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ویژگی های جامعه آسیب پذیر در کالم 
امیر مؤمنان؟ع؟)صفات کوفیان( 

آســیب پذیر  جامعــه  ویژگی هــای  از  نمونه هایــى 
امیرمؤمنــان  از  زیــر  خطبه هــاى  در  می تــوان  را 

كــرد: مشــاهده  علــی؟ع؟ 
1-  تفرقه و پراکندگی

  ايشــان در خطبــه بیســت وپنج می فرماينــد: »ســوگند 
بــه خــدا می دانســتم این هــا بــه زودى بــر شــما مســّلط 
 خواهنــد شــد؛ زیــرا آنــان در يــارى از باطــل متحدنــد 
بــس  )از  خداونــدا!   . متفرقیــد...  حــق  راه  در  شــما  و 
كــردم( آن هــا را خســته و ناراحــت ســاختم   نصیحــت 
كردنــد؛  مــن آن هــا را ملــول و  و آن هــا نیــز مــرا خســته 

آن هــا نیــز مــرا ملــول ســاختند.«  
 2- دورویی و نفاق

حضــرت امیــر)ع( در خطبــه بیســت وهفتم می فرماينــد: 
»... شــگفتا شــگفتا! بــه خــدا ســوگند ایــن حقیقــت قلب 

انســان را می میرانــد و غــم و انــدوه می آفرينــد...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 آمریکایی ها بیشترین خسارت را 
از اقداماتشان خواهند دید

بــا  رئیس جمهــور در جلســه رؤســای قــوای مجريــه، مقننــه و قضائیــه 
بیــان اينکــه پــس از دوازدهمیــن دوره انتخابــات رياســت جمهوری 

كــه بــا رؤســای ســه قــوه دربــاره  در ســال 96، منتظــر فرصتــی بوديــم 
كشــور و مســائل داخلــی و خارجــی... موضوعــات مهــم 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

سفره های آبی ایران
آب می رود

صفحه  3

کرد: ح  مدیر عامل فوالد مبارکه مطر

 صنایع معدنی 
پیش ران رشد اقتصادی
صفحه  3

با سرمایه گذاری 238 میلیارد تومانی 
گرفت: شهرداری اصفهان صورت 

| توسعه و تکمیل شبکه 
کالن شهر اصفهان    فاضالب 

صفحه 12

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان 
در برنامه جشن »خنده آب« مطرح کرد:

 | 160 میلیون لیتر آب
 مصرف روزانه 

کولرهای اصفهان   صفحه 12

| انجام بیش از ۷ هزار عمل 
جراحی چاقی در ایران   صفحه 6

غ    گرانی تخم مر | عوامل 
صفحه 3

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریساخبار روز هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

امنیت حجاج باید
محفوظ بماند

 مدیر  کل پیش بینی سازمان 
کشور هشدار داد: هواشناسی 

بیداد گرما
صفحه 11

گزارش می دهد: کیمیای وطن 

| قطره های طالیی
اهدای خون سالم، اهدای زندگی   

صفحه 6

کارگزاران حج: رهبر معظم انقالب در دیدار با 

| آمریکا از همه تروریست ها خبیث تر است            
که بر دل ایرانی ها به واسطه حوادث تلخ   | داغی 

گذاشته شد، فراموش نشدنی است حج ۹۴ 
کشوری است   | امنیت حجاج بر عهده  آن 

 که حرمین شریفین در اختیار او و تحت سلطه 
و قدرت اوست

کرد: ح  معاون رئیس صداوسیما مطر

 | فعالیت 260 شبکه ماهواره ای 
فارسی زبان علیه ایران   صفحه 10
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سیاست خارجی
والیتی در دیدار با رئیس مؤسسه 

شرق شناسی وابسته به روسیه:
قطعا آمریکایی ها بازنده اصلی 

تحریم هاخواهند بود
مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
بــه  اشــاره  بــا  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
تحریم هــای روســیه و ایــران از ســوی آمریــکا 
ــی  ــده اصل ــا، بازن ــا آمریکایی ه ــرد: قطع ــح ک تصری

ایــن مســئله خواهنــد بــود. 
تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  والیتــی،  علی اکبــر 
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
در دیــدار بــا »ویتالــی نامکیــن«، رئیــس موسســه 
ــار داشــت:  ــه روســیه، اظه شرق شناســی وابســته ب
در طــی ســال های اخیــر گام هــای مهمــی در حــوزه 
ــته  ــور برداش ــان دو کش ــتراتژیک می ــم انداز اس چش
شــده و روابــط دوجانبــه جمهــوری اســامی ایــران و 

ــه افزایــش اســت. روســیه رو ب
وی درخصــوص حجــم همــکاری میــان ایــران 
ــال  ــه س ــبت ب ــبختانه نس ــت: خوش ــیه گف و روس
گذشــته، ۱۳ درصــد مبــادالت تجــاری دو طــرف 
افزایــش پیــدا کــرده کــه ایــن همکاری هــا غالبــا در 
حــوزه سیاســی، اقتصــادی، امنیتــی و دفاعــی بــوده 

ــه در حــال رشــد هــم هســت. ک
والیتــی بــا اشــاره بــه تحریم هــای روســیه و ایــران 
از ســوی آمریــکا تصریــح کــرد: قطعــا آمریکایی هــا 

بازنــده اصلــی ایــن مســئله خواهنــد بــود.
مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
ــان  ــان خاطرنش ــام در پای ــت نظ ــخیص مصلح تش
روســیه  و  ایــران  روابــط دوجانبــه  ارزش  کــرد: 
ــد و  ــد ش ــوم خواه ــتر معل ــا بیش ــس از تحریم ه پ
ــد     ــکل خواه ــر ش ــر و محکم ت ــط عمیق ت ــن رواب ای

ــر ــت. مه گرف

بین الملل
 مسکو: آمریکا درک نکرده 

تحریم ها کارساز نیست
دفتــر مطبوعاتــی ســفارت روســیه در آمریــکا گــزارش کرد 
ــه  ــور خارج ــر ام ــون«، وزی ــس تیلرس ــارات »رک ــه اظه ک
ــه در  ــه روســیه ک ــا علی ــاره الیحــه تحریم ه ــکا، درب آمری
کنگــره آمریــکا بــه تصویــب رســید، تعجب برانگیــز اســت.

ــرای  ــکا الیحــه ای را ب ــه گذشــته کنگــره آمری اواخــر هفت
ــیه،  ــه روس ــکا علی ــه آمری ــای یکجانب ــدید تحریم ه تش

ــرد. ــب ک ــره شــمالی تصوی ــران و ک ای
مطبوعاتــی  دفتــر  تــاس گــزارش کــرد:  خبرگــزاری 
ــارات  ــرد: »اظه ــح ک ــکا تصری ــیه در آمری ــفارت روس س
روز 29 ژوئیــه وزارت خارجــه آمریــکا درخصــوص الیحــه 
ــد،  ــره درآم ــب کنگ ــه تصوی ــه ب ــی ک ــد تحریم های جدی

بــود.« تعجب برانگیــز 
وی ادامــه داد: »واشــینگتن هنــوز حقیقــت را درک نکرده 
کــه فشــار هرگــز علیــه کشــور مــا کارســاز نیســت و روابــط 
ــدا  ــود پی ــختی بهب ــه س ــا ب ــق تحریم ه ــه از طری دوجانب

می کنــد.«
همان طــور کــه تیلرســون در اظهــارات خــود گفــت، 
ــتر  ــکاری بیش ــه هم ــت ک ــدوار اس ــکا امی ــت آمری دول
میــان مســکو و واشــینگتن بــه جلوگیــری از اســتفاده از 

ــد. ــک کن ــیه کم ــه روس ــا علی تحریم ه
تیلرســون گفــت: »مــا امیدواریــم کــه همــکاری بیــن دو 
ــورت  ــی ص ــم جهان ــات مه ــه موضوع ــا در زمین ــور م کش

ــد.« ــر الزم نباش ــا دیگ ــن تحریم ه ــرد و ای گی
وی همچنیــن تصریــح کــرد کــه الیحــه تحریم هــای 
جدیــد آمریــکا در واقــع بازتابــی از شــوق مــردم آمریــکا 
ــود  ــرای بهب ــی روســیه ب ــای جانب ــرای مشــاهده گام ه ب

ــت. فــارس ــوده اس ــه ب ــط دوجانب رواب

 شکایت قطر به سازمان ملل 
درباره سیاسی کردن حج

کمیتــه ملــی حقــوق بشــر قطــر در نامــه خــود بــه 
گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل در امــور آزادی هــای دینــی 
ــی  ــه شــدت از سیاســی کــردن شــعائر دین ــی ب و عقیدت
ــی  ــتاوردهای سیاس ــق دس ــرای تحق ــتفاده از آن ب و اس
ــدات و  ــی معاه ــکار تمام ــض آش ــرد و آن را نق ــاد ک انتق
آزادی  بــر  بین المللــی دانســت کــه  کنوانســیون های 

ــد دارد. ــی تأکی ــعائر دین ش
در نامــه کمیتــه ملــی حقــوق بشــر قطــر آمــده: مقامــات 
ســعودی از زمــان آغــاز محاصــره قطــر در 5 ژوئــن 
گذشــته، اقداماتــی را بــرای ممانعــت از ســفر شــهروندان 
قطــری جهــت بــه جــا آوردن مراســم حــج تمتــع و عمــره 

ــد. ــاذ کرده ان اتخ
در نامــه ایــن کمیتــه همچنیــن بــه اقــدام مقامــات 
ســعودی بــرای وادار کــردن اتبــاع قطــری در مــاه مبــارک 
ــت از انجــام  ــه کشورشــان و ممانع ــن ب ــه رفت رمضــان ب
مراســم حــج عمــره و نیــز مجبــور کــردن اتبــاع قطــری 
ــرده  ــاره ک ــود اش ــت خ ــل اقام ــل مح ــرک هت ــرای ت ب

ــت. اس
کمیتــه ملــی حقــوق بشــر قطــر همچنیــن تصمیــم دارد 
شــکوائیه ای بــه ســازمان یونســکو ارائــه کنــد و اقداماتــی 
را در رابطــه بــا بین المللــی کــردن موضــوع ممانعــت 
شــهروندان قطــری از ادای مناســک حــج انجــام دهــد.

در همیــن خصــوص، عبدالبــاری عطــوان، تحلیلگــر 
سرشــناس دنیــای عــرب، از تمرکــز قطــر بــر جــدا کــردن 
مســائل حــج از اختافــات سیاســی و بحــران کنونــی، بــه 
عنــوان نشــانه ای یــاد کــرد کــه حاکــی از وخیم تــر شــدن 

بحــران اســت. شــبکه الجزیــره

مجلس
 عضو هیئت رئیسه کمیسیون 

امنیت ملی مجلس: 
 دست ایران در مقابله با 

تحریم های آمریکا باز است 
محمدجــواد جمالــی، عضــو هیئت رئیســه کمیســیون 
امنیــت  ملــی و سیاســت  خارجــی مجلــس شــورای 
ــد از  ــه تصویــب تحریم هــای جدی اســامی، در واکنــش ب
ســوی آمریــکا علیــه ایــران گفــت: ایــاالت متحــده در طول 
ــی  ــد و ارعاب ــم، تهدی ــه تحری 40 ســال گذشــته از هیچ گون
ــغ  ــران دری ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــردم و نظ ــه م علی
نکــرده؛ امــا هــر بــار بــا شکســت  هایی در مســیر پیشــبرد 

ــت. ــده اس ــه رو ش ــش روب اهداف
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دســت ایــران در مقابلــه بــا 
ــب  ــار داشــت: تصوی ــاز اســت، اظه ــکا ب تحریم هــای آمری
علیــه  آمریــکا  دولــت  ســوی  از  جدیــد  تحریم هــای 
ایــران، منافعــی بــرای ایــن کشــور نــدارد و فقــط بــر طبــل 
رســوایی های قبلــی  اش در جامعــه جهانــی می کوبــد؛ 
ــه  ــان داده  ک ــته نش ــال گذش ــران در 40 س ــت ای ــرا مل زی
ــته  ــور نداش ــادی کش ــره اقتص ــر پیک ــری ب ــا تأثی تحریم ه

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: آمریــکا کارنامــه خوبــی در ایفــای 
ــتگاه  ــه دس ــت ک ــدارد و الزم اس ــام ن ــش در برج تعهدات
دیپلماســی کشــور واکنــش مناســب تری بــه بدعهدی  هــای 

ــد. ــان ده ــا نش آمریکایی ه
ــوی  ــد از س ــای جدی ــال تحریم ه ــب اعم ــی تصوی جمال
ــور را  ــن کش ــنای ای ــره و س ــران در کنگ ــه ای ــکا علی آمری

ــت. شــهر خبــر ــام دانس ــا روح برج ــر ب مغای

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

ویژگی های جامعه آسیب پذیر در 
 کالم امیر مؤمنان علیه السالم

)صفات کوفیان(                      
 کــه آن هــا در مســیر باطــل ایــن چنیــن متحدنــد و 
ــده. روى شــما  شــما در راه حــق ایــن چنیــن پراکن
زشــت و همــواره غــم و غصــه قرینتــان بــاد...! 
اى کســانى کــه بــه مــرد مى مانیــد، ولــى مــرد 

ــتید.«  نیس
3- شعار بدون عمل

ــى  ــم: »اى مردم ــه بیســت ونهم مى خوانی   در خطب
کــه بدن هایتــان جمــع و افــکار و خواســته هاى 
شــما پراکنــده اســت. ســخنان داغ شــما، ســنگ هاى 
ســخت را در هــم مى شــکند؛ ولــى اعمــال سســت 
در  مى انــدازد.  طمــع  بــه  را  دشــمنانتان  شــما، 
مجالــس و محافــل مى گوییــد چنیــن و چنــان 
خواهیــم کــرد؛ امــا هنــگام جنــگ، فریــاد مى زنیــد 

ــا دور شــو.«  ــگ از م اى جن
4-خستگی، از پای نشستگی و 

اصالح ناپذیری
ــا  ــدر ب ــد: »چق ــصت ونهم مى فرماین ــه ش   در خطب
شــما مــدارا کنــم؟ همچــون مــدارا کــردن بــا شــتران 
ــروح  ــان مج ــار، پشتش ــنگینى ب ــه از س ــازه کار ک ت
مى شــود و همچــون جامــه کهنــه و فرســوده اى کــه 
ــر  ــوى دیگ ــد، از س ــه اى از آن را بدوزن ــرگاه گوش ه

پــاره مى شــود.«
5- نداشتن نشاط و روحیه انقالبیگری  

آمــده: »اى کســانى کــه  نودوهفتــم  در خطبــه 
شــما  عقل هــاى  و  اســت  حاضــر  بدن هایتــان 
پنهــان و خواســته هایتان متفــاوت و اى کســانى 
کــه زمامدارانتــان بــه شــما مبتــا شــده اند!... 
ــه در شــما  ــز )ک ــه ســه چی ــه! مــن ب اى اهــل کوف
ــا  ــت( مبت ــما نیس ــه در ش ــز )ک ــت( و دو چی هس
ــخن  ــتید، س ــر هس ــا ک ــد ام ــوش داری ــده ام: گ ش
ــا  ــد اّم ــگ هســتید، چشــم داری ــا گن ــد ام مى گویی
ــرد آزادمــردان صــادق  ــگام نب ــه هن ــور هســتید. ن ک
هســتید و نــه بــه هنــگام آزمایــش، قابــل اعتمــاد.«

6 – بی تفاوتی و نداشتن موضع گیری 
شفاف در شرایط حساس

در خطبــه یکصدونوزدهــم آمــده اســت: »مــا بالکــم 
أمخرســون أنتــم... « 

»شــما را چــه مى شــود مگــر الل هســتید؟! )چــرا 
هســتید؟!  چنیــن  چــرا  نمى گوییــد(...  ســخن 
ــه راه راســت موفــق نمی شــوید و هیــچ گاه  هرگــز ب

در راه حــق قــدم نمی گذاریــد.«
7-  دشمن صفتی

ــن  ــم: »م ــت ویکم مى خوانی ــه یکصدوبیس  در خطب
ــداوا  ــا را م ــما بیمارى ه ــیله ش ــه وس ــم ب مى خواه
ــه کســى  ــد. مــن ب ــا شــما خــود دردمندی ــم؛ ام کن
مى مانــم کــه بخواهــد خــار را بــه وســیله خــار 
ــد خــار هماننــد خــار  ــا اینکــه مى دان بیــرون آورد، ب

اســت.«
8- ترسیدن از دشمن به همراه جوسازی و 

غوغاساالری
 در خطبــه یکصدوبیست وســه مى فرماینــد: »مى بینــم 
کــه بــه هنــگام )فــرار( همهمــه مى کنیــد؛ همچــون 
صدایــى کــه از سوســماران بــه هنــگام ازدحامشــان 
ــى  ــن حق ــه گرفت ــادر ب ــه ق ــد، ن ــود مى آی ــه وج ب
و  از ظلــم  بــه جلوگیــرى  نــه قــادر  هســتید و 

ــتمى.« س
9- اطاعت نکردن از فرامین آشکار و پنهان 

رهبر    
نــه   ...« آمــده:  یکصدوبیســت وپنج  خطبــه  در 
ــه  ــد و ن ــگام فریادی ــه هن ــتگویى ب ــردان راس آزادم
بــرادران مطمئــن و رازدارى بــه هنــگام نجــوا.«

10- فرار از نصیحت و خیرخواهی
ــده: »اى روح هــاى  ــه یکصدوســى ویک آم  در خطب
پراختــاف و اى قلب هــاى پراکنــده! شــما کــه 
ــت!  ــان اس ــان پنه ــر و قلب هایت ــان حاض بدن هایت
ــى  ــانم؛ ول ــق مى کش ــوى ح ــه س ــما را ب ــن ش م
همچــون گوســفندانى کــه از غــّرش شــیر فــرار 
کننــد، مى گریزیــد.« )نوشــته آیــت هللا مــکارم، 
تلخیــص و تصــرف از کتــاب پیــام  امــام  شــرح  تــازه 

 و جامعــى  برنهج الباغــه، ج ۳، صفحــه  ۱56(

ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــنبه(  ــروز )یکش ــح دی ــامی، صب ــاب اس انق
بــا مســئوالن و دســت اندرکاران  در دیــدار 
حــج امســال، حــج را یــک ظرفیــت بی نظیــر 
معنــوی و اجتماعــی و بهتریــن موقعیــت 
بــرای ابــراز عقیــده و بیــان موضــع امــت 
اســامی دانســتند و بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــچ گاه  ــج 94 را هی ــار ح ــوادث فاجعه ب ــا ح م
ــه  ــد: مطالب ــرد، گفتن ــم ک ــوش نخواهی فرام
اســامی،  جمهــوری  همیشــگی  و  جــدی 
ــایش  ــاه و آس ــزت و رف ــت و ع ــظ امنی حف
همــه حجــاج، به ویــژه حجــاج ایرانــی اســت 
ــوری  ــده آن کش ــر عه ــز ب ــج نی ــت ح و امنی
ــار او  ــریفین در اختی ــن ش ــه حرمی ــت ک اس

ــرار دارد. ق
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای حــج را فریضــه ای 
بــه  اشــاره  بــا  و  خواندنــد  مهــم  بســیار 
ظرفیت هــای معنــوی آن گفتنــد: در همــه 
ــواف،  ــاز، ط ــم از نم ــه، اع ــن فریض ــزاء ای اج
ظرفیت هــای  احــرام،  و  وقــوف  ســعی، 
ــد  ــا خداون ــوی ب ــاط معن ــرای ارتب ــی ب عجیب
متعــال وجــود دارد کــه بایــد قــدر ایــن 

فرصــت دانســته شــود.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی یکــی دیگــر از 
ویژگی هــای ممتــاز فریضــه حــج را »ظرفیــت 
ــد  ــر اجتماعــی« آن برشــمردند و تأکی بی نظی
ــدت و  ــت، وح ــر »عظم ــج، مظه ــد: ح کردن
یکپارچگــی و قــدرت امــت اســامی« اســت 
ــا َاعمــال و شــرایط خــاص، هــر ســال  کــه ب
انجــام  معیــن،  نقطــه  یــک  در  بی وقفــه 

می شــود.
ملیت هــای  از  حجــاج  آشــنایی  ایشــان 
دل هــا  نزدیکــی  و  یکدیگــر  بــا  مختلــف 
و دراز شــدن دســت کمــک و یــاری را از 
ــی حــج  ــی و اجتماع ــای درون ــه جنبه ه جمل
دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: حــج بــا تمام 
معنــوی  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  ایــن 
ــرای  ــکان ب ــان و م ــن زم ــی، بهتری و اجتماع
ــوص  ــامی درخص ــت اس ــع ام ــام مواض اع

ــت. ــام اس ــان اس ــم جه ــائل مه مس
موضــوع  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــورد  ــواره م ــه هم ــرکان« را ک ــت از مش »برائ
تأکیــد امــام بزرگــوار)ره( بــود، فرصتــی بــرای 
ــول  ــورد قب ــات م ــع در موضوع ــام مواض اع
ــی  ــد: یک ــد و افزودن ــامی خواندن ــت اس ام
ــجداالقصی  ــه مس ــات، قضی ــن موضوع از ای

ــت  ــه  عل ــا ب ــن روزه ــه ای ــت ک ــدس اس و ق
رژیــم  خباثــت  و  وقاحــت  و  گســتاخی 
غاصــب و جعلــی صهیونیســتی، بیشــتر از 
قبــل مطــرح و مــورد توجــه اســت و دل امــت 
ــد. ــجداالقصی می تپ ــاد مس ــه ی ــامی ب اس

ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اینکــه مســئله فلســطین نبایــد بــه هیچ وجــه 
مــورد غفلــت قــرار گیــرد، آن را محــور عمــده 
ــد:  ــتند و گفتن ــام دانس ــان اس ــائل جه مس
چــه جایــی بهتــر از بیــت هللا الحــرام و مکــه و 
مدینــه و عرفــات و مشــعر و منــا بــرای اظهــار 
عقیــده و بیــان مواضــع ملت هــای مســلمان 
مســجداالقصی  و  فلســطین  درخصــوص 

ــود دارد. وج
ایشــان دخالت هــا و حضــور شــرارت آمیز 
ــه  ــامی و منطق ــورهای اس ــکا را در کش امری
ــری را  ــتی تکفی ــای تروریس ــاد گروه ه و ایج
ــتند  ــی دانس ــات مهم ــر از موضوع ــی دیگ یک
حــج  در  مســلمان  ملت هــای  بایــد  کــه 

ــد. ــع کنن ــام موض ــوص آن اع درخص
رهبــر معظــم انقــاب اســامی افزودنــد: 
ــای  ــه جریان ه ــر از هم شــرارت آمیزتر و خبیث ت

ــت. ــم امریکاس ــوِد رژی ــتی، خ تروریس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامــه بــا 
ــزام  ــرای اع ــئوالن ب ــم مس ــه تصمی ــاره ب اش
ــد: نگرانی هایــی در  حجــاج خاطرنشــان کردن
ایــن خصــوص وجــود داشــت؛ امــا مســئوالن 
ــت  ــی امنی ــورای عال ــرم در ش ــوای محت از ق
ــب موضــوع را ســنجیدند و  ــه جوان ــی هم مل
ــزار  ــه حــج برگ ــم رســیدند ک ــن تصمی ــه ای ب

شــود.
ایشــان افزودنــد: داغــی کــه بــر دل ایرانی هــا 
بــه واســطه حــوادث تلــخ حــج 94 گذاشــته 
بنابرایــن  اســت؛  فراموش نشــدنی  شــد، 
امنیــت و ایمنــی حجــاج بســیار مهــم اســت 

ــد. ــوظ بمان ــد محف و بای
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تأکیــد 
بــر اهمیــت آرامــش و آســایش حجــاج 
ــای امنیــت و  ــد: البتــه معن خاطرنشــان کردن

ــت. ــی نیس ــط امنیت ــاد محی ــی، ایج ایمن
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای اهتمــام ملت هــای 
مســلمان بــه موضــوع وحــدت را نیــز بســیار 
مهــم و ضــروری خواندنــد و خاطرنشــان 
ــا دالر خــرج  ــه میلیارده ــی  ک ــد: در حال کردن
ــان  ــمنی می ــاف و دش ــه و اخت ــاد تفرق ایج
مســلمانان می شــود، مســلمانان بایــد مراقــب 
ــک  ــی کم ــن اختاف افکن ــه ای ــا ب ــند ت باش
ــرا هــر یــک از امــت اســامی کــه  ــد؛ زی نکنن
بــه ایــن توطئــه کمــک کنــد، در تبعــات ایــن 

ــود. ــزرگ شــریک خواهــد ب ــاه ب گن

انقــاب همچنیــن حجــاج  رهبــر معظــم 
ــت  ــاز اول وق ــه »نم ــام ب ــه اهتم ــی را ب ایران
و  مســجدالحرام  در  جماعــت  نمازهــای  و 
ــن  ــرآن در حرمی ــاوت ق ــجدالنبی«، »ت مس
شــریفین«، »توجــه ویــژه بــه اعمــال روز 
عرفــه«، و »پرهیــز از بازارگــردی« توصیــه 
کردنــد و افزودنــد: حجــاج محتــرم بایــد 
بیــش از هــر موضــوع دیگــر بــه فکــر پاالیــش 
فضائــل  از  بهره منــدی  و  خــود  دل  و  روح 
بــزرگ فریضــه حــج باشــند؛ زیــرا دســتیابی 
بــه بهره هــای معنــوی حــج، مقدمــه رســیدن 

ــت. ــی آن اس ــج اجتماع ــه نتای ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در پایــان تأکیــد 
کردنــد: همــه بایــد مراقــب باشــند و بــا دقــت 
بــه مســئولیت های خــود عمــل کننــد تــا 
حجــی بــا عظمــت و بــا عــزت برگــزار شــود.

انقــاب  پیــش از ســخنان رهبــر معظــم 
قاضی عســکر  حجت االســام  اســامی، 
نماینــده ولــی فقیــه و سرپرســت زائــران 
ــه تلــخ شــهادت  ــه حادث ــا اشــاره ب ــی، ب ایران
جمعــی از حجــاج ایرانــی در حــج 94 گفــت: 
ــی آن حــوادث  ــزارش نهای ــون گ اگرچــه تاکن
منتشــر و دیــه و غرامــت نیــز بــه بازمانــدگان 
ــا  ــا ت ــی م شــهدا پرداخــت نشــده اســت، ول
رســیدن بــه نتیجــه نهایــی، موضــوع را دنبــال 

ــرد. ــم ک خواهی
اینکــه  بیــان  بــا  قاضی عســکر  آقــای 
جمهــوری اســامی هرگــز بــه دنبــال تعطیــل 
کــردن حــج نبــوده، افــزود: در ســال جــاری 
پــس از چنــد دور مذاکــره و پذیــرش شــروط 
انجــام حــج  زمینــه  اســامی،  جمهــوری 
در ســال  اگــر  و  فراهــم شــد  عزتمندانــه 
گذشــته نیــز شــرایط مــا را می پذیرفتنــد، 

حــج برگــزار می شــد.
همچنیــن آقــای محمــدی، رئیــس ســازمان 
از  گزارشــی  بیــان  بــا  زیــارت،  و  حــج 
فعالیت هــای ایــن ســازمان گفــت: متعاقــب 
دعوت نامــه وزارت حــج عربســتان و تصمیــم 
تاکیــد  و  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای 
مراجــع عظــام، مذاکــرات حــج بــا تأکیــد بــر 
ــزت  ــت، ع ــوص امنی ــق درخص ــات بح مطالب
و کرامــت حجــاج و حقــوق شــهدای منــا 
ــان از  ــول اطمین ــس از حص ــد و پ ــام ش انج
تامیــن خواســته ها و انتظــارات مــد نظــر، 
ــزاری  ــا برگ ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ش

ــرد. ــت ک ــج موافق ح
آقــای محمــدی افــزود: بــا همــه تــوان تاش 
ــته،  ــج گذش ــی ح ــا آسیب شناس ــا ب ــد ت ش
ــوب  ــرای تحقــق حــج مطل ــدات الزم ب تمهدی
ــطح  ــوص، س ــن خص ــود و در ای ــم ش فراه
ــال های  ــه س ــبت ب ــات نس ــات و امکان خدم
قبــل و در مقایســه بــا ســایر کشــورها از 
اســت.  برخــوردار  باالتــری  شــاخص های 
معظــم  مقــام  دفتــر  اطالع رســانی  پایــگاه 

رهبــری

ادامه از صفحه اول

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
تهدید سایبری شهرهای هوشمند با 
ایجاد انفجار و آتش سوزی از راه دور 

ــل  ــد غیرعام ــازمان پدافن ــس س ــی، رئی ــا جال ــردار غامرض س
ــی  ــای جمعیت ــر نظام ه ــی تغیی ــه جابه جای ــاره ب ــا اش ــور، ب کش
ــه شــهرها پــس از انقــاب اســامی گفــت: حــدود  از روســتاها ب
ــن  ــه ای ــتند ک ــین هس ــور، شهرنش ــت کش ــد از جمعی 72 درص
موضــوع باعــث شــده کشــور و نظــام و دولــت،  مجموعــه ای 
 از خدمــات، زیرســاخت ها و کارکردهــا را در شــهرها متمرکــز 

کنند.
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور خاطرنشــان کــرد: ایجاد 

همگرایــی و هم افزایــی بیــن همــه سیســتم هایی کــه درون شــهر 
ــس  ــئله از جن ــن مس ــه ای ــد ب ــت و بای ــی اس ــود دارد، الزام وج

زیرســاختی، شهرســازی و مدیریتــی توجــه شــود.
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور در ادامــه ضمــن 
تعریــف شــهر هوشــمند فرصت هایــی کــه از تلفیــق فضــای 
ــردازش  ــه پ ــد، از جمل ــود می آی ــه وج ــازی ب ــایبری در شهرس س
اطاعــات ذخیره ســازی اطاعــات و امــکان تطبیــق اطاعــات 
ــات  ــتفاده از اطاع ــکان اس ــاد، ام ــت زی ــا و دق ــه حوزه ه در هم
ــایبرنتیک  ــای س ــای فض ــه قابلیت ه ــم )big data( و بقی حجی
را بســیار زیــاد دانســته و گفــت: شــهر هوشــمند تلفیقــی از 
مباحــث شــهری بــا فنــاوری اطاعــات و ســایبری اســت و امــروزه 
می تــوان بــا اســتفاده از فضــای ســایبر، اشــیا را ماننــد هواســاز، 

قابلیت هــای  امــروزه  لــذا  ... کنتــرل کــرد؛  و  موتورخانه هــا 
ــن  ــه ای ــده ک ــهری ش ــت ش ــوزه مدیری ــایبر وارد ح ــای س فض
قابلیت هــا دو تهدیــد آســیب پذیری های فضــای ســایبر و تهدیــد 
ــا  ــار آن ه ــه در کن ــال دارد ک ــه دنب ــه ســاختمان ها را ب ســایبری ب
آســیب پذیری ها و تهدیــدات فضــای ســایبری هــم بــه ایــن 

ــود. ــه می ش ــا اضاف فض
وی ادامــه داد: شــهر هوشــمند در کنــار همــه کارکردهــای مثبــت 
بــرای شــهر  قابلیت هایــی کــه  و  و خدمــات و ســرویس ها 
ــق  ــدی از طری ــیب های جدی ــدات و آس ــا تهدی ــد، ب ــد می کن تولی
فضــای ســایبر مواجــه اســت کــه از فواصــل خیلــی دور می تــوان 
امــور یــک شــهر را متوقــف کــرد و باعــث ایجــاد بی نظمــی، 
آتش ســوزی، انفجــار، تخریــب و بــه هم ریختگــی جمعیــت شــد.

ســردار جالــی تصریــح کــرد: شــهر هوشــمند از دو حــوزه 
شهرســازی و ســایبری تشــکیل شــده و الزم اســت یــک کار 

مشــترک در ایــن دو حــوزه انجــام شــود.
 رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور خاطرنشــان کــرد: بــه 
دلیــل منطبــق بــودن حــوزه ســایبر بــر سیســتم، در شــهر هوشــمند 
ــث می شــود  ــه باع ــد ک ــه وجــود می آی ــه سیســتمی ب ــک رابط ی
ــد  ــن بای ــوند؛ بنابرای ــته ش ــر وابس ــه یکدیگ ــا ب ــا و گره ه کارکرده
ــگاه و توجــه  ــم سیســتم ن ــه موضــوع ســایبر، شهرســازی و عل ب

ویــژه کــرد.
وی افــزود: یــک نــگاه تک محــوری، نــگاه تک بعــدی، نــگاه 
ــر و  تک دســتگاهی در مباحــث مدیریــت امــور شــهری امکان پذی

ــد هماهنگــی اســت. تســنیم ــه نیســت و نیازمن پذیرفت

امنیت
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،،
رهبــر معظــم انقــاب بــا بیــان اینکــه 
حــج  از  بهتــر  کجــا  اســامی  امــت 
مســجداالقصی  دربــاره   می توانــد 
اظهــار  فرمودنــد:  کنــد،  اظهارنظــر 
موضــع دربــاره  حضــور شــرارت آمیز 
آمریکا در منطقه جایش کجاست؟ 

حــج بهتریــن جاســت

رهبر معظم انقالب، در دیدار با کارگزاران حج:

امنیت، عزت، رفاه و آسایش حجاج باید محفوظ بماند
آمریکا از همه تروریست ها خبیث تر است            

داغی که بر دل ایرانی ها به واسطه حوادث تلخ حج 94 گذاشته شد، فراموش نشدنی است

غامحســین محســنی اژه ای، ســخنگوی 
قــوه قضائیــه، در صــد و پانزدهمین نشســت 
خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه بــا تبریــک 
ــام  ــه، ام ــرت معصوم ــای والدت حض روزه
رضــا و همچنیــن روز خبرنــگار در پاســخ بــه 
ســوالی درخصــوص اظهــارات بقایــی علیــه 
قــوه قضائیــه و خــود ایشــان پــس از آزادی 
ــار  ــان اظه ــردن ایش ــاب ک ــو خط و دروغگ
داشــت: آنچــه را الزم اســت درخصــوص 
ایــن پرونــده انجــام شــود، دادســتان تهــران 

ــد. ــح و اقدامــات را انجــام داده ان توضی
ســخنگوی قــوه قضائیــه بــه آیــه ای از قــرآن 
اشــاره و تصریــح کــرد: »شــنعان قــوم« 
ــه  ــرآن اســت ک ــه از ق ــه آی ــون ب ــه مضم ک
اگــر خدایــی نکــرده کســانی زبــان گشــودند 
ــون و  ــرز قان ــد از م ــا نبای ــی، م ــه نامهربان ب

ــت خــارج شــویم. عدال
وی تاکیــد کــرد: ایــن مســائل درســت 
و  صحبت هــا  از  قســمت  آن  و  نیســت 
ــال از ســوئیت  ــورد انتق دســتخط ایشــان م
و امکانــات دربســته هرچــه را کــه الزم باشــد 

ــد داد. ــاره آن توضیــح خواهن دادســتان درب
ــم  ــا جرائ ــه ب ــوه قضائی ــارزه ق ــه مب وی ب
اقتصــادی اشــاره و تصریــح کــرد: قــوه 
قضائیــه در راه مبــارزه بــا جرائــم اقتصــادی 
ــا  ــت ها و جریان ه ــفیدها، دانه درش ــا یقه س ب
و کســانی کــه ادعایــی دارنــد، برخــورد 
می کنــد و بدیهــی اســت مســائلی از آن هــا 

ــد. ــا ســر بزن ــه ی گفت
داد:  ادامــه  قضائیــه  قــوه  اول  معــاون 
ــد  ــل کنن ــون عم ــاف قان ــراد خ ــه اف اگرچ
بــر ضــرر آنــان اســت و تحــت تعقیــب قــرار 

 . نــد می گیر
ســخنگوی قــوه قضائیــه خاطرنشــان کــرد: 
مســائلی از ایــن قبیــل از هــر جریــان و هــر 
فــرد کــه صــورت بگیــرد، دســتگاه قضایــی 
ــاز  ــورت نی ــوم در ص ــوان مدعی العم ــه عن ب
وارد خواهــد شــد و در ایــن زمینــه نیــز 

ــوب  ــریح و چارچ ــا تش ــران ب ــتان ته دادس
ــد. ــد ش ــون وارد خواه قان

 متهمان فساد مالی همیشه 
غوغاساالری می کنند

یکــی از خبرنــگاران خطــاب به حجت االســام 
ــه  ــوه قضائی ــخنگوی ق ــنی اژه ای، س محس
گفــت: در روزهــای اخیــر پــس آزادی بقایــی 
قضائیــه  قــوه  بــه  هجمه هایــی  شــاهد 
انتشــار  همچنیــن  و  شــما  شــخص  و 
توهین آمیــز  و گاه  سرگشــاده  نامه هــای 
ــه  ــوه قضائی ــش ق ــم؛ واکن ــما بودی ــه ش ب

ــت؟ چیس
اژه ای گفــت: اینکــه افــرادی کــه متهــم 
بخواهنــد  می شــوند،  مالــی  فســاد  بــه 
بــه  ماجــرا  تبدیــل  و  غوغاســاالری  بــا 
جریان هــای سیاســی کار خــود را پیــش 
ببرنــد، بعیــد نیســت و مســبوق بــه ســابقه 

اســت. 
اســاس  بــر  ان شــاءهللا  قضائیــه  قــوه 
ــه  ــد؛ البت ــل می کن ــه بیشــتر عم ــون و ن قان
اقدامــات  ایــن  از  بدانیــد کــه بســیاری 
تســت موقعیتشــان اســت کــه در روزهــای 

انتخابــات هــم شــاهد بودیــم.
ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت: مــن اهــل 

شــکایت نیســتم؛ امــا آنجــا کــه مربــوط بــه 
قــوه قضائیــه و باالتــر باشــد، دادســتان بــه 

عنــوان مدعی العمــوم وارد می شــود.
ســخنگوی قــوه قضائیه در پاســخ به ســؤالی 
ــه  ــا ک ــی از روزنامه ه ــر یک ــوص تیت درخص
ــرده  ــام ک ــس اع ــا را پلی ــل بنیت ــث قت باع
و اینکــه آیــا انصــاف اســت کــه بــه پلیــس 
ــار داشــت:  ــن نســبتی داده شــود، اظه چنی
ــی  ــت و بی انصاف ــاف نیس ــا انص ــه، حتم ن
ــری  ــن نظ ــس چنی ــاره پلی ــه درب ــت ک اس

داشــته باشــیم.
 ســخنگوی قــوه قضائیــه تصریــح کــرد: 
واقعــا پلیــس مــا نهایــت تــاش خــود را در 
هــر قضیــه ای در حــد بیــش از مقــدورات و 

ــد.  ــام می ده ــش انج توان
وی گفــت: نیــروی انتظامــی بالنــده و رو بــه 
ــال های  ــت و در س ــده اس ــد و پیش رون رش
اخیــر هــم در پیشــگیری و هــم کشــف 
جرایــم موفــق بــوده اســت؛ گاهــی وقت هــا 
همــه  اولیــه  زمــان  در  نمی توانــد  هــم 

ــد. میــزان ــدا کن ــان را پی مجرم

سخنگوی قوه قضائیه: 

افراد اگر خالف قانون عمل کنند، به ضررشان است 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

دستور لسانی روحانی برای اجرای برنامه ششم کافی نیست
رئیس جمهور: 

آمریکایی ها بیشترین خسارت را از اقداماتشان خواهند دید
محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــار  ــت اظه ــط دول ــم توس ــه شش ــرای برنام ــی اج ــاره چگونگ درب
داشــت: رئیس جمهــور در زمــان قانونــی اقــدام بــه ابــاغ برنامــه 
ــون  ــاس قان ــر اس ــس ب ــس مجل ــن رئی ــد؛ بنابرای ــم نکردن شش
ــکلی  ــاغ مش ــوزه اب ــذا در ح ــد؛ ل ــاغ کردن ــم را اب ــه شش برنام
ــکل  ــم مش ــه شش ــرای برنام ــوزه اج ــه در ح ــدارد؛ بلک ــود ن وج

ــم.  داری
ــت  ــه دول ــور در جلس ــده رئیس جمه ــه ش ــه گفت ــاره اینک وی درب
بــه صــورت لســانی دســتور اجــرای برنامــه ششــم را داده اســت، 
گفــت: بیــان لفظــی رئیس جمهــور در جلســه دولــت بــرای 
اجــرای برنامــه ششــم کافــی نیســت؛ بــه هــر حــال هــر یــک از 
ــد  ــع نیازمن ــی مواق ــد و در بعض ــی دارن ــتگاه ها تکالیف وزرا و دس
ــی بنویســند؛  ــه وزرا بنشــینند و آیین نامــه اجرای ــن هســتیم ک ای
ــا دیگــری متفــاوت اســت؛ در اجــرای بعضــی  زیــرا هــر حکــم ب
ــد و گــزارش  ــد پــای کار بیای احــکام نیــز خــود رئیس جمهــور بای
اجــرای ۳ ماهــه یــا 6 ماهــه بگیــرد؛ البتــه اهتمــام جــدی دولــت 
ــا تمــام وجــود پــای  ــد ب بایــد اراده و اهتمــام قلبــی باشــد و بای

کار بیایــد.

وی تاکیــد کــرد: دولــت بایــد همــه برنامــه ششــم را اجــرا کنــد، نــه 
گزینشــی؛ نبایــد هرجــا کــه فقــط بــه نفــع آن هاســت، اجــرا کننــد؛ 
زیــرا ایــن کار از بیــن بــردن راهبــرد برنامــه اقتصــادی کشــور اســت.
پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه فعــال شــدن حــوزه نظارتــی مجلــس 
بــرای بررســی اجــرای برنامــه ششــم بیــان کــرد: حــوزه نظارتــی 
مــا کار را شــروع کــرده و تک تــک اجــرای ایــن احــکام را بررســی 
می کنیــم؛ بنابرایــن گــزارش نظارتــی 6 مــاه خــود را دربــاره 
اجــرای برنامــه ششــم ارائــه خواهیــم کــرد؛ اگــر دولــت تکالیــف 
ــی  ــورد قانون ــت برخ ــا وزرا و دول ــد، ب ــرا نکن ــود را اج ــی خ قانون

خواهیــم کــرد.
ــه  ــا الیح ــادی ب ــیون اقتص ــت کمیس ــه مخالف ــاره ب ــا اش وی ب
تفکیــک ۳ وزارتخانــه دولــت خاطرنشــان کــرد: بــه نظــر می رســد 
ــود  ــن ب ــت ای ــاش دول ــی نرســد؛ چــون ت ــه جای ــن الیحــه ب ای
قبــل از دولــت دوازدهــم ایــن کار انجــام شــود کــه بــا توجــه بــه 
فرصــت باقی مانــده در ایــن مهلــت کوتــاه نخواهــد رســید و بعــد 
ــم  ــر می کن ــرد و فک ــرار می گی ــودش ق ــد خ ــم در فرآین از آن ه
خــود دولــت هــم مایــل نباشــد ایــن کار انجــام شــود و الیحــه را 

ــرد. فــارس پــس بگی

رئیس جمهــور در جلســه رؤســای قــوای مجریــه، مقننــه و 
ــات  ــن دوره انتخاب ــس از دوازدهمی ــه پ ــان اینک ــا بی ــه ب قضائی
ــه  ــم ک ــی بودی ــر فرصت ــال 96، منتظ ــوری در س ــت جمه ریاس
بــا روســای ســه قــوه دربــاره موضوعــات مهــم کشــور و مســائل 
داخلــی و خارجــی بحثــی داشــته باشــیم، گفــت: اکنــون فصــل 
شــروع همدلــی و همکاری اســت و دیگــر دوران انتخابــات تمام 
شــده و همــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا مطالبــات 
مــد نظــر در زندگــی مــادی و معنــوی مــردم را پاســخ دهیــم.

وی تصریــح کــرد: امــروز بــه خوبــی می توانیــم ســرمایه داخلــی 
ــذب  ــی ج ــه خوب ــرمایه ب ــر س ــم و اگ ــذب کنی ــی را ج و خارج
شــود، حربــه ای کــه آمریکایی هــا در دســت گرفتنــد، بــه شــدت 
ــادی  ــاط اقتص ــکا ارتب ــا آمری ــا ب ــه م ــرا ک ــود؛ چ ــد می ش کن
ــا  ــد. م ــا ســرمایه گذاری ندارن ــز در کشــور م ــم و آن هــا نی نداری
بــا آمریکایی هــا تجارتــی نداریــم و اگــر بتوانیــم بــا ســایر جهــان 
ــه اقتصــادی داشــته باشــیم،  ــاط بســیار تنگاتنگــی در زمین ارتب
آن هــا هــم دیگــر یــا نمی تواننــد از حربــه تحریــم اســتفاده کننــد 
یــا اگــر هــم بخواهنــد اســتفاده کننــد، تأثیرگــذار نخواهــد بــود.

ــن  ــوه در ای ــه ق ــران س ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه

جلســه دربــاره تحریم هــای اخیــر آمریــکا و اقداماتــی کــه بایــد 
ــل انجــام شــود،  ــه مث ــه ب ــرای مقابل ــم و ب ــن تحری ــر ای در براب
ــت  ــات کاری اس ــن اقدام ــه ای ــزود: نمون ــد، اف ــو کردن گفت وگ
ــدام دارد و انجــام  کــه مجلــس شــورای اســامی در دســت اق
خواهــد داد و البتــه ایــن بحــث بــه تفصیــل در جلســه هیئــت 
ــا  ــا آمریکایی ه ــود ت ــال می ش ــر دنب ــور جزئی ت ــه ط ــارت، ب نظ
بداننــد بیشــترین خســارت را از این گونــه اقدامــات خــود آن هــا 
خواهنــد بــرد و ایــن کارهــا، آن هــا را در جهــان منــزوی خواهــد 

کــرد.
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســامی ایــران امــروز 
در جایگاهــی اســت کــه کســی نمی توانــد بــه عظمــت آن 
صدمــه ای وارد کنــد، خاطرنشــان کــرد: امــروز بیــن قــوای 
ســه گانه و ســایر ارکان نظــام تحــت نظــر مقــام معظــم رهبــری، 
وحــدت و انســجام وجــود دارد و همــه قــوا از نیروهــای مســلح 
ــتند،  ــام هس ــن نظ ــی ای ــه حام ــران ک ــامی ای ــوری اس جمه
ــه ای  ــد توانســت صدم ــرد و کســی نخواهن ــد ک ــت خواهن حمای
بــه قــدرت نیروهــای مســلح مــا وارد کنــد. پایــگاه اطالع رســانی 

ریاســت جمهــوری



کوتاه اخبار 

 به راحتی در تولید شکر 
خودکفا می شویم

ــاز  ــه نی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
ــون و ۲۰۰  ــا ۲ میلی ــی شــکر کشــور حــدود ۲ ت مصرف
هــزار تــن اســت کــه بــه راحتــی در دوره چهــار ســاله 
ــویم،  ــا ش ــکر خودکف ــد ش ــم در تولی ــده می توانی آین
اضافــه کــرد: در زمینــه تولیــد روغــن، دســت نیــاز را بــه 

می کنیــم.  دراز  دســت اندرکاران  ســوی 
محمــود حجتــی در مراســم جشــن ملــی تولیــد 
شــکر کــه بــا حضــور محمــد نهاوندیــان، رئیــس دفتــر 
رئیس جمهــور، برگــزار شــد، اظهــار کــرد: کاری را 
ــد و شــکر از ۱۲۰ ســال  ــت قن ــا صنع ــاط ب ــه در ارتب ک
پیــش شــروع شــده و امــروز بــه اینجــا رســیده 
ــرده  ــدون ک ــد آن را م ــم و بای ــه کاره بگذاری ــد نیم نبای

کنیــم.  آسیب شناســی  و  ریشــه یابی 
ــار  ــکر در چه ــد ش ــه تولی ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــت،  ــل دول ــا تعام ــم ب ــت یازده ــت دول ــال فعالی س
بخــش خصوصــی و زحمــات کشــاورزان و همچنیــن 
تعامــات جهانــی حــدود ۵۰ درصــد افزایــش یافــت، 
ــون و ۱۰۰ هــزار  ــد از یــک میلی خاطرنشــان کــرد: تولی
تــن بــه بیــش از یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن رســیده 

ــت. اقتصــاد آنالیــن اس

 افزایش مصرف برق 
یک بیماری است

وزیــر نیــرو گفــت: افزایــش ۲۰ درصــدی مصــرف بــرق به 
هیــچ عنــوان بــا دالیلــی نظیــر افزایــش درجــه حــرارت، 
رشــد اقتصــادی و رشــد جمعیــت قابــل توجیــه نیســت 

و ایــن میــزان رشــد در اقتصــاد نوعــی بیمــاری اســت. 
ــرای  ــال ب ــور مث ــه ط ــه داد: ب ــان ادام ــد چیت چی حمی
تولیــد هــر هــزار مــگاوات بــرق نیازمنــد تزریــق ۲ هــزار 

ــان ســرمایه هســتیم.  ــارد توم میلی
ــر  ــه فک ــد ب ــط بای ــئوالن ذی رب ــرد: مس ــح ک وی تصری
ــا گایــه از  مهــار مصــرف باشــند. ایــن مقــام مســئول ب
ــا  ــن در بخــش خنک کننده ه ــاس ســطح پایی رواج اجن
و لــوازم منــزل تصریــح کــرد: اســتفاده از کولرهــای 
ــفانه  ــا متاس ــت؛ ام ــه اس ــردم رواج یافت ــن م گازی بی
ــد  ــداری می کنن ــاس بنجــل خارجــی را خری ــردم اجن م
 کــه ایــن موجــب می شــود مصــرف برقشــان نامتعــارف 
ــه  و غیراســتاندارد شــود و حاضــر نیســتند در ازای هزین
بیشــتر، جنــس مرغــوب بــا مصــرف بــرق کمتــر       

بخرنــد. ایرنــا

طرحی برای کاهش ۵۰ درصدی 
قیمت مسکن

افشــین پروین پــور، عضــو ســابق شــورای عالــی 
مســکن، از کاهــش ۵۰ درصــدی قیمــت مســکن 
ــر  ــازار خب ــن ب ــی در ای ــزار مالیات ــال اب در صــورت اعم
)بــر ســوداگری  مالیاتــی  ابزارهــای  و گفــت:   داد 
و ســوداگران بخــش مســکن( را بایــد به  کمــک گرفت 
ــرون آورده  ــت بی ــن وضعی ــکن از ای ــش مس ــا بخ ت
ــای  ــر خانه ه ــات ب ــر »مالی ــی نظی ــود. مالیات های ش
 خالــی«، »مالیــات بــر خانه هــای دوم و بیشــتر« 
و »مالیــات بــر عائــدی ســرمایه« اگــر بــه کار گرفتــه 
شــوند، می تواننــد موجــب عرضــه واحدهــای موجــود 
بــه بــازار شــوند و ایــن سیاســت می توانــد بــه  مقــدار 
ــکند  ــکن را بش ــش مس ــی بخ ــاب قیمت ــادی حب  زی
ــا نصــف  و حتــی قیمــت مســکن را در کان شــهرها ت

کاهــش دهــد. تســنیم

کوتاه از اقتصاد
مشکل برق تولید نیست، انتقال 

و توزیع است
ــروی  ــد نی ــی تولی ــادر تخصص ــرکت م ــل ش ــر عام مدی
بــرق حرارتــی گفــت: بــا وجــود ورود مــوج گرمــای 
هماهنــگ بــه کشــور، نیروگاه هــای تولیــد بــرق حرارتــی 
آمادگــی بیــش از ۹۹.۵ درصــد بــرای تأمیــن بــرق کشــور 
ــر  ــال اخی ــد س ــول چن ــئله در ط ــن مس ــه ای ــد ک را دارن

ــت. ــوده اس ــابقه ب بی س
ــد  ــوزه تولی ــه در ح ــان اینک ــا بی ــب ب ــن طرزطل  محس
ــح  ــدارد، تصری ــود ن ــی وج ــکل خاص ــچ مش ــرق هی ب
نیروگاه هــای  طریــق  از  بــرق کشــور  عمــده  کــرد: 
حرارتــی تأمیــن می شــود کــه در حــال حاضــر نیــز ایــن 

نیروگاه هــا از آمادگــی زیــادی برخــوردار هســتند. 
وی بــا بیــان اینکــه عمــده مشــکل تأمیــن برق کشــور در 
بحــث انتقــال و توزیــع بــه وجــود می آیــد، اظهــار کــرد: 
در بحــث تولیــد هیــچ مشــکلی بــرای تأمیــن بــرق وجود 
نــدارد؛ امــا زمانــی کــه گرمــا زیــاد می شــود، بــرای توزیــع 

و انتقــال بــرق شــبکه بــا مشــکاتی مواجــه می شــود. 
ــروی  ــد نی ــی تولی ــادر تخصص ــرکت م ــل ش ــر عام مدی
ــد  ــت تولی ــزان ظرفی ــه می ــاره ب ــا اش ــی ب ــرق حرارت ب
نیروگاه هــا  ایــن  بیــان کــرد:  نیروگاه هــای حرارتــی 
ــد و  ــد دارن ــت تولی ــگاوات ظرفی ــزار م ــش از ۵۶ ه بی
بــا توجــه بــه اینکــه میــزان گرمــا نیــز در حــال کاهــش 
اســت، بی شــک وضعیــت آمادگــی نیروگاه هــا نیــز 

نیــرو وزارت  می یابــد.  افزایــش 

برنامه ریزی برای افزایش اشتغال 
در صنعت خودرو

طبــق پیش بینــی صورت گرفتــه در ســال ۱۴۰۰ اشــتغال 
مســتقیم صنعــت خــودرو بــه حــدود ۴۶۶ هــزار نفــر 

ــد.  ــش می یاب افزای
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اخیــرا ویرایــش دوم 
»برنامــه راهبــردی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت« 
ــه  را منتشــر کــرد کــه در آن راهبردهــای ایــن وزارتخان
بــرای توســعه بخــش صنعــت کشــور پیش بینــی 

شــده اســت. 
ــه در حــوزه  بخشــی از برنامــه راهبــردی ایــن وزارتخان
راهبــردی صنعــت  »برنامــه  بــه  مربــوط  صنایــع 
خــودرو« اســت. در برنامــه راهبــردی صنعــت خــودرو 
ــی و  ــترش کّم ــعه و گس ــه توس ــی در زمین راهکارهای
کیفــی صنعــت خــودرو و قطعــه ایــران در حوزه هــای 
مختلــف پیش بینــی شــده کــه از جملــه آن افزایــش 

ــت.  ــودرو اس ــت خ ــتغال زایی صنع ــزان اش می
ــودرو  ــت خ ــردی صنع ــه راهب ــه در برنام ــن زمین در ای
پیش بینــی شــده کــه میــزان اشــتغال مســتقیم 
صنعــت خــودرو و قطعــه در ســال ۱۴۰۰ بــه ۴۶۶ هــزار 

ــد. عصرخــودرو ــش یاب ــر افزای نف

مشکالت زعفران
ــه  ــاد از اینک ــا انتق ــس ب ــمیرم در مجل ــردم س ــده م نماین
ــه ای  ــام اســپانیا، نتیجــه صــادرات فل ــه ن ثبــت زعفــران ب
ــبی  ــک مناس ــد تاکتی ــت بای ــت: دول ــت، گف ــران اس زعف
بــرای بهبــود وضعیــت زعفــران ایــران در بــازار جهانــی اتخاد 
کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت خســارات جبران ناپذیــری 
 بــه اقتصــاد زعفــران ایرانــی در عرصــه بین الملــل وارد 

می شود. 
ــازار  ــی در ب ــاره وضعیــت زعفــران ایران اصغــر ســلیمی درب
ــرمایه گذاری در  ــا س ــا ب ــت: چینی ه ــار داش ــی اظه جهان
تولیــد زعفــران و بــا برنامه ریــزی یــک نقشــه راه در جهــت 
برندســازی، ســعی در کســب جایــگاه ایــران در بازارهــای 

جهانــی دارنــد.
 وی افــزود: متاســفانه اقدامــات مقابلــه ای مناســبی بــرای 
ــه  ــر گرفت ــت در نظ حفاظــت از طــای ســرخ توســط دول

نمی شــود. ایمنــا

مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه بــا 
ــا  ــی ب ــع معدن ــان اینکــه معــدن و صنای بی
ظرفیت هــای زیــادی کــه دارد، می توانــد 
ــد،  ــور باش ــادی کش ــد اقتص ــش ران رش پی
ــال  ــد س ــش در چن ــن بخ ــرد: ای ــد ک تأکی
اخیــر بــا چالش هــای فراوانــی مواجــه 
بــوده اســت؛ امــا بــرای اینکــه بتوانــد 
ــعه   ــود، توس ــی ش ــاد نفت ــن اقتص جایگزی
بیشــتر آن نیازمنــد وفــاق ملــی اســت کــه 
ــوان  ــه عن ــت ب ــش دول ــان نق ــن می در ای
بســیار  سیاســتگذار  و  تســهیل کننده 
پررنــگ اســت و اهمیــت خاصــی     دارد. 
افــزود: وجــود  بهــرام ســبحانی  دکتــر 
ــا  ــور م ــدادادی در کش ــی خ ــر معدن ذخای
ــزوم توجــه  ــه ل ــی اســت ک ــی از مزایای یک
ــه معــدن و صنایــع معدنــی را دوچنــدان  ب

 . می کنــد
از آنجــا کــه اســتخراج و حمــل و نقــل مــواد 
ــاالن  ــه فع ــادی ب ــای زی ــی هزینه ه معدن
ایــن بخــش تحمیــل می کنــد، کشــورهایی 
کــه معــادن متعــددی در خــاک خــود دارند 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــاش می کنن ــواره ت هم
ــژه  ایــن مزیــت، هزینه هــای تولیــد را به وی
ــد؛  ــش دهن ــل کاه ــل و نق ــش حم در بخ
بــرای مثــال، در کشــور مــا بیشــترین 
فاصلــه ای کــه یــک مــاده  معدنــی از معــدن 
ــه  ــد، ب ــی می کن ــازی ط ــد فوالدس ــا واح ت
طــور متوســط ۴۰۰ تــا ۵۰۰ کیلومتــر اســت؛ 
در حالــی کــه برخــی فوالدســازان همســایه  
ــود را از  ــن خ ــنگ آه ــد س ــا بای ــور م کش
ــن  ــد. در عی ــترالیا وارد کنن ــا اس ــل ی برزی
ــی  ــبتا کان ــرمایه گذاری های نس ــال، س ح
کــه در کشــورمان در حــوزه  صنایــع پاییــن 
توجــه  شــده،  انجــام  معــدن  دســتی 
از نظــر  را  ایــن بخــش  بــه  روزافــزون 

اقتصــادی توجیه پذیــر می کنــد.
 استفاده از ظرفیت های موجود

وی اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در 
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی مســتلزم 
از  بیشــتر  هرچــه  ســرمایه های  جــذب 
داخــل و خــارج از کشــور دانســت و تصریح 
ــرمایه،  ــذب س ــل ج ــر عام ــاوه ب ــرد: ع ک
توســعه  ایــن صنعــت نیازمنــد توجــه و 
ــت اســت.  ــب دول ــژه از جان ــی وی هماهنگ

مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در بخش 
دیگــری از ســخنان خــود، معــدن و صنایــع 
معدنــی را صنعــت مــادر و مولــد دانســت و 
ادامــه داد: متأســفانه اکنــون در کشــور مــا 
صنعــت نفــت، پیــش ران اصلــی اقتصــاد به 
ــت، معــدن  ــد از نف ــا بع ــد؛ ام  شــمار می آی
ــی، صنعــت مــادر اســت و  ــع معدن و صنای
ــرف  ــادی ح ــای اقتص ــان محرک ه در می
اول را می زنــد؛ زیــرا زنجیــره  فــوالد، از 
ــا خــود اشــتغال  ــا فــرآوری، ب اســتخراج ت
و رشــد درآمــد ناخالــص ملــی را بــه همــراه 

دارد.
 موانع سرمایه گذاری

و  خارجــی  ســرمایه گذاری های  موانــع 

راهکارهــای پیــش رو بــرای رفــع ایــن 
ــر  ــود کــه دکت ــواردی ب مشــکل، از دیگــر م
ــد  ــا تأکی ــرد و ب ــه آن اشــاره ک ســبحانی ب
بــر اینکــه ۸۰ تــا ۸۵ درصــد از ایــن میــزان 
ســرمایه گذاری در بخــش معــدن و صنایــع 
تســهیات  و  منابــع  محــل  از  معدنــی، 
بانکــی و فقــط حــدود ۱۵ تــا ۲۰ درصــد آن 
از خــود ســرمایه گذار تأمیــن می شــود، 
تصریــح کــرد: متأســفانه در حــال حاضــر، 
از  داخلــی  ســرمایه گذاران  از  اســتفاده 
ــع و محدودیت هــای  ــه بانک هــا، موان جمل
خــاص خــود را دارد و بــه تعبیــر دیگــر 
اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا بــرای فعــاالن 
ــود. در  ــام می ش ــران تم ــدن گ ــش مع بخ
ترغیــب ســرمایه گذاران  اینجاســت کــه 
خارجــی و جــذب منابــع مالــی آن هــا 

کارگشاباشــد.  می توانــد 
و  دولــت  نقــش  بــه  ادامــه  در  وی 
جــذب  فرآینــد  در  سیاســتگذاران 
ــع  ســرمایه گذاران خارجــی و توســعه  صنای
ــت در  ــزود: دول ــرد و اف ــاره ک ــی اش معدن
کنــار سیاســتگذاری بــرای توســعه  معــدن 
از  بیــش  و صنایــع معدنــی، می توانــد 
پیــش در ایــن زمینــه نقــش تســهیل کننده 

داشــته باشــد. 
حــوزه   در  می توانــد  حــال  عیــن  در 
سیاســتگذاری بــا توجــه به تجربه  کشــورهای 
ــی و  ــر در جــذب ســرمایه گذاران داخل دیگ
ــی را  ــای عمل ــن و راهکاره ــی، قوانی خارج

ــد.  ــه کن ارائ
ــت  ــه خاطــر داشــته باشــیم ایجــاد امنی ب
ارائــه طرح هــای  بــرای ســرمایه گذاران، 
معافیت هــای  انگیزشــی،  و  تشــویقی 
مالیاتــی بــرای مــدت محــدود و بســیاری 
اقدامــات دیگــر می توانــد بــه رشــد توســعه  

ــب  ــک جال ــی کم ــع معدن ــدن و صنای مع
ــد. ــی کن توجه

 حمایت از توسعه  صادرات
دکتــر ســبحانی یــادآور شــد: حمایــت 
از توســعه  صــادرات در بخــش معــدن و 
صنایــع معدنــی بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ســرمایه گذاری در معــدن و صنایــع پاییــن 
دســتی بــرای صــادرات محصــوالت نهایــی 
انجــام شــود، نــه صــادرات محصــوالت 

ــه صــورت خــام.  ــی ب معدن
بــه خاطر داشــته باشــیم در ســرمایه گذاری های 
ــت و پشــتیبانی  ــدون حمای ــوان ب کان، نمی ت
ــید؛  ــت رس ــه موفقی ــت ب ــی دول ــی و مال روان
ــل  ــی قب ــرمایه گذار خارج ــه س ــن اینک ضم
ریســک ها  تمامــی  بــه کشــور،  ورود  از 
را تجزیــه و تحلیــل و ارزیابــی می کنــد 
و در نظــر خواهــد گرفــت کــه در قبــال 
بــه  ســرمایه گذاری  ریســک  پذیرفتــن 
خواهــد  دســت  دســتاوردهایی   چــه 

یافت. 
نظــر  در  یقیــن  بــه  ســرمایه گذاران 
ــن راســتا از چــه  ــه در ای ــد گرفــت ک خواهن
شــد.  خواهنــد  برخــوردار  حمایت هایــی 
اینکــه دولــت یــا سیســتم بیمــه ای تــا چــه 

حــد می تواننــد ریســک های موجــود را 
پوشــش دهنــد، اهمیــت خاصــی دارد؛ 
ــن  ــال تأمی ــه دنب ــه ب ــی ک ــه زمان کمااینک
منابــع مالــی مــورد نیــاز از خــارج از کشــور 
اعــام  زیــادی  بانک هــای  هســتیم، 
ــه  ــه شــرطی ک ــه ب ــد؛ البت آمادگــی می کنن
پوشــش بیمــه ای در قبــال ایــن فاینانــس 
وجــود داشــته باشــد. درواقــع شــرکت های 
ــی  ــع مال ــا مناب ــد حتم ــی بای ــه  خارج بیم
ــرای  ــی ب ــر اتفاق ــا اگ ــد ت ــن کنن را تضمی
ــخص  ــا ش ــرکت ی ــاد، ش ــع افت ــن مناب ای
واردکننــده  ســرمایه و تجهیــــزات خســارت 

ــد.  نبین
ــت؛  ــکل اس ــن ش ــه همی ــم ب ــران ه در ای
اســت  قــرار  یــک ســرمایه گذار  وقتــی 
ــور وارد  ــت کش ــه صنع ــود را ب ــرمایه  خ س
ــد  ــه بای ــا شــرکت های بیم ــت ی ــد، دول کن
بــه نحــوی ریســک ایــن ســرمایه گذاری را 

ــد.  ــش دهن پوش
نبایــد فرامــوش کــرد کــه بخــش خصوصی 
تــا حــدی می توانــد ایــن ریســک را متقبــل 
شــود؛ امــا از جایــی بــه بعــد، بــدون وجــود 
قوانیــن پشــتیبانی کننده  ســرمایه گذاران 

ایــن حمایــت امکان پذیــر نخواهــد بــود.

مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

 صنایع معدنی 
پیش ران رشد اقتصادی

مســیر  در  ســنگ اندازی ها  از  انتقــاد  بــا  اقتصــاد  وزیــر 
ــدارم  ــاد ن ــه ی ــت: ب ــی گف ــرکت های دولت ــازی ش خصوصی س
ــه  ــون ب ــل قان ــت کام ــده و رعای ــق مزای ــه شــرکتی را از طری ک
بخــش خصوصــی واقعــی واگــذار کــرده باشــیم و درخواســت 

ــد. ــده باش ــه داده نش ــخ معامل فس
ــا در همایــش ارزیابــی عملکــرد خصوصی ســازی   علــی طیب نی
ــت:  ــی گف ــون اساس ــل ۴۴ قان ــت های اص ــرای سیاس در اج
اگــر مــا در گذشــته بخــش دولتــی و خصوصــی داشــتیم االن 
ــه بخــش  ــم ک ــی و خصوصــی داری بخــش شــبه دولتی، دولت
ــی نظــارت  ــی را دارد، ول شــبه دولتی ناکارآمــدی بخــش دولت

بخــش دولتــی را نــدارد. 
ــر در تریبــون  ــوان یــک وزی ــه عن وی افــزود: نمی شــود مــن ب
ــم و از رقابــت اقتصــاد  عمومــی از خصوصی ســازی حــرف بزن
ســخن بگویــم، امــا وقتــی پشــت میــز کارم می نشــینم، فقــط 

بــه دنبــال مقابلــه بــا واگذاری هــا باشــم و واگذاری هــای 
قبلــی را لغــو کنــم. 

ــع شــرکتی  ــر موق ــه ه ــه داد: نمی شــود ک ــر اقتصــاد ادام وزی
واگــذار شــد، نماینــده مجلســی در آن منطقــه درخواســت 
فســخ معاملــه را بدهــد. بــه یــاد نــدارم شــرکتی را بــه بخــش 
ــده واگــذار کــرده باشــیم،  ــق مزای خصوصــی واقعــی و از طری

ــه نداشــته باشــیم.  ــی درخواســت فســخ معامل ول
ــن  ــار از ای ــر ب ــا ه ــا م ــاره واگذاری ه ــه داد: درب ــا ادام طیب نی
دادگاه بــه آن دادگاه راهــی بودیــم؛ چــرا کــه فکــر عامــه بــه این 
ــود کــه شــرکتی کــه بــه شــرکت خصوصــی واگــذار  صــورت ب

شــده، نیســت و نابــود شــده اســت. 
طیب نیــا توضیــح داد: اگــر مشــکات اقتصــادی ایــران را 
ــودن اقتصــاد  ــی ب ــم، متوجــه می شــویم کــه نفت ــی کنی ارزیاب
ــی، مشــکل اساســی اقتصــاد ماســت. ایســنا و اقتصــاد دولت

ــود، ســرانه  ــر ب ــون نف ــران ۱۹ میلی ــت ای ــه جمعی ســال ۱۳۳۵ ک
آب تجدیدپذیــر هــر ایرانــی ۶ هــزار متــر مکعــب بــود کــه امــروزه 
ایــن رقــم بــه یک چهــارم تقلیــل پیــدا کــرده اســت؛ در حالــی کــه 
ســرانه آب تجدیدپذیــر ســاالنه در بســیاری از کشــورهای اروپایــی، 
ــر  ــا ۷ هــزار مت ــکای شــمالی بیــش از ۶ ی اســکاندیناوی و آمری

مکعــب اســت. 
ــه رو هســتیم کــه  ــا کســری روب در حــال حاضــر در معادلــه آب ب
ــب و در  ــر مکع ــارد مت ــا ۱۱۶ میلی ــر ب ــورت آن آب تجدیدپذی ص
مخــرج میــزان کنونــی جمعیــت یعنــی ۸۰ میلیــون نفــر اســت. 
متاســفانه همــه ســاله صــورت کســر در حــال کاهش و مخــرج آن 
در حــال افزایــش اســت کــه برآینــد آن ۱۴۵۰ متــر مکعــب ســرانه 
آب تجدیدپذیــر ســاالنه بــه ازای هــر نفــر خواهــد بــود. از ســوی 
دیگــر ایــران دارای شــش حوضــه آبریــز اصلــی اســت کــه ســرانه 
ــاوت  ــر بســیار متف ــا یکدیگ ــا ب ــن حوضه ه ــک از ای ــر ی آب در ه

اســت؛ در فــات مرکــزی ســرانه آب تجدیدپذیــر بــرای هــر نفــر، 
کمتــر از ۵۵۰ متــر مکعــب اســت؛ در حالی کــه همیــن ســرانه آب 
تجدیدپذیــر در حوضــه آبریــز خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه 
ازای هــر نفــر، حــدود ۲ هــزار و ۲۰۰ متــر مکعــب اســت. بــا توجــه 
بــه آمــار و ارقــام موجــود در صنعــت آب بایــد گفــت کــه مصــرف 
ــه اســت؛  ــک فاجع ــر ســاالنه کشــور ی ۸۶ درصــد آب تجدیدپذی
چــرا کــه هم اکنــون میــزان مصــرف آب شــرب و بهداشــتی ۶ تــا 
۶.۵ میلیــارد متــر مکعــب اســت و اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد، در 
ســال ۱۴۲۵ بــا توجــه بــه جمعیــت در حــال افزایش، حــدود ۱۱.۵ 
میلیــارد متــر مکعــب آب شــرب و بهداشــتی نیــاز داریــم. عــاوه 
بــر ایــن ۵.۶ میلیــارد متــر مکعــب نیــز بایــد بــرای صنعــت و ۹۲ 
میلیــارد متــر مکعــب نیــز بــرای کشــاورزی اختصــاص یابــد که در 
ایــن صــورت مصــرف آب تجدیدپذیــر کشــور بــه ۹۲ تــا ۹۴ درصــد 

می رســد کــه بســیار وحشــتناک اســت. خبــر فارســی

4.5 3.1 میلیون تومان، متوسط قیمت ۹ 
خانه در تهران

درصد، افزایش قیمت میلگرد درصد، افزایش قیمت نفت

قیمــت مســکن در شــهر تهــران در تیرمــاه جــاری بــه طــور 
متوســط ۴.۵ میلیــون تومــان در هــر متــر مربــع بــود.

شــاخص قیمــت گــروه »آهــن آالت، میلگــرد، پروفیــل درب و 
پنجــره« نســبت بــه فصــل قبــل 3.1 درصــد افزایــش داشــته 

است.
قیمــت نفــت در جریــان معامــات هفتــه گذشــته ۹ درصــد 

افزایــش یافــت.
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۱۴۴ میلیون تومان

  النترا

۱۷۵ میلیون تومان

  اسپورتیج

۱۶۴ میلیون تومان

  کروال GLI )فول(

۱۴۱ میلیون تومان

  سراتو

۲۰۱ میلیون تومان

  اپتیما )فول(

۲۵۵ میلیون تومان

RAV۴  

۳۷۲ میلیون تومان

  لکسوس NX )فول(

عصر خودرو ۱۷۴ میلیون تومان

سوناتا

،،
متأسفانه اکنون در کشور ما صنعت 
نفــت، پیــش ران اصلــی اقتصــاد بــه 
 شمار می آید؛ اما بعد از نفت، معدن 
و صنایع معدنی، صنعت مادر است 
و در میان محرک های اقتصادی حرف 

اول را می زنــد

شهر کتاب
ــاب و  ــع کت ــر و توزی ــوزه نش ــه در ح ــت ک ــی اس ــه و غیرانتفاع ــه ای عام المنفع ــاب، مؤسس ــهر کت ش

فعالیت هــای فرهنگــی مرتبــط فعالیــت می کنــد. 
موسســه شــهر کتــاب فعالیــت خــود را در اســفندماه ۱۳۷۴ بــا افتتــاح نمایشــگاه و فروشــگاه تخصصی 
ــدازی انتشــارات  ــا تأســیس و راه ان ــه ثبــت رســید. شــهر کتــاب ب آغــاز کــرد و در اردیبهشــت ۱۳۷۵ ب
هرمــس و ســپس تبدیــل ایــن واحــد انتشــاراتی در ســال ۱۳۸۷ بــه شــرکت مســتقلی بــا نــام شــرکت 
ــف و  ــه و تألی ــای ترجم ــر دنی ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ب ــاب هرمــس توانســته ب نشــر کت

ــذارد. ــر بگ ــا، تأثی ــای کتابخانه ه فعالیت ه
 پــس از چهــار ســال مطالعــه  دقیــق در مقولــه  موســیقی، ایــن حقیقــت آشــکار شــد کــه کشــور در قلمرو 
موســیقی تجربــی، تلفیقــی، مــدرن و کاســیک، کمبودهــای بســیاری دارد. شــهر کتــاب بــا درک ایــن 
موضــوع و در جهــت مشــارکت در پیشــرفت موســیقی کشــور و بــا انگیــزه  بیــان جدیــدی از موســیقی 

ایرانــی، نشــر موســیقی هرمــس را در ســال ۱۳۷۹ بنیــان نهــاد. 
راه انــدازی بزرگ تریــن نمایشــگاه و فروشــگاه محصــوالت قرآنــی در مســاحت ۶۵۰ متــر مربــع، از دیگــر 
فعالیت هــای شــهر کتــاب بــود. در ایــن مجموعــه بالــغ بــر ۵۰۰ نــوع کاال از ۲۲ کشــور مختلــف اســامی 
و نیــز تولیــدات مســلمانان مقیــم کشــورهای اروپایــی، آســیایی و ... عرضــه شــد کــه طبــق ارزیابــی 
ــده  ــی دیپلمات هــای بازدیدکنن ــی، مســلمان و غیرمســلمان و حت ــی و غیرایران مراجعــان، اعــم از ایران

ایــن مجموعــه در ایــران و دنیــای اســام بی نظیــر بــود.

ــذار  ــرغ تخم گ ــه م ــس اتحادی رئی
و مــادر اســتان اصفهــان گفــت: 
نظم بخشــی بــه ظرفیــت تولیــد 
واحدهــای مجــاز در کشــور، یکی از 
ــرغ در ســال  ــی تخم م ــل گران عوام

جــاری اســت. 
ســید شــهاب الدین افضــل شــیوع 
بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد 
پرنــدگان را طــی ســال گذشــته 
اصلــی گرانــی  دالیــل  از  یکــی 
اعــام   ۹۶ تیرمــاه  در  تخم مــرغ 
ــیوع  ــا ش ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ک
ــال  ــتان س ــاری در زمس ــن بیم ای

گذشــته، ۳۰ تــا ۴۰ درصــد از واحدهــای مــرغ تخم گــذار اســتان 
اصفهــان معــدوم شــدند و صاحبــان آن خســارت بســیار دیدنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه بــا شــیوع آنفلوآنــزا حــدود یک ســوم ظرفیــت مــرغ 
ــن  ــا شــیوع ای ــزود: ب ــان حــذف شــده، اف ــذار در اســتان اصفه تخم گ
ــود و  ــذار در اســتان ب ــرغ تخم گ ــات بخــش م ــاری بیشــترین تلف بیم
ــیمرغ  ــرکت س ــذار ش ــرغ تخم گ ــت م ــون ظرفی ــه ۱.۵ میلی ــون ک اکن
ــان در داخــل مصــرف  ــدی اصفه ــرغ تولی ــده تخم م ــه، عم ــن رفت از بی

می شــود.
ــه  ــان ادام ــتان اصفه ــادر اس ــذار و م ــرغ تخم گ ــه م ــس اتحادی  رئی
ــیمرغ از  ــرغ س ــان، تخم م ــه اصفه ــرای تغذی ــر ب ــال حاض داد: در ح

اســتان های یــزد، کرمــان و خراســان وارد اســتان می شــود. 
افضــل تصریــح کــرد: در اســتان اصفهــان پیش بینــی تولیــد ســالیانه 
ــیوع  ــا ش ــفانه ب ــه متاس ــت ک ــن اس ــزار ت ــر ۱۰۰ ه ــغ ب ــرغ بال تخم م

آنفلوآنــزا بیشــترین تلفــات بخــش 
مــرغ تخم گــذار در اســتان بــوده 

اســت. 
ظرفیــت  بــه  نظم بخشــی  وی 
ــد واحدهــای مجــاز در کشــور  تولی
را یکــی دیگــر از عوامــل گرانــی 
جــاری  ســال  در  تخم مــرغ 
دانســت و تصریــح کــرد: افزایــش 
در  تابســتان  در  شــدید  گرمــای 
افزایــش قیمــت ایــن کاال بی تأثیــر 

نبــوده اســت. 
ــر اینکــه صــادرات  ــد ب ــا تاکی وی ب
اصفهــان  اســتان  از  تخم مــرغ 
ــه صفــر رســیده، گفــت: بیشــترین  ــه خــارج از کشــور در ســال ۹۶ ب ب
ــه خــارج از کشــور از ایــن اســتان انجــام  صــادرات تخم مــرغ کشــور ب

ــم.  ــادرات نداری ــون ص ــا اکن ــد؛ ام می ش
ــه  ــتان ب ــد در اس ــگ تولی ــر آهن ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــل اظه افض
نحــوی اســت کــه صــادرات آن بــه دیگــر اســتان های کشــور بــه حداقــل 
رســیده و ایــن امــر طــی چندیــن ســال گذشــته بی ســابقه بــوده اســت. 
ــای  ــرغ درب مرغداری ه ــت روز تخم م ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــا ۵۱۰۰ تومــان اســت، تصریــح کــرد: ب اســتان اصفهــان بیــن ۵۰۰۰ ت
ــی  ــر شــانه ۳۰ تای ــرغ ه ــداری ۲۳ درصــد تخم م احتســاب ســود بنک

درب مغــازه ۶۱۰۰ تــا ۶۲۰۰ تومــان بایــد فروختــه شــود. 
ــان ادامــه داد:  ــه مــرغ تخم گــذار و مــادر اســتان اصفه رئیــس اتحادی
ــال  ــان در ح ــازار اصفه ــی در ب ــا ۲ کیلوی ــرغ ۱۸۰۰ ت ــانه تخم م ــک ش ی

حاضــر ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تومــان بایــد عرضــه شــود. ایمنــا

معــاون وزیر راه و شهرســازی 
ــن  ــران اپلیکیش ــت: مدی گف
و  شــدند  احضــار  اســنپ 
ممنوعیــت جابه جایی مســافر 
بیــن شــهری بــه آن هــا ابــاغ 

شــد. 
ــم  ــاورزیان در مراس داود کش
ــیرهمنام  ــبکه س ــی ش معرف
فعالیــت  هــر  در  گفــت: 
اقتصــادی، دو موضوع ســرمایه 
دارد؛  اهمیــت  مدیریــت  و 
ــبکه  ــب ش ــه در قال ــا آنچ ام
ــود  ــده می ش ــیرهمنام دی س

تقویــت مدیریــت در شــبکه حمــل و نقــل اســت. 
ــرح  ــن ط ــه ای ــی ک ــن انتظارات ــاد م ــه اعتق ــزود: ب وی اف
کیفیــت  ارتقــای  ایمنــی،  افزایــش  می کنــد،  ایجــاد 
ــر  ــه ه ــت اســت ک ــن کیفی ــداوم ای ــی م ــات و ارزیاب خدم
ــردد.  ــل برمی گ ــت حمــل و نق ــه مدیری ــوارد ب ــن م ســه ای
رئیــس ســازمان راهبــری و حمــل و نقــل جــاده ای ادامــه 
ــداری  ــی در راه ــام همنام ــه ن ــی ب ــته طرح داد: در گذش
پیگیــری می شــد و شــرکت ها وادار شــده بودنــد تــا تغییــر 
نــام دهنــد و بــا یــک اســم مشــترک فعالیــت کننــد؛ امــا در 
شــبکه ســیر همنــام چنیــن الزامــی وجــود نــدارد؛ هرچنــد 
ــت  ــه فعالی ــد ب ــی بخواه ــل و نقل ــرکت حم ــک ش ــر ی اگ
ــا  ــا تابلــوی شــرکت مــادر کــه ب خــود ادامــه دهــد، بایــد ب
آن قــرارداد بســته، همــکاری داشــته باشــد. ضمــن اینکــه 

در  اتوبوس هــا  بغل نویســی 
شــبکه ســیر همنــام بایــد در 
ــا  ــه ی ــک تفاهم نام ــب ی قال
ــام  ــت ن ــد و تح ــرارداد باش ق
همــان شــرکت حمــل و نقــل 

مــادر انجــام شــود. 
کشــاورزیان خاطرنشــان کــرد: 
همنــام  ســیر  شــبکه  در 
چنــد  از  کــه  رانندگانــی 
وضعیــت  صــورت  شــرکت 
ــن  ــد، از ای ــت می کردن دریاف
پــس بایــد تنهــا بــا یــک 
ــته و  ــکاری داش ــرکت هم ش
ــرکت  ــک ش ــا از ی ــده آن ه ــای صادرش ــورت وضعیت ه ص
ــاوگان و  ــرح، ن ــن ط ــن در ای ــود؛ همچنی ــادر ش ــت ص ثاب
راننــدگان پیــش از امضــای قــرارداد از ســوی شــرکت حمــل 
ــد و  ــرار می گیرن ــش ق ــورد بررســی و گزین ــادر م ــل م و نق
ــر روی  ــی ب ــام شــرکت اصل ــد، بغل نویســی ن ــس از تأیی پ

انجــام می شــود.  اتوبــوس  بدنــه 
وی بــا بیــان اینکــه مــردم از مســافرت بــا اتوبــوس 
نمی ترســند، تصریــح کــرد: ســهم کشــته های حمــل و 
ــات  ــون از تصادف ــوس و کامی ــامل اتوب ــی ش ــل عموم نق
ــی اســت  ــن در حال ــر از ۶ درصــد اســت؛ ای جــاده ای، کمت
۲۰ درصــد  بــه  تــردد در جاده هــا  از  آنــان  کــه ســهم 
ــای  ــی از خودروه ــای عموم ــا خودروه ــه قطع ــد ک می رس

مهــر ایمن تــر هســتند.  شــخصی 

تولید ملی ورود اسنپ به حمل ونقل برون شهری، غیرقانونی استعوامل گرانی تخم مرغ

سفره های آبی ایران، آب می رودگالیه وزیر اقتصاد از سنگ اندازی در مسیر خصوصی سازی



هشتبهشت
حواس جمع پلیس فتا درباره 

تخلفات امتحانات
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  ســنجش  مرکــز  رئیــس 
گفــت: برگه هــای امتحــان نهایــی بــه جــای اینکــه 
دســتی تصحیــح بشــوند، اســکن شــده و در ســامانه قــرار 
ــح  ــور اوراق را تصحی ــد و مصحــح از پشــت مانیت می گیرن

می کنــد.

برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  عمــادی  عبدالرســول 
امتحانــات  اوراق  تصحیــح  گردهمایــی کشــوری 
ــهیل  ــرای تس ــور اج ــه منظ ــت: ب ــار داش ــی اظه نهای
تصحیــح اوراق امتحــان نهایــی، ایــن همایــش یکــی 
ــنجش وزارت  ــز س ــه ای مرک ــش منطق ــه همای از س
ــان، مشــهد  ــرورش اســت کــه در اصفه آمــوزش و پ

ــت. ــده اس ــزار ش ــه برگ ــدس و ارومی مق
ــان  ــح اوراق امتح ــی تصحی ــامانه الکترونیک وی س
نهایــی را در حــال کامــل شــدن دانســت و بیــان کــرد: 
ــر  ــرای کامل ت ــکاران ب ــرات هم ــه نظ ــن جلس در ای
ــرای  ــا ب ــود ت ــنیده می ش ــامانه ش ــن س ــدن ای ش
شــهریورماه ســال جــاری، اجــرای آزمایشــی آن در 
دســت اقــدام قــرار گیــرد؛ برگه هــای امتحــان نهایــی 
ــح بشــوند، اســکن  ــه جــای اینکــه دســتی تصحی ب
می شــوند و در ســامانه قــرار می گیرنــد و مصحــح از 

ــد. ــح می کن ــور اوراق را تصحی ــت مانیت پش
ــرورش  ــوزش و پ ــز ســنجش وزارت آم ــس مرک رئی
ایــن ســامانه  بــا برشــمردن مزایــا و محاســن 
ــود  ــث می ش ــامانه باع ــن س ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــات  ــح اوراق امتحان ــت در تصحی ــرعت و دق ــا س ت
نهایــی بــه مراتــب بیشــتر شــود و اجــرای آزمایشــی 
ــک درس در شــهریورماه در سراســر کشــور  ــرای ی ب
ــرای  ــرح را ب ــن ط ــج ای ــد و نتای ــد ش ــام خواه انج
تحــت پوشــش قــرار دادن امتحانــات بیشــتر، مــورد 
بررســی قــرار خواهیــم داد؛ در نهایــت بــه این ســمت 
برویــم کــه ایــن ســامانه بــرای کلیــه دروس امتحــان 
نهایــی اعمــال بشــود و حتــی همــکاران بتواننــد برای 
امتحــان داخلــی خــود نیــز از ایــن ســامانه اســتفاده 

کننــد.
وی قابلیــت نگهــداری طوالنی تــر اوراق امتحانــی 
ــت  ــرح دانس ــن ط ــای ای ــر از مزای ــی دیگ ــز یک را نی
ــد  ــی بای ــس از مدت ــتی پ ــرد: اوراق دس ــوان ک و عن
امحــا بشــوند؛ امــا بــا ایــن ســامانه امــکان نگهــداری 
ــز  ــح نی ــود دارد؛ مصص ــز وج ــال نی ــا 20 س اوراق ت
ــکل  ــار مش ــی دچ ــه امتحان ــح برگ ــن تصحی در حی
نخواهــد شــد؛ چــرا کــه پیــش از ایــن ممکــن بــود 
برگــه مفقــود شــود یــا در حیــن کار بــه علــت ریختــن 
چایــی یــا آب روی آن مخــدوش شــود، امــا بــا ایــن 

ــد. ــی نمی افت ــن اتفاق ــر چنی ــامانه دیگ س
عمــادی بــا تائیــد وجــود بعضــی تخلفــات در 
در  کــرد:  تصریــح  نهایــی  امتحانــات  برگــزاری 
ــش از شــروع امتحــان  ــی پی برخــی مناطــق دقایق
ــی روی صفحــات  ــه امتحان ــری از برگ ــی، تصوی نهای
مجــازی قــرار گرفتــه بــود کــه بــا پیگیری هــا و 
ــز حراســت وزارت  ــا و مرک رهگیری هــای پلیــس فت
آمــوزش و پــرورش متخلفــان شناســایی و دســتگیر 
شــدند و ثبــت شــکایت نیــز انجــام شــده اســت؛ امــا 
ــی نداشــت؛  ــات نهای ــر سرنوشــت امتحان ــری ب تأثی
ــات مشــخص شــد  ــج امتحان ــس از بررســی نتای پ
کــه تأثیــری نداشــته و نگرانی هــا بیجــا بــوده اســت؛ 
بــا توجــه بــه اینکــه اوراق دقایقــی پیــش از شــروع 
امتحــان در فضــای مجــازی قــرار گرفتــه بــود، امکان 

ــت. ــوده اس ــم نب ــترده فراه ــتفاده گس سوءاس
وی در پایــان شــرایط امنیتــی و ایمنــی ســامانه 
ــف  ــاال توصی ــک اوراق را ســطح ب ــح الکترونی تصحی
کــرد و گفــت: حداکثــر شــرایط ایمــن و امــن 
ســرورها روی ســامانه اعمــال شــده و حداکثــر 
ــات  ــاوری اطالع ــای فن ــه در فض ــی ک ــب امنیت ضری
ــال شــده  ــن ســامانه اعم ــر روی ای کشــور اســت، ب

ــت. فــارس اس

پلمب یک واحد متخلف مواد 
غذایی در اصفهان

ــی  ــواد غذای ــروش م ــد ف ــک واح ی کیمیای وطن
مســتقر در مجموعــه غذایــی مرکــز خرید سیتی ســنتر 
اصفهــان بــه دلیــل نگهــداری نامناســب مــواد غذایــی 
پلمــب  غیرمجــاز  طعم دهنده هــای  از  اســتفاده  و 

شد.
 کارشــناس بهداشــت محیــط مرکــز خدمــات جامعــه 
مرکــز  پوشــش  تحــت  سپاهان شــهر  ســالمت 
ــه  ــد از مجموع ــان در بازدی ــماره 2 اصفه ــت ش بهداش
غذایــی سیتی ســنتر اصفهــان از فعالیــت یــک واحــد 
فــروش مــواد غذایــی فــوری ممانعــت بــه عمــل آورد.
در ایــن بازدیــد کــه در قالــب طــرح ضربــت عصرگاهی 
ــده  ــدارک دی ــرل مراکــز حســاس ت ــه منظــور کنت و ب
شــده بــود، در بازدیــد از واحــد یادشــده مشــاهده شــد 
ــرایط  ــی را در ش ــواد غذای ــه م ــدی مربوط ــه متص ک
دمایــی نامناســب نگهــداری و مبــادرت بــه اســتفاده 
از طعم دهنده هــای غیرمجــاز می کــرده اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل کارشــناس بهداشــت محیــط بــه علــت 
ــه  ــدام ب ــن محــل، اق ــر ای ــم ب ــی حاک شــرایط بحران
غیرفعال ســازی قســمتی از ایــن واحــد و پلمــب 

شــیر گاز آن کــرد.
پرونــده ایــن واحــد بــرای بررســی و تعییــن تکلیــف 

بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــده اســت. 

ــار  ــاب اخب ــچ و ت ــان پی ــا در می ــن روزه ای
ــد و آن  ــمک می زن ــر چش ــک خب ــق، ی بی رم
چیــزی نیســت بــه جــز احیــای آســیاب های 
اصفهــان کــه آســیاب آبــی نــاژوان هــم 

شــامل آن می شــود. 
ــا آدرس  ــرده و ب ــتباه رد ک ــه اش ــذر را ب روگ
پیــدا  را  مســیر  چندبــاره  پرســیدن های 
کردیــم. آمدیــم زیــر پــل روگــذر؛ مــادی 
ــام  ــه ن ــه ای ک ــود و کوچ ــارش ب ــی کن قدیم
ــد؛ از  ــدک می کش ــود ی ــا خ ــیاب « را ب »آس
ــاژوان«  ــی پرســیدیم: »آســیاب ن ــک محل ی
کجاســت؟ و او بــا انگشــت، خرابــه ای را 
نشــان داد کــه بــا یــک درب کلــون دار بــزرگ 
حبــس شــده بــود. بنایــی کــه در حــال 
فروپاشــی بــود. درب آن 3 قفلــه بــود، امــا از 
ــه  ــیده و زوار دررفت ــای پوس ــه الی چوب ه الب
می شــد فضــای آن را دیــد؛ اینجــا تنهــا 
ــت  ــان اس ــی اصفه ــیاب های آب ــده آس بازمان
ــر  ــه س ــاختمان های مدرنیت ــر س ــه در براب ک
بــه فلــک کشــیده اطرافــش کمــر خــم کــرده؛ 
ــای  ــت روزه ــاری اش حکای ــی معم خمیدگ

ــدن را دارد. ــده نش دی
 تنها آسیاب آبی اصفهان با یک 

مالک شخصی
دود  آســیاب  َدَرنَدشــت  حیــاط   گوشــه 

و  می کــرد  پــرواز  آســمان  بــه  کم رنگــی 
ــه ســاعاتی پیــش شــخصی در  ــم ک فهمیدی

ــت. ــوده اس ــا ب آنج
بــرای وارد شــدن بــه تنهــا بازمانده آســیاب های 
آبــی اصفهــان از همــان شــخص محلــی 
امــا  بی اطالعــی کــرد؛  اظهــار  پرســیدیم. 
ــه از آن  ــی را داد ک ــگاه امالک ــک بن آدرس ی
خبــر داشــت. بنــگاه امــالک شــماره تمــاس 
مالــک آســیاب را داد؛ آســیابی کــه بــه عنــوان 
ــک  ــت. مال ــده اس ــی مان ــراث باق ــک می ی
بــرای  مــا  توضیحــات  شــنیدن  از  پــس 
ــادی از پشــت تلفــن  ــا، داد و فری معرفــی بن
کشــید کــه مــا عجالتــا در آن موقعیــت فــرار 

ــم. ــح دادی ــرار ترجی ــر ق را ب
 احیای آسیاب های اصفهان

ــار  ــاب اخب ــچ و ت ــان پی ــا در می ــن روزه ای
ــد و آن  ــمک می زن ــر چش ــک خب ــق، ی بی رم
چیــزی نیســت بــه جــز احیــای آســیاب های 
ــز  ــاژوان« نی ــی ن ــیاب آب ــه »آس ــان ک اصفه

شــامل آن می شــود.
ســازمان  عامــل  مدیــر  بقایــی،  مهــدی 
زیباســازی شــهرداری اصفهــان، از احیــای 
ــای  ــور مادی ه ــی در مح ــیاب های قدیم آس

شــهر اصفهــان خبــر داد.
 بــه گفتــه وی طــرح احیــای آســیاب ها 

نســبت بــه ســایر پروژه هــای زیباســازی 
شــهری از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت؛ 
زیــرا پیونــد مســتقیمی بــا هویــت فرهنگــی 
لحــاظ  از  و  دارد  محــالت  و کالبــد  شــهر 
مبلمــان شــهری نیــز متفــاوت از ســایر 

شهرهاســت.
ــت و  ــوره دانس ــد منظ ــرح را چن ــن ط وی ای
ــر تاریخــی، توســعه  ــا از منظ ــت: مادی ه گف
ــل فضــای شــهری  ــز تکمی ــدار و نی شــهر پای
اصفهــان از اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد؛ 
ــد؛  ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج ــد م ــن رو بای از ای
احیــای آســیاب ها، احیــای رابطــه بیــن 
ــای  ــع آن احی ــه تب ــالت و ب ــا و مح مادی ه
عناصــر اصلــی محلــه ماننــد بازارهــا، مســاجد 
و حمام هــا و درنتیجــه بازســازی هویــت 
شــهر اصفهــان در محــالت را بــه دنبــال دارد.

مدیــر عامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری 
اصفهــان بیــان کــرد: احیــای ایــن آســیاب ها 
ــران و  ــا ایجــاد فضــای مکــث شــهری، عاب ب
رهگــذران را بــه ایســتادن و نشســتن دعــوت 
می کنــد کــه در نهایــت منتــج بــه ایجــاد 

ــود. ــهری می ش ــوق ش پات
 امکان ثبت بنا در فهرست ملی 

وجود دارد
فریــدون الهیــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگی 
ــا شــهرداری در  ــکاری ب ــز از هم ــان، نی اصفه
ایــن بــاره خبــر داد و گفــت: هماهنگی هایــی 
را بــا ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
ــاژوان انجــام  ــرای آســیاب آبــی ن اصفهــان ب
داده ایــم و ایــن بنــا بــه زودی احیــا و مرمــت 
ــن  ــه ای ــی ک ــزود: از آنجای ــود. وی اف می ش
ــت  ــی داش ــخصی دارد، موانع ــک ش ــا مال بن
ــت  ــای مرم ــا زمینه ه ــده ت ــری ش ــه پیگی ک

ــرد. آن صــورت بگی
 ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
ــع و  ــن مناب ــت تأمی ــز درخواس ــان نی اصفه
ــم. ــک می کنی ــم کم ــا ه ــرده و م ــار ک اعتب

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اصفهــان  بــا 
ــح  ــک شــخصی تصری ــع مال ــه موان اشــاره ب
ــطحی  ــک س ــا ی ــخصی ت ــک ش ــرد: مال ک
می توانــد مانــع شــود؛ اگــر ممانعــت آن 
موجبــات تخریــب را فراهــم کنــد، قابــل 

مدیریــت اســت.

وی افــزود: ممکــن اســت ایــن بنــا بــه ثبــت 
ــراث فرهنگــی  ــدان می ــی برســد. عالقه من مل
ــا بــه انجــام  پیگیــر ایــن موضــوع هســتند ت
انجــام شــده  اقدامــات خوبــی  برســد و 
اســت. بــرای تعریــف کاربــری آن چــون 
ــری  ــف کارب ــی دارد، تعری ــت خصوص مالکی
بــا آن هاســت؛ امــا مــا بــرای حفاظــت کمــک 

می کنیــم.
ــراث  ــناس می ــد، کارش ــری زن ــا جعف علیرض
نــاژوان  آبــی  آســیاب  دربــاره  فرهنگــی، 
ــده آســیاب های  ــا بازمان ــال تنه ــد: فع می گوی

ــیاب  ــد آس ــال چن ــت. قب ــهر اس ــی در ش آب
آبــی در خیابــان ســلمان فارســی و پــل 
شهرســتان هــم بــود کــه تــا 18 ســال پیــش 
ــود  ــان ناب ــرور زم ــه م ــا ب ــد؛ ام کار می کردن

ــدند. ش
وی افــزود: ایــن بنــا مربــوط بــه دوره قاجــار 
نظــر  از  آســیاب  ایــن  معمــاری  اســت. 
ــه  ــدارد و این گون ــی ن ــز مهم ــاختاری چی س
ــته  ــی داش ــی زیبای ــر تاریخ ــه اث ــت ک نیس
باشــد؛ امــا بــه عنــوان ســاختاری، یــک نــوع 
ــس از  ــی پ ــروز یک ــه ام ــت ک ــاری اس معم
دیگــری نابــود شــده و مــا در اصفهــان نمونــه 

آن را نداریــم.
جعفــری زنــد بیــان کــرد: ایــن آســیاب 
احتمــاال تــا 70 ســال پیــش بهره بــرداری 
می شــده و از آنجایــی کــه قطــب کشــاورزی 
ــه  ــوده، ب ــار مــزارع ب در غــرب اصفهــان در کن
ــبت  ــه نس ــده؛ اگرچ ــی مان ــاظ باق ــن لح ای
بــه ســایر آســیاب ها ابعــاد بزرگــی دارد، 
امــا اینکــه نســبت بــه بقیــه آســیاب ها 
سرپاســت و دیوارهــای آن وجود دارد، نشــان 
می دهــد اهمیتــش نســبت بــه بقیــه بیشــتر 

ــده اســت. ــی مان ــا حــاال باق ــه ت ــوده ک ب
عبــور رودخانــه زاینــده رود از قلــب شــهر 
ــان، موجــب شــکل گیری آســیاب های  اصفه
ــده  ــه ش ــن رودخان ــراف ای ــددی در اط متع
ــی  ــیاب های آب ــه آس ــود اینک ــا وج ــت. ب اس
ــد  ــا می توان ــا احی ــتند، ام ــده نیس شناخته ش
بقــای ایــن صنعــت قدیمــی را نگــه دارد. 
مشــخص نیســت مرمــت تنهــا بازمانــده 
اجــرا  کــی  اصفهــان  آبــی  آســیاب های 
می شــود؛ امــا حتمــا ایــن آســیاب هــم بایــد 

ــد... . تســنیم ــت باش ــه نوب ب

نجات تنها بازمانده آسیاب های 
آبی اصفهان از فروپاشی 

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل 
ــان  ــه اســتان اصفه ــاف و امــور خیری اوق
کرامــت  دهــه  بــا  همزمــان  گفــت: 
و  تجلیــل  ســالروز  مناســبت  بــه  و 
ــش  ــوار، همای ــزادگان بزرگ ــم امام تکری
جلیل القــدر  امامــزاده   40 بزرگداشــت 
برگــزار  اصفهــان  اســتان  سراســر  در 

. د می شــو
حســن  المســلمین  و  حجت االســالم 
امیــری اظهــار داشــت: بــا پیگیــری 
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، شــورای 

عالــی انقــالب فرهنگــی در ســال ۹0 
تصویــب کــرد کــه از ســال ۹1 روز 05 
ذی القعــده در تقویم هــا بــه نــام »روز 
بقــاع  و  امامــزادگان  از  تجلیــل  ملــی 

متبرکــه« نامگــذاری شــود.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس ســازمان 
اوقــاف و امــور خیریــه در کل کشــور 
و  دینــی  معرفــت  ارتقــاء  هــدف  بــا 
ــای  ــردم، برنامه ریزی ه ــی م بصیرت افزای
الزم را در ســالروز تکریــم و بزرگداشــت 
ســیره  ترویــج  بــرای  امامــزادگان 

جایــگاه  و  امامــزادگان  و  بیــت  اهــل 
ــب  ــوان قط ــه عن ــه ب ــاع متبرک ــن بق ای
 فرهنگــی در میــان مــردم انجــام داده 

است.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل 
ــم  ــت: تکری ــه گف ــور خیری ــاف و ام اوق
کالم  و  قــرآن  تکریــم  امامــزادگان، 
خداونــد اســت؛ زیــرا جــزو شــعائر الهــی 
ــاد  ــنت و اعتق ــاس س ــر اس ــتند و ب هس

ــرام. ــل احت ــیعه قاب ــب ش مذه
حســن  المســلمین  و  حجت االســالم 

امیــری ادامــه داد: در همیــن راســتا و بــر 
انجام شــده  برنامه ریزی هــای  اســاس 
از  تجلیــل  ملــی  »روز  مناســبت  بــه 
ــوار  ــه« در ج ــاع متبرک ــزادگان و بق امام
حــرم مطهــر 40 امامــزاده جلیل القــدر 
اســتان همایــش بزرگداشــت امامــزادگان 
با حضور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی، 
ســخنرانان  توســط  ســخنرانی  ایــراد 
مطــرح اســتانی و کشــوری، مداحــی 
نمایشــگاه های  برپایــی  ذاکــران، 
فرهنگــی و مذهبــی در قالــب خیمه هــای 
معرفــت و همچنیــن تجلیــل از خادمــان 
و اعضــای هیئــت امنــای امامــزادگان 

اســتان برگــزار می شــود.

وی در ادامــه بیــان کــرد: ایــن ویژه برنامه هــا 
ــا  ــوند و ت ــاز می ش ــاه آغ از روز 3 مردادم
ــه  ــاه ادام ــورخ 13 مردادم ــه م روز جمع

خواهنــد داشــت.
ــت  ــه کرام ــبت ده ــه مناس ــن ب  همچنی
ــا  ــر ســایه خورشــید« ب نیــز مراســم »زی
حضــور خادمــان آســتان قــدس رضــوی 
در جــوار حــرم مطهــر 11 امامــزاده بزرگــوار 

ــود. ــرا می ش ــتان اج اس
 کاروان ســفیران کریمــه کــه شــامل 
خادمــان حــرم حضــرت معصومــه)س( 
ــوار  ــا در ج ــن روزه ــز، در ای ــتند نی هس
حــرم مطهــر 8 امامــزاده گرامــی اســتان 
ــد. فــارس ــه می پردازن ــرای برنام ــه اج ب
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ــس  ــرام زاده، موس ــاه  به ــی م ــیده بی ب س
کانــون بازپــروری ایمــان ماندگار فوالدشــهر 
متولــد 134۹ شمســی شهرســتان اردل 
ــت  ــال 65 در هیئ ــود را از س ــت خ فعالی
مذهبــی بــا عنــوان مــداح اهــل بیــت)ع( 
آغــاز کــرد. در اولیــن قــدم 80 دختــر 
ــرد  ــیج ک ــهر را بس ــهر زرین ش ــوان ش ج
ــا همــکاری ســایر دوســتان، مباحــث  و ب
فرهنگــی و مذهبــی را بــه آن هــا آمــوزش 

داد.
ایمــان  بازپــروری  کانــون  مؤســس 
کانــون  گفــت:  فوالدشــهر  مانــدگار 
آذرمــاه  از  مانــدگار  ایمــان  شــکوفایی 
ــه  ــا صــرف هزینه هــای بســیار )ب 13۹4 ب
ــکان و  ــتن م ــخصی( و نداش ــورت ش ص

ــه  ــود را در زمین ــت خ ــم فعالی ــای ک فض
ــن  ــرد. از ای ــاز ک ــوان آغ ــاد بان ــرک اعتی ت
تاریــخ تاکنــون نزدیــک بــه 250 نفــر 
پذیــرش داشــتیم کــه اوج رده ســنی ایــن 
بیمــاران بیــن 20 تــا 35 ســال بــوده و گاه 

ــت. ــیده اس ــز رس ــال نی ــا 60 س ت
وی افــزود: معتــادان، افــرادی مهربــان و 
رئــوف هســتند کــه بــه دالیلــی بــه گرفتــار 
ایــن بیمــاری شــدند؛ بنابرایــن آنــان نیــز 
همچــون ســایر افــراد حــق زندگــی دارنــد.
موســس خیریه مکتــب  الصالحین الرضا)ع( 
ــب  ــه مکت ــرد: خیری ــه ک ــهر اضاف فوالدش
بــا هــدف  از ســال 138۹  الصالحیــن 
خانواده هــای  از  حمایــت  و  اشــتغال 
ــا 14 نفــر  بی سرپرســت و بدسرپرســت ب
عضــو اصلــی، فعالیــت خــود را آغــاز کــرد 
و از ســال ۹3 بــه صــورت رســمی فعالیت 

ادامــه  صــورت گســترده  بــه  را  خــود 
می دهــد. موسســه مقــرر بــر انجــام امــور 
ــت  ــه تح ــت ک ــرادی اس ــرای اف ــر ب خی
ــر  ــه 500 نف ــک ب ــوده و نزدی ــش ب پوش
هســتند. افــرادی کــه تاکنــون بــه مشــهد 
ســفر نکرده انــد، ایتــام و افــرادی کــه 
ــتند،  ــب نیس ــی مناس ــت مال دارای بضاع
پاک شــدگان از آســیب های اجتماعــی، 
ــن  ــزان تحــت پوشــش ای ــن عزی همچنی
موسســه و ... درس امام شناســی و آداب 

ــد. ــاد می گیرن ــه را ی ــارت ائم زی
پوشــاک  غذایــی،  ســبدهای  پخــش 
مختصــر  تــدارک  فصلــی،  مناســب 
جهیزیــه بــرای دختــران بی بضاعــت و 
ــه در  ــرادی ک ــرای اف ــگان ب ــاوره رای مش
ــتند  ــی هس ــیب های اجتماع ــرض آس مع
خیریــه  مهــم  فعالیت هــای  دیگــر  از 

الصالحیــن اســت.  مکتــب 
بــه گفتــه بهــرام زاده شــرکت تعاونــی 
ــوان فوالدشــهر از ســال 1385  ــاق بان میث
هــدف  بــا  و  اســتیجاری  محلــی  در 
خانواده هــای  از  حمایــت  و  اشــتغال 
ــر  ــا 7 نف ــت ب ــت و بدسرپرس بی سرپرس
عضــو اصلــی و 500 نفــر عضــو عــادی 
در  و  داده  تشــکیل  را  فــوق  شــرکت 
زمینه هــای تولیــد پوشــاک، ســرویس 
خــواب و خدمــات )نگهداری ازســالمندان، 
ــوزش  ــا( و آم ــازل و ارگان ه ــت من نظاف
ــت  ــع دســتی و ... فعالی خیاطــی و صنای
داشــته و نزدیــک بــه 100 نفــر را مشــغول 

ــت.  ــرده اس ــه کار ک ب
تولیــد  واحــد  افــزود:  بهــرام زاده 
افتــاده  کار  از  عمــال  شــرکت  پوشــاک 
شهرســتان  و  شــهر  ســازمان های  از  و 
ــان  ــد فــرم کارکن درخواســت کــرد کــه تولی

ســازند. محــول  وی  بــه  را  خــود 
را  فوالدشــهر  بهــرام زاده  مــاه  بی بــی 
دارای ســکنه ای خوانــد کــه بیشــتر از 

ــن افــراد  ــوده و ای قشــر جــوان جامعــه ب
ــن  ــه ای ــه ب ــاری جداگان ــک از دی ــر ی ه
شــهر مســافرت کــرده و در آن زندگــی 
قومیــت  تفــاوت  ایــن  امــا  می کننــد؛ 
ــه وارد  ــراد لطم ــن اف ــان ای ــاد می ــر اتح ب
بــارز  صفــات  از  یکپارچگــی  و  نکــرده 

ــت.  ــهر اس ــن ش ــردم ای م
وی ادامــه داد: ایــن فعالیت هــا بــا هــدف 
قــرب الهــی صــورت گرفتــه و ایمــان 
ــت)ع( و  ــل بی ــه اه ــل ب ــدا، توس ــه خ ب
صداقــت در کار عامــل موفقیــت ماســت؛ 
چــرا کــه هــر کــس بــه خــود دروغ بگویــد، 

ــت. ــه اس ــود دروغ گفت ــدای خ ــه خ ب
عضــو خیریــه کارآفریــن اســتان اصفهــان 
فرمانــداری  از  تشــکر  ضمــن  گفــت: 
لنجــان و شــهرداری فوالدشــهر از تمامــی 
ســازمان ها و ارگان های شــهر و شهرســتان 
تقاضــا می کنــم کــه مــا را در جهــت بهتــر 
شــدن عملکــرد ایــن ســه مجموعــه یــاری 
دهنــد؛ چــرا کــه بی بضاعتــان نیازمنــد 

ــاری ســبز مســئوالن شــهر هســتند. ی

برگزاری بزرگداشت 40 امامزاده استان اصفهان

مؤسس کانون بازپروری بانوان ایمان ماندگار فوالدشهر:

معتاد حق زندگی دارد

امدادرسانی به 184 
 حادثه دیده اصفهانی 

در هفته گذشته 
ــر  ــالل  احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
ــه گذشــته  ــت: در طــول هفت ــان گف اســتان اصفه
ــر  ــالل  احم ــت ه ــران جمعی ــران و نجاتگ امدادگ
اســتان اصفهــان اقــدام بــه امدادرســانی بــه 184 

حادثه دیــده کردنــد. 
داریــوش کریمــی بــا بیــان اینکــه در طــول هفتــه 
گذشــته، پوشــش امــدادی 80 مــورد حادثــه 
ــت انجــام شــده،  ــن جمعی ــران ای توســط امدادگ
اظهــار کــرد: امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت 
هــالل  احمــر ایــن اســتان اقــدام بــه امدادرســانی 

بــه 184 حادثه دیــده کردنــد.

ــداد 34  ــه تع ــن هفت ــن در ای ــزود: همچنی وی اف
مســافر در پایگاه هــای امــداد و نجــات بیــن  
شــهری اســکان داده شــدند و خدمــات حضــوری 

ــد. ــت کردن دریاف
ــر  ــالل  احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
ــت  ــوادث تح ــه ح ــه ب ــان در ادام ــتان اصفه اس
ــازه  ــر اســتان در ب ــت هــالل  احم پوشــش جمعی

ــاه  ــم مردادم ــا هفت ــر ت ــم تی ــی و یک ــی س زمان
اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در ایــن بــازه زمانی 45 
مــورد حادثــه جــاده ای، 12 مــورد حادثــه شــهری، 
ــه  ــورد حادث ــوری و 2 م ــات حض ــورد خدم 21 م
ــدادی  ــای ام ــط نیروه ــی توس ــی و کارگاه صنعت
 جمعیــت هــالل  احمــر اســتان پوشــش داده 

شد.

وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ایــن مــدت 
7 مــورد عملیــات رهاســازی از ســوی تیم هــای 
عملیاتــی ایــن جمعیــت صــورت گرفتــه تصریــح 
کــرد: 248 نیــروی عملیاتــی ایــن جمعیــت 
ــتن  ــراه داش ــا هم ــی ب ــم عملیات ــب 8۹ تی در قال
تجهیــزات الزم امــدادی در عملیــات یادشــده 

ــدند.  ــه ش ــه کار گرفت ب

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
ــد  ــرح کردن ــدان مط ــت: هنرمن ــان گف اصفه
ــر در حــوزه  ــک اث ــق ی ــرای خل ــک ســال ب ی
ــه  ــت؛ ب ــاه اس ــی کوت ــتی خیل ــع  دس صنای
همیــن دلیــل جشــنواره بــه دوســاالنه تبدیــل 

شــد.
حبیب رضــا  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــگاه  ــزاری نمایش ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب ارزان
ملــی  دوازدهمیــن جشــنواره  برگزیــدگان 
ــار  ــان اظه ــوی در اصفه ــتی رض ــع  دس صنای
کــرد: دوازدهمیــن جشــنواره رضــوی در حوزه 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتی در اصفه ــع  دس صنای
 ایــن جشــنواره در ســال های قبــل در حــوزه 
هنرهــای ســنتی بــود؛ امــا امســال بــه دلیــل 
ــتی  ــع  دس ــوزه صنای ــان در ح ــگاه اصفه جای
ــال  ــک س ــه ی ــیدیم ک ــر رس ــن تدبی ــه ای ب
ــک ســال در  ــای ســنتی و ی ــوزه هنره در ح
ــزار  ــنواره را برگ ــتی جش ــع  دس ــوزه صنای ح

ــم. کنی

ــزود:  ــگاه اف ــار نمایش ــداد آث ــاره تع وی درب
امســال بــه ایــن دلیــل کــه بــرای نخســتین 
ســال بــه صنایــع  دســتی پرداختیــم، تعــداد 
ــه جشــنواره رســیده اســت؛  ــار ب ــی از آث خوب
در ایــن دوره 106 اثــر از 83 هنرمنــد بــه 
جشــنواره رســیده اســت کــه از ایــن بیــن 38 

ــر واجــد حضــور در نمایشــگاه شــد. اث
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اطالع رســانی  حــوزه  در  گفــت:  اصفهــان 
پــس  شــد. جشــنواره ها  عمــل  ضعیــف 
ــی  ــک پاتوق ــه ی ــاله ب ــد س ــزاری چن از برگ
ــه  ــدان آرام آرام ب ــوند و هنرمن ــل می ش تبدی
اطالع رســانی  جشــنواره  دربــاره  همدیگــر 
ــنواره  ــه جش ــل ک ــن دلی ــه ای ــد و ب می کنن
در حــوزه صنایــع  دســتی امســال بــرای 

ــای  ــه هنره ــد، هم ــزار ش ــار برگ ــتین ب نخس
نتوانســتند در جشــنواره شــرکت  دســتی 

ــد. کنن
وی بــا اشــاره بــه بخش هــای برگــزاری 
جشــنواره و نمایشــگاه خاطرنشــان کــرد: 
صنایــع  دســتی در ایــن دوره از جشــنواره 
ــز و چــوب محــدود شــد.  ــه دو بخــش فل ب
از طرفــی هنرمنــدان مطــرح کردنــد یــک 
ســال بــرای خلــق یــک اثــر در حــوزه صنایــع  
ــن  ــه همی ــت؛ ب ــاه اس ــی کوت ــتی خیل دس
ــل شــد  ــه دوســاالنه تبدی ــل جشــنواره ب دلی
داشــته  فرصــت  ســال   2 هنرمنــدان  تــا 
باشــند خــود را بــرای دوره بعــدی جشــنواره 

ــد. ــاده کنن ــتی آم ــع  دس ــوع صنای در موض
ارزانــی بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره یــک 

ســال در میــان بیــن دو موضــوع صنایــع  
دســتی و هنرهــای ســنتی در گــردش اســت، 
اذعــان کــرد: فعــال برنامــه ای بــرای افــزودن 
ــا  ــم؛ ام ــه جشــنواره نداری بخــش دیگــری ب
ممکــن اســت بعضــی ایده هــای خــاص 
مثــل برخــی شــعارهای ســال مقــام معظــم 
رهبــری را مبنــا و بــا یــک امتیــاز ویــژه مــورد 

ــم. ــرار دهی ــی ق ارزیاب
ایــن نمایشــگاه کــه پنجشــنبه مصــادف بــا 5 
مــرداد افتتــاح شــده، بــه مــدت یــک هفتــه 
ــزی  ــه مرک ــک کتابخان ــماره ی ــری ش در گال

ادامــه خواهــد داشــت.
ــازک کاری چــوب، منبــت کاری، معــرق کاری   ن

)ریزقلــم  قلمزنــی  و  فلــزی   شــبکه بری 
ــن  ــر در ای ــته های مدنظ ــیاه قلم( از رش و س
ــش  ــه نمای ــار آن ب ــه آث ــت ک ــنواره اس جش

ــت. ــده اس ــته ش گذاش
 بازدیــد از نمایشــگاه بــرای عمــوم آزاد و 

رایــگان خواهــد بــود. فــارس
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دستگیری متخلفان محیط زیست 
در فریدون شهر

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
ــای گذشــته دو  ــط زیســت در روزه ــوران محی ــت: مام گف
متخلــف شــکار و زنده گیــری پرنــده ســهره طالیــی را 

ــد.  دســتگیر کردن
مرتضــی جمشــیدیان اظهــار داشــت: مامــوران یــگان 
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان فریدون شــهر در 
ــف  ــتان دو متخل ــن شهرس ــق آزاد ای ــش مناط ــان پای زم

کردنــد. دســتگیر  را  پرنــدگان  زنده گیــری 
ــری  ــه زنده گی ــدام ب ــراد اق ــن اف ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ســه ســهره طالیــی برخــالف مقــرارت شــکار کــرده بودنــد، 
افــزود: بــه طــور معمــول پرنــدگان در زمــان جوجــه آوری در 
مناطــق جنگلــی و بیشــه زارها تجمــع می کننــد کــه برخــی 

ــد. ــا دســت می زنن ــری آن ه ــه زنده گی ــف ب ــراد متخل اف
 گشت شبانه روزی یگان حفاظت محیط 

زیست در استان اصفهان
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــده ب ــان یادش ــه متهم ــان اینک ــا بی ب
ــوع  ــار ن ــر چه ــان ه ــت: اصفه ــراز داش ــدند، اب ــی ش معرف
نادرتریــن  از  کــه  داراســت  را  حفاظت شــده  منطقــه 
گونه هــای گیاهــی و جانــوری حفاظت شــده برخــوردار 
ــر ایــن اســاس مامــوران یــگان در تمــام طــول  اســت و ب
ــه پایــش مناطــق حفاظت شــده و آزاد  ــدام ب شــبانه روز اق

می کننــد.
ــه  ــن س ــته همچنی ــای گذش ــه در روزه ــان اینک ــا بی وی ب
متخلــف شــکار در زیســتگاه های شهرســتان بوئیــن و 
میاندشــت دســتگیر شــدند، تاکیــد کــرد: ایــن افــراد پیش 
ــع  ــه مراج ــتگیر و ب ــایی و دس ــکار شناس ــه ش ــاز ب از آغ

ــی شــدند. قضای
جمشــیدیان گفــت: از ایــن متخلفــان ادوات شــکار شــامل 
ــر 12 و 10  ــک قبضــه ســالح شــکاری ســاچمه زنی کالیب ی
عــدد فشــنگ همــراه قطــار فشــنگ کشــف و ضبــط شــد.

 رهاسازی یک پرنده دلیجه در بوئین و 
میاندشت

وی بــا بیــان اینکــه رهاســازی یــک پرنــده دلیجــه 
در منطقــه شــکار ممنــوع ســتبله شهرســتان بوئیــن 
میاندشــت از دیگــر اقدامــات یــگان در روزهــای اخیــر بوده 
اســت، ابــراز داشــت: ایــن پرنــده پــس از  تیمــار و اطمینــا 
کامــل  از ســالمتی در زیســتگاه خــود رهاســازی شــد.مهر

 کاهش 20 درصدی طالق 
در گلپایگان 

رئیــس دادگســتری گلپایــگان گفــت: در یــک ســال گذشــته 
ــه  در مجمــوع 361 حکــم طــالق صــادر شــده کــه نســبت ب
زمــان مشــابه ســال قبــل 20 درصــد کاهــش داشــته اســت.

حســینی  حســین  ســید  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــی شــامگاه شــنبه در جلســه هم اندیشــی بررســی  وردنجان
ــاوران و  ــور مش ــا حض ــه ب ــگان ک ــالق در گلپای ــائل ط مس
صاحب نظــران در دفتــر امــام جمعــه گلپایــگان برگــزار شــد، 
اظهــار داشــت: بــا پیگیــری و تــالش مســئوالن دســتگاه های 
اجرایــی، پرونده هــای احــکام طــالق در گلپایــگان 20 درصــد 

کاهــش داشــته اســت.
ــه از  ــالم مهری ــرع اس ــاس ش ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــا و قرارداده ــی از عهده ــزود: یک ــت، اف ــات زن اس مطالب
قانونگــذار  دســتور  اســاس  بــر  اســت.  مهریــه   بحــث 
ــال  ــکه ط ــا 110 س ــه ت ــن مهری ــل نپرداخت ــه دلی ــرد را ب م

بازداشــت کــرد. می تــوان 
ــر اســاس  ــان اینکــه ب ــا بی ــگان ب رئیــس دادگســتری گلپای
ــا  ــواده ی ــاوره خان ــه مش ــواده ب ــای خان ــون کل پرونده ه قان
ــعبه  ــت: ش ــود، گف ــتاده می ش ــالف فرس ــل اخت ــورای ح ش
ــاوی  ــوص دع ــگان مخص ــالف گلپای ــل اخت ــورای ح اول ش
خانــواده اســت و بــا اقدامــات ایــن شــورا، 25 درصــد 
ــن  ــر ای ــت؛ در غی ــده اس ــازش ش ــه س ــر ب ــا منج پرونده ه
صــورت حکــم پرداخــت مهریــه کــه از مطالبــات بحــق  زن 

اســت، صــادر می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی طالق هــا بــه دلیــل نبــود راهــکار 
و ســازش بــرای ادامــه زندگــی بــه صــورت توافقــی صــورت 
می گیــرد، اذعــان کــرد: از مردادمــاه ســال ۹4 تــا مردادمــاه 
ســال گذشــته، بــرای 42۹ پرونــده حکــم طــالق صــادر شــده 

اســت. 
حســینی وردنجانــی اضافــه کــرد: از مردادمــاه ســال گذشــته 
تــا مردادمــاه ســال جــاری نیــز در مجمــوع 361 حکــم طــالق 

صــادر شــده کــه 20 درصــد کاهــش داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری دفتــر طــالق در گلپایگان 
ــر اســاس بررســی بیــن زوجیــن  تأســیس شــده، گفــت: ب
ــگان وضــع نامناســب اقتصــادی، عــدم  در شهرســتان گلپای
ارتبــاط عاطفــی، ســطح متفــاوت تحصیــالت، ناآگاهــی 
کامــل از مســائل زندگــی زناشــویی، مدگرایــی، اعتیــاد، 
ــازگاری  ــدم س ــغلی، ع ــت ش ــود امنی ــگام، نب ازدواج زودهن
بیــن زوجیــن و ازدواج دوبــاره مــرد از جملــه عوامــل اصلــی 

طــالق هســتند.
رئیــس دادگســتری گلپایــگان در ادامــه بیــان کــرد: راهــکار 
آمــوزش  و  فرهنگ ســازی  طــالق  از  جلوگیــری  اصلــی 
ــاجد از  ــگاه ها و مس ــدارس، دانش ــی در م ــای زندگ مهارت ه
ــل و  ــرد: مشــاوره قب ــد ک ــون اســت.وی تأکی ســوی روحانی
ــالق دارد،  ــری از ط ــزایی در جلوگی ــش بس ــد از ازدواج نق بع

ــزار شــود. ــر برگ جلســات مشــاوره طــالق مفیدت
ــار  ــز اظه ــی نی ــد عالء الدین ــالم محم ــه حجت االس در ادام
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه دغدغ ــه ب ــا توج ــت: ب داش
ــی  ــی و بررس ــه هم اندیش ــتان جلس ــام شهرس ــع عظ مراج

ــد. ــکیل ش ــب تش ــالق شنبه ش ــائل ط مس
ــکار  ــاوره راه ــه مش ــان اینک ــا بی ــگان ب ــه گلپای ــام جمع ام
اصلــی در زمینــه جلوگیــری از طــالق اســت، افــزود: از ســوی 
ــی  ــوان مال ــرای افــرادی کــه ت ــی ب آیــت هللا صافــی گلپایگان
بــرای پرداخــت هزینــه جلســات مشــاوره را ندارنــد، کمــک 

ــه شــده اســت. فــارس در نظــر گرفت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

ضعف جشنواره رضوی در اطالع رسانی

،،
مهــدی بقایــی، مدیــر عامــل ســازمان 
از  اصفهــان،  شــهرداری  زیباســازی 
احیای آســیاب های قدیمی در محور 
مادی هــای شــهر اصفهــان خبــر داد



5 امروز دوشنبه 09 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 489 روزنامه

رخداد

پیدا شدن اجساد دو نوجوان 
غرق شده در رودخانه بازفت

ــاری  ــر چهارمحــال و بختی ــت هــال احم ــر کل جمعی مدی
گفــت: اجســاد دو نوجــوان کــه در رودخانــه بازفــت از توابــع 

شهرســتان کوهرنــگ غــرق شــده بودنــد، پیــدا شــد.

نوجــوان  دو  شــدن  غــرق  از  مرتضــوی  احمــد  ســید 
ــع  ــت از تواب ــوال بازف ــتای دره م ــی روس ــاله از اهال 13 س
شهرســتان کوهرنــگ در رودخانــه بازفــت خبــر داد و اظهــار 
کــرد: متاســفانه ایــن حادثــه منجــر بــه مــرگ دو نوجــوان 
ــر چهارمحــال  ــال احم ــت ه شــده اســت.مدیر کل جمعی
ــاش  ــا ت ــوان ب ــن دو نوج ــاد ای ــزود: اجس ــاری اف و بختی
ــا کمــک مــردم از آب خــارج  نجات گــران هــال  احمــر و ب

ــد. فــارس ش

 صدور حکم اعدام 
برای قاتل آتنای اصفهانی

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان  کیمیای وطن
گفــت: پرونــده قتل دختــر جرقویــه ای در شــعبه اول دادگاه 
ــدور رأی  ــه ص ــی ب ــان منته ــتان اصفه ــک اس ــری ی کیف

اعدام برای قاتل شد.
ــری  ــعبه اول دادگاه کیف ــزود: ش ــا اف ــروی وف ــد خس احم
ــال  ــاه س ــه در بهمن م ــم را ک ــان مته ــتان اصفه ــک اس ی
ــا ربــودن دختــر، وی را پــس از آزار و اذیــت بــه  گذشــته ب
ــرد. ــوم ک ــام محک ــدام در مألع ــه اع ــود، ب ــل رســانده ب قت

انتقاد رئیس مجمع نمایندگان 
کرمان از سازمان محیط زیست

ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــری در ســتاد فرمانده حســین امی
اســتان کرمــان منطقــه پنــج شــامل شهرســتان زرنــد اظهــار 
داشــت: موجــب خوشــحالی بــرای مــا زرندی هاســت کــه 
شــرکت جهــاد نصــر بــه عنــوان معیــن اقتصــادی منطقــه 
ــرده  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــده و فعالی ــاب ش ــی ریز انتخ س
اســت.وی بــا اشــاره بــه تولیــد پســته در دهســتان ســی ریز 
شهرســتان زرنــد بیــان داشــت: اگــر درصــدی از درآمدهــای 
پســته در دهســتان ســی ریز نفــوذ کنــد، منطقــه را متحــول 

می کنــد.
نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان در مجلــس شــورای 
ــد  اســامی ادامــه داد: فضــای کســب و کار در ســی ریز بای

ــه باشــیم. ــا شــاهد توســعه منطق ــد ت ــق یاب رون
امیــری بــا انتقــاد از عملکــرد محیــط  زیســت ابــراز داشــت: 
گایه هــای زیــادی از ســازمان محیــط  زیســت وجــود دارد 
ــع  ــرای رف ــارات الزم را ب ــد اختی ــتانی بای ــئوالن اس و مس

موانــع پیــش  رو در ایــن بخــش داشــته باشــند.

پس از 15 روز کودک 8 ساله 
 سیرجانی از چنگ آدم ربایان 

آزاد شد
ــر  ــیرجان، ظه ــی س ــده انتظام ــژاد، فرمان ــا ایران ن محمد رض
ــر  ــار داشــت: شــنبه 24 تی ــگاران اظه ــع خبرن ــروز در جم دی
ــه پلیــس 110 اعــام شــد کــه کودکــی هشــت ســاله  ــاه ب م
ــهر  ــان در نجف  ش ــل منزلش ــواری از مقاب ــگام دوچرخه س هن

ــوده شــد. ســیرجان رب
وی بیــان داشــت: ایــن موضــوع در دســتورکار پلیــس قــرار 
گرفــت و در روزهــای اولیــه مشــخص شــد کــه خودرو ســمند 
ــودن  ــه رب ــدام ب ــین اق ــه سرنش ــا س ــران 17 ب ــاک ای ــا پ ب

ــد. ــودک کرده ان ک
ایران نــژاد افــزود: تیــم عملیاتــی نیــروی انتظامــی ســیرجان 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن آدم ربایــان بــه علــت حســاب 
و طلبــی کــه بــا دیگــران داشــتند و بــرای رســیدن بــه 
حســاب ریالــی خــود، بــه اشــتباه ایــن کــودک را می رباینــد.

ــی  ــودرو و ردیاب ــن خ ــف ای ــس از توقی ــرد: پ ــح ک وی تصری
تماس هــای ایــن افــراد، یکــی از آدم ربایــان کــه در شــهرهای 
جنوبــی اســتان کرمــان مخفــی شــده بــود، دســتگیر 
ــی  ــی عباس ــت: امیرعل ــیرجان گف ــی س ــد.فرمانده انتظام ش
هشــت ســاله پــس از 15 روز دوری از پــدر و مــادر ســحرگاه 
دیــروز بــا واســطه آزاد و بــه خانــواده اش تحویــل داده شــد. 
دســتگیری دو نفــر دیگــر متهمــان  پرونــده در دســتورکار قــرار 

گرفــت .

 ایجاد خانه توسعه توسط 
معین های اقتصادی کرمان

علیرضــا رزم حســینی، اســتاندار کرمــان، در ســتاد فرماندهــی 
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان منطقــه پنــج شــامل 
ــد  ــق بای ــعه در مناط ــت: توس ــار داش ــد اظه ــتان زرن شهرس
بــه نحــوی باشــد کــه همــه را دور هــم جمــع کنــد و موجــب 
ــد  همدلــی شــود.وی بیــان داشــت: ســی ریز شهرســتان زرن
مســیر رفــت و آمــد خــط راه آهــن اســت و می تــوان توســعه 
و آبادانــی هــر چــه بیشــتر ایــن دهســتان را بــا حضــور جهــاد 

ــه عنــوان معیــن اقتصــادی منطقــه دنبــال کــرد. نصــر ب
اســتاندار کرمــان ادامــه داد: کارهــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــات  ــت و موسس ــه اس ــه و خیرخواهان ــکل داوطلبان ــه ش ب
ــق  ــور در مناط ــرای حض ــه ب ــکل داوطلبان ــه ش ــی ب غیردولت
اســتان کرمــان حضــور  مقاومتــی  اقتصــاد  هشــت گانه 
ــی اداری  ــرد: بروکراس ــه ک ــینی اضاف ــدا می کنند.رزم حس پی
وجــود دارد و مدیــران از اختیــارات الزم بــرای توســعه کشــور 
برخــوردار نیســتند و بایــد اختیــارات الزم را خودمــان از مرکــز 

ــیم. ــان باش ــتان کرم ــعه در اس ــاهد توس ــا ش ــم ت بگیری
ــتغالی در  ــتایی و خوداش ــاد روس ــه اقتص ــان اینک ــا بی وی ب
ــتاییان در  ــا روس ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــتاها بای روس
روســتا بماننــد، عنــوان کــرد: خانــه توســعه توســط برخــی از 
ــکل  ــی ش ــاد مقاومت ــت گانه اقتص ــق هش ــای مناط معین ه
گرفتــه و آموزش هــای الزم بــه افــراد جویــای کار ارائــه 

ــوند. ــازار کار ش ــد وارد ب ــا بتوانن ــد ت می کنن

کیمیــای وطــن معــاون بازاریابــی و فــروش 
هــزار   100 تحویــل  از  اصفهــان  ذوب آهــن 
تــن ریــل ملــی بــه وزارت مســکن، راه و 

ــر داد. ــال خب ــان امس ــا پای ــازی ت شهرس
ــل  ــر در تحوی ــل تأخی ــتیانه دلی ــان دش احس
مشــکات  را  راه آهــن  بــه  ملــی  ریــل 
ضمانت نامه هــا عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: 
ــه  ــن ب ــرکت راه آه ــا ش ــن ب ــرارداد ذوب آه ق
صــورت ارزی بــود کــه آن را بــه ریالــی تبدیــل 
ضمانت نامه هــا  در  همچنیــن  کرده ایــم. 
ــرای  ــه ب ــد ک ــود آم ــه وج ــکاتی ب ــم مش ه

ــتیم. ــان داش ــه زم ــاج ب ــل آن احتی ح
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مــاه جــاری 
بازرســان راه آهــن بــه ذوب آهــن آمــده و 
ــاز خواهــد شــد،  ــی آغ ــل مل ــد ری ــد تولی رون
ــز ذوب آهــن  ــن نی ــه پیــش از ای افــزود: البت
بــه صــورت آزمایشــی 3 هــزار تــن ریــل بــرای 
ــود.  ــرده ب ــد ک ــود تولی ــی خ ــارف داخل مص

معــاون بازاریابــی و فــروش ذوب آهــن اصفهان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا پایــان ســال جــاری 
40 هــزار تــن ریــل مــورد نیــاز راه آهــن را 
ــرار  ــرد: ق ــح ک ــم داد، تصری ــل خواهی تحوی
اســت 40 هــزار تــن ریــل نیــز بــرای شــرکت 
ــم.  ــد کنی ــی تولی ــعه زیربنای ــاخت و توس س
در مجمــوع بایــد گفــت ذوب آهــن تــا پایــان 
ــد  ــد خواه ــل تولی ــن ری ــزار ت ــال 100 ه امس
کــرد و در اختیــار وزارت راه قــرار خواهــد داد. 
دشــتیانه تصریــح کــرد:  از دولــت درخواســت 

بودجــه  بعــدی  می کنیــم در قراردادهــای 
ــا  ــرد ت ــر بگی ــرای وزارت راه در نظ ــدی را ب نق
ــام  ــدی انج ــورت نق ــه ص ــا ب ــد ریل ه خری
ــرای گشــایش  ــا ب شــود. در حــال حاضــر م
ــددی  ــکات متع ــا مش ــی ب ــس داخل فاینان
روبــه رو هســتیم کــه در ایــن رابطــه نیــز بایــد 

ــود. ــام ش ــات الزم انج اقدام

وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان ســرمایه گذاری 
ــام  ــل انج ــد ری ــروژه تولی ــرای پ ــنگینی ب س
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــن جمه داده و راه آه
ــم  ــور ه ــل در کش ــدگان ری ــایر مصرف کنن س
آزمایشــگاه های  و  ریــل  نــورد  خطــوط  از 
مــدرن متصــل بــه آن کــه همگــی بــر اســاس 
ــوژی آلمــان  ــا و تکنول اســتانداردهای روز دنی
اســت، بازدیــد کرده انــد و می تواننــد ایــن 

ــد.  ــد کنن ــوارد را تایی م

دشــتیانه اظهــار داشــت: یکــی از عمده تریــن 
اصفهــان  ذوب آهــن  معتبــر  نــام  دالیــل 
کیفیــت بــاالی محصــوالت ایــن شــرکت  
همیــن  و  اســت  ســاله   50 قدمــت  بــا 
ــه  ــژه ب ــی و توجــه وی ــگاه ســختگیرانه کیف ن
ــی، ورود محصــوالت  مســئولیت های اجتماع
ــر از  ــی کمت ــا کیفیت ــازار ب ــه ب ــن شــرکت ب ای

نمی دانــد.  امکان پذیــر  را  عالــی 
ــای  ــه دم ــابه آنچ ــر مش ــع اگ ــور قط ــه ط ب
نزدیــک بــه 57 درجــه ای خوزســتان بــر ســر 
ــکاتی  ــی آورد و مش ــای واردات ــی ریل ه برخ
بــرای حمــل و نقــل ریلــی ایجــاد کــرد، بــرای 
ــرای  ــورد، ب ــم بخ ــن رق ــوالت ذوب آه محص
ایــن شــرکت پذیرفتــه نیســت؛ لــذا ذوب آهن 
اصفهــان تولیــد باالتــر از ســطح اســتاندارد را 

ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت.
وی گفــت: در حــال حاضــر خوشــبختانه 
ــه  ــا اصطاحــا  U33 ب ــل 46E2 ی ــد ری تولی
ــد  ــاده تولی ــی شــده و آم طــور کامــل عملیات
ــده  ــی کــه مصرف کنن ــوه اســت و در صورت انب
بتوانــد تامیــن مالــی را مهیــا کنــد، هیچ گونــه 
مشــکلی بــرای تولیــد ایــن محصــول وجــود 

ــدارد.  ن
ــرارداد فــروش  شــایان ذکــر اســت اولیــن ق
ریــل ملــی )27 مهرمــاه 95( بــا حضــور 
مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران 
و مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان جهــت 
تحویــل 40  هــزار تــن ریــل u33 امضــا 

شــد. درخصــوص ریــل 60E1 و 54E1 یــا 
همــان UIC60 و UIC54 تولیــد آزمایشــی بــا 
ــد  ــات تولی ــل  انجــام و ملزوم ــت کام موفقی
انبــوه در دســت اقــدام اســت؛ امــا مطمئنــا تا 
تحویــل 40 هــزار تــن ریــل قــرارداد نخســت 
عملیاتــی  بعــد  مراحــل  نشــود،  انجــام 

ــد.   ــد ش نخواه
ذوب آهــن  فــروش  و  بازاریابــی  معــاون 
شــایعه کــه  ایــن  درخصــوص  اصفهــان 
تولیــد تیرآهــن بال پهــن جذابیــت بیشــتری 
ــان  ــن اصفه ــرای ذوب آه ــل ب ــه ری نســبت ب
از  ذوب آهــن   650 نــورد  گفــت:   دارد، 
ــواع  ــل و ان ــن ری ــزار ت ــد 400 ه ــى تولی توانای
ــن  ــم په ــال نی ــن و ب ــال په ــای ب تیرآهن ه
اســت.  برخــوردار  مختلــف  ســایزهای  در 
همچنیــن مصــارف مربــوط بــه تیرآهن هــای 
ســنگین هــم محــدود اســت و اصــا امــکان 
تولیــد صــرف ایــن کاال در نــورد 650 بــه 
دلیــل محدودیــت بــازار وجودنــدارد؛ درنتیجــه 
ــه دلیــل جذابیــت تولیــد  ایــن تحلیــل کــه ب
ــه تولیــد ریــل  تیرآهــن، ذوب  آهــن اقــدام ب

ــه  ــرای توجی ــی نادرســت ب ــد، اطاعات نمی کن
واردات اســت.

ــی  ــکل اصل ــع مش ــزود: در واق ــتیانه اف دش
راه آهــن  و  زیرســاخت  توســعه  شــرکت 
ریــل  خریــد  بــرای  اســامی  جمهــوری 
از  ذوب آهــن، مســئله امــکان واردات بــا 
ــه  ــدی ب ــت نق ــى در پرداخ ــس و ناتوان فاینان
اعــام می کننــد کــه  و  ذوب آهــن اســت 
ــه  ــی ب ــای ریل ــرای پروژه ه ــرای اج ــت ب دول
ــرار  ــار ق ــدی اوراق در اختی ــه نق ــای بودج ج
ــل  ــد ری ــکان تولی ــه ام ــی ک ــد؛ در حال می ده

بــا اوراق  وجــود نــدارد.  
تــاش  هرچنــد  گفــت:  پایــان  در  وی 
ذوب آهــن اصفهــان بــر تامیــن نیــاز داخلــی 
ــرکت های  ــاز ش ــن نی ــژه تامی ــت و به وی اس
بــر توســعه زیرســاخت های  دولتــی کــه 
ملــی تمرکــز کرده انــد، بــا وجــود ایــن و 
بــه طــور قطــع در صــورت عــدم توافــق، 
ــت های  ــت درخواس ــرای اجاب ــزی ب برنامه ری
متفرقــه داخلــی و درخواســت های صادراتــی 

ــد. ــد ش ــی خواه عملیات

تا پایان امسال

ذوب آهن اصفهان ۱۰۰ هزار تن 
ریل به وزارت راه تحویل می دهد

معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل 
بختیــاری گفــت:  و  نقــل جــاده ای چهارمحــال  و 
ــاه اول ســال جــاری  ــه طــی 4 م ــردد وســایل نقلی ت
ــدت  ــه م ــبت ب ــتان نس ــی اس ــای مواصات در محور ه
مشــابه ســال جــاری، 9 درصــد افزایــش داشــته 

ــت. اس
ــال  ــاه اول س ــرد: در 4 م ــار ک ــی اظه ــین مالک حس
جــاری، 31 میلیــون و 450 هــزار و 681 تــردد وســایل 
ــه توســط دســتگاه  های ترددشــمار اســتان ثبــت  نقلی
شــده کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــده  ــزارش ش ــدد گ ــزار و 599 ع ــون و 13 ه 29 میلی
بــود و امســال شــاهد رشــد 9 درصــدی تــردد وســایل 

ــتیم. ــتان هس ــی اس ــای مواصات ــه در محور ه نقلی

وی اضافــه کــرد: بیشــترین تــردد در اســتان در محــور 
شــهرکرد - سورشــجان - فارســان بــا 37 هــزار تــردد 
رفــت و برگشــت در طــول شــبانه روز ثبــت شــده 

اســت.
 معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: در 
ــا  ــال حاضــر 56 دســتگاه ترددشــمار در بزرگ راه ه ح
ــب و  ــتان نص ــی اس ــای مواصات ــا و محور ه آزادرا ه ه

راه انــدازی شــده اســت.
مالکــی افــزود: بیشــترین تــردد وســایل حمــل و نقــل 
ــت شــده  ــردگان ثب ــه ل  ســنگین در محــور بروجــن ب
و متوســط تــردد وســیله نقلیــه ســنگین در اســتان 10 

درصــد اســت. خبــر فارســی

حمیــد ملک پــور، فرمانــدار شــهرکرد، در نشســت شــورای پدافنــد 
غیرعامــل و قــرارگاه پدافنــد زیســتی شهرســتان شــهرکرد اظهــار 
ــا  ــد؛ ام ــواری رخ نده ــاق ناگ ــچ گاه اتف ــت هی ــن اس ــرد: ممک ک
ــتگاه های  ــت و دس ــوزش اس ــل، آم ــد غیرعام ــاس کار پدافن اس

اجرایــی بایــد ایــن مهــم را جــدی بگیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه کشــور ایــران در شــرایط حســاس منطقــه ای و 
اقلیمــی قــرار دارد و بایــد مباحــث پدافنــد غیرعامــل جــدی گرفته 
ــدات و  ــا تهدی ــای آموزشــی ب ــزاری دوره ه ــه داد: برگ شــود، ادام
آشــنایی مــردم بــا مباحــث پدافنــدی، برگــزاری کارگاه آموزشــی 
بــا موضــوع پدافنــد غیرعامــل و اطفــای حریــق منــازل، تصادفــات 
ــا  ــل ب ــد غیرعام ــوع پدافن ــا موض ــور ب ــزاری مان ــی و برگ رانندگ
ــانی ها،  ــهرداری ها و آتش نش ــرورش، ش ــوزش و پ ــت آم محوری
از جملــه اقداماتــی هســتند کــه در شهرســتان شــهرکرد بایــد در 

دســتورکار قــرار گیــرد.
ــازن آب  ــت از مخ ــزود: مراقب ــهرکرد اف ــتان ش ــدار شهرس فرمان
شهرســتان در مقابــل خطــرات بیوتروریســتی و افزایــش ضریــب 
ــن  ــان و دوربی ــری نگهب ــق به کارگی ــازن از طری ــن مخ ــت ای امنی
بایــد همــواره مــورد توجــه قــرار گیــرد. ملک پــور بــا بیــان اینکــه 
ــدگان  ــزای فــوق حــاد پرن ســال گذشــته شــیوع بیمــاری آنفلوآن
ــرد،  ــهرکرد وارد ک ــردم ش ــداران و م ــه مرغ ــادی ب ــارات زی خس
ــا و  ــوص بیماری ه ــای الزم درخص ــه آموزش ه ــرد: ارائ ــه ک اضاف
نحــوه سم پاشــی بــه دامــداران و مرغــداران می توانــد از بســیاری 
ــرد:  ــوان ک ــه عن ــد. وی در ادام ــری کن ــی جلوگی ــرات جانب خط
مدیــران دســتگاه های اجرایــی شهرســتان بایــد همــواره آمادگــی 
ــه را در  ــای مربوط ــز آموزش ه ــان نی ــته و نیروهایش الزم را داش

ــده باشــند. ــه دی ــان حــوادث غیرمترقب زم

مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: در 4 ماهــه نخســت 
امســال، 55 ورزشــکار چهارمحــال و 
ــوت  ــی دع ــای مل ــه تیم ه ــاری ب بختی

شــدند.

عبدالرحمــن قاســمی اظهــار داشــت: از 
مجمــوع 55 ورزشــکار دعوت شــده بــه 
تیم هــای ملــی، 16 نفــر زن و 39 نفــر 

مــرد هســتند.
وی افــزود: بــه تفکیــک رشــته های 

ورزشــکار   39 مجمــوع  از  ورزشــی 
تیم هــای  بــه  دعوت شــده  مــرد 
ــال،  ــی والیب ــم مل ــه تی ــر ب ــی، 8 نف مل
ــه  ــر ب ــکیت، 9 نف ــم اس ــه تی ــر ب 2 نف
تیــم ملــی ووشــو، 2 نفــر بــه تیــم 

تیــم  بــه  نفــر   4 دوچرخه ســواری، 
ــر و  ــم تی ــه تی ــر ب ــک نف ــه گانه، ی س
کمــان جانبــازان و معلــوالن، 2 نفــر بــه 
تیــم دو و میدانــی، یــک نفــر بــه تیــم 
کشــتی ناشــنوایان، یــک نفــر بــه تیــم 
وزنه بــرداری، یــک نفــر بــه تیــم تیــر و 
ــم کشــتی  ــه تی ــز ب ــر نی ــان و 3 نف کم

شــده اند. دعــوت 
مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال 

ــک  ــه تفکی ــرد: ب ــان ک ــاری بی و بختی
 16 مجمــوع  از  ورزشــی  رشــته های 
بــه  دعوت شــده  خانــم  ورزشــکار 
تیــم  بــه  نفــر   7 ملــی،  تیم هــای 
ــال  ــی والیب ــه تیــم مل ووشــو، 2 نفــر ب
ــه تیــم فوتســال، 2  کارگــری، 3 نفــر ب
نفــر والیبــال نشســته، یــک نفــر کاراتــه 
ــوردی  ــم کوهن ــه تی ــز ب ــر نی ــک نف و ی

ــنیم ــت. تس ــده اس ــوت ش دع

استانها

فرماندار شهرکرد:

اساس کار پدافند غیرعامل، آموزش است

دبیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

۵۵ ورزشکار چهارمحال و بختیاری به تیم های ملی دعوت شدند

 مرکز جامع اهدای خون 
در یزد راه اندازی می شود

خــون  انتقــال  کل  مدیــر  تقوایــی،  نقــی 
اســتان یــزد، در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
ــا تبریــک دهــه کرامــت و روز ملــی  رســانه ب
اهــدای خــون گفــت: مــردم یــزد در اهــدای 
ــق  ــه  ح ــتانه ب ــای انسان دوس ــون و کاره خ
مردمــان پیشــگامی بودنــد. متوســط اهــدای 
خــون در کشــور، 27 در هــزار اســت کــه اگــر 
ایــن رقــم ثابــت بمانــد پاســخگوی نیازهــای 

ــی کشــور اســت. درمان
مدیــر کل انتقــال خــون اســتان یــزد تأکیــد 
ــزد  کــرد: نســبت اهــدای خــون در اســتان ی
ــه از متوســط کشــوری  37 در هــزار اســت ک
ــوی  ــه خلق وخ ــه ب ــت ک ــتر اس ــر بیش 10 نف
ــردد.  ــزد برمی گ ــتان ی ــردم اس ــه م ایثارگران
ــش  ــوع در پی ــات همن ــه نج ــی ک ــر جای ه

باشــد، یزدی هــا پیشــقدم بوده انــد.
ــش  ــد افزای ــور رون ــه کش ــان اینک ــا بی وی ب
ســنی را در پیــش گرفتــه، گفــت: افــراد 
ــدای  ــد اه ــالگی می توانن ــا 60 س ــر ت حداکث
خــون داشــته باشــند. افــرادی کــه در ســال 
دســت کم 2 بــار اهــدای خــون  دارنــد تــا 65 

ــد. ــدا کنن ــون اه ــد خ ــالگی می توانن س
ــه  ضــرورت  ــا اشــاره ب ایــن مقــام مســئول ب
ــد  ــوان تأکی ــل ج ــرای نس ــازی ب فرهنگ س
کــرد: بایــد مراقــب بــود تــا فرهنــگ اهــدای 
خــون در جامعــه کم رنــگ نشــود کــه در غیــر 
ــون در  ــود خ ــا کمب ــده ب ــورت در آین ــن ص ای

ــد. ــم ش ــه خواهی ــور مواج کش
وی تصریــح کــرد: در ســال گذشــته 52 هــزار 
ــون در  ــدای خ ــده اه ــر مراجعه کنن و 800 نف
ــر  ــزار نف ــدود 40 ه ــه ح ــتیم ک ــتان داش اس
ــن  ــده اند. از ای ــون ش ــدای خ ــه اه ــق ب موف
ــتمر  ــون مس ــدای خ ــد اه ــداد 63 درص تع

داشــته اند کــه در ســال دســت کم دو بــار 
اهــدای خــون را در کارنامــه خــود دارنــد؛ 
از ایــن افــراد 7/2 درصــد بانــوان و 3/97 

درصــد آقایــان بوده انــد.
مدیــر کل انتقــال خــون اســتان یــزد بــا 
تأکیــد بــر اینکــه بایــد فرهنــگ اهــدای خــون 
در بیــن بانــوان یــزدی گســترش یابــد اظهــار 
ــون  ــدای خ ــط اه ــفانه متوس ــت: متأس داش
بانــوان در کشــور 6 درصــد اســت کــه کشــور 
ــب اســت. اهــدای خــون  ــه عق ــن زمین در ای
بانــوان در ســال 93 و 94 حــدود 3/2 درصــد، 
ســال 95، 2/7 درصــد و در 4 ماهــه نخســت 

ــوده اســت. ســال جــاری، 2/6 درصــد ب
ــاری  ــال ج ــاه س ــه داد: در 4 م ــی ادام تقوای
ــتیم  ــده داش ــر مراجعه کنن ــزار و 300 نف 15 ه
ــدای  ــته اند اه ــر توانس ــزار و 400 نف ــه 10 ه ک
ــن تعــداد 73/3  خــون داشــته باشــند؛ از ای
مســتمر بوده انــد کــه در ســال جــاری 10 

ــه اســت. ــش  یافت درصــد افزای
وی بــا بیــان اینکــه خــون مــردم یــزد یکــی از 
ســالم ترین خون هــای کشــور اســت، گفــت: 
میــزان آلودگــی هپاتیــت در اســتان یــزد 
نســبت بــه دیگــر نقــاط کشــور کمتــر اســت.

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان یــزد در 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود از راه اندازی 
مرکــز جامــع اهــدای خــون مرکــزی در یــزد 
خبــر داد و عنــوان کــرد: ایــن مرکــز، مرکــزی 
اســت کــه در آن همزمــان هــم اهــدای خــون 
انجــام می شــود و هــم فعالیــت پاکــت 
گرفته شــده  خــون  روی  بــر  را  فرزیــس 

انجــام می دهنــد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
یکــی از امکاناتــی کــه در مرکــز انتقــال خــون 
ــون  ــعه خ ــتگاه اش ــدارد، دس ــود ن ــزد وج ی
ــی  ــتگاه یک ــن دس ــت: ای ــان داش ــت، بی اس
نیــاز  اســت کــه  مهمــی  از دســتگاه های 

داریــم؛ بــرای ایــن منظــور بایــد خیریــن 
ــن دســتگاه کمــک               ــد ای ــرای خری ســامت ب

ــد. کنن
وی گفــت: در ســال گذشــته 40 هــزار کیســه 
خــون در اســتان یــزد تهیــه  شــده کــه از ایــن 
ــی  ــز درمان ــه در مراک ــزار کیس ــزان، 36 ه می
اســتان مصــرف  شــده اســت. علــت مصــرف 
زیــاد خــون در یــزد، اســتفاده بیمــاران ســایر 
اســتان های کشــور از فرآورده هــای خونــی 

اســتان اســت.
مرکــز  تأســیس  از  پایــان  در  تقوایــی 
ــادی  ــلول های بنی ــدگان س ــرش اهداکنن پذی
خون ســاز )مرکــز ســپاس( در یــزد خبــر 
داد و افــزود: بــا تأســیس ایــن مرکــز بانــک 
بــه  نیــاز  بیمارانــی کــه  ویــژه  اطاعاتــی 
ــد، فراهــم  دریافــت ســلول های بنیــادی دارن
می شــود تــا ســازگارترین نمونــه را بــه آن هــا 

ــد. ــی کنن معرف

استان یزد

روزنه
اختتامیه دومین جشنواره ملی 

 تولیدات کتاب رضوی 
در چهارمحال و بختیاری

اختتامیــه دومیــن جشــنواره ملــی تولیــد کتــاب 
رضــوی بــا حضــور گســترده آحــاد مــردم و 
مســئوالن در مجتمــع فرهنگــی غدیــر شــهرکرد 

برگــزار شــد.
تولیــد  ملــی  جشــنواره  دومیــن  اختتامیــه 
کتــاب رضــوی کــودک و نوجــوان صبــح دیــروز 
ــی از  ــردم و جمع ــاد م ــا حضــور گســترده آح ب
ــع  ــاری در مجتم ــال و بختی ــئوالن چهارمح مس
فرهنگــی و هنــری غدیــر شــهرکرد برگــزار شــد.

ــه  ــن اختتامی ــردی در آیی ــران دهک ــواد کارگ ج
دومیــن جشــنواره ملــی کتــاب رضــوی بــا 
تبریــک بــه  مناســبت دهــه کرامــت اظهــار کــرد: 
150 اثــر از تولیــدات کتــاب بــا موضــوع رضــوی 
بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــده 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه 7 اثــر از ایــن تولیــدات 
ــر  ــزود: 3 اث ــده، اف ــاب ش ــط داوران انتخ توس
ــب  ــش کت ــر در بخ ــدات و 4 اث ــش تولی در بخ

ــت. ــده اس ــده ش ــاپ برگزی ــاده چ آم
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  کل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در ایــن جشــنواره 
از اولیــن جلــد دانشــنامه امــام رضــا)ع( و 
اپلیکیشــن تولیــدات کتــب رضــوی در دو بخــش 

ــد. ــی ش ــوان رونمای ــودک و نوج ک
ایــن  برگزیــدگان   پایــان  گفتنــی اســت در 
جشــنواره  معرفــی شــدند و از آن هــا تقدیــر بــه 

آمد.فــارس عمــل 

 لزوم ترویج سبک زندگی ائمه 
در جامعه

محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــنواره  ــن جش ــه دومی ــن اختتامی ــام در آیی نکون
نوجــوان  و  رضــوی کــودک  تولیــدات  ملــی 
برگــزاری  طوالنــی  ســابقه  بــه  اشــاره  بــا 
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــوی در کش ــنواره های رض جش
بایــد از کســانی کــه فکــر رضــوی و ســبک 
ــه  ــه ب ــورت هنرمندان ــه ص ــوی را ب ــی رض زندگ
ــاالن در  ــن از فع ــد و همچنی ــگارش درمی آورن ن

ــود. ــل ش ــه تجلی ــن عرص ای
وی بــا بیــان اینکــه ثروتمندتریــن انســان ها 
افــزود:  هســتند،  بیــت)ع(  اهــل  محبیــن 
اگــر مــا بتوانیــم ســبک زندگــی ائمــه را در 
زندگی هــای خــود ســاری و جــاری کنیــم، 
بســیاری از مشــکات فعلــی کــه امــروز در 
جامعــه مشــاهده می کنیــم، حــل می شــود.

نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
ــا در  ــی م ــی کنون ــت: ســبک زندگ ــان گف در پای
مــدارس، ادارات و محــل کار بــا زندگــی ائمه)ع( 
ــا در  ــم ت ــاش کنی ــه ت ــد هم ــه دارد و بای فاصل
عمــل خودمــان را بــه ســبک زندگــی ایــن 
بزرگــواران نزدیــک کنیــم؛ زیــرا اگــر کســی 
ــن را ســبک بشــمارد از شــفاعت  دســتورات دی

ایــن خانــواده محــروم می شــود.

 اولین سد استان یزد 
در سال جاری آبگیری می شود

ــد از کارگاه  ــان زاده در بازدی ــدی جوادی محمدمه
پیشــرفت  بررســی  و  هــرات  مخزنــی  ســد 
ــورت  ــرد: در ص ــام ک ــروژه اع ــن پ ــی ای فیزیک
ــزد  ــی، اولیــن ســد اســتان ی ــع اجرای رفــع موان

امســال آبگیــری می شــود.

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد تأکیــد 
کــرد: شــرکت آب منطقــه ای یــزد جهــت تأمیــن 
ــروژه  ــن پ ــام ای ــرای اتم ــرح ب ــی ط ــع مال مناب
ــه سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی  ــا توجــه ب ب
اســتان تــا بهمن مــاه ســال جــاری تــاش 

می کنــد.
ــر  ــاوه ب ــن طــرح را ع ــده مشــکات ای وی عم
اعتبــاری  منابــع  نبــودن  نقدینگــی،  کمبــود 
ــرای تملیــک اراضــی داخــل مخــزن  مناســب ب

ــمرد. ــد برش س
طــی جلســه ای کــه در حاشــیه بازدیــد از کارگاه 
ســد مخزنــی هــرات بــا حضــور پیمانــکار و 
مشــاور عملیاتــی ســد مخزنــی هــرات تشــکیل 
شــد مســائل و مشــکات مربــوط بــه اوراق 
مشــارکت و تنزیــل بــاالی ایــن اوراق در تبدیــل 
آن هــا بــه نقدینگــی از طــرف پیمانــکار و مشــاور 

مطــرح شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ســد هــرات از نــوع خاکــی 
ارتفــاع 55 متــر و  بــا  بــا هســته رســی  و 
حجــم مخــزن 23.4 میلیــون متــر مکعــب 
اســتان های  مــرز  و  خاتــم  شهرســتان  در 
ــم  ــت تنظی ــده و قابلی ــع  ش ــارس واق ــزد و ف ی
و  دارد  را  آب  مکعــب  متــر  میلیــون   12.9
ــده  ــاز ش ــال 88 آغ ــی آن در س ــات اجرای عملی
درصــدی   80 فیزیکــی  پیشــرفت  دارای   و 

است.
هــدف از ایجــاد ایــن ســد، تأمیــن بخشــی از آب 
شــرب و صنعــت منطقــه خاتــم و جلوگیــری از 
ــاری  ــبکه های آبی ــود ش ــیاب، بهب ــارات س خس
موجــود و اســتفاده بهینــه از منابــع آب  و خــاک 
ــرح  ــوان ط ــه  عن ــت آن ب ــت و در پایین دس اس
تکمیلــی پــروژه احــداث شــبکه  آبیــاری اراضــی 
 3.8 اجراســت کــه  حــال  در  کشــاورزی  در 
ــه  ــه کشــاورزی را ب ــب حقاب ــر مکع ــون مت میلی
 صــورت شــبکه آبیــاری تحــت  فشــار در اختیــار 

کشــاورزان پایین دســت قــرار می دهــد.

نمایندگــی ســتاد مردمــی رســیدگی  مدیــر 
ــه اســتان کرمــان گفــت: 10 نفــر از  ــه امــور دی ب
ــم غیرعمــد در اســتان کرمــان  ــان جرائ مددجوی
ــدند.   ــا)ع( آزاد ش ــام رض ــالروز والدت ام در س
ســید  حجــت هللا موســوی  قــوام دیــروز در 
ــی  ــه، نمایندگ ــای ســتاد دی ــت امن جلســه هیئ
اســتان کرمــان اظهــار داشــت: در ســال جــاری 
ــدان  ــر وارد زن ــه 50 نف ــن ماهان ــه طــور میانگی ب

شــده اند.
وی بیــان داشــت: تــا پایــان ســال جــاری تمــام 
ــدان  ــه طــی ســال گذشــته وارد زن ــی ک زندانیان

شــده اند، آزاد می شــوند.
نمایندگــی ســتاد مردمــی رســیدگی  مدیــر 
ــار  ــه اســتان کرمــان ادامــه داد: آم ــه امــور دی ب
ــم غیرعمــد در اســتان کرمــان  ــان جرائ مددجوی
ــرای  ــده ب ــات انجام ش ــام اقدام ــود تم ــا وج ب

ــت. ــش اس ــه افزای ــا، رو ب آزادی آن ه
ــوی  ــرد: 302 مددج ــه ک ــوام اضاف ــوی  ق موس
در  آزادی  شــرایط  واجــد  غیرعمــد  جرائــم 
زندان هــای اســتان کرمــان حضــور دارنــد کــه از 
ایــن تعــداد 13 نفــر بدهــکار، 114 نفــر بــه دلیــل 
ــای برگشــتی، 166  ــی در پرداخــت چک ه ناتوان
نفــر بــه دلیــل ناتوانــی در پرداخــت مهریــه و 9 
ــه  ــی در پرداخــت نفق ــل ناتوان ــه دلی ــز ب ــر نی نف

وارد زنــدان شــده اند.
ــم  ــان جرای ــوع زندانی ــرد: از مجم ــوان ک وی عن
غیرعمــد اســتان کرمــان، 110 نفــر ورودی ســال 
ــال  ــی س ــز ط ــر نی ــتند و 192 نف ــته هس گذش

جــاری وارد زنــدان شــده اند.
موســوی  قــوام گفــت: 10 نفــر از مددجویــان 
ــان در ســالروز  ــد در اســتان کرم ــم غیرعم جرائ
ــوند  ــدان آزاد می ش ــا)ع( از زن ــام رض  والدت ام

و در ســال جــاری 67 مددجــوی جرائــم غیرعمد 
بــا پرداخــت 15 میلیــارد و 814 میلیــون و 974 
هــزار و 980 ریــال از زندان هــای اســتان کرمــان 

ــده اند. آزاد ش
ــم  ــان جرائ ــر از مددجوی ــراز داشــت: 9 نف وی اب
ویــژه  کمک هــای  از  اســتفاده  بــا  غیرعمــد 
ــارد و 707  ــغ 2 میلی ــه مبل ــه کشــور ب ســتاد دی
میلیــون ریــال و دو نفــر بــا اســتفاده از اعتبــارات 
یــک  پرداخــت  بــا  بانک هــا  قرض الحســنه 
میلیــارد و 270 میلیــون ریــال آزاد شــده اند.

ــه  ــی رســیدگی ب ــی ســتاد مردم ــر نمایندگ مدی
ــر  ــج نف ــان از آزادی  پن ــتان کرم ــه اس ــور دی ام
ــن  ــدوق تامی ــارات صن ــتفاده از اعتب ــا اس ــز ب نی
ــارد و  ــت 8 میلی ــا پرداخ ــارت ب ــتقل خس مس
319 میلیــون و 774 هــزار و 980 ریــال خبر داد.

موســوی  قــوام اظهــار داشــت: در ســال جــاری 

هفــت زندانــی جرائــم غیرعمــد نیــز بــدون 
ــده اند  ــدان آزاد ش ــی از زن ــچ وجه ــت هی پرداخ
از شــاکیان مبلــغ 63 میلیــارد و  و 69 نفــر 
578 میلیــون و 706 هــزار و 227 را تخفیــف 
ــرای آزادی  ــی ب ــک خوب ــه کم ــد ک ــی دادن بده

ــود. ــان ب مددجوی
داشــت: طــی ســال جــاری 33  ابــراز  وی 
جشــن گلریــزان در اســتان کرمــان برگــزار شــد 
ــل  ــران حاص ــد خی ــال تعه ــون ری ــه 24 میلی ک
ــغ 8  ــه مبل ــد ب ــون یک ســوم تعه شــد کــه تاکن

ــت. ــده اس ــول ش ــال وص ــارد ری میلی
نمایندگــی ســتاد مردمــی رســیدگی  مدیــر 
ــدات  ــت: تعه ــان گف ــه اســتان کرم ــور دی ــه ام ب
خیــران در ســال گذشــته نیــز 19 میلیــارد ریــال 
بــود کــه از ایــن تعــداد 12 میلیــارد و 700 میلیون 

ــال وصــول شــده اســت. ری

مدیر نمایندگی ستاد دیه کرمان خبر داد:

آزادی ۱۰ نفر از مددجویان جرائم غیرعمد کرمان در سالروز والدت امام رضا)ع(

،،
قــرار اســت 40 هــزار تــن ریــل نیز برای 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربنایــی 
تولیــد کنیــم. در مجمــوع بایــد گفــت 
ذوب آهــن تــا پایــان امســال 100 هــزار 
تــن ریــل تولیــد خواهــد کــرد و در 

ــار وزارت راه قــرار خواهــد داد اختی

 افزایش  9 درصدی تردد وسایل نقلیه 
در محور های مواصالتی چهارمحال و بختیاری



احمدرضــا ســروش، رئیــس بیمارســتان شــریعتی، اظهــار کــرد: 
رســالت مرکــز تحقیقــات غــدد معرفــی روش هــای درمانــی جدید 
 در حــوزه چاقــی اســت. در ایــن ســمینار، تازه هــای درمــان چاقــی 
و روش هــای مختلــف آن مطــرح می شــود و پزشــکان عمومــی، 
طــب ورزش و کارشناســان پرســتاری در ایــن همایــش هســتند.

وی بیــان کــرد: تغییــر ســبک زندگــی و نــوع تغذیــه باعــث شــده 
ــه طــوری کــه ۲۳۰ عمــل  ــد؛ ب ــدا کن ــا چاقــی افزایــش پی در دنی
جراحــی چاقــی در دنیــا انجــام شــده و  منحنــی رشــد جراحــی 

چاقــی در دنیــا شــیوع پیــدا کــرده اســت.
رئیــس بیمارســتان شــریعتی ادامــه داد: چاقــی عــوارض زیــادی 
ــا  ــا ب ــرگ و میره ــد از م ــفانه ۴۰ درص ــدن دارد و متاس ــرای ب ب
ــای  ــار بیماری ه ــاق دچ ــراد چ ــتند و اف ــاط هس ــی در ارتب چاق

مختلفــی می شــوند.

وی افــزود: افــراد چــاق بیشــتر در معــرض افســردگی هســتند و 
متاســفانه ۱۶ درصــد کــودکان و ۴۲ درصــد نوجوانــان دچــار چاقــی 
ــا  ــان و ۱۵ درصــد مــردان مبت ــن ۳۰ درصــد زن هســتند؛ همچنی

بــه چاقــی هســتند.
ــر  ــا در اث ــر در دنی ــزار نف ــاالنه ۵۰۰ ه ــرد: س ــار ک ــروش اظه س
ــی جراحــی می شــوند. بیماری هــای  ــای ناشــی از چاق بیماری ه
مغــزی در افــراد چــاق افزایــش داشــته و متاســفانه مصــرف کــم 
ــزو  ــت فود ج ــرف فس ــون و مص ــار خ ــی، فش ــبزیجات، چاق س
ــتند. ــردار هس ــای غیرواگی ــه بیماری ه ــا ب ــاز ابت ــل خطرس عوام

وی بــا بیــان اینکــه اولیــن دوره آمــوزش رســمی چاقــی در کشــور 
انجــام می شــود، عنــوان کــرد: در ایــران بیــش از ۷ هــزار جراحــی 
بــه دلیــل چاقــی انجــام می شــود؛ در ایــن ســمینار مراقبت هــای 

پیشــگیرانه و مســائل گوناگــون بررســی می شــود. شــهر خبــر

غامرضــا زمانــی، فــوق تخصــص مغــز و اعصــاب 
کــودکان، گفــت: از جملــه مســائلی کــه خانواده هــا بایــد 
ــی  ــنج های ناش ــگیری از تش ــد، پیش ــه کنن ــه آن توج ب

ــت.  ــب اس از ت
می داننــد  والدیــن  کــه  همان طــور  گفــت:  زمانــی 
تشــنج های ناشــی از تــب، حتمــا بایــد عیب یابــی 

شــوند.
ــب،  ــی از ت ــنج های ناش ــت تش ــر عل ــه داد: اگ وی ادام
ــا  ــد؛ ام ــی می خواه ــان گذرای ــود، درم ــرماخوردگی ب س
ــد  ــان، بای ــر از درم ــه غی ــود ب ــی ب ــت گوارش ــر عفون اگ

ــرد. ــم ک ــگیری ه پیش
ــار  ــودکان اظه ــاب ک ــز و اعص ــص مغ ــوق تخص ــن ف ای
ــب دار،  ــده ت ــر پدی ــا ه ــورد ب ــن در برخ ــت: بنابرای داش

ــه پزشــک مراجعــه و علــت  ضمــن اینکــه خانواده هــا ب
تــب را جســت وجو و توصیه هــای پزشــکی را اجــرا 
ــرای پیشــگیری  ــد ب ــی را هــم بای ــد، آموزش های می کنن

ــند. ــته باش ــب داش ــی از ت ــنج های ناش از تش
ــه ایــن مــوارد کاهــش   وی در ادامــه بیــان کــرد: از جمل
و کنتــرل تــب اســت و در صــورت توصیــه پزشــک معالج  
ــه  ــود ک ــز می ش ــی تجوی ــر، داروهای ــا تب ب ــان ب همزم

معمــوال در مــدت کوتاهــی مصــرف می شــوند.
ــادآور  ــودکان ی ــاب ک ــز و اعص ــص مغ ــوق تخص ــن ف ای
شــد: ایــن داروهــا بــه صــورت موقــت بــرای افــرادی کــه 
ســابقه تشــنج های ناشــی از تــب دارنــد، بــه مــدت ۲۴ 
ــز  ــرای روز دوم هــم تجوی ــزوم ب ســاعت و در صــورت ل

ــوند. جــام جــم می ش

رئیس بیمارستان شریعتی خبر داد: 

انجام بیش از ۷ هزار عمل جراحی چاقی در ایران 
توصیه به والدین:

تب همراه با تشنج را در کودکان جدی بگیرید 

متخصص طب سنتی مطرح کرد: 
سرکه انگبین، کولر درونی بدن

مصــرف ســرکه انگبیــن در فصــل تابســتان - چــه بــه صــورت شــربت و چــه 
ــا  ــد و ب ــی عمــل می کن ــر درون ــک کول ــد ی ــدن مانن ــو - در ب ــا کاه ــراه ب هم
توجــه بــه نیــاز بیشــتر بــدن بــه ویتامیــن C در ایــن فصــل از مصــرف شــربت 

لیمــو تــازه و عســل غافــل نشــوید.
ــه از  ــواردی ک ــی از م ــت: یک ــدری، متخصــص طــب ســنتی، گف رســول حی
ــه صــورت  ــا ب ــه ی ــن اســت ک ــد، ســرکه انگبی ــری می کن ــی جلوگی گرمازدگ
ــی  ــر درون ــد یــک کول ــا کاهــو مصــرف می شــود و مانن ــا همــراه ب شــربت ی

ــد. ــل می کن عم
حیــدری اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل تابســتان نیــاز بــدن بــه 
ویتامیــن C افزایــش پیــدا می کنــد،  مصــرف شــربت عســل بــا لیمــو تــرش 
ــی کــه در فصــل زمســتان  ــد فرامــوش کــرد و در صورت ــازه را هیــچ گاه نبای ت
برخــاف تابســتان مرکبــات غنــی از ویتامیــن C موجــود اســت، امــا در فصــل 

تابســتان میــوه ای کــه سرشــار از ایــن ویتامیــن باشــد، لیموتــرش اســت.
ــرای  ــی ب ــت؛ ول ــب گرم مزاج هاس ــک مناس ــزود: آب زرش ــه اف وی در ادام
افــرادی کــه افــت فشــار دارنــد، بایــد بــا ماحظــه مصــرف شــود؛ همچنیــن 

گرمــک و میوه هــای آبــدار را در میان وعده هــای خــود قــرار دهیــد و در 
ــه اســتفاده کنیــد. لیســت غذایــی خــود از خورشــت کــدو و بامی

حیدری دیگر دستورات مورد توجه در تابستان را بدین صورت برشمرد:
صبح زود و شب ها در هوای خنک ورزش کنید.  

لباس های خنک،  نخی و روشن بپوشید.
از آب ولــرم اســتفاده کنیــد و خــوردن نوشــیدنی های کافئیــن دار را بــه 

ــانید. ــزان رس ــن می کمتری
بــرای محافظــت از پوســت و چشــم حتمــا از عینــک آفتابــی و نقــاب 

ــد. ــتفاده کنی اس
ــویید و  ــود را بش ــورت خ ــت و ص ــرم دس ــا آب ول ــه ب ــه خان ــگام ورود ب هن

کفش هــای راحــت بپوشــید.
ــی  ــد اســتفراغ، ســردرد و گرفتگ ــی مانن ــار عائم ــردن دچ ــا ورزش ک ــر ب اگ
ــی  ــدن و گرمازدگ ــم آب شــدن ب ــل ک ــه دلی ــه ب ــد ک ــدید، بدانی عضــات ُش

اســت.
تابســتان، فصلــی بــا طبیعــت گــرم و خشــک اســت کــه خــوردن غذاهــای 
گــرم و خشــک ماننــد ســرخ کردنی ها، ادویه جــات تنــد و کبــاب در آن بایــد 
بــه حداقــل خــود برســد و میوه هــای طالبــی، گرمــک و هندوانــه را جایگزیــن 

کــرد تــا از گرمازدگــی جلوگیــری شــود. ایمنــا

دکتــر محمدطاهــر رجبــی، معــاون پژوهشــی 
بیمارســتان فارابــی، بیــان کــرد: بیشــترین آســیب 
ــم  ــان رق ــرای زن ــی ب ــوازم آرایش ــه ل ــمی ک چش
ــط  ــا و خ ــتفاده از ریمل ه ــی از اس ــد، ناش می زن
چــرب  و  آب  ضــد  ریمل هــای  چشم هاســت؛ 
ــوند  ــاک می ش ــا پ ــختی از روی مژه ه ــه س ــه ب ک
و در هنــگام تمیــز کــردن، ناخــودآگاه مقــداری از 
آن بــه داخــل چشــم رفتــه و همچنیــن تعــدادی 
از مژه هــا نیــز کنــده می شــود و در درازمــدت 
خشــکی های چشــمی شــدید، تغییــر در لبــه 
ــد. ــرای فــرد رقــم می زن ــز ب پلــک و التهــاب را نی

وی در ادامــه افــزود: ریمل  هایــی کــه پایــه اصلــی 
آن هــا آبکــی اســت، محیــط مناســبی بــرای رشــد 

میکروب هــا هســتند و می تواننــد عفونت هــای 
چشــمی، التهــاب، قرمــزی، ترشــحات غلیــظ، 
خــارش و حتــی پوســته  ریزی لبــه پلــک را ایجــاد 

کننــد.
 ریمل  هایــی کــه پایــه اصلــی آن هــا روغــن اســت، 
در برابــر عــرق کــردن، ریــزش اشــک و آب مقــاوم 
هســتند و متأســفانه بــه مــدت طوالنــی روی 
ــاک  ــه ســختی پ ــه ب ــا ک ــد و از آنج ــژه می  مانن م
ــا و چســبندگی  ــزش مژه ه می شــوند، موجــب ری
آن هــا می  شــوند. در کســانی کــه ســابقه ابتــا بــه 
ــتفاده  ــدآب اس ــل ض ــر از ریم ــد، اگ ــژه دارن گل م
کننــد، بــه دلیــل انســداد بیشــتر مجــاری خروجی 
اشــک، احتمــال بــروز عفونــت بــا باکتــری و 

ــود. ــتر می ش ــژه بیش گل م
بــه گفتــه رجبــی بــه طــور کلــی از مهم تریــن 
خطراتــی کــه ایــن دســته از لــوازم بــرای چشــم ها 
بــه وجــود می آورنــد، حساســیت در ســطح قرینــه، 
خشــکی چشــم، گل مــژه و عفونــت ملتحمــه 
ــوزش،  ــزش، س ــک، ری ــر آن اش ــاوه ب ــت؛ ع اس
ــز  ــاب نی ــی الته ــوال در پ ــزی معم ــارش و قرم خ

اتفــاق می افتــد.
ــک  ــرای ســامت بیشــتر چشــم و پل ــا ب  خانم ه
پیــش از اســتفاده از ریمــل از روغــن بــادام و 

نارگیــل روی مژه شــان اســتفاده کننــد.
معــاون پژوهشــی بیمارســتان فارابــی دربــاره 
علــت ایــن دســته از عــوارض اظهــار داشــت: مــواد 
ــوالت  ــن محص ــود در ای ــی موج ــده و رنگ نگهدارن
نشــان  منفــی  واکنــش  بــدن  بــا  ارتبــاط  در 
ــواع  ــر ان ــم را درگی ــکل چش ــن ش ــد و بدی می ده

حساســیت ها، قرمــزی، ســوزش و... می کنــد. 
ــز  ــه چی ــش از هم ــا بی ــه در اینج ــوالی ک ــا س ام
ــن  ــری از ای ــوه جلوگی ــوده، نح ــت ب ــز اهمی حائ
دســته از خطــرات اســت؛ لــذا بســیار توصیــه 
ــم ها  ــط چش ــا و خ ــا از ریمل ه ــود خانم ه می ش
ــه هیــچ  ــرای مــدت  طوالنــی اســتفاده نکننــد؛ ب ب
عنــوان بــا آن هــا نخوابنــد و اکیــدا از مصــرف لــوازم 
ــتان  ــن دس ــد؛ همچنی ــران بپرهیزن ــش دیگ آرای
خــود را پیــش از اســتفاده بــا آب و صابــون 

ــویند. بش
وی اســتفاده از ریمــل و خــط چشــم ها را ۳ مــاه 
پــس از بــاز شــدن دانســت و گفت: اگــر محصولی 
بیــش از ایــن مــدت در خانــه موجود اســت، حتما 
دور انداختــه شــود. خانم هــا دقــت داشــته باشــند 
ایــن محصــوالت را بــه هیــچ عنــوان بــا آب رقیــق 
ــل  ــه ریم ــزودن آب ب ــن اف ــه همی ــد؛ چــرا ک نکنن

ــی موجــود در  ــت میکروب ــا خــط چشــم مقاوم ی
نگهدارنــده را کاهــش و ریســک عفونــت را بســیار 
ــش  ــای بی ــر آن دم ــاوه ب ــد؛ ع ــش می ده افزای
ــب  ــا مناس ــا اص ــن کااله ــرای ای ــه ب از ۳۰ درج
ــود را در  ــش خ ــوازم آرای ــه ل ــرادی ک نیســت و اف
ــند  ــته باش ــت داش ــد دق ــرار می دهن ــین ق ماش

لوازم شــان بســیار ســریع تر خــراب می شــود.
رجبــی در ادامــه هشــدار داد: نکته دیگــر درخصوص 
افــرادی اســت کــه از مژه هــای مصنوعــی بــه 
ــن دســته  ــد؛ ای ــداول اســتفاده می کنن صــورت مت
از افــراد بــرای چســباندن مــژه مصنوعــی از نوعــی 
ــی  ــه عارضــه ای در پ ــد ک ــک می گیرن چســب کم
دارد و می توانــد خطرنــاک باشــد؛ امــا بــه صــورت 
معمــول قرمــزی، زخــم قرنیــه، خــارش، خشــکی 
لبــه پلــک، زخــم بــاالی پلــک و ریــزش مژه هــا از 

عــوارض شــایع آن اســت. جــام جــم

#طب_سنتی
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 هشدار درباره استفاده از 
ریمل های حجم دهنده

تازههایپزشکی

 بررسی کاهش میزان نیکوتین 
در سیگارها

ســازمان غــذا و داروی آمریــکا درصــدد حصــول اطمینــان 
از اســتانداردهای نظارتــی مناســب دربــاره ســیگار و ســایر 

محصــوالت نیکوتیــن دار اســت.
بــه گفتــه کارشناســان ایــن ســازمان، توجــه به نقــش مضر 
طعم هــا، از جملــه منــدول، در شــروع مصــرف دخانیــات، 
یــک قــدم بســیار مهــم در جهــت کاهــش مصــرف 

ــود. ــد ب ــان خواه ــان جوان ــات در می دخانی
از  ســیگاری ها  بیشــتر  می دهنــد  نشــان  مطالعــات 
ــن  ــد و ای ــیدن کرده ان ــیگار کش ــه س ــروع ب ــی ش نوجوان
ــان  ــراد از هم ــدن اف ــیگاری ش ــد دارد از س ــازمان قص س

ــد. ــگیری کن ــدا پیش ابت
ــن بخــش  ــرده مهم تری ــام ک ــن ســازمان اع ــن رو ای از ای
ــت  ــی جه ــبرد مقررات ــازمان »پیش ــنهادی س ــرح پیش ط
کاهــش میــزان نیکوتیــن در ســیگارهای قابــل اشــتعال تــا 

ــود.« ــودن آن هــا خواهــد ب میــزان غیراعتیــادآور ب
بــه گفتــه کارشناســان در صورتــی کــه ســیگارها اعتیــادآور 
نباشــند، می تــوان اقدامــات جدیدتــری در راســتای کمــک 

بــه کاهــش افــراد ســیگاری و تــرک ســیگار اتخــاذ کــرد.
ــه  ــرطان ری ــروز س ــل ب ــیگار عام ــود در س ــن موج  نیکوتی
ــواد  ــا ســایر م ــوی نیســت؛ بلکــه عمدت و بیماری هــای ری
شــیمیایی آزادشــده از اشــتعال تنباکــو در بــروز ایــن 
مشــکات نقــش دارنــد؛ امــا نیکوتیــن عنصــری اعتیــادآور 

اســت. مهــر

خواب ناکافی و افزایش وزن
طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، افــراد دارای الگوی 
ــی  ــه وزن و چاق ــرض اضاف ــب در مع ــواب نامناس خ
ــی  ــی ضعیف ــامت متابولیک ــد و دارای س ــرار دارن ق

ــود.  ــد ب خواهن
یافته هــا نشــان می دهــد افــرادی کــه بــه طــور 
میانگیــن ۶ ســاعت در شــب می خوابنــد، در مقایســه 
بــا افــرادی کــه ۹ ســاعت خــواب شــبانه دارنــد، انــدازه 
دور کمرشــان ۳ ســانتیمتر بیشــتر اســت. همچنیــن 

ــتند. ــتری داش ــر وزن بیش ــراد کم خواب ت اف
ــی  ــواب ناکاف ــه خ ــد ک ــان می ده ــج نش ــن نتای ای
می توانــد در ابتــا بــه بیماری هــای متابولیکــی نظیــر 

ــت نقــش داشــته باشــد. دیاب
ــه  ــود ک ــرکت کننده ب ــامل ۱۶۱۵ ش ــه ش ــن مطالع ای
طــول مــدت خــواب و مصــرف غذایی شــان را گــزارش 
ــه شــد و  ــراد گرفت ــن اف ــه خــون ای ــد. نمون داده بودن
ــار  ــر و فش ــدازه دور کم ــه وزن، ان ــوط ب ــزارش مرب گ

خونشــان نیــز ثبــت شــد.
محققــان بــه بررســی رابطــه بیــن طــول مــدت خــواب 
ایــن افــراد و پارامترهــای بیولوژیکــی اصلی شــان 
ــه محققــان، تعــداد افــراد چــاق در  ــه گفت پرداختند.ب
جهــان از ســال ۱۹۸۰ بیــش از دو برابــر شــده اســت. 
ــش  ــا نق ــیاری از بیماری ه ــه بس ــا ب ــی در ابت چاق

دارد.
یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه چقــدر 
خــواب شــبانه خــوب بــرای ســامت و جلوگیــری از 

چاقــی مفیــد اســت. ایســنا

تغذیه

 خطرات پنهان 
در خوراکی های سرد )2(  

ــه  ــه اگرچ ــم ک ــزارش آوردی ــن گ ــی ای ــمت قبل در قس
گرمــای  در  ســرد  خوراکی هــای  مصــرف  لــذت 
طاقت فرســای تابســتان انکارناپذیــر اســت، امــا بــدون 
ــود.  شــک، مصــرف مــداوم آن هــا کم خطــر نخواهــد ب

ــراه باشــید. ــا هم ــا م ــه ب در ادام
6. جذب ویتامین ها را کم می کند

دمــای بــدن در حالــت طبیعــی بیــن ۳۴ تــا ۳۷ درجــه 
ســانتیگراد اســت؛ در حالــی کــه دمــای نوشــیدنی های 
یخــی یــا بســتنی بیــن ۰ تــا ۲ درجه ســانتیگراد اســت. 
صــرف انــرژی توســط بــدن بــرای تنظیــم دمــای ایــن 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــود ان ــث کمب ــا باع خوراکی ه
هضــم و جــذب مــواد مغــذی می شــود. انقبــاض 
عــروق دســتگاه گــوارش در اثــر تمــاس بــا مــواد 
غذایــی بســیار ســرد، عامــل دیگــری بــرای اختــال در 

جــذب مــواد مغــذی اســت.
7. ضربان قلب را کاهش می دهد

یکــی از اعصــاب مهــم بــدن بــه نــام عصــب »واگ« از 
پشــت گلــو عبــور می کنــد و از گــردن تــا شــکم ادامــه 
دارد و کلیــه احشــای قفســه ســینه و شــکم تــا کولــون 
را عصب دهــی می کنــد. تحریــک ایــن عصــب بــه هــر 
دلیلــی کــه باشــد، می توانــد باعــث ایجــاد اختــال در 
ــک نوشــیدنی  ــه شــما ی ــی ک ــرد آن شــود. زمان عملک
ــن  ــد، ای ــورت می دهی ــرد را ق ــی س ــی خیل ــا خوراک ی
ــان  ــش ضرب ــث کاه ــود و باع ــک می ش ــب تحری عص
ــش  ــب واگ بخ ــه عص ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــب خواه قل
ــرکات  ــت و ح ــوم اس ــی اتون ــتم عصب ــی از سیس مهم
ــب  ــن عص ــرل دارد. ای ــت کنت ــدن را تح ــرارادی ب غی
همچنیــن مســئول پاییــن آوردن ضربــان قلــب اســت؛ 
درنتیجــه هــر عاملــی کــه آن را تحریــک کنــد، باعــث 

ــود. ــب می ش ــان قل ــش ضرب کاه
8. احتمال عفونت را زیاد می کند

همان طــور کــه قــرار گرفتــن در هــوای ســرد زمســتان 
باعــث آبریــزش بینــی و انســداد ســینوس ها می شــود، 
مصــرف آب ســرد و خوراکی هــای خنــک نیــز همیــن 

واکنــش را در پــی دارد. 
ــی  ــاط محافظت ــحات مخ ــدن ترش ــرایط، ب ــن ش در ای
ــاد  ــا ایج ــا ب ــد ت ــش می ده ــی را افزای ــای هوای راه ه
ــی  ــد. زمان ــرم شــدن مخــاط کمــک کن ــه گ ــت ب رطوب
ــد،  کــه از خوراکی هــای خیلــی ســرد اســتفاده می کنی
ایــن ترشــحات اضافــه باعــث انســداد در مجــرای 
هوایــی و مشــکات تنفســی می شــوند. ایــن وضعیــت 
ــه عفونت هــای گلــو  همچنیــن فــرد را مســتعد ابتــا ب

می کنــد.
مصــرف خوراکی هــا و نوشــیدنی های یخــی بــا ایجــاد 
ــدن باعــث ایجــاد شــوک  ــی در دمــای ب ــر ناگهان تغیی
می شــود و در طوالنی مــدت زمینه ســاز بیماری هــای 
مزمــن خواهــد شــد. بــرای آگاهــی از دمــای مناســب 
بــدن، کافــی اســت یکــی از انگشــت های خــود را داخل 
دهــان بگذاریــد و چنــد ثانیــه نگــه داریــد. خوراکی های 
مصرفی تــان بهتــر اســت بــه همیــن میــزان گــرم 

باشــند. ســامتی

زیبایی

دندان سالم، ضامن سالمت بدن 
ــدان، یکــی از آزاردهنده تریــن دردهــای بــدن اســت  درد دن
ــول  ــار در ط ــد ب ــت کم چن ــراد دس ــادی از اف ــد زی و درص
ــه رو شــده اند. هنگامــی  ــی روب ــا مشــکات دندان زندگــی ب
ــه  ــت، ب ــراه اس ــر هم ــاری دیگ ــک بیم ــا ی ــن درد ب ــه ای ک
ــر می شــود و در بســیاری مواقــع  ــل تحمل ت مراتــب غیرقاب

ــرد.  ــدی صــورت می گی ــه کن ــز ب ــی نی ــد درمان رون
در واقــع دلیــل بســیاری از مشــکات دهــان و دنــدان 
ــی  ــتم ایمن ــه سیس ــت ک ــی اس ــروز بیماری های ــه ب نتیج
ــی  ــای دهان ــل عفونت ه ــد و در مقاب ــر می کن ــدن را درگی ب

ــد.  ــا باش ــدید بیماری ه ــل تش ــد عام ــز می توان نی
بافــت  نــوع  )از  لثــه ای  بیماری هــای  متقابــل  تاثیــر 
بیماری هــای  بــا  پیرادندانــی(  یــا  عمقــی  ســطحی، 
سیســتمی، معمــوال از یکدیگــر جــدا نمی شــوند و بــا 

ارتبــاط هســتند. در  یکدیگــر 
دکتــر عبــاس کمالــی، متخصــص بیماری هــای لثــه، 
ــط  ــای مرتب ــاره بیماری ه ــزر، درب ــت و لی ــیپ ایمپلن فلوش
بــا ســامت دهــان و دنــدان می گویــد: بیماری هــای 
آن هاســت،  سردســته  دیابــت  کــه  درون ریــز  غــدد 
و  بــدن  ایمنــی  نقص هــای  خونــی کــه  بیماری هــای 
ژنتیــک  بیماری هــای  می شــود،  شــامل  را  کم خونــی 
روانــی  بیماری هــای  اســترس،  مثــل  شــرایطی   و 
و تغذیــه ای معمــوال غیرمســتقیم روی بیماری هــای لثــه ای 

ــد. تاثیــر می گذارن
ایــن متخصــص بیماری هــای لثــه دربــاره آســیب های 
دندان هــا،  بــر ســامت  عــاوه  پیرادندانــی می گویــد: 
مربــوط  کــه  )پریودنتــال(  پیرادندانــی  بیماری هــای 
و  لثــه  مثــل  دندان هــا  نگهدارنــده  بافت هــای  بــه 
ــد  ــت، می توان ــدان اس ــراف دن ــتخوانی اط ــای اس بافت ه
باعــث ایجــاد پاک هــای دندانــی و ترشــح میکــروب 
وابســته  بیماری هــای  شــود.  مجــاور  بافت هــای  بــه 
متابولیســم  روی  کــه  بیماری هایــی  و  هورمــون  بــه 
همیــن  جملــه  از  نیــز،  می گذارنــد  تاثیــر  کلســیم 
هماتولــوژی  یــا  خونــی  بیماری هــای  بیماری هاســت. 
ــی  ــدن و نســوج پیرادندان ــی ب ــز در واقــع سیســتم ایمن نی
ــواع  ــا ان ــن بیماری ه ــن ای ــد. معروف تری ــر می کن را درگی
کم خونی هــا و ســرطان های خونــی اســت. انواعــی از 
ــی  ــای روان ــترس ها و بیماری ه ــک، اس ــای ژنتی بیماری ه
و بیماری هــای تغذیــه ای نیــز، بیماری هــای لثــه ای و 

می کننــد.  تشــدید  را  پیرادندانــی 
در مجمــوع همــه ایــن اتفاقــات بــه علــت بــه وجــود 
آمــدن تغییراتــی در سیســتم دفاعــی بــدن و بافت هــا رخ 
می دهــد. بیمــاری قنــد جــزو نارســایی هایی اســت کــه بــه 
صــورت متقابــل بــا لثــه در ارتباط اســت. انســولین مســئول 
وارد کــردن قنــد داخــل ســلول و قنــد هــم محصولــی اســت 
ــی  ــد. هنگام ــن می کن ــلول را تامی ــی س ــرژی داخل ــه ان ک
کــه تنظیــم انســولین بــه هــم می ریــزد و انســولین درســت 
عمــل نمی کنــد، ســلول های دفاعــی بــدن ســوخت الزم را 
بــرای جنگیــدن بــا بیماری هــا ندارنــد. در چنیــن شــرایطی 
ــد  ــاری قن ــی ناشــی از بیم ــوارض بیماری هــای پیرادندان ع
را خواهیــم داشــت کــه تخریــب ســنگینی ایجــاد می کنــد 
ــا را از  ــود، دندان ه ــرل نش ــا کنت ــان ی ــاری درم ــر بیم و اگ

دســت خواهیــم داد.ســامت نیــوز

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سیزدهم: اکرام
الولــد  ســميتم  »اذا  می فرماینــد:  اکــرم  پیامبــر 

فاكرمــوه و اوســعوا لــه فــي المجلــس«
یعنــى راه ایجــاد کرامــت و شــخصیت در فرزنــد و راه 
احتــرام و ادب بــه فرزنــد ایــن اســت کــه هنگامــى که 
او را صــدا مى کنــى، اســمش را مى بــرى، نامــش  
ــاد  ــرام از او ی ــا اکــرام و احت ــان مــى آورى، ب ــه زب را ب
کنــی؛ بــا پیشــوند آقــا و خانــم او را صــدا کــن؛ ایــن 
بــه او شــخصیت مى دهــد و انســان داراى شــخصیت، 
انســانى کــه احســاس کرامــت و بزرگــوارى کنــد، تــن 
دون  داد؛  نخواهــد  ناپســندى ها  و  آلودگى هــا  بــه 
شــأن و منزلــت خویــش مى دانــد کــه تــن بــه کارى 

بدهــد کــه شــخصیت او را نشــاید. 
 اصل چهاردهم: احترام در حضور دیگران 

پیامبــر)ص( در ادامــه مى فرماینــد: »هنگامــى کــه در 
ــس هســتى، در جمعــى هســتى، در جلســه اى  مجل
نشســته اى و فرزنــدت بــر تــو وارد شــد، بــراى او جــا 

ــار خــودت جــاى ده.« ــاز کــن و او را در کن ب
راســتى اگــر کودکــى ۷ یــا ۸ ســاله )بیشــتر یــا کمتر( 
بــه جلســه اى کــه پــدر یــا مــادرش در آن هســتند، وارد 
شــود و ایشــان بــه احتــرام او از جــاى برخیزنــد و در 
کنــار خودشــان بــراى او جــا بــاز کننــد، چــه احســاس 
بزرگــوارى و شــخصیتى بــه ایــن فرزنــد دســت 
خواهــد داد و آیــا ایــن احســاس بزرگــى و بزرگــوارى 

را بــا چیــزى عــوض خواهــد کــرد؟
ــول  ــد از اص ــه فرزن ــبت ب ــرام و ادب نس ــس احت پ
کلیــدى امــر تربیــت اســت؛ چیــزى اســت کــه 
مى توانــد کــودک را در پاکــى و صداقــت و درســتکارى 

ــد. ــه کن بیم
 اصل پانزدهم: نگاه مسرت آمیز به فرزند 

ــُد اِلــى َوَلــِدِه  قــاَل رســوُل الّلــه )ص(: »اِذا َنَظــَر الوالِ
َفَســرَُّه کاَن لِلوالِــِد عْیــُق َنَســَمٍة«

ــا  ــه ب ــدرى ک ــد: »پ ــام فرمودن ــوار اس ــول بزرگ رس
چشــم مهــر و محبــت بــه فرزنــد خــود مى نگــرد و بــا 
نــگاه پرکــرم و عطوفــت خویــش او را شــاد و مســرور 
ــل ایــن عمــل، اجــر  ــه او در مقاب ــد ب ــد، خداون مى  کن

ــد داد.  ــردن خواه ــده آزاد ک ــک بن ی
ــد  ــا تبســم و لبخن ــگاه همــراه ب ــگاه مســرت آمیز، ن ن
اســت؛ همــان چیــزى که رمــز موفقیــت پیامبــر)ص( 
ــه دوســت و دشــمن  ــزى ک ــان چی ــوده اســت؛ هم ب
را  چهره شــان  و  جلــب  و  جــذب  ایشــان  بــه  را 

مى کــرد. دوست داشــتنى 
در تاریــخ کســى حتــی یــک مــورد هــم نیــاورده اســت 
کــه پیامبــر)ص( را غیرمتبســم دیــده باشــند و ایــن 
شــد کــه خداونــد فرمــود: »انــک لعلــى خلــق عظیــم« 
نــگاه مســرت آمیز، نگاهــى اســت کــه فرزنــد را 
کتــاب »اصــول  بــه والدیــن عاقه منــد مى کنــد. از 

رحمــت همــای  انتشــارات  تربیــت«، 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

در مــرداد ســال ۱۳۵۳ شمســی ســازمان انتقــال 
بــا هــدف ســامان بخشــیدن  ایــران  خــون 
بــه وضــع آشــفته خونرســانی و بــه منظــور 
ــن خــون و  ــه و تأمی ــدا، تهی ــگ اه ــج فرهن تروی
ــرای  ــگان ب ــن و رای ــای ســالم و مطمئ فرآورده ه
رفــع نیــاز بیمــاران نیازمنــد، به ویــژه مبتایــان بــه 
تاالســمی، هموفیلــی و لوســمی بــه وجــود آمــد.

 تاریخچه روز اهدای خون
ــن  ــیس ای ــالروز تأس ــد، س ــه بع ــخ ب از آن تاری
ســازمان در ۰۹ مردادمــاه بــه عنــوان »روز اهــدای 

ــذاری شــده اســت.  خــون« نامگ
جمــع آوری خــون از داوطلبــان اهــدای خــون 
و  بیمــاران  نجــات  بــرای  آن  آماده ســازی  و 
بیمارســتان ها  در  پایــگاه  ایجــاد   مصدومــان، 
ــه خــون،  ــت جهــت تهی و واحدهــای ســیار و ثاب
ــرای  ــوت ب ــور دع ــه منظ ــات الزم ب ــت اطاع ثب
اهــدای خــون بــه هنــگام ضــرورت و توزیــع 
ــی  ــز درمان ــن مراک ــای آن بی ــون و فرآورده ه خ
و بیمارســتان ها و..... از جملــه کارهــای ســازمان 

ــت. ــران اس ــون ای ــال خ انتق
 نجات بخش زندگی 

ــن  ــغ )بی ــرد بال ــر ف ــان ه ــه کارشناس ــق گفت طب
۱۷ تــا ۶۵ ســال( بــا وزن متوســط ۵۰ کیلوگــرم، 
ــا اهــدای  ــر خــون دارد و ب ــا ۶ لیت حــدود ۵/۵ ت
خــون  از  سی ســی   ۴۵۰ تــا  سی ســی   ۲۵۰

خــود نه تنهــا ســامتی خــود را بــه مخاطــره 
ــامتی  ــه س ــک ب ــن کم ــه ضم ــدازد، بلک نمی ان
خــود، نجات بخــش زندگــی دیگــری نیــز خواهــد 
شــد.اهدای خــون همچنیــن می توانــد در کشــف 
بیماری هــای نهفتــه در اهداکننــدگان خــون کامــا 
ــر  ــد در ه ــالم می توان ــرد س ــر ف ــد. ه ــر باش مؤث
ــاه(  ــه )دو م ــه ۸ هفت ــا فاصل ــار ب ــا ۴ ب ــال ت س

ــد. خــون اهــدا کن
 اهدای خون در جهان

بــر اســاس آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی 
ســاالنه حــدود ۱۱۰ میلیــون واحــد خــون در جهان 
ــزان  ــن می ــران از ای ــه ســهم ای ــدا می شــود ک اه

ــون واحــد اســت.  ۲.۱ میلی
ــا را  ــورهای دنی ــی کش ــت جهان ــازمان بهداش س
ــاد،  ــد زی ــا درآم ــورهای ب ــته کش ــه دس ــه س ب
ــا  ــد متوســط و کشــورهای ب ــا درآم کشــورهای ب
ــن  ــرده اســت؛ در ای ــم تقســیم بندی ک ــد ک درآم
بــا  و  پیشــرفته  کشــورهای  در  تقســیم بندی 
درآمــد زیــاد بــه ازای هــر هــزار نفــر، ۳۴ واحــد 

خــون اهــدا می شــود.
ــر  ــزار نف ــر ه ــه ازای ه ــط ب ــورهای متوس در کش
۱۲.۵ واحــد و در کشــورهای فقیــر کمتــر از ایــن 
ــی  ــران در حال ــود؛ ای ــدا می ش ــون اه ــزان، خ می
ــا  ــورهای ب ــزو کش ــدی ج ــاظ درآم ــه لح ــه ب ک
درآمــد متوســط اســت، امــا میــزان اهــدای خــون 
در کشــور بــه ازای هــر هــزار نفــر، ۲۷ واحد اســت 
ــد  ــا درآم ــورهای ب ــر کش ــی دو براب ــن یعن و ای

ــم. متوســط اهــدای خــون داری
ــون  ــال خ ــازمان انتق ــل س ــر عام ــه مدی ــه گفت ب
کشــور ایــن میــزان اهــدای خــون بــرای رفــع نیاز 
ــرفته  ــورهای پیش ــت و در کش ــی اس ــور کاف کش
ــم  ــود، حج ــدا می ش ــون اه ــد خ ــه ۳۴ واح ک
پیوندهــا و عمل هــای جراحــی کــه خــون زیــادی 

ــد، باالســت. ــاز دارن نی
 مهم ترین هدف انتقال خون

ایــران  در  خــون  انتقــال  هــدف  مهم تریــن 
بــا  تأمیــن خــون و فرآورده هــای ســالم آن 
ــن  ــا موازی ــق ب ــن کیفیــت اســتاندارد مطاب بهتری
و  بیمــاران  بــرای  بین المللــی  تعیین شــده 
نیازمنــدان و همچنیــن ترویــج طــب انتقــال 

خــون اســت.
 خدمات سازمان انتقال خون

ســازمان انتقــال خــون وظیفــه جمــع آوری و 
توزیــع خــون و فرآورده هــای آن را از طریــق 
مراکــز اهــدای خــون در سراســر کشــور بــر عهــده 
دارد. ایــن ســازمان تنهــا مرکــز ارائه دهنــده خــون 
و فرآورده هــای خونــی بــه بیمارســتان ها و دیگــر 

ــی اســت. مراکــز درمان
 فواید اهدای خون 

مهم تریــن فایــده اهــدای خــون، نجــات زندگــی 
و کســب رضایــت الهــی و از فوایــد دیگــر اهــدای 
خــون، آگاهــی از ســامت جســمانی اســت کــه 
ــب،  فشــار خــون،  ــان قل ــرل  ضرب ــق کنت از طری
دمــای بــدن و تشــخیص کم خونــی و نــوع گــروه 

ــود. ــام می ش ــی انج خون
 رتبه پنجم اصفهان در حوزه اهدای 

خون
 مجیــد زینلــی، مدیــر کل انتقــال خــون اســتان 
ــه  ۹۷  ــان اینک ــا بی ــی ب ــان، در گفت وگوی اصفه
درصــد از اهداکننــدگان خــون در اصفهــان مــرد و 
۳ درصــد زن هســتند، اظهــار کــرد: در ســه ماهــه 
ــتان  ــون اس ــال خ ــز انتق ــال، مراک ــت امس نخس
ــر از مــردم  ــان شــاهد حضــور ۴۳ هــزار نف اصفه
ــه از  ــد ک ــرای اهــدای خــون بودن ــن اســتان ب ای
ایــن تعــداد، ۹ هــزار نفــر موفــق بــه اهــدای خــون 

نشــدند.
ــاره انتقــال خــون و فرآورده هــای خونــی  وی درب
اهداشــده در اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بــر 
اســاس درخواســت مراکــز درمانــی، خــون و 
فرآورده هــای خونــی بــرای مصدومــان تصادفــات 

و اعمــال جراحــی و همچنیــن بیمــاران نیازمنــد از 
جملــه بیمــاران تاالســمی، دیالیــزی، هموفیلــی، 

ــود. ــال داده می ش ــی انتق ــی و عروق قلب
مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان دربــاره 
رتبــه ایــران در اهــدای خــون بیــان  کــرد: اســتان 
ــه پنجــم را در حــوزه اهــدای خــون  ــان رتب اصفه
ــان  ــاص داده و کاش ــود اختص ــه خ ــور ب در کش
ــار اهــدای خــون را در اســتان  ــز بیشــترین آم نی

ــان دارد. اصفه

 نقش مردم در اهدای خون
وی بــا اشــاره بــه نقــش مــردم در اهــدای خــون 
ــردم  ــزود: از م ــون اف ــه خ ــگی ب ــاز همیش و نی
ــال  ــم همیشــه همــراه ســازمان انتق تقاضــا داری
ــون  ــه خ ــاز ب ــه نی ــی ک ــند و از آنجای ــون باش خ
و فرآورده هــای خونــی همیشــگی و مســتمر 
ــه روز خاصــی موکــول  اســت، اهــدای خــون را ب

ــد. نکنن
 ایمنی اهداکنندگان و دریافت کنندگان

کلیــه  ایــران  در  خــون  انتقــال  ســازمان 
ــا  اهداکننــدگان را مــورد بررســی قــرار می دهــد ت
ــن  ــدگان تأمی ــدگان و دریافت کنن ــی اهداکنن ایمن

ــود.  ش
تمامــی خون هــای اهداشــده در آزمایشــگاه های 
از ســامت تحــت  اطمینــان  بــرای  ســازمان 
ــدز،  ــه -HIV ای ــی از جمل ــای مختلف آزمایش ه
هپاتیــت B، هپاتیــت C، ســیفلیس و گروه بنــدی 

ــرد. ــرار می گی ــون ق خ
هنــگام اهــدای خــون، اهداکننــده بایــد بــه 
ســؤاالتی کــه دربــاره وضعیــت ســامت وی 
پرســیده می شــود، پاســخ دهــد. ایــن ســؤاالت 
بــرای تشــخیص و بررســی اهداکننــدگان پرخطــر 

ــت. ــده اس ــرح ش ط
 نیاز به مشارکت زنان

ــی  در  ــیار کم ــارکت بس ــان مش ــا زن ــور م در کش
تامیــن خــون مــورد نیــاز بیمــاران دارنــد. روزانــه 
افــراد زیــادی بــه صــورت داوطلبانــه جهــت 
اهــدای خــون ســالم خــود بــه پایگاه هــای 
انتقــال خــون مراجعــه می کننــد کــه ســهم 
ــان  ــتر از زن ــیار بیش ــان بس ــن می ــردان در ای م
اســت و میــزان آن بــه بیــش از  ۸۸ درصــد 

می رســد.
ســهم زنــان در اهــدای داوطلبانــه خــون در 
ایــران ۱۲ درصــد اســت؛ امــا ایــن نســبت در 
ــد  ــا ۵۵ درص ــه  ۴۵ ت ــعه یافته ب ــورهای توس کش
ــان  ــهم زن ــن س ــیار پایی ــبت بس ــد. نس می رس
در اهــدای داوطلبانــه خــون در ایــران دالیــل 
ــیوع  ــان، ش ــب زن ــه نامناس ــی دارد. تغذی متفاوت
ــن  ــی، مهم تری ــات کاف ــود تبلیغ ــی و نب کم خون

ــت. ــل آن اس عل
 توصیه هایی برای اهداکنندگان

چنــد ســاعت پــس از اهــدای خــون میــزان 
ــید.  ــل بنوش ــه قب ــبت ب ــتری نس ــات بیش مایع
پــس از اهــدای خــون غــذای ســالمی میــل کنید. 
بــرای نیــم تــا یــک ســاعت پــس از اهــدای خون 
ــون  ــدای خ ــل اه ــر در مح ــید. اگ ــیگار نکش س
خــود )بــازو( خونریــزی وجــود دارد، دســت 
ــار                                                                      ــد و فش ــاال بگیری ــه ب ــا ۵ دقیق ــود را ۳ ت خ

ــد. دهی
اگــر حالــت غــش یــا گیجــی داریــد، بــه صورتــی 
ــرار  ــان ق ــن زانوهایت ــه ســر شــما بی بنشــینید ک
گیــرد یــا بــه نحــوی دراز بکشــید کــه ســر شــما 

ــرد.  ــرار بگی ــان ق ــر از بدنت پایین ت
ــس  ــد پ ــود را می توانی ــول خ ــای معم فعالیت ه
ــال از  ــر ح ــد. در ه ــر بگیری ــاعت از س ــم س از نی
هرگونــه فعالیــت شــدید در ادامــه روز خــودداری 
ــی  ــال خوب ــون ح ــدای خ ــس از اه ــر پ کنید.اگ
نداشــتید، می توانیــد بــا مرکــز انتقــال خــون 
ــا  ــک ی ــا پزش ــد و ب ــاس بگیری ــود تم ــل خ مح

ــد. ــز مشــاوره کنی پرســتار حاضــر در مرک
اگــر خون مردگــی یــا خونریــزی در زیــر پوســت 
مشــاهده شــد، در ۲۴ ســاعت اول پــس از اهــدا، 
ــتفاده  ــل اس ــن مح ــرای ای ــرد ب ــرس س از کمپ
کنیــد. پــس از ۲۴ ســاعت اول، اســتفاده از 
ــد. ــک می کن ــم کم ــع عائ ــرم در رف ــرس گ کمپ

،،
بر اســاس آمار ســازمان بهداشــت جهانی 
ســاالنه حدود 110 میلیون واحد خون در 
جهــان اهــدا می شــود کــه ســهم ایــران از 

ایــن میــزان 2.1 میلیــون واحد اســت

کیمیای وطن گزارش می دهد:

قطره های طالیی
اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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 بقاع متبرکه، مرکز مبارزه با 
جنگ نرم هستند

 معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقــاف 
امــور خیریــه کشــور گفــت: مدیــران مراکــز  و 
ــاد  ــا ایج ــد ب ــه بای ــاع متبرک ــی بق ــی و قرآن فرهنگ
ــی  ــای مردم ــع نیروه ــور و تجم ــرای حض ــه ب  زمین
و انقالبــی، بقــاع متبرکــه را بــه یــک جبهــه مردمــی 
بــرای مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی دشــمنان اســالم 

و انقــالب تبدیــل کننــد.
حجت االســالم و المســلمین احمــد شــرف خانی 
ــی  ــم اندازهای فرهنگ ــن چش ــی تبیی در دوره آموزش
و برنامه هــای مرتبــط بــا آن، کــه ویــژه مدیــران 
ــه شــاخص  ــاع متبرک ــی بق ــی و قرآن ــز فرهنگ مراک
اســتان اصفهــان در جــوار حــرم مطهــر مقبــره عالمــه 
مجلســی)ره( اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
بــرای اینکــه بتوانیــم بــا تهاجــم فرهنگــی دشــمنان 
ــود  ــگاه خ ــد ن ــم، بای ــارزه کنی ــالب مب ــالم و انق اس
ــت  ــه مدیری ــبت ب ــه مان را نس ــادات و اندیش اعتق
ــم و  ــر دهی ــه تغیی ــاع متبرک ــی در بق ــور فرهنگ ام
اندیشــه،  بــا  را  برنامه هــای فرهنگــی و قرآنــی 
متبرکــه  بقــاع  جــوار  در  انقالبیگــری  و  اعتقــاد 

برنامه ریــزی و اجــرا کنیــم.
وی افــزود: بایــد بــا راهبــرد عملیاتــی در بقــاع 
متبرکــه زمینــه را بــرای حضــور هیئت هــای مذهبــی 
و فرهنگــی، کانون هــای فرهنگــی و قرآنــی و تمــام 
ــرد  ــا ک ــه مهی ــاع متبرک ــوار بق ــا در ج حزب اللهی ه
 تــا بــا مدیریتــی انقالبــی و جهــادی زمینــه حضــور 
و تجمــع نیروهــای مردمــی و انقالبــی در بقــاع 
ــا تشــکیل  متبرکــه فراهــم شــود؛ همچنیــن بایــد ب
ــات  ــا تهاجم ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــه مردم ــک جبه ی
انقــالب اســالمی  و  اســالم  فرهنگــی دشــمنان 

کــرد. جریان ســازی  و  برنامه ریــزی 
ــاف و  ــازمان اوق ــی س ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــه ای  ــه گون امــور خیریــه کشــور خاطرنشــان کــرد: ب
ــاختارهای  ــه س ــد ک ــت کنی ــه فعالی ــاع متبرک در بق
فرهنگــی منطقــه بــا محوریــت بقــاع متبرکــه شــکل 
ــی  ــی و قرآن ــای فرهنگ ــن برنامه ه ــرد؛ همچنی گی
ــه  ــن متبرک ــن اماک ــت ای ــا محوری ــز ب ــه نی منطق

ــود. ــی ش ــف و اجرای تعری
وی در ادامــه بــه اجــرای طرح هــا و برنامه هــای 
ــه ســبک  ــج زندگــی ب ــت تروی ــا محوری فرهنگــی ب
ــح  ــه اشــاره و تصری ــاع متبرک اســالمی در جــوار بق
ــه ای  ــه گون ــاع متبرکــه را ب ــط بق کــرد: فضــا و محی
طراحــی کنیــد کــه بــرای حضــور جوانــان و نوجوانــان 
 و همــه قشــرهای جامعــه جذابیــت داشــته باشــد 
و همــه را بــا اجــرای برنامه هــای فرهنگــی بــه 
ایــن اماکــن متبرکــه جــذب کنیــد و بــا تولیــد 
ــران  ــران و زائ ــه حاض ــه هم ــی ب ــوای فرهنگ  محت
و مجــاوران ایــن اماکــن خــوراک فرهنگــی بدهیــد 
کــه ایــن امــر باعــث می شــود تــا از تهاجــم فرهنگــی 
دشــمنان و همچنیــن آســیب های اجتماعــی در 
ــی                                      ــمن خنث ــای دش ــری و توطئه ه ــه جلوگی منطق

شــود. ایکنــا

گردشگری
چاپارخانه میبد

ــین   ــی میرحس ــوار قاض ــع در بل ــد واق ــه میب چاپارخان
جنــب کاروانســرای شــاه عباســی قــرار دارد کــه جزئــی 
از مجموعــه کاروانســرا، آب انبــار، یخچــال و ســاباط 
ــن  ــردد. ای ــار برمی گ ــه دوره قاج ــت آن ب ــت و قدم اس
ــاری  ــتی و چاپ ــده پس ــز عم ــی از مراک ــه، یک چاپارخان
قدیــم بــوده کــه در مســیر راه باســتانی ری کرمــان 

ــت.  ــده اس ــداث ش اح
ــت  ــی جه ــه مکان ــل اینک ــه دلی ــا ب ــن بن ــاختمان ای س
و  پیام هــا  و  دولتــی  امانــات  نگهــداری  و  حفــظ 
ــه صــورت دژ و قلعــه ای  ــوده، ب نامه هــای پــر اهمیــت ب
ســاخته شــده کــه دفــاع و حفاظــت از آن میســر باشــد 
و ایــن موضــوع از برج هــا، دیوارهــای بلنــد، روزنه هــای 
ــی آن  ــوب دفاع ــت خ ــا و موقعی ــی، تیرکش ه دیده بان

ــت. پیداس
ایــن چاپارخانــه شــامل یــک محوطــه روبــاز و دو 
ــس  ــوص رئی ــی مخص ــیده و اتاق های ــه سرپوش محوط
ــداری  ــان و نگه ــا و نگهبان ــت پیک ه ــه و اقام چاپارخان

اسب هاســت.
چاپارخانــه میبــد نیــز بــه تبعیــت از ســایر ابنیــه فــالت 
مرکــزی ایــران، دارای یــک حیــاط مرکــزی بــوده  و 

ــرار دارد. ــاط ق ــن حی ــا دور ای ــا در دور ت آخوره
ــرار دارد  ــا ق ــا، اصطبل ه ــت آخوره ــرف پش ــه ط در س
کــه در زمســتان و شــب هنگام چهارپایــان در آنجــا 
نگهــداری می شــدند. در ســمت دیگــر کــه بیــن حیــاط 
و جبهــه ورودی ســاختمان واقــع شــده، اتاق هایــی 
بــرای اقامــت چاپارهــا و احیانــا مســافران قــرار داشــته                                                                                 

اســت.
مصالــح اصلــی ســاخت ایــن بنــا را خشــت و گل 
ــردر ورودی،  ــمت هایی از س ــد و در قس ــکیل می ده تش
ــه  ــر ب ــاط آج ــل حی ــای داخ ــای دیواره ــت بام و پ پش
 کار رفتــه اســت و ســاختمان آن شــامل یــک محوطــه 
روبــاز، دو محوطــه سرپوشــیده و اتاق هایــی جهــت 
ــت. ــداری اسب هاس ــان و نگه ــا، نگهبان ــت پیک ه اقام

ــای  ــه نم ــوان ب ــا می ت ــن بن ــهود در ای ــات مش از تزئین
ــار  ــاالی حص ــای ب ــردر ورودی آن و کنگره ه ــری س آج
ــا  ــن کنگره ه ــکاری ای ــا گچ ــرد؛ ام ــاره ک ــه اش چاپارخان

ــی دارد. ــه الحاق جنب
ــه  ــل ب ــرداری و تبدی ــت بهره ب ــتی جه ــای خش ــن بن ای
ــت  ــه اداره کل پس ــی ب ــورت امانت ــه ص ــت ب ــوزه پس م

ــت. ــده اس ــذار ش ــزد واگ ــتان ی اس
ــی  ــیار زیبای ــای بس ــا ماکت ه ــر در آنج ــال حاض  در ح
نگهــداری  کــه  اســبانی  و  قدیمــی  پســتچیان  از 
ــایل  ــی، وس ــای قدیم ــراه تمبره ــه هم ــد، ب می کرده ان
ــه  ــوط ب ــر تاریخــی مرب ــم و اســناد و تصاوی پســت قدی

پســت را نگهــداری می کننــد.
چاپارخانــه میبــد مربــوط بــه دوره قاجــار اســت و ایــن 
ــه   ــماره 2767 ب ــا ش ــرداد 1379 ب ــخ 19 م ــر در تاری اث
عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.

ــل زاده  ــرم خلی ــم اک ــا خان ــه ب در مصاحب
ــی  ــز تخصص ــغ مرک ــوزه و مبّل ــتاد ح اس
تفســیر و علــوم قرآنــی ام االئمــه)س( 
مناســبت  بــه  نجف آبــاد  شهرســتان 
حضــرت  ویژگی هــای  هفتــه کرامــت، 

معصومــه)س( بررســی شــد.
ــغ   ــوزه و مبّل ــتاد ح ــل زاده، اس ــرم خلی اک
ــی  ــوم قرآن مرکــز تخصصــی تفســیر و عل
نجف آبــاد،  شهرســتان  ام االئمــه)س( 
حضــرت  ویژگی هــای  بــه  ابتــدا  در 
همچــون  علیهــا  ســالم هللا  معصومــه 
داشــتن  بــودن،  محدثــه  عصمــت، 
زیارتنامــه مخصــوص و ... اشــاره کــرد 
ســالم  معصومــه  حضــرت  گفــت:  و 
از پــدر  را  هللا علیهــا احادیــث زیــادی 
امــام صــادق  و حضــرت  گرامی شــان 
 علیه الســالم بــرای مــردم نقــل کــرده

 است.
ایــن اســتاد حــوزه افــزود: والیت پذیــری و 
دفــاع از والیــت حضــرت رضــا)ع( از دیگر 
معصومــه)س(  حضــرت  ویژگی هــای 
اســت کــه از ایــن نظــر شــباهت زیــادی به 
حضــرت فاطمــه  زهــرا)س( علیها الســالم 
دارد؛ حضــرت فاطمــه)س( بــرای اثبــات 
والیــت حضــرت علــی علیه الســالم جــان 

خــود را فــدا کــرد و در جوانــی بــه شــهادت 
نیــز  رســید؛ حضــرت معصومــه)س( 
ــام  ــرادرش ام ــت ب ــت از والی ــرای حمای ب
ــمت  ــه س ــه ب ــالم، از مدین ــا علیه الس رض
ــه راه در  ــرد و در نیم ــت ک ــان حرک خراس

قــم بــه شــهادت رســید.

فاطمــه  تصریــح کــرد: حضــرت   وی 
حضــرت  هم نــام  معصومــه)س(، 
ــرت  ــذاری حض ــود؛ نامگ ــه)س( ب فاطم
معصومــه)س( بــه ایــن نــام، نشــان 
ــراف و  ــه انح ــر گون ــه او از ه ــد ک می ده
بــدی دور اســت؛ او و شــیعیانش وارد 

نمی شــوند. دوزخ  آتــش 

بــا اشــاره بــه ســخن  اســتاد حــوزه 
امــام صــادق علیه الســالم ».....تدخــل 
ــم«،  ــه باجمعه ــیعتنا الجن ــفاعتها ش بش
ویژگی هــای  از  شــفاعت  کــرد:  بیــان 
ایشــان در روز قیامــت  اســت؛ با شــفاعت 
او همــه شــیعیان وارد بهشــت می شــوند.

خلیــل زاده خاطرنشــان کــرد: حضــرت 
خاندانــی  در  علیهاالســالم  معصومــه 
و  علــم  یافــت کــه سرچشــمه  رشــد 
تقــوا و فضیلت هــای اخالقــی بودنــد؛ 
و  لقب هــا  اســامی،  از  ایــن حقیقــت، 
توصیفاتــی کــه پیشــوایان معصــوم از وی 

می شــود. آشــکار  نموده انــد، 
ــوم  ــیر و عل ــی تفس ــز تخصص ــغ مرک مبّل
ایــران  گفــت:  ام االئمــه)س(  قرآنــی 
کشــور اســالمی اســت؛ ولــی امــروزه 
الگــوی دختــران جامعــه مــا  بــر اســاس 
مدل هــای  غــرب شــده اســت؛ لــذا بایــد 
ــوم  ــا، عم ــاوت و زیب ــای متف ــا روش ه ب
ــوان را از معــارف دیــن  ــژه بان مــردم، به وی
و نیــز ویژگی هــا و شــخصیت ایــن بانــوی 

ــرد. ــن آگاه ک ــوار و پاکدام بزرگ
ــخصیت  ــت: ش ــراز داش ــوزه اب ــتاد ح اس
پــدر و مــادر در روح و جســم فرزنــدان 
در  مــادران  و  دارد  بســزایی  تأثیــر 

اساســی  نقــش  فرزندانشــان  تربیــت 
ــب  ــا در کس ــد آن ه ــن بای ــد؛ بنابرای دارن
تــا  بکوشــند  اخالقــی  فضیلت هــای 
ــد؛  ــه بدهن ــل جامع ــاک تحوی ــلی پ نس
ــردا  ــادران ف ــروز، م ــران ام ــه دخت ــرا ک چ

هســتند.
 وی بــه بــرکات وجــود کریمــه اهــل بیــت  
ــم پرداخــت  فاطمــه معصومــه)س( در ق
ــن  ــم، بزرگ تری ــه ق ــت: حــوزه علمی و گف
مرجعیــت شــیعه در جهــان اســالم اســت؛ 
ایــن شــهر  از  هــم  اســالمی  انقــالب 

ــت. مقــدس شــکل گرف
ــوم  ــز تخصصــی تفســیر و عل ــغ مرک  مبّل
ــزود:  ــه اف ــه)س( در ادام ــی ام االئم قرآن
شــهر قــم، محــل حضــور و تجمــع عالمان 
و  اســت؛ گســترش  دینــی  بــزرگان  و 

وجــود  اســالمی،  علــوم  شــکل گیری 
بانــوان مجتهــده در قــم، حضــور بانــوان در 
محافــل علمــی، تأســیس مــدارس علمیه 
ــه  خواهــران در بیشــتر شــهرهای ایــران ب
ــت  ــا برک ــود ب ــم، از وج ــهر ق ــطه ش واس

ــت.  ــه)ع( اس ــرت معصوم حض
خلیــل زاده در پایــان اظهــار داشــت: حضور 
بانــوان طلبــه در عرصه هــای تبلیغــی، 
پژوهشــی، بــا نقــل حدیــث و مــدح ائمــه، 
ــه  ــر شناســاندن ائم ســعی در هرچــه بهت
ــن  ــر ای ــن)ع( داشــته باشــند؛ ب معصومی
ــا  ــد ب ــی بای ــوم دین ــالب عل ــاس ط اس
توجــه بــه ویژگی هــای فاطمــه زهــرا)س(  
و فاطمــه معصومــه)س(  بــا اخــالق خود 
و نحــوه عملکــرد، رعایــت تقــوا و... الگویی 

ــرای دیگــران   باشــند. واال و نیکــو ب

 شخصیت های دینی
 الگوی زن مسلمان

 فرمانــدار تفــت بــا گرامیداشــت دهــه مبــارک امامــت 
و کرامــت بــر ترویــج اخــالق و فرهنــگ متعالــی و غنــی اهــل 

بیــت عصمــت و طهــارت)ع( در جامعــه تاکیــد کــرد.
ــه  ــرد: ده ــار ک ــت، اظه ــدار تف ــکوییه، فرمان ــود زارع رش محم
ــت  ــه امام ــی ده ــه زیبای ــق و ب ــه ح ــده ب ــاه ذی القع اول م
ــارک  ــه مب ــن ده ــاز ای ــه آغ ــده ک ــذاری ش ــت نامگ و کرام
ــا والدت  ــای آن ب ــه)س( و انته ــرت معصوم ــا والدت حض ب
ــادف  ــی الرضا)ع( مص ــن موس ــی ب ــن عل ــرت ابوالحس حض

ــت. ــده اس ش
ــادآور  ــارک ی ــه مب ــن ده ــه ای ــان اینک ــا بی ــت ب ــدار تف فرمان
ــوی  ــم اســالمی و اخــالق عل ــن مفاهی ــن و غنی تری عالی تری
اســت، ادامــه داد: مــردم عزیــز ایــران اســالمی همــواره 
ــت و  ــدان عصم ــه خان ــی ب ــی و عمل ــی قلب ــق و ارادت از عش

طهــارت)ع( برخــوردار بوده انــد و وجــود مبــارک بــارگاه 
مطهــر حضــرت ثامــن االئمــه)ع( در مشــهد مقــدس و 
خواهــر بزرگــوار ایشــان در قــم مقدســه مایــه عــزت و افتخــار  

ــت. ــان اس ایرانی
زارع ادامــه داد: در ســفر پرخیــر و برکــت حضــرت علــی بــن 
موســی الرضــا)ع( از مدینــه منــوره بــه مــرو و عبــور از مناطــق 
مختلــف اســتان دارالعبــاده یــزد، ایــن افتخــار نصیــب مــردم 
شــریف و والیتمــدار شهرســتان تفــت شــده کــه روزی را 
میزبــان قــدوم مطهــر و مبــارک آن امــام همــام باشــند و ایــن 

خطــه در مســیر عبــوری ایشــان واقــع شــده اســت. 
ــه  ــت ده ــت گرامیداش ــر اهمی ــوع ب ــن موض ــزود: ای وی اف
کرامــت در شهرســتان تفــت افــزوده و مــردم عزیز شهرســتان 

نــگاه ویــژه ای بــه ایــن مناســبت دارنــد. ایکنــا

مســئول هیئت هــای مذهبــی شهرســتان کوهبنــان گفــت: 
ــا حضــور خــدام حــرم مطهــر  جشــن »زیــر ســایه خورشــید« ب
امــام رضــا)ع( از امــروز 9 مردادمــاه جــاری در جــوار قبــور مطهر و 

ــود.  ــزار می ش ــان برگ ــتان کوهبن ــهیدان در شهرس ــور ش من
ســید  حســین روح االمینــی، مســئول هیئت هــای مذهبــی 
ــگاران  ــه خبرن ــروز یکشــنبه، ۸ مــرداد ب ــان دی شهرســتان کوهبن
گفــت: بــرای پنجمیــن ســال متوالــی شهرســتان کوهبنــان 

ــود. ــد ب ــا)ع( خواه ــام رض ــوی ام ــفیران معن ــرای س پذی
وی افــزود: جشــن »زیــر ســایه خورشــید« و حضــور خــدام حرم 
مطهــر امــام رضــا)ع( 9 مردادمــاه جــاری در شهرســتان کوهبنــان 

در جــوار قبــور مطهــر و منــور شــهدا برگــزار می شــود.
مســئول هیئت هــای مذهبــی شهرســتان کوهبنــان تصریــح کــرد: 
خــدام حــرم رضــوی از ســاعت 1۸ روز دوشــنبه 09 مردادمــاه در 

بخــش طغرالجــرد حضــور می یابنــد و پــس اســتقبال از کاروان 
رضــوی و دیــدار بــا امــام جمعــه بخش طغرالجــرد، ســاعت 19 در 

مصــالی نمــاز جمعــه جشــن بــزم نــور برگــزار می شــود.
وی اظهــار کــرد: در ادامــه برنامــه در ســاعت 20 کاروان رضوی وارد 
شــهر کوهبنــان خواهــد شــد و پــس از اســتقبال مردمــی دیــدار 
ــواده کوچک تریــن شــهید، محمدرضــا محمدحســنی، در  ــا خان ب
ــزار  ــور در گل ــا حض ــران ب ــه حاض ــرار دارد و در ادام ــتورکار ق دس
شــهدای کوهبنــان بــا مقــام شــامخ آنــان تجدیــد عهــد و پیمــان 

می کننــد.
روح االمینــی بیــان کــرد: ســاعت 21 جشــن بــزم نــور بــا حضــور 
ــید  ــزاده س ــوار امام ــان در ج ــدار کوهبن ــی و والیتم ــردم انقالب م
ســلیمان برگــزار می شــود و بعــد از آن هــم مــردم شــاهد اهتــزاز 

پرچــم متبــرک خواهنــد بــود. ایکنــا

 دهه کرامت، فرصتی برای 
ترویج اخالق متعالی اهل بیت)ع(

 جشن »زیر سایه خورشید« 
در کوهبنان برگزار می شود

،،
امــروزه الگــوی دختــران جامعــه مــا  بــر 
اســاس مدل هــای  غــرب شــده اســت؛ 
لــذا بایــد بــا روش هــای متفــاوت و زیبــا 
عمــوم مردم، به ویژه بانــوان را از معارف 
دیــن و نیــز ویژگی هــا و شــخصیت ایــن 

بانــوی بزرگــوار و پاکدامــن آگاه کــرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره 
ثبت اسناد کاشان

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی  ــند رس س

کاشــان  امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره  مســتقردر 

ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان تصرف

لــذا  مشــخصات متقاضیــان و   . گردیــده اســت 

امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع 

ــه 15 روز آکهــی میشــود  ــه فاصل عمــوم در2  نوبــت ب

0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 

مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند . مــی 

تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه 

اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم 

و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض . دادخواس ــلیم اعت تس

ــد0 ــم نماین ــی تقدی قضائ

ــأت دوم. 1( رای شــماره 1396603020340039۸7 هی

ــنامه  ــماره شناس ــد  بش ــد احم ــن فرزن ــدی موتم مه

107۸ صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261۸6351۸- 

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 20/97 مترمربــع 

بشــماره 17 فرعــی مجــزی از 1 فرعــی از پــالک 

1133  - اصلــی واقــع در اراضــی شــهر  بخــش 1 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

2( رای شــماره 139560302034031۸04 هیــأت دوم. 

لیــال شــعبانی تبــار فرزنــد محمــد  بشــماره شناســنامه 

12 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 126325۸7۸6- 

چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت ۸0/۸0 

مترمربــع بشــماره 3 فرعــی از پــالک 1162  - اصلــی 

واقــع در ســرپله  بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(

3( رای شــماره 139560302034031۸05 هیــأت دوم. 

مهــدی عرفانیــان فرزنــد حســین  بشــماره شناســنامه 

15 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 12632476۸7- 

ــاحت ۸0/۸0  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش دو دان

مترمربــع بشــماره 3 فرعــی از پــالک 1162  - اصلــی 

واقــع در ســرپله  بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   13956030203403174۸ شــماره  رای   )4

ــدی  ــید مه ــد س ــاری فرزن ــادات انتظ ــرح س دوم. ف

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 3۸ ص ــماره شناس بش

ملــی 12622060۸1- ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــماره 1  ــع بش ــاحت 152/33 مترمرب ــه بمس یکبابخان

فرعــی از پــالک 2902- اصلــی واقــع درکــوی ســرپله 

بخــش 1 کاشــان)خریداری از حســین گلــزار کاشــی(

هیــأت   139560302034031747 شــماره  رای   )5

دوم. حســین گلــزار کاشــی فرزنــد احمــد بــه شــماره 

شناســنامه 320 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

از ششــدانگ  دانــگ مشــاع  12621۸0953- ســه 

ــماره 1  ــع بش ــاحت 152/33 مترمرب ــه بمس یکبابخان

فرعــی از پــالک 2902- اصلــی واقــع درکــوی ســرپله 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 1 کاش بخ

139660302034002444هیــأت  شــماره  6(رای   

دوم. خدیجــه تهامــی فرزنــد ســید محمدحســن 

بشــماره شناســنامه 152 صــادره از کنســولی کربــال 

از  دانــگ  ســه   -472355325۸ ملــی  بشــماره 

ــع  ــه بمســاحت 1۸1/55 متــر مرب ششــدانگ یکبابخان

ــع در  ــی واق ــالک 620۸- اصل ــی از پ ــماره 6 فرع بش

ــمی ( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش ــهر بخ ــی ش اراض

7(رای شــماره 139660302034002443هیــأت دوم. 

ــماره  ــدی بش ــد مه ــت فرزن ــوش حال ــا خ محمدرض

شناســنامه 22۸94 صــادره از کنســولی کربــال بشــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -4722402231 ملــی 

یکبابخانــه بمســاحت 1۸1/55 متــر مربــع بشــماره 

6 فرعــی از پــالک 620۸- اصلــی واقــع در اراضــی 

شــهر بخــش 1 کاشــان )خریــداری از علویــه خدیجــه 

ــی ( تهام

هیــأت   139660302034002605 شــماره  رای   )۸

بشــماره  فرزنــد حســین   زنجانــی  دوم. صدیقــه 

شناســنامه 1347 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

12623۸7752- ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 

109/75 متــر مربــع بشــماره 5 فرعــی از پــالک 769۸- 

اصلــی واقــع دراراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان )مالــک 

ــمی( رس

هیــأت   139560302034030402 شــماره  رای   )9

ــد جــواد  شــماره  ــور فرزن ــی پ اول. ابوالفضــل قربانعل

شناســنامه 7079 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1260577244- ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبابخانــه و مغــازه بمســاحت 47/70 متــر مربــع 

بشــماره 32۸7 فرعــی  مجــزی از 2133 فرعــی از 

ــاغ بخــش 2 کاشــان  ــی واقــع درچهارب پــالک 1- اصل

)خریــداری از فاطمــه رضــوان(

هیــأت   139560302034030403 شــماره  رای   )10

اول. اعظــم سادات هاشــمی فرزنــد جــواد  شــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  ۸10 صــادره  شناســنامه 

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه   -1261796۸02

یکبابخانــه و مغــازه بمســاحت 47/70 متــر مربــع 

بشــماره 32۸7 فرعــی مجــزی از 2133 فرعــی از 

ــاغ بخــش 2 کاشــان  ــی واقــع درچهارب پــالک 1- اصل

)خریــداری از فاطمــه رضــوان(

11( رای شــماره 139660302034002445 هیــأت دوم. 

ــنامه  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــه فرزن ــره صفی طاه

ــی 6199۸79643-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 5 ص

چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 

ــع بشــماره 11411 فرعــی مجــزی از  ــر مرب 144/20 مت

ــاد  ــح اب ــی واقــع صال 4۸6۸ فرعــی از پــالک 2- اصل

ــان  ــت اکبری ــداری از عصم ــان )خری ــش دو کاش بخ

ــی ( یزدل

12( رای شــماره 139660302034002446 هیــأت دوم. 

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد غالمرض ــد دالوری فرزن محم

ــی 1262۸50665 -  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 9 ص

ــه بمســاحت  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان دو دان

ــع بشــماره 11411 فرعــی مجــزی از  ــر مرب 144/20 مت

ــاد  ــح اب ــی واقــع صال 4۸6۸ فرعــی از پــالک 2- اصل

ــان  ــت اکبری ــداری از عصم ــان )خری ــش دو کاش بخ

ــی( یزدل

ــأت دوم.  13( رای شــماره 139660302034003996هی

ــماره  ــر بش ــی اصغ ــد عل ــهی فرزن ــی س ــود جالل محم

شناســنامه 641 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -12634۸4506

مجــزی  فرعــی   11424 بشــماره  مترمربــع   9۸/40

ــح  ــع در صال ــی واق ــالک 2- اصل ــی از پ از729۸ فرع

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش ــاد بخ اب

14( رای شــماره 1396603020340034۸7هیــأت دوم. 

ســلطان خانــم اقبالــی نــوش ابــادی فرزنــد شــیرعلی 

بیــدگل  و  اران  از  بشــماره شناســنامه 19۸ صــادره 

بشــماره ملــی 6199767500– ششــدانگ یکبــاب خانه 

بمســاحت 126/50مترمربــع بشــماره 11425فرعــی 

مجــزی از  7402 فرعــی از پــالک 2- اصلــی واقــع در 

ــاد  بخــش 2 کاشــان.)مالک رســمی (  ــح اب صال

15( رای شــماره 13956030203400493۸هیــأت اول. 

ــنامه  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــی فرزن ــالل مغرب ج

122 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262191297 

ــع  ــه بمســاحت 113/15 مترمرب – ششــدانگ یکبابخان

ــالک  ــی از پ ــزی از 7۸ فرع ــی مج ــماره 5۸2 فرع بش

ــاد بخــش2 کاشــان. 3و1۸- اصلــی واقــع درغیــاث اب

)خریــداری از اقــای احمــد حدادیــان( 

هیــأت   139560302034023501 شــماره  رای   )16

رمضــان  فرزنــد  ویدوجــی  مشــهدی  اول. حســن 

بشــماره شناســنامه 5۸ صــادره از کاشــان بشــماره 

ملــی 126301451۸- ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــع بشــماره 622  ــه بمســاحت 94/2۸ مترمرب یکبابخان

ــاد   ــاث اب ــع در غی ــی واق ــالک 3و1۸- اصل ــی از پ فرع

ــه( ــن اولی ــداری از مالکی ــان )خری ــش 2 کاش بخ

17( رای شــماره 139560302034023500 هیــأت اول. 

ــماره  ــعلی بش ــد عباس ــی فرزن ــری ویدوج ــد اکب ناهی

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   24 شناســنامه 

12635۸4561- ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــع بشــماره 622  ــه بمســاحت 94/2۸ مترمرب یکبابخان

ــاد   ــاث اب ــع در غی ــی واق ــالک 3و1۸- اصل ــی از پ فرع

ــه( ــن اولی ــداری از مالکی ــان )خری ــش 2 کاش بخ

هیــأت   139560302034029237 شــماره  رای   )1۸

دوم. علــی اکبــر تــوان فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

2 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262439604- 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

پــالک  از  فرعــی  بشــماره 643  مترمربــع   10۸/2۸

3و1۸- اصلــی واقــع در غیــاث ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ــک رســمی( )مال

19( رای شــماره 139560302034029239 هیــأت دوم. 

ام البنیــن گلســتانه فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 

4 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262624۸51- 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

پــالک  از  فرعــی  بشــماره 643  مترمربــع   10۸/2۸

3و1۸- اصلــی واقــع در غیــاث ابــاد بخــش 2 کاشــان 

)مالــک رســمی(

ــأت دوم.  ــماره 139660302034002261 هی 20( رای ش

منوچهــر مســعودنیا فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 

ــی 0066644275  ــران بشــماره مل 4053 صــادره از ته

ــع  ــاحت 75/90 مترمرب ــه  بمس ــدانگ یکبابخان –شش

بشــماره 649 فرعــی از پــالک 3و1۸- اصلــی واقــع در 

غیــاث ابــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

21( رای شــماره 139660302034002260هیــأت دوم. 

مریــم کمانــی فرزندماشــااله بشــماره شناســنامه 

ــی 1262047791  1943 صــادره از کاشــان بشــماره مل

ــع  ــاحت 76/50 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان – شش

بشــماره 650 فرعــی از پــالک 3و1۸- اصلــی واقــع  در 

ــک رســمی( ــاد بخــش 2 کاشــان )مال ــاث اب غی

ــأت دوم. 22(رای شــماره 13966030203400234۸هی

ــیدعلی  ــد س ــادی فرزن ــوش اب ــوکار ن ــیدجواد نیک س

بــه شــماره شناســنامه413 صــادره از کاشــان بــه 

ــواری  ــدانگ چهاردی ــی6199979907- شش ــماره مل ش

ــاحت1521/25مترمربع  ــاختمان بمس ــر س ــتمل ب مش

بشــماره250 فرعــی از پــالک 4- اصلــی واقــع در 

ــمی( ــان)مالک رس ــش دو کاش ــاد بخ ــی اب عیس

139660302034000323هیــأت  شــماره  23(رای 

اول. ســید مهــدی میر هاشــمی فرزنــد ســیدجالل 

ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه12657 ص ــماره شناس ــه ش ب

ــاختمان   ــدانگ س ــی 1263439055-شش ــماره مل ش

ســوله بمســاحت150/25مترمربع بشــماره939۸فرعی 

مجــزی شــده از1372 فرعــی از پــالک 11- اصلــی 

از  دو کاشــان)خریداری  بخــش  زیــدی  در  واقــع 

ــی( ــکراله رجب ش

139660302034000373هیــأت  شــماره  24(رای 

شــماره  بــه  فرزنداحمــد  عبدالشــاه  اول.مســعود 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۸99 

ســاختمان   1261۸30652-ششــدانگ  ملــی 

بمســاحت67/33 مترمربــع بشــماره 9400 فرعــی 

مجــزی شــده از 313 فرعــی از پــالک 11- اصلــی واقــع 

در زیــدی بخــش دو کاشــان)خریداری از حســین 

زیدابــادی(

 25(رای شــماره 139560302034031474هیــأت دوم 

.ابوالفضــل رئیســی زیــدی فرزنــد حبیــب بــه شــماره 

شناســنامه1250117739

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره 

خانــه  یکبــاب  1250117739-ششــدانگ 

فرعــی  بشــماره9402  بمســاحت140/60مترمربع 

مجــزی شــده از  50۸ فرعــی از پــالک 11- اصلــی 

واقــع در زیــدی بخــش دو کاشــان)خریداری از اقــای 

زیــدی( رئیســی  حبیــب 

26( رای شــماره 13960302034001679 هیــأت اول.

ام البنیــن اشــوری نــوش ابــادی فرزنــد حســین 

ــه  ــدگل ب ــادره از اران و بی ــنامه 137 ص ــماره شناس بش

خانــه  یکبــاب  کدملــی6199۸65499- ششــدانگ 

ــی  ــماره 9406 فرع ــه ش ــع ب ــاحت 1۸1/۸ مترمرب بمس

ــی  ــالک11- اصل ــی  از پ ــده از۸331 فرع ــزی ش مج

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــدی بخ ــع در زی واق

139660302034002433هیــأت  شــماره  رای   )27

بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  .عبــاس کلباســی  دوم 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 2017 صــادره از کاشــان ب

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه   -1261۸7290۸

مترمربــع   76/15 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب 

ــی   ــده از۸769 فرع ــزی ش ــی مج ــماره 9410 فرع بش

 2 بخــش  زیــدی  در  واقــع  اصلــی  پــالک11-  از 

رســمی( کاشــان)مالک 

2۸( رای شــماره 139660302034002434 هیــأت دوم 

ــد رضــا بشــماره شناســنامه  ــال زارع حســینی فرزن .لی

193 صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1261902327- 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان س

ــی  ــماره 9410 فرع ــه ش ــع ب ــاحت 76/15 مترمرب بمس

ــی  ــالک11- اصل ــی  از پ ــده از۸769 فرع ــزی ش مج

ــدی بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( واقــع در زی

29( رای شــماره 1396603020340035۸3 هیــأت دوم 

.صنعــت زراعتــکار کاشــانی فرزنــد لطــف الــه بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 666 ص شناس

محصــور  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   -1261640071

مشــتمل بــر اطــاق بمســاحت 229/۸6 مترمربــع 

از359  شــده  مجــزی  فرعــی   9429 شــماره  بــه 

فرعــی  از پــالک11- اصلــی واقــع در زیــدی بخــش 2 

کاشــان)مالک رســمی(

ــأت اول  ــماره 139660302034003391 هی 30( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــن بش ــد محس ــار فرزن ــد بوج .محم

بــه کــد ملــی1250196795-  از کاشــان  0 صــادره 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 236/7 مترمربــع 

ــه شــماره 9431 فرعــی مجــزی شــده از2۸6فرعــی   ب

 2 بخــش  زیــدی  در  واقــع  اصلــی  پــالک11-  از 

کاشــان)خریداری از ورثــه حســین بوجــار(

هیــأت   139560302034027056 شــماره  رای   )31

ــماره  ــا بش ــد رض ــترکی فرزن ــی اس ــی کدخدائ اول .تق

ملــی  بــه کــد  کاشــان  از  صــادره   ۸ شناســنامه 

126315۸277- ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 

25/5مترمربــع بــه شــماره 4160 فرعــی مجــزی شــده 

ــع در جمــال  ــی واق از373 فرعــی  از پــالک12 - اصل

ــی( ــر خادم ــان)خریداری از ناص ــش 2 کاش ــاد بخ اب

139660302034007337هیــأت  شــماره  رای   )32

ــاس  ــد عب ــانی فرزن ــری کاش ــد بابااکب اول . علیمحم

ــد  ــه ک ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1302 ص ــماره شناس بش

ملــی1261۸34۸01- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

ــی مجــزی  ــه شــماره 9442 فرع ــع ب 173/92 مترمرب

شــده از615 فرعــی  از پــالک11- اصلــی واقــع در 

معصومــه  از  کاشــان)خریداری   2 بخــش  زیــدی 

شــیرخدایی(

هیــأت   139660302034005955 شــماره  رای   )33

اول .حمیــد رفیعــی نــوش آبــادی فرزنــد احمــد 

بشــماره شناســنامه 3۸35 صــادره از کاشــان بــه کــد 

ملــی12621099۸1- ششــدانگ یکبــاب مغــازه و انبــار 

ــه شــماره 9443 فرعــی  ــع ب بمســاحت 42/7 مترمرب

مجــزی شــده از274 فرعــی از پــالک11- اصلــی 

واقــع در زیــدی بخــش 2 کاشــان)خریداری از مســلم 

ــاری( اخب

 34( رای شــماره 139660302034004457 هیــأت 

دوم .سیدحسین هاشــمیان قمصــری فرزنــد ســید 

ــنامه ــماره شناس ــا بش رض

3926 صــادره از کاشــان بــه کــد ملــی 1260۸36320- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 127/70 مترمربــع 

بــه شــماره 41۸0 فرعــی مجــزی شــده از2071 فرعــی  

ــاد بخــش 2  ــال اب ــع در جم ــی واق ــالک12 - اصل از پ

کاشــان)مالک رســمی(

35( رای شــماره 13960302034001610 هیــأت اول.

محمــد عــرب زاده فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه 

۸64 صــادره از کاشــان بــه کدملــی1261061063- ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 90/35 

مترمربــع بــه شــماره 5641 فرعــی مجــزی شــده از9۸ 

فرعــی  از پــالک 13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم 

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   139660302034001609 شــماره  رای   )36

محمدحســین  فرزنــد  بزرگــی  اول.طاهــره 

بــه  کاشــان  از  صــادره   ۸ شناســنامه  بشــماره 

از ششــدانگ  کدملــی1261447964- ســه دانــگ 

یکبابخانــه بمســاحت 90/35 مترمربــع بــه شــماره 

5641 فرعــی مجــزی شــده از9۸ فرعــی  از پــالک 13- 

اصلــی واقــع در دشــت حکیم بخــش 2 کاشــان)مالک 

رســمی(

ــأت دوم.  37( رای شــماره 139660302034001312هی

فاطمــه پــورک فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه 

ــی 1262075221-  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش 355 ص

ــه  ــع ب ــاحت  ۸5 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش

ــی از  ــده از 4۸0فرع ــزی ش ــی مج ــماره 5642 فرع ش

پــالک 13 - اصلــی واقــع دردشــت حکیــم بخــش 2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

13966030203400593۸هیــأت  شــماره  رای   )3۸

بشــماره  علــی  فرزنــد  خونســاری  حســین   . اول 

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 

12500۸9963- ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

مشــتمل برســاختمان بمســاحت 63/7۸ مترمربــع بــه 

شــماره 5660 فرعــی مجــزی شــده از 1716 فرعــی از 

پــالک 13 - اصلــی واقــع دردشــت حکیــم بخــش 2 

رســمی( کاشــان)مالک 

هیــأت   139560302034026995 شــماره  رای   )39

دوم.ریحانــه نظیمــی آرانــی فرزنــد جــواد بشــماره 

بــه کدملــی  کاشــان  از  صــادره   12121 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -6199161203

از  فرعــی   2216۸ شــماره  بــه  مترمربــع   103/50

ــش 2  ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق ــالک  15 - اصل پ

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی(

هیــأت   13956030203402۸390 شــماره  رای   )40

محمــد   فرزنــد  طاهــری  ور  پیلــه  فاطمــه  اول. 

ــی  ــه کدمل ــران ب بشــماره شناســنامه 906 صــادره از ته

ــاحت96  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 0055227۸56- شش

ــالک  15 -  ــی از پ ــماره 22213 فرع ــه ش ــع ب مترمرب

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک  ــی واقــع در ناجــی آب اصل

ــمی( رس

139560302034032066هیــأت  شــماره  رای   )41

ــه بشــماره  ــد خیرال ــور فرزن دوم. مصطفــی اســالمی پ

شناســنامه 331 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ    -12620316۸0

بمســاحت 100/11 مترمربــع بشــماره 222۸2 فرعــی 

 2 بخــش  ابــاد   ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 از 

ــن مشــاعی  کاشــان)خریداری مــع الواســطه از مالکی

ــاد( ــی اب ناج

139660302034000339هیــأت  شــماره  رای   )42

اول. خدیجــه قاســمی نصــر آبــادی فرزنــد احمــد 

بشــماره شناســنامه 1742 صــادره از کاشــان بشــماره 

یکبابخانــه  ششــدانگ    -1263495516 ملــی 

ــی  ــماره 22290  فرع ــع بش ــاحت 99/96 مترمرب بمس

ــش 2  ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک15- اصل از پ

کاشــان)خریداری از حســین فتاحــی( 

43( رای شــماره 139660302034000349هیــأت اول. 

ــز بشــماره شناســنامه 975  ــد پروی ــی فرزن ــی مالی عل

صــادره از کاشــان

ششــدانگ   -126203۸121 ملــی  بشــماره 

یکبابخانــه بمســاحت 99 مترمربــع بشــماره 22291 

ــی  ــالک15- اصل ــی از پ ــزی از 5922 فرع ــی مج فرع

واقــع در ناجــی ابــاد  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

44( رای شــماره 139660302034000327هیــأت اول. 

ــه  ــب ال ــد حبی ــادی فرزن ــی آب ــری عل ــا قدی علیرض

بشــماره شناســنامه 3150 صــادره از کاشــان بشــماره 

ملــی 126197۸5۸7- ششــدانگ زمیــن محصــور 

اعیــان بمســاحت 215/۸ مترمربــع  بــر  مشــتمل 

ــی  از  بشــماره 22294  فرعــی مجــزی از 20613 فرع

ــش 2  ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک15- اصل پ

ــمی( ــان)مالک رس کاش

45( رای شــماره 139660302034000737هیــأت دوم. 

ــد محمــود بشــماره شناســنامه  ــاس شــطفی فرزن عب

4۸ صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262۸9۸۸97- 

مترمربــع   105 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره 22300 فرعــی مجــزی از 6615 فرعــی از 

ــش 2  ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 15 - اصل پ

ــمی ( ــان)مالک رس کاش

139660302034002403هیــأت  شــماره  رای   )46

دوم. محمدجــواد ســربلوک فرزنــد نــوروز بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   69 شناســنامه 

1263311040- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 135 

مترمربــع بشــماره 22303 فرعــی مجــزی از 6722 

فرعــی  از پــالک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد  

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی ( 

47( رای شــماره 139660302034002432هیأت دوم. 

مهیــن زراعــت کاشــانی فرزنــد علــی محمــد بشــماره 

شناســنامه 3506 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1262106699- س

ــی  ــماره22304 فرع ــع بش ــاحت 63/70 مترمرب بمس

ازپــالک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 

ــمی(  ــان)مالک رس کاش

139660302034002431هیــأت  شــماره  رای   )4۸

دوم. محمدعلــی رضــا کریــم فرزنــد حســین بشــماره 

شناســنامه 5۸1 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان 1261993535- ســه دان

ــی  ــماره22304 فرع ــع بش ــاحت 63/70 مترمرب بمس

ازپــالک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 

کاشــان)مالک رســمی(

139660302034001163هیــأت  شــماره  رای   )49

ماشــااله  فرزنــد  احمــدی  زاده  دالل  اشــرف  دوم. 

بشــماره شناســنامه 444 صــادره از کاشــان بشــماره 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی 1262202329- شش مل

ــی  ــماره 22305 فرع ــع بش ــاحت 100/79مترمرب بمس

ــاد  بخــش 2  ــع در ناجــی اب ــی واق ــالک15- اصل از پ

کاشــان)مالک رســمی(

50( رای شــماره 139660302001176هیــأت دوم. زهــرا 

ــد ماشــااله بشــماره شناســنامه  ــاس فرزن روشــن قی

694 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262212642- 

اعیــان  بــر  مشــتمل  چهاردیــواری  ششــدانگ 

ــی  از  ــع بشــماره 22307  فرع بمســاحت 160 مترمرب

ــش 2  ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 15- اصل پ

ــی  ــم شمس ــطه از خان ــع الواس ــان)خریداری م کاش

بخشــی(                ادامــه  در صفحــه 8
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ــر  ــأت دوم. امی ــماره 139660302001159هی 51( رای ش

ماشــااله ئــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه 

ــی 1262988871-  ــماره مل ــان  بش ــادره از کاش 31 ص

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 

ــی  ــع در ناج ــی واق ــالک 15- اصل ــی از پ 22309  فرع

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد  بخ اب

اول.  139660302001689هیــأت  شــماره  رای   )52  

غالمعلــی حمیــدی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

557 صــادره از کاشــان  

بشــماره ملــی 1261122828- ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی    22310 بشــماره  مترمربــع   85 بمســاحت 

ــع  ــی واق ــالک 15- اصل ــی از پ ــزی از 5933 فرع مج

ــدی  ــان)خریداری از مه ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی اب در ناج

هادیــزاده(

ــأت اول  ــماره139660302034001563  هی 53( رای ش

ــی بشــماره شناســنامه  ــد عل .حســن شــیرخدائی فرزن

389 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261419715 

–ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور و مشــجر مزروعــی 

مترمربــع   647/02 بمســاحت  اطــاق  بــر  مشــتمل 

بشــماره 22311 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع 

ــی  ــان)خریداری از شمس ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج

ــی( بخش

ــأت دوم.  ــماره 139660302034001715 هی 54( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــی راد فرزن ــه مقام فاطم

965 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261778294 

ــاختمان  ــر س ــتمل ب ــه مش ــدرب باغچ ــدانگ یک –شش

ــی  ــماره 22312 فرع ــع بش ــاحت 461/30 مترمرب بمس

از پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــی( ــعید معاف ــان)خریداری از س کاش

هیــأت   139660302034001653 شــماره  رای   )55

اول. ناصــر باقــری بیدگلــی فرزنــد محمــد بشــماره 

ــماره  ــه ش ــدگل ب ــادره از اران و بی ــنامه 283 ص شناس

ملــی 6199476581 –ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

65 مترمربــع بشــماره 22313  فرعــی مجــزی از6565 

فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)خریداری از محمــد صبــوری(

ــأت اول.  ــماره 139660302034001663 هی 56( رای ش

حســن شــیر خدائــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 

389 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261419715 

بــر  زمیــن محصــور مشــتمل  قطعــه  –ششــدانگ 

بشــماره  مترمربــع   1188/07 بمســاحت  ســاختمان 

ــی  ــع درناج ــی واق ــالک 15- اصل ــی از پ 22314  فرع

ــا  ــاج رض ــه ح ــان)خریداری از ورث ــش2 کاش ــاد بخ آب

ــی( بخش

هیــأت   139660302034001824 شــماره  رای   )57

ــماره  ــر بش ــی اکب ــد عل ــوف فرزن ــار رئ ــرا افش اول. زه

ــی  ــماره مل ــه ش ــن ب ــادره از ورامی ــنامه 690 ص شناس

محصــور  زمیــن  قطعــه  –ششــدانگ   1262381193

ــع  ــاحت 99/40 مترمرب ــاختمان بمس ــر س ــتمل ب مش

ــع  ــی واق ــالک 15- اصل ــی از پ ــماره 22315  فرع بش

ــی  ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از مصطف درناجــی آب

ــدی( عاب

ــأت دوم.  ــماره 139660302034000766 هی 58( رای ش

حســن دلیــری فــر فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 69 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262890640 –ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 145/74 

مترمربــع بشــماره 22322  فرعــی از پــالک 15- اصلــی 

واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

ــأت دوم.  ــماره 139660302034000768 هی 59( رای ش

فاطمــه مســاحی برزکــی فرزنــد علــی محمــد بشــماره 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 2359 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــاب خان ــگ از ششــدانگ یکب 1260919961 –ســه دان

بمســاحت 145/74 مترمربــع بشــماره 22322  فرعــی 

از پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

هیــأت   139660302034000741 شــماره  رای   )60

ــد ماشــااله بشــماره  ــرد فرزن ــدی ف ــه حمی دوم. محبوب

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 695 ص شناس

1262250528 –ســه دانــگ از ششــدانگ بــاغ و اطــاق 

بشــماره  مترمربــع   597/74 بمســاحت  ان  داخــل 

ــی  ــع درناج ــی واق ــالک 15- اصل ــی از پ 22323  فرع

آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه  از 

ــاد( ــال اب ــدزارع جم محم

ــأت دوم.   61( رای شــماره 139660302034000739 هی

عبــاس رضوانــی کیــا فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 

39619 صــادره از

کاشــان بــه شــماره ملــی 1260386236 –ســه دانــگ از 

ششــدانگ بــاغ و اطــاق داخــل ان بمســاحت 597/74 

مترمربــع بشــماره 22323  فرعــی از پــالک 15- اصلــی 

ــع  ــان)خریداری م ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج واق

الواســطه  از محمــدزارع جمــال ابــاد(

139660302034000573هیــأت  شــماره  رای   )62

خدابخــش  فرزنــد  جوشــقانی  محمدخدایــی  دوم. 

بشــماره شناســنامه 205 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 

ــر  ــواری مشــتمل ب 1263592589- ششــدانگ چهاردی

اعیــان بمســاحت160 مترمربــع بــه شــماره 22325 

فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ــتکار  ــه کش ــم فاطم ــان)واگذاری از خان ــش 2 کاش بخ

جوشــقانی(

هیــأت    139660302034000569 شــماره  رای   )63

مرتضــی  فرزنــد  زریــن  خشــت  مصطفــی  دوم. 

بشــماره شناســنامه 1250057930 صــادره از کاشــان 

ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــی 1250057930- شش ــه کدمل ب

بمســاحت87/27 مترمربــع بــه شــماره 22326 فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 15- اصل از پ

کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   139660302034003409 شــماره  رای   )64

ــماره  ــد بش ــی محم ــد عل ــا پریچهرفرزن اول. حمیدرض

بــه کدملــی  کاشــان  از  صــادره   1854 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261871278

57/20 مترمربــع بــه شــماره 22344 فرعــی مجــزی از 

5807 فرعــی ازپــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ــمی( ــک رس ــان) مال ــش 2 کاش بخ

139660302034003620هیــأت  شــماره  رای   )65

دوم. روح الــه اخــوان ارمکــی فرزنــد نعمــت الــه 

بــه  کاشــان  از  صــادره   161 شناســنامه  بشــماره 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی 1261919807- شش کدمل

بمســاحت 124/10 مترمربــع بــه شــماره 22345 فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 15- اصل از پ

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم شمســی 

بخشــی(

139660302034003616هیــأت  شــماره  رای   )66

الــه   نعمــت  فرزنــد  ارمکــی  اخــوان  الــه  دوم.روح 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261919807

124/29 مترمربــع بــه شــماره 22346 فرعــی از  پــالک 

15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ــم شمســی بخشــی( ــداری مــع الواســطه از خان )خری

139660302034003612هیئــت  شــماره  رای   )67

دوم. روح الــه اخــوان ارمکــی فرزنــد نعمــت الــه 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

1261919807- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 122/69 

ــالک 15-  ــی از  پ ــماره 22347 فرع ــه ش ــع ب مترمرب

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــی( ــی بخش ــم شمس ــطه از خان ــع الواس م

139660302034002354هیــأت  شــماره  رای   )68

دوم. روح الــه اخــوان ارمکــی فرزنــد نعمــت الــه 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

ــری  ــاب کارگاه گالب گی ــدانگ یکب 1261919807- شش

بــه شــماره 22348  بمســاحت 283/22 مترمربــع 

فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از  ورثــه مرحــوم رضــا 

ــی( ــی کاش بخش

139660302034003601هیــأت  شــماره  رای   )69

دوم. روح الــه اخــوان ارمکــی فرزنــد نعمــت الــه 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

بمســاحت  یکبــاب کارگاه  1261919807- ششــدانگ 

از   فرعــی   22349 شــماره  بــه  مترمربــع   470/78

پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم شمســی 

بخشــی(

ــأت اول.  ــماره 139660302034003961 هی  70( رای ش

حامــد فــالح فرزند عباســعلی بشــماره شناســنامه 376 

صــادره از کاشــان 

یکبابخانــه  بــه کدملــی 1262075432- ششــدانگ 

بمســاحت 104/18 مترمربــع بــه شــماره 22355 فرعــی 

مجــزی از7884 فرعــی  ازپــالک 15- اصلــی واقــع در 

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ناجــی اب

ــأت اول.  71( رای شــماره 139660302034003604  هی

حســن مهــرآرا فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 144 

صــادره از اران و بیــدگل بــه کدملــی 6199523148-ســه 

ــان  ــر اعی ــتمل ب ــواری مش ــدانگ چهاردی ــگ از شش دان

بمســاحت 649/30 مترمربــع بــه شــماره 22359 فرعی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 15 -اصل از پ

کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا بخشــی(

72( رای شــماره 139660302034003605  هیــأت اول. 

ــنامه 132  ــماره شناس ــم بش ــد کاظ ــرآرا فرزن ــه مه امین

صــادره از اران و بیــدگل بــه کدملــی 6199626060-ســه 

ــان  ــر اعی ــتمل ب ــواری مش ــدانگ چهاردی ــگ از شش دان

بمســاحت 649/30 مترمربــع بــه شــماره 22359 فرعی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 15 -اصل از پ

ــه رضــا بخشــی( کاشــان)خریداری از ورث

هیــأت    139660302034003559 شــماره  رای   )73

دوم. زهــره زیــن الدینــی فرزنــد مرتضــی  بشــماره 

کدملــی  بــه  باختــران  از  صــادره   58 شناســنامه 

3257813384- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 

ــزی از5507  ــی مج ــماره 22361 فرع ــه ش ــع ب مترمرب

فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

2 کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت    139660302034002611 شــماره  رای   )74

اکبــر   علــی  فرزنــد  ظهیرکاشــانی  ماشــااله  دوم. 

بــه  کاشــان   از  صــادره   825 شناســنامه  بشــماره 

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ   -1262251826 کدملــی 

ــه شــماره 22364 فرعــی  ــع ب بمســاحت 60/90 مترمرب

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 15- اصل از پ

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه احمــد امیــر(

هیــأت    139660302034002613 شــماره  رای   )75

دوم. ماشــااله ظهیــر کاشــانی فرزنــد علــی اکبــر 

بــه  کاشــان   از  صــادره   825 شناســنامه  بشــماره 

یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262251826 کدملــی 

بمســاحت 94/30 مترمربــع بــه شــماره 22365 فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 15- اصل از پ

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه احمــد امیــر(

هیــأت    139660302034002615 شــماره  رای   )76

دوم. ماشــااله ظهیــر کاشــانی فرزنــد علــی اکبــر 

بشــماره شناســنامه 825 صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 

1262251826- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 76/60 

مترمربــع بــه شــماره 22366 فرعــی از پــالک 15- 

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــر( ــد امی ــه احم ــع الواســطه از ورث م

77( رای شــماره 139660302034002617  هیــأت دوم. 

ماشــااله ظهیــر کاشــانی فرزندعلــی اکبــر  بشــماره 

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   825 شناســنامه 

ــر  ــار مشــتمل ب ــاب انب 1262251826- ششــدانگ یکب

اعیــان بمســاحت361/65 مترمربــع بــه شــماره 22367 

فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه احمــد امیــر(

هیــأت   139660302034003404 شــماره  رای   )78

دوم. علــی کاظمــی فرزنــد خســرو بشــماره شناســنامه 

0 صــادره از کاشــان بــه کــد ملــی 1250078598 - 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 182/39 مترمربــع 

بشــماره 22369 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج

 79( رای شــماره 139660302034003650 هیــأت اول. 

ســید مهــدی ســبطینی فرزندعلــی بشــماره شناســنامه 

175صــادره از اران

و بیــدگل بــه شــماره ملــی 6199673131 - ســه دانــگ 

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/20 مترمربــع 

بشــماره 22380 فرعــی مجــزی  از 1546 فرعــی از 

پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)مالک رســمی(

ــأت اول.  ــماره 139660302034003652 هی 80( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــدی فرزن ــره احم طاه

267 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262376963 

ــاحت  ــه بمس ــاب خان ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان - س

ــزی  از  ــی مج ــماره 22380 فرع ــع بش 112/20 مترمرب

1546 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   139660302034003389 شــماره  رای   )81

بشــماره  بابامــراد  فرزنــد  نظــری  اول.حســین 

شناســنامه 274 صــادره از کرمانشــاه بــه شــماره ملــی 

ــه اطــاق  ــار مشــتمل ب 3839048296 - ششــدانگ انب

ــی  ــماره 22389 فرع ــع بش ــاحت 250/25 مترمرب بمس

از پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا بخشــی(

82(رای شــماره 139660302034004998 هیــأت اول. 

اعظــم ایقانــی یزدلــی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 

28 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261918460 – 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

ــالک  ــی از پ ــماره 22393  فرع ــع بش 187/45 مترمرب

15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

83(رای شــماره 139660302034004999 هیــأت اول. 

مجیــد نجابــت قمصــری فرزنــد محمــود بشــماره 

شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  1262661326 – ســه 

بشــماره  مترمربــع   187/45 بمســاحت  ســاختمان 

ــی  ــع درناج ــی واق ــالک 15- اصل ــی  از پ 22393 فرع

ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

84(رای شــماره 139660302034005061 هیــأت اول. 

ــد مهــدی بشــماره  ــری فینــی فرزن طاهــره حاجــی اکب

شناســنامه 77 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1263021972 –ششــدانگ یکبــاب کارگاه بمســاحت 

ــزی  ــی مج ــماره 22394  فرع ــع بش 355/30 مترمرب

از 16733 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ اب

85(رای شــماره139660302034005063 هیــأت اول. 

ــد مهــدی بشــماره  ــری فینــی فرزن طاهــره حاجــی اکب

شناســنامه 77 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

یکبــاب کارگاه ســنگبری  1263021972 –ششــدانگ 

بمســاحت 844/75 مترمربــع بشــماره 22395  فرعــی 

ــع  ــی واق ــالک 15- اصل ــی از پ ــزی از 16733 فرع مج

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب درناج

86(رای شــماره 139660302034005058 هیــأت اول. 

ــد مهــدی بشــماره  ــری فینــی فرزن طاهــره حاجــی اکب

شناســنامه 77 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  –ششــدانگ   1263021972

187/25 مترمربــع بشــماره 22396  فرعــی مجــزی  از 

16733 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع ناجــی ابــاد 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ

هیــأت   139660302034005112 شــماره  87(رای 

ــماره  ــد بش ــد محم ــرد فرزن ــی منف ــا توتون دوم. علیرض

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 5866 صــادره از کاشــان ب

ــاحت  ــه بمس ــاب خان ــدانگ یکب 1263371175 – شش

98/50 مترمربــع بشــماره 22398 فرعــی از پــالک 

15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

ــمی( رس

ــأت اول.  ــماره 139660302034000377 هی 88(رای ش

حســین عطابخشــی کاشــی فرزنــد تقــی بشــماره 

شناســنامه 118 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــاحت  ــه بمس ــاب خان ــدانگ یکب 1261665376 – شش

57 مترمربــع بشــماره 6521 فرعــی مجــزی از1260 

از پــالک 23- اصلــی واقــع در درب فیــن  فرعــی 

بخــش2 کاشــان)خریداری از اداره بــرق(

هیــأت   139660302034002426 شــماره  89(رای 

ــه  ــد نصرال ــقانی فرزن ــری جوش ــرا باق ــه زه دوم فاطم

بشــماره شناســنامه 1 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  – ششــدانگ   1263264735

مجــزی  فرعــی   6523 بشــماره  مترمربــع   153/90

از5805 فرعــی از پــالک 23- اصلــی واقــع در درب 

فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم 

ــرد( ــی مج ــره ابراهیم زه

90(رای شــماره 139660302034001314 هیــأت دوم. 

ــد امیرخــان بشــماره شناســنامه  محمــد عظیمــی فرزن

821 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261884671 

ــاحت 250/65  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب -  شش

مترمربــع بشــماره 6526 فرعــی مجــزی از 361 فرعــی 

از پــالک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

91(رای شــماره 139660302034000732 هیــأت دوم. 

امیــر احمــدی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 843 

ــی 1263320988 –  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص

ــاحت 158  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س

مترمربــع بشــماره 6527 فرعــی مجــزی از 361 فرعــی 

از پــالک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

92(رای شــماره 139660302034000731 هیــأت دوم. 

ســمیرا ســتاک فرزنــد رجــب علــی بشــماره شناســنامه 

ــی 4969704090  ــه شــماره مل ــه ب 282 صــادره از صحن

ــه بمســاحت 158  – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان

مترمربــع بشــماره 6527  فرعــی مجــزی از 361 فرعــی 

ــش2  ــن  بخ ــع در درب فی ــی واق ــالک 23- اصل از پ

کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   139660302034001706 شــماره  93(رای   

ــماره  ــد بش ــد احم ــژاد فرزن ــاری ن ــد ذوالفق اول. محم

شناســنامه 54صــادره از کاشــان

بشــماره ملــی 1262930766 – ششــدانگ چهاردیــواری 

مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 168/35 مترمربــع 

از  از 5536 فرعــی  بشــماره 6528 فرعــی مجــزی 

پــالک 23 - اصلــی واقــع در درب فیــن  بخــش2 

کاشــان)مالک رســمی(

94(رای شــماره 139660302034001709 هیــأت اول. 

محمدمهــدی ســمائی فرزند قاســم بشــماره شناســنامه 

1065 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261998375 

– ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 81/70 

مترمربــع بشــماره 6529  فرعــی مجــزی از 459 فرعــی 

ــش2  ــن  بخ ــع در درب فی ــی واق ــالک 23- اصل از پ

کاشــان)مالک رســمی(

ــأت اول. ــماره 139660302034003481 هی  95(رای ش

ــین  ــید حس ــد س ــور فرزن ــادات پ ــل س ــید ابوالفض س

ــنامه 199  ــماره شناس بش

ملــی1263560326  شــماره  بــه  ازکاشــان  صــادره 

بــر  زمیــن محصــور مشــتمل  قطعــه  –ششــدانگ 

بشــماره مترمربــع  انباربمســاحت101 

6530  فرعــی مجــزی از 361 فرعــی از پــالک 23- 

اصلــی واقــع در درب فیــن  بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــیداحمدرضوی( ــه س ازورث

ــأت دوم.  ــماره 139660302034003459 هی 96(رای ش

ابوالفضــل ترابــی نیــا فرزنــد عزیــز بشــماره شناســنامه 

161 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1262988551 

ــتمل  ــی مش ــح فروش ــار مصال ــاب انب ــدانگ یکب –شش

بــر اعیــان بمســاحت 302/30 مترمربــع بشــماره 6533  

فرعــی مجــزی از 81 فرعــی از پــالک 23- اصلــی واقــع 

در درب فیــن  بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   139660302034003491 شــماره  رای   )97

سیدمحســن  فرزنــد  انتظــاری  محمــد  ســید  اول. 

بشــماره شناســنامه 85 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی 

1261570022- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 595/2 

مترمربــع بشــماره 6534 فرعــی مجــزی از 351 فرعــی 

ــش 2  ــن بخ ــع در درب فی ــی واق ــالک 23 - اصل از پ

ــره( ــی و غی ــین مزروع ــان)خریداری از حس کاش

 98( رای شــماره 139560302034005006هیــأت اول.

مصطفــی جهیــن فرزندحســین بشــماره شناســنامه 

ــه ــان  ب ــادره ازکاش 1990 ص

زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   -1261966988 کدملــی 

محصــور مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 832 مترمربــع 

ــی از  ــی مجــزی  از 1782 فرع ــه شــماره 10773 فرع ب

ــن کوچــک بخــش 2  ــع در فی ــی واق ــالک 33- اصل پ

ــمی( ــان)مالک رس کاش

ــأت اول0  ــماره 139660302034001713 هی  99( رای ش

مرتضــی انصــاری فرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه 98 

صــادره از کاشــان بــه

ــاختمان  ــدانگ س ــی 1262346746- شش ــماره مل ش

ــماره 236  ــع بش ــاحت 80/64 مترمرب ــکونی بمس مس

فرعــی مجــزی از 11 فرعــی از پــالک 48- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان.)مالک رس ــش2 کاش ــه بخ در درب عمل

هیــأت   139660302034004006 شــماره  رای   )100

ــماره  ــااله بش ــد ماش ــرزی فرزن ــاری ب ــم صف اول. اعظ

بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه 1 صــادره 

بمســاحت  یکبابخانــه  1239937751-ششــدانگ 

از  فرعــی مجــزا  بشــماره 12540  مترمربــع   78/95

ــع در  ــی واق ــالک 49- اصل ــی  از پ ــماره 1364 فرع ش

صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از محمــود درب 

اصفهانــی (

ــأت دوم.  ــماره 139660302034004603 هی 101( رای ش

مجتبــی زارعــی  فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 1463  

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261836413- 

بمســاحت 133/95  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 

مترمربــع بشــماره 14046  فرعــی مجــزا از شــماره 

ــی  ــع در صف ــی واق ــالک 49- اصل ــی  از پ 5836 فرع

ــطه از  ــع الواس ــداری م ــان. ) خری ــش2 کاش ــاد بخ اب

ــی( ــوان جهق ــال پهل ــم لی خان

ــأت اول.  102( رای شــماره 139560302034030406 هی

امیرحســین حیــدری فرزنــد صــادق بشــماره شناســنامه 

ــی 1239894831-  ــماره مل ــه ش ــز ب ــادره از نطن 51 ص

یــک دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 82/20 

مترمربــع بشــماره 14321 فرعــی مجــزی از شــماره 

ــی  ــع در صف ــی واق ــالک 49- اصل ــی  از پ 8769 فرع

ــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از ســیدعلی اخــوان( اب

103( رای شــماره 139560302034030407 هیــأت اول. 

ــماره  ــین بش ــد سیدحس ــژاد فرزن ــی ن ــه طباطبائ فاطم

شناســنامه 287 صــادره از نطنــز بــه شــماره ملــی 

1239909969- پنــج دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 82/20 مترمربــع بشــماره 14321 فرعــی 

مجــزی از شــماره 8769 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی 

واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از 

ــوان( ــیدعلی اخ س

هیــأت   139560302034030342 شــماره  رای   )104

ــماره  ــد بش ــد احم ــار فرزن ــدی زاده عط ــی مه دوم. عل

شناســنامه 990 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1262081572- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 69 

مترمربــع بشــماره 14336 فرعــی مجــزی از 11453 

فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از فاطمــه 

ــر ( ــر نیاس ــدی ذاک ــری ومه اقاباق

هیــأت   139560302034030829 شــماره  رای   )105

دوم. غالمرضــا عفتــی فرزنــد غالمحســین بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 644 ص شناس

1261816145- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی   14337 بشــماره  مترمربــع   160 بمســاحت 

مجــزی از 4386 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در 

ــمی ( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب صف

هیــأت   139560302034030828 شــماره  رای   )106

دوم. طاهــره کمــال آرانــی فرزنــد محمــد بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1463 ص شناس

1262002354- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی   14337 بشــماره  مترمربــع   160 بمســاحت 

مجــزی از 4386 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در 

ــمی ( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب صف

139560302034030846هیــأت  شــماره  107(رای 

بشــماره  فرزندغالمحســین  عفتــی  اعظــم  دوم. 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1206 ص شناس

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1261888537- س

ــی  ــماره 14338 فرع ــع بش ــاحت 160/60 مترمرب بمس

مجــزی از 4386 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در 

ــمی ( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب صف

هیــأت   139560302034030845 شــماره  رای   )108

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  قنبــری  محمدرضــا  دوم. 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 407 ص شناس

1260670228- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــماره 14338 فرع ــع بش ــاحت 160/60 مترمرب بمس

مجــزی از 4386 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در 

ــمی ( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب صف

109( رای شــماره 139560302034031444 هیأت دوم. 

محمدتقیــان فینــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 

ــی 1263268684  ــه شــماره مل 20 صــادره از کاشــان ب

مترمربــع   102/20 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره 14341 فرعــی مجــزی از  1638 فرعــی  از 

پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 

کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از فاطمــه ملکــی پــور 

ــان( کاش

ــأت دوم.  110( رای شــماره 139560302034032104 هی

علــی هوشــنگی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 

ملــی  شــماره  بــه  علیــا  صومعــه  از  صــادره   18

ــن محصــور مشــتمل  5459687039- ششــدانگ زمی

ــع  ــاحت 677/21 مترمرب ــاختمان بمس ــاق و س ــر اط ب

بشــماره 14342  از 11013 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی 

واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از 

معصومــه علیرضائــی(

111( رای شــماره 139660302034000391 هیــأت اول. 

ــد محمــد بشــماره  ــدی خرمدشــتی فرزن حســین اخون

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 326 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260663991

127/20 مترمربــع بشــماره 14350 فرعــی مجــزا از 1318 

فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع صفــی ابــاد بخــش2 

کاشــان.)خریداری از لطــف الــه خــان عاملــی و غیــره(

ــأت دوم.  112( رای شــماره 139660302034002406 هی

ــواد بشــماره  ــد ج ــی فرزن ــی زاده بیدگل حســین مندعل

بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه 0 صــادره 

1250203171- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 89/93 

مترمربــع بشــماره 14361  فرعــی مجــزا از 1316 فرعــی  

ــش2  ــاد بخ ــی اب ــع در صف ــی واق ــالک 49- اصل از پ

کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از جــواد پــردو فرزنــد 

ماشــااله(

ــأت اول.  113( رای شــماره 13966030203403598 هی

ــد محمداســماعیل بشــماره  ــژاد فرزن قدیــر عبدالعلــی ن

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 13602 صــادره از اذرشــهر ب

1698606028-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 104/51 مترمربــع بشــماره 14367 از 8339 

فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

ــادی( ــدی نه ــداری از مه ــان.) خری ــش2 کاش بخ

هیــأت   13966030203403599 شــماره  رای   )114

ــد اســداله بشــماره  ــن فرزن ــم اســدزاده خارک اول. مری

شناســنامه 302 صــادره از تهــران بــه شــماره ملــی 

0056008457-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 104/51 مترمربــع بشــماره 14367 از 8339 

فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخــش2 کاشــان.) خریــداری از مهــدی نهــادی(

 115( رای شــماره 139660302034002402 هیــأت دوم. 

ــد محمــد بشــماره شناســنامه 748  حســین زارع فرزن

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262261554- 

بــر  مشــتمل  محصــور  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 

بشــماره  مترمربــع   151/03 بمســاحت  ســاختمان  

14369  از 10650 فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع در 

صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از احــد از وراث 

ــودائی(  ــاج س خانمت

 116( رای شــماره 139660302034002621 هیــأت دوم. 

علــی قاســمی فرزنــد نجــات علــی بشــماره شناســنامه 

15 صــادره از کاشــان بشــماره 1262456312- ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 136/75 

از 9302  بشــماره 14370 فرعــی مجــزی  مترمربــع 

فرعــی ازپــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

ــمی ( ــک رس ــان.) مال ــش2 کاش بخ

هیــأت   139660302034002398 شــماره  رای   )117  

ــماره  ــی بش ــات عل ــد نج ــمی فرزن ــد قاس دوم. محم

شناســنامه 7 صــادره از کاشــان بشــماره 1262470226- 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 136/75 

ــی مجــزی از ــع بشــماره 14370 فرع مترمرب

9302 فرعــی ازپــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخــش2 کاشــان.) مالــک رســمی (

 118( رای شــماره 139660302034002423 هیأت دوم. 

اعظــم جعفــرزاده زارع فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه 

ــی 1262244498-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 92 ص

مترمربــع   130/90 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــماره1275 ــی از ش ــماره 14372 فرع بش

فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع صفــی ابــاد بخــش2 

کاشــان.) خریــداری از اقــای جــواد پــاک طینــت(

هیــأت   139660302034002442 شــماره  رای   )119

دوم. طاهــره ظاهــری نیــا فرزنــد محمــود بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1025 ص شناس

ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــم دان ــک ونی 1261610059-ی

ــماره 14373 از  ــع بش ــاحت 27/90 مترمرب ــه بمس خان

ــاد  522 فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع درصفــی اب

بخــش2 کاشــان.) خریــداری مــع الواســطه از وراث  

ــی( ــیدمحمد خوارزم س

120( رای شــماره 139660302034002441 هیــأت دوم. 

مهــدی محمــودزاده نســاج فرزنــد عبــاس بشــماره 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 2798 صــادره از کاشــان ب

ششــدانگ  از  دانــگ  ونیــم  1260544079-چهــار 

یکبابخانــه بمســاحت 27/90 مترمربــع بشــماره 14373 

از 522 فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع درصفــی 

ــاد بخش2کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از وراث  اب

ــی( ــیدمحمد خوارزم س

هیــأت   139660302034001079 شــماره  رای   )121  

ــماره  ــین بش ــد غالمحس ــی فرزن ــه معصوم دوم. فرزان

شناســنامه 1378 صــادره از

کاشــان بــه شــماره ملــی 1263326323- ســه دانــگ 

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100/60 مترمربــع 

بشــماره 14374  از 8950 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی 

ــداری از  ــاد بخــش2 کاشــان.0) خری واقــع در صفــی اب

خانــم مهــری نهــادی کاشــانی(

 122( رای شــماره 139660302034001078 هیــأت دوم. 

ــنامه  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــی فرزن ــا جمال علیرض

367 صــادره از کاشــان

ــگ از ششــدانگ  ــی 1261904060- ســه دان بشــماره مل

یکبابخانــه بمســاحت 100/60 مترمربــع بشــماره 14374 

ــع در صفــی  ــی واق ــالک 49- اصل از 8950 فرعــی  از پ

ابــاد بخــش2 کاشــان) خریــداری از خانــم مهــری 

ــادی کاشــانی( نه

هیــأت   139660302034001105 شــماره  رای   )123

ــماره  ــر بش ــد ناص ــیری فرزن ــوض س ــعود ح دوم.مس

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 8513 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263397646- س

بمســاحت 96/25 مترمربــع بشــماره 14376فرعــی 

مجــزی از9070 فرعــی ازپــالک 49- اصلــی واقــع 

درصفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ــی ( ــردش میدان ــاس گ از عب

ــأت دوم. ــماره 139660302034001106 هی 124( رای ش

ــنامه 0  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــمیه فرزن ــه قاس فاطم

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1250262161- ســه 

 96/25 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 

مترمربــع بشــماره 14376 فرعــی مجــزا از شــماره 

9070 فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

ــداری مــع الواســطه از عبــاس  بخــش2 کاشــان. )خری

ــی( ــردش میدان گ

 125( رای شــماره 139660302034001634 هیــأت اول.

رضــا واحــدی زاده فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 

0 صــادره از کاشــان

از  دانــگ  چهــار   -1250403162 ملــی  شــماره  بــه 

 138/69 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 

از 1323  مترمربــع بشــماره 14377فرعــی مجــزی 

فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخــش2 کاشــان. )خریــداری از علــی واحــدزاده(

126( رای شــماره 139660302034001635 هیــأت اول.

زهــرا حــوض ســیری فرزنــد رجــب بشــماره شناســنامه 

8613 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1250592472- 

ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــگ از شش دو دان

138/69 مترمربــع بشــماره 14377  

پــالک  از  فرعــی    1323 شــماره  از  مجــزا  فرعــی 

ــان.  ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در صف ــی واق 49- اصل

واحــدزاده( علــی  از  )خریــداری 

ــأت دوم.  127( رای شــماره 139660302034000561 هی

ــنامه 401  ــماره شناس ــت بش ــد نعم ــن فرزن ــرا چم زه

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260659143- ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125/95 

مترمربــع بشــماره 14381 فرعــی مجــزا از شــماره 1427 

فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

ــای  ــطه از اق ــع الواس ــداری م ــان. )خری ــش2 کاش بخ

ــی( ــااله گیالس ماش

ــأت دوم.  128( رای شــماره 139660302034000560 هی

ــد علــی بشــماره شناســنامه 47  ــا ذوالفقــاری فرزن صب

ــی 1262496772-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125/95 

مترمربــع بشــماره 14381 فرعــی مجــزا از شــماره 1427 

فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

ــای  ــطه از اق ــع الواس ــداری م ــان. )خری ــش2 کاش بخ

ماشــااله گیالســی(

هیــأت   139660302034003557 شــماره  رای   )129

ــی وزارت  ــه نمایندگ ــالمی ب ــوری اس ــت جمه اول. دول

امــوزش وپــرورش -اداره کل امــوزش و پــرورش اســتان 

ــدانگ  ــی14002113830 شش ــه مل ــه شناس ــان ب اصفه

مترمربــع   3566/42 بمســاحت  مدرســه  یکبــاب 

بشــماره 14389 از شــماره 1262-1257-1259-1260 

فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

ــداری از حــاج حســن فخــار و  بخــش2 کاشــان. )خری

ــره( غی

هیــأت   139660302034002619 شــماره  رای   )130

ــر بشــماره  ــد اکب ــرود فرزن ــه خســروی قه دوم. روح ال

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1987 ص شناس

1260796183- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 110/05 

مترمربــع بشــماره 14390فرعــی مجــزی از 9302 فرعــی  

ــش2  ــاد بخ ــی آب ــع درصف ــی واق ــالک 49- اصل از پ

ــمی( ــک رس ــان. )مال کاش

هیــأت   139660302034003435 شــماره  رای   )131

اول. رقیــه خــاوری فرزنــد نورعلــی بشــماره شناســنامه 

ــی 0421246065-  ــه شــماره مل ــن ب 3 صــادره از ورامی

مترمربــع  بمســاحت 132/4  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره 14395فرعــی مجــزی از 597 فرعــی از پــالک 

ــان.  ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع در صف ــی واق 49- اصل

ــی( ــاغ چائ ــوران ب ــداری از ت )خری

هیــأت   139660302034003566 شــماره  رای   )132  

بشــماره  اســماعیل  فرزنــد  عارضــی  صفیــه  دوم. 

شناســنامه 1987 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  1260860876-ســه 

بشــماره  مترمربــع   94/98 بمســاحت  ســاختمان 

14397  از 1430 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در 

صفــی آباد بخــش2 کاشــان. )خریــداری از امیرحســین 

فخــاری(

هیــأت   139660302034003571 شــماره  رای   )133

دوم. محمدتقــی جورکــش فرزنــد عبــاس بشــماره 

شناســنامه 2094 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  1260861945-ســه 

بشــماره  مترمربــع   94/98 بمســاحت  ســاختمان 

14397  از 1430 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در 

صفــی آباد بخــش2 کاشــان. )خریــداری از امیرحســین 

ــاری( فخ

هیــأت   139660302034003397 شــماره  رای   )134

بشــماره  جــواد  فرزنــد  طینــت  پــاک  ناصــر  دوم. 

شناســنامه 30969  صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263343511

101/61 مترمربــع بشــماره 14402 فرعــی مجــزا از شــماره 

492 فرعــی  از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخــش2 کاشــان. ) خریــداری از جــواد پــاک طینــت(

هیــأت   1396603020340003466 شــماره  رای   )135

اول. ســیدمصطفی رزاقــی  فرزنــد ســیدیحیی بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3719 ص شناس

ــازه بمســاحت  ــاب مغ 1263349714- ششــدانگ یکب

12/35 مترمربــع بشــماره 14410 از 6808 فرعــی  از 

پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 

کاشــان.)خریداری از مــورث خــود ســید یحیــی رزاقــی(

هیــأت   1396603020340003499 شــماره  رای   )136

اول. مهیــن عســگری فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه 

1415 صــادره از اهــواز به شــماره ملــی 1753573149- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 162/96 مترمربــع 

ــی   ــماره 1297 فرع ــزا از ش ــی مج ــماره 14413 فرع بش

ــش2  ــاد بخ ــی اب ــع در صف ــی واق ــالک 49- اصل از پ

ــی( ــد فتح ــای محم ــان.)خریداری از آق کاش

هیــأت   139660302034005040 شــماره  رای   )137

ــماره  ــیدعباس بش ــد س ــاداتی فرزن ــیدجواد س اول. س

شناســنامه 57 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1261800941- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 66/23 

مترمربــع بشــماره 14416 فرعــی مجــزی از 1430 فرعــی 

ــش2  ــاد بخ ــی اب ــع در صف ــی واق ــالک 49- اصل ازپ

ــاری( ــد فخ ــداری از احم ــان) خری کاش

138( رای شــماره 139660302034005020 هیــأت دوم0 

معصومــه پــورک فرزنــد حبیــب الــه بشــماره شناســنامه 

ــه شــماره ملــی 1262454994-  2 صــادره از کاشــان ب

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 134/65 مترمربــع 

ــی  ــالک 49- اصل ــی ازپ بشــماره 14421 از 3488 فرع

ــداری از  ــان) خری ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در صف واق

ماشــااله صالحــی نــی نــی(

139( رای شــماره 139560302034027109 هیــأت اول. 

ــد مرتضــی بشــماره شناســنامه  ــری فرزن محمــد تصوی

118 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260867811- 

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 47/08 مترمربــع 

ــالک  ــی از پ ــزی  از 30 فرع ــی مج ــماره 334 فرع بش

ــان. ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در صف ــی واق 52- اصل

)خریــداری از ایمــان تصویــری(

هیــأت   139660302034001828 شــماره  رای   )140

بــه  فرزنــد محمــد  تجرگانــی  رضــا جعفــری  اول. 

شــماره شناســنامه3 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1262891434- س

فرعــی   343 بشــماره  مترمربــع   102/5 بمســاحت 

ــش2  ــاد بخ ــی اب ــع درصف ــی واق ــالک 52- اصل از پ

جارچیــان( رضــا  از  ای  کاشــان)قولنامه 

ــأت اول.  ــماره 139660302034001826 هی 141( رای ش

ــه شــماره شناســنامه26  ــاس ب ــد عب ــود فرزن ــم ژن مری

صــادره از کاشــان بــه شــماره 1263249280- ســه 

 102/5 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 

ــی  ــالک 52- اصل ــی از پ ــماره 343 فرع ــع بش مترمرب

واقــع درصفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)قولنامه ای از رضــا 

ــان( جارچی

هیــأت   139660302034003951 شــماره  رای   )142

اول.رضــوان بخشــوده فرزنــد رحمــت الــه بشــماره 

شناســنامه 43502 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1260425101- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

ــالک 52-  ــی از پ ــماره 344 فرع ــع بش 44/70 مترمرب

ــاد بخــش2 کاشــان.)قولنامه  ــی واقــع در صفــی اب اصل

ــار( ــی معم ای از مرتض

143( رای شــماره 139660302034001830 هیــأت اول. 

مرتضــی قربانعلــی زاده کاشــان فرزنــد محمــد بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2027 ص شناس

از ششــدانگ یکبــاب  دانــگ  1262048631- چهــار 

ــه بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 347 فرعــی از  خان

پــالک 52- اصلــی واقــع دراراضــی صفــی ابــاد بخــش2 

کاشــان.)مالک رســمی(

هیــأت   139660302034001832 شــماره  رای   )144

ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــی یزدل ــه شمس اول. نفیس

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2805 ص شناس

یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  دو   -1263506135

بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 347 فرعــی از پــالک 

52- اصلــی واقــع دراراضــی صفــی ابــاد بخــش2 

کاشــان.)مالک رســمی(

هیــأت  شــماره 139560302034031123  رای   )145  

دوم.حســن ولــی قهــرودی فرزنــد عزیــز بشــماره 

از شناســنامه 1776 صــادره 

ــگ  ــه دان ــی 1260794067- س ــماره مل ــه ش ــان ب کاش

ــع  ــاحت 115/60 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان از شش

ــی  ــالک 53- اصل ــی از پ ــماره 2968 از 2250 فرع بش

ــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع  واقــع در یحیــی اب

ــادی( ــن اب ــطه از پرویزمهی الواس

هیــأت   139560302034031124 شــماره  رای   )146

ــی  ــد بمانعل ــرودی فرزن ــرد قه ــی ف ــرا ابراهیم دوم.زه

بشــماره شناســنامه 2016 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1260796477 ملــی 

ــع بشــماره 2968  ــه بمســاحت 115/60 مترمرب یکبابخان

ــی  ــع در یحی ــی واق ــالک 53- اصل از 2250 فرعــی از پ

از  الواســطه  ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع 

ــادی( ــن اب پرویزمهی

هیــأت  رای شــماره 139560302034031741    )147

دوم. جــواد هاشــمی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 

ــان ــادره از کاش 1813 ص

از  دانــگ  1262392403–ســه  ملــی  شــماره  بــه 

مترمربــع    139 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــالک  ــی از پ ــزی از 64 فرع ــی مج ــماره 2970 فرع بش

ــان   ــش2  کاش ــاد بخ ــی آب ــع دریحی ــی واق 53- اصل

)مالــک رســمی(

139560302034031742هیــأت  شــماره  رای   )148

دوم. معصومــه ســادات حســینیه فرزنــد ســیدعلی 

بشــماره شناســنامه 2871 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملی1262057078-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 139  مترمربــع بشــماره 2970 فرعــی مجــزی 

از64 فرعــی از پــالک 53- اصلــی واقــع دریحیــی آبــاد 

بخــش2  کاشــان )مالــک رســمی( 

149( ( رای شــماره 139660302034005465  هیــأت 

دوم. مهــدی ترکیــان فرزنــد رحمــت الــه بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1135 ص شناس

1261864085 –چهــار دانــگ از  ششــدانگ یکبــاب 

مرغــداری بمســاحت 8687/87 مترمربــع بشــماره 29 

فرعــی از پــالک 63- اصلــی واقــع در اســدآباد بخــش2  

کاشــان  )خریــداری مــع الواســطه از رمضــان کریمــی(

 150( ( رای شــماره 139660302034005466  هیــأت 

بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  زنجیــرزن  علــی  دوم. 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 894 ص شناس

یکبــاب  ششــدانگ  از   دانــگ  –دو   1261809335

مرغــداری بمســاحت 8687/87 مترمربــع بشــماره 29 

فرعــی از پــالک 63- اصلــی واقــع در اســدآباد بخــش2  

کاشــان  )خریــداری مــع الواســطه از رمضــان کریمــی(

151( ( رای شــماره 139660302034000365  هیــأت 

ــد ماشــااله بشــماره شناســنامه  ــوز فرزن ــت اه اول0 عف

387 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262188873 

– ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 61 مترمربع بشــماره 

377 فرعــی مجــزی از 3 فرعــی از پــالک 112- اصلــی 

بخــش2  کاشــان  )مالــک رســمی( 

هیــأت    139560302034023090 شــماره  رای   )152

دوم. زهــرا قطبــی فرزنــد علــی  بشــماره شناســنامه 10 

ــه کــد  صــادره ازکاشــان ب

ملــی 1262463572 –ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

141 مترمربــع بشــماره 5284 فرعــی مجــزی از 4767 

ــش4   ــد بخ ــع در راون ــی واق ــالک 1- اصل ــی از پ فرع

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از اقــای علــی اقــا 

ــاش( کف

رای شــماره 139560302034027720  هیــأت   )153

دوم. فاطمــه لطفــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 

5 صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی 1262800145 –

ــع  ــاحت 346/08  مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش

بشــماره 5293 فرعــی مجــزی از2183 فرعــی از پــالک 

1- اصلــی واقــع درراونــد بخــش4  کاشــان)خریداری از 

ــدی(    ادامــه  در صفحــه 9 ــی راون ــی نب ــای عل اق
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کوتاه از ورزش

 وضعیت گلر سپاهان 
سه شنبه مشخص می شود

پزشــک باشــگاه ســپاهان می گویــد کــه روز سه شــنبه 
دیــدار هفتــه  دوم مشــخص  بــرای  اولیویــرا  وضعیــت 
ــم ســپاهان،  ــی تی ــرا، ســنگربان برزیل ــی اولیوی می شــود. ل
ــایپا از  ــل س ــه  اول مقاب ــدار هفت ــش از دی ــات پی در تمرین
ناحیــه  همســترینگ آســیب دیــد و نتوانســت تیمــش را در 

ــد.  ــی کن ــم همراه ــگ هفده ــه  لی افتتاحی
ــن  ــرایط ای ــاره ش ــپاهان، درب ــگاه س ــک باش ــی، پزش ربیع
بازیکــن و اینکــه آیــا می توانــد تیمــش را در هفتــه  دوم 
ــرا  ــد: »از ناحیــه همســترینگ اولیوی ــد، می گوی همراهــی کن
ــوز و خوشــبختانه آســیب دیدگی  ــده؛ هن ــل آم ــه عم MRI ب
ــر  ــت س ــی را پش ــل درمان ــدارد؛ وی مراح ــود ن ــدی وج ج
می گــذارد و تــا دو ســه روز آینــده مشــخص می شــود 
کــه می توانــد در دیــدار برابــر پدیــده حاضــر باشــد یــا               
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آغاز تمرینات تیم فوتبال جوانان 
دختر ایران

ــا  ــت: ب ــران گف ــوان ای ــان بان ــال جوان ــم فوتب ــرمربی تی س
برگــزاری دیدارهــای تدارکاتــی، بازیکنــان محــک می خورنــد 
ــرد.  ــم می ب ــوت تی ــف و ق ــاط ضع ــه نق ــی ب ــی پ و کادر فن
ــات آماده ســازی  ــت: از روز گذشــته تمرین ــاری گف ــا وق لی
تیــم ملــی جوانــان در مرکــز ملــی فوتبــال ایــران آغــاز شــده 
و بازیکنــان بــا انگیــزه زیــاد، تمرینــات پرنشــاطی را پشــت 

ــد.  ــر می گذارن س
وی ادامــه داد: تمرینــات بدنســازی، تکنیــک و تاکتیــک و 
ــی از  ــان، یک ــوت بازیکن ــف و ق ــاط ضع ــردن روی نق کار ک
مهم تریــن برنامه هــای تیــم ملــی بــوده و قصــد داریــم تــا 
بــا رفــع نقــاط ضعــف و قــوت، تیــم خــوب و آمــاده ای را در 

اختیــار داشــته باشــیم.
ــت:  ــن گف ــت چی ــور در تورنمن ــاره حض ــه درب  وی در ادام
پیشــنهاد حضــور در تورنمنــت چیــن را بــه مســئوالن کمیتــه 
ــه  ــال ارائ ــوان و فدراســیون فوتب فنــی و توســعه، کمیتــه بان
کــرده ام تــا بازیکنــان بــا حضــور در ایــن تورنمنــت بتواننــد 
ــن،  ــی همچــون ژاپ ــا تیم هــای بســیار خوب ــازی ب ــه ب تجرب

ــکا را داشــته باشــند. ورزش بانــوان ــن و امری چی

 روایت سیامند رحمان 
از سفر به ژاپن

ســیامند رحمــان کــه بــه دعــوت فدراســیون وزنه بــرداری ژاپن 
بــه ایــن کشــور ســفر کــرده بــود، در بازگشــت از توکیــو ضمــن 
مثبــت ارزیابــی کــردن ایــن ســفر اظهــار کــرد: خوشــحالم کــه 
ــو  ــک ۲۰۲۰ توکی ــای پارالمپی ــش از بازی ه ــت پی ــن فرص ای
ــه  بســیار  ــم و تجرب ــن ســفر کن ــه ژاپ ــه ب ــه دســت آمــد ک ب
خوبــی بــود. دارنــده دو نشــان طــای بازی هــای پارالمپیــک 
گفــت: در بازدیــد از شــهر توکیــو، نکتــه ای کــه بســیار توجهــم 
ــه  ــه نحــوی ک ــود؛ ب ــرد، مناسب ســازی شــهری ب ــب ک را جل
 پیش بینی هــای الزم بــرای حضــور معلــوالن شــده بــود 
و ایــن مســئله نشــان از اهمیــت دادن ایــن کشــور بــه 

نیازهــای ایــن قشــر دارد. ایســنا

کوتاه اخبار 
 تصمیم سؤال برانگیز 

فدراسیون بوکس
تنهــا ســهمیه تیــم ملــی بوکــس ایــران در مســابقات 
ــه ایــن  ــا تصمیــم فدراســیون از اعــزام ب ــی آلمــان ب جهان

ــد.  ــته ش ــار گذاش ــا کن رقابت ه
مســابقات بوکــس قهرمانــی جهــان از شــهریورماه بــه 
میزبانــی کشــور آلمــان برگــزار می شــود؛ امــا اعــزام 
ســجاد کاظــم زاده تنهــا نماینــده تیــم ملــی بوکــس ایــران 
ــران در  ــز ای ــدال برن ــا م ــا کســب تنه ــود ب ــه توانســته ب ک
ــابقات  ــور در مس ــواز حض ــیا ج ــی آس ــای قهرمان رقابت ه
جهانــی آلمــان را کســب کنــد، بــا تصمیــم عجیــب 

ــد. ــو ش ــران لغ ــس ای ــیون بوک فدراس
 طبــق جلســه ای کــه در کمیتــه فنــی فدراســیون بوکــس 
ــور وزن 69  ــم زاده، بوکس ــجاد کاظ ــزام س ــد اع ــزار ش برگ
ــه مســابقات جهانــی آلمــان لغــو شــد.  کیلوگــرم ایــران ب
ایــن دومیــن ســال متوالــی اســت کــه تیــم ملــی بوکــس 

ــدارد. کاپ ــده ای ن ــی نماین ــران در مســابقات جهان ای

 قلعه نویی درباره حدادی فر 
تصمیم می گیرد

ــم  ــن تی ــت ای ــازی نخس ــان ب ــر در جری ــم حدادی ف قاس
ــهد  ــیاه جامگان مش ــل س ــر مقاب ــگ برت ــای لی در رقابت ه
مصــدوم شــد تــا خیلی هــا صحبــت از دوری طوالنی مــدت 
ــا  ــک ب ــن حــال  هافب ــا ای ــد. ب ــن بکنن ــن بازیک ــاره ای دوب
تجربــه ذوب آهــن می توانــد از چنــد روز دیگــر در تمرینــات 
گروهــی شــرکت کنــد تــا امیــر قلعه نویــی در صــورت 
ــره  ــش به ــب تیم ــور در ترکی ــرای حض ــد از وی ب صاحدی
ــاره  بــرد. ســرمربی ذوب آهــن اصفهــان تصمیم گیــری درب
ــم  ــن تی ــی ای ــازی خانگ ــن ب ــر در اولی ــور حدادی ف حض
ــه  ــای هفت ــه انته ــچ را ب ــوکا بوناچی ــاگردان ل ــل ش مقاب
موکــول کــرده تــا شــرایط بهبــودی بازیکــن مصدومــش را 

بســنجد. ایمنــا

حذف سهمیه ملی از لیگ بسکتبال
در نخســتین جلســه هماهنگــی ســازمان لیــگ برتــر 
ــه  ــاه ب ــزار شــد، ۲۴ مهرم ــه روز یکشــنبه برگ بســکتبال ک
ــن  ــا تعیی ــن رقابت ه ــد ای ــاز فصــل جدی ــان آغ ــوان زم عن

شــد. 
یکــی دیگــر از تصمیمــات مهــم اتخاذشــده در ایــن 
نشســت، مربــوط بــه بازیکنــان ملــی و ســهمیه بندی آن هــا 
بــود. بــر ایــن اســاس پــس از چنــد ســال ســهمیه ملــی 
از لیــگ بســکتبال حــذف شــد و بدیــن ترتیــب تیم هــا در 
جــذب بازیکنــان ملی پــوش محدودیتــی ندارنــد. همچنین 
دربــاره نیکخــواه و حــدادی مصــوب شــد کــه اگــر تیمــی 
قصــد جــذب یکــی از ایــن دو بازیکــن یــا هــر دوی 
آن هــا را داشــت، امــا ترکیــب بازیکنــان ایرانــی اش کامــل 
ــه  ــوان ســهمیه خارجــی، آن هــا را ب ــه عن ــد ب ــود، می توان ب

ــرد. فدراســیون بســکتبال ــت بگی خدم
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ــاق  ــی و کاپ اخ ــمند قهرمان ــام ارزش ــب مق کس
راهنمایــی  مــدارس  دختــران  والیبــال  تیــم 
متوســطه دو اســتان اصفهــان بــه مربیگــری خانم 
ــم ســعیده  ــی و سرپرســتی خان زهــره کرباس باف
ــد  ــه ای ش ــوری، بهان ــای کش ــار در رقابت ه فرخ ی
ــران  ــال دخت ــل والیب ــد و تکام ــر رش ــار دیگ ــا ب ت
اصفهــان را از ســنین نونهالــی و نوجوانــی تــا 
امیدهــا خاطرنشــان کنیــم کــه در ســایه امکانــات 
دلســوز  مربیــان  و  ســخت افزاری  ابزارهــای  و 
ــه  ــا راحل ــژه خانم ه ــتان به وی ــگاه های اس آموزش
آرا، زهــره کرباس بافــی و... ، حتــی بــا وجــود 
ــاز در  ــا، از دیرب ــکات و محدودیت ه ــاره ای مش پ
ــی در  ــن قهرمان ــه عناوی ــوده و ب ــرح ب ــور مط کش

ــد.  ــدا کرده ان ــت پی ــف دس ــای مختل رده ه
ناگفتــه نمانــد کــه در حــال حاضــر بــا وجــود همــه  
ــه نداشــتن ســالن اختصاصــی  مشــکات از جمل
ــی  ــای مل ــی تیم ه ــب اصل ــن، ترکی ــرای تمری ب
ــک  ــته و خوش تکنی ــران شایس ــورمان را دخت کش

ــد. ــکیل می دهن ــان تش ــال اصفه والیب
 مدیریت قابل قبول

اگرچــه والیبــال بانــوان اصفهــان بــه تناســب 

ــی برخــوردار  ــات و تســهیات کاف ــان از امکان آقای
ــول  ــل قب ــت قاب ــا مدیری ــا ب ــوده، و نیســت، ام نب
هیئــت  نایب رئیــس  صادقــی  فریبــا  خانــم 
والیبــال اســتان اصفهــان در امــور بانــوان کــه خــود 
ــه  ــت ک ــی اس ــق و بادانش ــان موف ــه مربی از جمل
عاشــقانه و دلســوزانه بــرای رشــد و تعالــی والیبال 
ــال های  ــوان در س ــال بان ــد، والیب ــوان می کوش بان
اخیــر، بــه دســتاوردها و عناویــن بســیار خــوب و 
ارزشــمندی دســت پیــدا کــرده اســت تــا بــار دیگــر 
ــان  ــتان اصفه ــال اس ــت والیب ــئوالن هیئ ــه مس ب
یــادآور شــویم کــه بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد 

والیبــال بانــوان اســتان اصفهــان در رده هــای 
ــه  ــون ســنی، الزم اســت بیــش از پیــش ب گوناگ
ــای  ــن آق ــود؛ همچنی ــه ش ــوان توج ــال بان والیب
ــتان  ــال اس ــت والیب ــس هیئ ــول، رئی ــور باج تیم
ــه  ــداث خان ــون از اح ــم  گوناگ ــا در مراس ــه باره ک
ــود  ــول خ ــه ق ــت ب ــر داده، الزم اس ــال خب والیب
عمــل کنــد تــا مشــکل تمریــن والیبــال بانــوان نیز 

حــل شــود.
 نداشتن اسپانسر

متاســفانه ظاهــرا رئیــس هیئــت والیبــال اســتان 
از نداشــتن اسپانســر مناســب بــرای حضــور 
ــخن  ــر س ــگ برت ــان در لی ــردان و زن ــای م تیم ه
اســتفاده  از فرصــت  اســت  می رانــد کــه الزم 
ــرم  ــتاندار محت ــور اس ــر از حض ــار دیگ ــم و ب کنی
و معــاون محتــرم سیاســی امنیتی اســتانداری 
اصفهــان یــاری طلبیــم و خاطرنشــان کنیــم کــه در 
ــردان  ــال م ــم والیب حــدود 1۰ ســال از انحــال تی
ــوز  ــه هن ــوز ک ــته و هن ــان گذش ــن اصفه ذوب آه
ــم  ــک تی ــا ی ــده ت ــدا نش ــری پی ــت اسپانس اس
ــرای  ــان ب ــال اصفه ــرآوازه والیب ــام پ ــته ن شایس
حضــور در لیــگ برتــر پیــدا شــود؛ اصفهانــی کــه در 
ســال های دهــه 7۰ بــا مربیگــری آنــدره پاتراکــف 
ــا شایســتگی نایب قهرمــان  ــه ب و مســعود صالحی

ــوده اســت. ــران ب ــر ای ــگ برت لی
ورزش دوســت  و  فرهیختــه  اســتاندار  آقــای 
ــوان در  ــچ عن ــه هی ــی ب ــن بی توجه ــان! ای اصفه
شــأن اســتانی کــه بالــغ بــر ۴ میلیــون جمعیــت 
ــراوان دارد،  ــدی ف ــی و تولی ــای صنعت و کارخانه ه

ــت.  نیس
 قهرمانی افتخارآفرین دختران نوجوان

بــا ایــن مقدمــه الزم اســت اشــاره ای داشــته 
افتخارآفریــن دختــران  قهرمانــی  بــه  باشــیم 
نوجــوان کاس هــای متوســطه آموزشــگاه های 
ــا حضــور  ــه ب ــای کشــوری ک ــان در رقابت ه اصفه
ــی  ــهر زیارت ــج روز در ش ــدت پن ــه م ــم و ب ۲۰ تی
مشــهد مقــدس در چهــار گــروه پنــج تیمــی و بــه 

ــد.  ــزار ش ــورت دوره ای برگ ص
در ایــن رقابت هــا از هــر گــروه دو تیــم بــه مرحلــه 
ــار  ــت چه ــه در نهای ــد ک ــود کردن ــی صع نیمه نهای
تیــم اصفهــان، البــرز، فــارس و تیــم میزبــان بــه 

مرحلــه نهایــی راه یافتنــد.
ــان و  ــد اصفه ــای قدرتمن ــه تیم ه ــن مرحل  در ای
ــال راه  ــه فین ــان ب ــر حریف ــه ب ــس از غلب ــرز پ الب

ــق  ــارس موف ــم ف ــدی تی ــازی رده بن ــد. در ب یافتن
ــوان  ــم مشــهد عن ــل تی ــروزی در مقاب ــا پی شــد ب
ســوم ایــن دوره از بازی هــا را بــه خــود اختصــاص 
ــان  ــا بازیکن ــان ب ــم اصفه ــال تی ــا در فین دهــد؛ ام
نوجــوان و آینــده داری نظیــر شــبنم نــوروز، مائــده 
محمــدی، فاطمــه عنایــت، غزالــه هللا یــاری، نیلوفر 
ــه حــاج،  ــه بنی هاشــمی، اله یمین ســلطان، عالی
نگیــن یمین ســلطان و زهــره اعایــی و بــا هدایــت 
اندیشــمندانه و منطقــی خانــم زهــره کرباس بافــی 
ــرز  ــد الب ــختکوش و قدرتمن ــم س ــاف تی ــه مص ب
شــتافت و در ســایه همدلــی و انســجام تیمــی در 
ــدار تمــام  ــا اقت ــازی ســخت و تنگاتنــگ ب یــک ب
حریــف را مغلــوب کــرد و فاتــح جــام قهرمانــی و 

کاپ اخــاق شــد کــه بســیار بــاارزش بــود.
سرپرســتی تیــم اصفهــان بــر عهــده خانم ســعیده 
ــم  ــیاری نظ ــت و هوش ــا درای ــه ب ــود ک ــار ب فرخ ی
ــه  ــت ک ــر داش ــد نظ ــدی م ــه ح ــاط را ب و انضب
ــه  ــخیص کمیت ــه تش ــان ب ــم میزب ــود تی ــا وج ب
ــق  ــان تعل ــم اصفه ــه تی انضباطــی، کاپ اخــاق ب

ــت.  گرف

توانمندی دختران والیبالیست اصفهان را نادیده نگیرید
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دختران نوجوان اصفهان

رزمــی کار حرفــه ای کشــورمان در یــک مبــارزه جــذاب و دیدنی، 
ــت  ــق نخس ــان دقای ــود در هم ــی خ ــف آمریکای ــل حری مقاب

مبــارزه بــه پیــروزی دســت یافــت.
 امیرعلــی اکبــری، عضــو پیشــین تیــم ملــی کشــتی کشــورمان 
کــه مدتــی اســت بــه ورزش هــای رزمــی روی آورده، روز 
یکشــنبه در دومیــن مبــارزه حرفــه ای خــود در ســال ۲۰17 بــه 

ــی رفــت. مصــاف »تایلرکینــگ« آمریکای
ایــن مبــارزه جــذاب و دیدنــی در ســایتامای ژاپــن و بــا 
اســتقبال خــوب عاقه منــدان رشــته MMA برگــزار شــد 
ــه  ــه ب ــک هفت ــه ی ــه در فاصل ــود آنک ــا وج ــری ب ــی اکب و عل
ــاده و ســرحال  ــود، بســیار آم ــار شــده ب ــارزه بیم ــزاری مب برگ

نشــان داد. 
ــای  ــت و در کُری ه ــروف اس ــر مع ــه غارتگ ــه ب ــگ« ک »کین
قبــل از مبــارزه بــا جعلــی خوانــدن علــی اکبــری گفتــه بــود کــه 

می خواهــد عیــار واقعــی وی را بــه همــگان ثابــت کنــد، در ایــن 
دیــدار حرفــی بــرای گفتن نداشــت و زودتــر از آنچه تصــورش را 
می کــرد، مغلــوب علــی اکبــری شــد. ایــن رزمــی کار کشــورمان 
از همــان دقایــق اول مبــارزه بــا ضربــات فنــی مشــت خــود از 

چــپ و راســت، ابتــکار عمــل را در دســت گرفــت. 
»کینــگ« کــه در فنــون جوجیتســو برزیلــی تبحــر دارد قصــد 
ــا  ــری ب ــی اکب ــی عل ــرد؛ ول ــره بب ــود به ــون خ ــت از فن داش
ــر داد  ــع خــود تغیی ــه نف ــن موضــوع شــرایط را ب آگاهــی از ای
و در کمتــر از ســه دقیقــه رقیــب را نــاک اوت کــرد و بــه یــک 

ــت.  ــروزی ارزشــمند دســت یاف پی
ــود  ــری در ســازمان RIZIN ب ــی اکب ــارزه عل ــن مب ــن آخری  ای
و او پــس از ایــن تصمیــم خواهــد گرفــت کــه بــا عقــد 
قــراردادی جدیــد در همیــن ســازمان بــه مبــارزات خــود ادامــه 
ــد. ایســنا ــد کن ــرارداد منعق ــازمان ها ق ــر س ــا دیگ ــا ب ــد ی ده

عضــو پیشــین هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس گفــت: 
ــی ورزش  ــه دادگاه عال ــل ژوزه ب ــده مانوئ ــه پرون ــش از آنک پی
برســد، پرســپولیس ایــن شــانس را داشــت کــه بــا ایــن مربــی 

ــه توافــق برســد.  ب
حســین عبــدی در واکنــش بــه اینکــه بــه نظــر می رســد 
ســرمربی  ژوزه،  مانوئــل  پرونــده  در  پرســپولیس  باشــگاه 
ــارد  ــدود 7 میلی ــی ح ــد مبلغ ــده و بای ــوم ش ــی، محک پرتغال
ــن در  ــه م ــی ک ــت: زمان ــردازد، گف ــی بپ ــن مرب ــه ای ــان ب توم
هیئت مدیــره پرســپولیس بــودم، حکــم ژوزه را ســریع بــه 
ــش  ــوب پی ــم خ ــا ه ــم و کاره ــاغ کردی ــی اب ــش حقوق بخ
ــا  ــی ب ــدور رأی نهای ــش از ص ــگاه پی ــود باش ــرار ب ــت. ق می رف
ــس از آن از  ــی پ ــد؛ ول ــق برس ــه تواف ــا ژوزه ب ــق ب ــک منط ی

باشــگاه رفتــم و دیگــر نمی دانــم چــه شــد. 
وی دربــاره اینکــه بحــث خیانــت یکــی از مدیــران ســابق 

باشــگاه و دادن اطاعــات بــه مراجــع بین المللــی در ایــن 
پرونــده هــم مطــرح شــده، تصریــح کــرد: ایــن مباحــث 
ــردن صــورت مســئله اســت.  ــاک ک ــه گذشــته و پ بازگشــت ب
ــل  ــکلی ح ــده، مش ــان ش ــته ف ــد در گذش ــی بگوی ــر کس اگ
ــریع تر  ــته س ــال گذش ــد در دو س ــده بای ــن پرون ــود. ای نمی ش
رســیدگی می شــد. بــه هــر حــال بایــد از ایــن حرف هــا 

ــرد. ــل ک ــکل را ح ــت و مش گذش
 پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس همچنین دربــاره ارزیابی اش 
از عملکــرد ایــن تیــم در هفتــه نخســت گفــت: شــاید ســعی در 
ایــن باشــد کــه پرســپولیس هماننــد ســال گذشــته بــازی کنــد؛ 
ولــی تیم هــا بــه دنبــال خنثــی کــردن روش هــای پرســپولیس 
هســتند. می شــود گفــت دســت پرســپولیس رو شــده و 
ــد  ــه بتوان ــد ک ــی باش ــال راهکارهای ــه دنب ــد ب ــپولیس بای پرس

حریفانــش را شــگفت زده کنــد. مهــر

ورزش

،،
در فینــال تیــم اصفهــان بــا بازیکنــان 
نوجــوان و آینــده دار بــه مصــاف تیــم 
سختکوش و قدرتمند البرز شتافت 
و در ســایه همدلــی و انســجام تیمــی 
در یــک بــازی ســخت و تنگاتنــگ بــا 
اقتــدار تمــام حریــف را مغلــوب کــرد 

ادامه از صفحه 8
15۴( رای شــماره 13956۰3۰۲۰3۴۰3۰۲۴3 
فرزنــد  نیاســر  اکبــری  زهــرا  دوم.  هیــات 
از  صــادره   ۲1 شناســنامه  بشــماره  حســین 
 -1۲6۲9۴6۲98 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان 
 96/۴۰ بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مجــزی  فرعــی   5318 بشــماره  مترمربــع 
واقــع  اصلــی   – ازپــاک1  فرعــی  از۴۴۴۴ 
ــع  ــداری م ــان )خری ــش ۴ کاش ــد بخ در راون

راونــدی( از مرتضــی حامــدی  الواســطه 
 13966۰3۰۲۰3۴۰۰3659 شــماره  رای   )155
هیــات اول. محمدرضــا ســبزیکاریان فرزنــد 
احمــد بشــماره شناســنامه 1۲6۴ صــادره از 
 -1۲61781۲87 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب باغچــه و 
ــماره  ــع بش ــاحت918/7 مترمرب ــارت بمس عم
53۲5 فرعــی مجــزی از ۲5۲ فرعــی ازپــاک1 
– اصلــی واقــع در راونــد بخــش ۴ کاشــان 

)خریــداری از احمــد خوانســاری(
 13966۰3۰۲۰3۴۰۰366۰ شــماره  رای   )156
فرزنــد  ســبزیکاریان  فائــزه  اول.  هیــات 
محمدرضــا بشــماره شناســنامه ۰ صــادره از 
بــه شــماره ملــی 1۲5۰۲7355۲-  کاشــان 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب باغچــه و 
بشــماره  بمســاحت918/7مترمربع  عمــارت 
53۲5 فرعــی مجــزی از ۲5۲ فرعــی ازپــاک1 
– اصلــی واقــع در راونــد بخــش ۴ کاشــان 

از احمــد خوانســاری(  )خریــداری 
 13956۰3۰۲۰3۴۰3۰11۰ شــماره  رای   )157
هیــات اول. محمــد جــواد طاهــری فرزنــد 
اســماعیل بشــماره شناســنامه 151۲ صــادره 
ــی 1۲61۲5763۴- ــماره مل ــه ش ــان ب از کاش

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
مجــزی  بشــماره 336۴  مترمربــع   158/۴۰
از 57۲ فرعــی ازپــاک3– اصلــی واقــع در 
ــه  ــاد بخــش ۴ کاشــان)خریداری از ورث طاهراب

ــن(  ــی فروت عل
 13956۰3۰۲۰3۴۰3۰111 شــماره  رای   )158
ــد  ــری فرزن ــی طاه ــه عظیم ــات اول فاطم هی
ــادره  ــنامه 85 ص ــماره شناس ــی بش ــد عل محم
ــی 1۲633۰7۴18- ــماره مل ــه ش ــان ب از کاش
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
مجــزی  بشــماره 336۴  مترمربــع   158/۴۰
از 57۲ فرعــی ازپــاک3– اصلــی واقــع در 
ــه  ــاد بخــش ۴ کاشــان)خریداری از ورث طاهراب

ــن( ــی فروت عل
 13956۰3۰۲۰3۴۰۲65۰1 شــماره  رای   )159
هیــات اول. ابوالفضــل صانعــی طاهــری فرزنــد 
علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ۲۲3 صــادره از 
ــی 1۲6361۰87۰-ســه  ــه شــماره مل کاشــان ب
بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ 
۲۲۴/۲3 مترمربــع بشــماره 3398 مجــزی 
ــع در  ــی واق ــاک3– اصل ــی ازپ از ۲368 فرع
طاهرابــاد بخــش ۴ کاشــان)خریداری از علــی 

ــی( ــر صانع اکب

 13956۰3۰۲۰3۴۰۲65۰۰ شــماره  رای   )16۰
هیــات اول. راضیــه لطفــی فرزنــد محمــود 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 11 ص ــماره شناس بش
از  شــماره ملــی 1۲63111793-ســه دانــگ 
 ۲۲۴/۲3 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره 3398 فرعــی مجــزی از 
ازپــاک3– اصلــی واقــع در  ۲368 فرعــی 
ــی  ــاد بخــش ۴ کاشــان)خریداری از عل طاهراب

ــی( ــر صانع اکب
 13956۰3۰۲۰3۴۰3118۲ شــماره  رای   )161
هیــات دوم. عبدالــه مهــدی زاده طاهــری فرزند 
مهــدی بشــماره شناســنامه 18 صــادره ازکاشــان 
ششــدانگ  ملــی1۲63169۰۲3-  بشــماره 
یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 
۲169/9۰ مترمربــع بشــماره3۴۰7  از ۴9 فرعــی 
از پــاک 3 - اصلــی  واقــع در طاهرابــاد بخــش 
ــان  ۴ کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از اقای

ــه اســماعیلی( ــاس و نصرال عب
 13966۰3۰۲۰3۴۰۰3۴79 شــماره  رای   )16۲
هیــات دوم. فاطمــه رســولیان فرزنــد محســن  
بشــماره شناســنامه ۰ صــادره از کاشــان بــه 
–ششــدانگ   1۲5۰۲5718۲ ملــی  شــماره 
 518/65 بمســاحت  خانــه  باغچــه  یکبــاب 
بشــماره ۴1۴3 فرعــی از پــاک1– اصلــی واقــع 
ــع  ــداری م ــان )خری ــش 6 کاش ــرزک بخ در ب
ــی(  ــائمی برزک ــل ش ــای عقی ــطه از اق الواس

 13966۰3۰۲۰3۴۰۰۰1565 شــماره  رای   )163
ــد  ــر فرزن ــیدی نیاس ــا س ــات اول. اصغرآق هی
ســیدتقی بشــماره شناســنامه 137 صــادره 
ملــی 1۲6۲718155  بــه شــماره  کاشــان  از 
–ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بمســاحت 
فرعــی   388۰ بشــماره  مترمربــع   83۲/۲۰
ــی  ــاک35 – اصل ــی  ازپ ــزی از 139 فرع مج
کاشــان)مالک   6 بخــش  نیاســر  در  واقــع 

رســمی(
 13966۰3۰۲۰3۴۰۰۰1591 شــماره  رای   )16۴  
هیــات اول. جمیلــه زرنــگار فرزنــد عبــاس 
ــه بشــماره شناســنامه 66۰ صــادره از کاشــان ب

دانــگ  –ســه   1۲6۲۲69881 ملــی  شــماره 
 17۰/9 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مترمربــع بشــماره 3881 فرعــی مجــزی از 916 
ــع در نیاســر  ــی واق ــاک35 – اصل ــی  ازپ فرع

بخــش 6 کاشــان)مالک رســمی(
 13966۰3۰۲۰3۴۰۰۰159۲ شــماره  رای   )165
هیــات اول. غامعلــی مصلحــی نیاســر فرزنــد 
نــوروز بشــماره شناســنامه 5۲ صــادره از کاشــان 
ــگ  ــه دان ــی 1۲6۲91977۰ –س ــماره مل ــه ش ب
 17۰/9 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مترمربــع بشــماره 3881 فرعــی مجــزی از 916 
ــع در نیاســر  ــی واق ــاک35 – اصل ــی  ازپ فرع

ــمی( ــان)مالک رس ــش 6 کاش بخ
 13966۰3۰۲۰3۴۰۰36۴3 شــماره  رای   )166
ــد  ــی فرزن ــم زاده مرق ــات اول. فاطمه هاش هی
از  31 صــادره  بشــماره شناســنامه  محمــد  
کاشــان بــه شــماره ملــی 1۲6۲8۴93۲۲ –ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بشــماره 3559 
فرعــی مجــزی از 3۰1 فرعــی  ازپــاک167– 
اصلــی واقــع در مــرق بخــش 6 کاشــان )مالــک 

رســمی(
 13966۰3۰۲۰3۴۰۰36۴۴ شــماره  رای   )167
هیــات اول. صفرعلــی منصــوری فرزنــد محمــد  
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 51 ص ــماره شناس بش
ــگ از  ــه دان ــی 1۲6۲786۲66 –س ــماره مل ش
ــی  ــماره 3559 فرع ــه بش ــدانگ یکبابخان شش
مجــزی از 3۰1 فرعــی  ازپــاک167– اصلــی 
واقــع در مــرق بخــش 6 کاشــان )مالــک 

ــمی(  رس
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند 

مالکیــت صادرخواهــد شــد۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول :    1396/5/9 

تاریخ انتشارنوبت دوم :   1396/5/۲5 
75۴/ م الــف    رئیــس اداره ثبــت اســناد 

وامــاک کاشــان   محمــد ســلمانی

اخطار اجرایی
عبــاس   نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــر     ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــیخ عل ــا ش ــوروزی باب ن
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام رســول صادقــی   
ــانی  ــان خ کاش ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
روبــروی بیمارســتان کاشــان  شــرکت کاوشــگر 
ــه موجــب رای شــماره  ــه: ب ــه    محکــوم ب رایان
95۰99767938۰۲۲79 تاریــخ 95/1۲/3 حــوزه 
8  شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان 
علیــه  اســت.محکوم  یافتــه  قطعیــت  کــه 
ــغ 97۰۰۰۰۰۰  ــت مبل ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ریــال  بابــت اصــل چــک و 3۲7۰۰۰۰ ریــال  
ــر  ــه نش ــال هزین ــی و 1۲۰۰۰۰ ری ــه دادرس هزین
آگهــی  و خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر 
رســید چــک بــه ش 7618۰7 مــورخ 95/8/1۲ 
ــی و نیــم عشــر حــق االجــرا   مــاده  بانــک مل
3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
ــه  ــاغ شــد، محکــوم علی ــه اب ــه محکــوم علی ب
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر  خــود را ب

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
131۰9 م الــف شــعبه هشــتم مجتمــع شــماره 
دو شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

آگهی دعوت افراز 
ــرزاده  ــعلی جعف ــای عباس ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــه شــماره ۴۰۰773-  طــی درخواســتی  وارده ب
قدرالســهم  افــراز  تقاضــای   1396/۴/۲7

ــز  ــوده و نی ــوق نم ــاک ف ــود را پ ــاعی خ مش
اعــام داشــته کــه از آدرس ســایر مالکیــن 
ــد باســتناد آئیــن نامــه  مشــاعی اطاعــی ندارن
ــیدگی  ــت رس ــاع وق ــاک مش ــراز ام ــون اف قان
افــراز بــرای روز پنــج شــنبه مــورخ 1396/6/16 
ســاعت 8/5 صبــح تعییــن و بدینوســیله از 
آقایــان و خانمهــا امیرحســین ناجــی آبــادی – 
حســین ناجــی آبــادی – حمیدرضــا ذوالفقــاری 
زاده – زهــرا حدادیــان مالکیــن مشــاعی و 
ــد  ــا در موع ــود ت ــوت میش ــق دع ــب ح صاح
ــک  ــوع مل ــا در محــل وق ــن اداره ی ــرر در ای مق
ــور  ــدم حض ــت ع ــی اس ــد . بدیه ــور یابن حض

ــود .  ــد ب ــیدگی نخواه ــع از رس مان
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان – 

ــف  محمــد ســلمانی  791/ م ال
تاریخ انتشار : 96/5/9 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــمعیل روغت ــا اس آق
186 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 5۰1/96 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــاس روغت ــام عب غ
۲5 در تاریــخ 96/1/۲۲ اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه 1. زهــرا کمــال 
ــادر ۲.  ــه ش ش 7۴ م ــین ب ــد حس ــور فرزن پ
ــه ش ش  ــادق ب ــد ص ــی فرزن ــماعیل روغت اس
ــام  ــا انج ــک ب ــر  این ــی والغی ــدر متوف 186 پ
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ی
ــا وصیتنامــه از  ــا هرکســی اعتراضــی دارد و ی ت
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف  ــور79۲/ م ال ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

دادنامه 
کاســه پرونــده : 1۲7۲/95 شــماره دادنامــه 
 : رســیدگی  مرجــع   96/1/31 مــورخ   1۰7  :
شــعبه 5۲شــورای حــل اختــاف  خواهــان 
محدثــه آقــا محمــدی  نشــانی : اصفهــان  
ــاندویچ  ــاری   س ــهید  بختی ــدان ش ــش می نب
مجهــول  توکلــی   خوانده هاشــم  فــرزاد     
المــکان خواســته مطالبــه مبلــغ پنــج میلیــون 
بانضمــام   بابــت یــک فقــره چــک  ریــال  
ــت  ــا عنای ــورا  ب ــی  ش ــارات قانون ــق خس مطل
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
اختــاف  قاضــی شــورای حــل  رای  نمایــد 
در خصــوص دعــوی محدثــه آقــا محمــدی 
خواســته  بــه  توکلــی   طرفیت هاشــم  بــه 
ــه  ــک ب ــه چ ــال  وج ــال  ری ــون ری ــج میلی پن

ــه  شــماره 9۲1۲/1318۴۰ عهــده بانــک ملــی  ب
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  دادخواســت تقدیمــی تصوی
ــک محــال  ــدم پرداخــت توســط بان ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
نداشــته  جلســه 96/1/۲3رســیدگی حضــور 
و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه  هیچگونــه  و 
ــه  ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق ــه پس محکم
ــه ننمــوده  ــراز و ارای دعــوی خواهــان از خــود اب
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد که بــه اســتناد مــواد 31۰و313 
ــون  ــارت و 198و515و519و5۲۲ قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ پنــج میلیــون  ریال  
ــت  ــال باب ــته و ۲۲5۰۰۰ ری ــل خواس ــت اص باب
هزینــه دادرســی و نشــر آگهــی و  خســارت 
تاریــخ ســر رســید چــک  از  تاخیــر تادیــه 
موصــوف 9۴/1۰/۲۰تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 
ــد رای  حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمای
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
م الــف 1315۲ قاضــی شــعبه 5۲  مجتمــع 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3ش ش

دادنامه 
کاســه پرونــده : 9516۰7 شــماره دادنامــه 
 96/۴/۲5 مــورخ   96۰997679۴۴۰۰799  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 1۴شــورای حــل 
ــزدان   ــد ی ــا عب ــد رض ــان محم ــاف  خواه اخت
نشــانی اصفهــان  خ احمــد آبــاد کوچــه مســجد  
ــد  ــده حمی ــماره 19 پ 9   خوان ــی ش ــل چ ای

ــکان  ــول الم ــری  مجه ــری آب ــا   صف رض
شــورا  بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ــم رســیدگی  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــاف در خصــوص دعــوی محمــد رضــا عبــد 
یــزدان بــه طرفیــت حمیــد رضــا صفــری آبــری 
ــه  ــال  وجــه چــک ب ــه خواســته ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ب
ــه  ــادارات   ب ــک ص ــده بان ــماره 85۴911 عه ش
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  دادخواســت تقدیمــی تصوی
ــک محــال  ــدم پرداخــت توســط بان ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب

خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و5۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون  ریــال  بابــت 
ــت  ــتاد و هف ــد و هش ــته و پانص ــل خواس اص
هــزار تومــان  بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه 
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 95/1۲/18تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف 131۰5 قاضــی شــعبه 1۴ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 951۴۲3 ش ــه پرون کاس
ــع  ــورخ 96/1/۲9 مرج 96۰997679۴1۰۰1۴۲ م
رســیدگی : شــعبه 11شــورای حــل اختــاف  
خواهــان حمیــد رضــا اعتزازیــان نظــر غربی ســه 
راه نظــر  بــن بســت میثــم مجتمــع مســکونی 
پیــام  واحــد 3    خوانده هادی هاشــمی زاده   
علــی اکبــری  مجهــول المــکان شــورا  بــا 
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــه  ــان ب ــا اعتزازی ــد رض ــوی حمی ــوص دع خص
اکبــری   علــی  زاده   طرفیت هادی هاشــمی 
ــره  ــه دو فق ــال  وج ــته 18۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه خواس ب
ــورخ 95/1۰/۲6  ــماره ۲۴365۲ م ــه ش ــک ب چ
و ۲۴3651 مــورخ95/9/3۰  عهــده بانــک رفــاه 
کارگــران  بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
ــر  ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ب
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 
بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و 
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــت  ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ خواه
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــذا دعــوی خواهــان علی ل
ــواد 31۰و313  ــه اســتناد م ــه ب ــر میرســد ک نظ
ــون  ــارت و 198و515و519و5۲۲ قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
ــال   ــغ 18۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــته و 5۴۲۰۰۰۰ ری ــل خواس ــت اص باب
و   آگهــی  نشــر   1۲۰۰۰۰ و  دادرســی  هزینــه 
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
95/9/3۰تــا  و   95/1۰/۲6 موصــوف  چــک 
ــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر  تاری

و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــف 13۰98  ــد .م ال ــی باش ــان م اصفه
اختــاف  حــل  شــورای   11 شــعبه  قاضــی 

اصفهــان 

دادنامه 
دادنامــه  : 96۰۲19 شــماره  پرونــده  کاســه 
 96/۴/۲۲ مــورخ   96۰99767937۰۲1۰1  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه هفتــم شــورای حــل 
ــد  ــار صــدری  فرزن ــاف  خواهــان شــهر ی اخت
فضــل هللا آدرس اصفهــان  خ احمــد آبــاد  کــوی 
ــر شــکوهی  ــل : باق ــاک 31    وکی ــی پ رمضان
ــم  ــه حکی ــیده ب ــریعتی  نرس آدرس اص خ ش
نظامــی   ســاختمان آریــا  طبقــه ســوم   دفتــر 
وکالــت خوانــده معصومــه عشــقی  فرزنــد 
علــی اکبــر  مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نماید 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی شــهریار صــدری  فرزنــد فضــل هللا 
ــته  ــه خواس ــقی  ب ــه عش ــت معصوم ــه طرفی ب
یکصــد میلیــون ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
ــک ســپه   ــده بان ــورخ 96/1/۲3 عه 65۰۴۲7 م
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و5۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ یکصــد میلیــون  ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و دو میلیــون و پانصد و بیســت 
ــه دادرســی و  ــال بابــت هزین و پنــج  هــزار  ری
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 96/1/۲3تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــاغ قاب بیســت روز پــس از اب
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف 131۰3قاضــی شــعبه 7 شــورای حــل 

ــان  ــاف اصفه اخت

دست پرسپولیس رو شده استتایلرکینگ آمریکایی مغلوب هنرنمایی علی اکبری



پیشهناد فیلم

سیانور

کارگردان: بهروز شعیبی
نویسنده: مسعود احمدیان

ــوش  ــدرام شــریفی، بهن ــه توســلی، پ ــران:  هانی بازیگ
طباطبایــی، مهــدی  هاشــمی، بابــک حمیدیــان، بهــروز 
شــعیبی، حامــد کمیلــی، آتیــا پســیانی، رضــا موالیی، 
ــی،  ــارا توکل ــی، س ــدون محراب ــی، فری ــن صابون فرزی

وحیــد حبیبیــان، وحیــد رونقــی.
 خالصه داستان فیلم

ــس از  ــا پ ــر و هم ــی! امی ــک ســکوت طوالن ــان ی پای
مدتــی یکدیگــر را می یابنــد؛ در حالــی کــه یــک 
ــا زندگــی و آن هــا  ــد؛ ســیانور ی انتخــاب بیشــتر ندارن

زندگــی را انتخــاب می کننــد.
شــعیبی در ســاخت ایــن فیلــم کوشــیده اســت 
ــوال  ــه اص ــی ک ــد. از آنجای ــد برس ــه می خواه ــه آنچ ب
هــم  ِکســل کننده  می تواننــد  فیلم هــا  این گونــه 
باشــند، امــا فیلمســاز مــا بــا انتخــاب درســت 
بازیگــراِن چهــره و هدایــت درســت قصــه و پرداخــت 
ــت  ــت جه ــته اس ــا، توانس ــب در خرده روایت ه مناس
فیلــم را تغییــر دهــد تــا ســیانور مخاطب پســند باشــد.

ســیانور از مختصــات ســاختاری ســینمایی مناســبی 
برخــوردار اســت؛ فیلمنامــه  اســتاندارد، قاب هــای 
ــادآور  ــه ی ــاس ک ــه و لب ــی صحن ــده، طراح دکوپاژش
ــن  ــر از همــه تدوی ــران دهــه  پنجــاه اســت و مهم ت ته
ــگ  ــم هماهن ــک ریت ــا ی ــم ب ــده فیل ــث ش ــه باع ک
در فاش بــک و زمــان حــال بــه هــدف فیلمســاز 
ــرای  ــز« ب ــس از »دهلی ــم پ ــن فیل ــک شــود. ای نزدی
بهــروز شــعیبی گام رو بــه جلویــی محســوب می شــود 
ــذار در  ــای تأثیرگ ــه از فیلم ه ــاخت این گون ــد س و بای
ــد  ــل جدی ــه نس ــرا ک ــود؛ چ ــتر ش ــا بیش ــینمای م س
بایــد اطاعــات درســتی از تاریــخ معاصــر کشــور 

ــد. ــته باش داش

حرف و نقل

ــی  ــرح انگلیس ــس مط ــن«، رمان نوی ــوارد جکوبس  »ه
ــاره  و برنــده جایــزه معتبــر »مــن بوکــر«، یادداشــتی را درب

درگذشــت »مریــم میرزاخانــی« منتشــر کــرد.
 رضــا کیانیــان می گویــد: آمریــکا بــا ســینما، جهــان را 
فتــح کــرد و امــروزه بیشــتر دنیــا بــه جــز ســینمای ایــران 
ــکا  ــلیقه آمری ــه س ــد ب ــتان مجبورن ــینمای هندوس و س
فیلــم بســازند و مــا امیدواریــم بــاز هــم ســینمای ایــران 
مقاومــت کنــد و بتوانــد پرچــم خــود را بــه قله هــای 

باالتــری ببــرد.
ــوکا  ــد« از آری دل ــه بیدارن ــا همیش ــاب »ماهی ه  کت
ــا نیســت« نوشــته  ــی و »از م ــه غامرضــا امام ــا ترجم ب
ــه  ــی روان ــی به تازگ ــگار کریم ــه ن ــا ترجم ــی ب ــی دیزائ عل

ــده اند. ــازار ش ب
ــه«  ــه »وقتش ــده برنام ــری، تهیه کنن ــل صف  ابوالفض
از پخــش ایــن برنامــه در شــبکه نســیم خبــر داد و 
ــا توجــه  ــر سیاســت های شــبکه نســیم و ب ــا ب گفــت: بن
بــه رویکــرد ایــن شــبکه بــرای ســاخت برنامه هــای شــاد 
و مفــرح تصمیــم گرفتــه شــد تــا برنامــه ای بــا موضــوع 
عشــق و ازدواج ســاخته شــود و نــگاه متفاوتــی بــه ایــن 

ــه وجــود داشــته باشــد. مقول
برگــزاری  از  پــس   گــروه موســیقی »دارکــوب« 
ــرج  ــز همایش هــای ب کنســرت ۱۰ ســالگی خــود در مرک
میــاد، آذرمــاه ســال جــاری تازه تریــن اجــرای صحنــه ای 

ــد. ــه می کن ــد تجرب ــات جدی ــا قطع ــود را ب خ
ــرکار   »ســموئل آل. جکســون«، بازیگــر باســابقه و پ
آمریکایــی، در ســریال تلویزیونــی »پیرمــرد« نقــش 

اصلــی را بــازی می کنــد.
 بهمــن کیارســتمی بــا اشــاره بــه رأی هیئــت تجدیــد 
نظــر کــه اواخــر هفتــه  گذشــته بــه دســت وکیــل پرونــده 
پــدرش رســیده، بــار دیگــر تاکیــد کــرد: همان طــور کــه از 
ابتــدای پیگیری هایمــان اعــام می کردیــم همچنــان مــا 
ــه گــزارش  ــا منتظــر ارائ ــوده و نیســتیم؛ م ــر رأی نب پیگی

یــک مــاه اول درمــان در ایــران هســتیم.
 رضــا داوودنــژاد بــا تاکیــد بــر لــزوم پــرورش 
نیروهــای متخصــص در عرصــه کار طنــز اظهــار کــرد: 
یــک فضــای کارگاهــی بایــد ایجــاد شــود کــه از تجربیــات 
اســتادان اســتفاده شــود و نیروهــای متخصــص و خــاق 

ــد. ــرورش دهن ــه پ ــن عرص را در ای
ــا دراماتــورژی  ــو در بنــد« ب  نمایــش »مســیح کوچول
و کارگردانــی ســیاوش اســد شــهریورماه اجــرای عمومــی 

خواهــد شــد.
 حبیــب کاوش فیلــم ســینمایی »بادهــای پــول آور« را 

دربــاره جوانــان می ســازد.
مدعــی  صهیونیســتی  رژیــم  کــه  شــرایطی  در   
اســت اهــداف غیرنظامــی را مــورد هجــوم نظامــی قــرار 
ــدود حمــات موشــکی  ــی از مع ــروز در یک ــد، دی نمی ده
خــود بــه فــرودگاه دمشــق، محمولــه کاالهــای فرهنگــی 

ــرد. ــدم ک ــازمان اوج را منه س
 هیئــت انتخــاب بخــش خیابانــی بیســت و چهارمین 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان متشــکل از 
ســامان خلیلیــان، منوچهــر اکبرلــو و نیمــا بیگلریــان طرح 
ــن دوره از  ــی ای ــش خیابان ــه بخ ــیده ب ــای رس و ایده ه

جشــنواره را ارزیابــی خواهنــد کــرد.

کوتاه اخبار 
معاون رئیس صداوسیما:

۲۶۰ شبکه ماهواره ای فارسی زبان 
علیه ایران فعالیت می کنند

از  جلوگیــری  خواســتار  اســتان ها  امــور  معــاون 
ــد.  ــه ای ش ــعارگونه و کلیش ــای ش ــش برنامه ه پخ
دکتــر دارابــی گفــت: بیــش از ۲۶۰ شــبکه ماهــواره ای 
فارســی زبان کــه عمدتــا از دشــمنان ایــن مــرز و بــوم 
هســتند، علیــه هویــت اصیــل ایرانی اســامی برنامــه 

ــد.  ــش می کنن ــد و پخ تولی
ــیمای  ــف صداوس ــای مختل ــالت واحده ــی رس داراب
اســتان ها در عرصــه مقابلــه بــا هجمه هــای رســانه ای 
دشــمنان را بســیار ســنگین دانســت و افــزود: بایــد 
ــا برنامه ریــزی اصولــی و تولیــد برنامه هــای فاخــر  ب
امیــدواری را در آســتانه چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 
ــده و نقشــه شــوم  ــت زن انقــاب اســامی در دل مل

دشــمنان را در مأیــوس کــردن مــردم خنثــی کــرد. 
وی فضــای مجــازی را فرصتــی بــرای تولیــد و پخش 
برنامه هــا هــم در تلویزیــون و هــم در رادیــو دانســت 
و افــزود: بایــد بــرای همــه مســائل اســتان پیوســت 
رســانه ای را تدویــن و جامعــه را بــرای فرهنگ ســازی 

در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی بســیج کــرد. 
عنــوان  بــه  کارآفرینــان  معرفــی  خواســتار  وی 
مبّلغــان ثــروت و ایجــاد شــغل در اســتان از طریــق 
ــان،  ــی کارآفرین ــا معرف ــزود: ب صداوســیما شــد و اف
ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری و ایجــاد شــغل 

در اســتان تشــویق می شــوند. مهــر

 »عاشقانه ۲« 
به امسال نمی رسد

تهیه کننــده مجموعــه »عاشــقانه« دربــاره ســاخت 
ــن  ــان کــرد کــه عوامــل ای ــن ســریال بی فصــل دوم ای
ــل دوم  ــد فص ــرای تولی ــدی ب ــال قص ــه امس مجموع

ــد.  ندارن
هومــن کبیــری دربــاره تولیــد ســریال »عاشــقانه« 
ــع شــد و  ــش توزی ــه پی ــن قســمت آن هفت ــه آخری ک
ــی  ــش خانگ ــه در شــبکه نمای ــه ک ــن مجموع ســود ای
بــه تولیــد رســید، گفــت: تولیــد یــک ســریال در شــبکه 
ــر اســاس اســتانداردها باشــد  نمایــش خانگــی اگــر ب
ــد ســودمند  ــردم توجــه شــود، می توان ــه ســایق م و ب

هــم باشــد. 
نیــز بیــان کــرد: ســریال  وی دربــاره »عاشــقانه« 
ــدا  ــان پی ــک مقطــع پای »عاشــقانه« می توانســت در ی
ــاال  کنــد؛ امــا متوقــف شــد و ایــن توقــف، بودجــه را ب
 Vod بــرد. اظهارنظــر مــن بــر اســاس شــبکه توزیــع و
ایــن اســت کــه ایــن پــروژه ضــرر نداشــته و ســودهایی 
هــم دارد. کبیــری اضافــه کــرد: مــن البتــه تــا قســمت 
چهــارم بــه عنــوان تهیه کننــده ســریال حضــور نداشــتم 
و بعــد از آن بــه تیــم پیوســتم؛ ولــی بــا ایــن حــال در 
جریــان کار بــودم و دربــاره محاســبه ســود دقیــق یــک 
ــمت  ــد از قس ــا ۷۵ روز بع ــازه داد ت ــد اج ــز بای ــر نی اث
آخــر یــک مجموعــه بگــذرد و بعــد مشــخص می شــود. 

ســینماخبر

تلویزیون

 آیا »پایتخت« باز هم مخاطب 
خواهد داشت؟

الهــام غفــوری، تهیه کننــده مجموعــه ســریال های »پایتخــت«، جــذب 
مخاطــب را مهم تریــن هــدف ســاخت ایــن مجموعــه تلویزیونــی 
مجموعــه  فصل هــای  تمــام  بــرای  همیشــه  و گفــت:  برشــمرد 
»پایتخــت« ایــن دغدغــه وجــود داشــته کــه آیــا ایــن فصــل بــاز هــم 
ــیار  ــم بس ــل ه ــن دلی ــه همی ــد؟ ب ــذب کن ــاچی را ج ــد تماش می توان
روی قصــه و فضــای همــه »پایتخت« هــا حساســیت داریــم و تــاش 
می کنیــم تــا از همــه فاکتورهایــی کــه ممکــن اســت بــرای مخاطبــان 

ــم.  ــب باشــد، بهــره ببری جال
او ادامــه داد: بــه همیــن منظــور بــرای ســریال »پایتخــت ۵« فضاهــای 
ــت  ــه »پایتخ ــدا فیلمنام ــت. از ابت ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ متنوع
۵« بــرای ســینما طراحــی شــده و قــرار بــود کــه شــروع کار از قبــرس 
ــد و  ــته ش ــم نوش ــمت اول کار ه ــه قس ــاس س ــن اس ــر ای ــد؛ ب باش
ــه  ــورت گرفت ــرس ص ــرداری در قب ــرای تصویرب ــای الزم ب هماهنگی ه
بــود؛ امــا بــا ســریالی شــدن »پایتخــت ۵« نویســندگان و آقــای مقــدم 
ــرای  ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد پیش درآمــدی ب )کارگــردان( ب
ــر همیــن اســاس شــروع  ایــن ســه قســمت در نظــر گرفتــه شــود. ب
کار بــه شــمال منتقــل شــد و همیــن موضــوع هــم تــدارکات و 
ــی  ــت. یک ــم ریخ ــه ه ــا را ب ــد م ــه و تولی ــم تهی ــای تی برنامه ریزی ه
ــن  ــاد، همی ــق افت ــه تعوی ــروژه ب ــن پ ــد ای ــه کلی ــی اینک ــل اصل از دالی

ــود.  ــرات ب تغیی
تهیه کننــده مجموعــه تلویزیونــی »پایتخــت ۵« یــادآور شــد: بــا توجــه 
بــه اینکــه ســکانس های »پایتخــت ۵« بــه دلیــل تــداوم حســی پشــت 
ســر هــم گرفتــه می شــوند، کار تولیــد نیــز بــه طــول می انجامــد. ایســنا

سینما

»اینپیکان«بهسینماسورهمیآید
ســهراب  ســاخته   پیــکان«  »ایــن  مســتند  کیمیای وطن
دریابنــدری و شــاهین آرمیــن، دوشــنبه ۹ مردادمــاه در ســینما 

سوره اصفهان اکران و نقد و بررسی می شود. 
مســتند »ایــن پیــکان« کــه از ۲۳ اردیبهشــت ماه اکــران خــود را در 
ســینماهای گــروه هنــر و تجربــه آغــاز کــرده، بــه تاریخچــه و شــرایط 

ورود ایــن اتومبیــل و سرنوشــتش در ایــران می پــردازد. 
ــاره  ــتند، درب ــن مس ــان ای ــی از کارگردان ــدری، یک ــهراب دریابن س
ــم از  ــا، ه ــا ایرانی ه ــت: »م ــه اس ــم گفت ــن فیل ــاخت ای ــل س دلی
ــر  ــم از نظ ــتیم، ه ــده هس ــیار کوچن ــان بس ــی در جه ــر پراکندگ نظ
ــرفته  ــیار پیش ــان بس ــوع خودش ــم و در ن ــایرمان مه ــی عش تاریخ
ــه خــودش  ــن ک ــه متوجــه شــدم شــاهین آرمی ــی ک هســتند. وقت
ــکان  ــاره پی ــال کار درب ــه دنب ــود، ب ــکا ب ــاکن آمری ــی س ــک ایران ی
ــرای مــن بســیار جــذاب اســت؛  ــن رابطــه ب اســت، فکــر کــردم ای
ــه  ــود و هــم ب ــی ب چــون هــم شــاهین در واقــع یــک مهاجــر ایران
نظــرم رســید پیــکان تــا چــه حــدی در تحرک بخشــیدن بــه جامعــه 
ــی  ــق خیل ــوده. شــاهین هــم تحقی ــر ب ــد مؤث ــران در دوران جدی ای
خوبــی کــرده و اطاعــات خیلــی خوبــی گــردآوری کــرده بــود. دیگــر 

ــدادن کار وجــود نداشــت.  ــرای انجــام  ن ــه ای ب بهان
ســهراب  حضــور  در  پیــکان«،  »ایــن  مســتند  اســت  گفتنــی 
ــر، دوشــنبه ۹  ــن اث ــن، دو کارگــردان ای ــدری و شــاهین آرمی دریابن
ــش  ــه نمای ــان ب ــوره  اصفه ــینما س ــاعت ۱۷ در س ــرداد رأس س م
درمی آیــد و نشســت نقــد و بررســی آن نیــز بعــد از نمایــش فیلــم 

برگــزار می شــود.

کتاب ادبیات و 

 مجموعه شعر »نهنگی در ساحل« 
به چاپ رسید

کتــاب »نهنگــی در ســاحل« دومیــن مجموعــه شــعر وحیــد عمرانــی 
شــاعر، بازیگــر و منتقــد اصفهانــی، اســت کــه به تازگــی از ســوی 

ــه چــاپ رســیده اســت.  ــر ب ــزه  مه انتشــارات انگی
ــز هســت  ــران نی ــدان ای ــی منتق ــن مل ــه عضــو انجم ــد ک ــن هنرمن ای
دربــاره  ایــن کتــاب می گویــد: »در روزگار مــا نویســندگان اوضــاع غریبی 
دارنــد؛ به ویــژه اگــر صاحــب نــام و شــهرتی نیــز نبــوده و در ابتــدای راه 
باشــند؛ وضــع و حــال کتــاب هــم بــه تبــع حــال نویســندگان، بی انــدازه 
نابســامان و بحرانــی اســت؛ آنقــدر بــد کــه حتــی از وضــع و حــال تئاتــر 
نیــز وخیم تــر اســت. دســت کم در تئاتــر می گوینــد امــروز فــان کــس 
بــه دیــدن فــان تئاتــر مــی رود، فــردا بهمــان کــس بــه دیــدن تئاتــر مــا 
می آیــد و برخــی بــرای دیــدن آن افــراد بــه اصطــاح چهــره و مشــهور 
هــم کــه شــده، بــه دیــدن آن تئاتــر می رونــد؛ امــا نویســنده چــه کنــد؟ 
نمی توانــد کــه بگویــد امــروز فــان کــس کتــاب مــرا می خوانــد، شــما 

هــم برویــد تهیــه کنیــد و بخوانیــد! 
الغــرض در ایــن اوضــاع وانفســای کتــاب، کمتریــن کاری کــه می تــوان 
ــن  ــداوم یافت ــک نویســنده و ت ــی ی ــری و ادب ــات هن ــه  حی ــرای ادام ب
چــاپ آثــارش کــرد، ایــن اســت کــه کتــاب او را تهیــه کنیــم و بخوانیــم 
و صــد البتــه از نظــرات و رهنمودهــای تخصصــی یــا شــخصی خــود نیز 

ــم.«  ــره اش نگذاری بی به
عاقه منــدان بــرای تهیــه  کتــاب »نهنگــی در ســاحل« در اصفهــان 
ــدان  ــع در می ــان واق ــرای اصفه ــی فرهنگس ــه کتابفروش ــد ب می توانن
ــاری  ــع تج ــع در مجتم ــان واق ــی زم ــین)ع( و کتابفروش ــام حس ام

ــد. ایمنــا ــه کنن ــاغ مراجع چهارب

اســتاد مجیــد ملــک زاده  کیمیای وطن

ــک زاده  ــدی مل ــد مرحــوم اســتاد مه فرزن
ــته  ــه در رش ــت ک ــی اس ــی از هنرمندان یک
ــی  ــار نفیس ــزات، آث ــرق فل ــبک و مع مش

خلق کرده  است.
ــر  ــن هن ــه ای ــال ب ــدت ۲۵ س ــه م وی ب
ــت  ــرش را در خدم ــون هن ــه و اکن پرداخت
دغدغه هــای فکــری خویــش و معضــات 

ــت.  ــرار داده اس ــی ق اجتماع
بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه هنــری 
اســتان اصفهــان، دیــدار دکتــر مهــدی 
ــری اســتان  ــر رئیــس حــوزه هن احمدی ف
اصفهــان در چهارشــنبه 4 مردادمــاه بــا این 
هنرمنــد و بازدیــد از آثــارش، بهانــه ای شــد 
ــد درخصــوص  ــن هنرمن ــه نظــرات ای ــا ب ت
ــدار،  ــعه پای ــگ توس ــبک، فرهن ــر مش هن
ــح  ــکده صل ــدان، اندیش ــی هنرمن کار تیم
جهانــی، مشــکات و معضــات روز جهــان 

ــم. بپردازی
 هنر مشبک

درخصــوص  ملــک زاده  مجیــد  اســتاد 
ــه در  ــزی ک ــت: قطــر فل ــر مشــبک گف هن
ــم  ــم، نی ــر روی آن کار می کنی ــر ب ــن هن ای
میلیمتــر یــا پنــج دهــم اســت و ایــن هنــر 
بــه دلیــل از بیــن رفتــن مــداوم اره مویــی، 
ــه و  ــر حوصل ــن هن ــی اســت. ای ــر گران هن

ــد.  ــادی می خواه ــیار زی ــت بس دق
ــز  ــری فل ــا ظریف ُب ــر، مشــبک ی ــن هن ای
ــس  ــوزه ای و لوک ــر م ــک هن ــام دارد و ی ن
از  کــه  زمانــی  و  می شــود  محســوب 
فلــزات رنگــی )مــس، برنــج، فــوالد( 
در آن اســتفاده می شــود، معــرق نــام 

 . می گیــرد
ــتاد  ــط اس ــر توس ــن هن ــه داد: ای وی ادام
مهــدی ملــک زاده )مرحــوم پــدرم( در 
ســال ۱۳۲8 در اراک ایجــاد شــد و بــا 
مهاجــرت ایشــان بــه اصفهــان در ایــن 

شــهر ادامــه یافــت. ایشــان تــا ســال 
زیبــا  هنرهــای  هنرســتان  از  کــه   ۵۰
ــر  ــن هن ــوزش ای ــه آم ــد، ب ــتعفا دادن اس

 . ختنــد ا می پرد
وی بــا نشــان دادن مــوزه کوچــک خــاک 
ــب  ــه مکت ــنهاد داد ک ــود، پیش ــح خ و صل
صلــح و خــاک ایجــاد کنیــم و گفــت: 
بی هزینه تریــن  از  یکــی  مکتــب،  ایــن 
ــه از  ــت ک ــی اس ــن پنجره های و جدیدتری
ــان  ــه ســوی جه ــد ب ــران می توان  طــرف ای

باز شود.
 بهانه برای صلح

ایــن هنرمنــد افــزود: متاســفانه بهانــه 
اســت  زیــاد  جهــان  در  جنــگ   بــرای 
ــرای  ــه ای ب ــد از هــر خاکــی، بهان و مــا بای
صلــح بــا دیگــر کشــورها داشــته باشــیم و 
وقتــی بــه دیگــران و هویــت آنــان احتــرام 
احتــرام  مــا  هویــت  بــه  می گذاریــم 
ــتیم؛  ــح هس ــی صل ــا مدع ــد. م می گذارن
زیــرا کــه پیامبــر مــا پیامبــر صلــح و 
رحمــت اســت و متاســفانه در ایــن زمینــه 

کــم کار کرده ایــم.
ایــن هنرمنــد با اشــاره بــه اینکــه ۲۷ ارگان 
فرهنگــی و هنــری داریــم کــه بودجه هــای 
ــاق  ــان اتف ــا در اصفه ــد و ام ــی دارن خوب
ــان  ــد، خاطرنش ــی نمی افت ــی خوب فرهنگ
کــرد: بایــد دیــد چــرا اقتصــاد هنــر فعــال 
ماننــد  هنرهــا  از  بســیاری  و  نیســت 
هنــر مشــبک کم کــم رو بــه فراموشــی 

می رونــد. 
از کشــورهای  نگرانــی مــن  وی گفــت: 
چیــن و هنــد نیســت؛ زیــرا آنــان همیشــه 
کپــی کار بوده انــد؛ نگرانــی مــن از ایــن 
اســت کــه خاقیــت در ایــران مــرده اســت.

 اندیشکده صلح اصفهان
اســتاد ملــک زاده افــزود: بــه دنبــال داشــتن 
اندیشــکده صلــح اصفهــان هســتم. در 

ایــران اندیشــکده ای بــر اســاس یــک 
امیدواریــم  و  نداریــم  جهانــی  اتفــاق 
ــاد،  ــاس )اقتص ــر اس ــح ب ــکده صل اندیش
و فرهنــگ(  اجتمــاع، محیــط زیســت 
شــکل گیــرد و بتوانیــم خاورمیانــه را بــا آن 
پوشــش دهیــم؛ زیــرا کــه بیشــتر جنگ هــا 
ــه  ــران ب ــد. ای ــاق می افت ــه اتف در خاورمیان
عنــوان یــک پایــگاه ثابــت، هــم هنــر 
ــر  ــا ب ــش را دارد ت ــم ظرفیت ــوان و ه و ت
اســاس مــوزه خــاک و صلــح در اصفهــان 

ــد.  ــح کار کن ــکده صل ــر روی اندیش ب
وی با اشــاره به اینکه در گذشــته بســیاری 
از هنرهــا بــه دلیــل اقبــال حاکمیــت زمــان 
زنــده مانده انــد و نبــود حمایــت از هنرهــا 
ســبب فرامــوش شــدن هنــر و نابــودی آن 
می شــود، تصریــح کــرد: در بنیان هــای 
هنــری خــود مشــکل داریــم و کســی بــه 
ــد  ــری جدی ــب فک ــا و مکت ــر اصالت ه فک
و  بخواهیــم کار جدیــد  اگــر  و  نیســت 
خاقانــه کنیــم، نیــاز بــه جســارت داریــم. 
اســتاد ملــک زاده بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــودن ایــن  ــی ب کارگروهــی و تیمــی و خال
ــه  ــان ب ــدان اصفه ــان هنرمن ــا در می فض
نشــان دادن بعضــی از آثــار مشــترک خــود 
بــا زهــرا جعفــری هنرمنــد تذهیــب و 
ــرداد صــدری مینیاتوریســت ناشــنوای  مه
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــی پرداخ اصفهان
ــرده  ــگ م ــای فرهن ــال احی ــه دنب ــد ب بای
کار تیمــی باشــیم. بــا ایــن دو همــکار 
ــا ســه  ــو مشــترک ب ــد تابل ــه ایجــاد چن ب
ــه  ــور( ب ــب و مینیات ــر )مشــبک، تذهی هن
مــدت ۲۷ مــاه پرداخته ایــم کــه ایــن آثــار 
حاصــل یــک ســال پژوهــش و تحقیــق و 
ــر روی ۳۵  ــداوم ب ــی م ــاه کار اجرای ۱۵ م
موضــوع جهانــی بــا توجــه بــه نمادگرایــی 

ــوده اســت.  ب
وی افــزود: آخریــن کار هنــری تیمــی 
ارزشــمند در اصفهــان بــه ســال ۱۳4۵ 
ــا  ــد در ۹ مــاه ب برمی گــردد کــه ۶۰۰ هنرمن
ــن  ــه تزئی ــت فکــری واحــد ب یــک مدیری

ــد.  ــی پرداختن ــل عباس هت
ایــن هنرمنــد تصریــح کــرد: اگــر بــر روی 
نکنیــم، شکســتمان  تمرکــز  تیمــی  کار 
ــد  ــری می توان ــوزه هن ــت و ح ــی اس قطع
ویــژه  نمایشــگاه های  برگــزاری  در 
ــزاری  ــه برگ ــد و ب ــج کن ــی آن را تروی تیم
جشــنواره هایی بپــردازد کــه تنهــا آثــار 
تیمــی را می پذیرنــد؛ ایــن ســبب نهادینــه 
میــان هنرمنــدان  در  تیمــی  شــدن کار 

 . د می شــو
هنرهــای  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 

مینیاتــور و تذهیــب بــه روزمرگــی رســیده 
و رشــدش را از نظــر تکنیــک کــرده اســت 
و مــا بایــد بــه دنبــال کارهــای جدیــد 
ــه بینــش و بصیــرت مــا  ــن ب باشــیم و ای
برمی گــردد تــا حرکتــی نــو انجــام دهیــم.

وی در توضیــح تابلوهــای خــود گفــت: 
ــر  ــت پیامب ــر اســاس صحب ــوی اول ب تابل
اســت کــه می فرماینــد: »دیــن نــدارد هــر 
کــس درآمــد نــدارد.« نقــش اقتصــاد را در 
ــی  ــد و یک ــان می ده ــح نش ــگ و صل جن
ــح  ــالم، صل ــاد س ــم اندازهای اقتص از چش

پایــدار اســت. 
ــر و  ــاد هن ــوص اقتص ــوی دوم درخص تابل
دیپلماســی اقتصــاد و هدیــه اســت. پیامبر 
می گوینــد: »هدیــه دهیــد تــا محبــت 

ــود.«  ــاد ش ایج
از میــان می بــرد و  را  هدیــه، دشــمنی 
ســبب گســترش اقتصــاد و گردشــگری و 

می شــود.  توســعه 
تابلــوی ســوم بــا موضــوع صلــح و حیوانات 

است.

ــان و مذاهــب  وی درخصــوص نقــش ادی
در کاهــش خشــونت بــرای کــودکان و 
خاطرنشــان  و  داد  توضیــح  خانواده هــا 
کــرد: ایــن یکــی از دغدغه هــای یونیســف 
ــم؛  ــان کار کرده ای ــا در آثارم ــه م ــت ک اس
اعــدام  و  جنــگ  معلــوالن،  و  کــودکان 
ــت  ــی اس ــه از موضوعات ــودکان و...، هم ک
کــه کار شــده و کار هنــری تاریــخ مصــرف 

ــدارد. ن
ــا اشــاره بــه اینکــه هنــر بایــد  ملــک زاده ب
پویــا و گویــا باشــد و بایــد بــا هنــر جامعــه 
شکســت،  را  مرزهــا  و  لطیــف کــرد  را 
ــر  ــگ و هن ــک فرهن ــا کم ــد ب ــزود: بای اف
در مقابــل مســائل و مشــکات بایســتیم. 
بایــد بــه توســعه چندبعــدی برســیم و در 
کشــورهای پیشــرفته، کمتریــن توجــه بــه 
ــترین  ــت و بیش ــوژی اس ــای فیزیول نیازه
مثــل  چندبعــدی  توســعه  بــه  توجــه 

ــت. ــی اس آزادمنش
ــود  ــرف خ ــد ح ــا بای ــرد: م ــد ک وی تأکی
را بــه صــورت غیرمســتقیم و بــا هنــر 
ــد.  ــر کن ــیند و اث ــه دل بنش ــا ب ــم ت بزنی
آوردن زیبایــی هنــر در خدمــت مــردم، 
بایــد یکــی از اهــداف مــا باشــد. اگــر 
ــر اســاس  ــر ب ریل گــذاری فرهنگــی در هن
ــی  ــای اساس ــه ها و کاره ــت از ریش حمای
ــیم؛  ــان می رس ــه اهدافم ــرد، ب ــورت گی ص
ــا  ــی م ــکات فرهنگ ــفانه مش ــا متاس ام
ــن راســتا  ریل گــذاری نشــده اســت. در ای
فرهنگــی  رایزنی هــای  بــا  وزارتخارجــه 
بایــد در زمینــه شناســاندن هنــر ایــران 

ــد. ــه کن هزین
وی افــزود: البتــه هنرمنــدان مــا نیــز 
ــر را  ــد و یکدیگ ــاف دارن ــر اخت ــا یکدیگ ب
جهانــی  نمی خواهنــد کار  و  نمی پذیرنــد 
ــداد  ــه تع ــه ب ــد دانســت ک ــا بای ــد؛ ام کنن
ــی  ــه جهان ــران قل 8۰ میلیــون جمعیــت ای
بــرای فتــح وجود دارد و اســتاد فرشــچیان 
تنهــا یــک قلــه در جهــان بــه نــام مینیاتــور 

ــرده اســت.  ــح ک ــران فت ــه اســم ای را ب
منابــع محــدود نیســت و اگــر کســی 
ــدان را  ــه هنرمن ــای بقی ــود، ج ــی ش جهان
ــق فرصــت در  ــا خل ــا ب ــد. م ــگ نمی کن تن
هنــر می توانیــم در دنیــا اقتصادمــان را بــه 

ــم. ــت درآوری حرک
 کارت منزلت

ــه  ــاره ب ــا اش ــبک کار ب ــد مش ــن هنرمن ای
ــر  ــدگاری هن ــه اســباب مان ــان ک ــه آن اینک
و فرهنــگ کشــور هســتند، هیــچ منزلتــی 
ندارنــد، طــرح کارت منزلــت و شــأنیت 
هنرمنــدان را پیشــنهاد داد و گفــت: بــا 
ایجــاد ایــن کارت، هنرمنــدان در جامعــه و 
در میــان خانواده هــای خــود نیــز محتــرم 
ــتاره ای  ــرار دادن س ــوند. ق ــمرده می ش ش
ــان  ــاغ اصفه ــان چهارب در ســنگفرش خیاب
ورزشــکاران  هنــر،  ســتارگان  نــام  بــه 
امیــد  ســبب  علمــی  شــخصیت های  و 
هنرمنــدان و نوجوانــان و جوانــان ایــن 

شــهر می شــود. 
ــک و دو  ــه ی ــری درج ــان هن ــدای نش اه
نیــز در شــهر اصفهــان می توانــد ســبب 

ــود. ــهر ش ــن ش ــدان ای ــی هنرمن دلگرم
ــه  ــاره ب ــا اش ــک زاده ب ــد مل ــتاد مجی اس
مهاجــرت هنرمنــدان نخبــه بــه کشــورهایی 
از  حمایــت  لــزوم  بــر  کانــادا  ماننــد 
هنرمنــدان توســط مدیــران و مســئوالن 
اســتانی و کشــوری تاکیــد کرد و خواســتار 
حمایــت از طرح هــای نــوی هنرمنــدان 

ــد. ش
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ــت ــاموفقی ــنب ــنامهم ــبنمایش »پریش
اجــراشــد.شــبخوبــیبــود.بــانداشــتن
ــال ــتوب ــادس ــات،ب ــوعامکان ــچن هی
بســته،بیشــترازآننمیشــدچیــزیدرآورد.
بــههــرحــالمــنراضــیبــودمواگــرتــو
همــراهمــنبــودی،شــبکامــلوخوشــی

ــتم. داش

ــده ــهش ــهگرفت ــیک ــداریازعکسهای مق
برایــتخواهــمآوردتــاحداقــلهــوایآنچه
ــد. ــتگیرتمیش ــود،دس ــدهب ــاختهش س
ــب ــهآنمطل ــعب ــدهایراج ــاتع درمج
نوشــتهاند.رویهــمرفتــهعوامالنــاس
ومــردمازنمایشــنامهخوششــانآمــدهبود
ــات ــاآنخصوصی ــرب ــنفکرانمعاص وروش
مخصــوصبــهخــودایــراداتعجیــب
وغریــبگرفتــهبودنــد.کارینــدارم،از
دیــدنایــنآدمهــاخســتهشــدهاموخــدا
میدانــدچقــدربــهتــوحــقمیدهــم.
ــراز ــنتروآگاهت ــیروش ــوخیل ــرهت طاه

مــنهســتی.برایــتتعریــفخواهــمکــرد
کــهازدســتیکــیازهمیــنحضــراتچقدر
ناراحــتوکافــهام.همــانآدممزخرفــیکه
مــنتعریفــشرامیکــردموتــومیگفتــی
آدمســالموبــهدردبخــورینیســت.بههر
حــالحرفهــایزیــادیدارم.درددلهــای
زیــادیکــهبایــدبرایــتتعریــفکنــم.بــاز
هــممثــلهمیشــهمنتظــرنامــهاتهســتم.
ــداری ــمن ــتتصمی ــچوق ــههی ــهایک نام
بنویســی.اینطــورنیســت؟بــههــرصــورت
مــنمثــلهمیشــههســتم.مثــلهمیشــه
ــه ــیک ــایکثیف ــنروزه ــووای ــادت ــهی ب

بیروشــناییوجــودتــودارمتندتنــداز
ــه ــریک ــربیثم ــنعم ــم؛ای ــرمیگذران س
نمیدانــمکــیســروســامانیخواهــد
داشــتوایــنالشــهکثیفــیکــهمجبــورم
ــدوارم ــنورآنورشبکشــم.امی ــبای مرت
ــان ــهشــادومهرب ــوبرخــافمــنروحی ت
خــودراداشــتهباشــی.چنــدروزاســت
بابــتتــوناراحتیهایــیدارم.از کــهاز
ــهدرآنجــامشــغول ــتکاسدرســیک باب
هســتی.بــازهمــانفکرهــاوخیــاالت
ــهدرد ــهآشــناهســتی.ســرتراب ســیاهک

غ میبوســمت آوردم.

،،
اســتاد ملــک زاده بــا نشــان دادن مــوزه 
کوچک خاک و صلح خود، پیشنهاد داد 
کــه مکتــب صلــح و خــاک ایجــاد کنیــم و 
گفت: این مکتب، یکی از بی هزینه ترین 
و جدیدتریــن پنجره هایــی اســت کــه از 
 طــرف ایــران می توانــد بــه ســوی جهــان 

باز شود

گفت وگو با استاد مجید ملک زاده

بهانه ای برای صلح
ا�ن �ن ا�ب ک�ت

عامه پسند
نویسنده چارلز بوکفسکی

قیمت 17 هزار تومان
نشر چشمه      

مردی که خودش را تا کرد
نویسنده دیوید جرولد

14 هزار تومان قیمت
نشر هیرمند        

مزایای منزوی بودن
نویسنده استیون چبوسکی

قیمت 20 هزار تومان
نشر میلکان        
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حذفدفترچهبیمهدربیمارستانها
ــامت  ــه س ــازمان بیم ــامت س ــات س ــه خدم ــاون بیم مع
ــطح  ــات در س ــت خدم ــرای دریاف ــه ب ــان اینک ــا بی ــران ب ای
ــذی از  ــه کاغ ــه بیم ــه دفترچ ــه ارائ ــازی ب ــتان ها، نی بیمارس
ســوی بیمــار نیســت، گفــت: در بخــش خدمــات ســرپایی 
ــات و  ــردن مقدم ــم ک ــال فراه ــهرها در ح ــتاها و ش در روس

ــتیم.  ــک هس ــاع الکترونی ــام ارج ــتقرار نظ اس
ــای  ــی از برنامه ه ــه یک ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــا کش آناهیت
ــات  ــردن خدم ــزاری ک ــور و نرم اف ــازمان، فناوری مح ــم س مه
بســتری اســت، اظهــار کــرد: زیرســاخت های خدمــات 
ــه »آی تــی« نشــده  ــه طــور کامــل مجهــز ب ــوز ب بســتری هن
ســامت  بیمــه  نرم افزارهــای  میــان  ارتباطــی  بایــد   و 
و سیســتم اچ.آی.اس بیمارســتانی برقــرار شــود تــا بتوانیــم 
ــته  ــطح داش ــن س ــا جزئی تری ــتانی را ت ــات بیمارس اطاع

باشــیم. 
ــده  ــات ارائه ش ــار خدم ــرپایی آم ــطح س ــزود: در س وی اف
ــه ســمت تجمیــع کشــوری ایــن  را در اختیــار داریــم؛ امــا ب

ــم.  ــش می روی ــات پی اطاع
ــامت  ــه س ــازمان بیم ــامت س ــات س ــه خدم ــاون بیم مع
ــات  ــامانه خدم ــال س ــا اتص ــه آی ــه اینک ــخ ب ــران در پاس ای
بســتری یــا سیســتم اچ.آی.اس، مقدمــه حــذف دفترچه های 
کاغــذی بیمــه ســامت خواهــد بــود، عنــوان کــرد: اکنــون در 
ــی  ــا کار راحت ــرای م ــه ب ســطح بیمارســتانی حــذف دفترچ
اســت و فقــط کافــی اســت یــک اســتعام بــرای بیمه شــده 
انجــام شــود. دفترچــه در مــواردی الزم اســت کــه بیمه شــده 
نیازمنــد دریافــت خدمتــی در بیــرون از بیمارســتان باشــد که 
بــا توجــه بــه اجــرای طــرح تحــول ســامت، نیــاز بــه خــروج 
ــطح  ــا در س ــده و عم ــک ش ــر نزدی ــه صف ــتان ب از بیمارس
ــه دفترچــه نیســت. بهداشــت نیــوز ــازی ب بیمارســتان ها نی

شناساییوکنترلمعتادان
ــورای  ــس ش ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــر  ــگان عــاوه ب ــاک رای ــه تری ــان اینکــه ارائ ــا بی اســامی ب
ــا  ــت: ب ــد، گف ــک می کن ــم کم ــگیری ه ــه پیش ــان ب درم
شناســایی معتــادان و تدابیــر خــاص کنترلــی، می تــوان بــه 
فرآینــد درمــان و کنتــرل معتــادان جامعــه ســرعت بخشــید. 
بشــیر خالقــی با اشــاره بــه توزیــع رایــگان تریاک در کشــور 
اظهــار کــرد: پیــش از انقــاب حــدود دو تــا ســه ســال برای 
افــرادی نظیــر پیرمردهــا و پیرزنانــی کــه از تریاک اســتفاده 

می کردنــد، توزیــع رایــگان صــورت می گرفــت. 
ــد  ــت بای ــاران در نهای ــی از بیم ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
از تریــاک یــا مشــتقات آن اســتفاده کننــد، افــزود: در 
زمان هــای گذشــته بــا در نظــر گرفتــن ســهمیه، کوپنــی بــه 
ــد  ــاک داده می ش ــاص تری ــدگان خ ــاران و مصرف کنن بیم
و راهــکاری بــرای کنتــرل مصــرف آن در کشــور بــود. 
ــکات  ــام مش ــه ای  کاش تم ــف از اینک ــراز تأس ــا اب وی ب
ــگان  ــتن رای ــار گذاش ــادان در اختی ــدگان و معت مصرف کنن
ــی  ــکل اساس ــئله و مش ــرد: مس ــح ک ــود، تصری ــاک ب تری
در جامعــه فعلــی، عمدتــا تریــاک نیســت و ای  کاش 
ــود؛ چــون در حــال حاضــر  ــان مــا تریــاک ب مشــکل جوان
ــه  ــد ک ــاک روی آورده ان ــی خطرن ــواد صنعت ــه م ــان ب جوان
ــاک ــدگان بســیار خطرن ــرای آین ــرای خــود و هــم ب  هــم ب

 است. فارس

گزارش
آبتنیدردریایزباله

یــک طــرِف رودخانــه و جــاده، زمین هــای سرســبز 
برنــج اســت و طــرف دیگــر کــوه؛ کوهــی کــه اگــر 
ــه از خــاک  ــی ن ــی، درمی یاب ــچ کوتاهــی را رد کن پی
و ســنگ کــه از زبالــه ســاخته شــده اســت؛ زبالــه ای 
کــه شــیرابه اش زمین هــای برنــج را آبیــاری می کنــد 
و می ریــزد تــوی رودخانــه و مــی رود تــا دریــا؛ 
دریایــی کــه مردمــی از همــه جای کشــور آمــده و در 

آن تــن بــه آب زده انــد. 
آمــل  شــهری  زباله هــای  دفــن  محــل  اینجــا 
اســت؛ جایــی کــه زمانــی چندیــن و چنــد رســتوران 
و  می کردنــد  فعالیــت  جــاده  لــب  پرفــروش 
ــا  ــود؛ ام ــران ب ــب ماهیگی ــل کس ــه اش مح رودخان
ــدارد و  ــم ن ــی ه ــک ماه ــی ی ــه حت ــاال رودخان ح
ــی کــه  ــه فقــط خال ســاختمان قدیمــی رســتوران ن
ــار،  ــرد و غب ــر گ ــاوه ب ــوا را ع ــده و ه ــه ش مخروب
ــال  ــن ش ــا گرفت ــه ب ــه ک ــدی گرفت ــیار ب ــوی بس ب
راهــش  نمی تــوان  صــورت  جلــوی  دســتمال  و 
را بســت. بــا ایــن حــال مشــکل اصلــی بــوی 
زباله هــا نیســت؛ شــیرابه خطرناکــی اســت کــه نــه 
ــا  ــه و دری ــط در زمین هــای کشــاورزی و رودخان فق
می ریــزد، بلکــه آب هــای زیرزمینــی را نیــز بی نصیــب 
ــی در  ــطح آب زیرزمین ــه س ــال آنک ــذارد؛ ح نمی گ
ــطح  ــه س ــدازه ب ــور بی ان ــمالی کش ــتان های ش اس

ــت.  ــک اس ــن نزدی زمی
آن گونــه کــه ســعید متصــدی، معــاون محیــط 
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
می گویــد پســماند اســتان های شــمالی کشــور 
هنــگام حضــور گردشــگران بــه ۵ تــا ۶ برابــر 
در  پســماند کل کشــور  یک چهــارم  و  می رســد 
می شــود.  تولیــد  شــمالی  اســتان های  همیــن 
ــتان های  ــای اس ــه در جای ج ــه ک ــزرگ زبال ــوه ب ک
شــمالی می تــوان دیــد، ایــن موضــوع را تأییــد 
می کنــد و البتــه همــه محل هــای دفــن زبالــه 
پســماند  دفــن  محــل  نیســتند.  کــوه  در  هــم 
شهرســتان بابلســر آن قــدر بــه دریــا نزدیــک اســت 
ــه  ــوان پهن ــا می ت ــل زباله ه ــر ت ــتادن ب ــا ایس ــه ب ک
ــا را  ــه و دری ــرد و زبال ــا ک ــا را تماش ــروزه ای دری فی
در یــک کادر عکــس بــا هــم جــا داد. از همــان جــا 
ــوان  ــک و ســیاه شــیرابه ها را هــم می ت ــال باری کان
دیــد کــه از پشــت مجموعــه آپارتمان هــای ســاحلی 
آپارتمان هایــی  می رســد؛  دریــا  بــه  و  می گــذرد 
ــه  ــم ب ــت و ه ــه دریاس ــم ب ــان ه ــه چشم اندازش ک

دریاچــه ای از زباله هــای رنگارنــگ. 
محمدجــواد ســروش، مدیــر کل دفتــر و آب و 
ــار  ــت، آم ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــاک س خ
ــد  ــا 3 درص ــد: تنه ــام می کن ــری را اع تکان دهنده ت
از کل پســماند اســتان های شــمالی کشــور بــه 

صــورت بهداشــتی دفــن می شــود. مهــر

کوتاه حوادث 
آخرینوضعیتپروندهآتنا

اززباندادستاناردبیل
ــی  ــا اصان ــل آتن ــده قات ــاع پرون ــل از ارج ــتان اردبی دادس
بــه دادگاه کیفــری یــک ایــن اســتان پــس از صــدور 
رســیدگی  دســتور  گفــت:  و  داد  خبــر  کیفرخواســت 
فوق العــاده در ایــن زمینــه صــادر شــده و دادگاه بــه 

احتمــال زیــاد در همیــن هفتــه برگــزار می شــود. 
ــدان  ــه زن ــاد ب ــم از پارس آب ــال مته ــی از انتق ــر عتبات ناص
ــه  ــاد ب اردبیــل خبــر داد و تصریــح کــرد: متهــم از پارس آب
زنــدان اردبیــل منتقــل شــده و تحــت مراقــب ویــژه اســت. 
وی افــزود: دادگاه کیفــری یــک اســتان اردبیــل اتهامــات را 
در ســریع ترین زمــان و بــا دقــت کامــل رســیدگی و حکــم 

را صــادر خواهــد کــرد. 
ــر ایــن اســت کــه در  عتباتــی خاطرنشــان کــرد: تــاش ب
جهــت مطالبــه جــدی مــردم و تشــفی خاطــر اهالــی پــار  
آبــاد و اولیــای دم، اجــرای حکــم بــه صــورت علنــی انجــام 

شــود. مهــر

برخوردمرگبارپژوباموتورسوار
پلیــس  ترافیــک  فرماندهــی کنتــرل  مرکــز  رئیــس 
ــا  ــژو ب ــتگاه پ ــک دس ــورد ی ــزرگ از برخ ــران ب ــور ته راه

داد.  خبــر  و کامیــون  موتورســیکلت 
ــه  ــن حادث ــات ای ــاره جزئی ــی درب ــد رازق ــرهنگ محم س
گفــت: ســاعت ۲ بامــداد در خیابــان امــام خمینــی)ره( در 
محــدوده دانشــگاه افســری امــام علــی)ع( یــک دســتگاه 
ــرد  ــورد ک ــیکلت برخ ــتگاه موتورس ــک دس ــا ی ــژو ۲۰۶ ب پ
کــه بــه دنبــال ایــن حادثــه موتورســیکلت از مســیر خــود 

ــا کامیــون میکســر برخــورد کــرد.  منحــرف شــد و ب
حادثــه  ایــن  وقــوع  پــی  در  متاســفانه  افــزود:  وی 
ترک نشــین موتورســوار در دم جــان خــود را از دســت داد 

و راکــب موتورســیکلت نیــز مجــروح شــد. 
ــران  ــور ته ــک راه ــرل ترافی ــی کنت ــز فرمانده ــس مرک رئی
ــژو  ــده خــودرو پ ــه، رانن ــن حادث ــزرگ گفــت: پــس از ای ب
از صحنــه حادثــه متــواری شــد و عوامــل پلیــس در حــال 

ــه هســتند. خبــر فارســی ــی حادث ــت اصل بررســی عل

قاتلستایشدریکقدمیچوبهدار
اجــرای حکــم قاتــل ســتایش، دختــر ۶ ســاله افغــان کــه 
ــار  ــیده، در انتظ ــل رس ــه قت ــایه ب ــر همس ــت پس ــه دس ب

ــه اســت.  ــوه قضائی صــدور دســتور رئیــس ق
ــی  ــین در جنایت ــام امیرحس ــه ن ــری ب ــن 9۵، پس فروردی
ــود  ــن رب ــاد ورامی ــه خیرآب ــتایش را در محل ــاک، س هولن
ــه خلوتــگاه شــیطانی اش،  و پــس از کشــاندن دختــرک ب
ــش را  ــم جان ــد ه ــرار داد و بع ــت ق ــورد آزار و اذی او را م
ــده پــس از تکمیــل تحقیقــات، در شــعبه 7  گرفــت. پرون
دادگاه کیفــری تهــران رســیدگی شــد و قضــات بــا توجــه به 
اســناد و مــدارک موجــود، حکــم اعــدام و قصــاص قاتــل 
ــد. ایــن حکــم در دیــوان عالــی کشــور نیــز  را صــادر کردن
تأییــد شــد. بــا توجــه بــه اینکــه اولیــای دم در دو مرحلــه 
درخواســت اجــرای حکــم اعــدام قاتــل را داده انــد، در حــال 
ــرا از  ــوز اج ــدور مج ــار ص ــم در انتظ ــرای حک ــر اج حاض

ســوی رئیــس قــوه قضائیــه اســت. جــام نیــوز

کنش    وا

رئیسسازمانمدارسغیردولتی
  وزارتآموزشوپرورش

به دنبال بازگرداندن مدارس هیئت امنایی به جایگاه 
اصلی شان هستیم. متاسفانه مشاهده شده که بعضی از 

این مدارس حتی از عنوان شهریه هم استفاده کرده اند و تا 
دانش آموز شهریه را نداده، حاضر به ثبت نام وی نشده اند. 
از همه مدیران آموزش و پرورش می خواهیم توجه داشته 
باشند حتما فرآیند صدور مجوز مدارس هیئت امنایی طی 
شود؛ چرا که عنوان هیئت امنایی از تابلوی سردر مدارس 

فاقد شرایط، حذف می شود. قرار نیست فضایی ایجاد کنیم 
که خانواده ناگزیر به پرداخت وجه باشد.

معاونآموزشوفرهنگترافیکپلیس
  راهنماییرانندگیناجا

از آنجایی که رانندگی یک فرآیند است که به تمرکز باال نیاز 
دارد و یک لحظه غفلت در آن به بهای جان راننده یا عابر 

تمام می شود، استفاده از بازرسان نامحسوس پلیس راهور 
در دستورکار قرار گرفت. مثل همه طرح های دیگری که در 
پلیس راهور دنبال می شوند، این طرح هم ابتدا به صورت 

آزمایشی اجرا و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد و با 
توجه به توفیقاتی که در اجرای آن به دست آمد، بازرسان 

به صورت سراسری در همه استان ها و جاده ها مشغول به 
کار شدند. این بازرسان ارزیابی روند رانندگی یک راننده را 

بر عهده دارند و به محض آنکه تخلفات پرخطر از راننده سر 
بزند، بافاصله جریمه برای راننده متخلف لحاظ می شود.

مدیرگروهپزشکیسالمتانجمن
  جامعهشناسیکشور

بدون تردید نیاز به اصاح و بازنگری قانون مواد مخدر 
احساس می شود و این موضوع از مجلس نهم در تمام 
محافل حقوقی و قضایی مطرح بوده است. نمایندگان 

دوره دهم نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شده اند و 
اعتقاد دارند قانون حال حاضر که مصوبه مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است، باید اصاح شود.

مدیرکلنظارتبردارووموادمخدر
  سازمانغذاودارو

مقوله قیمت گذاری دارو از جمله وظایف وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی بوده و صنعت دارو نمی تواند 

هیچ دارویی را بدون قیمت گذاری وارد بازار کند. سازمان 
غذا و دارو همواره کوشیده با تعیین قیمت منطقی ضمن 

جلوگیری از زیان شرکت های داروسازی، در کنترل 
هزینه های بهداشتی و درمانی و بیمه ای یاری رسان باشد.

سرپرستادارهکلاسنادهویتیسازمان
  ثبتاحوالکشور

در گذشته بعضی از نام ها مانند اسحاق، رحمان، 
اسماعیل و ... با الف مقصوره و به شکل اسحق، رحمن 

و اسمعیل، نوشته می شدند که از سال 7۲ به بعد بر 
اساس دستورکاری به شماره ۶19۲/1، این امکان فراهم 

شد تا افرادی که نام یا نام خانوادگی آن ها به این صورت 
است، بتوانند با درخواست کتبی نام خود را اصاح کنند و 

تغییر دهند.

ــد« و  ــراه »محم ــه هم ــدر ب ــه پ ــت ک ــال اس ــک س ی
»نســرین« هــر مــاه مســافر راه زاهــدان و تهــران اســت. 
ــا  ــد 1۲ ســال دارد و نســرین 14 ســاله اســت؛ ام محم
بیمــاری، جثــه ایــن خواهــر و بــرادر را بــه شــکل و 
ــاله درآورده اســت.  ــت س ــودکان شــش، هف شــمایل ک
ــد؛  ــر دارن ــه س ــی ب ــال بزرگ ــورت و ش ــه ص ــک ب ماس
چراکــه بــه گفتــه پزشــکان معالــج، آفتــاب بــرای 
ــر  ــان را حادت ــای صورتش ــت و زخم ه ــم اس ــا س آن ه
ــدر  ــراه پ ــه هم ــوند و ب ــتان می ش ــد. وارد بیمارس می کن
ــاق پزشــک،  پله هــای بیمارســتان  ــردن ات ــدا ک ــرای پی ب
را بــاال و پاییــن می رونــد. مردمــی کــه از کنــار آن هــا رد 
ــا را  ــره آن ه ــرس چه ــی ت ــب و گاه ــا تعج ــوند، ب می ش

ورانــداز می کننــد.
ــه تشــخیص  ســرطان پوســت، بیمــاری ای اســت کــه ب
محمــد  چهــره  شــدن  متفــاوت  علــت   پزشــکان، 

و نسرین از دیگر کودکان است. 
محمــد بی تفــاوت بــه نــگاه و افــکار دیگــران شــاد اســت 
و شــیطنت می کنــد؛ امــا نســرین، بــه گفتــه پــدرش، بــا 
دنیــا و همــه اطرافیانــش قهــر اســت و کســی صــدای او 
را نشــنیده اســت. اهــل یکــی از روســتاهای سیســتان 
ــه  ــت ک ــالی اس ــد س ــا چن ــتند؛ ام ــتان هس و بلوچس
بیمــاری بچه هــا آن هــا را مجبــور بــه مهاجــرت بــه 
ــه ای کــرده اســت کــه  اطــراف زاهــدان و زندگــی در خان
بــه گفتــه پــدر هنــگام سررســیدن موعــد اجاره بهــا،  غمــی 
بــر غم هایشــان می افزایــد و مشــکات مالــی بیشــتری 
ســر راه زندگــی آن هــا قــرار می دهــد. همیــن االن هــم 
ــاده  ــب افت ــا عق ــاره آن ه ــه اج ــت ک ــی اس ــد ماه چن

اســت.
فشارمشکالتمالیبردوشپدر

تنهــا منبــع درآمــد ایــن خانــواده، یارانــه ای اســت 
ــدر از  ــود. پ ــز می ش ــان واری ــه حسابش ــاه ب ــر م ــه ه ک
ناحیــه دســت دچــار عارضــه جــدی اســت کــه تــوان کار 
کــردن نــدارد؛ از آن گذشــته بــه دلیــل مشــکات بیمــاری 
نســرین و محمــد مرتــب در مســیر تهــران اســت و دیگــر 
وقتــی بــرای کار کــردن برایــش باقــی نمی مانــد. البتــه 
ایــن تمــام مشــکل آن هــا نیســت؛ پــدر ایــن خانــواده بــا 
ــه و گاهــی از کمیتــه امــداد  همیــن مبالغــی کــه از یاران

ــد. ــیر کن ــدش را س ــکم 8 فرزن ــد ش ــرد، بای می گی
اولیــن بــاری کــه عائمــی از بیمــاری بــر چهــره بچه هــا 

ــر  ــی ب ــان شــد، حــدود 4 ســال داشــتند. خال های نمای
ــا  ــان نه تنه ــت زم ــه گذش ــد ک ــدا ش ــان پی ــه لبش گوش
آن هــا را التیــام نبخشــید، بلکــه بــر تعــداد آن هــا افــزود. 
بــه گفتــه پــدر، محمــد و نســرین مدتــی تحــت درمــان 
پزشــکان زاهــدان قــرار می گیرنــد؛ امــا در رونــد بیمــاری 
بــه  و ســپس  نمی شــود  بهبــودی حاصــل  بچه هــا 
توصیــه یکــی از همــان دســتیاران، بــرای ادامــه درمــان 

ــد. ــه می کنن ــران مراجع ــه ته ب
یکســال در راه تهــران و زاهــدان بــودن و صبــح تــا شــب 
خیابان هــا را بــرای گرفتــن MRI و دیــدن پزشــکان 
مختلــف بــاال و پاییــن کــردن، دردی افــزون بــر درد 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــا تحمی ــه آن ه ــاری را ب بیم
نزدیــک غــروب اســت. خســتگی از چهــره پــدر و بچه هــا 
می بــارد. پــدر نــای حــرف زدن نــدارد؛ امــا محمــد هنــوز 
ــش  ــه دل ــد. از اینک ــش می گوی ــرژی دارد. از آرزوهای ان
ــر داشــته باشــد؛  ــد دوســتانش کامپیوت می خواهــد مانن
ــوز  ــد برایــش بخــرد. امــا نســرین هن امــا پــدر نمی توان
ســاکت اســت. در جــواب اینکــه مامانــت را بیشــتر 
ــدر  ــا پ ــد؛ ام ــد می زن ــت را لبخن ــا بابای ــت داری ی دوس
ــم.  ــدارد می دان ــت ن ــن را دوس ــد م ــی می گوی ــا تلخ ب
مــن همیشــه حواســم بــوده کــه دلشــان را نرنجانــم؛ امــا 
نمی دانــم چــرا دختــرم هیــچ حرفــی بــا مــن نمی زنــد. 
ادامــه  می بــارد،  چشــمانش  از  ناراحتــی  کــه  پــدر 
ــه از  ــت ک ــال اس ــار س ــز چه ــم نی ــر بزرگ ــد: پس می ده
ــی  ــد. خیل ــی می کن ــی اش زندگ ــا دای ــه و ب ــه رفت خان
ــاری  ــل بیم ــه دلی ــم ب ــش؛ می دان ــت ندیدم ــت اس وق
بچه هــا و وضعیــت خانــه،  عاقــه ای بــه بازگشــت نــدارد.

 محمــد و نســرین بــه دلیــل نــگاه اطرافیــان و حرف های 
تلــخ و تنــد همکاســیان خــود، تــرک تحصیــل کرده انــد؛ 
مــردم محــل نیــز آن هــا را نمی پذیرنــد و بــا ایــن تصــور 
کــه بیمــاری بچه هــا می توانــد واگیــردار باشــد، بــا 
محلــه  از  آن هــا  می خواهنــد کــه  دعــوا  و  فحــش 
ــه  ــا ب ــاوت اســت. آن ه ــواده متف ــن خان ــم ای ــد. غ برون
جــز بیمــاری بــا مشــکات و رنج هــای بی شــماری 
دســت و پنجــه نــرم می کننــد. هــر چنــد کــه بخشــی از 
هزینه هــای درمانــی و دارویــی محمــد و نســرین توســط 
مؤسســات خیریــه پرداخــت می شــود، امــا هزینه هــای 
جانبــی و جلوگیــری از پیشــرفت ایــن بیمــاری فراتــر از 
ایــن حرف هاســت و نیــاز بــه یــک همــت همگانــی دارد.

بــه دنبــال پیش بینــی افزایــش دمــای کشــور 
ــران وزارت  ــت بح ــاری، مدیری ــه ج ــی هفت ط
ــه  ــور را ب ــرق کش ــرکت های آب و ب ــرو، ش نی
حالــت آماده بــاش درآورده و از شــهروندان 
ایرانــی خواســته اســت بــا قــرار دادن کولرهــای 
آبــی روی دور کنــد و کولرهــای گازی روی 
از  نکــردن  اســتفاده  و  دمــای ۲۵ درجــه 
اوج  زمــان  در  پرمصــرف  برقــی  وســایل 
ــا  ــا 1۶ و ۲1 ت ــاعت 1۲ ت ــی س ــرف، یعن مص

ــوند.  ــرق ش ــی ب ــع از قطع ۲3، مان
ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  کل  مدیــر 
ــت: از آنجــا  ســازمان هواشناســی کشــور گف
ــم  ــرار داری ــتانه ق ــای تابس ــه در اوج گرم ک
صرفه جویــی در مصــرف آب و بــرق ضــرورت 

دارد. 
احــد وظیفــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
در شــرایط اوج گرمــای تابســتانه قــرار داریــم، 
اظهــار کــرد: طبیعــی اســت کــه از نیمــه دوم 
ــای  ــاه در اوج گرم ــه اول مردادم ــا نیم ــر ت تی
تابســتانه قــرار می گیریــم؛ پــس انتظــار 
ــن  ــاد در ای ــای زی ــا گرم ــه ب ــم ک آن را داری
ــد فرامــوش  ــا نبای روزهــا مواجــه شــویم؛ ام
ــرای  ــا ب ــا، تنه ــش دم ــن افزای ــه ای ــم ک کنی
بلندمــدت  رونــد  بلکــه  نیســت؛  امســال 
شــرایط جــّوی نشــان می دهــد کــه معمــوال 
در ایــن بــازه زمانــی گرمــای تابســتانه بــه اوج             

می رســد. 
تابســتان  اینکــه در فصــل  بیــان  بــا  وی 
ایــران  در  توجهــی  جالــب  بارش هــای 
اتفــاق نمی افتــد، گفــت: در تابســتان بــه 
اســتثنای بعضــی نقــاط در نــوار شــمالی 
و جنــوب شــرقی کشــور، ســایر مناطــق، 
بــارش چندانــی دریافــت نمی کننــد کــه ایــن 

خاصیــت و ویژگــی منطقــه ماســت.
بارشساالنهخاورمیانه

یکچهارمبارشجهانیاست
ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  کل  مدیــر 
ســازمان هواشناســی تصریــح کــرد: منطقــه 
منطقــه  در  ایــران  جملــه  از  خاورمیانــه 
بیابانــی  بــه کمربنــد  کم بــارش معــروف 
قــرار دارد کــه تابســتان گــرم و بــارش ســاالنه 
ــه  ــن منطق ــای ای ــن ویژگی ه ــم از مهم تری ک
اســت؛ بــه طــوری  کــه کل بــارش ایــن 
ــی  ــاالنه جهان ــارش س ــارم ب ــه، یک چه منطق

ــت.  اس

ــک  ــاره درخواســت کم ــه درب ــه در ادام وظیف
بــه منظــور  ایــران  از مــردم  نیــرو  وزارت 
ــار  ــرق اظه ــرف آب و ب ــی در مص صرفه جوی
آب  از  اســت  مجبــور  نیــرو  وزارت  کــرد: 
بهتریــن  بــه  پشــت ســدها  ذخیره شــده 
شــکل اســتفاده و طــوری برنامه ریــزی کنــد 
کــه طــی چنــد مــاه آینــده کــه بــارش جالــب 
توجهــی نداریــم، منابــع آب بــه  درســتی 

ــوند. ــم ش ــت و تنظی مدیری
توصیهبهمردمایران

ــا در  ــش دم ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــتر  ــرق بیش ــرف آب و ب ــزان مص ــور، می کش
مــی رود؛ بنابرایــن وزارت نیــرو توصیــه کــرده 
 کــه شــهروندان در اســتفاده از آب شــرب 
و بــرق حداکثــر همــکاری را داشــته باشــند و 

ــد.  ــی کنن صرفه جوی
ایــن کارشــناس ســازمان هواشناســی کشــور 
ــا اشــاره بــه ضــرورت مدیریــت آب پشــت  ب
ســدها از ســوی وزارت نیــرو اظهــار کــرد: 
ــد از  ــر نمی توان ــرایط حاض ــرو در ش وزارت نی
ــره  ــی به ــای آب ــت نیروگاه ه ــر ظرفی حداکث
بگیــرد؛ چــون در ایــن صــورت بایــد حداکثــر 
ــی آب را پشــت ســدها داشــته  خروجــی دب
ــر  ــن ام ــن مقطــع ســال، ای ــه در ای باشــد ک
ــک  ــردم کم ــه از م ــت. درنتیج ــن نیس ممک
ــرق  ــرف آب و ب ــا در مص ــده ت ــته ش خواس

ــد.  ــام دهن ــی را انج ــت صرفه جوی نهای

ــرداد  ــاه م ــه م ــی س ــه، ط ــه وظیف ــه گفت ب
شــهریور و مهــر آســمان بــدون بــارش در 
پیــش خواهیــم داشــت کــه همیــن موضــوع 
باعــث می شــود ذخیــره آب پشــت ســدها و 
حتــی آب جــاری در رودخانه هــای دائمــی و 

ــد.  ــزان برس ــن می ــه کمتری ــی ب فصل

ایــن شــرایط نیازمنــد آن اســت که شــهروندان 
حداکثــر تــاش و همــکاری خــود را در زمینــه 
ــرژی داشــته باشــند  بهینه ســازی مصــرف ان

تــا ایــن دوره را نیــز بــه پایــان برســانیم. 
بــه پیش بینــی  اشــاره  بــا  ادامــه  وی در 
وضعیــت دمایــی کشــور اظهــار کــرد: بــا گــذر 
از نیمــه دوم مــرداد انتظــار مــی رود متوســط 

ــد.  ــای کشــور کاهــش یاب دم
ــا افزایــش دمــا مواجــه  در شــرایط حاضــر ب
هســتیم؛ بــرای مثــال در ایــن روزهــا دمــا در 
تهــران در ســردترین ســاعات بــه حــدود ۲7 
درجــه ســانتیگراد می رســد و انتظــار مــی رود 
بیشــینه دمــا طــی روزهــای آینــده در تهــران 

بــه حــدود 41 درجــه ســانتیگراد برســد.
بحرانآب،ابرچالشایران

ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  کل  مدیــر 
ســازمان هواشناســی کشــور تاکیــد کــرد: 
ــا  ــور م ــش در کش ــک ابرچال ــئله آب، ی مس
محســوب می شــود و ایــن بحــران تنهــا 
ــه امســال نیســت؛ بنابرایــن بایــد  محــدود ب
ــتورکار  ــرف آب را در دس ــت مص ــورا مدیری ف

برنامه هــای کشــور قــرار دهیــم.
وظیفــه بــا اشــاره بــه اینکــه بحــران آب تنهــا 
ــورهای  ــه کش ــت، بلک ــران نیس ــص ای مخت
همســایه نیــز از ایــن بحــران رنــج می برنــد، 
بــا  افغانســتان  ایــران،  در شــرق  گفــت: 

ــی  ــوده و حت ــش خشکســالی مواجــه ب چال
شــمال  در  اســت.  بســته  را  هیرمنــد  آب 
ــک  ــه ی ــرار دارد ک ــتان ق ــز ترکمنس ــران نی ای
کشــور کــم آب محســوب می شــود و بــا 
بحــران بی آبــی مواجــه اســت. در غــرب 
ــه  ــه ب ــت ک ــتقر اس ــراق مس ــز ع ــران نی ای
دلیــل سدســازی های ترکیــه بــا بحــران 
بین النهریــن مواجــه شــده و حتــی ایــن 
ــر  ــت تأثی ــز تح ــران را نی ــرب ای ــوع غ موض

ــت. ــرار داده اس ق
ــکات  ــوع مش ــن موض ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــد؛  ــر می کن ــه بحــران آب را جدی ت ــوط ب مرب
چــون منابــع آب بــا ســرعت زیــادی در 
حــال محــدود شــدن اســت؛ بنابرایــن بایــد 
بتوانیــم از آب موجــود بهتریــن اســتفاده 
را بکنیــم و نهایــت بهینه ســازی را داشــته 
ــدار دســت                                     ــک شــرایط پای ــه ی ــا ب باشــیم ت

ــم. یابی
دولتمردانبرایحلبحرانآبدر

ایرانسریعچارهایبیندیشند
ایــن مقــام مســئول در ســازمان هواشناســی 
ــد  ــردان می دانن ــه دولتم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
کــه بــا چــه مشــکل بزرگــی مواجــه هســتیم 
و بایــد ســریع فکــری بــرای حــل ایــن 
بحــران بکننــد، گفــت: کشــاورزی، یکــی 
شــرایط  در  مــا  بحران هــای  مهم تریــن  از 

ــت  ــت های کش ــت. سیاس ــر و الزم اس حاض
بایــد تغییــر و تحــول پیــدا کنــد و از کاشــت 
محصــوالت آب بــر در مناطــق کم بــارش مثــل 
فــارس و ایــام خــودداری شــود. متاســفانه 
هنــوز در چندیــن اســتان کشــور بــه اســتثنای 
ــه  ــود ک ــت می ش ــج کش ــمالی، برن ــوار ش ن
ــاورزی  ــوالت کش ــن محص ــی از   آب برتری یک

اســت. 
ــوع محصــوالت  ــر ن وظیفــه افــزود: افــزون ب
ــاری،  ــت آبی ــیوه های نادرس ــاورزی و ش کش
چالش هــای  غیرمجــاز  چاه هــای  حفــر 
بزرگــی را در برابــر دولــت در زمینــه مدیریــت 
اصولــی آب قــرار داده اســت؛ بنابرایــن بایــد 
بــه ســرعت تصمیمــات جــدی در ایــن زمینــه 
بگیریــم تــا بــه وضعیــت پایــدار دســت 

ــم. یابی
ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  کل  مدیــر 
ســازمان هواشناســی تاکیــد کــرد: کم بارشــی 
ــم  ــزو اقلی ــتان ج ــا در تابس ــش دم و افزای
ماســت و امــری گریزناپذیــر اســت. همــواره 
در طــول تاریــخ نیــز بــه همیــن شــکل بــوده؛ 
امــا تنهــا تفــاوت در افزایــش جمعیــت چنــد 
ده میلیونــی طــی ســه دهــه گذشــته اســت 
ــاورزی و  ــی کش ــعه اراض ــه توس ــاز ب ــه نی ک
ــش داده  ــع آب را افزای ــتر مناب ــرف بیش مص

ــت. ایســنا اس

مدیرکلپیشبینیسازمانهواشناسیکشورهشدارداد:

بیداد گرما

،،
بــه افزایــش دمــا در کشــور   بــا توجــه 
میزان مصرف آب و برق بیشتر می رود؛ 
بنابرایــن وزارت نیــرو توصیــه کــرده کــه 
 شــهروندان در اســتفاده از آب شــرب 
و برق حداکثر همکاری را داشــته باشــند 

و صرفه جویــی کنند 

 139۶ خردادمــاه   18 روز  دقیقــه   3۰ و   ۲۰ ســاعت 
خبــر   ،11۰ پلیســی  فوریت هــای  مرکــز  طریــق  از 
ــک  ــرقت از ی ــام س ــه اته ــم ب ــک خان ــتگیری ی دس
طافروشــی، بــه کانتــری 1۶9 مشــیریه اعــام شــد.
بــا حضــور مأمــوران کانتــری در محــل ســرقت 
ــه  ــی های اولی ــام بررس ــوان و انج ــاژ کی ــع در پاس واق
ــا  ــک آق ــراه ی ــه هم ــی ب ــم جوان ــد خان ــخص ش مش
ــاک وارد  ــر و پ ــته زنجی ــک رش ــد ی ــه خری ــه بهان ب
ــه  ــرد از صحن ــم م ــه مته طافروشــی شــده و در ادام
ــر و پــاک طــا خــارج  ــا ســرقت یــک رشــته زنجی ب
ــت وی  ــه همدس ــی ک ــت و زمان ــده اس ــواری ش و مت
ــی را  ــدن از طافروش ــارج ش ــد خ ــارق زن( قص )س
داشــته، توســط صاحــب مغــازه طافروشــی و کســبه 

پاســاژ دســتگیر می شــود.
ــا موضــوع »ســرقت  ــده مقدماتــی ب ــا تشــکیل پرون ب
طافروشــی بــه شــیوه کش رفتــن« و بــه دســتور 
بازپــرس شــعبه چهــارم دادســرای ناحیــه 14 تهــران، 
پرونــده جهــت رســیدگی در اختیــار کانتــری 1۶9 

ــت. ــرار گرف ــیریه ق مش
صاحــب طافروشــی پــس از حضــور در کانتــری 
ــس  ــوران تجس ــه مأم ــش ب ــیریه در اظهارات 1۶9 مش
ــه  ــه بهان ــم ب ــا و خان ــژه کانتــری گفــت: »یــک آق وی
خریــد طــا وارد مغــازه طافروشــی شــدند؛ ایــن آقــا 
و خانــم ابتــدا چندیــن رشــته زنجیــر و پــاک را جهــت 
ــان  ــن زم ــد؛ در همی ــت کردن ــده درخواس ــت از بن رؤی
ــه ســرقت( در  یکــی از آن هــا )مــرد متــواری از صحن
ــه ارزش  ــاک )ب ــر و پ ــته زنجی ــک رش ــه ی ــی ک حال
ــت  ــان( در دس ــزار توم ــون و ۵۰۰ ه ــی 3 میلی تقریب
ــن  ــت ویتری ــد و در پش ــارج ش ــازه خ ــت، از مغ داش
مغــازه مشــغول دیــدن طا هــای داخــل ویتریــن 
شــد؛ بــه تصــور اینکــه همســر ایــن آقــا داخــل مغــازه  
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــور دارد، توجه ــی حض طافروش
نداشــتم کــه ناگهــان خانــم داخــل مغــازه قصــد 
خــروج از طافروشــی را داشــت کــه بــا کمــک ســایر 

ــم. ــتگیر کردی ــاژ او را دس ــبه پاس کس
متهــم زن پرونــده )3۰ ســاله( در اظهاراتــش بــه 
ــرای  ــه ب ــی ک ــش زمان ــدی پی ــت: »چن ــوران گف مأم
ــان  ــته پاستیک فروش ــوی راس ــازار مول ــه ب ــد ب خری
رفتــه بــودم، بــا فــردی کــه خــودش را ســعید معرفــی 
کــرد، آشــنا شــدم؛ ســعید مدعــی بــود کــه در زمینــه 
خریــد و فــروش لــوازم آرایشــی زنانــه فعالیــت دارد 
و حتــی در چندیــن جلســه ماقاتــی کــه بــا یکدیگــر 
ــز  ــه را نی ــوازم آرایشــی زنان ــم ل ــن قل داشــتیم، چندی

ــم آورد. ــه برای ــوان هدی ــه عن ب
ــاد شــد  ــر زی ــا یکدیگ ــا ب ــای م ــج تماس ه ــه تدری  ب
ــت  ــاس گرف ــن تم ــا م ــعید ب ــک روز س ــه ی ــا اینک ت
ــر  ــد یــک رشــته زنجی و مدعــی شــد کــه قصــد خری
ــا  ــم دارد؛ ب ــه برای ــوان هدی ــه عن ــا را ب ــاک ط و پ
یکدیگــر در منطقــه مشــیریه قــرار ماقــات گذاشــتیم 
تــا اینکــه او بــا یــک دســتگاه موتورســیکلت بــه محــل 
ــه در آن  ــوان ک ــاژ کی ــه پاس ــری ب ــد و دو نف ــرار آم ق

ــم و در  ــرار دارد، رفتی ــی ق ــازه طافروش ــن مغ چندی
ــس از  ــازه طافروشــی شــدیم؛ پ ــک مغ آنجــا وارد ی
ــاک، ســعید یکــی  ــر و پ ــد رشــته زنجی انتخــاب چن
از آن هــا را برداشــت و بــه بهانــه  مقایســه آن بــا 
ــن از مغــازه خــارج و همزمــان  ســایر طا هــای ویتری
ــد؛  ــت ش ــغول صحب ــز مش ــش نی ــی همراه ــا گوش ب
ســعید در حــال صحبــت کــردن بــا گوشــی همراهــش 
بــود کــه ناگهــان از پشــت ویتریــن ناپدیــد شــد! قصــد 
داشــتم از مغــازه بیــرون بــروم و او را پیــدا کنــم کــه 
ــن مــن شــد  ــرون رفت ــع بی صاحــب طافروشــی مان
ــوران  ــه مأم ــرا ب ــاژ م ــبه پاس ــایر کس ــراه س ــه هم و ب

ــد.« ــل دادن تحوی
بــا توجــه بــه شــیوه و شــگرد ســرقت، مأمــوران 
ــت  ــه دس ــر ب ــی تصاوی ــا بررس ــری ب ــس کانت تجس
و  طافروشــی  مداربســته  دوربین هــای  از  آمــده 
دیگــر اقدامــات پلیســی، موفــق بــه شناســایی یکــی 
ــد  ــی.ن« )متول ــام »عل ــه ن ــابقه دار ب ــان س از مجرم
ــکاب  ــام ارت ــه اته ــن ب 1349( شــدند کــه پیــش از ای
و کاهبــرداری  مخــدر  مــواد  بــا  مرتبــط  جرائــم 

ــود. ــده ب ــدان ش ــه زن ــتگیر و روان دس
ــم زن  ــط مته ــی.ن« توس ــر »عل ــایی تصوی ــا شناس ب
ــم  ــردد مته ــا شناســایی محــل ت ــوران ب ــده، مأم پرون
در خیابــان پیــروزی، چهــارراه کوکاکــوال او را دســتگیر 
ــه کشــف  ــق ب ــه از وی موف ــد و در بازرســی اولی کردن
ــه در  ــدند ک ــه از او ش ــی زنان ــوازم آرایش ــری ل مقادی
ــد  ــه قص ــت ک ــوان داش ــه عن ــات اولی ــان تحقیق هم
ماقــات بــا خانــم جوانــی را داشــته کــه چنــدی 

ــت. ــده اس ــنا ش ــا او آش ــش ب پی
»علــی.ن« در همــان تحقیقــات اولیــه بــه صراحــت به 
فریــب زنــان جــوان و طعمــه قــرار دادن آن هــا جهــت 
طافروشــی  مغازه هــای  از  ســرقت هایش  انجــام 
ــه  ــه صراحــت ب ــش ب ــم در اظهارات ــرد؛ مته ــراف ک اعت
ســرقت های مشــابه از مغازه هــای طافروشــی در 
ــی  ــزرگ طافروش ــازار ب ــژه ب ــان و به وی ــدان خرس می
ــات  ــری از اعتراف ــا بهره گی ــه ب ــرد ک ــراف ک ــران اعت ته
ــازار  ــای ســرقت در ب ــن محل ه ــدادی از ای ــم، تع مته
بــزرگ تهــران شناســایی شــد و صاحبــان طافروشــی 
ــم  ــیریه، مته ــری مش ــور در کانت ــس از حض ــز پ نی

ــد. ــه صــورت کامــل شناســایی کردن ــی.ن« را ب »عل
ســرکانتر ششــم  ســیروس کتابعلــی،  ســرهنگ 
پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ، بــا اعــام ایــن خبــر 
گفــت: بــا توجــه بــه اعتــراف صریــح متهــم بــه انجــام 
ســرقت های مشــابه و شناســایی تعــدادی از شــاکیان 
و بــه منظــور شناســایی ســایر جرائــم ارتکابــی متهــم، 
دســتور انتشــار بــدون پوشــش تصویــر متهــم از 
ســوی بازپــرس محتــرم پرونــده صــادر شــده اســت؛ 
ــه  ــذا از کلیــه شــاکیان و مالباختگانــی کــه موفــق ب ل
شناســایی تصویــر متهــم شــدند، دعــوت می شــود تــا 
جهــت پیگیــری شــکایات خــود بــه نشــانی کانتــری 
ــان  ــیریه – خیاب ــهرک مش ــع در ش ــیریه واق 1۶9 مش

ــد. رکنــا بوعلــی مراجعــه کنن

روش عجیب یک سارق برای دزدیدن طال

روزگار پر غصه »نسرین« و »محمد«
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 تمیز کردن یخچال

ریختــن آب، شــیر، آب میــوه و مایعاتــی شــبیه بــه ایــن 
ــا  ــد. شــما می توانیــد ب ــادی ایجــاد نمی کن مشــکل زی
ــا  ــش را ب ــد و جای ــاک کنی ــه ای آن را پ دســتمال حول

یــک دســتمال مرطــوب از بیــن              ببریــد.
ــه یخچــال چســبیده،  ــا عســل ب ــا ی  اگــر شیشــه مرب
ــس  ــا آب داغ خی ــر را ب ــتمال زب ــک دس ــد ی می توانی
ــد؛  ــز کنی ــا عســل را تمی ــا ی ــا آن جــای مرب ــد و ب کنی
امــا اگــر آب گوشــت یــا آب مــرغ ریختــه، بایــد حتمــا 
دســتمال را بــا آب و کمــی مایــع ســفیدکننده مرطــوب 
کنیــد و بعــد جــای آن را تمیــز کنیــد. باکتری هــا 
می تواننــد در ایــن آب بماننــد و باعــث فســاد در 

یخچــال شــوند.

 برفک زدن فریزر
امــروزه کــه معمــوال یخچــال و فریزرهــا بــه هــم 
قبلــی  روش هــای  از  نمی توانیــد  هســتند،  وصــل 
بــرای تمیــز کــردن برفــک اســتفاده کنیــد. بــرای 
اینکــه مجبــور نباشــید یخچــال را از بــرق بکشــید 
ــن  ــوند و در ای ــا آب ش ــا برفک ه ــد ت ــر بمانی و منتظ
مــدت نگــران مــواد غذایــی موجــود در یخچــال باشــید، 
می توانیــد از یــک کفگیــر اســتفاده کنیــد. کفگیرهــای 
ــش ــزر را خ ــه فری ــون بدن ــای تفل ــوص تابه ه  مخص

 نمی اندازند.آکاایران

سالمباشیم
اثر آلودگی هوا بر بازگشت ام اس

ــه  ــام گرفت ــه انج ــه در فرانس ــری ک ــات اخی ــق مطالع طب
اســت، محققــان می گوینــد آلودگــی هــوا یــا ذرات ریــز 10 
ــد باعــث بازگشــت  ــل استنشــاق می توان میکرومتــری قاب

ــود. ام اس ش
همچنیــن نتایــج تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد 
ــل  ــی مث ــای عصب ــا بیماری ه ــد ب ــوا می توان ــی ه آلودگ
آلزایمــر و پارکینســون نیــز ارتباط مســتقیم داشــته باشــد و 

ــذارد. ــر بگ ــا تاثی ــه آن ه ــای ب ــر ابت ب
از بیمــاری ام اس، بــه عنــوان یــک بیمــاری چنــد عاملــی 
ــی در  ــک و محیط ــل ژنتی ــر دو عام ــه ه ــود ک ــاد می ش ی

ــت. ــر اس ــعه آن مؤث ــکل گیری و توس ش
ــناخته  ــتی ش ــت ام اس به درس ــل بازگش ــه عوام ــا اینک ب
ــه   ــا ب ــاران مبت ــع بیم ــی وض ــرات فصل ــده اند، تغیی نش
ــزان  ــی و می ــرات آب و هوای ــد تغیی ــان می ده ام اس نش
ــر  ــن ام اس مؤث ــدت  یافت ــد در ش ــوا، می توان ــی ه آلودگ
ــورت  ــه  ص ــق ب ــد تحقی ــا چن ــروز تنه ــه ام ــا ب ــد. ت باش
متمرکــز دربــاره اثــر آلودگــی هــوا بــر ام اس انجــام گرفتــه 
ــه ســوال خــود، وضــع  ــرای یافتــن پاســخ ب و محققــان ب
ــال 2052  ــی 9 س ــه ط ــه  ام اس را ک ــا ب ــار مبت 536 بیم
حملــه  ام اس داشــته اند، بــر اســاس محــل زندگــی آن هــا 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــوای آن ناحی ــی ه ــزان آلودگ و می

ــد. جــام جــم دادن

سبکزندگی
ارشاد و موعظه گری

ــان  ــه انس ــران و اینک ــه دیگ ــر موعظ ــرآن ب ــد در ق خداون
 دیگــری را بــه کارهــای خیــر و آخــرت توصیــه کنیــم 
ــد دارد. انســان ها  ــم، تاکی ــا بازداری ــه دنی و از دلبســتگی ب
ــه  ــد و موعظــه و نصیحــت هســتند. ب ــد پن همــواره نیازمن
ایــن معنــا کــه گاه الزم اســت بــه شــکل عــام مســائل خیر 
و اخاقــی گوشــزد شــود یــا بــه شــکل خــاص دربــاره رفتار 
ــی)ع(  ــام  عل ــر داده شــود. ام ــه خــودش تذک شــخصی ب

ــد.  ــه ایــن امــر اقــدام می کردن دلســوزانه ب
ــه  ــن)ع( ب ــد: حضــرت امیرالمؤمنی ــرو زاذان می گوی ابوعم
تنهایــی در بــازار می گشــت و گمشــده را راهنمایــی و ناتــوان 
را کمــک می کــرد و بــه هنــگام عبــور از پیــش فروشــندگان 
و کســبه، قــرآن کریــم را در برابــر آن هــا می گشــود و ایــن 
آیــه را بــرای آن هــا می خوانــد »خانــه آخــرت - ســعادت 
ابــدی - را بــرای کســانی قــرار دادیــم کــه قصــد سرکشــی 
و فســاد در زمیــن ندارنــد و عاقبــت نیــک تنهــا از آن 

ــزکاران اســت.« )المناقــب ج 2، ص 104(  پرهی
البتــه گاه الزم اســت بــه شــکل امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر بــه ایــن فریضــه عمــل شــود؛  زیــرا اگــر تــرک ایــن 
فریضــه شــود، ممکــن اســت ارزش هــا بــا ضــد ارزش هــا 
جابه جــا شــود و بــه شــکل یــک فرهنــگ درآیــد. از ایــن 
ــار کســبه و  ــه و رفت ــه اوضــاع جامع ــی)ع( ب ــام عل رو، ام
مــردم بی تفــاوت نبــود و شــخصا امــر بــه معــروف و نهــی 

ــه ــد. بیتوت ــر می کردن از منک

نکاتی درباره سفر و تفریح کودکان 
در تابستان

 کــودکان را در ســاعات گــرم روز از خانــه و محیــط 
ــح  ــاعات روز از 10 صب ــن س ــد. گرم تری ــارج نکنی ــک خ خن
تــا 6 بعدازظهــر اســت. اگــر واقعــا ناچــار هســتید بــا کــودک 
بیــرون برویــد، حتمــا لباس هــای خنــک، نخــی و روشــن به 
کــودک بپوشــانید، از کاه لبــه دار اســتفاده کنیــد و بطری آب 
نیــز بــا خــود همــراه داشــته باشــید. اســتفاده از کرم هــای 
ــت از  ــرای محافظ ــز ب ــودکان نی ــوص ک ــاب مخص ضدآفت

ــر اشــعه آفتــاب مفیــد اســت. پوســت کــودک در براب
ــه هیچ وجــه از او  ــد، ب ــارک می بری ــه پ ــودک را ب ــر ک  اگ
غفلــت نکنیــد. کــودکان کنجکاونــد و خطــر را نمی شناســند. 
ــی  ــای خطرناک ــن کاره ــم والدی ــت دور از چش ــن اس ممک
انجــام دهنــد؛ مثــا داخــل آب اســتخر برونــد یــا از ارتفــاع 

ســقوط کننــد.
 از بــردن کودکانــی کــه آســم یــا آلــرژی دارنــد بــه 
محیط هایــی کــه احتمــال می دهیــد پــر از گرده هــای 
ــرای  ــا دســت کم ب ــد ی ــان اســت، بپرهیزی گیاهــان و درخت

ــد. ــه کنی ــک تهی ــا ماس آن ه
ــفر  ــه س ــتان ب ــل تابس ــا در فص ــیاری از خانواده ه  بس
می رونــد؛ ولــی خانواده هایــی کــه کــودک خــود را بــه ســفر 
می برنــد، بایــد توجــه کننــد کــه بــردن کــودک قبــل از یــک 
ــت  ــن اس ــا ممک ــل گرم ــژه در فص ــفر به وی ــه س ــی ب ماهگ

ــد.برترین ها ــاک باش خطرن

خانواده
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ــاب  ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام ــهردار، مدی ــور ش ــا حض ب
اســتان اصفهــان، مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت، مدیــر 
کل بحــران اســتانداری و اعضــای شــورای شــهر اصفهــان 
ــرارداد ســرمایه گذاری توســعه شــبکه جمــع آوری فاضــاب  ق
شــهر اصفهــان بــه ازای واگــذاری پســاب بــه منظــور توســعه 
فضــای ســبز شــهر اصفهــان بــه مبلــغ 238 میلیــارد تومــان به 
روش بیــع متقابــل میــان شــهرداری اصفهــان و شــرکت آب و 

فاضــاب اســتان اصفهــان منعقــد شــد.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در 
ــتر  ــودن آب در بس ــاری نب ــه ج ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ای
ــودن آب در  ــال جــاری نب ــه دنب ــده رود گفــت: ب ــه زاین رودخان
ــه زاینــده رود و کاهــش شــدید آبدهــی چاه هــا  بســتر رودخان
ضــروری بــه نظــر می رســد کــه شــهرداری بــه منظــور آبیــاری 
فضــای ســبز از پســاب بهره منــد شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه زیباســازی کان شــهر اصفهــان از اهمیــت بســزایی 

ــت. ــوردار اس برخ
مهنــدس  هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه ســابقه اجــرای شــبکه 
ــرد:  ــرن اســت، اعــام ک ــان بیــش از نیم ق فاضــاب در اصفه
ــت  ــان تح ــهر اصفه ــردم ش ــد م ــش از 96 درص ــون بی هم اکن
پوشــش خدمــات شــبکه فاضــاب هســتند؛ امــا هنــوز نقاطی 
در حاشــیه شــهر اصفهــان وجــود دارد کــه مــردم آن محــدوده 
تحــت پوشــش خدمــات شــبکه فاضــاب قــرار ندارنــد؛ 
خوشــبختانه بــا اجــرای ایــن قــرارداد شــبکه فاضــاب در تمام 

ــی می شــود. ــان اجرای مناطــق اصفه
وی اعــام کــرد: قــرارداد ســرمایه گذاری توســعه شــبکه 
فاضــاب شــهر اصفهــان بــه روش ســرمایه گذاری بیــع 
ــبکه  ــر ش ــرای 330 کیلومت ــه ازای اج ــه ب ــت ک ــل اس متقاب
جمــع آوری فاضــاب، خــط انتقــال، احــداث ایســتگاه پمپــاژ، 
ــی 4 ســاله،  ــازه زمان ســاخت تصفیه خانه هــای فاضــاب در ب
ــر  ــی 400 لیتــر ب ــا دب ــه مــدت 20 ســال ب پســاب فاضــاب ب

ــرد. ــرار می گی ــان ق ــهرداری اصفه ــار ش ــه در اختی ثانی
اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و  آب  عامــل شــرکت  مدیــر 
ــدف  ــا ه ــه ب ــرارداد ک ــن ق ــاد ای ــاخت: انعق ــان س خاطرنش
اجــرای توســعه شــبکه فاضــاب شــهر اصفهــان در دســتورکار 
قــرار گرفــت، منجــر می شــود کــه اصفهــان اولیــن کان شــهری 

ــل در  ــور کام ــه ط ــاب ب ــبکه فاض ــات ش ــه تأسیس ــد ک باش
ــش  ــت پوش ــردم آن تح ــد م ــود و صددرص ــی ش آن عملیات

ــد. ــرار گیرن ــاب ق ــبکه فاض ــات ش خدم
مهنــدس  هاشــم امینــی گفــت: بــه منظــور غلبــه بــر تبعــات 
بحــران کم آبــی در اســتان بایــد موضــوع مدیریــت مصــرف آب 
جــدی تلقــی شــود کــه خوشــبختانه قــرارداد ســرمایه گذاری 
ــا  ــه ب ــان ک ــهر اصفه ــاب ش ــع آوری فاض ــبکه جم ــعه ش توس
ــد شــد، در  ــان منعق ــا شــهرداری اصفه ــل ب ــکاری و تعام هم
راســتای مدیریــت مصــرف آب در اســتان اصفهــان بــوده 
اســت؛ زیــرا بازچرخانــی آب، یکــی از مصادیــق مدیریــت 

ــی اســت. ــع آب مصــرف مناب
ــان اینکــه پروژه هــای میــدان اســتقال  ــا بی ــی ب هاشــم امین
ــود، گفــت:  از پروژه هــای خــاص در صنعــت آب و فاضــاب ب
در تابســتان گذشــته بــا همــکاری و همدلــی حــوزه مدیریــت 
شــهری و بــدون اینکــه مــردم شــهر اصفهــان متوجــه تغییــرات 
ــاب  ــط آب و فاض ــه خ ــتیم س ــوند، توانس ــات بش در تاسیس
ــود،  ــروژه ب ــن پ ــا ای ــارض ب ــه در تع ــتقال را ک ــدان اس در می
ــردم  ــرای م ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــکان اج ــم و ام ــا کنی جابه ج

شــمال شــهر اصفهــان فراهــم شــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل تابســتان هســتیم و 
ــا بحــران و کمبــود آب مواجهیــم، راهــکار برون رفــت از ایــن  ب
ــرداری  وضعیــت، مدیریــت مصــرف آب در بعــد فنــی و بهره ب

و فنــاوری و در بحــث فرهنگــی، اجتماعــی و قانونــی اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان ادامــه 
ــه  ــا احــداث تصفیه خان ــا تدبیــری کــه صــورت گرفــت ب داد: ب
تصفیــه  روز  تکنولوژی هــای  بــا  پســاب  سپاهان شــهر، 
ــرد. ــرار می گی ــهر ق ــبز ش ــای س ــار فض ــود و در اختی می ش

تصفیه خانــه  احــداث  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  امینــی 

ــوزه  ــرای  ح ــا ب ــدی م ــکات ج ــی از مش ــهر، یک شاهین ش
و  بــود  و ســامت  زیســت  و حــوزه محیــط  کشــاورزی 
ــا ورود  ــبختانه ب ــه خوش ــود ک ــرده ب ــاد ک ــی ایج گرفتاری های

صنعــت و شــهرداری ایــن مشــکل حــل شــد.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان تاکیــد 
ــرای حــل مشــکل فضــای ســبز  ــان ب کــرد: شــهرداری اصفه
ــد و  ــا کن ــده رود اکتف ــه زاین ــه رودخان ــد ب ــان نمی توان اصفه
ــیار  ــرایط بس ــر ش ــال حاض ــز در ح ــی نی ــای زیرزمین چاه ه

ــد. ــفناکی دارن اس
وی عنــوان کــرد: در انتهــای زمــان ایــن پــروژه کــه چهــار ســال 
ــر  ــر ب ــد 400 لیت ــهرداری می توان ــه ش ــر اینک ــاوه ب ــت، ع اس
ثانیــه آب مطمئــن و پایــدار بــرای حــوزه فضــای ســبز داشــته 
باشــد، می توانیــم جشــن اتمــام شــبکه فاضــاب شــهر 
اصفهــان را نیــز داشــته باشــیم و کل جمعیــت شــهر اصفهــان 

تحــت پوشــش شــبکه فاضــاب قــرار گیــرد.
توسعه فضای سبز با استفاده از فناوری های نوین

ــا  ــاش م ــت: ت ــم گف ــن مراس ــز در ای ــان نی ــهردار اصفه ش
نگهــداری از ســرانه فضــای ســبز موجــود شــهر اصفهــان 
ــا  ــی  ب ــبز حجم ــای س ــعه فض ــمت توس ــه س ــردن آن ب و ب
ــع  ــن و کاهــش اســتفاده از مناب اســتفاده از فناوری هــای نوی

ــت. ــی اس آب
ــه  ــمین هفت ــصت و شش ــیه ش ــژاد در  حاش ــدی جمالی ن مه
از ســری برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« شــهرداری 
مشــکات  دارای  اصفهــان  شــهر  کــرد:  اظهــار  اصفهــان 
بســیاری ماننــد آلودگــی هــوای شــهر، آلودگی هــای خاکــی، 
مختلــف  کارخانه هــای  وجــود  کم آبــی،  و  خشکســالی 
ــت اکولوژیکــی شــهر، افزایــش  ــل ظرفی اطــراف شــهر، تکمی
زمینــه  در  زاینــده رود  و خشــکی  بی کیفیــت  خودروهــای 
مســائل زیســت محیطی اســت. ایــن مــوارد می طلبــد تدابیــر 

ــیم. ــکات بیندیش ــن مش ــل ای ــرای ح ــدی را ب جدی
ــه از ســری  ــه در شــصت و ششــمین هفت ــان اینک ــا بی وی ب
برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح«، 6 پــروژه زیربنایــی و 
بســیار ارزشــمند مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه و کلنگ زنــی 
ــبکه  ــل ش ــرمایه گذاری در تکمی ــرد: س ــح ک ــود، تصری می ش
جمــع آوری فاضــاب شــهر اصفهــان در ازای واگــذاری پســاب 
ــن  ــترک بی ــورت مش ــه ص ــور ب ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ب
شــهرداری و اداره آب و فاضــاب اســتان بــا تخصیــص میــزان 
پســاب 400 لیتــر بــر ثانیــه کــه تــا حــدود بســیار زیــادی کمبود 
ــی از  ــد، یک ــران می کن ــاری فضــای ســبز جب ــرای آبی آب را ب

ــت. ــن پروژه هاس ای
تکمیلــی  تصفیه خانــه  از  بهره بــرداری  اصفهــان  شــهردار 
ــای  ــای فض ــاری عرصه ه ــرای آبی ــهر را ب ــاب سپاهان ش پس
ــه ذکــر  ــن هفت ــروژه ای ــان، دیگــر پ ــوب شــهر اصفه ســبز جن

ــا همــکاری اســتادان دانشــگاه  ــروژه ب ــن پ ــزود: ای ــرد و اف ک
صنعتــی و بــه صــورت علمــی بــرای نخســتین بــار در کشــور 

اجــرا می شــود.
ــط  ــاژ و خ ــتگاه پمپ ــرداری از ایس ــه بهره ب ــان اینک ــا بی وی ب
انتقــال پســاب تصفیه خانــه سپاهان شــهر بــرای آبیــاری 
فضــای ســبز شــهر اصفهــان را در دســتورکار خــود قــرار دادیــم، 
تاکیــد کــرد: ایــن پــروژه ظرفیــت پمپــاژ 140 لیتــر بــر ثانیــه بــه 

ــر را داراســت. ــال 5 کیلومت طــول خــط انتق
جمالی نــژاد گفــت: بهره بــرداری از ایســتگاه پمپــاژ و خــط 
انتقــال پســاب تصفیه خانــه شــاهین شــهر در شــمال اصفهــان 
ــهرداری  ــت محیطی ش ــای زیس ــر از پروژه ه ــی دیگ ــز، یک نی
اصفهــان اســت کــه بــرای آبیــاری فضــای ســبز شــمال و مرکز 
شــهر بــا ظرفیــت 100 لیتــر بــر ثانیــه بــه طــول 7 کیلومتــر مورد 

ــرد. ــرار می گی اســتفاده ق
وی اضافــه کــرد: آغــاز عملیــات اجــرای تصفیه خانــه تکمیلــی 
آبیــاری عرصه هــای فضــای  بــرای  پســاب شاهین شــهر 
ســبز شــمال شــهر اصفهــان بــا نــوع تکنولــوژی فیلتراســیون 
و گندزدایــی بــه روش الکترولیــز، یکــی دیگــر از پروژه هاســت 
ــر روی  ــار در کشــور ب ــرای نخســتین ب ــز ب ــروژه نی کــه ایــن پ

ــود. ــرا می ش ــاب اج ــاب فاض پس
ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــه آغ ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
تصفیه خانــه فاضــاب کارخانــه کمپوســت شــهر اصفهــان، یکی 
دیگــر از پروژه هاســت کــه امــروز بــه مرحلــه اجــرا درمی آیــد، 
ــه  ــان هزین ــارد توم ــدود 250 میلی ــاخت: ح ــان س خاطرنش
ــی اســت کــه شــهرداری  ــه کار پروژه های ــرداری و آغــاز ب بهره ب
ــد. ــرا می کن ــود اج ــای خ ــه از برنامه ه ــن هفت ــان در ای اصفه

عرصه هــای  تمــام  در  شــهرداری  کــرد:  تاکیــد  وی 
زیســت محیطی فعالیــت دارد؛ بــه نحــوی کــه چندیــن پــروژه 

پســماندی نیــز ظــرف دو هفتــه آینــده بــه بهره بــرداری 
. می رســد

جمالی نــژاد اضافــه کــرد: تــاش مــا نگهــداری از ســرانه 
ــه ســمت  ــردن آن ب ــان و ب فضــای ســبز موجــود شــهر اصفه
ــای  ــا اســتفاده از فناوری ه ــی  ب توســعه فضــای ســبز حجم
نویــن و کاهــش اســتفاده از منابــع آبــی اســت تــا هــم دارای 
ــا نشــاط باشــیم و هــم بتوانیــم از  فضــای ســبز شــاداب و ب

ــم. ــتفاده کنی ــوب اس ــو مطل ــه نح ــاب ها ب پس
دیگر آبی در اختیار نیست

ــا  ــت: ب ــان گف ــی اصفه ــی دانشــگاه صنعت ــت علم عضــو هیئ
توجــه بــه میــزان مصــرف آب و شــرایطی کــه بــر کشــور حاکــم 
ــوزه  ــی در ح ــوق بحران ــت ف ــت در وضعی ــوان گف ــت، می ت اس

آبــی کشــور هســتیم.
صفــوی در ســخنانی در  شــصت و ششــمین برنامــه از 
ــای  ــاح« پروژه ه ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــای »ه ــری برنامه ه س
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  شــهر«  »زیســت محیطی 
تنش هــای محیطــی کــه شــهرهای بــزرگ بــرای محیــط 
ــدار شــهری از 3  ــد، موضــوع توســعه پای زیســت ایجــاد کردن

ــد. ــرح ش ــا مط ــش در دنی ــه پی ده
وی افــزود: توســعه پایــدار احتیاجــات نســل کنونــی را بــدون 
ــرآورده  ــود، ب ــاد ش ــکلی ایج ــده مش ــل آین ــرای نس ــه ب اینک

می کنــد.
ــه  ــرد و ادام ــدار اشــاره ک ــی توســعه پای ــه 3 جــزء اصل وی ب
ــه  ــع، توســعه اجتماعــی و عادالن داد: اســتفاده کارآمــد از مناب
و محیــط زیســتی، 3 جــز توســعه پایــدار محســوب می شــود 
کــه فقــط دولــت مســئولیت تحقــق توســعه پایــدار را بــر عهــده 
نــدارد و بخــش خصوصــی و نهادهــای مدنــی نیــز بایــد پیگیــر 

ایــن موضــوع باشــند.

ــان  ــا بی ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
اینکــه 3 ضلــع توســعه پایــدار محیــط زیســت، توســعه 
کــرد:  اظهــار  اســت،  اقتصــادی  توســعه  و  اجتماعــی 
ــرده می شــد، ســنتی  ــه کار ب ــه در گذشــته ب شــاخص هایی ک
بــود؛ امــا امــروز شــاخص های ترکیبــی بــرای محیــط زیســت 

و مباحــث اجتماعــی بــه کار بــرده می شــود.
ــعار »آب  ــل ش ــه قب ــد ده ــا چن ــرد: ت ــان ک ــوی خاطرنش صف
ــعار  ــل ش ــه قب ــود؛ از ده ــرح ب ــت« مط ــعه اس ــور توس مح
»آب کلیــد توســعه اســت« بیــان شــد و از ده ســال گذشــته 
ــد. ــان آم ــه می ــت« ب ــعه اس ــت توس ــوع »آب محدودی موض
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون شــاهد کاهــش 240 
ــع  ــر از مناب ــح داد: اگ ــتیم، توضی ــا هس ــدی روان آب ه درص
آب 20 درصــد اســتفاده کنیــم، پایــدار هســتیم؛ اگــر 20 تــا 40 
درصــد اســتفاده کنیــم، وضعیــت قابــل تحمــل خواهــد بــود و 
اســتفاده بیــش از 60 درصــد نشــان از وجــود وضعیــت بحرانی 

آب اســت.
ــتفاده  ــد اس ــع آب 86 درص ــون از مناب ــرد: اکن ــام ک وی اع

می کنیــم و ایــن وضعیــت فــوق بحرانــی اســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان عنــوان کــرد: 
کســری مخــازن آب زیرزمینــی از 120 میلیــون متــر مکعب آب 
بــه 130 میلیــارد متــر مکعــب کســری در کشــور رســیده اســت 
ــاختمان ها  ــر و س ــا، معاب ــن در خیابان ه ــت های زمی و نشس

ناشــی از ایــن کســری آب هــای زیرزمینــی اســت.
ــزان  ــی می ــار هواشناس ــق آم ــرد: طب ــان ک ــوی خاطرنش صف
تبخیــر ســالی 5.4 میلیمتــر افزایــش داشــته و میــزان 
بارندگــی بــا  1.1 میلیمتــر کاهــش مواجــه بــوده اســت. دمــا 
نیــز 4 دهــم افزایــش یافتــه اســت؛ بــه طــوری کــه باالتریــن 

ــتیم. ــاهد هس ــر ش ــال های اخی ــا را در س دماه
ــی، نحــوه زندگــی مــردم  ــا ایــن وضعیــت بحران وی گفــت: ب
بایــد عــوض شــود؛ در واقــع مــردم بایــد متوجــه شــوند دیگــر 

آبــی در اختیــار نیســت.
ــزود: در  ــان اف ــی اصفه ــت علمــی دانشــگاه صنعت عضــو هیئ
ســطح مدیــران و ســطح ملــی و بین المللــی نیــز بایــد بــرای 

ــزی شــود. ــن معضــل برنامه ری حــل ای
صفــوی تاکیــد کــرد: مــا بــه عنــوان نهــاد آموزشــی در دانشــگاه 
ــت  ــرف آب مدیری ــوه مص ــد نح ــه بای ــم ک ــی پذیرفتی صنعت

شــود.
وی اضافــه کــرد: حــذف چمــن بــه واســطه آبیــاری زیــادی کــه 

نیــاز دارد، بســیار ضروری اســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بیــان کــرد: 
ــاره از آن  ــوان دوب ــت و می ت ــرف نیس ــار مص ــی یکب آب کاالی
ــه  ــز تصفی ــه ج ــی ب ــت راه ــن وضعی ــا ای ــرد و ب ــتفاده ک اس

ــم. ــاب نداری پس
ــاز و تامیــن آب باعــث  ــد کــرد: عــدم تعــادل نی صفــوی تاکی
ــم. ــی روی بیاوری ــای خانگ ــه فاضاب ه ــه تصفی ــا ب ــده ت ش

فاضــاب  تصفیه خانــه  راســتا  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  وی 
سپاهان شــهر بــا دبــی 140 لیتــر بــر ثانیــه بــه همــت شــهرداری 
ــروع کار  ــن ش ــه ای ــد؛ البت ــرداری می رس ــه بهره ب ــان ب اصفه
ــه  اســت و سیســتم تکمیلــی آن نیــز بــرای تبدیــل پســاب ب

ــت. ــت اجراس ــر در دس ــورهای دیگ ــرب در کش آب ش

با سرمایه گذاری 238 میلیارد تومانی شهرداری اصفهان صورت گرفت:

توسعه و تکمیل شبکه فاضالب کالن شهر اصفهان

ــور  ــا حض ــه ب ــده آب« ک ــزرگ »خن ــن ب در جش
ــواده اصفهانــی در پــارک کوهســتانی  هــزاران خان
صفــه برگــزار شــد، مدیــر روابــط عمومــی و 
آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان گفــت: بیــش از 5 ســال اســت کــه 
بــا وقــوع پیاپــی پدیــده خشکســالی، منابــع 
ــر  ــت. ب ــترس نیس ــدار در دس ــی و پای ــی کاف آب
ایــن اســاس شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
فرهنگ ســازی مصــرف  منظــور  بــه  اصفهــان 
ــا محوریــت »آب  ــی را ب ــی برنامه های ــه، برپای بهین
ــن  ــارک و میادی ــم؟« در پ ــه مصــرف کنی را چگون
پرتــردد در ســطح اســتان در دســتورکار قــرار داده 

ــت. اس
ــتان  ــل تابس ــزود: در فص ــا اف ــر بنی طب ــید اکب س
ــا  ــا طبیعت ــزون دم ــش روزاف ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــه ای  ــد؛ بــه گون مصــرف آب هــم افزایــش می یاب

ــه 160  ــه روزان ــی های صورت گرفت ــی بررس ــه ط ک
میلیــون لیتــر کولرهــای آبــی در اســتان اصفهــان 
ــن  ــه ای ــانند ک ــرف می رس ــه مص ــرب را ب آب ش
رقــم جالــب توجهــی اســت؛ در حالــی کــه 
می تــوان بــا اســتفاده از ســایبان و گاه جلوگیــری 

ــم را کاهــش داد. ــن رق ــر ای از نشــتی کول
وی تغییــر الگــوی مصــرف آب مــردم را یکــی از 
مؤلفه هــای کاهــش ســرانه آب برشــمرد و گفــت: 
رفتــار مصرفــی مــردم زمانــی مطابــق بــا الگــوی 
ــبی در  ــازی مناس ــه فرهنگ س ــت ک ــرف اس مص
ایــن زمینــه صــورت گرفتــه باشــد؛ در ایــن راســتا 
ــال های  ــان در س ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ش
ــت  ــری از ظرفی ــا بهره گی ــوده ب ــدد ب ــر درص اخی
مکتــوب،  دیــداری،  شــنیداری،  رســانه های 
ــری، فرهنگــی و گروه هــای  ــال، مراکــز هن دیجیت
ــد  ــام ده ــی انج ــه خوب ــم را ب ــن مه ــع، ای مرج

کــه خوشــبختانه اعمــال ایــن تدابیــر در کاهــش 
ســرانه مصــرف آب در اصفهــان مؤثــر واقــع شــد؛ 
بــه طــوری کــه طــی ســال های 89 تاکنــون، 
ــر  ــر نف ــه ازای ه ــر ب ــزان 35 لیت ــه می ــا ب تقریب
ــرف آب  ــش مص ــاهد کاه ــا ش ــبانه روز، م در ش
ــر  ــال حاض ــه در ح ــرا ک ــم؛ چ ــان بوده ای در اصفه
ســرانه مصــرف آب در اصفهــان حــدود 151 لیتــر 
اســت؛ امــا ایــن رقــم تــا افــق 1400 بــا توجــه بــه 
اقلیــم خشــک اصفهــان بایــد بــه حــدود 115 لیتر 
کاهــش یابــد تــا ایــن اســتان پهنــاور بتوانــد بــه 

ــذرد. ــی بگ ــش آب ــه تن ــی از مرحل خوب
ــش  ــا افزای ــت: در فصــل تابســتان ب ــا گف بنی طب
دمــا، مصــرف آب نیــز افزایــش می یابــد؛ بــا 
تقاضــا  اصفهانــی  از شــهروندان  ایــن  وجــود 
می شــود کــه بــا توجــه بــه گرمــای هــوا بــه 
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  توصیه هــای 

ــد  ــه آب توجــه کنن ــاره مصــرف بهین ــان درب اصفه
ــود. ــت ش ــتی مدیری ــه درس ــرف آب ب ــا مص ت

ــده آب« در  ــزرگ »خن ــن ب ــت جش ــی اس گفتن
ــروه  ــی گ ــا هنرنمای ــه ب ــتانی صف ــارک کوهس پ
ــت،  ــری اردیبهش ــه هن ــاپرک، موسس ــری ش هن
اســتنداپ  برنامــه  ســنتی،  موســیقی  گــروه 
ــان  ــودکان و نوجوان ــروه ســنی ک ــژه گ کمــدی وی
ــه  ــه آب ب ــرف بهین ــوزش مص ــت آم ــا محوری ب
ــزار  ــا 24 برگ ــاعت 20 ت ــدف از س ــای ه گروه ه

ــد.  ش
البتــه چهــار جشــن در ایــن پــارک بــا مســاعدت 
و همــکاری خــوب شــهرداری منطقــه 5 اصفهــان 
برنامه ریــزی شــده کــه مراحــل بعــدی آن در 
 20 مــورخ   )20:30 )ســاعت  جمعــه  روزهــای 
مردادماه 96، 10 شــهریورماه 96 و 24 شــهریورماه 

ــود. ــزار می  ش ــکان برگ ــن م 96 در همی

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان در برنامه »جشن خنده آب« مطرح کرد:

160 میلیون لیتر آب، مصرف روزانه کولرهای اصفهان
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