 
اســت کــه قبــا بــوده، ولــی االن فراموش شــده    

اســت. ایســنا

تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »قاتــل اهلــی« از تدویــن دوبــاره 
ــران  ــرای اک ــی ب ــر ســینمایی توســط مســعود کیمیای ــن اث ای

ــر داد.  عمومــی خب
منصــور لشــکری قوچانــی، تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »قاتــل 
اهلــی«، ســاخته مســعود کیمیایــی کــه نیمــه دوم مهرمــاه در 
ســینماهای کشــور اکــران می شــود، گفــت: بــرای آمــاده کــردن 
نســخه اکــران عمومــی »قاتــل اهلــی« بــه یــک تفاهمــی بــا 

مســعود کیمیایــی رســیدیم.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه »قاتــل اهلــی«، یکــی از بهتریــن آثــار 
ــم  ــن فیل ــوان آن را بهتری ــه شــمار مــی رود و می ت ــی ب کیمیای
او پــس از انقــاب دانســت، ادامــه داد: حتــی آن نســخه ای کــه 
در ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر نمایــش داده شــد نیــز 
نشــان مــی داد کــه فیلــم بســیار خوبی اســت کــه متاســفانه در 

اختــاف  نظراتــی کــه میــان مــا وجــود داشــت بــه ایــن فیلــم 
ــد. ــی ش کم لطف

ــرد:  ــان ک ــدان« بی ــم ســینمایی »عصــر یخبن ــده فیل  تهیه کنن
ــود  ــط خ ــی« توس ــل اهل ــاره  »قات ــن دوب ــه تدوی ــه ب ــا توج ب
مســعود کیمیایــی، می توانیــم در اکــران عمومــی شــاهد یــک 
اثــر بســیار متفــاوت و خــوب از ایــن کارگــردان بــزرگ ســینمای 

ایــران باشــیم.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه نســخه اکــران عمومــی فیلــم 
ســینمایی »قاتــل اهلــی« در ۱۰3 دقیقــه آمــاده شــده، توضیــح 
ــم  ــک فیل ــینمایی ی ــر س ــن اث ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج داد: ب
ــم  ــوت می کن ــگاه ها دع ــت، از دانش ــی اس ــی و سیاس اجتماع
ــد و  ــات نق ــم، جلس ــن فیل ــی ای ــران عموم ــش از اک ــا پی ت

ــد. مهــر ــزار کنن ــینمایی را برگ ــر س ــن اث ــی ای بررس

جمشــید مشــایخی، بازیگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون، شــامگاه 
۲8 خردادمــاه بــا حضــور در تــاالر اســتاد ناظــرزاده کرمانــی 
 تماشــاخانه ایرانشــهر، نمایــش »پالــت« را بــه نویســندگی 
ــاز  ــش از آغ ــرد. وی پی ــاح ک ــی افتت ــد حاتم ــی محم و کارگردان
اجــرای نمایــش بــا تقدیــر از امکانــات مناســب تماشــاخانه 
ایرانشــهر بیــان کــرد: امیــدوارم همــواره در کشــور شــاهد گشــایش 
ــر  ــر تئات ــر روی هن ــه ه ــت باشــیم. ب ــای نمایشــی باکیفی تاالره
فضــای بســیار دشــواری دارد و الزم اســت امکاناتــی فراهــم 
شــود کــه عوامــل اجرایــی نمایــش بتواننــد بــه راحتــی یــک اثــر 
نمایشــی را روی صحنــه ببرنــد. مشــایخی ادامــه داد: همــه آنچــه 
ــرای  ــم، ب ــه می بری ــر روی صحن ــوان بازیگ ــه عن ــر ب ــا در تئات م
مــردم و رضایــت ذهــن و اندیشــه آن هاســت. شــما بازیگــری را 
تصــور کنیــد کــه چندمــاه تمریــن کــرده، امــا درســت در لحظــه ای 

کــه می خواهــد روی صحنــه حاضــر شــود بــا یــک لحظــه تــرس 
از مخاطــب فهیــم خــود تمامــی دیالوگ هایــش را فرامــوش 
می کنــد. ایــن تجربــه ای بــود کــه مــن بارهــا شــاهد آن بــوده ام و 
همــواره بــه ایــن موضــوع فکــر می کنــم کــه ایــن فراموشــی فقــط 
و فقــط بــه دلیــل حضــور مردمــی اســت کــه مــا هنرمنــدان خــاک 
پــای آن هــا هســتیم. مــا اگــر چیــزی در هنــر آموخته ایــم فقــط 
بــه جهــت حضــور مــردم اســت. بــه هــر حــال تئاتــر ماننــد ســینما 
نیســت کــه پــس از هــر اشــتباه بتــوان آن را روی صحنــه دوبــاره 
اجــرا کــرد؛ مــن بــر ایــن بــاورم در چنیــن لحظاتــی هــم بایــد بــه 
افتخــار حضــور مــردم محکــم ایســتاد و کار را به ســرانجام رســاند؛ 
زیــرا ایــن مــردم هســتند کــه بــه هنرمنــد نمــره می دهنــد. مــن 
همــواره بــه محمــد حاتمــی عاقــه داشــته و دارم و می دانــم اثــر 

نمایشــی او پــاک، شــریف و انســانی اســت. ایــران تئاتــر

منصور لشکری قوچانی:

مسعود کیمیایی، »قاتل اهلی« را دوباره تدوین کرد
جمشید مشایخی:

مردم هستند که به هنرمند نمره می دهند
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معرفی سبک هنری

هنر چیدمان
ــتفاده  ــن آرت، اس ــا اینستالیش ــان ی ــر چیدم هن
ــان  ــرای بی ــت ب ــف اس ــر مختل ــردن از عناص ک

تجربــه هنرمنــد از »فضا«یــی مشــخص.
 آنچــه ایــن هنرمنــدان در آن شــریک هســتند نــه 
موضــوع خــام، مــواد خــام، یــا روش هــای خــام، 
ــی  ــه دیدگاه ــان ب ــا و تعهدش ــه آن ه ــه عالق بلک
گســترده تر از آفرینــش هنــری و از ایــن راه کشــف 
ــر اینستالیشــن،  ــات هن خــود اســت. از خصوصی
ــا  ــوم ب ــک مفه ــا ی ــط ی ــک محی ــازی ی فعال س
ــث  ــه باع ــت ک ــری اس ــرا هن ــای ظاه برخورده
می شــد اثــر و مفهــوم و ارزش هنــری پیــدا کنــد. 
مــوادی کــه در چیدمــان اســتفاده می شــوند 
شــامل طیــف وســیعی هســتند: از مــواد و اشــیاء 
زندگــی روزمــره و طبیعــت گرفتــه تــا رســانه های 

ــر  ــس )هن ــدا، پرفورمان ــو، ص ــر ویدئ ــد نظی جدی
اجــرا(، کامپیوتــر و حتــی اینترنــت. هنــر چیدمــان 
ــری اجــرا نمی شــود؛  ــا در نگارخانه هــای هن لزوم
ــا  بلکــه ممکــن اســت در هــر فضــای عمومــی ی
شــخصی اجــرا شــود. بعضــی از چیدمان هــا فقــط 

ــده اند.  ــی ش ــی طراح ــای خاص ــرای فض ب
چیدمــان  هنــر  در  استفاده شــده  ســبک های 
بســیار متنــوع هســتند؛ از انتزاعــی )آبســتره( 
ــا نظــری،  ــا صرف ــی، از سیاســی ت ــا روای ــه ت گرفت

ــدگار.  ــا مان ــی ی ــری موقت اث
ــه ۱۹۷۰  ــری در ده ــبک هن ــن س ــذاری ای نامگ
بــود؛ ولــی پیشــروان آن متعلــق بــه اوایــل 
 ۱۹۱۰ دهــه  اواخــر  در  بودنــد.  بیســتم  قــرن 
ــی  ــار هنرمندان ــر چیدمــان در آث ــی از هن جلوه های
ــوم  ــای مرس ــر از قرارداده ــتند فرات ــه می خواس ک
هنــر نقاشــی و مجسمه ســازی برونــد، دیــده 

ــای  ــد هنره ــد بودن ــراد معتق ــن اف ــد. ای می ش
زیبــا بایــد بــا معمــاری درآمیخته شــود. در ســال 
۱۹۸۹  نگارخانــه واحــد ۷ لنــدن بــه هنــر چیدمان 
ــوزه  ــیس م ــاز تأس ــت و زمینه س ــاص یاف اختص
ــر از ســال ۱۹۷۰  ــن هن چیدمــان شــد. شــهرت ای
آغــاز گردیــد؛ امــا ریشــه های آن را می تــوان 
در آثــار هنرمندانــی ماننــد مارســل دوشــان 
و آبجکت هــای هنــری کــورت شــویترس در 
ــت  ــک پارامون ــد ی ــدف هنرمن ــت. ه ــته یاف گذش
ــال  ــی س ــر مفهوم ــا هن ــه ت ــت ک ــری اس و برت
۱۹۶۰ کشــیده شــد. اینجــا اینستالیشــن آرت 
ــاگر  ــری تماش ــه درگی ــابقه ای ب ــی بی س اهمیت
در آنچــه تماشــا می کنــد، می دهــد. توقعــات 
ــه  ــود ب ــا خ ــب ب ــه مخاط ــی ک ــادات اجتماع و ع
ــه  ــور ک ــرد، همان ط ــن می ب ــای اینستالیش فض
ــه  ــواه ب ــد؛ خ ــی می مان ــا او باق ــود ب وارد می ش

محــض ورود در فضــای جدیــد آن عــادات را 
حفــظ کنــد و خــواه نفی شــان کنــد. آنچــه تقریبــا 
ــار اینستالیشــن آرت مشــترک اســت  در همــه  آث
بررســی تجربــه در کلیــت آن و مســائلی اســت که 
ایــن نحــوه  بررســی ممکــن اســت پیــش بیــاورد؛ 
ــه  ــد بی طرفان ــن نق ــم بی ــمکش دائ ــی کش یعن
ــون و  ــوع. تلویزی ــا موض ــه ب ــری همدالن و درگی
ویدئــو انــواع تجربــه  غوطــه خــوردن در محیطــی 
ــر  ــداوم ب ــرل م ــا کنت ــد؛ ام ــه می کنن ــو را عرض ن
آهنــگ زمــان گــذرا و آرایــش تصاویــر مانــع 
تجربــه  دیــداری شــخصی صمیمانــه ای می شــود. 
ســرانجام تنهــا چیزهایــی کــه مخاطــب می توانــد 
هنــگام تجربــه  یــک اثــر خاطــر جمــع باشــد، افکار 
ــن  ــد بنیادی ــود و قواع ــت های خ و پیش پنداش
فضــا و زمــان اســت. هــر چیــز دیگــری می توانــد 

ــود. ــاخته ش ــد س ــتان هنرمن ــط دس توس

،،
نســبت  بــه  بگویــم  می توانــم 
ســالن هایی کــه در اختیــار هســت 
بخــش  ایــن  بــرای  کــه  بودجــه ای  و 
کــودک  تئاتــر  می شــود،  هزینــه 
مــا در وضعیــت متعادلــی بــا تئاتــر 

دارد قــرار  بزرگســالمان 

مریم کاظمی، بازیگر و کارگردان تئاتر، مطرح کرد:

حمایت ها از تئاتر کودک کافی نیست



11 و حوادثامروز سه شنبه 30 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 457 روزنامه اجتماعی  کوتاه اخبار 
 فراخوان مشموالن سربازمعلم 

در تیرماه 1396
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا، کلیــه مشــموالن ســربازمعلم 
را کــه دارای بــرگ آمــاده بــه خدمــت بــه تاریــخ یکــم تیرمــاه 

1396 هســتند، بــه خدمــت ســربازی فراخوانــد. 
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا طــی اطاعیــه ای اعــام کــرد: 
ــه  ــاده ب ــرگ آم ــه ب ــربازمعلم ک ــرح س ــموالن ط ــه مش کلی
ــد،  ــت کرده ان ــاه 1396 دریاف ــم تیرم ــخ یک ــه تاری ــت ب خدم
ــاس  ــر اس ــدند. ب ــده ش ــت فراخوان ــه خدم ــزام ب ــرای اع ب
ــوق، موظــف هســتند روز  ــه مشــموالن ف ــه، کلی ــن اطاعی ای
پنجشــنبه یکــم تیرمــاه 96 در محــل و ســاعتی کــه توســط 
ــز  ــه مراک ــموالن ب ــه مش ــرگ معرفی نام ــازمان در ب ــن س ای
آمــوزش نیروهــای مســلح اعــام شــده، حضــور یابنــد. ایــن 
دســته از مشــموالن دوره آمــوزش رزم مقدماتــی را در مراکــز 
آمــوزش ســپاه پاســداران ســپری می کننــد و پــس از اتمــام 
ــه  ــه کار گرفت ــرورش ب ــوزش و پ ــی در وزارت آم دوره آموزش

می شــوند. 
مشــموالنی کــه امریــه ســربازمعلمی بــرای آنــان صادر نشــده، 
می بایــد بــرای پیگیــری درخواســت خــود بــه ادارات کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان محــل ســکونت مراجعــه کننــد. 
افــرادی کــه بــه هــر دلیــل تاکنــون موفــق بــه دریافــت بــرگ 
معرفی نامــه مشــموالن بــه مراکــز آمــوزش نیروهــای مســلح 
دفاتــر خدمــات  نزدیک تریــن  بــه  می تواننــد  نشــده اند، 
الکترونیــک انتظامــی )پلیــس +10( مراجعــه کــرده و پــس 
از دریافــت بــرگ مذکــور، بــر اســاس اطاعــات منــدرج در آن 

اقــدام کننــد. پلیــس

دانشگاه آزاد تعامل مناسبی با 
آموزش عالی دارد

فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  آموزشــی  معــاون 
گفــت: دانشــگاه آزاد اســامی در شــرایط امــروز از وضعیــت 
ــا آمــوزش عالــی برخــوردار اســت.  مناســب تری در تعامــل ب
ــت  ــدن کیفی ــر ش ــا بهت ــزود: ب ــر اف ــریعتی  نیاس ــی ش مجتب
ــی  ــوزش عال ــت آم ــم کیفی دانشــگاه آزاد اســامی، امیدواری
ــاره وضعیــت  ــد. وی درب ــدا کن ــی پی ــز رشــد و تعال کشــور نی
اظهــار  نیــز  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رشــته محل های 
کــرد: تمــام رشــته محل های دانشــگاه آزاد اســامی کــه 
شــاخص ها و مولفه هــای شــورای گســترش آمــوزش عالــی 
ــم  ــنجش ه ــازمان س ــه س ــی و ب ــب و نهای ــد، تصوی را دارن
منعکــس شــده و از نظــر وزارت علــوم، هیــچ مشــکلی در ایــن 
زمینــه وجــود نــدارد. وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه بحث 
صــدور مجــوز رشــته های کارشناســی  ارشــد مطــرح اســت، 
ــگاه  ــد دانش ــی  ارش ــته های کارشناس ــه رش ــنبه هم روز یکش
آزاد اســامی کــه مــورد تأییــد وزارت علــوم قــرار گرفتــه بــود 
بــه ســازمان ســنجش ارســال شــد. فرآینــد انتخــاب رشــته 
آزمــون کارشناســی ارشــد ســال 96 دانشــگاه ها و مؤسســات 
ــنجش، 28  ــازمان س ــایت س ــق س ــی از طری ــوزش عال آم
خردادمــاه بــه اتمــام رســید و بــا توجــه بــه تعییــن تکلیــف 
ــون  ــان آزم رشــته های دانشــگاه آزاد، انتخــاب رشــته داوطلب
کارشناســی ارشــد ســال 96 متقاضــی تحصیــل در دانشــگاه 
آزاد اســامی نیــز در چنــد روز آینــده از طریــق ســامانه    
www.azmoon.org آغــاز خواهــد شــد. ســازمان ســنجش

جامعه
برگزاری آزمون توانمندسازی 
آموزش دهندگان سوادآموزی

ــون  ــزاری آزم ــوادآموزی از برگ ــت س ــازمان نهض ــس س رئی
اواخــر  در  ســوادآموزی  آموزش دهنــدگان  توانمندســازی 

ــر داد.  ــرداد خب م
علــی باقــرزاده اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه درخواســت 
آموزش دهنــدگان، زمــان برگــزاری آزمــون پایانــی بــه اواخــر 

ــد.  ــول ش ــاه موک مردادم
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــا بیــان اینکــه آزمــون 
ــی  ــدگان پیش بین ــی آموزش دهن ــرای خودآزمای ــی ب آزمایش
اســاس  بــر  آزمایشــی  آزمــون  کــرد:  تصریــح  شــده، 
ــری  ــرفت یادگی ــزان پیش ــواالت و می ــوع س ــا ن ــنایی ب آش
ــر روی ســامانه  ــاه 96 ب ــان خردادم ــا پای ــدگان ت آموزش دهن

آموزش هــای الکترونیکــی قــرار خواهــد گرفــت. 
ــا تاکیــد بــر اینکــه تاریــخ برگــزاری آزمــون در ســامانه  وی ب
بــا  می تواننــد  افــراد  افــزود:  می شــود،  اطاع رســانی 
توانمندســازی  بــه پروفایــل خــود در ســامانه  مراجعــه 
بــرای  آمادگــی  میــزان  بــا  متناســب  آموزش دهنــدگان، 
ــه در  ــی ک ــد و درآزمون ــدام کنن ــون اق ــخ آزم ــاب تاری انتخ
نزدیک تریــن مرکــز جهــاد دانشــگاهی محــل ســکونت خــود 

برگــزار می شــود، شــرکت کننــد. 
باقــرزاده بــا اشــاره بــه اینکــه انتخــاب مرکــز آزمــون و تاریــخ 
ــرای  ــل ب ــه پروفای ــه ب ــق مراجع ــون از طری ــرکت در آزم ش
تمــام کاربــران الزامــی اســت، بیــان  کــرد: در صــورت مراجعــه 
کــردن افــراد بــه مراکــز آزمــون بــدون انتخــاب تاریــخ و محــل 
ــل  ــه عم ــان ب ــون از آن ــل خــود، آزم ــق پروفای ــون از طری آزم
نخواهــد آمــد. رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی افــزود: 
ــای  ــا و پاورپوینت ه ــوای فیلم ه ــون محت ــی آزم ــع اصل منب
ــدارد و  ــی ن ــره منف ــون نم ــزود: آزم ــر درس اســت. وی اف ه
حــد نصــاب نمــره قبولــی درآزمــون پاســخگویی صحیــح بــه 

ــت. ایلنــا ــؤاالت اس ــد س ــت کم 60 درص دس

ابداع تایر بدون هوای قابل بازیافت
محققــان نوعــی تایــر جدیــد تولیــد کرده انــد کــه در آن از هــوا 
ــت  ــی اس ــه، طرح ــرح خاقان ــن ط ــود. ای ــتفاده نمی ش اس
ــی  ــواد معدن ــد رشــد طبیعــی را در کار گیاهــان، م ــه فرآین ک
ــازی  ــا شبیه س ــد مرجان ه ــات مانن ــای حیوان ــی دنی ــا حت ی
می کنــد و کمپانــی ســازنده از آن بــا عنــوان »طراحــی 

ــرده اســت. ــاد ک ــه« ی خاقان
ــت  ــاوری پرین ــتفاده از فن ــا اس ــوان ب ــر را می ت ــن تای  آج ای
ــط  ــه توس ــی ک ــرد. در ویدئوی ــاد ک ــاره ایج ــدی دوب ــه  بع س
کمپانــی ســازنده ایــن تایــر منتشــر شــده، پرینترهــا ایــن تایر 
ــان وســایل نقلیــه  ــه چیــزی تجســم می کنــد کــه صاحب را ب
بــه ســادگی بتواننــد آن را هدایــت و بــه عنــوان یــک گزینــه 
ــدی  ــر جدی ــتگاه پرینت ــد و دس ــاب کنن ــی آن را انتخ داخل
بــرای تولیــد آج تایــر روی نمونه هــای واقعــی داشــته باشــند. 
ــده در حــال حاضــر مراحــل ابتدایــی ایــن  ــی تولیدکنن کمپان
ــدی  ــه  بع ــت س ــای پرین ــد و دوام آج ه ــق را می گذران تحقی

هنــوز مــورد تأییــد قــرار نگرفتــه اســت. آنــا

کوتاه حوادث 
برخورد قاطع پلیس با مأموران 

خاطی در تجمع خیابانی
ــه انتشــار فیلمــی در  ــا اشــاره ب ــده نیــروی انتظامــی ب فرمان
شــبکه های مجــازی کــه نشــان از درگیــری مأمــوران پلیــس 
ــورد  ــان برخ ــا خاطی ــس ب ــت: پلی ــد، گف ــردم می ده ــا م ب
قانونــی کــرد. ســردار حســین ســاجدی نیا تأکیــد کــرد: 
برخــی از مال باختــگان در جلــوی یکــی از مؤسســات مالــی 
و اعتبــاری تجمــع کــرده بودنــد کــه در ایــن تجمــع ناگهــان دو 
ــه  ــدون توجــه ب ــه ب نفــر از مأمــوران پلیــس حاضــر در صحن
فرمــان مدیــر میــدان، اقــدام بــه درگیــری بــا مــردم کردنــد. 
بافاصلــه فرمانــده میــدان وارد عمــل شــد و بــا مأمــور خاطــی 
برخــورد کــرد. از ســوی دیگــر همان طــور کــه در فیلــم منتشــر 
شــده نیــز قابــل مشــاهده اســت برخــی از مأمــوران پلیــس 
ــور  ــر دو مأم ــال ه ــه انتق ــدام ب ــوع اق ــت در موض ــا دخال ب
ــا از  ــد ت ــه داخــل خــودروی مأمــوران پلیــس کردن خاطــی ب

ــود.  ــری ش ــه جلوگی ــل حادث ــی در مح ــنج های احتمال تش
ــا اعــام ایــن خبــر و پــس از بازبینــی  ســاجدی نیا افــزود: ب
فیلم هــای ضبط شــده، مأمــوران خاطــی شناســایی شــدند و 
در اختیــار بازرســی کل ناجــا قــرار گرفتنــد. فرمانــده انتظامــی 
ــا  ــورد ب ــس در برخ ــه پلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزرگ ب ــران ب ته
متهمــان از هیــچ چیــز، چشم پوشــی نمی کنــد، خاطرنشــان 
کــرد: برخــورد بــا مأمــوران خاطــی نیــز بــا همــان جدیــت در 
ــا  ــی کل ناج ــرار دارد و بازرس ــس ق ــوران پلی ــتورکار مأم دس
بــرای شناســایی و برخــورد قانونــی بــا ایــن مأمــوران اقــدام 

خواهــد کــرد. مهــر

تصادف مرگبار در اتوبان
رئیــس مرکــز کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور تهــران بــزرگ از 
ــر  مــرگ یــک موتورسیکلت ســوار در بزرگــراه امــام علــی خب
داد. ســرهنگ محمــد رازقــی بــا اشــاره بــه وقــوع یــک فقــره 
تصــادف منجــر بــه فــوت گفت: ســاعت 2۴ یکشــنبه شــب در 
مســیر شــمال بــه جنــوب بزرگــراه امــام علــی)ع( نرســیده به 
پــل مســیل باختر برخــورد ســواری پــژو 206 با موتورســیکلت 
منجــر بــه فــوت راکــب 3۵ ســاله موتورســیکلت شــد. رئیس 
مرکــز کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور تهــران بــزرگ در توضیح 
ــیر  ــر مس ــادف، تغیی ــت تص ــرد: عل ــام ک ــادف اع ــت تص عل
ــژو 206 تشــخیص داده  ــده ســواری پ ــی از طــرف رانن ناگهان

شــده اســت. جــام جــم

 تصادف 405 با تریلی 
باعث مرگ 5 تن شد

ــر  ــژو ۴0۵، ۵ نف ــا پ ــی ب ــک دســتگاه تریل ــر برخــورد ی در اث
فــوت کردنــد. مجتبــی خالــدی ســخنگوی اورژانــس کشــور 
دربــاره حادثــه اســتان کرمــان گفــت: ســاعت 22:2۵ یکشــنبه 
شــب، در محــور کهنــوج – فاریــاب یــک دســتگاه پــژو ۴0۵ و 
یــک دســتگاه تریلــی بــا هــم برخــورد کردنــد کــه ایــن حادثــه 
ــه کــرد:  ــه جــا گذاشــت. وی اضاف ــی ب ــد مصــدوم و فوت چن
ــل  ــه مح ــس ب ــتگاه آمبوالن ــه، دو دس ــام حادث ــس از اع پ
اعــزام شــد. ۵ نفــر از سرنشــینان بــه دلیــل شــدت جراحــات 
فــوت کردنــد و 3 نفــر مصــدوم شــدند کــه توســط آمبوالنــس 

بــه بیمارســتان منتقــل شــدند. ایســنا

کنش    وا

مدیر کل دفتر بازرسی و حفاظت 
محیط زیست   

گــزارش نهایی پرونده مرگ پلنگ هیرکان روز 
چهارشــنبه )31 خرداد( اعام می شود. در حال 

حاضر گزارش آماده اســت؛ ولی نکاتی فنی باقی 
مانده که باید با اســتان گلستان چک شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی   

تمام خانواده هایی که فرزند 6 ســال تمام دارند 
در زمــان مراجعه به مدارس برای ثبت نام در 
کاس اول ابتدایی برای ســنجش سامت به 

نزدیک ترین پایگاه ســنجش معرفی می شوند. 
در پایگاه های ســنجش سامت، نوآموزان مورد 

ارزیابی بینایی، شــنوایی، مراقبت سامت و 
آمادگی تحصیلی قرار می گیرند.

وکیل بابک زنجانی   
بابــک زنجانی پولی در توکیو ندارد. یکی از 

رســانه ها این اظهار نظر را اعام کرده که کذب 
محض اســت و چنین ادعایی از سوی موکلم 

صحت ندارد. 
اقــدام منبع اعام کننده این اظهار نظر با توجه به 
کذب بودن اصل موضوع، مصداق نشــر اکاذیب 

است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون   
کار و رفاه اجتماعی   

درحال حاضر تعداد جالب توجهی در ســامانه 
خدمــات حمایتی ثبت نام کرده اند. با وجود 

آنکــه اعام کردیم تنها افراد نیازمند که دارایی و 
درآمد آنان بیانگر نیازمند بودن آنان اســت، در 

این ســامانه ثبت نام کنند و حتی بر اساس بعد 
خانوار ســقف میزان درآمد خانوارهای متقاضی 
را نیز اعام کردیم، اما متاســفانه اوال ۵0 درصد 

کســانی که تاکنون در این سامانه ثبت نام 
کرده اند، هم اکنون تحت پوشــش کمیته امداد 
یا بهزیســتی هستند و بنابراین ثبت نام آن ها 
بی دلیل بوده اســت؛ ثانیا از میان ۵0 درصد 
دیگری که تحت پوشــش نهادهای حمایتی 

نبوده و در این ســامانه ثبت نام کرده اند نیز، تنها 
یک ســوم آنان مشمول بازرسی میدانی خواهند 

شــد تا متوجه شویم نیاز آنان واقعی است یا 
خیر؛ ســایر ثبت نام کنندگان نیز اصا مشمول 

این طرح نمی شوند.

مدیر کل پرورشی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش   

اردوی زیــارت اولی ها در دهه  کرامت و فصل 
تابستان برگزار می شود. 

پیش بینــی کرده ایم تا 12 هزار نفر از 
دانش آمــوزان زیارت اولی را به مکان های زیارتی 

قم، مشــهد و شیراز اعزام کنیم.

مردان در دام زن شیاد 

مــرد جــوان طافــروش فریب خــورده وقتــی در ســودای 
آشــنایی بیشــتر بــا زن مــورد عاقــه اش، پــای در خانه وی 
گذاشــت، نمی دانســت چــه دام شــومی بــر ســر راهــش 
پهــن کرده انــد. او پــس از ورود، بــا دو مــرد خشــن روبــه رو 
شــد کــه ضمــن تهدیــد بــه اسیدپاشــی، مجبــورش کردنــد 
یــک صــد میلیــون تومــان ســند امضــا شــده و دو میلیون 
تومــان پــول نقــد بــه آن هــا بپــردازد. 2۵ فروردیــن 
امســال، مــرد طافروشــی بــه پلیــس مراجعــه کــرد و بــا 
تســلیم شــکایتی گفــت: چنــد روز پیــش زن جوانــی بــه 
نــام پردیــس بــه همــراه دخترش بــه مغازه طافروشــی ام 
آمــد و دســتبندی ســفارش داد. بعــد هــم قــرار شــد کــه 
تصویــری از ایــن دســتبند را بــرای او در تلگــرام بفرســتم 

تــا در صــورت تأییــد، دســتبند را برایــش درســت کنــم. 
ــه  ــار دیگــر هــم زن جــوان ب پــس از ایــن ماجــرا چنــد ب
ــم  ــار ه ــد ب ــت و چن ــه تنهاس ــت ک ــد. او گف ــازه ام آم مغ
ازدواج کــرده، امــا زندگــی خانوادگــی خوبــی نــدارد. 
ــه او عاقه منــد  ــا ب صحبت هــای زن جــوان باعــث شــد ت
ــد هــم او  ــم. بع ــا او ازدواج کن ــرم ب ــم بگی شــوم و تصمی
مــرا بــه خانــه خواهــرش دعــوت کــرد کــه البتــه متوجــه 
شــدم خانــه متعلــق بــه ناپــدری اش بــوده اســت. هنــوز 
ــود  ــته ب ــه نگذش ــورم در آن خان ــه ای از حض ــد دقیق چن
کــه دو مــرد وارد اتــاق شــدند. یکــی از آن هــا ظــرف 
ــان  ــر هم ــرد اگ ــد ک ــت و تهدی ــت داش ــیدی در دس اس
موقــع ۴0 میلیــون تومــان بــه او ندهــم، اســید را بــه رویــم 

می پاشــد. 
مــن کــه حســابی ترســیده بودم بــا بــرادرم تمــاس گرفتم؛ 
امــا او موضــوع را جــدی نگرفــت و در تمــاس بعــدی کــه 
بــا شــاگرد مغــازه ام گرفتــم، او یــک میلیــون تومــان بــه 
حســاب واریــز کــرد و یــک میلیــون تومــان هــم خــودم 
ــا 2  ــد. ام ــن گرفتن ــا از م ــه آن ه ــتم ک ــراه داش ــه هم ب
میلیــون تومــان پــول بــرای آن هــا راضی کننــده نبــود؛ بــه 
همیــن دلیــل بــا ضــرب و شــتم از مــن یــک برگــه رســید 
بدهــی ۵0 میلیــون تومانــی بــه تاریــخ 26 فروردیــن و ۵0 
میلیــون تومــان هــم ســفته گرفتنــد. بعــد از فیلمبــرداری 
و عکاســی، مــرا تهدیــد کردنــد کــه اگــر دربــاره ایــن ماجــرا 
بــا کســی حرفــی بزنــم، تصاویــرم را در اینترنــت منتشــر 

خواهنــد کــرد.
 دستگیری پدرخوانده و دخترش

ــه  ــن رابط ــات در ای ــروش تحقیق ــرد طاف ــا شــکایت م ب

آغــاز شــد و زن جــوان و پدرخوانــده اش بازداشــت شــدند. 
ــی  ــان راه ــتگیری متهم ــرای دس ــوران ب ــه مأم ــی ک زمان
خانــه آن هــا در غــرب پایتخــت شــده بودنــد، ناگهــان بــا 
ــه رو شــدند و پــس  خــودروی پــژو ۴0۵ در پارکینــگ روب
از بررســی پاکــش مشــخص شــد ایــن خــودرو مدتــی 

قبــل از مقابــل خانــه ای بــه ســرقت رفتــه اســت.
زن جــوان و ناپــدری اش پــس از دســتگیری بــرای 
ــور  ــرای ام ــوم دادس ــعبه س ــه ش ــی ب ــات قضای تحقیق
جنایــی تهــران انتقــال یافتــه و از ســوی بازپــرس منافــی 

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــت بازجوی آذر تح
زن جــوان ضمــن انــکار آدم ربایــی و اخــاذی گفــت: مــرد 
ــدام  ــتم، م ــه هس ــد مطلق ــه فهمی ــی ک ــروش زمان طاف
برایــم پیــام می فرســتاد و درنهایــت پیشــنهاد ازدواج 
ــه آشــنایی بیشــتر از مــن  ــه بهان موقــت داد. بعــد هــم ب
خواســت همدیگــر را ببینیــم. مــن هــم از او خواســتم بــه 
ــی پــس از آمــدن او  ــا لحظات ــد؛ ام ــدری ام بیای ــه ناپ خان
ناپــدری و دوســتش وارد و بــا دیــدن او عصبانــی شــدند 
ــک  ــط ی ــه فق ــه البت ــد ک ــک زدن ــروش را کت ــرد طاف و م

ــد. ــد از او گرفتن ــول نق ــان، پ ــون توم میلی
در همیــن حــال، صاحــب خــودرو پــژو ۴0۵ ســرقتی نیــز 
بــه بازپــرس گفــت: ایــن خانــم، ســه بــار ازدواج کــرده و از 
هــر همســرش یــک بچــه دارد. ســال گذشــته بــا او آشــنا 
شــدم و او را بــه عقــد موقــت خــودم درآوردم. مدتــی بعــد 
مــردی بــا مــن تمــاس گرفــت و خــودش را دکتــر معرفــی 
ــده  ــنا ش ــا او آش ــس ب ــت پردی ــر گف ــای دکت ــرد. آق  ک
و بــه بهانــه ازدواج او را بــه خانــه اش کشــانده و مبلــغ 20 
ــا تهدیــد از او ســفته گرفتــه اســت. آن  میلیــون تومــان ب
موقــع بــود کــه متوجــه شــدم پردیــس بــه ایــن شــیوه از 
مــردان اخــاذی می کنــد. بــرای همیــن او را تــرک کــردم. 
ایــن در حالــی بــود کــه خــودروی پــژو ۴0۵ را بــه صــورت 
وکالتــی از پردیــس خریــده بــودم و ســند ســبز آن را بــه 
نــام زدم. چنــد روز پــس از ایــن ماجــرا بــود کــه خــودروم 
از مقابــل خانــه بــه ســرقت رفــت و مــن اعــام شــکایت 
کــردم؛ امــا نمی دانســتم کــه ماشــین را پردیــس ســرقت 
ــه  ــی کــه ب کــرده اســت. از ســارق شــکایت کــردم و زمان
ــدا شــده، متوجــه شــدم  ــد خــودروام پی ــر دادن ــن خب م
کــه ســارق خــودرو پردیــس بــوده اســت. در حــال حاضــر 
بازپــرس جنایــی ســرگرم تحقیــق دربــاره ابعــاد مختلــف 

ایــن پرونــده اســت. باشــگاه خبرنــگاران
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در همیــن روزهــای اخیــر، تصویــر گــرگ بی نوایــی 
کــه بــه دســت اهالــی یــک روســتا کشــته شــده 
اســت، در شــبکه های مجــازی دست به دســت 

می شــود. 
ــان  ــن هم ــد ای ــه ش ــرا گفت ــن ماج ــح ای در توضی
گرگــی اســت کــه چنــدی پیــش بــه دختربچــه ای 

ــود.  ســه ســاله حملــه کــرده ب
هرچنــد تأییــد اینکــه ایــن همــان گــرگ اســت یــا 
ــن  ــه ای ــرض اینک ــر ف ــا ب ــت، ام ــن نیس ــه ممک ن
همــان گــرگ باشــد، کشــتن یــک حیــوان بی گنــاه 
کــه از شــده گرســنگی بیشــتر شــبیه بــه یــک روباه 
الغــر بــود تــا گــرگ، قــرار اســت چــه دســتاوردی 

بــرای اهالــی ایــن روســتا داشــته باشــد؟
گــرگ، حیوانــی شــکارچی اســت و آنقــدر باهــوش 
ــک  ــان نزدی ــه انس ــد ب ــح می ده ــه ترجی ــت ک اس
زندگــی  بــه صــورت گلــه ای   نشــود. گرگ هــا 
و شــکار می کننــد و گــرگ تنهــا، بــه نــدرت در 

طبیعــت دیــده می شــود. 
ــی  ــا اهال ــده ی ــه نش ــه گفت ــرا آنچ ــن ماج در ای
روســتا دوســت ندارنــد عنــوان شــود، دالیــل 

روستاســت.  ایــن  در  گرگ هــا  حضــور 

گرگ هــا تــا وقتــی غــذای کافــی در طبیعــت 
ــه  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــند، ب ــته باش ــار داش در اختی
ــل  ــن دلی ــه همی ــوند؛ ب ــک نمی ش ــان ها نزدی انس
ــا در  ــن گرگ ه ــور ای ــل حض ــن دلی ــم اصلی تری ه

ــت.  ــتن غذاس ــه، نداش ــن منطق ای
شــکار بی رویــه حیوانــات وحشــی تنهــا بــرای 
تفریــح و ســرگرمی، از بیــن بــردن جنگل هــا و 
ــر  ــه س ــی ب ــان بای ــی، چن ــتگاه های طبیع زیس
ــه جــز  ــات راهــی ب گرگ هــا آورده کــه ایــن حیوان

ــد.  ــان ها ندارن ــه انس ــدن ب ــک ش نزدی
ــه ای کوچــک از  سرنوشــت تلــخ ایــن گــرگ، نمون

سرنوشــت تلــخ حیوانــات وحشــی در ایران اســت. 
متاســفانه چشــمه حیــوان آزاری در ایــران هــر روز 
 از گوشــه ای می جوشــد. روزی پلنــگ کمیــاب 
و در معــرض انقــراض طعمــه تفریــح شــکارچیان 
ــش  ــاده و توله های ــرس م ــد خ ــود، روز بع می ش
ــر  ــی دیگ ــن در جای ــکل ممک ــن ش ــه فجیع تری ب
ــه  ــی آزار ب ــگی ب ــر س ــوند و روز دیگ ــته می ش کش
ــورد و  ــک می خ ــن کت ــکل ممک ــن ش دیوانه وارتری

ــه دارد. ــور ادام ــتان همین ط ــن داس ای
 حیوان آزاری و معضالت پیش رو

متاســفانه داســتان حیــوان آزاری در ایران، داســتان 
کهنــه و نخ نمایــی اســت کــه پایانــی بــرای آن 

نیســت. 
بــا وجــود همــه هشــدارهای روان شناســان دربــاره 
ــچ  ــان هی ــوان آزاری، همچن ــوار حی ــای ناگ پیامده
ــن  ــا ای ــورد ب ــرای برخ ــختی ب ــفت و س ــون س قان

ــدارد.  ماجــرا وجــود ن
سعدی علیه الرحمه در گلستان می فرماید:

 چه خوش گفت فردوسی پاک زاد  
که رحمت بر آن تربت پاک باد
 میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است
 سیاه اندرون باشد و سنگدل

 که خواهد که موری شود تنگدل
عنــوان  هــم  شــعر  ایــن  در  کــه  همان گونــه 
ــال دارد.  ــه دنب ــنگدلی را ب ــوان آزاری س ــده حی ش
بــر اســاس تحقیقــات گســترده روان شناســان 
ــده اند  ــل ش ــب قت ــه مرتک ــرادی ک ــیاری از اف بس
ــد.  ــوان آزاری می کرده ان ــه حی ــدام ب ــی اق در کودک
ایــن آمــار دربــاره قاتل هــای ســریالی حتــی 

ــت. ــم هس ــتر ه بیش
این گونــه گفتــه می شــود کــه کودکانــی کــه از 
ــان  ــر تحــت درم ــد، اگ ــذت می برن ــوان آزاری ل حی
قــرار نگیرنــد، مســتعد ارتــکاب بــه قتــل هســتند. 
بــا دانســتن تمــام ایــن خطــرات و حتــی بــا 
ــات  ــا حیوان تاکیــد دیــن اســام بــرای مهربانــی ب
ــوم  ــرای مــا هــم معل ــه دالیلــی کــه ب متاســفانه ب

نیســت، هنــوز قانــون ســختگیرانه ای در ایــن رابطــه 
وضــع نشــده اســت. 

ــر  ــوادث ه ــش ح ــا در بخ ــه م ــن صفح در همی
روز ماجــرای قتل هــا و جنایت هایــی را عنــوان 
ــا  ــورد و تنه ــی بســیار بی م ــه دالیل ــه ب ــم ک می کنی
ــام  ــوان تم ــت. نمی ت ــم رخ داده اس ــر خش ــر اث ب
ــا  ــط داد؛ ام ــوان آزاری رب ــه حی ــا را ب ــن قتل ه ای
ایــن خشــم و آمادگــی بــرای انجــام جنایــت قطعــا 
ریشــه در دوران کودکــی و رفتارهایــی ماننــد همیــن 

ــوان آزاری دارد.  حی
ــه  ــم ک ــل ه ــش قت ــرای کاه ــی ب ــم حت امیدواری
ــد  ــده ای مانن ــای منزجرکنن ــوی رفتاره ــده، جل ش
حیــوان آزاری گرفتــه شــود و مســئوالن بــرای 

ــد. ــدام کنن ــر اق ــه زودت ــان آن هرچ درم

ــوم پزشــکی تهــران  ــان، رئیــس دانشــگاه عل دکتــر علــی جعفری
ــه  ــرد ک ــه ک ــد توج ــت: اول بای ــار گف ــوق بیم ــور حق ــاره منش درب
ــد هــر حــق دیگــری کــه در کشــور از  منشــور حقــوق بیمــار مانن
آن صحبــت می کنیــم، ابعــاد مختلفــی دارد. در عیــن حــال هــر 
حقــی هــم همــراه بــا یــک تکلیــف اســت و بایــد بــه هــر دو طرف 
ــن  ــر ای ــان اینکــه ب ــا بی ــان ب ــن موضــوع توجــه شــود. جعفری ای
اســاس بیمــار همان گونــه کــه دارای حــق اســت، وظایفــی را هــم 
بــر عهــده دارد، افــزود: بــه عنــوان مثــال بیمــاری کــه درمانــش را 
ــن کار  ــوارض ای ــه ع ــد ب ــد، نمی توان ــب نمی کن ــری و تعقی پیگی
معتــرض شــود. وی گفــت: از آنجایــی کــه در یــک مقطــع زمانــی 
ــر ضــرورت  ــم و ب ــار بودی ــوق بیم ــه منشــور حق ــد توجــه ب نیازمن
اجــرای آن تاکیــد شــد، ایــن منشــور ابــاغ شــد و بــه نظــر مــن 
ــق و  ــت ح ــت رعای ــی را در جه ــم اقدامات ــودش ه ــدازه خ ــه ان ب

ــوز  ــن حــوزه هن ــه در ای ــاران انجــام داده اســت. البت ــوق بیم حق
تــا رســیدن بــه نقطــه ایــده آل راه زیــادی داریــم؛ بــه طــوری کــه 
هــم در آمــوزش کادر درمــان اعــم از پزشــک،  پرســتار، پیراپزشــک 
آزمایشــگاه و ... هنــوز بایــد اقداماتــی را انجــام دهیــم و هــم بایــد 
ــا از  ــم ت ــه کنی ــتری ارائ ــای بیش ــاران آموزش ه ــردم و بیم ــه م ب
وظایــف و حقوقشــان آگاه شــوند. ایــن دو موضــوع بــا هــم بایــد 
جمــع شــود تــا بتــوان بــه نقطــه ای مناســب در ایــن حــوزه رســید. 
ــران  ــواره نگ ــک هم ــد پزش ــرار باش ــر ق ــه داد: اگ ــان ادام جعفری
ــه ایــن موضــوع  ــد و بیمــار هــم ب ــون چــه می گوی باشــد کــه قان
توجــه کنــد کــه چــه امتیازاتــی می توانــد از قانــون بگیــرد، دیگــر 
نه تنهــا پزشــک و بیمــار باهــم رابطــه مناســبی نخواهنــد داشــت 
بلکــه همیشــه یــک عنصــر ســومی وجــود دارد کــه همیشــه بــه آن 

ــم. ایســنا ــر می کنی فک

مدیــر کل انجمــن اولیــا و مربیــان از طــی مراحــل پایانــی بررســی 
ــازمان  ــان در س ــا و مربی ــای اولی ــنامه انجمن ه ــب اساس و تصوی
امــور اداری و اســتخدامی خبــر داد و گفــت: در اساســنامه جدیــد 
ــت  ــورت هیئ ــه ص ــن ب ــن انجم ــان، ای ــا و مربی ــای اولی انجمن ه
امنایــی اداره خواهــد شــد. نورعلــی عباس پــور  دربــاره آخریــن رونــد 
ــار  ــان اظه ــا و مربی ــای اولی ــد انجمن ه ــنامه جدی ــب اساس تصوی
کــرد: بررســی و تصویــب اساســنامه اکنــون مراحــل پایانــی اش را 
در ســازمان اســتخدامی می گذرانــد. در تعامــل نزدیــک بــا ســازمان 
امــوری اســتخدامی هســتیم؛ هفتــه گذشــته اشــکاالتی بــه طــرح 

گرفتــه بودنــد کــه اصــاح کردیــم و دوبــاره تحویــل دادیــم. 
وی افــزود: ســال 9۴، اساســنامه مــا مصــوب شــورای عالــی 
آمــوزش و پــرورش بــود؛ امــا طبــق مصوبــه شــورای عالــی 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــم ک ــن کردی ــد را تدوی ــنامه جدی اداری اساس

ــه  ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــد ب ــان بای ــا و مربی ــای اولی انجمن ه
غیردولتــی فعالیــت کننــد. وی بــا بیــان اینکــه در آنجــا پیش بینــی 
کردیــم انجمــن بــه صــورت هیئــت امنایــی اداره و یــک مجموعــه 
غیردولتــی و مطالبه گــر باشــد گفــت: قــرار نیســت انجمــن 
ــد  ــه بای ــد؛ بلک ــرورش باش ــوزش و پ ــای آم ــر فعالیت ه توجیه گ
جــدای از آمــوزش و پــرورش بتوانــد مطالبــات اولیــا را دنبــال کنــد 
کــه ایــن مــورد در اساســنامه دیــده شــده و بــرای اجرایی کــردن آن 
منتظــر موافقــت و تصویــب ســازمان اداری اســتخدامی هســتیم. 
ــر  ــت: اگ ــواده گف ــوزش خان ــت آم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــور ب عباس پ
ــم، آســیب های  ــده بگیری ــوزان را نادی ــای دانش آم ــدی اولی توانمن
اجتماعــی روزبــه روز افزایــش خواهــد یافــت. در حــال حاضــر بیــش 
از 92 هــزار مدرســه دارای انجمــن اولیــا و مربیــان بــوده و حــدود 

ــتند. خبــر فارســی ــو هس ــا عض ــن انجمن ه ــر در ای ــزار نف 800 ه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:

بیماران باید از حقوق و وظایفشان آگاه شوند
مدیر کل انجمن اولیا و مربیان خبر داد:

جدایی انجمن های اولیا و مربیان از آموزش و پرورش

کیمیای وطن بررسی کرد:

 حیوان آزاری 
مقدمه ای بر انسان آزاری

،،
هشــدارهای  همــه  وجــود  بــا 
پیامدهــای  دربــاره  روان شناســان 
همچنــان  حیــوان آزاری،  ناگــوار 
هیــچ قانــون ســفت و ســختی بــرای 
برخــورد بــا ایــن ماجــرا وجــود نــدارد

ســرکرده بانــد مخــوف قتــل و گروگانگیری هــای مســلحانه 
کــه بــا تــاش عوامــل امنیتــی و انتظامــی و صــدور دســتورات 
ویــژه قضایــی در تربــت جــام دســتگیر شــد، صبــح روز یکشــنبه 
ــرد  ــاش ک ــرش را ف ــل همس ــده، راز قت ــی تکان دهن در اعترافات
 و در حالــی پــرده از چندیــن فقــره گروگانگیــری مســلحانه 
و اعمــال خــاف دیگــر برداشــت کــه هنــوز سرنوشــت یکــی از 

ــرار دارد. ــام ق ــه ای از ابه ــای وی در  هال گروگان ه
»احمــد-ب« )ســرکرده 36 ســاله بانــد مخــوف( کــه بــه همــراه 
ــا نظــارت  ــد روزه ب ــات چن ــک عملی ــر همدســتانش و در ی دیگ
ــت جــام دســتگیر  ــاب ترب ــی و انق مســتقیم دادســتان عموم
ــی  ــات امنیت ــه اقدام ــه هم ــی ک ــنبه در حال ــح یکش ــد، صب ش
ــه شــعبه اول بازپرســی دادســرا منتقــل  ــود، ب ــه ب صــورت گرفت
ــورد بازجویی هــای تخصصــی  ــری م  شــد و توســط قاضــی وزی
و قضایــی قــرار گرفــت. گروگانگیــر مخــوف کــه در برابــر ســؤاالت 
ــی  ــراف نداشــت، دقایق ــی چــاره ای جــز اعت ــام قضای ــی مق فن
ــه و اعمــال  ــای پنهــان اقدامــات مجرمان ــه تشــریح زوای بعــد ب
ــل  ــه دلی ــل ب ــال قب ــت: 8 س ــت و گف ــود پرداخ ــاک خ خطرن
بعضــی مســائل خــاص و اختافــات خانوادگــی کــه بیــن مــن و 
همســرم بــه وجــود آمــد، او را بــه منطقــه خلوتــی در تربــت جــام 

کشــاندم و بــا 2 ضربــه چاقــو بــه قتــل رســاندم. 
ــه  ــم ب ــد از آن ه ــه داد: بع ــیاه« ادام ــده س ــن »پرون ــم ای مته
راحتــی جســد همســرم را داخــل چالــه ای انداختــم و بــا ریختن 
ــتگان  ــه از بس ــی ک ــل ترس ــه دلی ــردم و ب ــن ک ــاک آن را دف خ
همســرم داشــتم، ماجــرای قتــل او را پنهــان کــردم و یــک قبضه 
اســلحه کاشــینکف خریــدم تــا در صــورت لــزوم از آن اســتفاده 
کنــم. این گونــه بــود کــه بــا در دســت گرفتــن ســاح جنگــی بــه 
فکــر گروگانگیری هــای مســلحانه افتــادم و مدتــی بعــد فــردی 
را بــه گــروگان گرفتــم تــا اینکــه خانــواده اش 200 میلیــون تومــان 

پرداخــت کردنــد و مــن هــم گــروگان را آزاد کــردم. 
ــود کــه فــرد دیگــری  ــن ماجــرا ب حــدود یــک ســال بعــد از ای
ــواده او نیــز پــول گرفتــم.  را بــه طــور مســلحانه ربــودم و از خان
ایــن متهــم خطرنــاک در حالــی بــه ســومین گروگانگیــری خــود 
اشــاره کــرد کــه هنــوز از سرنوشــت گــروگان مذکــور اطاعــی در 
ــتوراتی از  ــدور دس ــا ص ــس ب ــات پلی ــت و تحقیق ــت نیس دس

ــاره ادامــه دارد.  ــن ب ــری در ای ســوی بازپــرس وزی
ــن  ــلحانه در ای ــی مس ــل و آدم ربای ــوف قت ــد مخ ــرکرده بان س
ــم  ــا را گرفت ــروگان پول ه ــواده گ ــی از خان ــت: وقت خصــوص گف
بــه آن هــا خبــر دادم کــه گــروگان بــا دســت و پاهــای بســته کنار 
ــی  ــرار دارد؛ ول ــت جــام ق صخــره ای در بیابان هــای اطــراف ترب

ــدارم. دیگــر از او خبــری ن
  اظهــارات متهــم ایــن پرونــده در حالــی اســت کــه تنهــا پارچــه 
ــروگان را  ــای گ ــت و پ ــا دس ــا آن ه ــه ب ــر ک ــار دیگ ــی آث و بعض
ــری از گــروگان مذکــور  ــدا شــد و اث ــد، در محــل پی بســته بودن
نیســت. بــا وجــود ایــن تحقیقــات کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 
ــه دارد.  ــان ادام ــرا همچن ــن ماج ــرنخی از ای ــن س ــرای یافت ب
اعترافــات  ادامــه  در  مخــوف گروگانگیــری  بانــد  ســرکرده 
هولنــاک خــود بــه گروگانگیــری مســلحانه دیگــری اشــاره کــرد 
کــه هفتــم خــرداد انجــام داده بــود. او گفــت: اوایــل شــب فــرد 
ــم  ــه طــور مســلحانه ربودی ــام »حســن« را ب ــه ن  ۵0 ســاله ای ب
و بــه داخــل ســوهای تاریــک قنات هــای خشــکیده در منطقــه 
»کال جــام رود« بردیــم. آن شــب بــا موتورســیکلت بــه محــل 

ــم  ــه گــروگان را داخــل خــودروی ال 90 انداختی ــم ک ــه بودی رفت
و در محــل مذکــور نگهــداری  کردیــم. خــودرو را هــم در منطقــه 
ــب  ــی آن ش ــویم؛ ول ــایی نش ــا شناس ــم ت ــا کردی ــری ره دیگ
موتورســیکلت ســقوط کــرد و انگشــت پایــم شکســت. بــا وجــود 
ایــن از خانــواده گــروگان خواســتیم تــا مبلــغ 800 میلیــون 
تومــان بــرای آزادی او بپردازنــد کــه در اجــرای ایــن نقشــه نــاکام 

ماندیــم و توســط مامــوران دســتگیر شــدیم.
ــای  ــاک اعض ــم هولن ــده جرائ ــه پرون ــیدگی کننده ب ــی رس قاض
ــن  ــت: اعضــای ای ــد، در حاشــیه جلســه بازپرســی گف ــن بان ای
بانــد اقدامــات مجرمانــه خــود را از ســال 88 آغــاز کــرده بودنــد 
ــری و ســرقت  ــل، گروگانگی ــد قت ــی مانن ــات مختلف ــه اتهام و ب
مســلحانه از ســوی دســتگاه قضایــی تحــت تعقیــب قــرار 
داشــتند؛ چــرا کــه بررســی ســرنخ های موجــود در پرونده هــای 
ــه  ــا وی ب ــید؛ ام ــد می رس ــن بان ــرکرده ای ــه س ــری ب گروگانگی
ــه  ــه کشــور افغانســتان گریخت ــل ب طــور قاچــاق از مرزهــای زاب
ــح  ــری تصری ــود. بازپــرس وزی و حتــی در آنجــا ازدواج کــرده ب
کــرد: در حالــی کــه طــی ســال های گذشــته اقدامــات بســیاری 
بــرای دســتگیری ایــن فــرد انجــام شــده بــود، امــا وی زندگــی 
ــم  ــه هفت ــا اینک ــت ت ــتان داش ــران و افغانس ــه ای در ای مخفیان
خــرداد جــاری، آخریــن گروگانگیــری مســلحانه در منطقــه 
تربــت جــام رخ داد. وی خاطرنشــان کــرد: در پــی وقــوع ایــن 
حادثــه، همــه عوامــل امنیتــی و انتظامــی و به ویــژه کارآگاهــان 
ــار  ــج( در کن ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن ــی و س ــس آگاه پلی
ــت جــام(  ــری راد« )دادســتان ترب راهنمایی هــای قاضــی »قنب
وارد عمــل شــدند و ســرکرده بانــد را کــه بــرای درمــان انگشــت 
ــه  ــود ب ــرده ب ــه ک ــزد شکســته بند محــل مراجع شکســته اش ن
دام انداختنــد؛ این گونــه گــروگان مذکــور از داخــل ســوهای 
قنــات نجــات یافــت و همــه اعضــای ایــن بانــد مخوف دســتگیر 
شــدند. بازپــرس شــعبه اول دادســرای عمومــی و انقــاب تربــت 
ــل مشــارکت در  ــی از قبی ــزود: در حــال حاضــر اتهامات جــام اف
ــاح  ــل س ــداری و حم ــدی، نگه ــل عم ــلحانه، قت ــرقت مس س
ورود و خــروج غیرقانونــی از مــرز و بعضــی اتهامــات دیگــر 
بــه ســرکرده بانــد تفهیــم شــده اســت؛ امــا مجمــوع اقدامــات 
و اعمــال مجرمانــه وی در حکــم »افســاد فــی االرض« خواهــد 
بــود. قاضــی وزیــری بــا اشــاره بــه اقدامــات مجرمانــه ســرکرده 
ــا  ــده ب ــی های انجام ش ــت: بررس ــز گف ــتان نی ــد در افغانس بان
ــه  ــه وی ب ــت ک ــی از آن اس ــم حاک ــارات مته ــه اظه ــه ب توج
ــدت 3  ــتگیر و م ــتان دس ــاح« در افغانس ــاره »س ــی درب اتهام
مــاه در زنــدان n تحمــل کیفــر کــرده اســت تــا اینکــه فروردیــن 
ســال جــاری دوبــاره بــه ایــران بازگشــته و بــه جرائــم مخــوف 
خــودش ادامــه داده اســت. قاضــی ایــن پرونــده تصریــح کــرد: 
افــراد دیگــری نیــز کــه بــا اعضــای ایــن بانــد در ارتبــاط بودنــد 
دســتگیر شــده اند کــه تحقیقــات از آنــان ادامــه دارد؛ امــا بعضــی 
ــت  ــلحانه و معاون ــی مس ــارکت در آدم ربای ــد مش ــات مانن اتهام
ــن  ــد و همچنی ــن بان ــر ای ــو دیگ ــه عض ــلحانه ب ــرقت مس در س
اتهامــات مشــارکت در آدم ربایــی مســلحانه، حمــل و نگهــداری 
ســاح کاشــینکف، ورود و خــروج از مــرز و معاونــت در ســرقت 
مســلحانه، بــه یکــی دیگــر از اعضــای بانــد تفهیــم شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز تحقیقــات بــرای کشــف زوایــای 
مختلــف بــا جســت وجو در تاریک خانــه ایــن پرونــده حســاس 

ــه دارد. رکنــا ادام

اعترافات تکان دهنده سرکرده باند اشرار



قال رسول اهلل)ص(: 

یا على انت قسیم اجلنة و النار یوم القیامة

 یا على! توئى تقسیم کننده هبشت و دوزخ در روز قیامت.
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مــا مفتخریــم کــه ائمــه معصومیــن مــا صلــوات هللا و ســامه علیهــم در راه 
تعالــی دیــن اســام و در راه پیــاده کــردن قــرآن کریــم کــه تشــکیل حکومــت 

عــدل یکــی از ابعــاد آن اســت، در حبــس و تبعیــد بــه ســر 
و  جائرانــه  برانــدازی حکومت هــای  راه  در  عاقبــت  و  بــرده 

طاغوتیــان زمــان خــود شــهید شــدند. 

پای درس امام ؟هر؟

وصیت نامه الهی سیاسی امام

حکومت عدل

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان
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خدایا! قرار بده مرا در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و 

پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت، اى نگهدار دل هاى پیامبران.

در دیــدار مدیــر کل روابــط عمومــی کمیتــه امــداد امــام 
ــر ضــرورت تعامــل  ــا شــهردار اصفهــان ب خمینــی)ره( ب
میــان شــهرداری اصفهــان و کمیتــه امــداد در راســتای 

انجــام کارهــای خیــر تاکیــد شــد.
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهــان، مدیــر کل روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی، مدیــر کل کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی اســتان اصفهــان و قائم مقــام طــرح 
ــدف  ــا ه ــژه شــهروندی( ب ــات وی ــی خــوش )خدم مل
برقــراری تعامــل میــان شــهرداری و کمیتــه امــداد 
ــا شــهردار  ــر و عام المنفعــه ب ــرای انجــام کارهــای خی ب

اصفهــان دیــدار و گفت وگــو کردنــد.
شــهردار اصفهــان در ایــن  دیــدار بــا بیــان اینکــه شــرایط 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــژه اســت، اظه اقتصــادی کشــور بســیار وی
ــور  ــهرداری های کش ــاز، ش ــود ساخت وس ــه رک ــه ب توج
ــا  ــی مواجــه هســتند؛ ب ــا شــرایط بســیار ســخت مال ب
وجــود ایــن شــهرداری اصفهــان بــا توجــه بــه اینکــه از 
ــای  شــهرداری های باســابقه کشــور اســت، از ظرفیت ه
ــا  ــوان از آن ه ــه می ت ــادی برخــوردار اســت ک بســیار زی
ــتفاده  ــه اس ــر و عام المنفع ــای خی ــام کاره ــرای انج ب

کــرد.
آمادگــی  اصفهــان  شــهرداری  کــرد:  تصریــح  وی 

امــداد  برنامه هــای کمیتــه  از  را  پشــتیبانی های الزم 
دارد تــا  امــور  ارزشــمند کارهــای خیــر در اصفهــان بــه 

ــرد. ــام گی ــوب انج ــیار مطل ــو بس نح
 یک هزار و 500 میلیارد تومان درآمد 
مشارکت های مردمی کمیته امداد امام 

خمینی)ره( 
اطالع رســانی کمیتــه  و  عمومــی  روابــط  کل  مدیــر 

ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای ــی نی ــام خمین ــداد ام ام
ــهرداری  ــای ش ــم از ظرفیت ه ــیار عالقه مندی ــه بس اینک
ــم،  ــر اســتفاده کنی ــای خی ــام کاره ــرای انج ــان ب اصفه
ــم در انجــام  ــان، اســتانی بســیار مه ــرد: اصفه ــار ک اظه
خیریه هــای  دارای  و  عام المنفعــه  و  خیــر  کارهــای 
ــای  ــام کاره ــرای انج ــی ب ــیار خوب ــهر بس ــیار و ش بس
خداپســندانه اســت؛ بــه نحــوی کــه ایــن شــهر در 
بســیاری از مــوارد، اســتان نخســت کشــور در ایــن 

زمینه هــا و داشــتن خیریه هــای بســیار اســت.
ــای بســیار  ــن ظرفیت ه ــد از ای ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
خــوب اصفهــان در زمینــه کارهــای خیــر اســتفاده کــرد، 
شــهر  تبلیغاتــی  ظرفیت هــای  از  می تــوان  افــزود: 
ــوکاری  ــان و نیک ــای احس ــام کاره ــرای انج ــان ب اصفه
این گونــه  و  اســتفاده کــرد  ســال  طــول  تمــام  در 
 حــرکات را تنهــا بــه مــاه مبــارک رمضــان محــدود

 نکــرد. حســن علیــزاده بــر ضــرورت همگرایــی در 
ــا  ــزود: ب ــرد و اف ــد ک ــا تاکی ــتان و خیریه ه ــطح اس س
برقــراری ایــن همدلــی و همگرایــی در ســطح اســتان و 
ــی انجــام داد.  ــوان کارهــای بســیار خوب خیریه هــا می ت
ــد مشــارکت های مردمــی ســال  ــرد: درآم ــد ک وی تاکی
 94 ایــن کمیتــه از 950 میلیــارد تومــان بــه یــک هــزار 
و 500 میلیــارد تومــان رســیده کــه درصــد جالــب 

اســت. توجهــی 

در دیدار مدیر کل روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی)ره( با شهردار اصفهان مطرح شد:

اصفهان،استاناولدرداشتنخیریهها
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در نشســتی 
ــرداران مناطــق داشــت:  ــران ســتادی و بهره ب ــا مدی ــه ب ک
ــد ســال های گذشــته  ــد مانن ــان شــرکت بای تمامــی کارکن
تمــام تــالش خــود را بکننــد تــا بحــران کم آبــی در فصــل 
تابســتان در اســتان مهــار شــود، بــه گونــه ای کــه آب 

شــرب مــردم بــه صــورت پایــدار تأمیــن شــود.
مهنــدس  هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه خــط قرمــز آبفــای 
تابســتان  در فصــل  اصفهــان جیره بنــدی آب  اســتان 
اســت، بیــان کــرد: اعتقــادی بــه جیره بنــدی آب در 
ــتان  ــه در تابس ــود اینک ــا وج ــم؛ ب ــتان نداری ــل تابس فص
ــود 2/7  ــا کمب ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــاری، آبف ــال ج س
متــر مکعــب جهــت تأمیــن آب شــرب مواجــه اســت، امــا 
بایــد بــا به کارگیــری از تمــام پتانســیل های موجــود 
تکنولــوژی  به کارگیــری  متخصــص،  نیــروی  از  اعــم 
ــرل، ســامانه فشــار،  ــری، تله کنت ــد سیســتم تله مت همانن
ســامانه نجمــا و GIS هــر قطــره از آب موجــود بــه خوبــی 
ــتان  ــه اس ــه آب در پهن ــع عادالن ــا توزی ــود ت ــت ش مدیری

ــرد. ــام پذی ــان انج اصفه
ــه گرمــای بیــش از پیــش هــوا در فصــل تابســتان  وی ب
اشــاره کــرد و خاطرنشــان ســاخت: طبق اعالم کارشناســان 
هواشناســی هــوا در فصــل تابســتان ســال جــاری نســبت 
ــه  ــوری ک ــه ط ــر می شــود؛ ب ــه ســال های گذشــته گرم ت ب
ــش  ــه افزای ــش از 40 درج ــوا بی ــای ه ــاه دم در خردادم
ــی  ــن در حال ــوده؛ ای ــابقه ب ــر بی س ــن ام ــه ای ــت ک یاف
ــالی،  ــوع خشکس ــل وق ــه دلی ــاله ب ــه س ــه هم ــت ک اس
ــی  ــد، در حال ــش می یاب ــود کاه ــی موج ــع آب ــم مناب حج
ــترکین  ــه مش ــر ب ــزار نف ــر، 500 ه ــال اخی ــی 10س ــه ط ک

ــا ایــن همــه شــرکت آبفــای اســتان  افــزوده شــد؛ امــا ب
اصفهــان در تأمیــن آب شــرب مــردم در طــول ســال موفق 
عمــل کــرده اســت؛ بــه همیــن دلیــل مــردم و مســئوالن از 
کارکنــان آبفــا اصفهــان انتظــار دارنــد بــه رغــم چالش هــای 
موجــود آب شــرب پایــدار تأمیــن شــود کــه دســتیابی بــه 
 ایــن مهــم بــا تالتــش شــبانه روزی کارکنــان دور از انتظــار

شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس  و  عامــل  نیســت.مدیر 
ــوی  ــه آب را از س ــرف بهین ــان مص ــتان اصفه ــای اس آبف
ــت:  ــار داش ــمرد و اظه ــروری برش ــری ض ــترکین ام مش
همــه مشــترکین بایــد مصــرف بهینــه آب را ســرلوحه کار 
ــد؛  ــت آب بپرهیزن ــرف نادرس ــد و از مص ــرار دهن ــود ق خ
ــه چالــش جــدی  ــا توجــه ب ــل امســال ب ــن دلی ــه همی ب
کم آبــی بایــد مشــترکین پرمصــرف شناســایی شــوند؛ بــه 
ــه آب از  ــرف بهین ــای مص ــت آموزش ه ــه تح ــه ای ک گون

ــد. ــرار گیرن ــر ق ــن ام ــن ای ســوی مروجی
ــه آب را  ــع عادالن ــای توزی ــی از راه ه ــی یک ــدس امین مهن
 شناســایی و جمــع آوری پمپ هــای غیرمجــاز دانســت 
ــایی  ــاز، شناس ــعابات غیرمج ــف انش ــرد: کش ــوان ک و عن
و جمــع آوری پمپ هــای غیرمجــاز می توانــد در توزیــع 
عادالنــه آب بســیار مؤثــر واقــع شــود. بدیــن جهــت 
برنامــه ای مــدون جهــت ایــن مســئله عملیاتــی شــده تــا 

ــد. ــل آی ــه عم ــری ب ــت آب جلوگی ــرف نادرس از مص
وی اعــالم کــرد: شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان توانســت 
مصــرف ســرانه آب مســکونی را  از 189 لیتــر بــه ازای 
ــال 95  ــر در س ــه 151 لیت ــال 86، ب ــر در روز در س ــر نف ه
ــتان  ــی در تابس ــران کم آب ــه بح ــه ب ــا توج ــا ب ــاند؛ ام برس
ســال جــاری مســئوالن از آبفــای اســتان اصفهــان انتظــار 

ــبانه روز  ــر در ش ــه 100 لیت ــرف آب را ب ــرانه مص ــد س دارن
کاهــش دهنــد. درســت اســت کــه رســیدن بــه ایــن رقــم 
ــا  ــوان ب ــا می ت ــت، ام ــکل اس ــاه مش ــی کوت ــازه زمان در ب
ــن  ــه ای ــه ای ب ــی و تعرف اعمــال راهکارهــای فرهنگــی، فن

رقــم دســت یافــت. 
ــش  ــدرن در بخ ــه م ــنتی ب ــور از روش س ــن عب همچنی
بهره بــرداری در کاهــش هدررفــت آب، کاهــش ســرانه 
توزیــع  و  پایــدار  تأمیــن  مهم تــر  همــه  از  و  مصــرف 
ــن  ــاالن در ای ــد فع ــر اســت و بای ــه آب بســیار مؤث عادالن
ــن  ــوژی نوی ــری تکنول ــیت و به کارگی ــا حساس ــش ب بخ
بــه  بهره بــرداری  حــوزه  در  تحــول  و  تغییــر  درصــدد 
ــردم  ــه م ــدار ب ــترده پای ــات گس ــهیل و خدم ــور تس منظ
 باشــند؛ چــرا کــه دیگــر نمی تــوان بــه روش ســنتی 
ــوان  ــع می ت ــرد؛ درواق ــن ک ــردم را تأمی ــاز م ــورد نی آب م
ــک  ــرگ ی ــاز م ــنتی، آغ ــر و روش س ــگاه، تفک ــت ن گف

ــت. ــازمان اس س

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:

مشترکین،مصرفبهینهآبراسرلوحهکارخودقراردهند

 4-95013701 و 6-32504254 و 32298058ارتباط با روزنامه کیمیای وطن

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه فرهنگ

 مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان  بــه رســم هرســاله خــود، 
ــود،  ــده ب ــدارک دی ــگاران ت ــرای خبرن ــه ب ــاری ک ــت افط در ضیاف
امســال بــا رویکــرد جدیدتــر و بــا حضــور رئیــس اتــاق اصنــاف بــه 

ــت. ــی اصحــاب رســانه پاســخ گف پرســش های مالیات
پیگیــری  خواســتار  جهانگیــری  نشســت  ایــن  در   البتــه 
ــان مالیاتــی جدیــد شــد کــه نامــی از آن هــا در  و شناســایی مؤدی

ــدارد. ــات وجــود ن سیســتم مالی
او بــه مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان ایــن نکتــه 
پرداخــت  بــه  اعتقــاد  اســتان  اصنــاف  شــد کــه  یــادآور  را 
بــازار  در  رکــود  علی رغــم  و  دارنــد  درآمــد  بــر   مالیــات 
و فرصــت محــدودی کــه بــرای وصــول مالیــات تعیین شــده اســت، 

اصنــاف همیشــه ســهم خــود را از مالیــات پرداخــت کرده انــد.
جهانگیــری البتــه در ادامــه صحبت هــای خــود خواســتار شناســایی 
بخش هــای پنهــان شــد کــه بایــد بــرای پرداخــت مالیــات اقــدام 
کننــد و بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه ســازمان مالیــات نبایــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــاف وارد کن ــه اصن ــود را ب ــارهای خ ــی فش تمام
بحــران و رکــودی کــه در جامعــه حاکــم اســت، نبایــد تنهــا اصنــاف 
ــا وجــود در  جــور درآمد هــای مالیاتــی را پــس بدهنــد و عــده ای ب

ــد.  ــی کنن ــات شــانه خال آمد هــای کالن از دادن مالی
 شناسایی فراریان مالیاتی   

کل  مدیــر  زمینــه  ایــن  در  مطرح شــده  صحبت هــای  پیــرو 
مالیــات اســتان اصفهــان نیــز بــر ایــن مســئله تاکیــد داشــت کــه 
بانک هــای اطالعاتــی ایــن اداره در حــال تکمیــل شــدن اســت و مــا 
قــول می دهیــم کــه در ایــن زمینــه بتوانیــم بــا ارائــه آمــار مبســوط 
ــه مــردم پاســخگو باشــیم. درصــدد هســتیم صنــوف و مشــاغل  ب
غیرشــفاف را شناســایی کنیــم و از میــزان فــرار مالیاتــی در اســتان 

بکاهیــم.
مــراد امیــری البتــه شناســایی 2 هــزار میلیــارد تومــان فــرار مالیاتی 
در اســتان اصفهــان را از دیگــر برنامه هــای ایــن اداره در ســال 

جــاری عنــوان کــرد.
ــرای  ــا ب ــل اصفهانی ه ــه ســال قب ــی ک ــاره درآمد های ــری درب از امی
ــخ داد:  ــه وی پاس ــد ک ــوال ش ــد، س ــز کرده ان ــت واری ــه دول خزان
ــال 95،  ــان در س ــتان اصفه ــی اس ــای مالیات ــی درآمد ه پیش بین
ــان از  ــارد توم ــود کــه 5 هــزار و 200 میلی ــان ب ــارد توم 6 هــزار میلی
ایــن مبلــغ وصــول شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه رقــم وصولــی 

درآمــد مالیاتــی کشــور 96 درصــد بــود و اســتان اصفهــان بــا تحقــق 
ــد  ــول درآم ــت وص ــه جه ــی را ب ــه خوب ــات رتب ــدی مالی  92 درص

داشت.
 اولین سال اصاحیه مالیات های مستقیم

ــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه امســال   وی صحبت هــای خــود را ب
اولیــن ســالی اســت کــه اصالحیــه مالیات هــای مســتقیم در حــال 
ــزار  ــته، 247 ه ــال گذش ــزود: در س ــه داد و اف ــت، ادام ــال اس اعم
ــم  ــال علی رغ ــد و امس ــول ش ــی وص ــه الکترونیک ــره اظهارنام فق
اینکــه تــا پایــان تیرمــاه ســه روز دیگــر باقــی مانــده، تنهــا 51 درصــد 

ــا اخــذ شــده اســت. اظهارنامه ه
ــی  ــای وصول ــرف مالیات ه ــی مص ــازی و چگونگ  وی از شفاف س
بــرای مؤدیــان خبــر داد و گفــت: تســلیم اظهارنامه هــا از مهم تریــن 
ــاب  ــه حس ــاغل ب ــاف و مش ــا، اصن ــی مجموعه ه ــای مال جنبه ه
می آیــد. تــا پیــش از تصویــب مالیــات مســتقیم و بــر طبــق قانــون 
ــای  ــلیم اظهارنامه ه ــرای تس ــاه ب ــان تیرم ــا پای ــان ت ــم مؤدی قدی
ــان  ــر زم ــد تغیی ــه جدی ــا در اصالحی ــی فرصــت داشــتند؛ ام مالیات
ــده  ــال ش ــی اعم ــخاص حقیق ــای اش ــلیم اظهارنامه ه ــرای تس ب

اســت.
 حمایت از تولید و فعاالن اقتصادی

ــی،  ــازمان مالیات ــرد س ــه رویک ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
بخــش  در  به ویــژه  اقتصــادی  فعــاالن  و  تولیــد  از  حمایــت 
ــون  ــات در قان ــر از اصالح ــی دیگ ــت: یک ــت، گف ــگری اس گردش
ــون جدیــد  ــاره مــاده 95 اســت؛ در قان مالیات هــای مســتقیم، درب

بــر اســاس میــزان درآمــد تقســیم بندی  گروه هــای شــغلی 
 شدند.

امیــری اضافــه کــرد: پیشــخوان های دولــت، دفاتــر پســتی، 
دارنــد،  کــه  همکاری هایــی  بــا  مؤدیــان  و  کافی نت هــا 
ــان،  ــام مؤدی ــاه تم ــان خردادم ــا پای ــه ت ــد ک ــد ش ــث خواهن باع
ــد.  ــی تســلیم کنن ــه ســازمان امــور مالیات اظهارنامه هــای خــود را ب
در صورتــی کــه مــؤدی ای اظهارنامــه مالیاتــی خــود را تســلیم نکنــد، 
از تمــام معافیت هــای مالیاتــی محــروم و عــالوه بــر آن، حــدود 30 
ــر آن مــؤدی تحمیــل خواهــد  ــل بخشــش ب درصــد جرائــم غیرقاب

شــد.

 مشاغل مربوط به خودرو از تسلیم اظهارنامه معاف 
هستند

وی ادامــه داد: در بخــش اظهارنامــه تبصــره مــاده 100 مالیات هــای 
مســتقیم، افــرادی کــه فــروش و خدماتشــان کمتــر از 156 میلیــون 
افزایــش 8 درصــدی مالیــات، می تواننــد  بــا  تومــان باشــد، 
ــی  ــه مالیات ــد و تســلیم اظهارنام ــی کنن ــای خــود را قطع مالیات ه
ندارند.امیــری اضافــه کــرد: میــان وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
و وزارت اقتصــاد و دارایــی، تفاهم نامــه ای منعقــد شــد و چنــد 
روزی اســت کــه بــه اســتان اصفهــان ابــالغ شــده اســت و حتمــا در 
ــتورکار ها  ــق آن دس ــر طب ــود ب ــت می ش ــه دریاف ــی ک اظهارنامه های
ــور  ــه مشــخص اداره ام ــود روی ــاره نب ــد شــد.وی درب انجــام خواه
ــزود: شــاید اشــتباهاتی در ســازمان امــور  ــان اف ــا مؤدی ــی ب مالیات
ــل  ــه دلی ــات ب ــی اوق ــا گاه ــد، ام ــته باش ــود داش ــی وج مالیات
ــود.وی  ــال نمی ش ــه اعم ــدت روی ــؤدی، وح ــاوت م ــای متف رفتاره
ــزود:  ــرد و اف ــه خــودرو اشــاره ک ــوط ب ــه مشــاغل مرب ــن ب همچنی
ــاف  ــی داران مع ــون تاکس ــه همچ ــایل نقلی ــی وس ــان مالیات مؤدی
هســتند و در ســامانه مالیاتــی همــه ایــن مــوارد و میــزان پرداخــت 
مشــخص  شــده اســت. ایــن مشــاغل نیــز نیــازی بــه ثبــت 
ــات  ــی، مالی ــازمان مالیات ــنامه های س ــد و بخش ــه ندارن اظهارنام

ــرده اســت. ــن مشــاغل را مشــخص ک مقطــوع ای
مــرادی بــه تســهیالت مالیاتــی قانــون جدیــد نیز اشــاره کــرد و گفت: 
مؤدیــان می تواننــد مالیــات خــود را در اقســاط 4 ماهــه بپردازنــد و 
در ســال 95 نیــز طبــق قولــی کــه بــه فعــاالن اقتصــادی دادیــم، در 
اغلــب دفاتــر قانونــی پذیرفتــه و بخشــودگی جرائــم نیز اجرایی شــد.

سال گذشته، 5200 میلیارد تومان مالیات در اصفهان اخذ شد  

شناسایی 2 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان اصفهان
رویکرد سازمان مالیات، حمایت از تولید و فعاالن اقتصادی، به ویژه در بخش گردشگری است 

عکاس: رضا سلطانی نجف آبادی


