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دولت الگو
اســت.  دولــت  هفتــه  از  روز  اولیــن  شــهریورماه،  دوم 
بــه مناســبت انفجــار دفتــر نخســت وزیری در هشــتم 

شــهریور ســال ۱۳۶۰ و شــهادت دو یــار دیریــن امــام)ره( و 
انقــاب و دو اســوه علــم و تقــوا، شــهیدان محمدعلــی رجایــی، 
کــه الگــو  رئیس جمهــور و محمدجــواد باهنــر، نخســت وزیر 
و نمونــه ای از دولتمــردان مردمــی بودنــد و نیــز بــه منظــور 
ــای  ــداف و برنامه ه ــان اه ــا و بی ــا فعالیت ه ــردم ب ــنایی م آش
آینــده دولــت، هفتــه ای بــه عنــوان »هفتــه دولــت« نامگــذاری 

ــا هشــتم شــهریورماه ادامــه دارد. ــه ت ک شــده 
کــه دولــت  علــت نامگــذاری چنیــن هفتــه ای ایــن اســت 
شــهید رجایــی، نخســتین دولــت مکتبــی بــود کــه در آن دوره 
کوشــش خــود را بــرای خدمــت بــه  کثــر تــاش و  بحرانــی حدا
کــه  کــرد؛ تــا آنجــا  اهــداف مقــدس انقــاب، صادقانــه اعمــال 

جــان خویــش را بــر ســر آن نهــاد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 توضیحات سیف درباره 
ابالغیه جدید بانک مرکزی  

کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه ابــاغ سیاســت  رئیــس 
گفــت:  نهــاد  ایــن  از ســوی  بانکــی  ســود  خ  نــر کاهــش 

خ  خ ســود بانکــی، مقدمــه ای بــر کاهــش نــر کاهــش نــر
ســود تســهیات اســت...

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ساالنه یکصدهزار شغل
وعده وزیر جوان برای اشتغال زایی در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات:

اخبار روز

 برای گذر از بحران کم آبی در فصل تابستان 
 با حفر 8 حلقه چاه آب شرب و بهسازی 

دو رشته قنات صورت گرفت:

افزایش ظرفیت تأمین آب 
در استان اصفهان

صفحه 12
مدیر عامل فوالد مبارکه:

بورس کاال، تنها نهاد کشف قیمت 
بر اساس عرضه و تقاضاست

صفحه 12
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آغاز هفته دولت را گرامی می داریم

جناب آقای فتح اهلل معین
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان  
تبریــک می گوییــم و توفیــق خدمــت صادقانــه بــه مــردم شــهیدپرور اصفهــان را از 
درگاه ایــزد متعــال بــرای شــما و اعضــای محتــرم شــورای اســامی شــهر اصفهــان 

خواســتاریم.

جناب آقای دکتر جواد سلطانی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت سرپرســتی فرمانــداری شهرســتان 
مبارکــه صمیمانــه تبریــک می گوییــم و موفقیــت روزافــزون شــما را از درگاه ایــزد 

متعــال خواســتاریم.
روزنامه کیمیای وطن

روزنامه کیمیای وطن

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

کار شورای پنجم   در آیین آغاز به 
ح شد: شهر اصفهان مطر

 | خدمتگزاری به مردم 

ضرورت یک شورای موفق 
صفحه 4

معاون تجاری شرکت مخابرات:

 | مصرف داخلی مشترکان 

مخابرات نامحدود می شود 
صفحه 3

 سود یک میلیارد دالری 
گردشگران ایرانی برای ترکیه

 | پول ایرانی در جیب ترک ها

صفحه 3

نگاهی به فیلم »گذر موقت« افشین  هاشمی

 | گذری به سینماتئاتر   صفحه 10

 دور رفت مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا

  | پرسپولیس ایران 

کستر   صفحه 9 آتش زیر خا

 آیت اهلل  العظمی مظاهری در مراسم آغاز 
سال تحصیلی حوزه علمیه اصفهان:

 | »فقه جواهری«

امانتی بزرگ است   صفحه 4

 | ۶۰ درصد از جمعیت ایران 

گرفتار اضافه وزن و چاقی
صفحه 6

 | واردات بی حساب 

هله هوله  صفحه 3

کاهش جوانی 
جمعیت کشور

ــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال  ب
 ۳۰ بــه  ایــران  ســنی  میانــه   ،۹۵
ــه ســال  کــه نســبت ب ســال رســیده 
۹۰ حــدود ۳ ســال افزایــش را نشــان 

می دهــد...

صفحه 11
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یادداشت
به قلم سردبیر

 گام نخست در مسیر 
اخالق مهدوی

ــه  ــدوی توج ــاق مه ــور اخ ــتین مح ــک نخس بی ش
ُل َمــا  بــه نمــاز اســت؛ چــرا کــه فرمودنــد: »َأوَّ
ــن  ــه همی ــاید ب ــاُة«؛ ش ــُد الصَّ ــِه اْلَعْب ــُب ِب ُیَحاَس
دلیــل در زیــارت آل یاســین محــور ســام ها، نمــاز 

ــت.  ــرت اس حض
ــر)ع(  ــام عص ــا ام ــتر ب ــس بیش ــرب و ان ــرای ق ب
ــه ســرمایه گذاری های اخاقــی امــام توجــه  ــد ب بای
ــم.  ــرمایه گذاری کنی ــا س ــر روی همان ه ــم و ب کنی
بنابرایــن یکــی از مهم تریــن شــاخصه های رفتــاری 
امــام عصــر)ع( نمــاز اســت و بایــد در ایــن راســتا 

توجــه ویــژه مبــذول داشــت. 
ــدوی  ــاق مه ــور اخ ــتین مح ــع نخس ــور قط ــه ط ب
ــه  ــع هم ــاز جام ــرا نم ــت؛ زی ــاز اس ــه نم ــه ب توج
عصــر)ع(  امــام  و  خوبی هاســت  و  زیبایی هــا 
ــارت  ــام در زی ــد. ام ــاز دارن ــه نم ــیاری ب ــه بس توج
اگــر  می دهنــد کــه  یــاد  مــا  بــه  یاســین  آل 
می خواهیــد بــا مــن پیونــد داشــته باشــید، بــا نمــاز 

ــد. ــد بخوری پیون
ــان  ــه نمازت ــد ک ــاد می ده ــا ی ــه م ــارت ب ــن زی  ای
ــد  ــه ســمت نمــاز امــام عصــر)ع( حرکــت دهی را ب
ــه چــه  و توجــه داشــته باشــید کــه نمازهــای مــا ب

ــاز حضــرت اســت.  ــدازه شــبیه نم ان
در ایــن موضــوع توجــه امــام زمــان)ع( بــه نمــاز اول 
وقــت از ملزومــات منتظــر حقیقــی اســت؛ چنانچــه 
ــت  ــد: »از رحم ــی می فرماین ــان در حدیث ــام زم ام
خــدا بــه دور اســت کســی کــه نمــاز خــود را از اول 

ــدازد.« ــر می ان ــه تاخی ــت ب وق
ــد  ــم، بای ــور می دانی ــر ظه ــود را منتظ ــر خ ــذا اگ  ل
اخاقمــان بــر ایــن اســاس تعریــف شــود و بــه نماز 
اول وقــت توجــه خــاص داشــته باشــیم. بنابرایــن 
نمــاز می خوانــد؛  وقــت  اول  در  واقعــی  منتظــر 
ــز  ــچ کاری ج ــه هی ــت ب ــش در اول وق ــون امام چ
نمــاز همــت نمی گمــارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
در تاریــخ 250 ســاله امامــت نیــز در هیــچ مــوردی 
ــاز کار  ــر از نم ــت غی ــه در اول وق ــه ائم ــم ک نداری

ــرده باشــند.  ــری ک دیگ
ــاه دوری  ــد از گن ــر منتظــر بخواه ــی اســت اگ بدیه
کنــد، بــا پیونــدش بــا نمــاز از گنــاه جــدا می شــود؛ 
بــر ایــن اســاس هــر چــه پیونــد بــا نمــاز محکم تــر 
ــاه کمتــر می شــود.   ــر باشــد، آلودگــی و گن و جدی ت
بــا توجــه بــه اینکــه مهم تریــن دغدغــه امــام 
ــت،  ــاز اس ــه نم ــا و اقام ــدوی احی ــت مه در حکوم
ــی هســتیم، چــه  ــام زمان ــر ام ــه اگ ــم ک ــد ببینی بای
ــه  ــرا ک ــم؛ چ ــاز داری ــد نم ــرای رش ــزی ب برنامه ری
ــاز اول  ــه نم ــه ب ــون توج ــی مهدوی ــیره اخاق در س
وقــت بــه عنــوان یــک اصــل معرفــی شــده اســت. 
ــا  ــد نمــاز امــروزش ب از طرفــی منتظــر حقیقــی بای
نمــاز دیــروزش متفــاوت باشــد. بــا ایــن وصــف و با 
توجــه بــه اینکــه امــام روح نمــاز اســت، بهتــر اســت 
تــا قبــل از نمــاز بــا ســام بــه امــام عصــر)ع( خــود 
را بــه امــام بســپاریم و از امــام بخواهیــم تــا در ایــن 

ــا باشــد. ــار م ــد عاشــقانه ی پیون

خبر سیاسی
 آیت هللا جوادی آملی

 از مراجع تقلید عظام:
حق نداریم اسالمی حرف بزنیم 

ولی قارونی عمل کنیم 
آیــت هللا جــوادی آملــی گفــت: حــق نداریــم 
اســامی حــرف بزنیــم، ولــی قارونــی عمــل کنیم. 
ــام  ــد عظ ــی از مراجــع تقلی ــوادی آمل ــت هللا ج آی
ــن دوره  ــت و دومی ــان بیس ــع دانش پژوه در جم
طــرح والیــت بــا تســلیت شــهادت حضــرت جــواد 
علیه الســام طــی ســخنانی اظهــار داشــت:  امــام 
ــی  ــچ راه ــد: »هی ــام می فرماین ــواد علیه الس ج
بــر انســان بســته نیســت؛ مگــر خــودش ببنــدد و 
ــد خــدا،  ــط بگوی ــر دشــمن راه او را بســت، فق اگ

ــد.« ــاز می کن ــدا راه او را ب خ
وی افــزود: اگــر انســان چشــمش بــه کاســه 
رشــوه  و  اختــاس  دنبــال  نباشــد،  دیگــری 
نباشــد، راه او بســته نیســت. اگــر راه خــود را 
بســت و ســپس توبــه کــرد و گفــت هللا، راه او بــاز 

. د می شــو
ایــن مرجــع عالی قــدر یــادآور شــد: آنچــه در 
مســئله توحیــد مشــکل ماســت، قارونــی یــا 
فرعونــی فکــر کــردن اســت. مشــکل مــا در توحید 
همیــن دو غــده اســت. مــا حــق نداریــم اســامی 
حــرف بزنیــم، ولــی قارونــی عمــل کنیــم. قــارون 
می گفــت مــن درس اقتصــاد بلــد بــودم و ثــروت 

ــه غیــر دارم. کســب کــردم، مــن چــه کاری ب
ــد  ــود تاکی ــات خ ــن بیان ــوادی در تبیی ــه ج عام
األعلــی.  ربکــم  أنــا  می گفــت  فرعــون  کــرد: 
کشــور اگــر بــا برنامــه می شــود، مــن هســتم کــه 
ــی.  ــه مرب ــر، ن ــی مدب ــم؛ رب یعن ــم می کن تنظی
ــن  ــد. ای ــون مــن اداره می کن ــر و قان کشــور را فک
تفکــر فرعونــی اســت؛ آیــا ایــن تفکــر فرعونــی در 
ــم. غــده  ــی عمــل می کنی ــا فرعون ــا هســت؟ م م
فرعونــی در همــه  مــا کــم و بیــش هســت. امــام 
جــواد علیه الســام می فرماینــد اگــر تمــام راه هــا 
بســته باشــد، مثــا اگــر مســائل اقتصــادی بســته 
ــزول  ــا و ن ــال وام نباشــد، رب ــه دنب باشــد، ولــی ب
ندهــد، نجومــی و اختاســی نیندیشــد، خــدا او را 

ــد. ــات می ده ــی نج ــر تنگنای از ه
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــه جوان ــه ب ــا توصی وی ب
ــاده  ــود را آم ــتید و خ ــان اول راه هس ــما جوان ش
کنید.پیمــان توحیــدی ببندیــد. ایــن کشــور از 
همیــن راه رشــد می کنــد. در اطــراف مــا خطــرات 
زیــاد اســت و بــه لطــف خــون شــهدا مســتحکم 
ــر  ــذ را ب ــم و کاغ ــان قل ــما جوان ــتاده ایم. ش ایس
ــکوفا  ــود را ش ــتعدادهای خ ــد، اس ــن نگذاری زمی
کنیــد و ایــن کشــور را حفــظ کنیــد. ایــن آمریــکا 
قبــل از کشــف کریســتف کلمــب، یــک روســتایی 
ــمارید.  ــک نش ــود را کوچ ــز خ ــود؛ هرگ ــش نب بی
مــا در مســائل علمــی و دینــی کــم نداریــم؛ ایــن 

ــم. ــه را رشــد دهی جامع

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

دولت الگو
ــى  ــروزى دولت ــدار و پی ــه اقت ــت، هفت ــه دول هفت
اســت کــه حمایــت و پشــتیبانى میلیون هــا تــن از 

ــراه دارد.  ــود را هم ــت خ مل
هفتــه دولــت، هفتــه ســپاس و قدردانــى از دولــت 
اســت؛ دولتــی کــه هدفــش اجــراى حــدود الهــى و 
احــکام آســمانى اســام و ایجــاد جامعــه اى سرشــار 
از عدالــت، نظــم، رفــاه، آرامــش و امنیــت اســت. 

ایــن هفتــه مبــارک بــر همــه دولتمردانــى کــه وجــود 
ــه  ــام و جامع ــه اس ــت ب ــف خدم ــش را وق خوی

ــاد.  ــده ب ــته و فرخن ــد، خجس ــرده و می کنن ک
در روزهــای آغازیــن شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم 
ــت  ــر دول ــه تدبی ــدوار ب ــار و امی ــتیم و در انتظ هس
کــه وعده هــای خــود را کــه در دوران تبلیغــات 
انتخابــات و نیــز در مجلــس و در زمــان رأی اعتمــاد 

ــد، جامــه عمــل بپوشــانند. ــه کردن ارائ
همراهــى ملــت بــا دولــت و پشــتیبانى آحــاد مــردم 
از آن، از عوامــل ثبــات دولــت و اقتــدار آن اســت و 
ــت  ــک دول ــت ی ــه دول ــى ک ــا هنگام ــن رابطــه، ت ای

ارزشــى و خدمتگــزار باشــد، پایــدار خواهــد بــود.
ــهید  ــی ش ــاخص های الگوی ــیوه ها و ش ــی از ش یک
رجایــی ساده زیســتی اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
ــر  ــى)ره(، رهب ــام خمین ــد. ام ــا باش ــه دولت ه هم
کبیــر انقــاب، دورى مســئوالن ایــران اســامى را از 
رفــاه و تجمــات و ثروت هــا، لطــف الهــى دانســته 
و مى فرمایــد: »اگــر یــک حکومتــى، ارزش هایــش 
ارزش هــاى انســانى، اخاقــى و اســامى باشــد ]و[

بخواهــد خدمــت بــه نــوع خــودش بکنــد و خــودش 
ــا اوســت و قهــرا  ــد، قهــرا ملــت ب را خدمتگــزار بدان
ــر  ــد او را تحــت تاثی ــدرت خارجــى نمی توان ــک ق ی

قــرار بدهــد.«
ــب  ــز در قال ــى)ع( نی ــام عل ــن، ام ــى الموحدی  مول
نامــه اى بــه مالــک اشــتر، خطــاب بــه همــه 
دولتمــردان اســامى دربــاره تکبــر و غــرور ریاســت 
چنیــن هشــدار مى دهنــد: »اگــر بــا مقــام و قدرتــى 
ــى شــدى،  ــا خودبزرگ بین ــر ی ــه دارى، دچــار تکب ک
ــه بزرگــى حکومــت پــروردگار کــه برتــر از توســت  ب
ــد و  ــو را از آن سرکشــى نجــات مى ده ــه ت ــر ک بنگ
ــو را فرومى نشــاند و عقــل و اندیشــه ات  ــدروى ت تن
ــذا مســئوالن  ــد؛ ل ــى بازمى گردان ــگاه اصل ــه جای را ب
ــیب  ــن آس ــار ای ــند دچ ــب باش ــد مراق ــم بای حاک

ــدد.«   ــت را می بن ــاب خدم ــه ب ــرا ک ــوند؛ چ نش
اتفاقاتــی  و   60 ســال  روزهــای  بــه  نیم نگاهــی 
ــاش دشــمن  ــوذ و ت ــان نف کــه حــادث شــد، جری
ــه  ــون ب ــاب و انقابی ــا انق ــه ب ــه خصمان را در مقابل
ــر  ــت س ــاع پش ــن اوض ــد. ای ــان می کن ــی عی خوب
ــده باشــد  ــد چــراغ راه حــال و آین گذاشته شــده بای

ــوذ بســته شــود.  ــا راه نف ت
در 6 ماهــه اول ســال 60 و روز 6 تیــر تــرور نافرجــام 
آیــت هللا خامنــه ای، 7 تیــر انفجــار حــزب جمهــوری 
اســامی بــه دســت یــک نفــوذی و 8 شــهریور 
نیــز تکــرار 7 تیــر در یــک جایــگاه حســاس و 
ــاز هــم بــه دســت نفــوذی ای دیگــر؟!   فلج کننــده ب
انفجــار، دفتــر ریاســت جمهــوری کشــور را بــا 
آشــوبی مواجــه کــرد کــه بــا هوشــیاری ولــی فقیــه 
ــار  ــه انفج ــان ک ــد؛ همچن ــرل ش ــز کنت ــه چی هم
ــی  ــای انقاب ــوذ در دل نیروه ــان نف ــزب، آن زم ح
فاجعــه ای جبران ناپذیــر را رقــم زد؛ در ســومین 
نیروهــای  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  از  ســال 
ــد  ــرور منظــم و نامنظــم زدن ــه ت منافقیــن دســت ب
ــد؛   ــته کنن ــوس و خس ــاب مای ــردم را از انق ــا م ت
کوچــه و خیابــان  و مســجد و مغــازه و... بــه صحنــه 
ــل  ــردم تبدی ــتن م ــار بس ــه رگب ــور و ب ــای ک تروره
شــده بــود؛ از کــودکان خردســال گرفتــه تــا مــردان 
ــار  ــردد نداشــتند؛ در کن ــت ت ــی امنی ــان معمول و زن
ایــن ترورهــای کــور، امــا هــر از چنــدی بــا نفــوذ بــه 
ــد  ــرادی را مانن ــاب اف درون ایدئولوژیســت های انق
ــن  ــا در ای ــد؛ ام ــرور کردن ــه ت ــوه قضائی ــس ق رئی
ــس  ــرور رئی ــور ، ت ــزل رئیس جمه ــس از ع ــن پ بی
ــه  ــاب و حمل ــین انق ــا 72 تئوریس ــه ب ــوه قضائی ق
ــار  ــک ب ــوذی ی ــل نف ــور، عام ــه کش ــث ب ــم بع رژی
ــرد. آشــفتگی  ــا بحــران مواجــه ک ــر کشــور را ب دیگ
کشــور بیــش از گذشــته شــد، امــا ایــن انقابیــون 
بودنــد کــه همچنــان توانســتند بــا اطاعــت از والیــت 

ــد.  ــظ کنن آن را حف
آن  از  یکــی  نیــز  جمهــوری  ریاســت  دفتــر 
ــه  ــت ک ــه اس ــده و بی رحمان ــای تکان دهن صحنه ه
ــا  ــورد؛ ام ــم خ ــران رق ــردم ای ــرای م ــال 60 ب در س

نتوانســت مــردم را از انقــاب دور کنــد.
 در همــان زمان هــا کــه انقــاب نوپــا بــود تاش هــای 
زیــادی بــرای زمیــن زدن انقــاب صــورت گرفــت؛ از 
ــا  ــون؛ ام ــرور انقابی ــا ت ــور ت ــاک کش ــه خ ــه ب حمل
ــام  ــری ام ــه دارد رهب ــاب را نگ آنچــه توانســت انق
ــه  ــود ک ــردم ب ــودن م ــر ب ــی)ره( و والیت پذی خمین
بــا وجــود تعــدد نفوذی هــا توانســت انقــاب را 
پیــش ببــرد. اینکــه دشــمن پــروژه نفــوذ را در همــه 
دوره هــا دنبــال می کنــد شــکی نیســت؛ زیــرا از 
ایــن طریــق ضربــه بــه نظــام آســان تر خواهــد بــود؛ 
لــذا همیشــه بایــد بــا چشــم بــاز و تیزبیــن مراقــب 

ــود و از نفــوذ غافــل نشــد. ب

ــی  حســن رحیم ازغــدی، عضــو شــورای عال
ســاالنه  نشســت  در  فرهنگــی،  انقــاب 
اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانشــجویان 
ــداف  ــی، اه ــاره دو بحــث مبان مســتقل درب
و شــعارهای اصلــی انقــاب اســامی و دوم 
ــه  ــامی ب ــاب اس ــی انق ــای اجرای روش ه

ــت. ــخنرانی پرداخ س
و  می کنــم  فکــر  شــخصا  افــزود:  وی 
ــه بحــث هســتم کــه در 39 ســال  حاضــر ب
ــه  ــا ضرب ــم ی ــم آوردی ــا ک ــر کج ــته ه گذش
خوردیــم در حــوزه مربــوط بــه روش هــا 
ــی  ــی جای ــا؛ یعن ــه ارزش ه ــت ن ــوده اس ب
ــط کادر  ــوآوری توس ــاد و ن ــد اجته ــه بای ک
صــورت  حاکمیــت  نخبــگان  و  انقــاب 
می گرفــت؛ یعنــی ایــن چیــزی کــه در دهــه 
چهــارم انقــاب بــه شــماها رســیده، بخشــی 
مربــوط بــه ابتــکارات و ابداعــات نســل اول 
جمهــوری اســامی اســت و بخشــی دیگــر 
کشــور های  و  انقاب هــا  از  کپی بــرداری 

ــر. دیگ

وی افــزود: آرمان هــای انقــاب اســامی 
نســخ نمی شــود؛ بایــد مراقــب بــود کــه 
مســخ نشــوند. وقتــی می گوییــم نســخ 
این گونــه  باطــل شــد کــه  یعنــی  شــد 
نخواهــد شــد؛ یعنــی هیــچ گاه شــعار عدالت 
و آزادی و شــعارهای انبیائــی، معنویــت و 
توحیــد نســخ نمی شــوند؛ امــا وقتــی گفتــه 
ــا مســخ  ــود ت ــب ب ــد مراق ــه بای می شــود ک
نشــوند، یعنــی تحریــف و دســتکاری؛ یعنــی 
ــد و  ــر ندهن ــاب را تغیی ــان انق ــای آرم معن

ــد. ــاد نکنن ــا ایج ــوی در آن ه ــر معن تغیی
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
اظهــار داشــت: کســانی کــه بــه دنبــال 
مســخ انقــاب هســتند، عــده ای جاســوس 
هســتند و بعضــی االغ و بعضــی دیگــر 
روبــاه کــه االغ هــا بــه دشــمن ســواری 
ــه  ــد ب می دهنــد؛ در حالــی کــه فکــر می کنن
کشــور خدمــت می کننــد و روباه هــا نیــز 
اساســا فاســد شــده اند. حتــی کســانی کــه 
ــی دیگــر  ــی هــم داشــتند، ول ســابقه انقاب

ــر  ــتند و دیگ ــاب نیس ــای اول انق آن آدم ه
ــد  ــول ندارن ــامی را قب ــاب اس ــی انق مبان
ــده ای در  ــدند و ع ــی ش ــاد مال ــار فس و دچ
ــروش  ــد و ف ــال خری ــه دنب ــر ب ــال حاض ح
مناصــب و پســت های حکومتــی هســتند و 
ســهم خــود را بعــد از انتخابــات می خواهنــد 
ــه  ــت ک ــدی اس ــای جدی ــن بدعت ه ــه ای ک

ــده اســت. ــود آم ــه وج ب
ــی در  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ــده ای  ــم ع ــاب ه ــت: در اول انق ــه گف ادام
ــود  ــهم خ ــه س ــد ک ــن بودن ــال ای ــه دنب ب
بیــن  تقســیم کننــد  انقــاب  از  بعــد  را 
چریک هــا  ملی گرایــان،  کمونیســت ها، 
و روحانیــون و...؛ امــا ایــن انقــاب، نــه 
و  چپ هــا  نــه  بــود  چریک هــا  انقــاب 
ــام و  ــاب ام ــه انق ــر؛ بلک ــان دیگ ــه کس ن
امــت بــود. ایــن ســهم خواهی ها دربــاره 
قومیت هــا، جنســیت و طبقــه اجتماعــی 
نیــز مطــرح اســت؛ امــا هیــچ  کــدام مبانــی 
درســتی نــدارد. مــا در انقــاب اســامی، 
آن هــم  داریــم کــه  یــک ســهمیه بندی 
ــه  ــس ک ــر ک ــت و ه ــاالری اس شایسته س
صالح تــر باشــد، بــه آن خواهــد رســید و بــا 

جنســیت و قومیــت کاری نداریــم.
وی افــزود: اگــر ملی گرایــی بــه صــورت 

ــت،   ــه مفاخــر و مل ــرام ب ــی،  احت ــرت مل غی
فــداکاری بــرای کرامــت ملــت و کشــور 
مطــرح شــود، مــورد قبــول اســت؛ امــا 
ــتانه  ــت نژادپرس ــک حرک ــوان ی ــه عن ــر ب اگ
غــرور و تکبــر ملــی مطــرح شــود، انحــراف 
اســت؛ پــس تک تــک شــعارها یــک وجــه 
انحرافــی دارد و یــک وجــه درســت کــه بایــد 

ــود. ــب ب مراق

ایــن عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
گفــت: در 8 ســال دفــاع مقــدس هیــچ 
کــدام از ملی گرایانــی کــه ایرانی گــری و 
را  اســام  بــدون  ایــران  و  خاک پرســتی 
حضــور  جبهه هــا  در  می کردنــد،  مطــرح 

ــیت  ــئله جنس ــن در مس ــتند. همچنی نداش
نیــز امــام)ره( فرمودنــد اگــر زن هــا نبودنــد 
انقــاب بــه پیــروزی نمی رســید و در 8 
ــتیم  ــم نمی توانس ــدس ه ــاع مق ــال دف س
انقــاب  مبانــی  پــس  مقاومــت کنیــم. 
اســامی، فمینیســم و مقابــل آن یعنــی 
ــدارد و  ــول ن ــم قب ــه را ه ــای ضدزنان عقده ه
ــدگان خــدا دانســته  ــر دو را بن ــرد و زن ه م
ــان را در  ــوق و حدودش ــد حق و در 95 درص
درون  در  و  می داننــد  مشــترک  جامعــه 
ــه  ــود دارد ک ــیم کار وج ــز تقس ــواده نی خان

ــت. ــوظ اس ــر دو محف ــوق ه حق
ــی در  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
انقاب هــای  از  پایــان گفــت: هیچ کــدام 
ــران  ــامی ای ــاب اس ــی انق ــه کامل ــا ب دنی
ــط  ــا فق ــی از انقاب ه ــت. بعض ــوده اس نب
ــی  ــا در بعض ــد ی ــان کردن ــعار آزادی را بی ش
دیگــر مســئله اقتصــادی یــا مذهبــی مطــرح 
ــی  ــائل توجه ــه مس ــه بقی ــت و ب ــوده اس ب
ــه انقــاب اســامی  ــی ک نداشــتند؛ در صورت
می کنــد؛  مطــرح  را  مســائل  تمامــی 
همان طــور کــه امــام خمینــی می گویــد 
ــی  ــم و وقت ــاب کردی ــام انق ــرای اس ــا ب م
ــرح  ــائل در آن مط ــام مس ــد، تم ــام آم  اس

می شود.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

 جاسوس ها به دنبال 
مسخ انقالب هستند

ادامه از صفحه اول

ــورای  ــس ش ــه مجل ــو هیئت رئیس ــرزاده، عض ــر رنجب اکب
ــد  ــیون امی ــت فراکس ــه درخواس ــرد: ب ــار ک ــامی، اظه اس
ــم. در  ــماری کردی ــی را بازش ــرف و جهرم ــان بیط آرای آقای
ــد مجلــس  بازشــماری، دو نفــر از اعضــای فراکســیون امی
و مــن بــه نمایندگــی از هیئت رئیســه حضــور داشــتم. 
پیــش از ایــن آرای موافــق آقــای بیطــرف ۱33 رأی و 
آرای مخــدوش 6 رأی اعــام شــده بــود. در بازشــماری 
ــه آرای  ــود و 2 مــورد ب آرای ســالم از نظــر مــا ۱3۱ مــورد ب
مخــدوش اضافــه شــد. البتــه دو عضــو فراکســیون امیــد 
ــه  ــوان ب ــه برخــی آرای مخــدوش را می ت ــد ک ــد بودن معتق
ــا،  ــه آن ه ــر اســاس گفت ــه ب ــرد ک ــق لحــاظ ک ــوان مواف عن
ــا  ــید؛ ام ــه ۱39 رأی می رس ــرف ب ــای بیط ــق آق آرای مواف
حتــی اگــر آرای مخــدوش را موافــق لحــاظ کنیــم و تعــداد 
ــدا  ــش پی ــه ۱39 رأی افزای ــرو ب ــنهادی نی ــر پیش آرای وزی

ــدارد. ــری در نتیجــه ن ــد، تاثی کن
وی افــزود: در جریــان شــمارش آرای وزرا یــک کارمنــد 
سیاســی  فراکســیون  ســه  از  نماینــده   3 و  مجلــس 
حضــور داشــتند کــه هیئــت داوران شــمارش آرا را تشــکیل 
می دادنــد و وقتــی آن هــا تشــخیص دادنــد کــه بعضــی آرا 
مخــدوش اســت، بایــد بــه نظــر آن هــا تمکیــن کــرد؛ چــرا 
کــه در برگــه رأی ذکــر شــده بــود اگــر مــوردی خط خوردگــی 
وجــود داشــته باشــد، بایــد توضیــح داده شــود کــه کــدام 
رأی درســت اســت و در مــواردی کــه رأی مخــدوش عنــوان 

ــح داده نشــده اســت. شــده، توضی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــه مجل ــو هیئت رئیس ــن عض ای
شــک و شــبهه ای در آرای وزرای پیشــنهادی وجــود نــدارد، 
ــه  ــری در نتیج ــه، تغیی ــماری صورت گرفت ــا بازش ــت: ب گف
رأی اعتمــاد وزرای نیــرو و ارتباطــات ایجــاد نشــده اســت.

بودجــه  گفــت:  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
ــا  ــده، عم ــون آم ــه در قان ــی ک ــارد تومان ــزار میلی 3۴6 ه
ــارد  ــزار میلی ــه در حــد 309 ه ــا آن اســت ک ــی م پیش بین

تومــان تحقــق پیــدا می کنــد.
ــیه  ــه، در حاش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــت، رئی نوبخ
ــوص  ــگاران درخص ــع خبرن ــت در جم ــت دول ــه هیئ جلس
مهم تریــن مصوباتــی کــه در هیئــت دولــت تصویــب 
شــد، گفــت: بخــش عمــده وقــت جلســه هیئــت دولــت 
درخصــوص  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  بــه گــزارش 
پیش بینــی منابــع و مصارفــی کــه امســال خواهیــم 

داشــت، اختصــاص یافــت.
ــه اینکــه در بودجــه امســال قیمــت نفــت 50  ــا توجــه ب ب
دالر در نظــر گرفتــه شــده، امــا بــا توجــه بــه اینکــه شــاهد 
افــت قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی بودیــم و امــروز بــه 

ــا  ــت ت ــن اس ــا ای ــی م ــیده، پیش بین ــدود ۴7 دالر رس ح
پایــان ســال بــه پایین تــر از ایــن رقــم می رســد؛ بنابرایــن 
بودجــه 3۴6 هــزار میلیــارد تومانــی را کــه در قانــون آمــده 
ــد 309  ــه در ح ــت ک ــا آن اس ــی م ــا پیش بین ــت، عم اس

ــد. ــارد تومــان تحقــق پیــدا می کن هــزار میلی
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  امــروز  داد:  ادامــه  وی 
ــق  ــتی ها از طری ــران کاس ــرای جب ــی را ب ــود راه ــف ب موظ
صرفه جویــی در هزینه هــای جــاری بیابــد تــا بتوانیــم 

ــانیم. ــان برس ــه پای ــه را ب ــری بودج ــدون کس ب
نوبخــت تصریــح کــرد: بحــث بودجــه مســئله بســیار 
ــرم  ــی وزرای محت ــت مال ــه مدیری ــاز ب مهمــی اســت و نی
دارد؛ بنابرایــن در جلســه هیئــت دولــت ایــن موضــوع 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و در جلســات آتــی نیــز بــه آن 

ــت. ــم پرداخ خواهی

معاون سیاسی وزارت کشور خبر داد:
آغاز به کار هزار و 245 شورای اسالمی شهر 

در سراسر کشور 
معــاون سیاســی وزارت کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه یکم شــهریورماه، 
ــت:  ــت، گف ــهر و روستاس ــامی ش ــوراهای اس ــه کار ش ــاز ب روز آغ
بیــش از 38 هــزار شــورای روســتا و هــزار و 2۴5 شــورای اســامی 

شــهر یکــم شــهریور کار خــود را در سراســر کشــور آغــاز کردنــد.
علی اصغــر احمــدی در آییــن تحلیــف اعضــای پنجمیــن دوره 
شــورای اســامی شــهر تهــران ضمــن آرزوی توفیــق بــرای اعضــای 
شــورای شــهر تهــران، ری و تجریــش گفــت: بــه حکــم قانــون و بــا 
طــی کــردن فرآینــد قانونــی، یکم شــهریورماه ســرآغاز کار شــوراهای 

شــهر و روســتا در سراســر کشــور اســت.
وی افــزود: بیــش از 38 هــزار شــورای روســتا و هــزار و 2۴5 
ــه  ــد و ب ــاز می کنن شــورای اســامی شــهر در کشــور کار خــود را آغ
ایــن ترتیــب بیــش از ۱50 هــزار نفــر بــه صــورت اصلــی و علی البــدل 

ــه می شــوند. ــت کشــور اضاف ــره مدیری ــه پیک ب
وی تاکیــد کــرد: از صمیــم قلــب از زحمــات تمــام اعضــای 
شــوراهای شــهر و روســتا در دوره چهــارم به ویــژه شــورای اســامی 
ــم.  ــکر می کن ــر و تش ــران تقدی ــای چم ــاب آق ــران و جن ــهر ته ش
ــز  ــاف نی ــای قالیب ــاب آق ــران جن ــن از زحمــات شــهردار ته همچنی
ــون  ــت و ۴2 میلی ــار نشس ــه ب ــردم ب ــاب م ــم. انتخ ــکر می کن تش
رأی کــه در 29 اردیبهشــت ماه وارد صنــدوق شــده بــود، نتیجــه داد. 
در انتخابــات اخیــر در هــر شــعبه دو رأی بــرای انتخابــات ریاســت 

جمهــوری و انتخابــات شــورا اخــذ شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
مــا حتــی در یــک شــعبه و حتــی یــک رأی در انتخابــات ریاســت 

ــم. ــوری شــاهد ابطــال نبودی جمه
ــری درخصــوص  ــام معظــم رهب ــه توصیه هــای مق ــا اشــاره ب وی ب
حق النــاس بــودن رأی مــردم، اجــرای مــّر قانــون و امنیــت 
ــاس  ــردم را حق الن ــاب رأی م ــم انق ــر معظ ــت: رهب ــات گف انتخاب
خوانــده و بــر اجــرای مــّر قانــون و تامیــن امنیــت انتخابــات تاکیــد 
بســیاری داشــتند و ایــن مــوارد را از موضوعــات اساســی دانســتند 
کــه بایــد مجریــان بــه طــور جــد ایــن مــوارد را مــد نظــر قــرار دهنــد؛ 
لــذا مــا بــه عنــوان مجــری انتخابــات در وزارت کشــور ایــن مــوارد را 
مــد نظــر قــرار دادیــم و حتمــا عاقبــت خــود را در انتخابــات بــا توجه 
ــگاه  ــا همیــن ن ــم و ب ــگاه کردی ــودن رأی مــردم ن ــه حق النــاس ب ب

نیــز گام برداشــتیم. وی ادامــه داد: ایــن امانــت یــک بــار روی کاغــذ 
نوشــته و بــه مــا توســط مــردم تحویــل داده شــد؛ لــذا بایــد از آن 
بــه عنــوان حق النــاس حراســت می کردیــم؛ امــا از امــروز حراســت 
از ایــن حق النــاس بــرای چهــار ســال بــر دوش نماینــدگان مــردم 

در شوراهاســت.
ــات  ــه کار انتخاب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاون سیاســی وزارت کشــور ب مع
ــون اساســی کشــورمان  کاری بســیار ســخت اســت، افــزود: در قان
حــق تعییــن سرنوشــت بــه مــردم داده شــده و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــردم در  ــذا م ــت، ل ــی اس ــد سیاس ــات، بع ــر انتخاب ــب ب ــد غال بع
فرآینــد انتخابــات و بــا جهتگیــری کــه در انتخابــات دارنــد خواســت 
ــات  ــون و مطالب ــا قان ــه م ــدوارم هم ــد. امی ــام می کنن ــود را اع خ

مردمــی را رعایــت کنیــم.

امنیت
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سیاسـت

،،
اگــر ملی گرایــی بــه صــورت غیــرت 
ملــی،  احتــرام بــه مفاخــر و ملــت،  
فــداکاری بــرای کرامت ملت و کشــور 
مطــرح شــود، مــورد قبــول اســت؛ 
حرکــت  یــک  عنــوان  بــه  اگــر  امــا 
نژادپرســتانه مطــرح شــود، انحــراف 

اســت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

امکان بازرسی پس از پی ام دی وجود ندارد 
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تأکید کرد:

اولویت اجرای برنامه های کالن کشور

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
مجلــس گفــت: بازرســی توســط آژانــس بین المللــی 
انــرژی هســته ای، تابــع یــک پروتــکل بــوده و خــارج 
ــود  ــات وج ــه دفع ــوردی و ب ــی م ــکان بازرس از آن ام

ــدارد.  ن
ــکا در  ــده آمری ــای نماین ــاره ادع ــی درب علیرضــا رحیم
ــرای  ــس ب ــت آژان ــوص ماموری ــل درخص ــازمان مل س
ــکا  ــت: آمری ــران گف ــی ای ــایت های نظام ــی س سرکش
تاکنــون رویکــردی کامــا غیرقانونــی نســبت بــه برجام 
ــام  ــوب برج ــت در چارچ ــن دول ــف ای ــته و تخل داش
بیــش از آنکــه بــه کلیــت توافــق هســته ای لطمــه بزند، 

بــه جامعــه آمریکایــی زیــان خواهــد رســاند.
وی تصریــح کــرد: بازرســی های آژانــس در قالــب 
ــرد  ــد تعریف شــده صــورت می گی ــکل و رون یــک پروت
و امــکان سرکشــی مــوردی و ناگهانــی وجــود نــدارد و 
چنیــن موضوعــی منــوط بــه اجــازه و تاییــد جمهــوری 

اســامی ایــران اســت.
ــی  ــکا مبن ــای آمری ــا رد ادع ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ــران در  ــه ســایت های نظامــی ای ــر اقدامــات مخفیان ب
ادوار گذشــته افــزود: فعالیت هــای نظامــی و موشــکی 
 PMD ــده ــب پرون ــران در قال ــامی ای ــوری اس جمه
ــودن آن توســط آژانــس  ــز ب بررســی شــده و صلح آمی

بین المللــی مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن 
امــکان بازگشــایی دوبــاره ایــن پرونــده در قالــب 

ــدارد. برجــام و هــر شــکل دیگــری وجــود ن
مکــرر  راســتی آزمایی های  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  بین المللــی  نظارتــی  نهــاد  بــه عنــوان  آژانــس 
ــوص  ــان درخص ــر خودش ــایت های مدنظ ــز و س مراک
فعالیت هــای هســته ای خاطرنشــان کــرد: آژانــس 
پــس از بازرســی های ادواری چندیــن گــزارش دال بــر 
صلح آمیــز بــودن برنامــه هســته ای کشــورمان تدویــن 
ــون  ــی همچ ــرح ادعاهای ــرده و ط ــمی ک ــام رس و اع
بازدیــد از ســایت های نظامــی در راســتای رویکــرد 

خصمانــه ایــاالت متحــده تفســیر می شــود.
ــروه  ــق هســته ای در چارچــوب گ ــت: تواف رحیمــی گف
۱+5 بــه صــورت اجماعــی صــورت گرفتــه و آمریــکا بــه 
ــعاع  ــت الش ــام را تح ــت برج ــد کلی ــی نمی توان تنهای

قــرار دهــد.
رحیمــی در پایــان افــزود: اقدامــات خصمانــه آمریکا در 
برجــام بــا ایــن هــدف صــورت می گیــرد تــا ایــران را در 
مســیر نقــض برجــام قــرار دهنــد؛ اتفاقــی کــه تــا امروز 
مقامــات کاخ ســفید در تحقــق آن نــاکام بوده انــد؛ 
چــون مــا بارهــا اعــام کرده ایــم کــه نقض کننــده 

برجــام نخواهیــم بــود.

رئیس  جمهــوری بــا گرامیداشــت یــاد شــهدای دولــت 
ــا و  ــر و فداکاری ه ــی و باهن ــهیدان رجای ــژه ش و به وی
خدمــات آنــان، هفتــه دولــت را فرصتــی بــزرگ بــرای 
گــزارش خدمــات دســتگاه های اجرایــی بــه مــردم و 
افزایــش ســرمایه  اجتماعــی دانســت و از تاش هــای 
ــه  ــی ب ــئوالن اجرای ــزاران و مس ــه کارگ ــه هم خالصان
ــران،  ــت ای ــزاران مل ــزرگ خدمتگ ــواده ب ــوان خان عن

ــرد. ــر ک ــم، تقدی ــت یازده ــژه در دول به وی
حســن روحانــی روز چهارشــنبه در جلســه هیئــت 
کان  برنامه هــای  اجــرای  کــرد:  تأکیــد  دولــت 
ــات بحــق  ــه مطالب ــن پاســخگویی ب کشــور و همچنی
مــردم و خواســته های آنــان کــه در انتخابــات 29 
اردیبهشــت متجلــی شــد، بایــد در صــدر برنامه هــای 
در  آن  گــزارش  و  باشــد  اجرایــی  دســتگاه های 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــت ب ــه دول ــر هفت ــبت هایی نظی مناس

ــود. ش
ــن  ــه کار پنجمی ــاز ب ــک آغ ــور ضمــن تبری رئیس جمه
دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، فعالیــت این 
شــوراها را نمــادی روشــن از اهتمــام نظــام اســامی 
بــه حقــوق شــهروندی و محوریــت اراده مــردم در اداره 

امــور تمــام بخش هــا و سراســر کشــور دانســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه تأکیــدات حضــرت امــام 

ــور  ــامی و تبل ــوری اس ــذار جمه ــی)ره( بنیانگ خمین
آن هــا در اصــل یکصــدم قانــون اساســی افــزود: 
اینکــه فصــل هفتــم و اصــول متعــددی از قانــون 
اساســی، پیشــبرد برنامه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، 
ــکاری  ــرو هم ــی را در گ ــور رفاه ــی و ســایر ام فرهنگ
آنــان در شــهرها و  مــردم و نماینــدگان منتخــب 
ــوری  ــارات جمه ــد، از افتخ ــن می دان ــتاها ممک روس
اســامی و رویکــردی اساســی در احقــاق حقــوق 

شــهروندان اســت.
زحمــات  از  تشــکر  بــا  همچنیــن  رئیس جمهــور 
اســامی  شــوراهای  پیشــین  دوره هــای  اعضــای 
ــک  ــز تبری ــارم و نی ــژه دوره چه ــتا، به وی ــهر و روس  ش
و آرزوی موفقیــت بــرای اعضــای پنجمیــن دوره ایــن 
ــن  ــم و پنجمی ــت دوازده ــرد: دول ــد ک ــوراها، تأکی ش
ــور  ــا حض ــتا ب ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس دوره ش
پرشــور و حماســی مــردم در انتخابــات 29 اردیبهشــت 
شــکل گرفتنــد و همزمانــی آغــاز بــه کار ۱2۴5 شــورای 
شــهر و بیــش از 35 هــزار شــورای روســتا بــا فعالیــت 
 دولــت دوازدهــم، فرصتــی بــزرگ بــرای همدلــی 
ــت  ــا و خدم ــریع تر برنامه ه ــق س ــی در تحق و همراه
بــه مــردم شــریف ایــران اســامی، به ویــژه در حــوزه 

خدمــات اجتماعــی اســت.

کسری ۳۸ هزار میلیاردی بودجه ۹۶ آرای بیطرف و جهرمی بازشماری شد؛ نتیجه تغییر نکرد



گزارش
 وعده وزیر جوان برای اشتغال زایی 

در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات
ساالنه یکصدهزار شغل

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه تاکیــد برنامــه ششــم 
ــرای ایجــاد 950 هــزار شــغل در ســال اشــاره کــرد  توســعه ب
و گفــت: ســالی 100 هــزار شــغل بایــد در بخــش ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات ایجــاد شــود کــه بــا برنامه ریــزی محقــق 

خواهــد شــد.
محمدجــواد آذری جهرمــی روز چهارشــنبه در حاشــیه جلســه 
هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران افــزود: تــالش می شــود 
اشــتغال مــد نظــر در ایــن بخــش بــا تدویــن برنامــه محقــق 

شــود.
ــره وری در  ــزود: حجــم به ــت دوازدهــم اف ــت دول عضــو هیئ
ایــن زمینــه 2.5 درصــد در نظــر گرفتــه شــده کــه 18 درصــد 
آن مربــوط بــه حــوزه فنــاوری و اطالعــات اســت و زیــر بخش 
ــوزه ارزش  ــدی در ح ــد 19.4 درص ــد رش ــز بای ــرات نی مخاب

افــزوده داشــته باشــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خاطرنشــان کــرد: 
پیش بینــی می شــود حجــم بــازار مخابــرات تــا پایــان 
برنامــه ششــم توســعه، 2.5 برابــر و حجــم فنــاوری اطالعــات 

ــود. ــر ش ــم 5 براب ه
آذری جهرمــی گفــت: اکنــون کل ارزش بــازار 36 هــزار 
میلیــارد تومــان اســت کــه بــا ایــن ضرایــب قــرار اســت رشــد 

ــرد. ــزی ک ــرای آن برنامه ری ــد ب ــد و بای کن
ــتر از  ــت: بیش ــا گف ــش تعرفه ه ــاره کاه ــی درب آذری  جهرم
ــا  بحــث کاهــش، بحــث مــدل اســتفاده مطــرح اســت و م

ــم. ــه دهی ــی را خاتم ــدل حجم ــد م بای
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در نطــق دفــاع از 
ــود،  ــه ب برنامه هــای خــود در مجلــس شــورای اســالمی گفت
ــه کل اشــتغال  ــاوری اطالعــات ب درصــد اشــتغال بخــش فن
کشــورهای در حــال توســعه، 1.87 صــدم درصــد بــه صــورت 
ــن  ــران، ای ــار ای ــز آم ــار مرک ــر اســاس آم طبیعــی اســت و ب
ــوده  ــد ب ــال 1394 0/2 درص ــا س ــورمان ت ــاخص در کش ش
ایجادشــده  شــغل های  مجمــوع  جهرمــی  آذری  اســت. 
ــا  ــرات را ت ــه اســتثنای مخاب ــات ب ــاوری اطالع در بخــش فن
ــرده و  ــالم ک ــزار شــغل اع ــزان پنجــاه ه ــه می ســال 1394 ب
گفتــه بــود: تنهــا در ســال 1395 در اثــر انجــام فعالیت هــای 
ــود  ــع موج ــکالت و موان ــه مش ــود هم ــا وج ــعه ای و ب توس

ــاد شــده اســت. ــزار شــغل ایج ــش از یکصــد ه بی
وی گفتــه بــود: ظرفیــت داریــم تــا 1.5 درصــد اشــتغال ایــن 
ــا و  ــرای م ــن فرصــت اســت ب ــم و ای ــوزه را توســعه دهی ح
قــرار اســت ســالی یکصــد هــزار شــغل در ایــن بخــش ایجــاد 
شــود؛ هرچنــد مســئولیتی در ایجــاد اشــتغال نداریــم و بایــد 

زیرســاخت آن را فراهــم کنیــم.
ــالیانه 300  ــاد س ــرای ایج ــوری ب ــار رئیس جمه ــه انتظ وی ب
هــزار شــغل در ایــن بخــش اشــاره کــرد و گفــت: تحقــق ایــن 

ــد. ــی می طلب ــزی مضاعف ــر برنامه ری ام
وی افــزود: بســیاری از جوانــان فرهیختــه مــا در شــرکت های 
ــد کــه اگــر فضــای کســب  ــد گــوگل کار می کنن خارجــی مانن
ــد گشــت؛  ــرای آن هــا فراهــم شــود، برخواهن ــی ب و کار داخل
ــاوری  ــا مهاجــرت معکــوس در حــوزه فن ــون ب کمااینکــه اکن

اطالعــات مواجــه هســتیم.
ــا بیــان اینکــه برنامــه مــا توســعه اشــتغال  آذری جهرمــی ب
و اقتصــاد دیجیتــال اســت، گفــت: زیربناهایــی آمــاده شــده، 
امــا بــه دلیــل نبــود شــاخص های فنــاوری آمــار نامربــوط در 

ایــن زمینــه داده نشــده اســت.
ــق،  ــا 152 رأی مواف ــس شــورای اســالمی ب ــدگان مجل نماین
120 رأی مخالــف، 7 رأی ممتنــع و 9 رأی باطلــه محمدجــواد 
آذری جهرمــی را بــه عنــوان وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 

ــد. ــاب کردن ــم انتخ ــت دوازده ــات دول اطالع

کوتاه از اقتصاد
معاون تجاری شرکت مخابرات:

مصرف داخلی مشترکان مخابرات 
نامحدود می شود

معــاون تجــاری شــرکت مخابــرات ایــران از 
اجــرای مــدل جدیــد ارائــه ســرویس اینترنــت 
ــر داد و گفــت:  ــن شــرکت خب ــه مشــترکان ای ب
داخلــی  ترافیــک  میــزان مصــرف  بــه زودی 

مشــترکان مخابــرات، نامحــدود می شــود. 
مهنــدس صادقــی بــا اشــاره بــه اجــرای مصوبــه 
از ســایت های  اســتفاده  ترافیــک  »تفکیــک 
داخلــی و خارجــی« در راســتای پیاده ســازی 
اهــداف شــبکه ملــی اطالعــات توســط شــرکت 
ــرای  ــرای اج ــزی ب ــران از برنامه ری ــرات ای مخاب
تفکیــک  بــر  عــالوه  داد کــه  خبــر  طرحــی 
ــی  ــک داخل ــل، ترافی شــبکه کشــوری از بین المل

ــود.  ــک ش ــز تفکی ــرات نی ــترکان مخاب مش
مصــرف  میــزان  داریــم  قصــد  گفــت:  وی 
مشــترکان مخابــرات را نامحــدود کنیــم؛ بــه 
ــترکان  ــرای مش ــی ب ــک داخل ــه ترافی ــوی ک نح
مخابــرات بــا پرداخــت آبونمــان ثابــت، نامحدود 
شــود و فقــط مشــترکان بــرای اینترنت کشــوری 
و بین المللــی هزینــه بپردازنــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــرای اســتفاده  ــرات ب ــت مشــترکان مخاب اینترن
 از شــبکه داخلــی، هیــچ گاه قطــع نخواهــد 

شد. 
معــاون تجــاری شــرکت مخابــرات ایــران هــدف 
از اجــرای ایــن طــرح را افزایــش اســتفاده 
ــی  ــبکه مل ــتای ش ــی در راس ــوای داخل از محت
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــداف اقتص ــات و اه اطالع
ترافیــک داخلــی مشــترکان  و گفــت:  کــرد 
مخابــرات )ترافیــک TCI( مربــوط بــه اســتفاده 
از ســایت های داخلــی می شــود کــه در دیتاســنتر 

مخابــرات ایــران، میزبانــی می شــوند. 
در  ترتیــب مشــترکان  ایــن  بــه  وی گفــت: 
کنــار ترافیــک کشــوری و ترافیــک اینترنــت 
ســایت های  از  اســتفاده  امــکان  بین الملــل، 
ــنتر  ــه در دیتاس ــت ک ــد داش ــی را خواهن داخل
قیمــت  و  می شــوند  میزبانــی  مخابــرات 
ترافیکشــان بــه مراتــب ارزان تــر از اینترنــت 
محاســبه  کشــوری  اینترنــت  و  بین الملــل 

خواهــد شــد.

واردات بی حساب هله هوله
ــط  ــده توس ــار منتشرش ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
میلیــارد   2 امســال،  اول  مــاه   4 در  گمــرک 
و 533 میلیــون و 786 هــزار و 171 تومــان 
آدامــس، 2 میلیــارد و 973 میلیــون و 482 
ــارد و 45  ــان شــیرینی، 5 میلی ــزار و 105 توم ه
میلیــون و 171 هــزار و 771 تومــان شــکالت، 
2 میلیــارد و 479 میلیــون و 12 هــزار و 586 
ــون و  ــارد و 305 میلی ــک میلی ــال، ی ــان پفی توم
409 هــزار و 140 تومــان ویفــر و 4 میلیــارد و 62 
میلیــون و 802 هــزار و 415 تومــان مربــا و ژلــه 

ــت.  ــده اس ــور ش وارد کش
ــه  ــی ب ــدار واردات ــالم پرطرف ــم از اق شــیرینی ه
ــواع  ــن ان ــدت 890 ت ــن م ــد. در ای ــر می رس نظ
ــن،  ــارات، اوکرای ــپانیا، ام ــط اس ــیرینی توس ش
لهســتان،  ترکیــه،  بلژیــک،  آلمــان،  ایتالیــا، 
ــد، وارد کشــورمان شــده اســت.  ســوئیس و هن
ــروری  ــالم غیرض ــر از اق ــی دیگ ــم، یک ــال ه پفی
بــا مقاصــد  نظــر می رســد  بــه  اســت کــه 

می شــود.  وارد  تجــاری 
مطابــق ایــن گــزارش، در ســال جــاری 179 تــن 
ــا،  ــتان، ایتالی ــارات، انگلس ــپانیا، ام ــال از اس پفی
آلمــان و فرانســه وارد کشــورمان شــده اســت.

طبــق آمارهــای رســمی ترکیــه، بیــش از یــک 
میلیــون ایرانــی در 6 مــاه نخســت ســال 
از ایــن کشــور دیــدن کرده انــد. بــر ایــن 
ــار ســازمان های  ــا اســتفاده از آم اســاس و ب
رســمی گردشــگری می تــوان تخمیــن زد کــه 
ایرانیــان در ســال 2015، رقــم 1/146 میلیــارد 
ــد.  ــک کرده ان ــه کم ــگری ترکی ــه گردش دالر ب
ــع  ــگران و مناب ــم از گردش ــم عظی ــن حج ای
ارزی کــه وارد ترکیــه می شــود، در ســایه نــرخ 
غیرواقعــی ارز در ایــران محقــق شــده اســت.

 جهش ارزی و کاهش 700 هزار 
نفری!

ایرانــی  گردشــگران  آمــار  بــه  نگاهــی 
ســفرکرده بــه ترکیــه در طــول ســال های 
ــت. در  ــی اس ــکات مهم ــر ن ــف، بیانگ مختل
ــال  ــی س ــالدی، یعن ــد می ــزاره جدی ــاز ه آغ
ــول  ــی در ط ــزار ایران ــر 327 ه ــغ ب 2001 بال
ــرده  ــدن ک ــایه دی ــور همس ــن کش ــال از ای س
بودنــد. ایــن رقــم در ســال بعــد بــه 432 هزار 
نفــر افزایــش یافــت و در ســال های بعــد 
ــه طــوری  ــدی صعــودی را پیمــود؛ ب ــز رون نی
کــه در ســال 2005 ایــن تعــداد بــا افزایشــی 

خارق العــاده، بــه 957 هــزار نفــر رســید!
 در ســال های بعــد ایــن رشــد همچنــان رونــد 
صعــودی خــود را حفــظ کــرد و در ســال 2007 
بــه بیــش از یــک میلیــون نفــر ارتقــا یافــت. 
ــته  ــد آن کاس ــرعت رش ــه از س ــن هم ــا ای ب
شــد. در ســال 2009 تعــداد گردشــگران ایرانی 
بازدیدکننــده از ترکیــه بــه یــک میلیــون و 
383 هــزار نفــر رســید. در ایــن میــان، ســال 
2010 رشــد چشــمگیری در میــزان گردشــگران 
ــا  ــه رخ داد و تنه ــده از ترکی ــی بازدیدکنن ایران
ــش از  ــا بی ــداد آن ه ــال، تع ــول یک س در ط
نیــم میلیــون نفــر افزایــش یافــت و بــه یــک 

میلیــون و 885 هــزار نفــر رســید. 
همزمــان  2012 کــه  و   2011 ســال های  در 
ــداد  ــود، تع ــران ب ــرخ ارز در ای ــش ن ــا جه ب
کاهــش  بــا  ترکیــه  ایرانــی  گردشــگران 
ــان ســال  ــه رو شــد و در پای چشــمگیری روب
ــاله،  ــن دوره دو س ــای ای ــی در انته 2012 یعن
ــی  ــگران ایران ــر از گردش ــزار نف ــدود 700 ه ح
ــا  ــداد تنه ــن تع ــن کشــور کاســته شــد. ای ای
بــرای ســال 2012، کاهشــی حــدود 693 هــزار 
نفــری را در پــی داشــت. پــس از آن، دوبــاره 
جریــان گردشــگری ایــران بــه ترکیــه تقویــت 
شــد و تــا ســال 2015 بــه یــک میلیــون و 700 

هــزار نفــر رســید. 
در ســال 2016 در پــی ناآرامی هــای ترکیــه 
تعــداد گردشــگران ایرانــی واردشــده بــه ایــن 
ــر  ــزار نف ــون و 665 ه ــک میلی ــه ی ــور ب کش
رســید. ایــن در حالــی اســت کــه رونــد ســفر 
ایرانیــان در ســال 2017 میــالدی رشــد جالــب 
ــا  ــا آنج ــد؛ ت ــان می ده ــود نش ــی از خ  توجه
کــه طــی 6 مــاه نخســت ســال جدیــد، بیش 
از یــک میلیــون ایرانــی از ایــن کشــور دیــدن 

کرده انــد.
 ریشه های اقتصادی رفتار سفر

مــروری بــر آمــار گردشــگری ایرانیــان و 
ــان دهنده  ــه نش ــه ترکی ــان ب ــفر آن ــم س حج
مــوج رو بــه فزونــی ســفرها بــه ایــن کشــور 
معــدود  از  یکــی  ایــران  درواقــع  اســت. 
بــود کــه در بعضــی فصــول  کشــورهایی 
ســال کــه گردشــگری ترکیــه بــا کاهــش 
ــد  ــان رون ــد، همچن ــه رو ش ــمگیری روب چش
رو بــه رشــد خــود را در فرســتادن گردشــگران 
ایرانــی حفــظ کــرد و در مجمــوع ســال 2016 
ــورها  ــایر کش ــه س ــبت ب ــت آن نس ــم اف ه

ــود.  ــه نب ــب توج ــدان جال چن

بــرای تحلیــل اقتصــادی ایــن تصمیم گیــری، 
بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد کــه 
انتخــاب یــک محصــول خدماتــی یــا کاالیــی 
چــه ســفر باشــد و چــه محصــول یــک 
ــر  ــذار ب ــل اثرگ ــر عوام ــت  تاثی ــه، تح کارخان
ــه  ــت ک ــی اس ــا و انگیزه های ــه و تقاض عرض
بــرای خریــد و کســب مطلوبیــت از آن وجــود 

دارد. 
موجــود کــه  انگیزه هــای  بــه  توجــه  بــا 
یکــی از مهم تریــن آن هــا می توانــد بهــای 
ــد،  ــگران باش ــرای گردش ــفر ب ــده س تمام ش
ــه درســتی سیاســت هایی اتخــاذ  ــوان ب می ت

کــرد کــه کارآمــدی مناســبی داشــته باشــند 
ــت  ــع از هدررف ــز مان ــادی نی ــر اقتص و از نظ

ــوند. ــور ش ــای کش ارزه
 تخمین مخارج سفر

بــر اســاس اطالعــات منــدرج در گــزارش 
ــه  ــی اقتصــاد، هــر گردشــگر ک مجمــع جهان
ــور  ــه ط ــده، ب ــه ش ــال 2013 وارد ترکی در س
آن  در  دالر  مبلغــی حــدود 741  میانگیــن 
کشــور خــرج کــرده و ایــن میــزان بــه ازای هر 
گردشــگر خارجی در ســال 2015 بــه 674 دالر 
رســیده اســت. بــه ایــن ترتیــب و بــا فــرض 
ــد میانگیــن  ــی همانن اینکــه گردشــگران ایران
گردشــگران جهانــی ورودی بــه ترکیــه رفتــار 
ــرض  ــوان ف ــن می ت ــک تخمی ــا ی ــد، ب کنن
کــرد کــه در ســال های 2013 و 2015 مجمــوع 
گردشــگران ایرانــی کــه از ترکیــه بازدیــد 
مبلغــی حــدود  در ســال 2013  کرده انــد، 
886/6 میلیــون دالر و در ســال 2015 مبلغــی 
حــدود یــک میلیــارد و 146 میلیــون دالر 
ــم  ــن رق ــتاده اند. ای ــور ارز فرس ــن کش ــه ای ب
هرچنــد قطعــی نیســت و تنهــا یــک تخمیــن 
محســوب می شــود، امــا چنــدان هــم از 
واقعیــت دور نیســت و بســیار هنگفت اســت.

 کاهش ارزش لیر و افزایش تقاضا
رقابت پذیــری  گزارش هــای  بــه  نگاهــی 
مجمــع جهانــی اقتصــاد نشــان می دهــد 
ایــن کشــور از نظــر رقابت پذیــری قیمتــی در 
جایگاهــی متوســط قــرار داشــته و رتبــه 70 را 
در ســال 2017 از ایــن نظــر در اختیــار داشــته 

اســت. 
در ســال 2015 ترکیــه از ایــن لحــاظ در رده 94 
جهــان قــرار داشــت. ایــن امــر نشــان دهنده 
حقیقــت دیگــری دربــاره ترکیــه اســت. 
ارزش پــول ایــن کشــور در پــی ناآرامی هــای 
ــرای  ــده ب ــش  آم ــکالت پی ــی و مش پی درپ
ــن  ــه رو و همی ــمگیری روب ــت چش ــا اف آن ب
ــه آن  ــفر ب ــدن س ــر ش ــب ارزان ت ــر موج ام
شــده اســت. درنتیجــه عــالوه  بــر اینکــه 
ــر دالر  ارزش پــول ایــران و برابــری آن در براب
بــا سیاســت هایی خــاص کنتــرل شــده، 
ــر  ــری لی ــرخ براب ــه ن ــب توج ــش جال کاه
ترکیــه در برابــر دالر و کاهــش قیمــت نســبی 
ســفر بــه آن کشــور نیــز یکــی از عوامــل 
تشــدید ســفر بــه آن بــوده اســت. لیــر ترکیــه 
کــه تــا 8 ماهــه ابتدایــی ســال 2008 ارزشــی 
بیــش از 0/8 دالر داشــت، بــه تدریــج بــا 

کاهــش ارزش در برابــر دالر روبــه رو شــد؛ بــه 
طــوری کــه در اواخــر مــاه ژانویــه ســال 2017 
ارزش آن تنهــا حــدود 0/26 دالر بــود. افــزون 
بــر ایــن، ناآرامی هایــی کــه در ترکیــه رخ داد و 
موجــب کاهــش بیــش از 30 درصــدی تعــداد 
گردشــگران ســاالنه ایــن کشــور شــد، موجــب 
شــد فعــاالن گردشــگری بــرای دســتیابی بــه 
ــا بهــای  ــع درآمــدی، خدمــات خــود را ب مناب
پایین تــری در اختیــار برخــی گردشــگران 
ــا اثرگــذاری  قــرار دهنــد و همیــن امــر نیــز ب
ــن کشــور،  ــر قیمــت تمام شــده ســفر در ای ب
موجــب شــد ســفر ایرانیــان بــه آن همچنــان 
بســیار جالــب توجــه باشــد؛ آن هــم در 
شــرایطی کــه بســیاری از کشــورها بــا کاهــش 
ــگران  ــد گردش ــزان بازدی ــمگیری در می چش
ناآرامی هــای  بــه  از ترکیــه نســبت  خــود 

ــد. ــان داده بودن ــش نش ــه واکن ترکی
 مقایسه زیرساختی

ــه  ــد، ترکی ــمرده ش ــه برش ــی ک ــار دالیل در کن
از نظــر قیمــت ســوخت یکــی از کشــورهای 
ــال  ــود و در س ــوب می ش ــت محس گران قیم
2017 از ایــن نظــر در رتبــه 132 جهــان جــای 
فرودگاهــی  هزینه هــای  نظــر  از  داشــته، 
ــال 2017  ــز در س ــا نی ــر بلیت ه ــات ب و مالی
در جایــگاه 28 و از نظــر شــاخص قیمــت 
هتل هــا در رتبــه 27 جهــان قــرار گرفتــه 
ــال  ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای اس

ــه 141،  ــوخت در رتب ــت س ــر قیم 2015 از نظ
از نظــر هزینه هــای فرودگاهــی و مالیــات بــر 
ــت  ــاخص قیم ــه 22 و در ش ــا در رتب بلیت ه
هتل هــا در رده 58 قــرار داشــته اســت. ایــن 
ــا در  ــت هتل ه ــش قیم ــی از کاه ــار حاک آم
ــد  ــا می توان ــه طبع ــوده ک ــر ب ــال های اخی س
تقاضــا را بــرای ســفر بــه ایــن کشــور بیشــتر 
ــت  ــه از قیم ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای کن
هتل هــای ایــران در ایــن گــزارش جهانــی 
اطالعاتــی در دســت نیســت. عــالوه  بــر ایــن، 
ــودن ســفر مــورد  ــر ب ــا وجــود ارزان ت ــران ب ای
ــه اســت.  ــرار نگرفت اســتقبال چشــمگیری ق
ــراث فرهنگــی  از نظــر تعــداد ســایت های می
نیــز ایــران وضعیتــی بهتــر از ترکیــه دارد 
ــم  ــگاه نه ــی در جای ــر، یعن ــه باالت ــار پل و چه
ــال  ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــه اس ــرار گرفت ــان ق جه
نقطــه آســیب ایــران ضعــف در کیفیــت 
ــه  ــت؛ ب ــگری آن اس ــاخت های گردش زیرس
ــن  ــای آخری ــا داده ه ــق ب ــه مطاب ــوری ک ط
گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد، از ایــن 
لحــاظ بــا 104 پلــه اختــالف نســبت بــه ترکیه 

ــای دارد.  ــان ج ــه 124 جه در رتب
کیفیــت زیرســاخت های گردشــگری در کنــار 
ــت در  ــن صنع ــات ای ــت خدم ــش قیم کاه
ــاب  ــر، در انتخ ــال های اخی ــی س ــه ط ترکی
ایــن مــکان بــه عنــوان یــک مقصــد خارجــی 

ــرای ســفر نقــش داشــته اســت. ب

سود یک میلیارد دالری گردشگران ایرانی برای ترکیه

پولایرانیدرجیبترکها

1.6 61 درصد،سهمخودروهایلوکساز50
بازارخودرو

درصد،افزایش
درآمدهایگمرکی

هزارمیلیاردتومان،سهم
پوشاکدراقتصادکشور

بــاالی 125 میلیــون تومــان ســهمی برابــر 1/6  خودروهــای 
درصــدی را از بــازار خــودرو بــه خــود اختصــاص داده انــد.

معــاون فنــی گمــرک ایــران از افزایــش 61 درصــدی درآمــد ایــن 
ســازمان در ســال گذشــته خبر داد.

ســهم  بــرآورد  لبــاس،  و  مــد  کارگــروه  دبیــر  اعــام  طبــق 
اقتصــادی مــد و لبــاس در کشــور حــدود 5۰۰ هــزار میلیــارد 

اســت. ریــال 
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،،
کیفیــت زیرســاخت های گردشــگری 
در کنــار کاهــش قیمــت خدمــات این 
طــی ســال های  ترکیــه  در  صنعــت 
بــه  مــکان  ایــن  انتخــاب  در  اخیــر، 
عنــوان یــک مقصــد خارجــی بــرای 

ســفر نقــش داشــته اســت

مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
بــا اشــاره بــه ابــالغ سیاســت 
کاهــش نــرخ ســود بانکــی از 
ســوی ایــن نهــاد گفــت: کاهــش 
نــرخ ســود بانکــی، مقدمــه ای بــر 
ــهیالت  ــود تس ــرخ س ــش ن کاه

ــت.  اس
ولــی هللا ســیف، رئیــس کل بانــک 
مرکــزی، در حاشــیه جلســه هیئت 
ــا  ــگاران ب ــع خبرن ــت در جم دول

اشــاره بــه ابــالغ ایــن نهــاد بــرای کاهــش نــرخ ســود بانکــی 
اظهــار کــرد: چندیــن مــاه اســت کــه در حــال فراهــم کــردن 
مقدماتــی هســتیم تــا زمانــی کــه ایــن تصمیــم اعــالم 
ــده  ــم ش ــی فراه ــه خوب ــرای آن ب ــای اج ــود، زمینه ه می ش

باشــد. 
ــی  ــه خیل ــن رابط ــه در ای ــی ک ــی از اقدامات ــزود: یک وی اف
ــات  ــف مؤسس ــن تکلی ــث تعیی ــود، بح ــد ب ــذار خواه تاثیرگ
غیرمجــاز مالــی اســت کــه امــروز دیگــر مؤسســه غیرمجــاز 
ــای  ــا رقابت ه ــات ب ــن مؤسس ــم. ای ــور نداری ــی در کش فعال
کــه  می شــدند  باعــث  می کردنــد،  ایجــاد  کــه  غلطــی 
ــرا  ــتی اج ــه درس ــزی ب ــک مرک ــی بان ــت های ابالغ سیاس

ــود.  نش
ــی  ــهیالت پرداخت ــوع تس ــزی موض ــک مرک ــس کل بان رئی
بانک هــا را یکــی دیگــر از مباحــث پیــش روی بانــک مرکــزی 
بــرای ابــالغ سیاســت کاهــش نــرخ ســود بانکــی عنــوان کــرد 
ــا و  ــی از ســوی بانک ه ــت: موضــوع تســهیالت پرداخت و گف

فشــار بــه بانک هــا در ایــن زمینــه 
باعــث بدهــکاری آن هــا بــه بانــک 
نرخ هــای  تحمیــل  و  مرکــزی 
جریمــه زیــاد در ایــن رابطــه شــده 

بــود. 
ــام  ــی انج ــزی اقدامات ــک مرک بان
و  انجــام  بــرای  فضــا  داد کــه 
اجــرای ایــن سیاســت ها مهیــا 
شــود. در همیــن زمینــه بانــک 
مرکــزی در بحــث ارتبــاط بیــن 

بانکــی حضــور یافــت. 
همچنیــن  مرکــزی  بانــک  کــرد:  خاطرنشــان  ســیف 
ــی را کاهــش داد و  ــه نقدینگ ــا ب ــای بانک ه ــی نیازه بعض
ــاد  ــود زی ــای س ــه نرخ ه ــا را ک ــت های بانک ه اضافه برداش
جریمــه ای بــه همــراه داشــت، بــه خطــوط اعتبــاری تبدیــل 
کــرد. درنتیجــه ایــن اقدامــات تقاضــا در بــازار متعــادل شــد 
ــه  ــرخ ســود بانکــی در دامن ــه ن ــرای اینک ــروز شــرایط ب و ام

ــت.  ــال مهیاس ــرد، کام ــرار بگی ــی ق ــل قبول قاب
ــا ایــن  ــر اینکــه فلســفه بانکــداری بــدون رب ــا تاکیــد ب وی ب
ــن  ــد تعیی ــل نمی توان ــی از قب ــود قطع ــرخ س ــه ن ــت ک اس
ــاب  ــی علی الحس ــودهای بانک ــرخ س ــرد: ن ــار ک ــود، اظه ش
ــود  ــط در گذشــته باعــث شــده ب اســت؛ امــا رقابت هــای غل
ــود  ــی خ ــای مال ــا صورت ه ــه بانک ه ــان ســال ک ــه در پای ک
ــوان  ــاب عن ــوان علی الحس ــه عن ــه ب ــی ک ــتند، رقم را می بس
ــه می توانســت محاســبه شــود  کــرده بودنــد، از رقمــی ک

بیشــتر شــود.

ــد  ــات معتق ــر ارتباط ــاون وزی مع
اســت در مــوارد محــدود اســتفاده 
از اینترنــت اشــیا بایــد بــرای کمک 
بــه کســب  و کارهــا، مقررات زدایــی 
شــود و در مقابــل در حوزه هــای 
حیاتــی کــه داده هــای کالن کشــور 
مقررات گــذاری  بایــد  هســتند، 

اتفــاق بیفتــد. 
امیرحســین دوایــی بــا اشــاره 
بــه ســطوح فعالیــت در زمینــه 

اینترنــت اشــیا بیــان کــرد: در الیــه اول بخش هــای اپراتــوری 
ــی  ــی امکانات ــتر مخابرات ــی، در بس ــه موبایل ــت و چ ــه ثاب چ
را فراهــم می کننــد. یکــی از کاربردهــای اینترنــت اشــیا 
می توانــد در کاربردهــای محلــی و محــدود و مخاطبــان 
ــخص  ــای آن مش ــا چالش ه ــده ت ــه ش ــد و تجرب ــم باش ک
ــی کشــور  ــه زیرســاخت های حیات شــود. بخشــی از کارهــا ب
مثــل بــرق و آب و مســائل دیگــر در ترافیــک و ردیابــی افــراد 

برمی گــردد کــه مســائل حســاس تری اســت. 
وی ادامــه داد: سیاســت وزارت ارتباطــات احتمــاال ایــن 
خواهــد بــود کــه بــرای مــوارد حســاس تر، مجوزهــای خــاص 
ــن اپراتورهــای موجــود  ــه همی ــد. ممکــن اســت ب صــادر کن
اجــازه فعالیــت دهــد، در ازای اینکــه از آن هــا اســتانداردهایی 
ــم  ــظ حری ــه حف ــه ب ــد ک ــم کن ــی را حک ــد و تکالیف را بخواه
خصوصــی افــراد و حفــظ داده هــای ملــی برمی گــردد. اگــر 
کســی بخواهــد وارد حوزه هــای حســاس شــود، حتمــا بایــد 
ــد؛  ــخگو باش ــتانداردها را پاس ــن اس ــی ای ــای امنیت راه حل ه

چــه از نظــر حریــم شــخصی، چــه 
ــم  ــظ حری ــه حف حفــظ داده، چ
بهره بــرداری  حــق  و  ســازمانی 
ــخص  ــد مش ــا بای ــن داده ه از ای

شــود. 
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا 
بیــان اینکــه مســئله رســیدگی 
ــذاری در  ــت مقررات گ ــه وضعی ب
ــه وزارت  ــیا ب ــت اش ــوزه اینترن ح
ارتباطــات، شــورای عالــی فضــای مجــازی و مجلس شــورای 
اســالمی مربــوط اســت، افــزود: در مــوارد کوچــک اســتفاده 
ــعی  ــتند، س ــدود هس ــه مح ــی ک ــیا و آن های ــت اش از اینترن
ــب وکارها  ــا کس ــود ت ــی ش ــه مقررات زدای ــت ک ــن اس ــر ای ب
راه بیفتــد. در مقابــل در حوزه هــای حیاتــی حتمــا بایــد 
و  داده هــای کالن  موضــوع  زیــرا  شــود؛  مقررات گــذاری 

ــرح اســت.  ــی کشــور مط حیات
دوایــی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: داده هــای حیاتــی ماننــد 
ــل  ــد غیرعام ــرق، گاز، زیرســاخت های پدافن ــات آب، ب اطالع
از مســائلی اســت کــه اینترنــت اشــیا نمی توانــد بــدون 
ــرای  ــد مقررات گــذاری و ب ــه آن هــا وارد شــود؛ بای چالــش ب
آن متولــی تعییــن کــرد. اگــر کســی اپراتــور شــود، بایــد همــه 
مســئولیت های قانونــی آن را بــر عهــده بگیــرد. در آن صــورت 
بــه آن هــا تکالیــف محــول شــده و مجــوز نیــز داده می شــود. 
امــا در مــواردی کــه ایــن حساســیت وجــود نــدارد، بایــد آزاد 

گذاشــت تــا ایــن کســب و کار راه بیفتــد.

مقرراتزداییازاینترنتاشیاتوضیحاتسیفدربارهابالغیهجدیدبانکمرکزی

دینا
گــروه صنایــع غذایــی دینــا متشــکل از ده شــرکت اســت. ســهام تمامــی ایــن شــرکت ها 
ــت و  ــر مالکی ــه از نظ ــم آنک ــه رغ ــی کاوه( ب ــی آلومینیوم ــرکت قوط ــتثناء ش ــه اس )ب

ــرار دارد.  ــواده ق ــک خان ــار ی ــت مســتقل هســتند، در اختی مدیری
نخســتین شــرکت عضــو ایــن گــروه در ســال 1338 بنیانگــذاری شــد. از آن هنــگام تــا 
بــه امــروز، ایــن گــروه طــی ســال ها تــالش بی وقفــه بــه اعتبــاری دســت پیــدا کــرد کــه 

حاصــل شــفافیت، تعهــد، انســجام و رشــد و پیشــرفتی خســتگی ناپذیر بــود. 
ــه  ــرکت هایی را ب ــده، ش ــیس ش ــرکت ها در آن تأس ــن ش ــه ای ــی ک ــران، جای ــا در ای دین
ــدارکات و ســرمایه گذاری  ــد، پخــش، ت ــه از نظــر تولی ــت ک ــوان اعضــای خــود پذیرف عن
ــن  ــند. ای ــته باش ــو داش ــی همس ــه ای حرکت ــی و منطق ــد ملّیت ــرکای چن ــا ش ــی ب محّل
ــی،  ــابه های غیرالکل ــه زدن نوش ــه شیش ــیعی از جمل ــتره  وس ــون در گس ــرکت هم اکن ش
ــتیکی  ــای پالس ــدوق و جعبه ه ــی، صن ــای آلومینیوم ــاخت قوطی ه ــنک، س ــد اس  تولی
و تولیــد پــودر پنیــر فعالیــت دارد. شــاخه  پخــش دینــا، مســئولیت پخــش تمامــی ایــن 
محصــوالت را بــر عهــده دارد و بی تردیــد یکــی از گســترده ترین و به روزتریــن واحدهــای 

فــروش و پخــش در کل کشــور اســت.

تولید ملی

ــارت از  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــر کاهــش  ــی ب ــه مبن ــن وزارتخان پیشــنهاد ای
21 درصــدی تعرفــه واردات گوشــت گوســاله و 
کاهــش ایــن تعرفــه از 26 درصــد بــه 5 درصــد 

ــر داد.  خب
توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  صادقــی  یــدهللا 
گوســاله،  گوشــت  قیمــت  افزایــش  بــه 
پیشــنهادهایی را در ایــن زمینــه بــا وزارت 
ــا در  جهــاد کشــاورزی در میــان گذاشــته ایم ت

ــی در  ــه اقدام ــن وزارتخان ــرش ای صــورت پذی
ــری از افزایــش  ــرخ و جلوگی ــل ن ــه تعدی زمین

بی رویــه قیمــت گوشــت انجــام گیــرد. 
صادقــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا بــه 
ــوص  ــن خص ــه ای در ای ــوری جلس ــور حض ط
برگــزار نشــده تــا دربــاره نظــر و دیــدگاه وزارت 
ــح داد:  ــان شــود، توضی ــاد نقطه نظــری بی جه

جلســات مشــترک زیــادی میــان دو وزارتخانه 
برگــزار می شــود و در حــوزه واردات گوشــت 
و  اســترالیا  میانــه،  آســیای  از  گوســفندی 
ــه  ــددی صــورت گرفت ــرات متع ــد، مذاک نیوزلن
تهــران،  فروشــگاه های  تمــام  در  اکنــون  و 
گوشــت وارداتــی بــا قیمــت مصــوب ســازمان 

ــود.  ــع می ش ــت توزی حمای

ــت  ــاره گوش ــرد: درب ــوان ک ــن عن وی همچنی
گوســاله نیــز پیشــنهادهایی را مطــرح کرده ایــم 
ــکان  ــن ام ــه واردات ای ــالح تعرف ــا اص ــه ب ک
ــاز از  ــری نی ــه کس ــت ک ــد داش ــود خواه وج
طریــق واردات تأمیــن شــود. بــه هــر صــورت 
ــازار  ــم ب ــئول تنظی ــه مس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــا  ــت، م ــاورزی اس ــاد کش ــت وزارت جه گوش

پیشــنهاد می دهیــم  زمینــه  ایــن  در  تنهــا 
تصمیم گیری هــا  درمجمــوع  امیدواریــم   و 
ــع  ــه نف ــه ب ــد ک ــه ای باش ــه گون ــات ب و اقدام

ــود.  ــی ش ــدگان تلق ــردم و تولیدکنن م
گفتنــی اســت تشــدید افزایــش تقاضــای 
ــان  ــی همزم ــای آت ــاله در ماه ه ــت گوس گوش
بــا ماه هــای محــرم و صفــر و ذی الحجــه 
ــزوم تصمیم گیــری ســریع جهــت تأمیــن و  ل
عرضــه مکفــی ایــن کاال را دوچنــدان می کنــد.
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کوتاه از نصف جهان
 رتبه سوم حوزه علمیه اصفهان 

در کشور 
امــام جمعــه اصفهــان گفــت: ۷۰۰ طلبــه در یــک 
ــتاد در  ــوزش ۶۱۰ اس ــا آم ــزار و ۸۰۰ کالس درس و ب ه
حوزه هــای علمیــه اصفهــان مشــغول بــه تحصیــل 

ــتند.  هس
ــژاد در مراســم آغــاز  آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن
ســال تحصیلــی جدیــد حــوزه  علمیــه اصفهــان با اشــاره 
ــای  ــل در حوزه ه ــرای تحصی ــان ب ــتقبال جوان ــه اس ب
علمیــه اظهــار داشــت: بــا وجــود فراهــم شــدن شــرایط 
ــای  ــا حوزه ه ــگاه ها، ام ــه دانش ــون ب ــدون آزم ورود ب
علمیــه همچنــان از ســوی جوانــان مــورد اســتقبال قــرار 

دارد.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه حــوزه علمیــه اصفهــان بیــان 
ــه  ــور رتب ــه در کش ــم ک ــه ق ــوزه علمی ــس از ح ــرد: پ ک
نخســت را دارد، حــوزه علمیــه خراســان و ســپس حــوزه 

علمیــه اصفهــان قــرار دارد. 

 اتوبوس های مسافربری 
زیر ذره بین پلیس 

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان از راه اندازی ســامانه 
ــافربری و  ــی مس ــاوگان عموم ــر ن ــی ب ــارت مردم نظ
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــق ن ــوس و دقی ــرل نامحس کنت

ــر داد.  مســافر خب
ســرهنگ حســین پورقیصــری گفــت: بــه منظــور 
کاهــش تخلفــات راننــدگان نــاوگان حمــل و نقــل 
مســافربری برون شــهری و نظــارت نامحســوس رفتــار 
ــدگان اتوبوس هــای برون شــهری ســامانه پیامکــی  رانن
و نظــارت مردمــی بــر ایــن نــاوگان راه انــدازی و فعــال 

ــت. ــده        اس ش
وی افــزود: مســافران می تواننــد از طریــق ارســال 
پیامــک بــه شــماره ۱۱۰۱2۰ بــا پلیــس راه ارتبــاط برقــرار 

ــد. کنن

کامیون تانکردار با 76 کیلوگرم 
تریاک در اصفهان 

رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهان 
ــی و  ــواد افیون ــرم م ــو و ۱۰۰ گ ــدار ۷۶ کیل از کشــف مق

دســتگیری یــک ســوداگر مــرگ خبــر داد. 
ســرهنگ ســید تقــی حســینی گفــت: در پــی دریافــت 
خبــری از پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان 
خراســان جنوبــی مبنــی بــر اینکــه یــک ســوداگر مــرگ 
ــی را وارد اســتان  ــواد افیون ــه ای از م قصــد دارد محمول
ــژه در  ــورت وی ــه ص ــوع ب ــی موض ــد بررس ــان کن اصفه
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوارن پلی ــتورکار مام دس

ــت. ــرار گرف ــان ق اصفه
ــه  ــق ب ــون تانکــردار متعل وی ادامــه داد: مامــوران کامی
ــی از  ــرده و در یک ــرگ را شناســایی ک ــن ســوداگر م ای
ورودی هــای اســتان اصفهــان طــی یــک عملیــات 

ــد. ــف کردن ــه متوق ــنجیده و غافلگیران س

 پلمب 72 واحد صنفی متخلف 
در اصفهان 

ــان از  ــتان اصفه ــی اس ــت عموم ــس امنی ــس پلی رئی
ــان در  ــهر اصفه ــف ش ــی متخل ــد صنف ــب ۷2 واح پلم
راســتای اجــرای طــرح ســاماندهی صنــوف فاقــد 

ــر داد.  ــب خب ــه کس پروان
ســرهنگ اکبــر عاصمــی در تشــریح این خبــر  گفت: در 
راســتای ارتقــای امنیــت اجتماعی و ســاماندهی صنوف 
فاقــد پروانــه کســب، طــرح نظــارت و کنتــرل بــر اصناف 
ــر  ــارت ب ــوران اداره نظ ــوی مام ــان از س ــهر اصفه در ش
ــته  ــت روز گذش ــس در هف ــن پلی ــی ای ــن عموم اماک
ــی  ــد صنف ــزار و 3۱2 واح ــوران از ه ــد و مام ــرا ش اج

بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
وی افــزود: در ایــن طــرح ۷2 واحــد صنفــی متخلــف 
ــردن  ــت نک ــب و رعای ــه کس ــتن پروان ــت نداش ــه عل ب

ــب شــد. ــه پلم ــررات مربوط ــن و مق قوانی

مرمت بزرگ ترین دژ تاریخی 
استان اصفهان

و  دســتی  صنایــع   فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ــا توجــه  گردشــگری اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: ب
ــی در  ــار تاریخ ــت آث ــترده مرم ــات گس ــاز عملی ــه آغ ب
ــت  ــات مرم ــان، عملی ــتان اصفه ــرق شهرس ــور ش مح
بــه  عنــوان  قورتــان  تاریخــی  قلعــه  دیواره هــای 
ــط  ــان، از اواس ــتان اصفه ــی اس ــن دژ تاریخ بزرگ تری

ــت. ــده اس ــاز ش ــاری آغ ــال ج ــاه س مردادم
ــر 2  ــغ  ب ــاری بال ــا اعتب ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــد ک وی تأکی
میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات عمرانــی توســط 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان صــورت 

می پذیــرد.

 کنترل جمعیت شهرها 
در راستای طرح های فرادستی

بــا  اصفهــان  اســتان  و شهرســازی  راه  کل  مدیــر   
ــای  ــت شــهرها در راســتای طرح ه ــه جمعی ــان اینک بی
تهیــه  فرادســتی کنتــرل می شــود، گفــت: جهــت 
طرح هــای جامــع و تفصیلــی پیگیــر خواهیــم بــود تــا 
بتوانیــم اعتبــارات الزم جهــت تهیــه ایــن طرح هــا را از 
ــن و مســکن، شــورای  ــی زمی ــع ســازمان مل ســه منب
ــن  ــهرداری ها تامی ــاری و ش ــازی و معم ــی شهرس عال

ــم. کنی
ــرد: در الگــوی پیشــنهادی  ــار ک حجــت هللا غالمــی اظه
ــی  ــا طــرح تفصیل توســط مشــاور طــرح، الزم اســت ت
متناســب بــا جمعیــت و ســرانه ها بررســی و جمعیــت 

ــود. ــرل ش ــت کنت ــای فرادس ــتای طرح ه در راس

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــا حضــور  ــن دوره شــورای اســالمی ب مراســم تحلیــف پنجمی
فرمانــدار شهرســتان لنجــان، امــام جمعه و شــهردار فوالدشــهر، 
اعضــای شــورای دوره چهــارم و منتخبیــن دوره پنجــم، مــردم 
و مســئوالن، در ســالن آمفی تئاتــر شــهرداری فوالدشــهر برگــزار 
شــد.  در ایــن مراســم حجت االســالم مســعود ســرافراز، امــام 
جمعــه فوالدشــهر، ضمــن تبریــک روزهــای ذی الحجــه و بــه 
ــا ســالروز  فــال نیــک گرفتــن مراســم تحلیــف کــه مقــارن ب
ازدواج حضــرت علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( بــود، گفــت: 
ــن  ــری فلســفه مســئولیت در ای ــام معظــم رهب ــه مق ــه گفت ب
نظــام مقــدس، خدمــت صادقانــه و بی منــت بــه مــردم اســت. 
محســن ســجاد، فرمانــدار شهرســتان لنجــان، رشــد و توســعه 

ــع  ــه جوام ــرد: هرچ ــه ک ــت و اضاف ــی دانس ــرو همدل را در گ
ــرای پیشــرفت  ــد، عطــش انســان ب بشــری بیشــتر رشــد کن
بیشــتر می شــود و تفرقــه موجــب ایســتادن و پیشــرفت 

ــت. ــردن اس نک
عبــاس مــرادی، شــهردار فوالدشــهر، ضمــن تشــکر از شــورای 
دوره چهــارم و آرزوی موفقیــت بــرای شــورای دوره پنجــم 
گفــت: فوالدشــهر، شــهری مــدرن بــا مشــکالت عدیــده اســت 
ــکالت را  ــوان مش ــا می ت ــئوالن و نهاده ــکاری مس ــا هم ــه ب ک

برطــرف ســاخت. 
وی تعامــل ســازمان ها را مهــم برشــمرد و افــزود: قانونگــذاری 
بــرای شــورا و شــهرداری و همچنیــن احتــرام به قانــون، حضور 
پررنــگ در عرصه هــای آموزشــی، فرهنگــی و اجتماعــی ســبب 

برطــرف شــدن بســیاری از مشــکالت ایــن شــهر می شــود.

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان از واگــذاری 954 
انشــعاب رایــگان بــه مددجویــان کمیتــه امــداد و بهزیســتی 

ایــن اســتان در ســال گذشــته خبــر داد.
ــته 3۱۱  ــال گذش ــت: در س ــرکت گف ــن ش ــل ای ــر عام مدی
ــتی در  ــوی بهزیس ــداد و ۶43 مددج ــه ام ــوی کمیت مددج
ســطح اســتان از معافیــت هزینــه انشــعاب برخــوردار شــدند. 
ســید مصطفــی علــوی تســهیالت رایگان ایــن تعــداد مددجو 
را رقمــی بالــغ بــر2 میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و افــزود: بــر 
ــال 95 در  ــه س ــون بودج ــره ۱۶ قان ــد »د« تبص ــاس بن اس
ــه  ــان کمیت ــیب پذیر، مددجوی ــر آس ــت از قش ــت حمای جه
ــاف  ــداد و بهزیســتی از پرداخــت حــق االنشــعاب گاز مع ام
هســتند و ایــن شــرکت توانســته درســال گذشــته 954 
مددجــو را تحــت پوشــش مصرف کننــدگان گاز طبیعــی قــرار 

دهــد.
ــز  ــهدا نی ــم ش ــواده معظ ــم خان ــت تکری ــت:  در جه وی گف
ســال گذشــته بیــش از 492 اشــتراک بــه مبلــغ ۱3۷ میلیون 

و 424 هــزار ریــال بــه ایــن عزیــزان اختصــاص یافــت.
علــوی افــزود: همچنیــن امــکان برخــورداری تعــداد جالــب 
ــا  ــی ب ــن مذهب ــاجد و اماک ــد مس ــترک مانن ــی مش توجه
هزینــه یــک میلیــارد و ۱55 میلیــون ریــال از گاز طبیعــی در 

ــن اســتان فراهــم شــده اســت. ای
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: در 
جهــت تــداوم ایــن حمایت هــا در ســال جــاری نیــز تعــدادی 
مددجــو از تســهیالت رایــگان انشــعاب گاز برخــوردار خواهنــد 
ــه ادارات در  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان می توانن ــه مددجوی ــد ک ش

ســطح اســتان از ایــن معافیــت اســتفاده کننــد.

 برگزاری مراسم تحلیف پنجمین دوره 
شورای اسالمی فوالدشهر 

 واگذاری 954 انشعاب رایگان 
به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

 منطقه نمونه گردشگری 
آبشار شاه لوالک چرمهین 

ــع  ــن واق ــی شــهر چرمهی ــوب غرب ــری جن آبشــار شــاه لوالک در 5 کیلومت
شــده و دائمــی اســت. میــزان آبدهــی آبشــار شــاه لوالک در طــول ســال 
ــی  ــه ُهُلک ــه ب ــه در منطق ــی ک ــار فصل ــن آبش ــت. همچنی ــاوت اس متف
معــروف اســت، از دل دیــواره ســنگی در نزدیکــی آبشــار شــاه لوالک 

ســرازیر می شــود. 
آبشــار فصلــی در ســال هایی کــه بارندگــی جالــب توجــه باشــد، در ابتــدای 
ــه ایــن  ــه ریــزش می کنــد. منحصــر بــودن ایــن آبشــارها ب بهــار شــروع ب
جهــت اســت کــه بــه صــورت چشــمه پــرآب و خروشــان از قلــب دیــواره 
ــب  ــه اغل ــی ک ــی ســرازیر می شــوند؛ در صورت ــا شــیب منف ــوه ب ــع ک مرتف
آبشــارهای ایــران بــه صــورت جــوی روان از روی ســطح ســرازیر می شــوند. 
در زمســتان آب ایــن آبشــارها قندیــل می بنــدد. آب آبشــار در قســمتی کــه 
نــزد مــردم محلــی بــه »حــوض« معــروف اســت، آرام می گیــرد و از طریــق 

جویبارهــا بــه ســمت مــزارع و درختــان پاییــن کــوه جــاری می شــود. 
ــمت  ــود دارد و قس ــز وج ــکان نی ــادی آب چ ــداد زی ــار تع ــراف آبش در اط
زیریــن آبشــار دائمــی بــا قندیل هــای عظیــم آهکــی بــه طــرز باشــکوهی 

آراســته شــده اســت کــه آبشــار شــاه لوالک از روی ایــن قندیل هــای 
ــاد  ــاع زی ــه ارتف ــه ب ــا توج ــزد و ب ــن می ری ــزه پایی ــیده از خ ــم  پوش عظی
آبشــار، آب هنــگام ریــزش بــا هــوا مخلــوط شــده و در برخــورد بــا 
ــه زمیــن پاشــیده  ــز ب ــه صــورت قطــرات بارانــی و شــبنمی ری قندیل هــا ب
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــار ب ــن آبش ــای ای ــود از جاذبه ه ــن خ ــود و ای می ش
ســطح بیرونــی ایــن قندیل هــا بــا خــزه و جلبــک پوشــیده شــده کــه بــر 
ــه  ــوان ب ــات رفاهــی مجموعــه می ت ــه امکان ــد. از جمل ــی آن می افزای زیبای
ــی  ــن تفریحی ورزش ــتراحت و اماک ــای اس ــه، محل ه ــگ، نمازخان  پارکین
دسترســی  ســهولت  جهــت  ســنگی  پله هــای  احــداث  همچنیــن  و 
گردشــگران بــه محــل آبشــارها کــه در ســال های اخیــر بــه همــت 

شــهرداری چرمهیــن احــداث شــده، اشــاره کــرد. 
منطقــه نمونــه گردشــگری آبشــار شــاه لوالک چرمهیــن یکــی از ۶ منطقــه 
نمونــه گردشــگری شهرســتان لنجــان اســت. طــرح جامــع منطقــه نمونــه 
گردشــگری آبشــار شــاه لوالک بــه وســعت بیــش از 95 هکتــار بــا 
ــای  ــتیجاری، فض ــالی اس ــی، وی ــی، تفریح ــای ورزش ــی فضاه پیش بین
ســبز، رســتوران، جنــگل کاری، پارکینــگ و آمفی تئاتــر در ســال ۱39۱ 
ــع دســتی و  ــراث فرهنگــی، صنای ــروه می ــب کارگ ــه تصوی ــه شــده و ب تهی

ــت. ــیده اس ــان رس ــتان اصفه ــگری اس گردش
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آب آشامیدنی دهاقان هیچ گونه 
آالیندگی ندارد

روســتایی  فاضــالب  و  آب  اداره  رئیــس 
شهرســتان دهاقــان گفــت: آب آشــامیدنی ایــن 
شهرســتان از نظــر بهداشــتی مطلــوب اســت و 

ــدارد.  ــی ن ــه آالیندگ ــچ گون هی
عزیــز هللا پناهــی، بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
ــی آب آشــامیدنی  داشــت: 99 درصــد از کلرزن
در روســتاهای دهاقــان مطلــوب اســت واز نظــر 
ــی در اســتان  ــی و کلرزن ــای میکروب آزمایش ه

اصفهــان نیــز حائــز رتبــه اســت.
ــته  ــاه گذش ــد م ــه در چن ــه اینک ــه ب وی باتوج
ــتاهای  ــنجی در روس ــون کلرس ــورد آزم 4۸۰ م
دهاقــان انجــام شــده، اذعــان داشــت: آب 
آشــامیدنی ایــن شهرســتان از نظــر فلــزات 
هیــچ  و  بــوده  قبــول  قابــل  نیــز  ســنگین 
 گونــه شــبه ای در زمینــه آالیندگــی وجــود

ندارد.
رئیــس اداره آبفــار دهاقــان خاطرنشــان کــرد: 
شســت و شــوی مخــازن آب در شهرســتان 
هــر ۶ مــاه یکبــار صــورت مــی گیــرد و هرگونــه 
آزمایــش بــرای چاه هــای جدیــد بــا مرکــز 

ــود.  ــی ش ــه م ــتان مکاتب ــت شهرس بهداش

آغاز ساخت تصفیه خانه 
فاضالب تیران

فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: بــا 
اختصــاص زمیــن جدیــد بــرای احــداث تصفیــه 
ــه  ــن تصفی ــران، ســاخت ای ــه فاضــالب تی خان

خانــه آغــاز شــد.
ــرای  ــف اج ــه توق ــاره ب ــا اش ــی ب ــی رحمان عل
ــت:  ــار داش ــران اظه ــهر تی ــالب ش ــروژه فاض پ
ــی  ــی و محل ــف مردم ــود مخال ــل وج ــه دلی ب
در احــداث تصفیــه خانــه فاضــالب کــه در 
وجــود  آبــاد  نهضــت  روســتای  زمین هــای 
داشــت پــس از برگــزاری جلســات متعــدد 
بــرای رفــع ایــن اختــالف نهایتــا بــا نظــر 
کارشناســی و مســئوالن احــداث تصفیــه خانــه 

ــد.  ــوب ش ــر مص ــه دیگ ــک منطق در ی
وی افــزود: بــا اختصــاص زمیــن جدیــد بــرای 
و  تیــران  فاضــالب  خانــه  تصفیــه  احــداث 
ــن خصــوص، ســاخت  ــات در ای انجــام مطالع
ایــن تصفیــه خانــه آغــاز شــده و عملیــات 
ــط  ــد توس ــن جدی ــداث آن در زمی ــی اح اجرای
صــورت  فاضــالب  و  آب  شــرکت   پیمانــکار 

می گیرد. 

کشف کشتارگاه غیر مجاز در 
گلپایگان

مدیــر شــبکه دامپزشــکی گلپایــگان گفــت: یک 
ــزل شــخصی  ــر مجــاز دام در من کشــتارگاه غی
پلمــپ و متصــدی بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

و بــه حبــس تعزیــری محکــوم شــد.
و  امنیــت  کارگــروه  در  غفــاری  مســعود   
ســالمت غذایــی شهرســتان اظهــار داشــت: 
بــر اســاس دســتورالعمل اســتان تمــام مراکــز 
ــه  عرضــه فــروش مــرغ ســه قطعــه مــرغ را ب
ــدی  ــه بن ــه قطع درخواســت مشــتری مجــاز ب
هســتند و غیــر ایــن صــورت بایــد مــرغ قطعــه 
بنــدی شــده در بســته  یــک کیلویــی، دو کیلویی 
و  ســه کیلوگرمــی از مراکــز بســته بنــدی مجــاز 

ــه مشــتریان عرضــه شــود. ــه و ب تهی

بهره برداری از ۱۰ پروژه عمرانی 
شهرداری شهرضا

بخشــهای  در  شــهرضا  شــهرداری  پــروژه 
مختلــف عمرانــی و خدماتــی افتتــاح شــد.

ــم  ــهرضا در مراس ــهردار ش ــری ش ــم جاف رحی
خدماتــی  و  عمرانــی  پروژه هــای  افتتــاح 
خیابــان  کــرد:  اظهــار  شــهرضا  شــهرداری 
ــاری  ــع تج ــگ مجتم ــا و پارکین ــهداری من ش
باغملــی کــه بــه ترتیــب بــا اختصــاص اعتبارات 
ــه  ــون از محــل بودج ــی ۷۰۰۰ و ۶۰5۰ میلی ریال
ــرداری  ــره ب ــه به ــد، ب ــاخته ش ــهرداری، س ش

ــید. رس
ــداث  ــازی و اح ــازی، نکوس ــه بهس وی در ادام
ــر را  ــه طــول ۱۶۰۰ مت ــی ب ــوار آیــت هللا طالقان بل
از جملــه دیگــر پروژه هــای مــورد بهــره بــرداری 
شــهرداری شــهرضا برشــمرد و افــزود: ایــن 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــاص اعتب ــا اختص ــه ب ــروژه ک پ
5۰۰۰۰ میلیــون ریــال از محــل بودجه شــهرداری 
انجــام شــد، شــامل پیــاده رو ســازی و احــداث 

ــود. ــواری می ش ــه س ــیر دوچرخ مس

کشف ۱62 کیلو تریاک در سمیرم 
ــف  ــتان از کش ــس اس ــی پلی ــاون اجتماع مع
۱۶2 کیلــوو 92۰ گــرم تریــاک و دســتگیری 
چهــار ســوداگر مــرگ توســط مامــوران پلیــس 

ــر داد.  ــدر خب ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
  ســرهنگ جهانگیــر کریمــی گفــت : تیــم 
مشــترکی از مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد 
ــن  ــمیرم حی ــتان س ــان و شهرس ــدر اصفه مخ
ــوری در  ــای عب ــر خودروه ــارت ب ــرل و نظ کنت
ــواری  ــک س ــه ی ــاده« ب ــمیرم - آب ــور »س مح
ســمند و پــژو کــه بــا ســرعت باالیــی در حــال 
حرکــت بودنــد مشــکوک و در عملیاتــی ضربتی 

ــد. ــف کردن ــر دو خــودرو را متوق ه
ــمند  ــواری س ــی از س ــه داد: در بازرس وی ادام
ــه در  ــاک ک ــرم تری ــو و 4۷5 گ ــدار ۷۶ کیل مق
ــی از  ــود و در بازرس ــودرو ب ــب خ ــدوق عق صن
پــژو ۸۶ کیلــو و 445 گــرم تریــاک کــه در 
مخــزن گاز بــه طــرز ماهرانــه ای جاســاز شــده 

ــود کشــف شــد . ب

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

احمــد رضوانــی، فرمانــدار اصفهــان، در آییــن تحلیف 
و انتخــاب هیئت رئیســه شــورای دوره پنجــم شــهر 
اصفهــان اظهــار کــرد: آغــاز رســمی شــورای شــهر را 
همزمــان بــا آغــاز دولــت دوازدهــم بــه همــه عزیــزان 

ــم. ــک می گوی تبری
رضوانــی ادامــه داد: در 29 اردیبهشــت ماه شهرســتان 
اصفهــان شــاهد برگــزاری 3 انتخابــات باشــکوه بــود 
ــات شــوراهای شــهر و  ــه از 25 اســفند 95 انتخاب ک
روســتا شــکل گرفــت و در تاریــخ 29 اســفند هیئــت 

اجرایــی آن تشــکیل شــد.
وی افــزود: در زمینــه انتخابــات همــه نهادهــا و 

ارگان هــا همراهــی کردنــد کــه از هیئــت نظــارت بــر 
شهرســتان و اســتان، نیــروی انتظامــی، اســتاندار و 
ــس، دادگســتری، وزارت  ــدگان مجل ــان، نماین معاون

ــم. ــکر می کن ــراد تش ــایر اف ــات و س اطالع
فرمانــدار اصفهــان اصــل ایجاد شــوراها را نشــان دهنده 
اهتمــام جمهــوری اســالمی بــه مجموعــه دیدگاه هــا 
در اداره امــور دانســت و تصریــح کــرد: در دوره چهــارم 
ــادی از  ــداد زی ــداث تع ــاهد اح ــهر، ش ــورای ش ش
پروژه هــای شــهری نظیــر میــدان اســتقالل، پــروژه 
ــهری  ــای ش ــری از پروژه ه ــداد دیگ ــکاوند و تع اش

بودیــم.
ــی،  ــون اساس ــل ۱۰۰ قان ــه اص ــاره ب ــا اش ــی ب رضوان
ــام  ــان دهنده نظ ــوراها نش ــاد ش ــل ایج ــت: اص گف

ــا،  ــوع فکره ــه متن ــه اســتفاده از مجموع اســالمی ب
ــف در امــور کشــور  مشــورت ها و دیدگاه هــای مختل
ــای اســتبدادی  ــل نظام ه ــن نقطــه مقاب اســت و ای

اســت.
صداقــت،  یقیــن  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پاک دســتی، وحــدت، شــجاعت، اســتفاده از تجــارب 
ــئوالن  ــردم و مس ــا م ــل ب ــا تعام ــراه ب ــته هم گذش
ــود.  ــد ب ــت شــورا خواه موجــب پیشــرفت و موفقی
بایــد از نگاه هــای فردگرایــی، جناحــی و قوم گرایــی 
پرهیــز کــرد؛ نــگاه خدمتگــزاری بــه مــردم ضــرورت 
ــا  ــود؛ ب ــد ب ــد خواه ــق و متعه ــورای موف ــک ش ی
شــناختی کــه از اعضــای شــورا دارم، امیــدوارم 
در ایــن راه موفــق باشــند و توفیــق و موفقیــت 
ــام  ــه ن ــور کشــور ســرمایه ای را ب شــوراها در اداره ام
ــن اعتمــاد  اعتمــاد عمومــی افزایــش می دهــد و ای
ــردم در  ــاط م ــا نش ــترده و ب ــور گس ــاز حض زمینه س

اداره امــور و انتخاب هــای آینــده اســت.
 با همه وجود به سوگند خود پایبندیم

ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــن، رئی ــح هللا معی فت
ــان، پــس از تشــکر از اعضــای شــورای شــهر  اصفه
ــد  ــاد کردی ــن اعتم ــه م ــه ب ــت: از اینک ــان گف اصفه
تشــکر دارم و شــروع دوره پنجــم شــورای شــهر را در 
روز اول مــاه ذی الحجــه بــه فــال نیــک می گیریــم؛ 
ایــن تقــارن مایــه خیــر و برکــت بــرای مــردم شــهر 
اصفهــان و مایــه ایجــاد توفیــق بــرای خدمتگــزاران 

ــود. ــد ب خودشــان در شــورای شــهر خواه
معیــن ادامــه داد: فرمانــدار اصفهــان بــرای برگــزاری 

ــل  ــختی ها و تحم ــل س ــر تحم ــالوه ب ــات ع انتخاب
مــا  بــا  بــا گشــاده رویی  خانوادگــی  مشــکالت 
برخــورد کردنــد و ایشــان از ســابقون در انقــالب 
هســتند کــه وجودشــان در ســمت فرمانــداری بــرای 

ــه افتخــار اســت. ــا مای م
ــورای  ــمت های ش ــه س ــه ب ــی ک ــزود: عزیزان وی اف
شــهر انتخــاب شــدند در مدتــی کــه قانونــا وظیفــه ای 
بــه لحــاظ قانونــی نداشــتند، بــا مدیــران بخش هــای 
مختلــف شــهرداری جلســات متعــددی درخصــوص 
وضعیــت فعلــی شــهر اصفهــان داشــتند تــا نیازهــا و 

اولویت هــای شــهر بررســی شــود.

ــح  ــان تصری ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
کــرد: ایــن پیش زمینــه ای شــد تــا بــا آمادگــی 
ــان از  ــن نش ــوند و ای ــهر ش ــورای ش ــل وارد ش کام

ــده دارد. ــا و زن ــال، پوی ــورایی فع ش

معیــن بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اعضــا عقایــد خــود 
ــی  ــن یعن ــت: ای ــد، گف ــراز می کردن ــی اب ــه خوب را ب

شــورا، شــورایی ســرزنده اســت.
ــورای  ــه ش ــاب هیئت رئیس ــه انتخ ــاره ب ــا اش وی ب
پنجــم شــهر اصفهــان گفــت: چنیــن انتخاباتــی 
ــن  ــا در ای ــن اعض ــدت در بی ــت و وح ــر اس بی نظی
انتخابــات نشــان داده شــد. شــورای شــهر هــم 
ــد  ســربلندی شــورای شــهر و خدمــت بیشــتر را بای
مــد نظــر داشــته باشــد و در طــول ایــن دوره نشــان 
ــوگندی  ــه س ــود ب ــه وج ــا هم ــه ب ــم داد ک خواهی
ــد اســت  ــود و امی ــم ب ــد خواهی ــم، پایبن ــه خوردی ک

ــد. ــرات باش ــأ خی ــهر منش ــورای ش ش
 باید اصفهان را با ارزش های افزوده 

بیشتر بسازیم
علیرضــا نصــر اصفهانــی، نایب رئیــس شــورای شــهر 
اصفهــان، در جلســه تحلیــف شــورای شــهر دوره 
پنجــم شــهر اصفهــان گفــت: امیدواریــم خداونــد بــه 
ــاه 4 ســاله  ــق دهــد کــه در دوره کوت ــا توفی همــه م
شــورای شــهر، مأموریت هــا و مســؤلیت ها را بــه 

نحــو مطلــوب بــه انجــام برســانیم.
ــات  ــزاری انتخاب ــت اندرکاران برگ ــزود: از دس وی اف
ــا  ــه ب ــن جلس ــس از ای ــم و پ ــکر می کن ــورا تش ش
حضــور در گلســتان شــهدای اصفهــان بــا آرمان هــای 
ــا  ــم ت ــت می کنی ــد بیع ــت تجدی ــام ام ــهدا و ام ش
ــه همراهــی مــردم و مســئوالن بتوانیــم اصفهانــی  ب
عزیــز، ســربلند و زیبــا بــا ارزش هــای افزوده بیشــتر 

بســازیم.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

 مدیــر عامــل آبفــای کاشــان در جلســه ای کــه بــا حضــور 
امــام جمعــه نوش آبــاد و جمعــی از روحانیــون ایــن 
شــهر در اداره آبفــای نوش آبــاد برگــزار شــد، نقــش علمــا 
و روحانیــون را درخصــوص ارتقــای فرهنــگ مصــرف 
بهینــه آب مهــم دانســت و گفــت: ســرانه مصــرف آب در 
نوش آبــاد بــه ازای هــر نفــر ۱۷۰ لیتــر در شــبانه روز اســت 
ــان از آن  ــت و نش ــتان اس ــن شهرس ــر از میانگی ــه کمت ک
ــه آب  ــه مصــرف بهین ــاد نســبت ب دارد کــه مــردم نوش آب

ــد. اهتمــام دارن
محمدرضــا اســدی افــزود: ســاالنه از منابــع محدود دشــت 
کاشــان در گســتره ای بــه مســاحت ۷ هــزار کیلومتــر مربع 

بــه میــزان 44۰ میلیــون متــر مکعــب آب بــرای مصــارف 
مختلــف برداشــت می شــود؛ در صورتــی کــه آورده منابــع 
ــر  ــون مت ــر 4۰۰ میلی ــزوالت جــوی حداکث ــق ن آب از طری
مکعــب اســت و ایــن باعــث می شــود بــا کاهــش ســاالنه 

4۰ میلیــون متــر مکعبــی آب مواجــه شــویم.
ــا  ــش علم ــرد: نق ــد ک ــان تاکی ــای کاش ــل آبف ــر عام مدی
ــم  ــر و مه ــی مؤث ــات فرهنگ ــوزه اقدام ــون در ح و روحانی
ــوزه  ــای ح ــانی چالش ه ــه اطالع رس ــی ک ــت؛ در صورت اس
آب بــرای مــردم زبانــی و چهــره بــه چهــره باشــد، 
بــه خوبــی اثرگــذار خواهــد بــود و ایــن فرصــت را در 
ــتان  ــی شهرس ــا کم آب ــد ت ــرار می ده ــان ق ــار متولی اختی
ــه  ــر و ب ــا تدبی ــخت ب ــرایط س ــرده و از ش ــت ک را مدیری

ــم. ــور کنی ــالمت عب س

ــوزه  ــس ح ــری، رئی ــین مظاه ــی حس ــت هللا العظم آی
ــه  ــده ب ــازه  واردش ــالب ت ــع ط ــان، در جم ــه اصفه علمی
ــرات  ــه خاط ــه ب ــه توج ــا را ب ــم، آن ه ــه ق ــوزه علمی ح
داشــت:  بیــان  و  دعــوت کــرد  امــام خمینــی)ره( 
خاطــرات حضــرت امــام را اهمیــت دهیــد؛ ایشــان بــر 
ایــن بندهــای اخالقــی یــک عمــر پافشــاری داشــتند. 
امــام خمینــی بــر فقــه ســنتی و فقــه جواهــری تاکیــد 
ــد  ــت آن داشــتند؛ ایشــان می فرمودن ــر تقوی و اصــرار ب
اگــر ایــن فقــه جواهــری ضربــه بخــورد، بــه روحانیــت 

ــورد. ــم می خ ــه ای عظی ضرب
آیــت هللا مظاهــری بــه نقــل از امــام راحــل بیــان کــرد: 
ــه  ــی از فق ــن تخط ــتند م ــد داش ــا تاکی ــان باره ایش
ــه  ــام)ره( از فق ــراد ام ــم. م ــز نمی دان ــری را جای جواه

ــد  ــه می خواه ــه ای ک ــه طلب ــت ک ــن اس ــری، ای جواه
وارد تحصیــل شــود، بایــد از لحــاظ خوانــدن و نوشــتن 
ــا  ــس ب ــوده و ان ــی ب ــرآن خــوب و عال ــر ق و تســلط ب
ــد، روی  ــی وارد درس ش ــا وقت ــد ت ــته باش ــرآن داش ق
ادبیــات کار کنــد؛ کالم بــزرگان مــا همــه عربــی اســت و 

ــد. ــی بخوان ــه خوب ــات را ب ــد ادبی ــه بتوان ــد طلب بای
حضــرت آیــت هللا العظمــی مظاهــری خاطرنشــان کــرد: 
فقــه جواهــری، امانتــی اســت کــه بــه مــا داده انــد. باید 
ــم  ــه نکنی ــر این گون ــه اگ ــم ک ــت را حفــظ کنی ــن امان ای
خیانــت در امانــت کرده ایــم کــه گناهــی بــزرگ اســت. 
طلبــه بایــد بــر روی قــرآن و اخــالق و روایــات اخالقــی 
بــه طــور جــدی کار کنــد؛ بایــد بــر روی اصــول دیــن و 

والیــت بــه طــور جــدی کار کنــد. 

 مدیرعامل آبفای کاشان مطرح کرد:

لزوم همیاری برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب 
آیت هللا العظمی مظاهری:

»فقه جواهری«، امانتی بزرگ است 

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــی  ــی و اجتماع ــر کل فرهنگ ــی، مدی ــران کالن کام
ــروم،  ــق مح ــتایی و مناط ــعه روس ــت توس معاون
در نشســت خبــری نخســتین جشــنواره ملــی 
فرهنگی ورزشــی روســتا )جــام ریاســت جمهــوری( 
اظهــار کــرد: افتخــار داریــم کــه نخســتین دوره 
شاهین شــهر  در شهرســتان  را  مســابقات  ایــن 
اســتان اصفهــان برگــزار می کنیــم. نزدیــک بــه 9۰۰ 

ــد. ــور دارن ــابقات حض ــن مس ــکار در ای ورزش
بازی هــای جشــنواره ملــی  داد:  ادامــه  کالنــی 
ــی  ــورت گروه ــه دو ص ــتا ب ــی روس فرهنگی ورزش

ــه ۷  ــود ک ــزار می ش ــته برگ ــرادی در ۱3 رش و انف
رشــته مخصــوص مــردان و ۶ رشــته مخصــوص 
بانــوان اســت. کشــتی ســنتی، هفت ســنگ، 
ــالن  ــگ، دال پ ــر و کمــان، غازقلن چوب کشــی، تی
و الــخ تــری و ... از جملــه رشــته های ایــن 

ــت. ــنواره اس جش
 ایجاد ۳۸۰ هزار شغل سالیانه در 

روستاها 
ناصــر زرگــر، معــاون ســرمایه گذاری، فرهنگــی و 
اجتماعــی معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق 
محــروم کشــور، در ایــن نشســت اظهــار کــرد: در 
مــاده 2۷ برنامــه ششــم توســعه آمــده کــه دولــت 

بایــد بــرای 5 هــزار روســتا برنامــه اقتصــادی ارائه 
و ســالیانه 3۸۰ هــزار شــغل در روســتاها ایجــاد 

کنــد.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا پیشــنهادی را 
ــور  ــاون اول رئیس جمه ــه مع ــال اول ب ــرای س ب
ارائــه دادیــم کــه بــه محضــر مقــام معظــم رهبری 
بــرده شــد. ایــن پیشــنهاد بــه تصویــب مجلــس 
ــت  شــورای اســالمی رســیده و در دســتورکار دول

قــرار گرفتــه اســت.
زرگــر افــزود: ســرانه کار بــرای هــر شــغل 3۰ 
میلیــون تومــان اســت کــه بــرای ســال نخســت 
۱۱ هــزار میلیــارد تومــان بودجــه تأمیــن شــده کــه 
تــا اواخــر شــهریورماه در اختیــار معاونــت توســعه 
روســتایی و مناطــق محــروم قــرار می گیــرد. 
تنهــا در صنعــت صنایــع دســتی حــدود ۱۶ هــزار 
میلیــارد تومــان طــرح آمــاده بــرای توســعه 

ــم. ــتایی داری روس
 میزبانی شاهین شهر از ۹6۰ میهمان 

ــدار شهرســتان شاهین شــهر  ــری، فرمان علیرضــا بصی
و میمــه، نیــز گفــت: شاهین شــهر آمــاده میزبانــی از 
تمــام میهمان هــای ایــن جشــنواره از سراســر کشــور 
اســت. نزدیــک بــه 9۶۰ میهمــان از سراســر کشــور در 
ــی  ــد. مســابقات جشــنواره مل جشــنواره حضــور دارن
فرهنگی ورزشــی روســتا بــه مــدت دو روز در مجموعــه 

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ــت شاهین ش ــی مل ورزش
 برپایی نمایشگاه صنایع دستی روستایی

فریــدون هللا یــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان، اظهــار 
ــان  ــتان اصفه ــابقات در اس ــن مس ــزاری ای ــرد: برگ ک

ــت. ــی اس ــیار مبارک ــاق بس اتف
ملــی  جشــنواره  برگــزاری  داد:  ادامــه  هللا یــاری 
فرهنگی ورزشــی روســتا نقــش مهمــی در حفــظ 

ــد در  ــی می توان ــراث فرهنگ ــا دارد. می ــن اصالت ه ای
ــش  ــور نق ــاد کش ــی اقتص ــگری و حت ــت گردش صنع
مهمــی داشــته باشــد. وی از برپایــی نمایشــگاه 
صنایــع دســتی روســتایی در حاشــیه نخســتین 
ــر داد. ــتا خب ــی روس ــی فرهنگی ورزش ــنواره مل جش

 هشت دوره المپیاد بازی های بومی و 
محلی در اصفهان 

ــتایی و  ــت ورزش روس ــس هیئ ــدی، رئی ــدی اس مه
ــان، گفــت:  ــی اســتان اصفه بازی هــای بومــی و محل
تاکنــون پنــج دوره المپیــاد ملــی عشــایر را در اســتان 
ــن دوره آن در  ــه آخری ــم ک ــی کرده ای ــان میزبان اصفه

شهرســتان چــادگان برگــزار شــد. 
فرهنگی ورزشــی  المپیــاد  هشــتمین  افــزود:  وی 
ــان  ــا در اســتان اصفه ــی تنه بازی هــای بومــی و محل
ــدازی بازی هــای بومــی و  ــدأ راه ان برگــزار شــد کــه مب

ــود. ــان ب ــی در اســتان اصفه محل

برگزاری جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا در ۱۳ رشته 

جام ریاست جمهوری در شاهین شهر

،،
بایــد  گفــت:  اصفهــان  فرمانــدار 
جناحــی  فردگرایــی،  نگاه هــای  از 
بــا  و  کــرد  پرهیــز  قوم گرایــی  و 
شــناختی کــه از اعضــای شــورا دارم 
امیــدوارم در ایــن راه موفــق باشــند

در آیین آغاز به کار شورای پنجم شهر اصفهان مطرح شد:

خدمتگزاری به مردم، ضرورت یک شورای موفق 
با همه وجود به سوگند خود پایبندیم
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کوتاه اخبار 
بهره برداری از 117 پروژه مخابراتی 

در استان یزد 
ــان  ــت: همزم ــار داش ــزد اظه ــه ی ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــی در  ــروژه مخابرات ــت، ۱۱۷ پ ــه دول ــیدن هفت ــا فرارس ب
زمینه هــای تاســیس، توســعه، نصــب و ... در ســطح 
اســتان راه انــدازی می شــود و مــورد بهره بــرداری قــرار 

می گیــرد.
ــا را بیــش  ــن پروژه ه ــرای ای ــزان ســرمایه گذاری ب وی می
ــوان کــرد و گفــت: ایــن طرح هــا  از ۱۵۶ میلیــارد ریــال عن
شــامل تاســیس و توســعه ســوییچ در مراکــز تلفــن، 
تاســیس و توســعه کافونــوری، اجــرای شــبکه کابــل در ۱۲ 
 ،۲G ،۳G  مرکــز تلفــن،  تاســیس ســامانه تلفــن همــراه
ــزات  ۴G در شــهرهای اســتان، تاســیس و توســعه تجهی

ــت پرســرعت خانگــی و تجــاری اســت. اینترن

سوء استفاده از فقر مردم ریگان 
فرمانــدار ریــگان بــا اشــاره بــه اینکــه ضریــب محرومیــت 
ریــگان 8.9 درصــد اســت، گفــت: ایــن شهرســتان در 
ــت. ــده اس ــدی ش ــروم طبقه بن ــق مح ــزء مناط ــور ج کش

امیــن باقــری اظهــار داشــت: در هفتــه دولــت بایــد 
بــه مــردم اطالع  رســانی شــود؛  فعالیت هــای دولــت 
در  ارزنــده ای  خدمــات  شهرســتان  ایــن  مدیــران 
ــاهد زدودن  ــه ش ــد ک ــام داده ان ــف انج ــای مختل زمینه ه

شــده ایم. روســتاها  چهــره  از  محرومیــت  غبــار 
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه افــرادی از فقــر مــردم ریــگان 
سوء اســتفاده می کننــد، بیــان کــرد: مــا بــه دنبــال از بیــن 

بــردن فقــر در بیــن مــردم هســتیم.

کشف ۳ تن چوب جنگلی قاچاق 
در لردگان 

ســرهنگ دوم خســرو نجفــی، فرمانــده انتظامــی لــردگان، 
گفــت: مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان در بازرســی از 
ــردگان، یــک  ــه ل خودرو هــای عبــوری در محــور یاســوج ب
دســتگاه کامیــون ایســوز و حامــل ۳ تــن چــوب جنگلــی 

قاچــاق را شناســایی و متوقــف کردنــد.
وی افــزود: ارزش محمولــه توقیفــی از ســوی کارشناســان 

منابــع طبیعــی ۳۰۰  میلیــون ریــال بــرآورد شــد.

 خط آهن یزد - اقلید 
روی ریل انتظار

احــداث خــط آهــن یــزد ـ اقلیــد اســفندماه ســال ۱۳88 
بــا حضــور وزیــر راه و ترابــری در اســتان یــزد آغــاز شــد و 
بــا وجــود اینکــه قــرار بــود ایــن پــروژه طــی دو ســال و نیم 
بــه بهره بــرداری برســد، امــا شــنیده ها حاکــی از انتظــار بــر 
روی ریــل تاخیــر اســت. اجــرای ایــن طــرح از مصوبــات 
ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه اســتان یــزد اســت و مقــرر 
بــود در  طــی دو ســال و نیــم یعنــی تــا اواخــر ســال ۱۳9۲ 
ــده  ــی انجام ش ــر پیش بین ــا ب ــد. بن ــرداری برس ــه بهره ب ب
ــن  ــی ای ــیر ریل ــال مس ــر اتص ــزون ب ــن اف ــط آه ــن خ ای
اســتان بــه فــارس، ارتبــاط ریلــی مناطــق مرکزی، شــرق و 
شــمال شــرقی کشــور را بــه اســتان های فــارس و بوشــهر 

ــد. و مجموعــه عســلویه برقــرار می کن

 کارگاه نجاری در میان 
شعله های آتش 

ــانی و  ــازمان آتش نش ــل س ــر عام ــکری، مدی ــی عس عل
ــا  ــی ب ــی کرمــان، گفــت: طــی تمــاس تلفن خدمــات ایمن
ســامانه ۱۲۵ ســازمان آتش نشــانی کــه خبــر از حریــق یک 
کارگاه نجــاری واقــع در شــهرک والیــت مــی داد، بالفاصلــه 
ــل  ــه مح ــان ب ــق همزم ــاء حری ــودرو اطف ــتگاه خ دو دس
ــه  ــا توج ــانان ب ــزود: آتش نش ــد. وی اف ــزام ش ــه اع حادث
بــه نبــود مالــک ســریع اقــدام بــه بــاز کــردن درب ورودی 
کارگاه عملیــات کــرده و اطفــاء حریــق را آغــاز کردنــد و از 

ســرایت و پیشــروی آتــش جلوگیــری شــد.

 رشد 1۰ درصدی اجاره بها 
در شهرکرد

ــاوران  ــه مش ــس اتحادی ــردی، رئی ــی دهک ــد رئیس محم
امــالک شهرســتان شــهرکرد، اظهــار کــرد: امســال معامالت 

مســکن در حــوزه خریــد و اجــاره بهبــود یافتــه اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا رشــد معامــالت، قیمت مســکن 
رشــد نداشــته، تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال شــاهد ســیر 
صعــودی معامــالت مســکن بودیــم؛ ولــی ایــن ســیر 
صعــودی همزمــان بــا رشــد قیمــت  مســکن نبــوده و تنهــا 

ــت. ــته اس ــدی داش ــد ۱۰ درص ــا رش اجاره به

دستگیری قمارباز کالهبردار 
کافی نت ها در یزد

ــی  ــرد: در پ ــار ک ــزد اظه ــتان ی ــای اس ــس فت ــس پلی رئی
ــتان  ــطح شهرس ــای س ــی از کافی نت ه ــر یک ــکایت مدی ش
قــرار  پلیــس  ایــن  دســتورکار  در  پرونــده   بررســی 
ــه  ــرد ک ــوان ک ــود عن ــارات خ ــاکی در اظه ــرد ش ــت. ف گرف
ــرده و  ــه ک ــتری مراجع ــوان مش ــه عن ــناس ب ــردی ناش ف
پــس از لحظاتــی از او خواســته بــا عابربانــک شــخصی اش 
بــرای وی خریــد اینترنتــی انجــام دهــد؛ صاحــب کافی نــت 
هــم طــی پنــج مرحلــه حــدود یــک میلیــون تومــان خریــد 
اینترنتــی انجــام داده کــه وی پــس از لحظاتــی بــا توجــه به 
شــلوغی کافی نــت از محــل خــارج شــده و اقــدام بــه فــرار 
کــرده اســت. ســرگرد مرتضــی ابوطالبــی افــزود: بــا توجــه به 
ــت  ــن داخــل کافی ن ــق دوربی ــه از طری عکــس و فیلمــی ک
ــای الزم  ــس از پیگیری ه ــم پ ــود مته ــاکی ب ــار ش در اختی
ــس از دو روز در  ــده پ ــی پرون ــتور قاض ــه دس ــه ب ــا توج ب
ــو  ــار بازج ــتگیر و در اختی ــا دس ــر از کافی نت ه ــی دیگ یک
ــن  ــود را از ای ــزه خ ــم انگی ــت: مته ــد. وی گف ــرار داده ش ق
ــام  ــب تم ــرد: اینجان ــان ک ــه بی ــرداری این گون ــوع کالهب ن
ــازی از دســت داده ام  زندگــی خــود را در ســایت های قمارب
و دیگــر پولــی برایــم باقــی نمانــده بــود؛ بــه همیــن جهــت 
ــا  ــرده و ب ــه ک ــف مراجع ــه کافی نت هــای شــهرهای مختل ب
ــرای شــارژ  جلــب اعتمــاد صاحــب مغــازه از کارت آن هــا ب
کــردن حســاب کاربــری در ســایت های قمــار اســتفاده 

ــدم. ــواری می ش ــب مت ــت مناس ــردم و در فرص می ک

ــه شــمالی اســتان  تابســتانی گــرم اســت و پهن
ــالی  ــت ط ــرای برداش ــود را ب ــم خ ــان کم ک کرم
ســبز و رونقــی دوبــاره آمــاده کــرده و پســته های 
خوش رنــگ و صورتی رنــگ لبــی بــه خنــده بــاز 
می کننــد و بــازار پســته را بــه تکاپــو وامی دارنــد.

شــهریورماه نزدیــک اســت و پســته مــی رود کــه 
خــود را بــرای حضــور در بازارهــای جدیــد آمــاده 
کنــد؛ امــا آیــا بــازار و امــکان مانــور بــرای پســته 
ــوان  ــه عن ــنجان ب ــته رفس ــژه پس ــران و به وی ای
پایتخــت و مرکــز قدیمــی پســته جهــان فراهــم 

اســت؟
از ســال های پیــش بحث هــای مربــوط بــه 
پســته و حمایــت از آن در بازارهــای جهانــی 
ــر  ــکا مدنظ ــته آمری ــا پس ــت ب ــژه در رقاب به وی
تولیدکننــده،  کــه  آن هایــی  بــرای  و  بــوده 
صادرکننــده یــا وکیــل و وصــی ایــن بــازار پررونق 
هســتند، موضوعــی بــه نــام قیمــت پســته 

دغدغــه اســت.
دولــت نیــز بنــا بــه اصــرار صادرکننــدگان در یکــی 
دو ســال اخیــر بســته حمایتــی میلیــاردی بــرای 
ــای  ــته در بازاره ــر پس ــور قوی ت ــه حض ــک ب کم

جهانــی در نظــر گرفتــه اســت.
اینکــه ایــن بســته حمایتــی اکنــون کجاســت و 
آیــا در اختیــار صادرکننــده و... قــرار گرفتــه اســت 

یــا خیــر، مشــخص نیســت.
پســته های احمدآقایــی، کله قوچــی، فندقــی 

و اکبــری کم کــم می رونــد کــه از شــهرهای 
ــنجان و  ــی رفس ــان، یعن ــزرگ کرم ــته خیز ب پس

ــوند. ــازار ش ــی ب ــیرجان راه ــد و س زرن
ــک ســؤال در  ــن مســائل ی ــا ای ــان ب ــا همزم ام
تولیدکننــدگان  و  صادرکننــدگان  همــه  ذهــن 
ــته  ــذاری پس ــدد؛ قیمت گ ــش می بن ــته نق پس
آیــا بــاز هــم بی برنامــه خواهــد بــود و بــه ضــرر 
تولیــد یــا پســته ایــران امســال بــا تولید زیــاد در 

ــد؟ ــش می یاب ــز افزای ــی نی ــازار جهان ب

محمــود ابطحــی، رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
پســته ایــران، گفــت: انجمــن پســته روی قیمــت 
پســته نیــز تاثیــری نــدارد؛ یعنــی هیــچ نهــاد یــا 
ــم  ــن مکانیس ــه ای ــت؛ بلک ــر نیس ــخصی موث ش
بــازار و قــدرت عرضــه و تقاضــا و میــزان خرید در 

بــازار جهانــی اســت کــه قیمــت پســته را تعییــن 
می کنــد.

ابطحــی تاکیــد کــرد: حتــی قیمــت کاالی رقیــب 
ــد  ــر نیســت و  بای ــاد مؤث ــن زی ــه نظــر م ــز ب نی
ــوی پســته  ــرای حضــور ق ــر را ب مؤلفه هــای مؤث

در نظــر گرفــت.
وی درخصــوص رقابــت پســته آمریــکا بــا ایــران 
ــد پســته  ــا شــنیده ایم می گوین ــت: باره ــز گف نی
آمریــکا، پســته ایــران را زمیــن زده اســت؛ چنین 
چیــزی صحــت نــدارد؛ یعنــی تاکنــون ایــن 
ــری  ــه تدبی ــر اینک ــت؛ مگ ــداده اس ــاق رخ ن اتف
بــرای پســته نیندیشــیم، آن هــم در ســالی کــه 

ــی داشــته اســت. محصــول تولیــد خوب
ــداران از  ــه باغ ــالی ک ــرایط و در س ــن ش ــا ای ب
تولیــد پســته رضایــت دارنــد و در شــرایطی کــه 
9۵ درصــد تولیــد پســته ایــران و عمدتــا کرمــان 
ــر چــه  ــان ام ــد متولی ــد دی صــادر می شــود، بای
تدابیــری بــرای اســتفاده از شــرایط روز دنیــا 
اندیشــیده اند تــا پســته ایــران بــه روزهــای 
ــردد. ــی برگ ــازار جهان ــی حضــور خــود در ب رؤیای

مــردم  نماینــده  انارکــی،  محمــدی  احمــد 
ــاره  ــا اش ــز ب ــس، نی ــار در مجل ــنجان و ان رفس
بــه اینکــه یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ پســته، 
ایــران اســت کــه رقیبــی چــون آمریــکا در بــازار 
ــب  ــکا رقی ــته آمری ــت، پس ــت: در کیفی دارد، گف
مــا نیســت؛ زیــرا واریته هــای پســته ایــران 

متنوع تــر وکیفیــت پســته مــا نیــز بهتــر از 
آمریکاســت.

ــول  ــد محص ــه 9۵ درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــژه  ــیایی و به وی ــورهای آس ــه کش ــا ب ــته م پس
اروپایــی صــادر می شــود، افــزود: ســال های 
ســال قیمت گــذاری پســته دنیــا در ایــران و 
در رفســنجان بــود؛ امــا بــا بی توجهی هایــی 
کــه شــد از چنــد ســال گذشــته بازاریابــی پســته 
خــراب شــد و آن ابهــت گذشــته را نداریــم؛ امــا 
ــازار  ــه ب ــاد ب ــد زی ــن تولی ــا ای ــد ب ــال بای امس

ــم. ــی برگردی جهان
ــس  ــار در مجل ــنجان و ان ــردم رفس ــده م نماین
ــوالت  ــر محص ــد دیگ ــته مانن ــرد: پس ــار ک اظه
ــد دائمــا در فضــای مارکتینــگ و  کشــاورزی بای
بــازار جهانــی وارد شــود و هیــچ گاه بــازار تقاضــا 
از ایــن محصــول خالــی نباشــد تــا نبــود پســته 

ــیم. ــاهد نباش ــازار را ش ــران در ب ای
 دالل های اتباع بیگانه، خریدار پسته 

رفسنجان
وی همچنیــن بــه حضــور دالالن اتبــاع بیگانــه در 
خریــد و فــروش پســته اشــاره کــرد و گفــت: مــا 

خواهــان شناســایی صادرکننــدگان واقعی پســته 
ــا هــر هویــت  ــه اینکــه هــر کســی ب هســتیم، ن
ــته آن  ــون پس ــک کامی ــی و...، ی ــی و افغان ایران

ســوی مــرز بــرد، صادرکننــده محســوب شــود.
محمــدی انارکــی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه 
شــورای عالــی پســته اســتان گفــت: پیــرو 
مذاکــرات قبلــی و پیگیــری مســائل بــا اســتاندار 
ــه ای  ــور جلس ــاورزی کش ــک کش ــس بان و رئی
ــتیم  ــالش هس ــم و در ت ــوص داری ــن خص در ای
تســهیالت ارزان قیمتــی را از محــل صنــدوق 

ــم. ــت کنی ــی دریاف ــعه مل توس
ایــن  می شــود  تــالش  کــرد:  اظهــار  وی 
ــر از ســود بانکــی در  ــا ســودی کمت تســهیالت ب

اختیــار صادرکننــدگان پســته قــرار گیــرد.
ــه راه  ــم ب ــک چش ــتراتژیک این ــن کاالی اس ای
ــوی  ــه آن س ــادرات ب ــرای ص ــب ب ــر مناس تدابی
آب هاســت تــا در برابــر پســته ینگــه دنیــا 
بدرخشــد و از درخشــش پســته خوشــمزه و 
باغــداران  ۱۲ماهــه  دســت رنج  ایــران  ســبز 
پســته بی اثــر نباشــد و درآمــد میلیــاردی آن بــه 

ــود. ــق ش ــران تزری ــاد ای اقتص

تولید پسته رکورد شکست

طالیی ترین سال پسته ایران 
چشم به راه اندیشه مسئوالن 

یحیــی حســین پور، مدیــر کل امــور عشــایر چهارمحــال 
ــون ۳۰ درصــد از چشــمه های  ــاری، گفــت: تاکن و بختی
تأمیــن آب شــرب عشــایر در مناطــق ییالقــی ایــن 
اســتان بــه دلیــل خشکســالی و کاهــش بارندگــی 

خشــک شــده اســت.
ــه زمــان تقویــم کــوچ پاییــزی عشــایر  ــا اشــاره ب وی ب
ــا ۲۰  ــور و ت ــن منظ ــه همی ــزود: ب ــهریورماه اف از ۲۰ ش
ــرب  ــر آب ش ــزار لیت ــال ۲۰۰ ه ــن و انتق ــاه تأمی مهرم
مــورد نیــاز عشــایر بــه صــورت ســیار صــورت می گیــرد.

آب  حاضــر  حــال  در  کــرد:  اضافــه  حســین پور 
ــوار عشــایری اســتان  آشــامیدنی یــک هــزار و ۳8 خان
بــا همــکاری بخــش خصوصــی و از طریــق ۵ دســتگاه 

تانکــر ۱۲ هــزار لیتــری تأمیــن می شــود.
ــانی در  ــای آبرس ــرای طرح ه ــاز ب ــورد نی ــار م وی اعتب

مناطــق عشــایری ایــن اســتان را ۶ میلیــارد ریــال 
بــرآورد کــرد و ادامــه داد: بــرای تأمیــن آب پایــدار 
عشــایر بــه صــورت مجتمــع، ۳۰ میلیــارد ریــال اعتبــار 

ــت. ــاز اس ــی نی مل
حســین پور بــا بیــان اینکــه ۱۴ رشــته چشــمه بــا دبــی 
۱۴ لیتــر آب در ثانیــه بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی 
ــردگان،  ــهرکرد، ل ــتان های ش ــایری شهرس ــق عش مناط
فارســان، کوهرنــگ، اردل، بروجــن و کیــار در ســال 
ــا و مرمــت شــد، گفــت: ایجــاد حوضچــه،  جــاری احی
الیروبــی و لوله گــذاری از جملــه اقدامــات بهســازی 

ــع اســت. ــن مناب ای
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بعــد از فــارس، دومیــن 
اســتان عشایرنشــین کشــور و دارای رتبــه اول اســتانی 

در تراکــم عشــایر در واحــد ســطح اســت.

ــت:  ــت گف ــتان تف ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان رئی
ــا ۱۰  ــی از 8 ت ــل ایران ــی اســب اصی ــی زیبای جشــنواره مل
شــهریورماه در مجموعــه ورزشــی آزادی تفــت برگــزار شــده 
و بیــش از ۱۰۰ رأس اســب اصیــل ایرانــی در این جشــنواره 

آورده می شــود. 
ســید اصغــر حســینی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
جشــنواره سراســری زیبایــی اســب اصیــل ایرانــی 8 تــا ۱۰ 
شــهریورماه امســال بــه میزبانــی شهرســتان تفــت برگــزار 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه از مدت هــا قبــل جلســه های متعــددی 
ــم و االن  ــکیل داده ای ــنواره تش ــن جش ــزاری ای ــرای برگ ب
آمــاده برگــزاری ایــن جشــنواره بــه بهتریــن نحــو هســتیم، 
افــزود: تاکنــون ۶۵ رأس اســب از کل کشــور بــرای حضــور 
ــن  ــا ای ــی م ــرآورد کل ــه ب ــد ک ــام کردن ــنواره ثبت ن در جش

ــنواره  ــن جش ــب در ای ــش از ۱۰۰ رأس اس ــه بی ــت ک اس
شــرکت کننــد.

حســینی تصریــح کــرد: ایــن جشــنواره در اســتادیوم آزادی 
ــه دلیــل چشــم انداز بســیار عالــی کــه دارد،  شــهر تفــت ب
ــتان و  ــدگان اس ــد نماین ــورد تائی ــه م ــود ک ــزار می ش برگ

کشــور قــرار گرفتــه اســت.
تفــت  شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
بــا بیــان اینکــه فرمانــداری شهرســتان تفــت مــا را 
همراهــی  جشــنواره  ایــن  بهتــر  هرچــه  برگــزاری  در 
کــه  اســت  ایــن  مــا  دیــدگاه  کــرد:  بیــان  کــرده، 
می توانــد  جشــنواره هایی  چنیــن  برگــزاری  بــا  تفــت 
 پیشــرفت های چشــمگیری در حــوزه ورزش داشــته باشــد 
ــران  ــه ای ــد ورزشــی ب ــوان یــک برن ــه  عن ــام تفــت را ب و ن

ــد. معرفــی کن

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان یــزد بــا بیــان 
اینکــه ایــن اســتان رتبــه دوم را در نــرخ رشــد جمعیــت 
ــری  ــزار نف ــش ۱۳۴ ه ــت آورد، از افزای ــه دس ــور ب کش
ــر  ــه سرشــماری ســال 9۰ خب ــزد نســبت ب ــت ی جمعی

داد. 
ــاخص های  ــای ش ــاره ارتق ــری زاده درب ــا نصی حمیدرض
ــف  ــن ردی ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــعه اقتص توس
امســال بــرای نخســتین بــار در اعتبــارات بودجــه 
تعریــف شــده، اظهــار داشــت: بــه وســیله ایــن بودجــه 
بهبــود  را  اســتان  اقتصــادی  شــاخص های  بایــد 

ــیم. بخش
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه یــزد ادامــه داد: بــر 
ــت اســتان  اســاس سرشــماری ســال گذشــته، جمعی
ــت. ــر اس ــزار و ۵۳۳ نف ــون و ۱۳8 ه ــک میلی ــزد ی ی

وی ادامــه داد: جمعیــت اســتان یــزد در ســال 9۰ یــک 
ــه امســال  ــه نســبت ب ــوده ک ــر ب ــزار نف ــون و ۴ ه میلی

ــوده اســت. ــر ب ــا ۱۳۴ هــزار نفــر کمت تقریب
ــزد را حــدود یــک و چهاردهــم  وی جمعیــت اســتان ی
جمعیــت کشــور دانســت و گفــت: نــرخ رشــد جمعیــت 
اســتان یــزد در ســال 9۰ تــا 9۵ بــه ۲/۵۳ درصــد 

رســیده اســت.
تصریــح  یــزد  بودجــه  و  برنامــه  رئیــس ســازمان 
کــرد: اســتان یــزد بــه لحــاظ جمعیتــی رتبــه ۲۴ 
ــه  ــی در زمین ــاص داده، ول ــود اختص ــه خ ــور را ب کش
ــه و در  ــرار گرفت ــور ق ــگاه دوم کش ــد در جای ــرخ رش ن
پنــج ســال گذشــته بــه طــور متوســط ســاالنه ۲۶ هــزار 
ــده                                                                         ــه ش ــزد اضاف ــتان ی ــت اس ــه جمعی ــر ب و ۷۵۲ نف

ــت.  اس

و  اســتاندار چهارمحــال   قاســم ســلیمانی دشــتکی، 
جانبــازان  و  آزادگان  از  تجلیــل  مراســم  در  بختیــاری، 
داشــت:  اظهــار  تابعــه  فرمانداری هــای  و  اســتانداری 
امنیــت و آرامــش امــروز را مدیــون خــون شــهدا و 
هســتیم. جانبــازان کشــور  و  آزادگان  ازخودگذشــتگی 

بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  کــرد:  عنــوان  وی 
رهنمودهــای امــام خمینــی)ره( و ایســتادگی ملــت غیــور 
ــروز                                                                                ــم پی ــر ظل ــه نظــام اســالمی در براب ــی ب ــد قلب و تعه

ــد. ش
ــش،  ــرد: ارت ــح ک ــاری تصری اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــول هش ــیج در ط ــپاه و بس س
نقــش برجســته و شــایان تحســینی داشــتند و همچنیــن 
بــا شــجاعت، قــدرت سیاســی و نظامــی جمهــوری 

ــد. ــت کردن ــا ثاب ــه دنی ــران را ب اســالمی ای

ســلیمانی دشــتکی بــا بیــان اینکه بایــد مشــکالت آزادگان 
ــا  ــی آن ه ــات مال ــه مطالب ــوط ب ــائل مرب ــه مس از جمل
توســط ســپاه چهارمحــال و بختیــاری بررســی و پیگیــری 
شــود، تاکیــد کــرد: در ســال جــاری اقدامــات مطلوبــی در 
ــدان آزادگان  ــرای فرزن راســتای ایجــاد اشــتغال به ویــژه ب

و کاهــش نــرخ بیــکاری صــورت گرفتــه اســت.
ــارد  ــزار میلی ــر ۲۰ ه ــغ ب ــاری بال ــرد: اعتب ــوان ک وی عن
تومــان بــرای ایجــاد اشــتغال در ســطح کشــور تخصیــص 
ــش از  ــاری بی ــه ســهم چهارمحــال و بختی ــرده ک ــدا ک پی

ــت. ــان اس ــارد توم 8۰۰ میلی
وی تاکیــد کــرد: مبلــغ ۲۲ میلیــارد تومــان بــرای مشــاغل 

خانگــی در ایــن اســتان پیش بینــی شــده اســت.
اســتاندار تاکیــد کــرد: در دولــت تدبیــر و امیــد بــرای ۴۳ 

هــزار نفــر در ایــن اســتان شــغل فراهــم شــده اســت.

استانها

»پیرغار«، جاذبه ای در بام ایران
»پیرغــار«، یکــی از جاذبه هــای گردشــگری بی نظیــر در اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری بــه شــمار مــی رود کــه مجموعــه ای کامــل از جاذبه هــای 
تاریخــی و طبیعــی اســت. اســتان چهارمحــال و بختیــاری یکــی از 
اســتان های جنــوب غربــی زاگــرس اســت کــه دارای جاذبه هــای تاریخــی 
و گردشــگری بســیاری اســت. شــرایط توپوگرافــی و اقلیمــی این اســتان در 
ــاران  موجــب ایجــاد جاذبه هــای  کنــار بارش هــای جالــب  توجــه بــرف و ب
ــوع خــود  ــه در ن ــن اســتان شــده ک تاریخــی و گردشــگری بســیاری در ای
ــگری  ــتاهای گردش ــی از روس ــمه، یک ــتای ده چش ــتند. روس ــر هس بی نظی
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در شهرســتان فارســان ایــن اســتان اســت.
ــار«  ــر غ ــام »پی ــه ن ــه گردشــگری ب در مجــاور روســتای ده چشــمه منطق
ــراوان  ــگری ف ــی و گردش ــار تاریخ ــتن آث ــطه داش ــه  واس ــه ب ــود دارد ک وج
ــار هــم شــهرت  و قــرار گرفتــن ایــن جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی در کن

ــادی پیــدا کــرده اســت. بســیار زی
آبشــار، کتیبه هــای دوران مشــروطیت، چشــمه پــرآب، شــیرهای ســنگی، 
ــا خانه هــای ســنتی و ... در منطقــه پیرغــار  باغ هــای میــوه، روســتاهایی ب
ــوای  ــار آب وه ــی در کن ــی و طبیع ــار تاریخ ــن آث ــود دارد و ای ــان وج فارس

مطبــوع و خنــک منطقــه موجــب شــده ســاالنه هــزاران نفــر از ایــن منطقــه 
دیــدن کننــد.

 آبشار پیرغار
ــن  ــژه ای ــازات وی ــروطیت از امتی ــی دوران مش ــه تاریخ ــه کتیب ــود س وج
منطقــه بــه شــمار مــی رود. ایــن کتیبه هــا، متعلــق بــه دوره مشــروطیت در 
دوران قاجاریــه )مظفرالدیــن شــاه( اســت و بــر روی یــک تختــه  ســنگ در 
کوهپایــه ای از رشــته کوه زاگــرس، در تفرجــگاه پیرغــار ســاخته شــده اســت.

 لزوم استفاده از ظرفیت های گردشگری فارسان
ــه  ــت ک ــتان اس ــن اس ــی ای ــارهای فصل ــن آبش ــار، از زیباتری ــار پیرغ آبش
ــدت  ــاری م ــال و بختی ــتان چهارمح ــن در اس ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــه ب البت
آبدهــی آن از دیگــر آبشــارهای فصلــی کشــور بیشــتر اســت. ایــن آبشــار 
ــاری  ــود را از غ ــام خ ــده و ن ــع  ش ــی واق ــیار زیبای ــی بس ــط طبیع در محی
آهکــی و ناشــناخته می گیــرد کــه اهمیــت تاریخــی بســیار دارد. آبــی 
ــمه  ــتای ده چش ــار روس ــزد، از کن ــن می ری ــه زمی ــار ب ــن آبش ــه از همی ک
ــای  ــود کتیبه ه ــد. وج ــیراب می کن ــادی را س ــتزارهای زی ــذرد و کش می گ
دوران مشــروطیت، فضاهــای ســبز اطــراف آبشــار، چشــمه پیرغــار کــه جزو 
ــر آب ایــن اســتان اســت و چشــم انداز باغ هــای  چشــمه های قدیمــی و پ

ــی رود. ــمار م ــه ش ــار ب ــار پیرغ ــای آبش ــن جاذبه ه ــراف از مهم تری اط

#دیدنی_ها

کوتاه از شهرستان ها
 لزوم آموزش اولیا 

برای توجه به رشد فرزندان
ــوزش و  ــق در شــورای آم ــس شــورای شــهر باف رئی
ــا  ــوزش اولی ــزوم آم ــر ل ــن شهرســتان ب ــرورش ای پ
ــدان خــود تاکیــد کــرد.  ــه رشــد فرزن ــرای توجــه ب ب
محمــد رنجبــر در بخشــی از ســخنان خــود بــا اشــاره 
بــه اینکــه در بعضــی مواقــع وجــود معــادن تهدیــدی 
ــرای شــهر محســوب می شــود، خاطرنشــان کــرد:  ب
دیــد اولیــا بــه دانش آمــوزان بــه ســمت نــگاه مــادی 
و مادی گرایــی ســوق داده شــده کــه بایــد اقدامــات 

الزم جهــت جلوگیــری از ایــن آســیب گرفتــه شــود.

1۳ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری معدنی در کرمان 

ــرمایه گذاری ۱۳  ــو از س ــرکت میدک ــل ش ــر عام مدی
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــی معدن ــارد تومان ــزار میلی ه

ــر داد.  خب
ــعه  ــرکت توس ــل ش ــر عام ــد، مدی ــر پورمن علی اصغ
معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانــه )میدکــو(، 
ــم  ــان حج ــارد توم ــزار میلی ــه ۲۰ ه ــالم اینک ــا اع ب
ســرمایه گذاری های میدکــو در کشــور اســت، گفــت: 
و  ســرمایه گذاری ها  اصــل  شــامل  مقــدار  ایــن 
هزینه هــای مالــی اســت و تاکنــون حــدود ۱۳ هــزار 
ــرمایه گذاری  ــان س ــتان کرم ــان در اس ــارد توم میلی

کرده ایــم.

52 رتبه سه رقمی در بافت 
محمــد صادقی نــژاد، مدیــر آمــوزش و پــرورش 
ــور  ــج کنک ــالم نتای ــا اع ــت: ب ــت، گف ــتان باف شهرس
ــی در  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــری دانش سراس
ــر و  ــوز دخت ــد ۵۲ دانش آم ــخص ش ــال 9۶ مش س
ــزار  ــر ه ــای زی ــز رتبه ه ــت حائ پســر شهرســتان باف

شــده اند. 
وی افــزود: ۵۲ نفــر از دانش آمــوزان کنکور سراســری 
ــه کســب رتبه هــای زیــر هــزار شــده اند کــه  موفــق ب
ایــن مبیــن رشــد علمــی و آموزشــی دانش آمــوزان و 

تــالش دوچنــدان معلمــان اســت.

 سرمایه گذاری اتریشی ها 
در رفسنجان 

نیــروگاه ۱/۲ مگاواتــی خورشــیدی بــا حضــور جمعی 
ــی در  ــرمایه گذار اتریش ــنجان و س ــئوالن رفس از مس

ــرداری رســید.  ــه بهره ب رفســنجان ب
ــن  ــدار رفســنجان، گفــت: ای ــوری، فرمان ــد مالن حمی
نیــروگاه بــا ظرفیــت ۱/۲ دهــم مــگاوات تولیــد 
ــرمایه گذار  ــدی س ــرمایه گذاری ۵۰ درص ــرژی و س ان
ایرانــی و ۵۰ درصــدی شــرکت kpv اتریــش بــا 
ــاد ۱/8  ــه ابع ــی ب ــال در زمین ــارد ری ــار ۶۰ میلی اعتب

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــار ب هکت
وی افــزود: ســرمایه گذاران خارجــی  بــه  واســطه وجــود 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــور را ب ــن کش ــران ای ــت در ای امنی

ــد. مناســب می بینن

 رتبه سوم رشته شطرنج 
در مسابقات کشوری 

پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر  امیــدی،  بهــروز 
چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: کمــال امیــری، 
شــهر   ۲ باغچه بــان  اســتثنایی  مدرســه  معلــم 
لــردگان، رتبــه ســوم رشــته شــطرنج را در نوزدهمیــن 
از مســابقات فرهنگی ورزشــی دانش آمــوزان  دوره 
و کارکنــان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی کشــور 

ــرد. ــب ک کس

صادرات 2 هزار تن تخم مرغ 
توسط یزدی ها 

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان یــزد از صــادرات بیــش 
از ۲ هــزار تــن تخم مــرغ در ســال گذشــته از اســتان 

یــزد خبــر داد.
تحــوالت  از  یکــی  گفــت:  حــدادزاده  علی اکبــر 
زیرســاخت های  توســعه  اساســی،  تغییــرات  و 
ایــن  از  یکــی  و  اســت  اســتان  در  کشــتارگاهی 
کشــتارگاه ها در اســتان کــه قدمــت زیــادی دارد 

اســت. شــده  بازســازی   و  بهســازی 
ــتان  ــور در اس ــی طی ــتارگاه صنعت ــاح کش وی از افتت
خبــر داد و افــزود: 99 درصــد از ایــن کشــتارگاه 
ــور در اســتان کــه کامــال مجهــز و دارای  صنعتــی طی
ــون و  ــرغ، بوقلم ــتار م ــرای کش ــزا ب ــط مج ــه خ س
ــاه  ــده و در ۱۴ مهرم ــاخته  ش ــت، س ــن اس بلدرچی

امســال افتتــاح می شــود.

بهره برداری ۳۸هزار نفر از جنگل 
در چهارمحال و بختیاری 

ــی  ــع طبیع ــر کل مناب ــدم، مدی ــدی مق ــی محم  عل
چهارمحــال و بختیــاری، بــا بیــان اینکــه ســال 
گذشــته اعتبــارات تملــک ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون 
ــم ۱۰۰ درصــد رشــد  ــن رق ــوده و امســال ای تومــان ب
ــارات  ــاری اعتب ــال ج ــت: در س ــار داش ــته، اظه داش
تومــان  میلیــارد  بــه ۵  منابــع طبیعــی  تملــک 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
وی بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت بهره بــرداران 
جنــگل ۳8 هــزار نفــر اســت، تصریــح کــرد: از ایــن 
مجمــوع ۲۰ هــزار نفــر جنگل نشــین و حــدود ۱8 

ــتند. ــتایی هس ــای روس ــز از خانواره ــر نی ــزار نف ه

 افتتاح 5۸ پروژه 
در شهرستان لردگان 

ــروژه  ــت: ۵8 پ ــردگان گف ــداری ل ــت فرمان سرپرس
ــردگان توســط ۱۵ دســتگاه اجرایــی  در شهرســتان ل

افتتــاح می شــود و بــه بهره بــرداری می رســد.
اعتبــار  اظهــار کــرد:  آقایــی  برهــان حســین پور 
هزینه شــده بــرای ایــن تعــداد پــروژه، ۵۰۰ میلیــارد و 

ــت. ــال اس ــون ری 8۲۱ میلی
ایــن  از  بهره بــرداری  و  افتتــاح  بــا  افــزود:  وی 
می شــود.  فراهــم  نفــر   ۱۵۲ اشــتغال  پروژه هــا، 

دبیــر مرجــع ملــی کنوانســیون حقــوق کــودک ایران 
بــا اشــاره بــه اینکــه یــزد زمانــی کــه بــه عنــوان یــک 
ــد برنامه هــای  ــی می شــود بای ــی معرف شــهر جهان
جهانــی داشــته باشــد، گفــت: یــزد بــه عنــوان شــهر 

دوســتدار کــودک معرفــی می شــود. 
مظفــر الونــدی در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــزد ب ــه ی ــام جمع اســتان و ام
ــل  ــای قب ــه دهه ه ــبت ب ــر نس ــال های اخی در س
ــودک توجــه بیشــتری شــده،  ــه موضــوع ک از آن ب
اظهــار داشــت: یکــی از دالیــل ایــن موضــوع 

افزایــش مشــکالتی اســت کــه کــودکان بــا آن 
روبــه رو هســتند و بــا توجــه بــه وجــود شــبکه های 
ــکالت،  ــن مش ــار ای ــازی و انتش ــی و مج اجتماع

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــم افزای ــات ه مطالب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کنوانســیون حقــوق کــودک 
را در ســال ۷۲ پذیرفتــه بودیــم و در مجلــس 
شــورای اســالمی هــم بــه یــک قانــون تبدیــل شــد، 
ــر  ــان ب ــودکان و نوجوان ــنی ک ــدوده س ــت: مح گف
اســاس کنوانســیون و قوانیــن داخلــی ایــران زیــر 
۱8 ســال اســت کــه حــدود ۳۰ درصــد از جمعیــت 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــور ب کش
دبیــر مرجــع ملــی کنوانســیون حقــوق کــودک ایران 
ادامــه داد: نگاهــی کــه مــا بــه ایــن موضــوع داریــم 
و بــه دنبــال ترویــج آن هســتیم، بحــث توجــه بــه 
حقــوق کــودک بــه طــور اعــم اســت؛ بــه ایــن معنی 
کــه کــودکان بــه دالیــل ســنی و جســمی قــادر بــه 
احقــاق حقــوق خودشــان نیســتند و از طــرف دیگــر 
عــالوه بــر قوانیــن ملــی و بین المللــی، مــا در 
دینمــان قوانیــن بســیار زیــادی در ارتبــاط بــا رعایت 

حقــوق کــودکان داریــم.

الونــدی بــه ثبــت جهانــی بافــت تاریخی یزد اشــاره 
ــهر  ــام ش ــه ن ــد ب ــزد بای ــه ی ــان اینک ــا بی ــرد و ب ک
ــان  ــود، خاطرنش ــی می ش ــودک معرف ــتدار ک دوس
ــورد  ــه م ــن زمین ــه در ای ــی از مســائلی ک ــرد: یک ک
ــران  ــت رهب ــتفاده از ظرفی ــت، اس ــرار گرف ــه ق توج
ــج  ــرای تروی ــور ب ــف کش ــاط مختل ــی در نق مذهب
ــش  ــه نق ــرا ک ــت؛ چ ــودکان اس ــوق ک ــت حق رعای
ــذار  ــه بســیار تاثیرگ ــن زمین ــی در ای ــران مذهب رهب

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان ملــل یــک ســال 
را بــه نــام »نقــش رهبــران دینــی در کاهــش 
ــرد:  ــوان ک ــرار داد، عن ــودکان« ق ــه ک ــونت علی خش
ــور  ــا حض ــران ب ــتی در ای ــم نشس ــال ه ــان س هم
رهبــران دینــی اســالمی و ســایر ادیــان برگــزار شــد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران: 

یزد به عنوان شهر دوستدار کودک معرفی می شود 

،،
 ســال 96 طبــق گفتــه رئیــس اســبق 
اتــاق ایــران طالیی تریــن ســال تولیــد 
اســت   90 دهــه  در  ایــران  پســته 
و نظیــر آن در ایــن دهــه حتــی تــا 
ســال 1400 رخ نخواهــد داد؛ امــا آیــا 
پســته ایــران از ایــن رهگــذر بــه ســود 

بی تدبیــری؟ یــا  می رســد 

یزد، رتبه دوم در نرخ رشد جمعیت کشور 

ایجاد 43 هزار شغل در چهارمحال و بختیاری

خشک شدن 3۰ درصد از چشمه های تأمین آب عشایر 

جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ایرانی در تفت



رژیم درمانــی  و  تغذیــه  مشــاور  شــهیدی،  فرزانــه 
اظهــار کــرد: بیماری هــای غیرواگیــردار نظیــر دیابــت، 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی، ســکته های قلبــی 
مــواردی هســتند  و مغــزی و ســرطان ها، جــزء  
ــی  ــر الگــوی مصــرف غذای ــا تغیی ــت اول آن ه ــه عل ک
و علــت دوم کم تحرکــی بدنــی در جامعــه اســت و 
نظــام ســامت ســاالنه هزینــه زیــادی را بــرای درمــان 

و کنتــرل بیمــاری می پــردازد.
شــهیدی بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه اضافــه وزن 
ــت،  ــی خطــر دیاب ــه وزن و چاق ــزود: اضاف ــی اف و چاق
ــی  ــاال، ســکته های قلب ــی خــون ب فشــار خــون و چرب
و مغــزی و ســرطان های دســتگاه گــوارش را افزایــش 
می دهــد و اگــر آمــار ۶۰ تــا ۷۰ درصــدی اضافــه وزن و 
چاقــی صحــت داشــته باشــد، بایــد نظــام ســامت و 

ــری  ــش پررنگ ت ــه نق ــازی جامع ــانه ها در آگاه س رس
را ایفــا کننــد و خودمراقبتــی و ســبک زندگــی ســالم را 

ســرلوحه امــور قــرار دهنــد.
 وی از تــاش وزارت بهداشــت بــرای کاهــش قنــد 
و نمــک در اقــام خوراکــی خبــر داد و افــزود: ابتــا بــه 
ــوع ۲، فشــار  ــت ن ــه دیاب ــن از جمل ــای مزم بیماری ه
خــون بــاال، چاقــی و انــواع ســرطان از ابتــدای جوانــی 
شــروع می شــود و بــه ایــن دلیــل پیشــگیری از بــروز 

ایــن بیماری هــا را بایــد از ایــن ســنین آغــاز کــرد.
ــروزه  ــه ام ــرد: آنچ ــار ک ــه اظه ــص تغذی ــن متخص ای
ــوان شــیوه زندگــی می شناســیم، شــامل یــک  ــه عن ب
رژیــم غذایــی نامناســب و اســترس های روانــی اســت 
ــه خــود وارد  ــه صــورت خواســته و ناخواســته ب ــه ب ک

می کنیــم.

 دکتــر فریبــا نــادری، فــوق  تخصــص کــودکان، بــا بیــان 
ــار باشــد  ــودک، بیم ــه خــود ک ــی ک ــا در صورت ــه تنه اینک
ــد،  ــتان ببرن ــه بیمارس ــن او را ب ــه والدی ــرورت دارد ک ض
ــه کــودکان در  ــی کــه اجــازه ورود ب گفــت: یکــی از دالیل
بیمارســتان داده نمی شــود، احتمــال ابتــای کــودکان بــه 
ــت  ــر داش ــد در نظ ــت. بای ــتانی اس ــای بیمارس عفونت ه
کــه سیســتم ایمنــی کــودک، هنــوز کامــل نشــده و 
ممکــن اســت کــودک بــه عفونت هــای بیمارســتانی 

ــا شــود.  مهلکــی مبت
و  بیمارســتان  بــه  ورود کــودک  تشــریح کــرد:  وی 
ــه ایــن علــت  استنشــاق هــوای موجــود در فضــای آن ب
بســتری  آن  بیمــاران مختلفــی در بخش هــای  کــه 
هســتند، بــرای ســامت کــودک مضــر اســت؛ همچنیــن 
ــود  ــف موج ــایل مختل ــوار و وس ــه در، دی ــت زدن ب دس

در بیمارســتان و تنفــس در ایــن فضــا نیــز کــودک را در 
ــه عفونت هــای بیمارســتانی قــرار  معــرض خطــر ابتــا ب

خواهــد داد.
ــادری گفــت: از آنجایــی کــه سیســتم ایمنــی کــودکان  ن
ــاوم  ــز مق ــف اســت و عفونت هــای بیمارســتانی نی ضعی
بــه درمــان هســتند و بــه راحتــی نمی تــوان آن را درمــان 
ــرای  ــودکان ب ــه ک ــی ک ــز مواقع ــه ج ــن ب ــرد، بنابرای ک
ــع  ــد، در مواق ــه می کنن ــتان مراجع ــه بیمارس ــان ب درم
دیگــر ضرورتــی بــرای اجــازه ورود آنــان بــه بیمارســتان 

ــدارد. وجــود ن
بــه گفتــه وی بــا وجــود خطراتــی کــه ســامت کــودکان 
را بــا ورود بــه بیمارســتان تهدیــد می کنــد، ایــن کــودکان 
ــد  ــرار خواهن ــز در معــرض آســیب ق از لحــاظ روحــی نی

گرفــت.

 درمان شب ادراری با توصیه 
شیخ الرئیس ابوعلی سینا

ــن  ــع ای ــدارد و درواق ــر آن اراده ای ن ــرد ب ــری ناخــودآگاه اســت و ف شــب ادراری ام
مشــکل زمانــی بــروز می کنــد کــه مثانــه فــرد در طــول خــواب آن قــدر پــر می شــود 
کــه ظرفیــت آن تکمیــل شــده و ادرار اضافــی را بــه  شــکلی غیــرارادی خــارج می کنــد.

در عیــن  حــال، حــس پــر بــودن مثانــه آن قــدر قــوی نیســت کــه فــرد را از خــواب 
بیــدار کنــد تــا ادرار را دفــع کنــد؛ از دالیــل شــب ادراری می تــوان بــه وجــود اختــال 
ــی  ــرف داروی ــواب، مص ــگام خ ــی هن ــه، ناآرام ــکل مثان ــدن، مش ــای ب در هورمون ه
ــذار  ــا یکــی از عوامــل تأثیرگ ــرد؛ ام ــا ژنتیــک اشــاره ک ــی ی خــاص، مشــکات روان

دیگــر نیــز تغذیــه اســت.
 توصیه های شیخ الرئیس ابوعلی سینا

شــب ادراری در هــر ســنی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد؛ امــا در دوران کودکــی شــایع تر 
ــن   ــد طبیعــی باشــد؛ اب ــج  ســالگی می توان ــن مشــکل پیــش از ســن پن اســت؛ ای
ــوی و  ــودک ق ــه ک ــن ک ــش س ــا افزای ــودکان ب ــب ادراری ک ــاد دارد ش ــینا اعتق س
تنومندتــر می شــود، متوقــف می شــود؛ امــا در بعضــی مواقــع شــب ادراری بــه 

ــود. ــان ش ــی و درم ــد بررس ــه بای ــد ک ــی رخ می ده  دالیل
از علــل شــب ادراری کــودکان می تــوان بــه تأخیــر در تکامــل مغــز، اختــاالت 

سیســتم اعصــاب، مثانــه نوروژنیــک، ناپایــداری مثانــه، خــواب ســنگین، اختــاالت 
روانــی، بیماری هــای ارثــی، عفونــت، اســترس، بیماری هــای عضــوی ناحیــه مثانــه 
یــا آلــت تناســلی، شــلی یــا کاهــش ظرفیــت مثانــه، کمبــود هورمــون ضــدادرار و… 

اشــاره کــرد.
ــه  ــادی ب ــا حــد زی ــد ت ــی وجــود دارد کــه می توان ــی، روش های ــر از درمــان داروی غی

درمــان ایــن مشــکل کمــک کنــد:
ــان  ــع نش ــی مناب ــت؛ بعض ــکل اس ــن مش ــان ای ــد در درم ــان مفی ــل از گیاه زنجبی
می دهــد دم کــرده ســنبل الطیب در درمــان شــب ادراری کــودکان مفیــد اســت.

بعضــی ورزش هــا ماننــد دراز و نشســت و بشــین و پاشــو نیــز در تقویــت عضــات 
شــکم و مثانــه مؤثــر اســت؛ همچنیــن بایــد توجــه کــرد در طــول شــب به ویــژه چنــد 
ســاعت پیــش از خــواب، کــودک مایعــات کمتــری بنوشــد و حتمــا قبــل از خــواب 
ــت، دوغ و  ــات، ماس ــه، مرکب ــوردن هندوان ــت از خ ــر اس ــرود؛ بهت ــویی ب ــه دستش ب

غذاهایــی کــه خاصیــت ســرد دارنــد، در شــب خــودداری شــود.
ــی  ــواد غذای ــا هســتند، از خــوردن م ــه شــب ادراری مبت ــه ب ــرادی ک ــر اســت اف بهت
محــرک ماننــد قهــوه، فلفــل، مــواد کافئیــن دار، نوشــابه های گازدار، کنســروها، 
ــا  ــد ب ــان دهی ــان اطمین ــه کودکت ــد. ب ــودداری کنن ــت فود خ ــاده و فس ــای آم غذاه
ورزش و تمریــن و گــوش کــردن بــه توصیه هــای شــما می توانــد قــدرت و ظرفیــت 
مثانــه اش را افزایــش دهــد و او را مطمئــن کنیــد کــه ایــن یــک مشــکل گذراســت.

»دســت« از بــه هــم پیوســتن اســتخوان ها، 
اعصــاب،  و  رگ هــا  رباط هــا،  مفصل هــا، 
می آیــد  وجــود  بــه  پوســت  و  نیام هــا 
ــدن  ــره را در ب ــت روزم ــترین فعالی ــه بیش ک
ــیب  ــترین آس ــت بیش ــن عل ــه همی دارد؛ ب
را می بینــد و می توانــد بــه بیماری هایــی 
ــت و  ــت حرک ــت درد، محدودی ــون دس همچ
تــورم و گاهــی اوقــات نیــز کاهــش قــدرت، 
تغییــر شــکل، تغییــر حــس لمــس یــا 
آســیب های خارجــی مبتــا شــود  کــه فــرد 
ــه  ــود ب ــخیص درد خ ــرای تش ــد ب ــار بای بیم

ــد. ــه کن ــک مراجع پزش
ــت   ــایع دس ــای ش ــاره بیماری ه ــروز درب ام
زارع زاده،   ابوالقاســم  بــا  را  گفت وگویــی 
متخصــص  جراحــی دســت، انجــام داده ایــم 
کــه مشــروح آن را در ادامــه می خوانیــد:

 آثار بیماری تاندون و عصب دست 
چیست؟

بیمــاری  دســت،  بیمــاری  بیشــترین 
نیــز  بیماری هــا  نــوع  ایــن  تاندون هاســت. 
کاهــش  را  مریــض  فعالیت هــای  می تواننــد 
ــدن درد  ــود آم ــه وج ــث ب ــن باع ــد؛ همچنی دهن
ــه  ــه ای ک ــه گون ــوند؛ ب ــل می ش ــرکات مفاص در ح
ــای  ــی از فعالیت ه ــام  بعض ــه انج ــادر ب ــار ق بیم
ــای  ــن بیماری ه ــت؛ همچنی ــود نیس ــره خ روزم
باعــث کاهــش قــدرت دســت  نیــز  عصبــی 

. ند می شــو
 نشانه های آسیب های عصبی دست 

چگونه است؟
در بیمــاری عصبــی دســت در یــک نقطــه از انــدام 

فشــار وارد می شــود؛ ایــن فشــار می توانــد از 
ــا خــود دســت آغــاز شــود. ناحیــه گــردن ت

فشــار واردشــده روی عصــب باعــث می شــود 
ــی  ــصت میان ــا ش ــبابه ت ــت س ــار از انگش ــا بیم ت
احســاس  خــود  چهــارم  انگشــت  نصــف  و 
ــن  ــد. ای ــی کن ــز و خواب رفتگ ــوزن ،ِگزِگ سوزن س
ــح  ــک صب عوامــل بیشــتر در اواخــر شــب و نزدی

بــرای بیمــار ایجــاد می شــود.
 درد عصب دست آلنا در کدام ناحیه 

دست ایجاد می شود و راهکارهای درمان 
این بیماری چگونه است؟

عصــب دســت آلنــا در دو ناحیــه قســمت داخلــی 
خلفــی آرنــج و مجــرای مــچ دســت ایجــاد 
ــود درد خــود  از  ــرای بهب ــد ب ــار بای می شــود. بیم

آتل هایــی کــه اجــازه نمی دهــد آرنــج خــم شــود 
و داروهــای ضــد التهــاب اســتفاد کنــد؛ همچنیــن 
ــول روز  ــود در ط ــج خ ــت دادن آرن ــد از حرک بای
خــودداری کنــد. در صورتــی کــه بیمــار بهبــود 
نیافــت، بایــد نــوار عصــب و عضلــه بگیــرد و اگــر 
درد شــدیدی داشــت یــا عضله هــا نیــز درگیــر درد 
شــده باشــند، بیمــار بایــد عمــل جراحــی انجــام 

دهــد.
 درد عضالت اکستنسوری چیست؟

افــرادی کــه دارای شــغل های ســنگین ماننــد 
و  خــودرو  صــاف کاری  صنعتــی،  شــغل های 
... هســتند، عضــات اکستنســوری آنــان نیــز 
در ناحیــه آرنــج باعــث کشــیدگی می شــود و 
ــه  ــج و نیم ــی آرن ــمت خارج ــی را در قس دردهای

باالیــی ســاعد ایجــاد می کنــد.
افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری بــرای درمــان بایــد 

بــه متخصصــان ارتوپــدی مراجعــه کننــد.
 راه های درمان درد عضالت 

اکستنسوری چگونه است؟
ــود را  ــت خ ــش درد فعالی ــرای کاه ــد ب ــار بای بیم
ــی بخــورد  کاهــش دهــد و داروهــای ضــد التهاب
و از آتل هایــی کــه باعــث محــدود شــدن حرکــت 
ــار  ــر بیم ــد؛ اگ ــتفاده کن ــت، اس ــج اس ــچ و آرن م
ــی و  ــد از روش هــای فیزیوتراپ ــود نیافــت، بای بهب
درمانــی دیگــر طبــق دســتور دکتــر کمــک بگیــرد.  

 بیماری تاندونی شانه چیست؟
دردهــای شــانه در مشــاغلی کــه بایــد دســت های 
خــود را بــه بــاالی ســر ببرنــد ماننــد بنایــان، 
رنگ کارهــا، ورزش هــای شــنا، والیبــال و ...  ایجــاد 
می شــود و بــه بیمــاری تاندونــی شــانه می انجامــد.

#طب_سنتی
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بیماریهایعصبیمنجربهکاهشقدرتبدنمیشود

تازههایپزشکی

استرس منجر به کاهش شیر مادر 
می شود

اســترس روانــی و جســمی تاثیــر مســتقیم در 
تولیــد شــیر ســینه دارد. 

اســترس، یکــی از دالیــل منتهــی بــه افزایــش 
زنــان  دربــاره  اســت.  افــراد  در  بیماری هــا 
شــیرده، اســترس نه تنهــا بــرای مــادر بــد 
اســت بلکــه بــرای نــوزادش هــم مضــر اســت.
نــوزاد  مناســب  رشــد  بــرای  مــادر  شــیر 
ضــروری اســت. شــیر مــادر شــامل تمــام مــواد 
مغــذی ای اســت کــه بــرای رشــد کــودک مــورد 
ــرای  ــی ب ــاوی آنتی بادی های ــت و ح ــاز اس نی
محافظــت از کــودک تــا زمانــی اســت کــه 
سیســتم ایمنــی بــدن آن هــا بــه انــدازه کافــی 

ــغ شــود. بال
ــر  ــترس اث ــی از اس ــودن ناش ــار ب ــت فش تح
منفــی بــر ســامت یــک تــازه مــادر دارد؛ چــرا 
کــه می توانــد ســبب کاهــش شــیر مــادر و 

ــود. ــد آن ش ــر در تولی ــی تأخی حت
ــادر ۳-۲  ــیر م ــد ش ــان، تولی ــه محقق ــه گفت ب
روز پــس از تولــد نــوزاد شــروع می شــود؛ امــا 
اســت  نشــان می دهــد ممکــن  بررســی ها 
مســئله شــیر مــادر بــه یــک بحــران در خانــواده 
ــرای  ــراب را ب ــترس و اضط ــود و اس ــل ش تبدی

ــد. ــازه مــادران ایجــاد کن ت
بــه  اســترس و اضطــراب می توانــد منجــر 
کاهــش تولیــد شــیر مــادر شــود و ایــن مســئله 
ــد  ــوزاد خواه ــامت ن ــر س ــی ب ــر نامطلوب تاثی

ــت.   داش
ــر  ــردم پ ــروزی م ــی ام ــبک زندگ ــوال س معم
ــختی  ــه س ــت و ب ــراب اس ــترس و اضط از اس
ــتراحت  ــرای اس ــب را ب ــان مناس ــوان زم می ت
مطلــوب بــه دســت آورد. حاملگــی و زایمــان و 
ــار فعالیت هــای بیــش  ــوزاد در کن مســئولیت ن
از حــد روزانــه و مدیریــت زندگــی داخلــی خانه 
و ...، کار را بــرای مــادران ســخت می کنــد و 
اضطــراب آن هــا را افزایــش می دهــد. ایــن 
اضطــراب بــر میــزان و کیفیــت شــیر مــادر اثــر 

می گــذارد.
ــی  ــه زندگ ــاه اولی ــان در ۶ م ــه محقق ــه گفت ب
نــوزاد، مــادر بایــد بیشــترین مراقبــت و توجــه 
ــوزاد خــود داشــته باشــد. در ایــن دوره  ــه ن را ب
ــه شــیر دارد  ــاز ب ــا ۳ ســاعت نی ــوزاد هــر ۲ ت ن
ــادر و  ــن م ــد فیزیکــی بی ــن پیون ــع ای و در واق
ــادر می شــود. ــش شــیر م ــث افزای ــد باع فرزن

همچنیــن ایــن ارتبــاط مســتقیم یــک محــرک 
ــادر  ــای م ــتر هورمون ه ــح بیش ــت در ترش مثب
زمــان  مــادر  هرچــه  می شــود.  محســوب 
بیشــتری را بــا کــودک خــود صــرف کنــد، 

میــزان تولیــد شــیرش بیشــتر می شــود. 
از شــش ماهگــی بــه بعــد مــادر می توانــد 
ــی  ــم غذای ــه رژی ــم ب ــر را کم ک ــای دیگ غذاه

ــد. ــه کن ــوزادش اضاف ن

تغذیه

 ارزش غذایی سبزی ها 
و میوه های بنفش

ــوه  ــگاه های می ــه فروش ــد ب ــرای خری ــه ب ــار ک ــن ب  ای
و تره بــار می رویــد، بهتــر اســت بیشــتر از همیشــه 

رنــگ بنفــش را جســت وجو کنیــد.
غذاهــای گیاهــی، رنگشــان را از بافت هایــی می گیرنــد 
ــکارچی ها  ــایر ش ــرات و س ــر حش ــا در براب ــه از آن ه ک
محافظــت می کننــد. هرچنــد کار اصلــی ایــن رنگدانه هــا 
ــا پیگمنت هــا، منصــرف کــردن پرنده هــا و حشــرات  ی
اســت، امــا فوایــد بســیار زیــادی هــم بــرای ســامت 
بشــر دارد. رنگدانــه ای کــه احتمــاال بیشــتر از همــه بــا 
آن آشــنا هســتید، کلروفیــل اســت کــه باعــث ایجــاد 
ــه  ــی ک ــا گیاهان ــود؛ ام ــان می ش ــبز در گیاه ــگ س رن
حــاوی صدهــا پیگمنــت دیگــر هســتند، مجموعــا 
ــای  ــه فعالیت ه ــده می شــوند ک فیتوشــیمیایی ها نامی

آنتی اکســیدانی دارنــد.
همان طــور کــه می دانیــد یکــی از راه هایــی کــه غشــای 
ــیب  ــار آس ــا دچ ــرح DNA درون آن ه ــلول ها و ط س
ــت.  ــن اس ــرار گرفت ــیژن ق ــرض اکس ــود، در مع می ش
در حضــور اکســیژن، رادیکال هــای آزاد ممکــن اســت 
ــلولی  ــدن س ــص ش ــب ناق ــه موج ــد ک ــکل بگیرن ش
ــکیل  ــگیری از تش ــه پیش ــیدان ب ــوند. آنتی اکس می ش
رادیکال هــای آزاد کمــک کــرده و درنتیجــه از ســلول ها 

ــد.  ــت می کن ــیب محافظ ــر آس در براب
رنگدانــه ای کــه موجــب ایجــاد رنــگ بنفــش در 
ــام دارد.  ســبزی ها و میوه هــا می شــود، آنتوســیانین ن
ــام  ــه ن ــیمیایی ها ب ــه ای از فیتوش ــیانین ها طبق آنتوس
فاوونوئیدهــا هســتند. آنتوســیانین معمــوال بنفــش به 
نظــر میٰ رســد، امــا ممکــن اســت ســایه هایی از قرمــز 
 pH تیــره یــا آبــی هــم داشــته باشــد کــه بســتگی بــه
ــن  آن دارد. آنتوســیانین، آنتی اکســیدان اســت؛ بنابرای
عجیــب نیســت کــه بــا رادیکال هــای آزاد مبــارزه کنــد.

نیــز  ضدالتهابــی  فعالیــت  دارای  آنتوســیانین ها 
هســتند، امــا از ســامت سیســتم ایمنــی هــم حمایــت 
ــی  ــتم ایمن ــه سیس ــیوه هایی ک ــی از ش ــد. یک می کنن
شــما از شــما در برابــر ویروس هــا دفــاع می کنــد، 
تولیــد ســلول هایی اســت کــه ایــن عوامــل ناخواســته 
ــل  ــلول قات ــلول، س ــوع س ــن ن ــد. ای ــود می کنن را ناب
ــا  ــا ویروس ه ــلول ها نه تنه ــن س ــام دارد. ای ــی ن طبیع
را از پــا درمی آورنــد، بلکــه ســلول های ســرطانی را 

ــد. ــود می کنن ــم ناب ه
 فراتر از بلوبری ها!

هرچنــد بلوبــری بــا آن رنــگ بنفــش پررنــگ و 
ــار  ــی سرش ــک خوراک ــی از ی ــه  معروف ــش، نمون زیبای
از آنتوســیانین اســت، امــا میوه هــا و ســبزی های 
زیــادی هســتند کــه ایــن رنگدانــه را بــه وفــور دارنــد. 
انگــور بنفــش، گیــاس و کشــمش ســیاه، چنــد نمونــه  
ــبزیجات  ــوزه  س ــتند. در ح ــر هس ــی دیگ ــیار عال بس
هــم از کلــم قرمــز، هویــج بنفــش، ســیب زمینی 
ــم  ــه  بنفــش، بادمجــان و کل شــیرین بنفــش، مارچوب
ــره  ــش تی ــای بنف ــرد. لوبیاه ــام ب ــوان ن ــش می ت بنف
و برنــج ســیاه و ســایر منابــع کمتــر شناخته شــده  

ــتند. ــه هس ــب توج ــم جال ــیانین ها ه آنتوس

زیبایی

روشن کردن پوست )1(
اگــر دچــار لکه هــای تیــره بــر ســطح پوســت خــود 
هســتید، می توانیــد در کنــار اســتفاده از درمان هــای 
ــا را از  ــن لکه ه ــی، ای ــات خانگ ــا ترکیب ــی ب داروی
ســطح پوســت خــود پــاک کنیــد و پوســتی روشــن 

داشــته باشــید. 
لکه هــای پوســتی می توانــد ظاهــر پوســت را تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد و ســبب پیــری زودرس و کاهــش 

ســطح اعتمادبه نفــس در افــراد شــود.
بــه وجــود  بــه دالیــل مختلفــی  لکه هــا  ایــن 
ــه لکه هــای ناشــی از جــای زخــم  ــد؛ از جمل می آین
پوســتی،  لکه هــای جوشــگاه های  و ســوختگی، 
ــور  ــده در اثرن ــای ایجادش ــارداری، لکه ه ــای ب لکه ه
ــدی  ــای پوســتی، کب  خورشــید، بعضــی از بیماری ه
و لکه هــای ناشــی از ســن کــه می تواننــد در صــورت 
ــی  ــه لکه های ــوری ب ــان ف ــع و درم ــیدن به موق نرس

همیشــگی و مقــاوم بــه درمــان تبدیــل شــوند.
از بیــن بــردن لکه هــای پوســتی در گام  بــرای 
اول مراجعــه بــه متخصــص پوســت و اســتفاده 
بــا کرم هــای  الیه بــرداری  راهکارهایــی چــون  از 
موضعــی، دســتگاه میکــرودرم ابــرژن، پلینــگ و در 

ــود دارد. ــزر وج ــت لی نهای
ــی  ــل بعض ــه دلی ــتی ب ــای پوس ــیاری از لکه ه بس
عــادات اشــتباه در زندگــی روزانــه ایجــاد می شــوند 
 و بــا اصــاح شــیوه زندگــی، درمــان اســترس 
ــفاف  ــتی ش ــد پوس ــه، می توانی ــرل آن و تغذی و کنت
ــیوه های  ــه ش ــید؛ از جمل ــته باش ــان داش و درخش
ــام  ــر را ن ــوارد زی ــوان م ــت می ت ــازی پوس روشن س

بــرد.
 خوردن مایعات به میزان کافی

ــن مــواردی اســت  ــدن، یکــی از اصلی تری ــی ب کم آب
کــه ســبب بــروز لکه هــای پوســتی می شــود. 
مصــرف میــزان کافــی از آب بــرای دفــع مــواد ســمی 
ــد اســت و ســبب جلوگیــری از  ــدن بســیار مفی از ب
ــر  ــس ب ــره پوســتی می شــود؛ پ ــای تی ــروز لکه ه ب
اســاس وزن و قــد بــدن خــود بــه میــزان اســتاندارد 
آب در طــول روز بنوشــید تــا پوســتی روشــن و 

درخشــان داشــته باشــید.
 میوه ها، الیه بردار درونی پوست شما

ــا  ــوختگی ی ــز آفتاب س ــه ج ــتی ب ــکات پوس مش
ســوختگی و زخــم، بیشــتر منشــأ درونــی دارنــد؛ بــه 
همیــن دلیــل اگــر دچار مشــکات پوســتی هســتید 
ــواع  ــد و در آن ان ــی خــود را اصــاح کنی ــم غذای رژی
میوه هــا و ســبزیجات را قــرار دهیــد. مــواد غذایــی 
ــدون  ــی و ب ــی عال ــر یــک مکمــل درمان حــاوی فیب
هیــچ عارضــه جانبــی بــرای ســامت و زیبایــی 

پوســت شــما هســتند.
از جملــه مــواد غذایــی کــه بــه روشــنی و رفــع 
می تــوان  می کنــد،  کمــک  پوســتی  لکه هــای 
ــل  ــد ماهــی، آجی ــی طبیعــی مانن غذا هــای پروتئین
و گوشــت ســفید، غــات ماننــد گنــدم و برنــج 
قهــوه ای، ســبزی های دارای بــرگ ســبز ماننــد کلــم 

بروکلــی، گوجه فرنگــی و چغنــدر را نــام بــرد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی و یکم: توجه به نیازهاى فرزند )3(
در ایــن مرحلــه فرزنــد هرچــه پــدر و مــادر بگوینــد 
ــازى  ــد، لجب ــه نمى کن ــت؛ مقابل ــردار اس ــع و فرمانب مطی
ــا  ــد، اص ــى نمى کن ــى رود، نافرمان ــره نم ــد، طف نمى کن
ــود  ــراى خ ــن را ب ــى والدی ــر و نه ــتور و ام ــراى دس اج
افتخــارى بــزرگ مى دانــد. در ایــن مرحلــه آمــوزش 
آداب و رســوم و روش هــاى مفیــد زندگــى توصیــه شــده 

ــت. اس
 بخشــى از ایــن دوره در دوران کودکــى اســت و بخشــى 
ورود بــه دوران نوجوانــى اســت؛ ایــن دوره مؤثرتریــن دوره 
ــه  ــت ســال روحی ــن هف ــد. ای ــه شــمار مى آی ــوزش ب آم
ــى در  ــل موم ــا مث ــه گوی ــت ک ــه اى اس ــه گون ــا ب بچه ه
ــه هــر صــورت کــه  ــدران و مــادران هســتند و ب دســت پ
ــد  ــه آن هــا شــکل دهى کنن ــد ب ــد، مى توانن آن هــا بخواهن
و درواقــع انســان ها معادلــه ای هســتند کــه بایــد در دوره 
ــد  ــه دارن ــه اى ک ــاى کودکان ــا بازى ه ــال اول ب ــت س هف
ــاد  ــن ایج ــه والدی ــبى ک ــاى مناس ــا و زمینه ه و رفتاره
ــادت  ــادل کمع ــاس مع ــوند. »الن ــف ش ــد، کش مى کنن

الذهــب وافضــه.«
ــات و  ــناخت روحی ــف و ش ــس از کش ــه دوم و پ مرحل
خلقیــات و توانایى هــا و اســتعدادها، مرحلــه شــکل دهى 
ــش  ــا نق ــن معیاره ــت؛ ای ــا و استعدادهاس آن توانایى ه
ــوب  ــاى خ ــا معیاره ــا را ب ــد بچه ه ــد؛ بای ــى دارن اساس
ــا را در  ــرد و آن ه ــنا ک ــت آش ــته و ناشایس ــد، شایس و ب

ــکل داد.  ــح ش ــاى صحی قالب ه
 والدیــن بایــد همان گونــه کــه در مرحلــه ســیادت رعایــت 
ــن  ــد، از ای ــد را مى کنن ــى فرزن ــى و فرمانده ــل آقای اص
فرصــت کانــى کــه زمــان اطاعــت و فرمان پذیــرى 
ــان را آن  ــه فرزندش ــن مرحل ــد و در ای ــره برن ــت، به اس

ــد.  ــت کنن ــه خواســتار آن هســتند، تربی ــه ک گون
ــم  ــرا فانَُّه ــّباِن َخی ــم بالشُّ ــد: »اوصیکُ پیامبر)ص(فرمودن
ــى  ــه نیک ــان ب ــاره نوجوان ــما درب ــه ش ــَدًة«؛ »ب َاَرقُّ َاْفِئ
ســفارش مى کنــم کــه آن هــا دلــى رفیــق و قلبــى 

دارنــد.« فضیلت پذیــر 
ایــن دوره، دوره حســاس زندگــى هــر فــردى محســوب 
ــه  ــه ب ــن دوره ک ــه ای ــان ب ــا و مربی ــر اولی ــود. اگ مى ش
عنــوان دوره مقدماتــى بــراى رســیدن بــه هویــت و ثبــات 
شــخصیتى اســت، توجــه ویــژه ای نداشــته باشــند، فــردا 
خیلــى دیــر اســت و فرزنــدان مــا در دوره جوانــى شــاید 

نتواننــد موفقیتــى کســب کننــد.
از نظــر روان شناســى فیزیکــى از مســائل مهــم دوران 
نوجوانى، شــکل گیرى شــخصیت اســت. نوجــوان آرام آرام 
بــا محیــط خانــه و مدرســه و ســایر مراکــز آشــنایى پیــدا 
کــرده و نســبت بــه آن هــا احســاس مســئولیت مى کنــد، 
ــواده اش او  ــت دارد و خان ــد و دوس ــود را درک مى کن خ
را درک کننــد و در روابــط خانوادگــى و اجتماعــى دوســت 
کتــاب  دارد احتــرام و شــخصیتى داشــته باشــد.  از 

ــت ــای رحم ــارات هم ــت«، انتش ــول تربی »اص

قضاوت هــای ارزشــی ممکــن اســت بــه طــور 
 چشــمگیری در میــان افــراِد متفــاوت فــرق کنــد؛ 
پرســش »آیــا نیمــه لیــوان پــر یــا خالــی اســت؟« 

یــک نمونــه رایــِج ایــن پدیــده اســت.
در چنیــن موقعیتــی، تصــور اینکــه آن چیــز خــوب 
ــی  ــب خوش بین ــه  ترتی ــد ب ــد اســت، می توان ــا ب ی
یــا بدبینــی نامیــده شــود. تفکــر بدبینانــه در طــول 
تاریــخ بــر تمــام شــیوه های تفکــر تأثیرگــذار بــوده 

اســت.
بدبینــی و ســوء ظن بســیار تلــخ و آزاردهنــده 
اســت و عامــل گناهــان زیــادی از جملــه خیانــت، 
غیبــت، تهمــت، تحقیــر دیگــران، قطــع رحــم، 
اختافــات و منش هــای خانوادگــی و فامیلــی، 

ــد. ــد ش ــل و ... خواه قت
ــت  ــترده اس ــیار گس ــی بس ــف بدبین ــه تعری البت
و شــامل بدبینــی دربــاره مســائل اقتصــادی، 
توانایی هــای فــردی، ارتباطــات خــارج از چارچــوب 
خانــواده و مســائل بهداشــتی و ســامت می شــود.

مرجــان محمدیــان، دکتــری روان شناســی عمومــی، 
بــا بیــان اینکــه دربــاره بدبینــی ســه طیــف مختلف 
ــه  ــی ب ــت بدبین ــان کــرد: یــک حال وجــود دارد، بی
صــورت اختــال اســت کــه بــه آن پارانوئیــد گفتــه 
می شــود و فــرد مبتــا بــه بیمــاری پارانوئیــد 
ــه فکــر  ــه دیگــران ب ــن فکــر اســت ک مــدام در ای

ــران کــردن زندگــی او هســتند. وی
وی افــزود: ایــن اختــال درمــان دارد و فــرد مبتــا 

ــتفاده از دارو و  ــص و اس ــه متخص ــه ب ــا مراجع ب
ــد. ــود یاب ــد بهب ــی می توان روان درمان

ــه بیمــاری  ــا ب ــرد مبت ــه اینکــه ف ــا اشــاره ب وی ب
پارانوئیــد )ســوء ظن همــراه بــا توهــم( بــه زمیــن 
و زمــان شــک دارد، گفــت: فــرد مبتــا بــه پارانوئیــد 
احســاس می کنــد هــر کــس او را می شناســد 
بــرای وی نقشــه هایی خصمانــه می کشــد کــه 
فــرد بــر اثــر عواملــی ماننــد بیمــاری یــا اســتفاده 
از مــواد مخــدر ماننــد آمفتامین هــا دچــار بدبینــی 

بیمارگونــه شــده اســت.
 بدبینی به هسته ارتباطات افراد هم 

نفوذ می کند
بیمــاری پارانوئیــد نوعــی روان گســیختگی مزمــن 
ــاز  ــه درمان هــای بلندمــدت نی و جــدی اســت و ب
دارد. مبتــا بــه پارانوئیــد مــدام در ایــن فکــر اســت 
ــی او  ــردن زندگ ــران ک ــر وی ــه فک ــران ب ــه دیگ ک
هســتند و از ایــن رو، وجــود هــر کســی را در اطراف 

ــد برمی شــمارد. ــه یــک تهدی ــه منزل خــودش ب
محمدیــان بــا اشــاره بــه اینکــه اختــال پارانوئیــد 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــرد مبت ــک ف ــط نزدی رواب
ــادر  ــر، م ــه خواه ــرد ب ــرد: ف ــار ک ــد، اظه می ده
ــاس  ــود و احس ــن می ش ــود بدبی ــر خ ــا همس ی
ــن  ــس در ای ــد؛ پ ــه می کنن ــه او توطئ ــد علی می کن
اختــال بدبینــی بــه هســته ارتباطــات افــراد هــم 

نفــوذ می یابــد.
ــا  ــا ب ــی م ــری از بدبین ــف دیگ ــزود: در طی وی اف

ــن  ــه ای ــتیم ک ــه هس ــد مواج ــخصیت پارانوئی ش
ــه  ــد و ب ــک نمی کنن ــوده و ریس ــاط ب ــراد محت اف
ــه در  ــوند ک ــی نمی ش ــی صمیم ــا کس ــرعت ب س
ــیب  ــاط آس ــته ارتب ــخصیت ها، هس ــوع ش ــن ن ای
ــعاع  ــی تحت الش ــک خیل ــط نزدی ــد و رواب نمی بین

آن قــرار نمی گیــرد.
ــد کــرد:  ایــن دکتــری روان شناســی عمومــی تاکی
در طیــف اول و دوم افــراد مبتــا حتمــا بایــد 
ــوع  ــچ ن ــد و هی ــه یــک متخصــص مراجعــه کنن ب

ــدارد. ــود ن ــا وج ــرای آن ه ــی ب خوددرمان
 خُلق پارانوئید را بشناسید

فــرد شــکاک و بدبیــن همــواره خــود را در معــرض 
خطــر می بینــد و از نظــر او »همــه از پشــت خنجــر 
ــن و زمــان بدبیــن  ــه زمی ــع او ب ــد«. در واق می زنن
اســت و بــا شمشــیر تهمــت، زندگــی را از پــا 

ــی آورد. درم
محمدیــان بــا اشــاره بــه اینکــه در طیــف دیگــری 
از بدبینــی افــراد رفتار هــای پارانوئیــد از خــود 
نشــان می دهنــد، بیــان کــرد: ُخلــق پارانوئیــد 
کــه در اصطــاح عــام »بدبینــی« نــام دارد، زمانــی 
بازه هــای  در  فــرد  یــک  ایجــاد می شــود کــه 
زمانــی مشــخص چندیــن بــار بــا شکســت از 
ــه صــورت  ــه ب ســوی دیگــران مواجــه می شــود ک
ناخــودآگاه ایــن فــرد بــه حالــت گــوش بــه زنگــی 

می رســد.
وی افــزود: وقتــی در یــک بــازه زمانــی مشــخص 

ــرد پشــت ســر هــم رخ  ــرای ف ــد ب ــاق ب ــد اتف چن
ــر  ــده و منتظ ــرطی ش ــدن ش ــم ب ــد، کم ک می ده
یــک اتفــاق بــد و آسیب زاســت کــه بــه آن بدبینــی 
ــه در دو  ــاط اســت ک ــرد محت ــی ف ــد؛ یعن می گوین

ــود. ــته بندی می ش ــی دس ــن بدبین ــف ای طی
ایــن دکتــری روان شناســی عمومــی ادامــه داد: در 
یــک طیــف یــا خــود فــرد مــدام دچــار شکســت 
آن موضــوع شــرطی  بــه  نســبت  و  آســیب  و 
ــران و  ــرد از دیگ ــف دوم ف ــت و در طی ــده اس ش
جامعــه دربــاره موضوعــی اخبــار ناگــواری شــنیده 
ــاع  ــرای اجتم ــد ب ــوده و می توان ــاک ب ــه خطرن ک

ــد. ــیب زا باش آس
ــورده  ــتی نخ ــچ شکس ــرد هی ــی ف ــت: یعن وی گف
اســت، امــا در فضا هــای مختلــف انــواع شکســت ها 
ــوع آن هــا اطــاع  را مشــاهده کــرده و از نحــوه وق
ــد  ــرون مانن ــوار از بی ــات ناگ ــت. اتفاق ــه اس یافت
ــد  ــه می کنن ــا حمل ــای م ــه باور ه ــروس ب ــک وی ی
ــرون  ــاق را از بی ــد اتف ــرد چن ــی ف ــه وقت و درنتیج
ــد. ــد ش ــی خواه ــار بدبین ــد، دچ ــاهده می کن مش

 روش های درمان بدبینی
ــرر و  ــنیدن مک ــدن و ش ــل دی ــه دلی ــن ب آدم بدبی
ناکافی هــای  و  شکســت ها  بدی هــا،  مــداوم 
ــط در  ــیاه از محی ــی و س ــی منف ــراوان، اطاعات ف
ــت  ــد و تح ــی می کن ــود بایگان ــن خ ــزن ذه مخ
تأثیــر آن هــا بــه مــرور بــه تجربــه و تحلیــل 

می پــردازد. ورودی هــا 
اطاعــات  برخــاف  می توانــد  انســان  اگرچــه 
ــر  ــش در براب ــاد خوی ــا اراده و اعتق ــد و ب عمــل کن
تمامــی تحمیــات و تلقینــات و تعلیمــات بایســتد، 
امــا ایــن گــروه جــزو اقلیــت بســیار ناچیــز قــرار 
می گیرنــد؛ بنابرایــن بــرای معالجــه و درمــان 
ــای  ــد ورودی ه ــی، بای ریشــه ای ســوءظن و بدبین
ذهــن و ضمیــر خــود را کنتــرل کنیــم؛ زیــرا چشــم 
و گــوش و دهــان ســه شــاهراه مهــم ورودی هــای 
ذهــن انســان هســتند کــه بایــد مراقــب آن هــا بــود 
تــا داشــته ها و ورودی هــای ســالم ذهــن، موجــب 

ــود. ــالم آن ش ــای س خروجی ه
محمدیــان بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه انتشــار 
اخبــار توســط افــراد غیرمتخصــص بــر ایجــاد 
ــی را در  ــاس منف ــد و احس ــن می زن ــی دام بدبین
ــد  ــرد: بای ــان ک ــد، خاطرنش ــاد می کن ــراد ایج اف
افــراد ســعی کننــد فقــط اخبــار مســتند و رســمی 
را رصــد کننــد و هــرگاه احســاس کردنــد کــه دچــار 
بدبینــی شــده اند تــا مدتــی ســمت اخبــار به ویــژه 
اخبــار نامعتبــری کــه در فضــای مجــازی منتشــر 
می شــود، نرونــد و از اخبــار مفیــد و آموزنــده 

ــد. اســتفاده کنن
ــی  ــی عموم ــری روان شناس ــن دکت ــه ای ــه گفت ب
رصــد اخبــاری کــه حــاوی امــواج و انــرژی منفــی 
ــر روحیــه فــرد اثــر می گــذارد و حــس  هســتند، ب

ــد. ــت می کن ــی را در او تقوی بدبین
ــد شکســت را  ــه چن ــرادی ک ــرد: اف ــح ک وی تصری
پشــت ســر هــم تجربــه کرده انــد، حتمــا یــک کار 
ــام  ــت، انج ــی اس ــوس و حتم ــه ملم ــق را ک موف
ــار در  ــه ب ــه س ــی ک ــال خانم ــور مث ــه ط ــد؛ ب دهن
رابطــه عاطفــی خــود شکســت خــورده اســت، بایــد 
ســعی کنــد بــه ســمت انجــام کار و اتفــاق جدیــدی 
ــا یــک موفقیــت را در بیــن شکســت های  ــرود ت ب
خــود تجربــه کنــد تــا ایــن شکســت ها بــرای او بــه 
شــکل یــک عــادت و رفتــار درنیایــد و فــرد دچــار 

بدبینــی نشــود.
نوســان  اثــر  در  زنــان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مــردان  از  احساســی تر  جنســی  هورمون هــای 
ــم  ــن مه ــه ای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــتند، اظه هس
شــدت و ناراحتــی هــر شکســت در زنــان بیــش از 
مــردان اســت و در نهایــت زنــان بــا تعــداد کمتــری 

از شکســت ها بــه درجــه بدبینــی می رســند.

ــد ظرافــت  ــه اینکــه خداون ــا اشــاره ب ــان ب محمدی
و احســاس را در وجــود زنــان نهــاده اســت، بیــان 
کــرد: احســاس یعنــی ظرافــت و زمانــی کــه 
ــکنندگی آن  ــال ش ــد، احتم ــر باش ــی ظریف ت ظرف
بیشــتر بــوده و محافظــت بیشــتری الزم دارد؛ 
ــه  ــا ب ــر ی ــط خــود محتاط ت ــان در رواب ــن زن بنابرای
ــن  ــرای دوری از ای ــن می شــوند و ب اصطــاح بدبی
ــد  ــد از ارتباطــات کوتاه مــدت دوری کنن ــده، بای پدی
ــه  ــد و ب ــه نکنن ــداوم را تجرب ــت های م ــا شکس ت
ــد  ــی ندارن ــه آن هــا اطمینان ــوز ب ــه هن ــی ک آدم های
چــه از نظــر کاری و چــه عاطفــی وابســته نشــوند 
تــا باور هــای آن هــا آســیب نبینــد و درنتیجــه 

ــن نشــوند. بدبی

،،
بدبینــی، نگرشــی اســت کــه در آن رونــد 
آرزو هــای  و  اســت  تباهــی  بــه  رو  امــور 
پلیدی هــا  و  نمی شــود  بــرآورده  آدمــی 
و  خوبی هــا  بــر  زندگــی  ســختی های  و 

می کنــد ســنگینی  آن  خوشــی های 

چطورعینکبدبینیخودرابرداریم؟
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در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
 پیوند با مسجد 

سعادتمندی و رستگاری
ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده  ول نماین
ــا مســاجد، ســعادتمندی و رســتگاری را در پــی  ــد ب پیون

دارد.
حجت  االســام و المســلمین محمدعلــی نکونــام شــامگاه 
دســت اندرکاران  از  تجلیــل  همایــش  در  سه شــنبه 
اظهــار کــرد: همــه  مســاجد در شهرســتان ســامان 
فعــاالن مســاجد در ایــن همایــش جمــع شــده اند تــا بــا 
هم اندیشــی ارتبــاط مــردم بــا مســاجد را بهبــود بخشــند.

ــان بیشــتر از  ــر جــان، روح و دلم ــار داشــت: اگ وی اظه
آنچــه هســت، حــال و هــوای مســجدی بــه خــود بگیــرد، 

حتمــا ســعادتمند و رســتگار خواهیــم شــد.
بختیــاری  و  چهارمحــال  در  فقیــه  ولــی  نماینــده  
ــا مســجد  ــرد: غیرممکــن اســت کســی ب خاطرنشــان ک
ارتبــاط برقــرار کنــد و خدایــی ناخواســته جــزو معذبیــن 
درگاه الهــی باشــد و شــب اول قبـــر بــدی داشــته باشــد.
نکونــام بــا بیــان اینکــه شــب اول قبــر بــرای یــک انســان 
ــت:  ــود، گف ــت می ش ــای بهش ــی از باغ ه ــجدی باغ مس
در ایــن راســتا اگــر انســان درســتکار، مســجدی و اهــل 
عمــل باشــد و صرفــا اهــل شــعار نباشــد و بــه محتــوای 

مســجد، جامــع عمــل بپوشــاند، بهشــتی خواهــد بــود.
وی محتــوای مســجد را وجــود نازنیــن پیامبــر اکرم )ص( 
دانســت و بیــان داشــت: پیامبــر گرامــی اســام )ص( در 
اولیــن گام از برنامه هــای اجتماعــی خــود، مســجد را بنــا 
نهادنــد و هرچــه بــرای تربیــت انســان و ســامت جامعــه 
بــود، در مســجد شــکل دادنــد کــه ایــن موضــوع نوعــی از 

محتــوای مســجد اســت.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی چهارمحــال و بختیاری 
ادامــه داد: محتــوای مســجد، همــان محتــوای یــک 

انســان کامــل اســت.
نکونــام بیــان داشــت: اگــر کســی بتوانــد محتــوای ایــن 
نــوع زیبایی هــا را در مســاجد شــکل دهــد و چنیــن 
پیونــدی را بــا مســاجد برقــرار کنــد، آن مســجد بهشــتی 
ــد  ــت خواه ــل بهش ــز اه ــجدی نی ــرد مس ــت و آن ف اس

بــود.
ــر اینکــه مســاجد بایــد محتــوای نبــوی  ــا تاکیــد ب وی ب
بــه خــود بگیرنــد، تصریــح کــرد: اگــر آن فــرد مســجدی 
محتــوای مســجدی بــه خــود گرفــت، بــدون تردیــد جــزء 

افــراد بهشــتی خواهــد بــود.
اینکــه هم اکنــون  بیــان  بــا  امــام  جمعــه شــهرکرد 
ــیم  ــه ترس ــی ک ــن صورت ــه ای ــا ب ــاجد م ــت مس وضعی
ــراد  ــاجد و اف ــا مس ــا واقع ــزود: آی ــت، اف ــم نیس کردی
مســجدی مــا بهشــتی هســتند؟ اگــر نمی توانیــم پاســخ 
آن را بدهیــم، معلــوم می شــود کــه مســاجد مــا در طــراز 

ــت. ــامی نیس ــوری اس ــام جمه ــام و نظ اس
نکونــام در ادامــه گفــت: در ایــن راســتا همــه مــا مســئول 
هســتیم و درواقــع اراده، تــوان و انــواع ظرفیت هایــی کــه 
ــه اجــرا برســانیم؛  ــد ب ــم، می بای مــا در ایــن عرصــه داری
چــرا کــه ایــن کار بــا کشــمکش و اختــاف صــورت 

نخواهــد گرفــت. 

گردشگری
برگزاری نمایشگاه گروهی نگارگری 

 تذهیب و نقاشی »نقش خیال« 
در اصفهان

سرپرســت معاونــت صنایــع  دســتی و هنرهــای ســنتی 
اداره  کل میــراث  فرهنگــی، صنایع  دســتی و گردشــگری 
اصفهــان، صبــح دیــروز 1 شــهریور 96، از برگــزاری 
ــوان  ــت عن ــی تح ــب و نقاش ــی تذهی ــگاه گروه نمایش
ــدان  ــر از هنرمن ــار نف ــرکت چه ــا ش ــال« ب ــش خی »نق

ــر داد. ایــن شــهر خب
ــع  ــت صنای ــت معاون ــی، سرپرس ــر جعفرصالح  جعف
ــی  ــراث  فرهنگ ــنتی اداره  کل می ــای س ــتی و هنره دس
ــه کار گروهــی، آن  هــم  ــت: از آنجــا ک ــن اســتان گف ای
ــر  ــی کمت ــدان ایران ــان هنرمن ــرِی آن در می ــوع هن از ن
مرســوم اســت، بنابرایــن بــا هم اندیشــی چهــار نفــر از 
هنرمنــدان، نمایشــگاهی بــا هــدف تشــویق ایــن شــیوه 

در نقش خانــه هنرهــای ســنتی برگــزار می شــود.
ــی  ــاهد هنرنمای ــگاه ش ــن نمایش ــه داد: در ای  او ادام
آثــاری اصیــل از هنرمنــدان جــوان ایــن عرصــه در زمینه 
نگارگــری و تذهیــب هســتیم کــه نگاره هایــی ریشــه دار 
و برگرفتــه از داســتان های نظامــی گنجــوی و الگوهــای 
صفــوی را در قالــب یــازده اثــر بــه نمایــش گذاشــته اند. 
بــرای خلــق هــر یــک از ایــن آثــار بیــش از یــک ســال 

زمــان صــرف شــده اســت.
سرپرســت معاونــت صنایــع  دســتی و هنرهــای ســنتی 
اداره  کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
ــنتی  ــای س ــه هنره ــر نقش خان ــوی  دیگ ــزود: از س اف
در ایــن دوره از کار خــود مزیــن بــه آثــاری متفــاوت از 
یکــی از هنرمنــدان نقــاش اســتان اســت. ایــن نقــاش 
بــا 15 تابلــو رنــگ  و  روغــن و بــا شــیوه های رئالیســتی 
ــر از  ــا پ ــی ام ــه هایی واقع ــق گوش ــه خل ــک ب و رمانتی
ــم از  ــودات اع ــتنی موج ــط دوست داش ــاس رواب احس

انســانی و غیــر آن پرداختــه اســت.
فضــای  از  دیگــری  بخــش  جعفرصالحــی گفــت: 
ــار زیبایــی اســت کــه در ایــن  ــه، نمایشــگر آث نقش خان
ــد،  ــود هنرمن ــه خ ــبکی ک ــا س ــده ب ــیده ش ــار کوش آث
قابلیت هــای  از  نشــانه هایی  اســت،  آن  آفریننــده 
فــراوان نقاشــی تخــت و دو بعــدی را بــه نمایــش 
ــری  ــام »نگارگ ــیوه ن ــن ش ــق ای ــد خال ــذارد. هنرمن بگ
آمیختــه« را بــر ایــن ســبک گذاشــته و مضامیــن 
تابلوهــای او همگــی برگرفتــه از نمادهــای زیبــای 
اخاقــی و انســانی اســت و هیچ گونــه نشــانه ای از 
غــم و دشــمنی در آن هــا یافــت نمی شــود. نمایشــگاه 
گروهــی »نقــش خیــال«، ســاعت 11 صبــح روز شــنبه 
4 شــهریورماه افتتــاح می شــود و تــا تاریــخ 10 شــهریور 
همــه روزه از ســاعت 10 تــا 20 در محــل نقش خانــه 
هنرهــای ســنتی، واقــع در میــدان نقــش جهــان، 
ــد  ــاده بازدی ــف هللا آم ــیخ  لط ــجد ش ــازار مس ــدای ب ابت

عاقه منــدان خواهــد بــود. میــراث آریــا 

نهج الباغــه،   14 حکمــت  اســاس  بــر 
ــد  ــی می مانن ــه پرندگان ــد ب نعمت هــای خداون
ــه آن هــا شــکرگزار باشــیم،  کــه اگــر نســبت ب
ــر  ــی اگ ــینند؛ ول ــا می نش ــاخه های م ــر ش ب
ــد  ــه یــک پــر خواهن قــدردان نباشــیم، یــک ب

ــید. کش
 در حکمــت 14 نهج الباغــه آمــده اســت: 
ــُروا  »اَِذا َوَصَلــْت ِإَلْیکـُـْم َأْطــَراُف النَِّعــِم َفــاَ ُتَنفِّ

ــکِْر«  ــِة الشُّ ــا ِبِقلَّ َأْقَصاَه
ــکار  ــروردگار آش ــت پ ــانه هاى نعم ــون نش »چ
ــود دور  ــا را از خ ــى نعمت ه ــا ناسپاس ــد، ب ش

نســازید.«
انعــام  حاصــل  الهــی؛  داده هــای  نعمــت: 
خداونــد، مــادی یــا معنــوی، درونــی یــا 
ــل و  ــا بالفع ــی ی ــتعداد و توانای ــی، اس بیرون

عینــی
)دربــاره  پرانــدن  دادن؛  فــراری  تنفــروا: 

پرنــدگان(.
نعمت هــای خداونــد، داده هــا و انعــام اوســت؛ 
اگــر مــا آن هــا را داشــته های خــود و مایملکــی 
ــه  دائــم بپنداریــم و جــزء الینفــک خویــش ب
حســاب بیاوریــم، دیگــر زمینــه ای برای تشــکر 
و سپاســگزاری باقــی نمی مانــد. نعمت هــا، 
بسیارشــان عاریتــی و موقت انــد و در داد و 
ســتد نســبت بــه مــا، گاه داده می شــوند و گاه 
ــد  ــی می خواهن ــا بازده ــتانده؛ نعمت ه ــاز س ب
و مــورد ســؤال قــرار خواهنــد گرفــت )لتســئلن 
ــاد  ــی زی ــن از طرف ــم(؛ بنابرای ــن النعی یومئذع

ــد  ــاد می کن ــئولیت را زی ــط مس ــان فق بودنش
ــم  ــا ک ــود ی ــر ش ــرور و فخ ــث غ ــد باع و نبای
بودنشــان نبایــد بــه ناامیــدی و یــأس یــا 
ــا  ــد ب ــر بای ــد و از طــرف دیگ ــراض بینجام اعت
ــه  ــرد؛ وگرن ــرمایه ها کار ک ــا و س ــن نعمت ه ای
 هــرز رفتــن و هــدر رفتــن آن بــه دنبــال می آیــد 
و رکــود و احتکارشــان فســادآور اســت. وقتــی 
نعمت هــا را داده هــای خداونــد دانســتیم و 
فهمیدیــم کــه مــال مــا نیســتند و انعــام اویند، 
ــه کارشــان  ــز ب ــا او نی ــع در راه دشــمنی ب بالتب

نخواهیــم گرفــت.

در ایــن کام امــام)ع(، گویــی نعمت هــای 
خداونــد چــون پرندگانــی تصــور شــده اند 
ــارش  ــز در کن ــه نی ــی، بقی ــدن یک ــا آم ــه ب ک
ــد نشســت؛ یعنــی هــم نوعــی تدریــج  خواهن
در اعطــا و هــم ســنخیتی بیــن نعمت هــا 

ــج  ــه تدری ــک و ب ــه ی ــک ب ــده می شــود، ی دی
ــاید  ــاره )ش ــه یک ب ــی و ب ــه دفع ــد و ن می آین
ــزان شــکر مــا را بســنجد و هــم اینکــه  ــا می ت
عنایتــش  و  لطــف  بدانیــم همــواره مــورد 
هســتیم(؛ یکــی کــه بیایــد، بقیــه دوســتانش  

را نیــز صــدا می کنــد. 
هــر نعمتــی را بایــد ســرآغاز سلســله ای از 
ــت  ــا در دس ــرطش ام ــت؛ ش ــا دانس نعمت ه
ــراری داد؛  ــا را ف ــد آن ه ــت؛ نبای ــان اس خودم
را  نشستنشــان  شــاخه های  خــود  آن هــا 
ــن  ــن ای ــاید در بی ــی ش ــد و حت ــدا می کنن پی
هــم  را  النه شــان  برگ هــا،  و  شــاخه ها 
بســازند و منــزل کننــد. بایــد شــاخه های 
ــد و  ــته باش ــا را داش ــتن آن ه ــاب نشس ــا ت م
و جغدهــای  نفــس  بازیگــر  مترســک های 

ــد. ــراری ندهن ــا را ف ــیطان، آن ه ــوم ش ش
ــا  ــوند و ب ــاد می ش ــا زی ــکر م ــا ش ــا ب نعمت ه
ــد و  ــت می رون ــی مان از دس ــر و چشم پوش کف
عــذاب شــدید از دســت دادنشــان دامنگیرمــان 
می شــود؛ ایــن یــک قانــون الهــی اســت 
ــْم ِإنَّ  ــْن کََفْرُت ــْم َو َلِئ ــکَْرُتْم َلَِزیَدنَّکُ ــْن َش )َلِئ
ــی َلَشــِدیٌد(؛ ایــن قانــون و ســنت الهــی  َعذاِب
را می تــوان قانــون  قبــض و بســط ِانعــام حــق 
ــیدن  ــتعداد اندیش ــی و اس ــر توانای ــد؛ اگ نامی
و تفکــر را در انســان نعمــت خداونــد بــه 
ــت  ــن نعم ــه بزرگ تری ــه البت ــم ک ــمار آوری ش
خداســت بــه نــوع انســان، آنــگاه حاصــل 
ایــن نعمــت یعنــی معرفــت بشــری نیــز 

ــد  ــط خواه ــض و بس ــون قب ــن قان ــع همی تاب
ــبت  ــر نس ــه بش ــی ک ــه میزان ــی ب ــود؛ یعن ب
حقیقــی اش  و  درســت  دریافت هــای  بــه 
عمــل کنــد و آن هــا را در راه درســت خــود 
بــه کار بگیــرد )شــکر(، بــه همــان میــزان بــه 
دســت  بیشــتری  و  عالی تــر  دریافت هــای 
خواهــد یافــت و دایــره معرفتــش فربه تــر 
ــل  ــر عام ــای جدیدت ــد. معرفت ه ــد ش خواه
ــود  ــه خ ــتند، بلک ــی نیس ــط معرفت ــن بس ای
ــان  ــد. هم ــمار می آین ــه ش ــکر ب ــه آن ش نتیج
ــر شــاخه  ــه قدومشــان ب ــد ک ــدگان دیگرن پرن
ــود  ــا خ ــت، ام ــارک اس ــری مب ــت بش معرف
ــه ایــن شــاخه  ــه دلیــل شــکر یــا کفــر مــا ب ب
نزدیــک یــا دور شــده اند، ولــی عامــل نیســتند، 

نــد. نتیجه ا
اجتماعــی  توســعه  در  قانــون حتــی  ایــن 
ــرار  ــم برق ــادی و ... ه ــا اقتص ــی ی ــا سیاس ی
ــا ایــن نــگاه همــه ایــن توســعه های  اســت؛ ب

مختلــف حاصــل شــکر اجتمــاع و اجتماعی اند 
ــه  ــند ک ــه می رس ــه نتیج ــت ب ــی درس و موقع
منابــع و ســرمایه های طبیعــی و انســانی و 
اجتماعــی و معنــوی جامعــه بــه درســتی مــورد 
شــکر قــرار گیرنــد؛ یعنــی در جــای خــود بهــا 
ــوند؛  ــه ش ــه کار گرفت ــت ب ــده و درس داده ش
ایــن اســت کــه ایــن پرنــدگان زیبــای توســعه 
نیــز نتیجــه شــکر اجتماعــی مــا هســتند و بــا 
ــم از  ــا ه ــا، آن دیگری ه ــی از آن ه ــدن یک آم
ــت و  ــکر اس ــان ش ــا هم ــند. زیربن راه می رس

ــای آن. ــعه روبن توس
ــه  ــا را ب ــد نعمت ه ــی بای ــکرگزاری واقع در ش
ســوی خداونــد جهــت داد و راهــش ایــن 
اســت کــه چیــزی را کــه می خواهــی بــه 
ســوی او جهــت دهــی، در مســیر مــردم قــرار 
دهــی؛ خلــق خــدا عیــال اوینــد، باید در مســیر 
خــدا مــردم را حرکــت داد و نیازهایشــان را 

ــرد. ایکنــا ــع ک رف

قبض و بسط اِنعام حق

ــت: در  ــزد گف ــتان ی ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــس س رئی
صورتــی کــه نیــاز بــه ســاخت مســاجد بیــن راهــی 
ــران  ــتاد خی ــت س ــد از ظرفی ــود، بای ــاس ش احس

ــت. ــره گرف ــه به ــن زمین ــتان در ای ــاز اس مسجدس
 حجت االســام علــی حبیبیــان دیــروز در جلســه ای 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه ــا مدی ب
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه راه هــای 
اســتان یــزد از کیفیــت بســیار خوبــی برخــوردار 
ــای  ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــار داشــت: ب هســتند، اظه
بســیاری کــه در زمینــه نگهــداری از جاده هــای 
اســتان و تعویــض روکــش آســفالت آن شــده، 
الزم اســت همــه افــراد بــرای حفاظــت از آن تــاش 

ــد. کنن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از مــردم نســبت به 
مــواردی کــه ممکــن اســت زمینــه خرابــی آســفالت 
ــد  ــوان کــرد: بای ــد، عن ــد، اطاعــی ندارن را فراهــم کن
ــه  ــتان از جمل ــی اس ــتگاه های فرهنگ ــوی دس از س
ســازمان تبلیغــات و ســتاد اقامــه نمــاز جمعــه بــرای 

ــدام شــود. ــه اق فرهنگ ســازی در جامع
ــش  ــون نق ــه روحانی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب حبیبی
ــد،  ــه دارن ــی در فرهنگ ســازی در جامع بســیار مهم
عنــوان کــرد: در صورتــی کــه هماهنگی هــای الزم 
در ارتبــاط بــا بیــان مطالبــی مربــوط بــه ایــن 
ــی کــه هــر ســال  موضــوع در نشســت مبّلغــان دین
ــت  ــوان از ظرفی ــود، می ت ــه ش ــود، ارائ ــزار می ش برگ

ــرد. مهــر ــره ب ــه به ــن زمین ــون در ای روحانی

ــور در 3  ــه کش ــی ب ــی و آمریکای ــگران اروپای ــفر گردش  س
مــاه اول ســال 96 بــا رشــد فزاینــده ای همــراه بــوده اســت.

ــزی و  ــر برنامه ری ــر کل دفت ــژاد، مدی ــا مهاجری ن عبدالرض
حمایــت از توســعه گردشــگری، بــا اعــام آمــار گردشــگران 
ورودی بــه کشــور در ســه ماهــه نخســت امســال گفــت: در 
ســه ماهــه نخســت امســال ورود گردشــگران از کشــورهای 
حــوزه خلیــج  فــارس و عــراق بــا 9 درصــد کاهــش مواجــه 
ــط سیاســی کشــورهای حــوزه  ــر رواب شــده کــه تحــت تأثی
خلیــج  فــارس بــا ایــران پــس از جریان ســفارت عربســتان، 
ناامنــی در کشــورهای پیرامونــی و وضعیــت نامناســب 
ــوده و در دو ســال گذشــته  اقتصــادی در عــراق و ســوریه ب
ــرده  ــی ک ــران را نزول ــه ای ــی ب ــگران خارج ــار ورود گردش آم

اســت.

مهاجری نــژاد ادامــه داد: »ســال گذشــته در مجمــوع 4 
میلیــون و 911 هــزار و 920 نفــر بــه ایــران ســفر کردنــد کــه 
در مقایســه بــا ســال 94، 5.2 درصــد کاهــش آمــار داشــته 
کــه ناشــی از رشــد منفــی 9.9 درصــدی ســفر از کشــورهای 

حــوزه خلیــج فــارس و عــراق بــوده اســت.
توســعه  از  حمایــت  و  برنامه ریــزی  دفتــر  کل  مدیــر 
ــگر از  ــذب گردش ــد ج ــه رش ــال ب ــن ح ــگری در عی گردش
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــام اش ــس از برج ــی پ ــای اروپای بازاره
اگرچــه میــل بــه ســفر بــه ایــران در کشــورهای حــوزه خلیج  
فــارس و عــراق بنــا بــه شــرایط اقتصــادی و سیاســی کمتــر 
شــده، امــا ســفر گردشــگران اروپایــی و آمریکایــی بــه ایــران 
از ســال 95 )تــا تیرمــاه( بــا 56.6 درصــد رشــد همــراه بــوده 

اســت. ایســنا

 از ظرفیت خیران مسجدساز برای ساخت 
مساجد بین راهی استفاده شود

 رشد ۵۶ درصدی سفر اروپایی ها به ایران 
در سه ماه اول سال ۹۶

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 فاقد ســند رســمی 

ــات  ــت اســناد و امــاک کاشــان تصرف مســتقردر اداره ثب

ــده اســت  ــان محــرز گردی ــارض متقاضی ــه و بامع مالکان

. لــذا  مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه 

شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصله 

15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه 

صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند 

. مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 

مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبت اســناد کاشــان تســلیم 

ــخ  ــاه از تاری ــک م و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ی

تســلیم اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 

تقدیــم نماینــد0

اول.  هیــأت   139660302034006759 شــماره  رای   )1

حســن کــوه پیماونــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

20 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1263203507- ثلــث 

یکبابخانــه  ششــدانگ  از4410/45ســهم  ســهم   922

ــاک  ــی از پ ــماره10 فرع ــع بش ــاحت 381/9مترمرب بمس

2911  - اصلــی بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  هیــأت   139660302034006760 شــماره  رای   )2

حســین کــوه پیماونــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

ــث 922  ــماره1263191541- ثل ــان بش ــادره از کاش 25 ص

ســهم از4410/45ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

381/9مترمربــع بشــماره10 فرعــی از پــاک 2911  - اصلی 

بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(

اول. هیــأت  شــماره139660302034006761  رای   )3

بشــماره  الــه  ذبیــح  فرزنــد  ونــی  صادقــی  حســن 

شناســنامه 6 صــادره از کاشــان بشــماره 1263223524-  

ــه  ــث 922ســهم از4410/45ســهم ششــدانگ یکبابخان ثل

ــاک  ــی از پ ــماره10 فرع ــع بش ــاحت 381/9مترمرب بمس

2911  - اصلــی بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  هیــأت  شــماره139660302034007432  رای   )4

زهراآبــکار فرزنــد احمــد  شــماره شناســنامه 3347 

صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0075165971- ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت 122/8 متــر مربــع بشــماره 8 فرعــی 

مجــزی از 3و4 فرعــی از پــاک 3300- اصلــی واقــع  در 

بخــش 1 کاشــان )خریــداری از حســین ســاعدی وغیــره(

هیــأت  شــماره139660302034004992  رای   )5

ابوالفضــل   فرزنــد  ارانــی  نــوذرزاده  محدثــه  دوم. 

وبیــدگل  اران  از  صــادره  شناســنامه0  شــماره 

یکبابخانــه  ملی6190040284-ششــدانگ  بشــماره 

از  مجــزی  بشــماره12فرعی  بمســاحت106/02مترمربع 

ــاک 7233-  3و6و8 فرعــی و قســمتی از مشــاعات ازپ

اصلــی واقــع در اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان )خریــداری 

از اقــای علــی اکبــر فرجــی(

دوم.  هیــأت  شــماره139560302034030333  رای   )6

شــماره  فرزندحســین  زاده  زارع  شــفیعی  محمدرضــا 

صــادره شناســنامه235 

ملی1261704193-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان 

ــماره10فرعی  ــع بش ــاحت97/65 مترمرب ــه بمس یکبابخان

مجــزی از5 فرعــی و        قســمتی از مشــاعات 

ازپــاک 7625- اصلــی واقــع در پشــت مشــهد بخــش 1 

ــمی( ــک رس ــان )مال کاش

هیــأت   -  139660302034000343 شــماره  7(رای 

ــد  ــی محم ــد عل ــادی فرزن ــدم ب ــان مق ــی حیدری اول. عل

بشــماره  شناســنامه 4015 صــادره از نطنــز  بشــماره ملــی 

1239204701-ششــدانگ کارگاه جوشــکاری بمســاحت 

491/6 مترمربــع بشــماره11404فرعی مجــزی  از 2  فرعــی 

از پــاک 2- اصلــی واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ــه رضــا کیســه چــی( ــداری ازورث )خری

اول. شــماره139660302034005174هیأت  8(رای 

ملــی14000277247- بشناســه  کاشــان  شــهرداری 

ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان بمســاحت 99/20مترمربــع 

بشــماره11460فرعی مجــزی از 800 فرعــی ازپــاک 2- 

اصلــی واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ازمحمودایــزدی و غیــره(

اول.زهــرا  شــماره139660302034005946هیأت  9(رای 

قائمــی نــژاد فرزنــد علــی اکبــر بشــماره  شناســنامه 1581 

صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261837592ششــدانگ 

بشــماره11464  مترمربــع   180 بمســاحت  یکبابخانــه 

ــاد  ــح اب ــع در صال ــی واق ــاک 2- اصل ــی از پ از286فرع

ــی( ــداله صادق ــه اس ــداری ازورث ــان )خری ــش 2 کاش بخ

اول.  هیــأت  شــماره139660302034003582  10(رای 

مهــدی صــدف ســاز فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه1116 

صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1261887638-ســه دانــگ 

بمســاحت133/39مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

بشــماره652 فرعــی  ازپــاک3و18- اصلــی واقــع در 

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

11(رای شــماره139660302034003586 هیــأت اول. فهیمه 

مختــاری حســنارودی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه24 

ــگ  ــه دان ــماره ملی1263018092-س ــان بش ــادره ازکاش ص

بمســاحت133/39مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

بشــماره652 فرعــی  ازپــاک3و18- اصلــی واقــع در 

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

12(رای شــماره139660302034003526هیأت اول. قاســم 

قاســمی ارمکــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه22 

ــدانگ  ــماره ملی1263137180-شش ــان بش ــادره ازکاش ص

ــماره251  ــع بش ــاحت486/66 مترمرب ــاب کارگاه بمس یکب

فرعــی  ازپــاک4- اصلــی واقــع در عیســی ابــاد بخــش 2 

ــه کوچــی( ــی ال ــداری از ول کاشــان )خری

اول  هیــأت   139660302034008018 شــماره  رای   )13

ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــی فرزندمحمدعل ــادی میرزائ . ه

ــی 1260486125-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 49607ص

یکدانــگ ونیــم از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور 

مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر  مشــتمل 

بشــماره 1817فرعــی مجــزی از 1601 فرعــی از پــاک 10- 

ــان)انتقال  ــش2 کاش ــه بخ ــی اقبالی ــع دراراض ــی واق اصل

ــی( اجرائ

 . اول  هیــأت  رای شــماره 139660302034008022   )14

محمدرضــا میرزائــی فرزندمحمدعلــی بشــماره شناســنامه 

ــی 0058988467-  ــماره مل ــران بش ــادره از ته 15723ص

یکدانــگ ونیــم از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور 

مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر  مشــتمل 

ــاک 10  ــی از پ ــزی از 1601 فرع ــی مج ــماره 1817فرع بش

- اصلــی واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال 

ــی( اجرائ

 . اول  هیــأت   139660302034008008 شــماره  رای   )15

ســیدعلی موســوی فرزندســیدتقی بشــماره شناســنامه 0 

صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0010222111- نیــم دانــگ از 

ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل بــر ســاختمان 

بمســاحت 3815 متــر مربــع بشــماره 1817فرعــی مجــزی 

از 1601 فرعــی از پــاک10 - اصلــی واقــع دراراضــی اقبالیــه 

بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

 . اول  هیــأت   139660302034008010 شــماره  رای   )16

مهدیــه میرزائــی فرزندمحمدعلــی بشــماره شناســنامه 

ــم  ــی 1250331821 – نی ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 0 ص

دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل 

بشــماره  مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر 

ــی  ــاک 10 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1601 فرع 1817فرع

واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

 . اول  هیــأت   139660302034008012 شــماره  رای   )17

مریــم میرزائــی فرزندمحمدعلی بشــماره شناســنامه 9067 

صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0056855524- نیــم دانگ 

از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل بر ســاختمان 

بمســاحت 3815 مترمربــع بشــماره 1817فرعــی مجزی از 

1601 فرعــی از پــاک 10 - اصلــی واقــع دراراضــی اقبالیــه 

بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

 . اول  هیــأت  رای شــماره 139660302034008022   )18

ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــی فرزندمحمدعل ــه میرزائ محبوب

5721 صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0067678637- 

نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل 

بشــماره  مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر 

ــی  ــاک 10 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1601 فرع 1817فرع

واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

 . اول  هیــأت   139660302034008016 شــماره  رای   )19

ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــی فرزندمحمدعل ــه میرزائ مرضی

ــی 1262097381-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 2573 ص

نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل 

بشــماره  مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر 

ــی  ــاک 10 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1601 فرع 1817فرع

واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

 . اول  هیــأت   139660302034008020 شــماره  رای   )20

ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــی فرزندمحمدعل ــوره میرزائ منص

1579 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262003512- 

نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل 

بشــماره  مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر 

ــی  ــاک 10 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1601 فرع 1817فرع

واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

اول.  هیــأت  شــماره139660302034003608  رای   )21

بشــماره  فرزنــد حســین   بوســتانی کاشــانی  بهــروز 

شناســنامه 65632 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1260446387- ســه دانــگ از ششــدانگ اعیانــی احداثی 

ــع بشــماره  ــر مرب ــه بمســاحت49/25 مت درعرصــه موقوف

9433 از 63  فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع درزیــدی 

ــاف ( ــه اوق ــاره نام ــان )اج ــش دو کاش بخ

اول.  هیــأت  شــماره139660302034003609  رای   )22

ــنامه 4540  ــماره شناس ــین  بش ــد حس ــده فرزن لیاپناهن

صــادره از تهــران بشــماره ملــی0061289906- ســه دانــگ از 

ششــدانگ اعیانــی احداثــی در عرصــه موقوفــه بمســاحت 

49/25 متــر مربــع بشــماره 9433 از 63 فرعــی از  پــاک 

11- اصلــی واقــع درزیــدی بخــش دو کاشــان )اجــاره نامــه 

اوقــاف (

اول.  هیــأت  شــماره139660302034005054  رای   )23

ــد رضــا بشــماره شناســنامه 0 صــادره  ــره پاســپار فرزن زه

ششــدانگ   -  1250161819 ملــی  بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه بمســاحت 129/60 متــر مربــع بشــماره 9435 از 

408فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع درزیــدی بخــش دو 

ــوروزی ( ــادی ن ــداری ازه ــان )خری کاش

139660302034005865هیــأت  شــماره  رای   )24

عزیزالــه  فرزنــد  ابــادی  نــوش  اربابــی  دوم.مهیــن 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه3  بشــماره 

ــتمل  ــواری مش ــدانگ چهاردی ــی1263184243- شش مل

براطــاق بمســاحت 200/70 مترمربــع بشــماره 9441 فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک 11  - اصل ــی از پ ــزی از 6428 فرع مج

زیــدی  بخــش2 کاشــان)خریداری ازاقــای عزیزالــه اربابــی 

ــادی( ــوش اب ن

دوم. شــماره139660302034007635هیأت  رای   )25  

بشــماره  غامعلــی  فرزنــد  جوشــقانی  نــوری  داود 

از صــادره  شناســنامه1572 

دانــگ  ســه  ملــی1261180216-  بشــماره  کاشــان 

مترمربــع   133/10 بمســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

بشــماره 9444 از 7851 فرعــی ازپــاک 11  - اصلــی 

واقــع در زیــدی بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ازســیدتقی محمــدی نــوش ابــادی(

شــماره139660302034007636هیأت  رای   )26

حســین  فرزنــد  اســترکی  شــاکری  دوم.فاطمــه 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه1790  بشــماره 

ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ــی1261870646- ســه دان مل

از 7851  بمســاحت 133/10 مترمربــع بشــماره 9444 

ــش2  ــدی بخ ــع در زی ــی واق ــاک 11  - اصل ــی ازپ فرع

کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازســیدتقی محمــدی 

نــوش ابــادی(

دوم.  139660302034008094هیــأت  شــماره  27(رای 

شناســنامه  بشــماره  فرزنداســدهللا  بلبلــی  فاطمــه 

727صــادره ازکاشــان بشــماره 1261576438- ششــدانگ 

ــع بشــماره 4186  ــه بمســاحت 245/37 مترمرب یکبابخان

فرعــی مجــزی از265 فرعــی از پــاک 12  - اصلــی 

واقــع در جمــال آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه 

ــکار( ــااله دیم ماش

28( رای شــماره 139660302034007585 هیــأت دوم. 

ــواد بشــماره شناســنامه 830  ــد ج اللهیارپورقاســمی فرزن

صــادره از کاشــان بشــماره 1262262372-ششــدانگ 

ــع بشــماره  ــاب ســاختمان بمســاحت 39/55 مترمرب یکب

5661 از257/5265فرعــی از پــاک13  - اصلــی واقــع در 

ــم بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( دشــت حکی

دوم.  هیــأت   139660302034005176 شــماره  رای   )29

حســین نجفــی فــر فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه 

ــی 1262387957-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 1367 ص

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 33/95 متــر مربــع 

بشــماره 666فرعــی از455فرعــی از پــاک14- اصلــی 

ــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی( واقــع درمهــذب اب

دوم.  هیــأت  شــماره139560302034031525  30(رای 

احمــد درویشــی نــوش ابــادی فرزنــد علــی محمــد 

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 10 ص ــماره شناس بش

6199895827- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/50 

ــی از  ــی از  7859  فرع ــماره 22284فرع ــع بش ــر مرب مت

پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ــی( ــی برزک ــی ارتجاع ــای محمدعل ــداری از اق )خری

اول.  139660302034000347هیــأت  شــماره  رای   )31

مهــدی اولیائــی بیدگلــی فرزنــد اقــا علــی بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   227 شناســنامه 

ــاحت 175/65  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 6199521110- شش

مترمربــع بشــماره22292 فرعــی از پــاک 15-اصلــی 

واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از علــی 

اولیائــی(

32(رای شــماره 139660302034001685هیــأت اول. بهزاد 

محمــدزاده فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه 1670 

صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262004421– ششــدانگ 

بشــماره  مترمربــع   80/87 بمســاحت  خانــه  یکبــاب 

22318فرعــی مجــزی از  6760 فرعــی از پــاک 15- 

اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان.)خریداری از 

ــوی (  ــادات عل ــس س انی

دوم. شــماره139660302034002607هیأت  33(رای 

فرزندسیدحســین  ابــادی  علــی  علــوی  زهراســادات 

ــماره  ــدگل بش ــادره از آران و بی ــنامه 23 ص ــماره شناس بش

ملــی 6199971531 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 192/64 مترمربــع بشــماره 22363 فرعــی 

ازپــاک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان.

ــادی( ــاج اکبرناجــی اب ــداری از ح )خری

دوم. 139660302034002608هیــأت  شــماره  رای   )34

حمیدرضــا کاظمــی فرزندحســین بشــماره شناســنامه 26 

ــان ــادره ازکاش ص

از ششــدانگ  دانــگ  ملی6199888006-ســه  بشــماره 

یکبابخانــه بمســاحت 192/64 مترمربــع بشــماره 22363 

ــاد بخــش2  فرعــی ازپــاک15- اصلــی واقــع درناجــی اب

ــادی(  ــی اب ــاج اکبرناج ــان.)خریداری از ح کاش

اول.  هیــأت  شــماره139660302034003406  رای   )35

جوادرضائــی رونقــی فرزندحســن قلی بشــماره شناســنامه 

 -1262948509 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   10

ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل برســاختمان بمســاحت 

ــاک 15-  ــی از پ ــماره 22371 فرع ــع بش 178/5 مترمرب

ــک  ــان )مال ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

ــمی( رس

36( رای شــماره 139660302034003474 هیــأت اول. 

زهــرا محبــی فــرد فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه 

9411 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1263406629-

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت125/8 مترمربــع بشــماره 

22375 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی 

ــی  ــین کوه ــداری از حس ــان )خری ــش 2 کاش ــاد  بخ  اب

رهقی(

اول. هیــأت  شــماره139660302034003956  رای   )37

ــنامه  ــماره شناس ــه بش ــیف ال ــد س ــین کازران فرزن حس

1218 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261594827- 

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

ــع بشــماره 22376 فرعــی از پــاک 15-  532/20 مترمرب

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــا زارع( ــه علیرض از ورث

اول. هیــأت  شــماره139660302034003957  رای   )38

فاطمــه رســولی زارعــی فــرد فرزنــد حســین بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه342 

یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1262192494

ــماره 22376  ــع بش ــاحت 532/20 مترمرب ــه بمس وباغچ

فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان )خریــداری از ورثــه علیرضــا زارع(

دوم. شــماره139660302034004614هیأت  39(رای 

سیدحســن  فرزنــد  باریکرســفی  مــوذن  ســیدمهدی 

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 71ص ــماره شناس بش

 100 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261947797

مترمربــع بشــماره 22399از 6196 فرعــی از پــاک 15- 

ــک  ــان )مال ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

رســمی(

دوم.  هیــأت  شــماره139660302034004711  40(رای 

ابــادی فرزنــد غامرضــا  مصطفــی چهــره گشــانوش 

ــدگل بشــماره  بشــماره شناســنامه 697 صــادره از اران وبی

ملــی 6199982746 –ششــدانگ از یکبابخانــه  بمســاحت 

ــاک 15-  ــی از پ ــماره 22401 فرع ــع بش 158/30 مترمرب

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م

اول. هیــأت   139560302034005819 شــماره  41(رای 

شــماره  بــه  هللا  رحمــت  تبارفرزنــد  انصــاری  عبــاس 

شناســنامه 392 صــادره از اران وبیــدگل بشــماره ملــی 

ــاحت 160/45  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 6199561260- شش

مترمربــع بشــماره 22410 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع درناج واق

اول.  هیــأت  شــماره139660302034005850  رای   )42

مهــدی پنــاه فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 0 صــادره 

ششــدانگ  ملــی1260163943-  بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه بمســاحت144/9مترمربع بشــماره 22411فرعــی 

بخــش  ابــاد  درناجــی  واقــع  ازپاک15-اصلــی 

2کاشــان)خریداری از اقــای عبــاس باقــرزاده(

دوم.  شــماره139660302034007706هیأت  43(رای   

ــی بشــماره شناســنامه15صادره  ــد عل زهــرا حکیمــی فرزن

ــماره ــان بش ازکاش

زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   – ملــی1262198038 

محصورمشــتمل براطــاق بمســاحت 733/04مترمربــع 

بشــماره22412فرعی ازپــاک 15- اصلــی واقــع  در ناجــی 

ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از تقــی طالبیــان(

دوم.  شــماره139660302034007704هیأت  44(رای 

بشــماره  فرزندقاســم  ده  ســه  نصیــرزاده  مصطفــی 

شناســنامه5صادره ازکاشــان بشــماره ملــی 1263014674 

ــع بشــماره  ــه بمســاحت 102مترمرب – ششــدانگ یکبابخان

22413از 5946فرعــی  از پــاک 15- اصلــی واقــع  در 

ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از  ناجــی اب

ســیدمحمد الجــوردی(

هیــأت  شــماره139660302034005933  رای   )45

اول. ساالرحســین ســعادتی فرزندعلــی اصغربشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   470 شناســنامه 

مشــتمل  چهاردیــواری  ششــدانگ   -1262948509

 22419 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت160  برســاختمان 

فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد  بخــش 

2 کاشــان )مالــک رســمی(

دوم. 139660302034001338هیــأت  شــماره  46(رای 

غامرضــا موکلــی فرزنــد حســن به شــماره شناســنامه349 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1261515791- دودانــگ 

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت129/30 مترمربــع 

ــی  ــاک23- اصل ــی از پ ــماره6524فرعی از361  فرع بش

ــع  ــداری م ــان) خری ــش دو کاش ــن بخ ــع در درب فی واق

الواســطه از ســیداحمد رضــوی(

دوم. 139660302034001326هیــأت  شــماره  47(رای 

علــی موکلــی فرزنــد غامرضــا بــه شــماره شناســنامه1113 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1263323685- 

بمســاحت129/30  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دودانــگ 

مترمربــع بشــماره6524فرعی از 361فرعــی از پــاک 23- 

اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش دو کاشــان) خریــداری 

ــوی( ــیداحمد رض ــطه از س ــع الواس م

139660302034001336هیــأت  شــماره  48(رای 

شــماره  بــه  غامرضــا  فرزنــد  موکلــی  دوم.حســن 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه9401 

ملــی1263406521- دودانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت129/30 مترمربــع بشــماره6524فرعی از 361 

فرعــی از پــاک 23 -اصلــی واقــع در درب فیــن بخش دو 

کاشــان) خریــداری مــع الواســطه از ســیداحمد رضــوی( 

اول. 139660302034003639هیــأت  شــماره  49(رای 

شــماره  بــه  مانــدی  فرزنــد  رضــازاده  اقــا  حســین 

بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه45096صادره 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  1260430990-ســه 

 146 از  بشــماره6536فرعی  مترمربــع  بمســاحت133 

ــن بخــش  ــع دردرب فی ــی واق ــاک 23- اصل فرعــی از پ

رســمی( کاشــان)مالک  دو 

اول. 139660302034003641هیــأت  شــماره  50(رای 

ــماره  ــه ش ــه ب ــد یدال ــادی فرزن ــوش آب ــری ن ــم اکب اعظ

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه368صادره 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  1262326303-ســه 

از  146  بشــماره6536فرعی  مترمربــع  بمســاحت133 

ــن بخــش  ــع دردرب فی ــی واق ــاک 23- اصل فرعــی از پ

رســمی( دو کاشــان)مالک 

اول. 139660302034005843هیــأت  شــماره  51(رای 

ــماره  ــه ش ــه ب ــض ال ــد فی ــادم فرزن ــی خ ــن فیض محس

شناســنامه0صادره از تهــران بــه شــماره ملــی0013063081-

ششــدانگ محصــور مشــتمل بر اعیــان بمســاحت247/30 

مترمربــع بشــماره6541 فرعــی از 67فرعــی از پــاک 23- 

اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش دو کاشــان)خریداری از 

حشــمت بخشــی(

139660302034005952هیــأت  شــماره  52(رای 

اکبربــه  فرزندعلــی  مقــدم  صــدری  اول.رضــا 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه86صادره  شــماره 

زمیــن   قطعــه  ملی1262971624-ششــدانگ 

بمســاحت270مترمربع  اطــاق  بــر  مشــتمل  محصــور 

بشــماره6542فرعی از 474 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 

ــمی( ــان)مالکیت رس ــش دو کاش ــن بخ ــع دردرب فی واق

دوم.  شــماره 139660302034000587هیــأت  رای   )53

بشــماره  فخرالــه   فرزنــد  آرانــی  فخرالدیــن  فهیمــه 

ملــی  بشــماره  قــم  از  صــادره   35303 شناســنامه 

0381817717- ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل بــر 

ســاختمان بمســاحت 231/18 مترمربــع بشــماره 1418 از 

299 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 

ــرزاده  ــد اکب ــع الواســطه از محم ــداری م 2 کاشــان )خری

و غیــره...(  

،،
در شــکرگزاری واقعــی بایــد نعمت ها 
بــه ســوی خداونــد جهــت داد و  را 
راهــش ایــن اســت کــه چیــزی را کــه 
می خواهــی بــه ســوی او جهــت دهــی 

در مســیر مــردم قــرار دهــی

ادامه در صفحه 8
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 139560302034002334 شــماره  رای   )54
هیــأت دوم. اکــرم منصــوری فرزنــد رجــب 
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 294 صــادره 
ششــدانگ   -1260966313 ملــی  بشــماره 
یکبابخانــه بمســاحت 136/16 مترمربــع بشــماره 
1422 از 251 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع 
ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش ــه بخ در دیزچ

 139560302034001897 شــماره  رای   )55
هیــأت دوم. اکــرم منصــوری فرزنــد رجــب 
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 294 صــادره 
ششــدانگ   -1260966313 ملــی  بشــماره 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 37 مترمربــع 
بشــماره 1423 فرعــی مجــزی از 1122 فرعــی از 
ــع در دیزچــه بخــش 2  ــی واق ــاک 24- اصل پ

کاشــان )مالــک رســمی(
56( رای شــماره 139660302034003399هیأت 
فرزنــد حســن   اشــرف کاشــانی  زهــرا  اول. 
بشــماره شناســنامه 6593 صــادره از کاشــان 
ششــدانگ   –  1260572374 ملــی  بشــماره 
یکبابخانــه بمســاحت 262 مترمربــع بشــماره 
ــاک  ــی  از پ ــی مجــزی از 9690 فرع 10710 فرع
33- اصلــی واقــع  در فیــن کوچــک بخــش 2 

ــاز( ــی خب ــداری ازعل ــان )خری کاش
 139660302034002587 شــماره  57(رای 
هیــأت اول.ابوالفضــل ســرکارپورفینی فرزندیداله 
ــه شــماره شناســنامه4568 صــادره از کاشــان  ب
1261022033-ششــدانگ  ملــی  شــماره  بــه 
بمســاحت154/9مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره10711 از 10518 فرعــی از پــاک 33- 
دو  بخــش  فیــن کوچــک  در  واقــع  اصلــی 

رســمی( کاشــان)مالک 
 139560302034001697 شــماره  رای   )58
ــد  هیــأت اول. ابوالفضــل ســرکارپور فینــی فرزن
یدالــه بشــماره شناســنامه 4568 صــادره از 
ــی 1261022033- ششــدانگ  ــه کدمل کاشــان ب
یکبــاب خانــه بمســاحت 152/85 مترمربــع بــه 
شــماره 10823 فرعــی مجــزی از 10518  فرعــی 
ــک  ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک  33- اصل از پ

ــمی( ــت رس ــان )مالکی ــش 2 کاش بخ
59( رای شــماره 13956030203402318هیــأت 
دوم. شــکوه الســادات ســخائی فرزنــد ماشــااله 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 914 ص ــماره شناس بش
کدملــی 1261511141- ششــدانگ چهــار دیــواری 
ــع  ــاحت 373 مترمرب ــاق بمس ــر اط ــتمل ب مش
بــه شــماره 10887 از 3265 فرعــی از پــاک  
33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش 
ــعید  ــطه از س ــع الواس ــداری م ــان )خری 2 کاش

ــی( ســرائی فین
 139660302034003965 شــماره  رای   )60
فینــی  ابراهیمــی  رضــا  علــی   . اول  هیــأت 
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 39 صــادره از 
کاشــان بــه کدملــی 1262829577- ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 123/96 مترمربــع 
از پــاک   از 596 فرعــی  بــه شــماره 10888 
33 - اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش 2 

کاشــان)مالکیت رســمی(
شــماره139660302034007431هیأت  (رای   61
ــه   اول.ملــک شــاد ملتــی فینــی فرزندســیف ال
بــه شــماره شناســنامه103 صــادره از کاشــان 
ملــی 1262791057-ششــدانگ  بــه شــماره 
بمســاحت100/20مترمربع  یکبابخانــه 
 33 پــاک  از  فرعــی  از327  بشــماره10919 
-اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش دو 

رســمی( کاشــان)مالک 
62(رای شــماره 139660302034005860 هیــأت 
اول . اســماعیل زحمــت کــش فرزنــد رضــا 

ــان ــادره از کاش ــنامه 0 ص ــماره شناس بش
ــاب  ــدانگ یکب ــی 1250252601- شش ــه کدمل ب
ســاختمان بمســاحت 198/90 مترمربــع بشــماره 
ــاک   ــی از پ ــی مجــزی از 1296 فرع 6675 فرع
ــش 2  ــزرگ بخ ــن  ب ــع درفی ــی واق 34 - اصل

کاشــان)مالک رســمی(
 139660302034027130 شــماره  رای   )63
هیــأت اول . ســید روح الــه امیرحســینی فینــی 
فرزنــد ســید ماشــااله  بشــماره شناســنامه 143 
ــی 126298837-  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ص
ــه بمســاحت  ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
225 مترمربــع بــه شــماره 6736 فرعــی مجــزی 
از 428 فرعــی از پــاک  34 - اصلــی واقــع 
ــان)خریداری از  ــش 2 کاش ــزرگ بخ ــن  ب درفی

ــینی( ــاله امیرحس ماش
64( رای شــماره 139560302034027131هیأت 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــی فین اول. صــاوت چهارباغ
ــان  ــادره از کاش ــنامه 48 ص ــماره شناس ــا بش اق
ــگ از  ــه دان ــی 1262861853-  س ــماره مل بش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 225 مترمربــع 
 428 از  مجــزی  فرعــی   6736 شــماره  بــه 
فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
ــزرگ  بخــش 2 کاشــان)خریداری از ماشــاله  ب

ــینی( امیرحس
65( رای شــماره 13956030203400375هیــأت 
ــد آقــا رضــا بشــماره  اول. ســهیا گیاســی فرزن
شناســنامه 4294 صــادره از کاشــان بشــماره 
ملــی 1260558320-  ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 143/85 مترمربــع بشــماره 6780  
پــاک34-  از  فرعــی   1 از  مجــزی  فرعــی  
 2 بخــش  بــزرگ  فیــن   در  واقــع  اصلــی 
کاشــان)خریداری از صفیــه ناجــی آبــادی (

66( رای شــماره 139660302034000325هیــأت 
اول. فاطمــه احمدیــان فــرد فینــی فرزنــد علــی 
ــا بشــماره شناســنامه 809 صــادره از کاشــان  آق
ششــدانگ   -1261478096 ملــی  بشــماره 
یکــدرب باغ مشــجر مشــتمل بــر اتاق بمســاحت 
208/6 مترمربــع بشــماره 6782 فرعــی مجــزی 
از 611 فرعــی از  پــاک34- اصلــی واقــع در 
فیــن بــزرگ بخــش 2 کاشــان)مالکیت قهــری(

67( رای شــماره 139660302034030321هیأت 

ــماره  ــد آمیــر بش ــم فرزن ــه دیهی دوم. معصوم
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   108 شناســنامه 
ــواری  ــی 1262836956- ششــدانگ چهاردی مل
مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 125/15 مترمربــع 
بشــماره 6786 فرعــی مجــزی از 2430  فرعــی 
از پــاک34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ  

ــمی( ــان)مالکیت رس ــش 2 کاش بخ
68( رای شــماره 139660302034003635هیأت 
اول. علیرضــا افتخــاری فرزنــد حســین بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   83 شناســنامه 
ــگ از ششــدانگ  ــی 1262906441- ســه دان مل
یکــدرب بــاغ بمســاحت 1256/35 مترمربــع 
ــی   ــزی از 760  فرع ــی مج ــماره 6881 فرع بش
از پــاک34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ  

ــمی( ــان)مالکیت رس ــش 2 کاش بخ
69( رای شــماره 139660302034003631هیــأت 
اول. رویــا دبیــری فینــی فرزنــد حســین خــان 
بشــماره شناســنامه 4471 صــادره از کاشــان 
بشــماره ملــی 12661021061- ســه دانــگ از 
ــاحت 1256/35  ــاغ بمس ــدرب ب ــدانگ یک شش
ــع بشــماره 6881 فرعــی مجــزی از 760    مترمرب
فرعــی از  پــاک34- اصلــی واقــع در فیــن 

ــمی( ــان)مالکیت رس ــش 2 کاش ــزرگ  بخ ب
70( رای شــماره 139660302034001656هیــأت 
اول. ســعید تخــت رونــده فرزند حســن بشــماره 
شناســنامه 2553 صــادره از تهــران  شــماره 
یکبابخانــه  ششــدانگ   -0055417361 ملــی 
بمســاحت 129/34 مترمربــع بشــماره 6882  
فرعــی مجــزی از  1097 فرعــی ازپــاک34- 
 2 بخــش  بــزرگ   فیــن  در  واقــع  اصلــی 

کاشــان)خریداری از اســداله ســلمانیه(
 71( رای شــماره 139660302034003503هیأت 
ــید  ــد س ــادات پورفرزن ــل س ــید ابوالفض اول. س

حســین بشــماره شناســنامه 199
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263560326- 
ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
ــماره 6883   ــع بش ــاحت 1208/25 مترمرب بمس
فرعــی مجــزی  از 5772  فرعــی ازپــاک34-  
ــان  ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع درفی ــی واق اصل

)مالکیــت رســمی(
72( رای شــماره 139660302034003418هیأت 
حــاج  فرزنــد  فینــی  دارابــی  حســین  اول. 
صــادره   15 شناســنامه  بشــماره  اســماعیل 
 -1262861527 ملــی  بشــماره  کاشــان  از 
ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر ســاختمان 
ــماره 6888  ــع بش ــاحت 2216/40 مترمرب بمس
فرعــی مجــزی از 1440 فرعــی از پــاک34- 
ــان  ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع درفی ــی واق اصل

)خریــداری از محمــد توتونچیــان و...(
139660302002325هیــأت  شــماره  رای   )73
ــادی  دوم. محرمعلــی عــرب شــاهی حســین آب
فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه 5 صــادره 
از شــهر ری بشــماره ملــی 6649737305- 
 63/75 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره 6891  فرعــی مجــزی از 
1560  فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در 
2 کاشــان)خریداری  بخــش  بــزرگ   فیــن 
ــوروزی( 74( ــر ن ــای اصغ ــطه  از آق ــع الواس م

139660302034007357هیــأت  شــماره  رای 
ــه  ــد رحمــت ال ــار فرزن ــاس انصــاری تب اول. عب
بشــماره شناســنامه 392 صــادره از اران وبیــدگل 
چهاردانــگ  ملــی6199561260-  بشــماره 
ازششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل برســاختمان 
بشــماره6893  مترمربــع  بمســاحت405/52 
فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
ــه  ــداری از ورث ــان )خری ــش 2 کاش ــزرگ بخ ب

ــان( ــه خدادادی ــیف ال س
75(رای شــماره 139660302034007358هیأت 
ــی  ــانی فرزندعل ــی کاش ــرخ چ ــدس چ اول. اق
محمــد بشــماره شناســنامه142 صــادره ازکاشــان 
دانــگ  دو   -1261740629 ملــی  بشــماره 
ازششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل برســاختمان 
ــع بشــماره 6893  بمســاحت 405/52 متــر مرب
فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
بــزرگ بخــش2 کاشــان )خریــداری از ورثــه 

ــان ( ــه خدادادی ــیف ال س
13966030204687هیــأت  شــماره  رای   )76
دوم. ســمیه ســیاحی فینــی فرزنــد یدالــه 
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 672 صــادره 
ششــدانگ   -1263565069 ملــی  بشــماره 
مترمربــع   536 بمســاحت  باغچــه  و  خانــه 
بشــماره 6897 فرعــی مجــزی از  1148 فرعــی 
بــزرگ  درفیــن  واقــع  اصلــی  ازپــاک34- 
ــوم  ــه مرح ــداری از ورث ــان )خری ــش2 کاش بخ

ســیف الــه خدادادیــان و...(
77(رای شــماره139660302034006851هیأت   
فرزندحســین  فینــی  الــه کریمــی  دوم.روح 
ــماره  ــان بش ــنامه93صادره ازکاش ــماره شناس بش
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1262976448-ســه 
یکبابخانــه بمساحت0بشــماره6904 از 1849فرعی 
وقســمتی از  مشــاعات خانــه شــماره461 فرعــی 
ازپاک34-اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
شــماره139660302034006855هیأت  78(رای 
ــی  ــاس عل ــی فرزندعب ــدم کار برزک ــا گن دوم.لی
بشــماره شناســنامه1917صادره ازکاشــان بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1262047536-ســه 
یکبابخانــه بمساحت0بشــماره6904 از 1849فرعی 
وقســمتی از  مشــاعات خانــه شــماره461 فرعــی 
ازپاک34-اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخش2 

کاشــان)مالک رســمی(پ
79( رای شــماره 139660302034005554هیأت 
دوم. علیرضــا عســگری دوســت فرزنــد حســن 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــی 1250201381- شش مل
بمســاحت 297/40 مترمربــع بشــماره 1458 
ــاک 40-  ــی ازپ ــزی از 1045  فرع ــی مج فرع
ــان  ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب ــع درحس ــی واق اصل

ــت رســمی( )مالکی
 80( رای شــماره 139660302034000389هیأت 
ــد  ــادی فرزن ــوکار حســن آب ــی تنباک اول. مندعل

غــام بشــماره شناســنامه 30
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262749360- 
براتــاق  مشــتمل  چهاردیــواری  ششــدانگ 
بمســاحت 1144/10 مترمربــع بشــماره 1480  
فرعــی مجــزی از  247 فرعــی ازپــاک 40- 
ــان  ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب ــع درحس ــی واق اصل

ــی( ــی نراق ــد فقیه ــداری از محم )خری
81( رای شــماره 139660302034000345هیــأت 
اول. ســید حســن حســینی حســن آبــادی 
فرزنــد ســید احمــد بشــماره شناســنامه 23 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263017517- 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 163/15 
مترمربــع بشــماره 1482  فرعــی مجــزی از 676 
فرعــی ازپــاک 40- اصلــی واقــع درحســن آبــاد 
بخــش2 کاشــان )خریــداری از حســین چلویــی 

ــادی( حســن اب
82( رای شــماره 139660302034001836هیأت 
اول. ســعید مصلــح فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   42 شناســنامه 
ملــی 12603029892- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 246/15 مترمربــع بشــماره  1483 از 
100 فرعــی ازپــاک 40- اصلــی واقــع درحســن 
ــلطان  ــداری از س ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ آب

ــیان( مهندس
83( رای شــماره 139660302034001691 هیــأت 
اول.ســعیدخیرخواه حســن ابــادی فرزنــد علــی 
ــد بشــماره شناســنامه 0صــادره از کاشــان  محم
ملــی1250302471- ششــدانگ  بــه شــماره 
 180/30 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب 
ــی  از  ــماره 1484  از247 فرع ــه ش ــع ب مترمرب
ــاد بخــش  پــاک40- اصلــی واقــع درحســن اب
2 کاشــان)خریداری از ورثــه محمــد خلعتبــری( 
84( رای شــماره39660302034003420 هیــأت 
اول .شــهاب منعمــی حســن آبــادی فرزنــد علی 
اکبربشــماره شناســنامه14 صــادره ازکاشــان بــه 
شــماره ملــی1262904897- ششــدانگ قطعــه 
ــاحت  ــاق بمس ــر اط ــتمل ب ــور مش ــن محص زمی
422/35 مترمربــع بــه شــماره 1486 از464 
ــن  ــع در حس ــی واق ــاک40- اصل ــی  از پ فرع

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( آب
85( رای شماره 139660302034032581هیأت 
اول. غامرضــا گل کار فرزنــد محمــد بشــماره 
شناســنامه 1356 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261040147 ملــی 
بمســاحت 206/56 مترمربــع بشــماره  6651 
ازپــاک  فرعــی   498 از  مجــزی  فرعــی 
ــان  ــش2 کاش ــر بخ ــع درلتح ــی واق 45- اصل
)خریــداری از  ورثــه منــده علــی صفرعلــی 

لتحــری(
86( رای شــماره 139660302034017398هیأت 
ــماره  ــن  بش ــد محس ــهرابی فرزن ــام ش اول. اله
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 0 ص شناس
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1250206261
یکبابخانــه بمســاحت 138/60 مترمربــع بشــماره 
ــاک  ــی ازپ ــزی از 1025 فرع ــی مج 6787 فرع
ــان  ــش2 کاش ــر بخ ــع درلتح ــی واق 45- اصل

ــری( ــی لتح ــم ابول ــداری از  خان )خری
87( رای شــماره 139660302034017399هیأت 
ــر   ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــی قزاآن ــی رجب اول. عل
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــگ از ششــدانگ  ــی 1250128994- ســه دان مل
مترمربــع   138/60 بمســاحت  یکبابخانــه 
ــی  ــزی  از 1025 فرع ــی مج ــماره6787 فرع بش
ــش2  ــر بخ ــع درلتح ــی واق ــاک 45- اصل ازپ
ــی لتحــری( ــم ابول ــداری از  خان کاشــان )خری

88(  رای شماره 139660302034017689هیأت 
ــده  ــد مان ــی فرزن ــری جزئ ــه  اکب دوم. روح ال
ــان  ــادره از کاش ــنامه 1 ص ــماره شناس ــی  بش عل
از  دانــگ  دو   -1262994950 ملــی  بشــماره 
 70/32 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره6793 فرعی مجــزی از  1326 
فرعــی ازپــاک 45- اصلــی واقــع درلتحــر 
ــطه از  ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش2 کاش بخ

ــری( ــی لتح ــین کاظم ــوم حس ــه مرح ورث
89( رای شــماره 139660302034017688هیأت 
ــداله   ــد اس ــی فرزن ــرد قزاآن ــه صحراگ دوم. عالی
کاشــان  از  صــادره   65 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملــی 1263539726- چهــار دانــگ 
 70/32 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مترمربــع بشــماره6793 از 1326 فرعــی ازپــاک 
ــان  ــش2 کاش ــر بخ ــع درلتح ــی واق 45- اصل
از ورثــه مرحــوم  الواســطه  )خریــداری مــع 

ــری(  ــی لتح ــین کاظم حس
90(رای شــماره 139560302034026496 هیــأت 
اول .مســیب آبیــار لتحــری فرزنــد علی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه 350 صــادره 
ملــی1263571263- ســه دانــگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه مســاحت 151/20مترمربــع به شــماره 
6825 از301 فرعــی  از پــاک45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخــش 2 کاشــان)خریداری از طلعــت 

اربابــی(
 139560302034026497 شــماره  رای   )91
هیــأت اول .فاطمــه اربــاب لتحــر فرزند ماشــااله 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی1250058910- س مل
یکبابخانــه مســاحت 151/20مترمربــع به شــماره 
6825 از301 فرعــی  از پــاک45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخــش 2 کاشــان)خریداری از طلعــت 

اربابــی(
92( رای شــماره 139660302034030249هیأت 
عبــاس   فرزنــد  لتحــری  نامــدار  رضــا  اول. 
ــه  بشــماره شناســنامه 1410 صــادره از کاشــان ب
کدملــی 1262824583- ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت 124/05 مترمربــع بــه 
شــماره 6845 فرعــی مجــزی از 1410 فرعــی از 

ــش 2  ــر  بخ ــع درلتح ــی واق ــاک 45- اصل پ
ــی( ــود متق ــداری از محم ــان) خری کاش

93( رای شماره 139660302034031745هیأت 
دوم. علــی ارجمنــدی نــژاد فرزنــد رضــا  بشــماره 
بــه  کاشــان  از  صــادره   6847 شناســنامه 
ــاختمان  ــدانگ س ــی 1260574921- شش کدمل
ــماره 6860  ــه ش ــع ب ــاحت 131/99 مترمرب بمس
ــاک 45-  ــی از پ ــزی از 1318 فرع ــی مج فرع
اصلــی واقــع درلتحــر  بخــش 2 کاشــان)مالکیت 

قهــری(
 94(رای شــماره139660302034000367 هیــأت 
ــه  ــت ال ــد نعم ــری فرزن ــاح لتح ــه ف اول .طیب
بشــماره شناســنامه 2046 صــادره از کاشــان 
بــه شــماره ملــی 1261046951- ششــدانگ 
 138/86 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب 
مترمربــع بــه شــماره 6864 از1068 فرعــی از 
پــاک45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 
ــی( ــا زینل ــی اق ــه عل ــان)خریداری از ورث کاش
 139660302034000407 شــماره  رای   )95  
هیــأت اول .محســن صفــری فرزنــد جعفــر 
ــه  بشــماره شناســنامه 208 صــادره از کاشــان ب
ــاب  ــدانگ یکب ــی1263569846- شش ــد مل ک
بــه  بمســاحت 32/69 مترمربــع  ســاختمان 
شــماره 6865 از5784 فرعــی از پــاک45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان)مالک 

ــمی( رس
96( رای شــماره 139560302034001613هیــأت 
اول. عبــاس رعیــت لتحــری فرزنــد جــواد   
بشــماره شناســنامه 3049 صــادره از کاشــان  
ــار  ــدانگ انب ــی 1263508571- شش ــه کدمل ب
مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 386/30 
ــی مجــزی از  ــه شــماره 6873 فرع ــع ب مترمرب
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از  پ 1476 فرع
لتحــر بخــش 2 کاشــان) خریــداری از ورثــه 

ــمیان( ــد هاش ــید محم س
97( رای شــماره 139560302034002416هیــأت 
حســن   فرزنــد  لتحــر  اربــاب  مهــدی  دوم. 
بشــماره شناســنامه 2692 صــادره از کاشــان  بــه 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــی 1261048075- شش کدمل
بمســاحت 219/40 مترمربــع بــه شــماره 6874 
ــاک 45-  ــی از  پ ــزی از 775 فرع ــی مج فرع
2 کاشــان)  بخــش  لتحــر  در  واقــع  اصلــی 

ــری( ــی لتح ــن ارباب ــداری از پروی خری
98( رای شــماره 139560302034002408هیأت 
ــد    ــد محم ــری فرزن ــی لتح ــواد زراعت دوم . ج
ــه  ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 61 ص ــماره شناس بش
زمیــن  ششــدانگ   -1262913047 کدملــی 
ــی بمســاحت 205/86  ــای احداث ــا بن محصــور ب
مترمربــع بــه شــماره 6875 فرعــی مجــزی 
از 229 فرعــی از  پــاک 45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخــش 2 کاشــان) خریــداری مــع 

ــی( ــه ارباب ــز ال ــطه از عزی الواس
99( رای شــماره 139560302034002415هیــأت 
ــد    ــد محم ــری فرزن ــی لتح ــواد زراعت دوم . ج
ــه  ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 61 ص ــماره شناس بش
یکبــاب  ششــدانگ   -1262913047 کدملــی 
ســاختمان بمســاحت 125/87 مترمربــع بــه 
ــی از   ــزی از 229فرع ــی مج ــماره 6876 فرع ش
ــش 2  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ
ــه  کاشــان) خریــداری مــع الواســطه از عزیــز ال

ــی( ارباب
100( رای شــماره 139560302034001596هیــأت 
ــماره  ــا بش ــد رض ــاطریان فرزن ــری ش اول . مه
ــی  ــه کدمل شناســنامه 39  صــادره از کاشــان  ب
1262797039-ســه دانــگ از ششــدانگ یکباب 
ســاختمان بمســاحت 264/30 مترمربــع بــه 
شــماره6882 فرعــی مجــزی از 261  فرعــی 
ــش  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل از  پ
ــید  ــوم س ــه مرح ــداری از ورث ــان) خری 2 کاش

ــام( ــه ام عبدال
101( رای شــماره 139560302034001597هیــأت 
اول . حســن میــر آخــور لتحــری فرزنــد حبیــب 
از  صــادره    33 شناســنامه  بشــماره  الــه   
کاشــان  بــه کدملــی 1262808456- ســه دانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت  از ششــدانگ 
 261 از  شــماره6882  بــه  مترمربــع   264/30
ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از  پ فرع
ــوم  ــه مرح ــداری از ورث ــان) خری ــش 2 کاش بخ

ــام( ــه ام ــید عبدال س
102( رای شــماره 139560302034001551هیــأت 
ــکندر  ــد اس ــر فرزن ــی لتح ــی کاظم اول . مرتض
ــه  بشــماره شناســنامه 100  صــادره از کاشــان  ب
ــه  ــدانگ یکبابخان ــی 1263020331- شش کدمل
بشــماره6883  مترمربــع   180/60 بمســاحت 
پــاک  از   فرعــی  از  1297  مجــزی  فرعــی 
45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان) 

ــر( ــه زائ ــداری از فاطم خری
 103( رای شــماره139660302034001605 هیأت 
اول .مهــدی خدادوســت فرزنــد ســیف الــه 
بشــماره شناســنامه 2896 صــادره از کاشــان بــه 
کــد ملی1261050118-ســه دانــگ از ششــدانگ 
بــه  بمســاحت 198/35مترمربــع  یکبابخانــه 
شــماره 6885 از1296 فرعــی  از پــاک45 - 
اصلــی واقــع در لتحربخش 2 کاشــان)خریداری 

ــده( ــم ســلطان جری ازخان
104( رای شــماره139660302034001604 هیــأت 
اول .زینــب ساســانی قمصــری فرزنــد حســین 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 48 ص ــماره شناس بش
کــد ملی1262684080-ســه دانگ از ششــدانگ 
بــه  بمســاحت 198/35مترمربــع  یکبابخانــه 
شــماره 6885 از1296 فرعــی  از پــاک45 - 
اصلــی واقــع در لتحربخش 2 کاشــان)خریداری 

ــم ســلطان جریــده( ازخان
 105( رای شــماره139660302034001695 هیأت 
اول .مهــدی خدادوســت فرزنــد ســیف الــه 
بشــماره شناســنامه 2896 صــادره از کاشــان بــه 
کــد ملی1261050118-ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــه  ــع ب ــاحت 31/07مترمرب ــازه بمس ــاب مغ یکب

شــماره 6886 از1296 فرعــی  از پــاک45 - 
اصلــی واقــع در لتحربخش 2 کاشــان)خریداری 

ــم ســلطان جریــده( ازخان
106( رای شماره 139560302034002335هیأت 
ــاس   ــد عب ــژاد فرزن ــدی ن ــد ارجمن دوم . محم
ــه  بشــماره شناســنامه 39  صــادره از کاشــان  ب
کدملــی 1262981115- ششــدانگ یکبابخانــه 
شــماره  بــه  مترمربــع   164/71 بمســاحت 
از   فرعــی   1305 از  مجــزی  فرعــی   6888
ــش 2  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ
کاشــان) خریــداری مــع الواســطه از خانــم بتول 

مســعودی(
  139560302034003424 شــماره  رای   )107
هیــأت دوم. حســن نجفــی شــاد فرزنــد عبــاس  
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان  بــه 
یکبــاب  کدملــی 1250073863- ششــدانگ 
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 169/20 مترمرب ــه بمس خان
از  فرعــی   686 از  مجــزی  فرعــی    6889
ــش 2  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ
کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازبتــول زراعتــی 

ــری( لتح
108( رای شماره 139560302034003530هیأت 
اول . احمــد علــی شــعبانی فرزنــد علــی عبــاس   
ــه  بشــماره شناســنامه 25  صــادره از کاشــان  ب
یکبــاب  ششــدانگ   -1262961440 کدملــی 
ســاختمان بمســاحت 122/67 مترمربــع بــه 
شــماره 6895فرعــی مجــزی از 1368 فرعــی از  
ــش 2  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ
کاشــان) خریــداری از ســید حســن مســعودی( 
109( رای شــماره139660302034003613هیأت 
اول. .ســمیه توفیقــی حســن آبــادی فرزنــد 
از  بشــماره شناســنامه 224 صــادره  محمــد 
کاشــان بــه کــد ملــی 1263553443-ســه 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
157/1 مترمربــع بــه شــماره 6901 از366 فرعــی 
از پــاک45- اصلــی واقــع درلتحربخــش 2 

کاشــان)خریداری از ورثــه محمــود متقــی(
110( رای شــماره139660302034003615هیأت 
اول. .ســعید عباســی حســن آبــادی فرزنــد 
اکبــر بشــماره شناســنامه 206 صــادره از کاشــان 
دانــگ  ملــی 1263553265-ســه  بــه کــد 
 157/1 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مترمربــع بــه شــماره 6901 از366 فرعــی از 
 2 درلتحربخــش  واقــع  اصلــی  پــاک45- 
کاشــان)خریداری از ورثــه محمــود متقــی(

111( رای شــماره 139560302034003561هیأت 
اول . مهــدی ماشــااله ئــی لتحــری فرزنــد 
ــادره از  ــنامه 215  ص ــماره شناس ــین   بش حس
کاشــان  بــه کدملــی 1263569919- ســه دانــگ 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 153/59 
مترمربــع بــه شــماره 6902  فرعــی مجــزی  
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از  پ از305 فرع
لتحــر بخــش 2 کاشــان) خریــداری ازورثه ســید 

ــعودی( ــن مس حس
112( رای شماره 139560302034003563هیأت 
فرزندعباســعلی  زاده  شــادمانی  اول.زهــره 
بشــماره شناســنامه 0صــادره از کاشــان  بــه 
از  دانــگ  ســه   -1250380316 کدملــی 
 153/59 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع بــه شــماره6902  فرعــی مجــزی 
از  305 فرعــی از  پــاک 45- اصلــی واقــع 
ــه  ــداری ازورث ــان) خری ــش 2 کاش ــر بخ در لتح

ســید حســن مســعودی(
 139560302034004884 شــماره  رای   )113
هیــأت دوم . فهیمــه زینلــی لتحــری فرزنــد 
محمــد   بشــماره شناســنامه 231  صــادره از 
کاشــان  بــه کدملــی 1263570070- دو دانــگ و 
نیــم از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
117/58 مترمربــع بــه شــماره 6904 از 1366 
ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از  پ فرع
ــع الواســطه از  ــداری م بخــش 2 کاشــان) خری

ــر( ــهرداری لتح ش
114( رای شماره 139560302034004885هیأت 
دوم . فاطمــه مهــدی زاده لتحــری  فرزنــد 
هــادی   بشــماره شناســنامه 0  صــادره از کاشــان  
ــم  ــگ و نی ــه دان ــی 1251026044- س ــه کدمل ب
یکبــاب ســاختمان بمســاحت  از ششــدانگ 
117/58 مترمربــع بــه شــماره6904  از 1366 
ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از  پ فرع
ــع الواســطه از ــداری م  بخــش 2 کاشــان) خری

 شهرداری لتحر( 
ــأت  ــماره 13960302034005050 هی 115(رای ش
ــت  ــد رحم ــری فرزن ــی لتح ــه رمضان اول.فاطم
از  3087صــادره  شناســنامه  بشــماره  الــه 
ــگ  ــه دان ــی1261052099- س ــه کدمل ــان ب کاش
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 138/86 
ــی  از  ــماره 6905 از1366 فرع ــه ش ــع ب مترمرب
پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 
ســیدمصطفی  ورثــه  از  کاشــان)خریداری   2

میرحســینی(
 13960302034005052 شــماره  رای   )116
هیــأت اول.رســول صادقــی لتحــری فرزنــد 
رضــا بشــماره شناســنامه14صادره از کاشــان 
از  دانــگ  ســه  کدملــی1262980860-  بــه 
 138/86 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــی  از  ــماره 6905 از1366 فرع ــه ش ــع ب مترمرب
پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 
ســیدمصطفی  ورثــه  از  کاشــان)خریداری   2

میرحســینی(
شــماره139660302034005036  رای   )117  
هیــأت اول.مجیــد حســن زاده ونــی فرزنــد 
صــادره  شناســنامه311  بشــماره  محمدعلــی 
ســه  بــه کدملــی1263481205-  کاشــان  از 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
از297   6908 شــماره  بــه  مترمربــع   119/45
در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک  از  فرعــی  
 لتحــر بخــش 2 کاشــان)خریداری از فاطمــه

 توتستانی(

شــماره139660302034005037  رای   )118
ــاس  ــژاد فرزندعب ــدی ن ــرا ارجمن ــأت اول.زه هی
کاشــان  از  شناســنامه266صادره  بشــماره 
از  دانــگ  ســه  کدملــی1263570429-  بــه 
 119/45 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
فرعــی   از297   6908 شــماره  بــه  مترمربــع 
لتحــر  در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک  از 
فاطمــه از  کاشــان)خریداری   2  بخــش 

 توتستانی(
119( رای شــماره139660302034004995هیأت 
فــرد  زاده  شــعبان  رمضــان  اول. 
بشــماره  فرزندمحمدحســین  لتحــری 
بــه  ازکاشــان  صــادره   42 شناســنامه 
ــی1262751373- ششــدانگ ســاختمان  کدمل
 6909 بشــماره  بمســاحت385/72مترمربع 
از 1277 فرعــی از پــاک 45 - اصلــی واقــع 
رســمی( کاشــان)مالک   2 درلتحربخــش 

 120( رای شــماره 139660302034004616هیأت 
دوم.صدیقــه ســادات اخــوان علــوی فرزنــد 
صــادره   1 شناســنامه  بشــماره  ســیدعمران 
1262905397-ســه  بــه کدملــی  کاشــان  از 
وباغچــه  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
ــماره 6911  ــه ش ــع ب ــاحت 760/70 مترمرب بمس
واقــع  اصلــی   - پــاک45  از  از1474فرعــی 
بانــو  از  بخــش2 کاشــان)خریداری  درلتحــر 

صولــت اربــاب فینــی(
121( رای شــماره139660302034004617هیأت 
بشــماره  رحمــت  مدبرتبارفرزنــد  دوم.حســن 
شناســنامه 10 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 
ششــدانگ  از  دانــگ  1262886503-ســه 
یکبابخانــه وباغچــه بمســاحت 760/70 مترمربــع 
ــاک45 -  ــی از پ ــماره 6911 از1474فرع ــه ش ب
اصلــی واقــع درلتحر بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــی( ــاب فین ــت ارب ــو صول از بان
 139660302034004691 شــماره  122(رای   
هیــأت دوم.ابوالفضــل ماشــااله زاده کاشــانی 
صــادره  شناســنامه86  بشــماره  فرزندعلــی 
ازکاشــان بــه کدملــی1261821531- ششــدانگ 
ــع بشــماره  ــه بمســاحت110/03 مترمرب یکبابخان
8385 از1479 فرعــی از پــاک49 - اصلــی 
واقــع در صفــی آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 
ــای محمدپشــت مشــهدی(                                                  مــع الواســطه از اق
شــماره139560302034014000هیأت  123(رای 
بشــماره  فرزندعبــاس  ســیاحی  اول.مهــدی 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه312 
ملــی 1262336015-  دو دانــگ ازششــدانگ 
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 211/11 مترمرب یکبابخان
14178 از737فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع 
ــان)خریداری از  ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی اب در صف

ــی( ــم رضوان ــه خان ورث
ــماره139560302034013999هیأت  124(رای ش
اول.زیبــا محمــدی محمودآبــادی فرزندمحمــود 
بشــماره شناســنامه14 صــادره ازکاشــان بشــماره 
ملــی 6199875826-  چهاردانــگ ازششــدانگ 
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 211/11 مترمرب یکبابخان
14178 از737 فرعــی از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی اباد  بخــش 2 کاشــان)خریداری 

از ورثــه خانــم رضوانــی( 
125( رای شــماره 139660302034000410هیــأت 
اول. رضاصالحــی دیزچــه فرزندمحمــد بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه17 
یکبابخانــه  ملی1262996181-ششــدانگ 
بشــماره14345  مترمربــع   99/6 بمســاحت 
ــع در  ــی واق ــاک49- اصل ــی از پ از4386فرع
صفــی ابــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری از 

محمــد خاکبــاز(
126(رای شــماره 139660302034001675هیــأت 
اول. معصومــه عبدالکریمــی فرزنــد غامحســین 
بشــماره شناســنامه1 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبــاب  ششــدانگ   -1262441080 ملــی 
مترمربــع   58/90 بمســاحت  ســاختمان 
بشــماره14378 از 1271 فرعــی از پــاک49- 
 2 بخــش  ابــاد   صفــی  در  واقــع  اصلــی 

کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا خاکبــاز(
127(رای شــماره139660302034003555هیأت 
ســعید  فرزنــد  قیاســوند  حســین  دوم. 
بشــماره شناســنامه0صادره ازکاشــان بشــماره 
ملــی 1250368693- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 87/75 مترمربــع بشــماره14396 
از 12381 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع 
در صفــی ابــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری 
محمدرضــا  اقــای  از  الواســطه   مــع 

اکبری (
128(رای شــماره139660302034003548هیأت 
فرزنداصغربشــماره  راد  محمدشــریف  اول. 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره   238 شناســنامه 
ملــی 1262030757- ششــدانگ ســاختمان 
بمســاحت 140/94 مترمربــع بشــماره14403 
از6879 فرعــی  از پــاک49- اصلــی واقــع 
ــان)خریداری از  ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی اب در صف

ــریف( ــر ش اصف
ــماره139660302034003632هیأت  129(رای ش
ــی  ــد عل ــین فرزن ــهدی حس ــین مش اول. حس
کاشــان  از  صــادره   607 شناســنامه  بشــماره 
دانــگ  ســه  ملــی1261760387-  بشــماره 
 109/5 بمســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  از 1481 فرعــی  مترمربــع بشــماره 14405 
پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد  بخــش 

2 کاشــان)خریداری از علــی پورعســگر( 
شــماره13966030203634هیأت  130(رای 
ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــس حلوائ اول.نرگ
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه3 
ــدانگ  ــگ ازشش ــه دان ــی1262959391- س مل
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 109/5 مترمرب یکبابخان
14405 از 1481 فرعــی از پــاک49- اصلــی 
واقــع در صفــی اباد  بخــش 2 کاشــان)خریداری 

از علــی پورعســگر( 
شــماره139660302034005009هیأت  131(رای 

بشــماره  فیروزفرزندعبــاس  رخ  اول.مســعود 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه8272صادره 
یکبابخانــه  ملی1260589056-ششــدانگ 
بمســاحت 115/39مترمربــع بشــماره 14418 
ــع در  ــی واق ــاک49- اصل ــی از پ از7886فرع
ــاد  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ــی اب صف

شــماره139660302034001174هیأت  132(رای 
بشــماره  محمدرضاکربافرزندمرتضــی  دوم. 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه0صادره 
یکبابخانــه  ملی1250276195-ششــدانگ 
بمســاحت108/33مترمربع بشــماره345فرعی 
ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی  ازپــاک52- 

رســمی( کاشــان)مالک  بخــش2 
 139660302034004597 شــماره  رای   )133
ــد  ــی فرزن ــی مرق ــا کریم ــأت دوم. حمیدرض هی
شــریف اقــا بشــماره شناســنامه 1466 صــادره از 
کاشــان بشــماره ملــی 1261067101- ســه دانــگ 
ــتمل  ــور مش ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع از شش
ــع  ــر مرب ــاحت 135/05 مت ــاختمان بمس ــر س ب
ــاک52  ــی از پ ــی از 19 فرع ــماره 354فرع بش
ــاد بخــش2  ــی اب ــع دراراضــی صف ــی واق - اصل

ــاز( ــر خاکب ــان)خریداری  از اصغ کاش
 139660302034004598 شــماره  رای   )134
هیــأت دوم. کبــری دارچینــی آرانــی فرزنــد 
تقــی بشــماره شناســنامه 28 صــادره از کاشــان 
بشــماره ملــی 6199620151- ســه دانــگ از 
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل 
ــع  ــر مرب ــاحت 135/05 مت ــاختمان بمس ــر س ب
ــاک52  ــی از پ ــی از 19 فرع ــماره 354فرع بش
ــاد بخــش2  ــی اب ــع دراراضــی صف ــی واق - اصل

کاشــان)خریداری  از اصغــر خاکبــاز(
شماره139560302034031675هیأت  135(رای 
فرزنــد  فــرد  ســاربان  محمدتقــی  دوم. 
غامحســین بشــماره شناســنامه 2419 صادره از 
ــدانگ  ــماره ملی1261971272-شش ــان بش کاش
بمســاحت18/65مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
ازپــاک53-  فرعــی    368 از  بشــماره2969 
بخــش2  ابــاد  دریحیــی  واقــع  اصلــی 
اقــای  از  الواســطه  مــع  کاشــان)خریداری 

جاویــدان( حســین 
ــماره139660302005076هیأت اول. 136(رای ش

محســن ســی ســاله بیدگلــی فرزنــد علــی 
بشــماره شناســنامه 29 صــادره از تهــران بشــماره 
یکبابخانــه  ششــدانگ   -0064990281 ملــی 
بشــماره2973  116/20مترمربــع  بمســاحت 
از33فرعــی از پــاک 53- اصلــی واقــع در 
کاشــان)خریداری   2 بخــش  ابــاد   یحیــی 

ازامیررضــا کاشــانی(
شــماره139660302005074هیأت  137(رای 
فرزنــد  بیدگلــی  ســاله  ســی  اول.ســمیرا 
رمضانعلــی بشــماره شناســنامه2093 صــادره 
 -0072455232 ملــی  بشــماره  تهــران  از 
 95/50 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــاک  ــی از پ ــماره2974 از33فرع ــع بش مترمرب
ــش 2  ــاد  بخ ــی اب ــع دریحی ــی واق 53- اصل
گلســتانی( ازحمیدرضــا  کاشــان)خریداری 

شــماره139660302003994هیأت  138(رای 
دوم.علــی حاجــی قدیــری راونــدی فرزنــد 
صــادره  شناســنامه3  بشــماره  الــه  حبیــب 
ملــی1263110231-  بشــماره  کاشــان  از 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 52/10 
از  فرعــی  از1826  بشــماره5333  مترمربــع 
پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 
ــا  ــرزا اق ــطه از می ــع الواس ــان)خریداری م کاش

اربــاب ســرنجی وغیــره(
 139660302034003680 شــماره  139(رای 
ــی  ــد قل ــاری فرزن ــع دهن ــأت اول. محمدرفی هی
الیگــودرز  از  صــادره   4 شناســنامه  بشــماره 
دانــگ  ملی4172207197-ســه  شــماره  بــه 
 145/70 بمســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  2626فرعــی  از   5356 بشــماره  مترمربــع 
بخــش4  درراونــد  واقــع  اصلــی   -1 پــاک 

هیزمــی( حســن  از  کاشــان)خریداری 
 139660302034003681 شــماره  140(رای 
هیــأت اول. گل گل گرگــی خــان جمالــی فرزنــد 
ــادره از  ــنامه 399 ص ــماره شناس ــی بش صیدعل
ملــی4170557395- شــماره  بــه  الیگــودرز 
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ســه دان
 2626 از   5356 بشــماره  مترمربــع   145/70
درراونــد  واقــع  اصلــی   -1 پــاک  از  فرعــی 
بخــش4 کاشــان)خریداری از حســن هیزمــی(

141(رای شــماره139660302034004612 هیــأت 
ــماره  ــی بش ــد مندعل ــقائی فرزن ــذرا س دوم. ع
شناســنامه 46 صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263086861 –ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
664/15 مترمربــع بشــماره 5359 از1888فرعی 
درراوندبخــش4  واقــع  اصلــی   -1 پــاک  از 
حســین حــاج  اقــای  از   کاشــان)خریداری 

 محمدزاده(
142( رای شــماره139660302034003627هیأت 
اول.زینــب مومنــی طاهــری فرزنــد علی بشــماره 
شناســنامه57 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملی1263316409–ســه دانــگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت171/53 مترمربــع بشــماره 
ــع  ــی واق ــاک3- اصل ــی از پ 3409 از572 فرع
درطاهرابادبخــش4 کاشــان)خریداری از ورثــه 

علــی فروتــن(
143(رای شــماره139660302034003628هیأت 
اول.احســان عارضــی فرزنــد حســینعلی بشــماره 
شناســنامه39 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملی1263306950–ســه دانــگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت171/53 مترمربــع بشــماره 
ــع  ــی واق ــاک3- اصل ــی از پ 3409 از572 فرع
درطاهرابادبخــش4 کاشــان)خریداری از ورثــه 

ــی فروتــن( عل
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــررات  ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت وع

ــف ــد0  832/م / ال ــد ش ــت صادرخواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/5/18 
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1396/6/2  

 رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک کاشــان 
محمــد ســلمانی
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توپ و تور
حساب های سازمان لیگ فوتبال 

مسدود شد
حســاب های رســمی ســازمان لیــگ برتــر فوتبــال 
ــدود  ــی مس ــنگین مالیات ــی س ــت بده ــه عل ــران ب ای
شــده و ایــن ســازمان نمی توانــد تــا حــل ایــن مشــکل 
ــه باشــگاه ها داشــته باشــد.  ــی ب ــچ پرداخت ــزرگ هی ب
مشــکالت مالــی سال هاســت کــه فدراســیون فوتبــال، 
ــه  ــگ و باشــگاه ها را آزار می دهــد و کار را ب ســازمان لی
ــد  ــال آســیا تهدی ــه کنفدراســیون فوتب ــی رســاند ک جای
کــرده اگــر ایــن مشــکالت حــل نشــود، اجــازه حضــور 
ــان آســیا نخواهــد  ــگ قهرمان ــی را در لی تیم هــای ایران
داد. در حالــی کــه مهــدی تــاج در رایزنــی بــا مســئوالن 
ــی  ــا را راض ــته آن ه ــیا توانس ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــد،  ــکل کن ــل مش ــرای ح ــه ب ــت دو ماه ــه دادن مهل ب
امــا بعیــد بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه حجــم زیــاد 
ــد اســتانداردهای  ــی بتوانن ــا، باشــگاه های ایران بدهی ه

ــد.  مدنظــر کنفدراســیون آســیا را رعایــت کنن
ایــن مشــکالت در حالــی گریبان فوتبــال ایــران را گرفته 
ــا پرداخــت  کــه باشــگاه ها امیدوارنــد ســازمان لیــگ ب
ــی و  ــات آن هــا کــه بابــت حــق پخــش تلویزیون مطالب
تبلیغــات محیطــی اســت، بخشــی از موانع و مشــکالت 
ــگ  ــا ســازمان لی ــردارد؛ ام ــا ب ــی را از ســر راه آن ه مال
ایرانــی  باشــگاه های  از  نه تنهــا نمی توانــد مشــکلی 
ــان نهادهــای  ــه دام ــد دســت ب ــه بای ــد، بلک را حــل کن
ــه  ــد! گفت ــا مشــکل خــودش را حــل کن ــر شــود ت دیگ
می شــود ســازمان لیــگ بیــش از ۱۷۵ میلیــارد تومــان 

ــه ســازمان مالیاتــی بدهــی دارد. ب

 پیام احسان حاج صفی 
به مردم ایران

ــه دلیــل  ــی کــه ب احســان حاج صفــی پــس از اتفاقات
صهیونیســتی  رژیــم  از  تیمــی  مقابــل  حضــورش 
ــان دالور  ــوص قهرمان ــی را درخص ــود، پیام رخ داده ب
احســان  پیــام  متــن  کــرد.  صــادر  ایران زمیــن 
ــرح  ــه ش ــال ب ــی فوتب ــم مل ــن تی ــی، بازیک حاج صف
زیــر اســت: »در ایــن روزهــای پرتالطــم مــردم عزیــز 
ــر روز  ــود، ه ــان دالور خ ــوگ قهرمان ــورمان در س کش
فداکارانــه شــهیدی را در راه آرمان هــای انقــالب و 
ــان  ــهید قهرم ــد. ش ــم می کنن ــان تقدی ــت میهنم امنی
محســن حججــی از نمونــه بــارز ایــن فداکاری هاســت 
کــه هــر انســان آزاده را بــه تعظیــم و تکریم وامــی دارد. 
ــن  ــدوه ای ــم و ان ــا غ ــی ب ــر ایران ــز همچــون ه ــا نی م
ــن  ــف در ای ــال تأس ــا کم ــتاییم. ب ــا را می س دالوری ه
ــی بحــق  ــا رنجیدگ ــز کشــورمان ب ــردم عزی ــا، م روزه
ــه قضــاوت  ــه نمی بایســت رخ مــی داد، ب ــی را ک اتفاق
ــواره  ــا هم ــید م ــته باش ــاد داش ــه ی ــا ب ــتند. ام نشس
ــون  ــان ۸۰ میلی ــر لب ــد شــادی ب ــرای نشــاندن لبخن ب
ایرانــی تــالش می کنیــم و آن را افتخــاری بــرای خــود 
ــران در راه  ــار ای ــردم پرافتخ ــراه م ــا هم ــم. م می دانی
انقــالب و رهبــری حرکــت خواهیــم کــرد و مســلمان 
و ایرانــی بــودن را مایــه ســرافرازی و ســربلندی خــود 

می دانیــم.«

کوتاه اخبار 
 نایب قهرمانی جهان با 
جوان هایی برای آینده

ــا  ــدد قهرمان ه ــا تع ــی ب مســابقات امســال کشــتی فرنگ
ــی از  ــف، یک ــای مختل ــن تیم ه ــب در بی ــات عجی و اتفاق
ــه  ــم زده ک ــی را رق ــی فرنگ ــابقات جهان ــن مس خاص تری

ــی نیســت.  باورکردن
تیــم  یــک  ایــران  کشــتی  امــروز  شــرایطی کــه  در 
پیش بینی نکردنــی اســت کــه می توانــد بــا 3 مــدال 
برنــز بــه رتبــه دوم جهــان برســد، نکتــه بســیار عجیب تــر 
ایــن اســت کــه در 4 وزن دوم هــم روســیه بــزرگ حتــی 
یــک فینالیســت نداشــت و بــدون طــال در مســابقات 
ــدال  ــال و م ــدال ط ــدون م ــا ب ــد. م ــان ش ــی قهرم جهان
نقــره در مســابقات جهانــی کشــتی فرنگــی عنــوان دوم را 
بــه دســت آورده ایــم. ایــن تیــم قــرار اســت بــرای آینــده 
ــی،  ــی گرای ــوری، محمدعل ــام حســین ن ســاخته شــود؛ ن
مصطفــی صالحــی زاده، الیاســی، مردانــی و... را فرامــوش 

ــرد. ــم ک نخواهی

 دفاع ستاره بسکتبال ایران 
از نایب قهرمانی

حــاال کــه چنــد روز از نایب قهرمانــی تیــم ملــی بســکتبال 
ــا  ــود ب ــر می ش ــذرد، بهت ــیا می گ ــای کاپ آس در رقابت ه
ــت  ــا موفقی ــه ب ــاره مســابقاتی ک ــم درب ــن تی ــان ای بازیکن
نســبی همــراه بــود، صحبــت کــرد. ارســالن کاظمــی، 
ــن  ــه جــزو موثرتری ــران ک بازیکــن پســت 4 بســکتبال ای
نفــرات تیــم مهــران حاتمــی در ایــن تورنمنــت محســوب 
در  اســترالیا  دادن  اســت شکســت  معتقــد  می شــد، 
ــت.  ــترس نیس ــران دور از دس ــرای ای ــک ب ــده ای نزدی آین
ــه  ــی ک ــم در تورنمنت ــته ه ــال گذش ــا س ــد: م او می گوی
ــدیم  ــان ش ــد، قهرم ــزار ش ــیایی برگ ــای آس ــرای تیم ه ب
ــاره  ــی در ســطح ق ــم کــه مدعــی اصل ــال نشــان دادی و قب
هســتیم. حــاال اســترالیا هــم بــه ایــن جمــع اضافــه شــده 
ــه المپیــک  ــن ب ــل رفت ــری مث ــد اهــداف بزرگ ت ــا بای و م
ــت  ــرف از اف ــی ح ــرا برخ ــم چ ــم. نمی دان ــال کنی را دنب
ــه اســترالیا  بســکتبال می زننــد، در حالــی کــه مــا فقــط ب
یعنــی تیــم چهــارم المپیــک باختیــم؟ در یــک دهــه اخیــر 
همیشــه بســکتبال ایــران در ســطح اول قــاره آســیا بــوده و 

االن هــم شــرایط فرقــی نکــرده اســت.

حضور میالد بیگی در یونیورسیاد
ــوری  ــم جمه ــراه تی ــه هم ــی ب ــی ایران ــدوکار و مرب تکوان
آذربایجــان در بازی هــای یونیورســیاد حضــور دارنــد. 

ــوری  ــرای جمه ــه ب ــی ک ــدوکار ایران ــی، تکوان ــالد بیگ می
رضــا  همــراه  بــه  می دهــد،  مســابقه  آذربایجــان 
ــیاد  ــه یونیورس ــران ب ــین ای ــرمربی پیش ــت، س مهماندوس
ــک  ــز المپی ــان و برن ــالی جه ــدال ط ــی م ــد. بیگ آمده ان
ــه دســت آورده  ۲۰۱۶ ریــو را بــرای جمهــوری آذربایجــان ب

ــت. اس
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ــاال گرفتــن ماجــرای اختالفــات عربســتان  ــا ب ب
ســعودی با ایــران، از ســوی کنفدراســیون فوتبال 
ــای  ــد تیم ه ــرر ش ــا( مق ــد )فیف ــیا و تایی آس
زمین هــای  در  کشــور  دو  ایــن  باشــگاهی 
ــیا را  ــان آس ــگ قهرمان ــابقات لی ــرف مس بی ط
ــیون  ــئوالن فدراس ــفانه مس ــد. متاس ــزار کنن برگ
ــان  ــور عم ــی کش ــرای میزبان ــران ب ــال ای فوتب
ــی و آب  ــرایط اقلیم ــه ش ــد ک ــاب کردن را انتخ
و هوایــی نزدیک تــری بــا کشــورهای عربــی 
دارد و حضــور تماشــاگران عرب زبــان از هــر 
ــت.  ــتانی اس ــای عربس ــود تیم ه ــه س ــث ب حی
در چنیــن شــرایطی، بازیکنــان تیــم فوتبــال 
پرســپولیس ایــران از ســاعت ۲۰:3۰ دقیقــه 
ــارم  ــه یک چه ــت مرحل ــب از دور رف سه شنبه ش
ــرم  ــوای گ ــیا در ه ــان آس ــگ قهرمان ــی لی نهای
ــوس مســقط  و شــرجی ورزشــگاه ســلطان قاب
عمــان، میزبــان تیــم فوتبــال االهلــی عربســتان 
شــدند؛ امــا زمانــی کــه بــا شــرایط آب و هوایــی 
ــا  ــورده ب ــران دو گل خ ــرای جب ــد، ب ــو گرفتن خ
ــی  ــازی منطق ــک ب ــه ی ــره همیشــگی و ارائ چه
ــر  ــاز و مؤث ــای کارس ــس از تعویض ه ــژه پ به وی

آقــای برانکــو بــه تســاوی ۲ - ۲ دســت یافتنــد.
بادانــش  ســرمربی  ایوانکوویــچ،  برانکــو 
ــش علیرضــا  ــا آرای ــم خــود را ب پرســپولیس تی
ــل زاده،  ــد، صــادق محرمــی، شــجاع خلی بیرانون
محمــد انصــاری، حســین ماهینــی )کاپیتــان(، 
ــال  ــدزاده، کم ــواه، فرشــاد احم محســن ربیع خ
ــن،  ــار رس ــلمان، بش ــن مس ــر، محس کامیابی ف
وحیــد امیــری، علــی علی پــور، مهــدی طارمــی 
و گادویــن ِمنشــا بــه مصــاف تیــم االهلــی 
ــرگئی  ــت س ــا هدای ــه ب ــتاد ک ــتان فرس عربس
ربــروف و ترکیــب محمــدال اویــس، موتــاز 
هوســاوی، محمــد آل فطیــل، ســعید آل مولــد، 
شــیفو، کلــود امیــر، تیســیرال جســام، لئونــاردو 
داســیلوا، حســین آل مقــوی، صالــح آل عمــری 
و عمــر آل ســوما پــای بــه میــدان گذاشــته 

ــد. بودن
 نیمه اول

ــازی  ــی، ب ــارم، داور اردن ــم مح ــوت اده ــا س ب
ــه،  ــه ای غافلگیران ــد و در حمل ــاز ش ــم آغ دو تی
ــح،  ــی صال ــاس عرض ــه دوم از روی پ در دقیق
شــوت ســرکش لئونــاردو داســیلوا، علیرضــا 
ــا دفــع  ــه واکنــش واداشــت کــه ب ــد را ب بیرانون
بــا  پرســپولیس  خــوب  دروازه بــان  ناقــص 

ــرار  ــوما ق ــر آل س ــای عم ــر پ ــوپ زی ــت، ت دس
گرفــت تــا بــا شــوتی ســرضرب تــوپ را بــه کنــج 
ــگام  ــد. گل زودهن ــه کن ــپولیس روان دروازه پرس
ــداری و  ــرای بی ــود ب ــری ب ــی تلنگ ــم االهل تی

ــو. ــاگردان برانک ــتر ش ــیاری بیش هوش
االهلــی،  سفیدپوشــان  گل  دنبــال  بــه   
ــرد و  ــا هــدف ب قرمزپوشــان پرســپولیس کــه ب
پیــروزی در ایــن بــازی بــه مصــاف تیــم االهلــی 
رفتــه بودنــد، رو بــه بــازی هجومــی آوردنــد و بــا 
فشــار زیــادی کــه بــه خــط دفاعــی حریــف وارد 
ــه  ــورده را در دقیق ــتند گل خ ــد، می توانس کردن
۷ جبــران کننــد؛ امــا وحیــد امیــری و متعاقــب 
آن علــی علی پــور در کمــال بی دقتــی در زدن 
ــم  ــه ه ــو را ب ــای برانک ــی، برنامه ه ــه نهای ضرب
ــی  ــای گلزن ــه فرصت ه ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ریختن
پرسپولیســی ها یکــی پــس از دیگــری در نیمــه 

ــه هــدر رفــت. اول ب
 نیمه دوم

بــا شــروع نیمــه دوم پرسپولیســی ها آغــاز 
بهتــری نســبت بــه دقایــق نخســتین نیمــه اول 
داشــتند و بــا اشــتهای ســیری ناپذیری بــه 
ــی را  ــازی تهاجم ــورده، ب ــران گل خ ــال جب دنب
در دســتورکار خــود قــرار دادنــد؛ ولــی مهاجمــان 

ــر  ــا برنامه ت ــه ب ــه در خــط حمل ــی ک ــم االهل تی
از پرســپولیس بودنــد در دقیقــه ۵۸ مقهــور 
هنرنمایــی لئونــاردو داســیلوا بازیکــن تیزهــوش 
و فرصت طلبــی شــدند کــه از تیــم پارتیــزان 

ــی پیوســته اســت. ــم االهل ــه تی ــراد ب بلگ
 تعویض های طالیی

بــرای  خــورده  گل  دو  جبــران  فرصــت 
 ۲۰ از  کمتــر  پرســپولیس  قرمزپوشــان 
طالیــی  تعویــض  ســه  بــود کــه  دقیقــه 
بــه  را  تــازه ای  جــان  ایوانکوویــچ  برانکــو 
ــران  ــته ای ــده شایس ــپولیس، نماین ــم پرس تی
ــاد  ــن فرش ــر جایگزی ــال کامیابی ف ــد؛ کم دمی
احمــدزاده شــد و بشــار رســن بــه جــای 
محســن مســلمان بــه میــدان آمــد و گادویــن 
منشــا بــا مهــدی طارمــی تعویض شــد تــا تیم 
ــرعت دادن  ــا س ــپولیس ب ــده پرس دگرگون ش
بــه بــازی در دقیقــه ۷۲ از روی ســانتر عالــی 
ــه ســر علــی  محمــد انصــاری و پــس از ضرب

ــای  ــاده زیب ــر فوق الع ــه س ــا ضرب ــور ب علی پ
شــجاع خلیــل زاده مدافــع پیش تاختــه بــه گل 
اول برســد. تیــم روحیه گرفتــه پرســپولیس بــا 
ــا  ــی، ب ــان االهل ــه بازیکن ــازی درگیران وجــود ب
حمــالت گســترده و نفوذهــای خــوب حســین 
ماهینــی و علی پــور از جناحیــن روی دروازه 
ــد  ــی ایجــاد کردن ــد موقعیــت عال ــی چن االهل
ــازه وارد و  ــار ت ــن منشــا، ی ــا ســرانجام گادوی ت
ــه  ــت محوط ــپولیس، از پش ــتهای پرس پراش
جریمــه بــا شــلیکی ســهمگین و مهارنشــدنی 
دروازه االهلــی را بــرای دومیــن بــار فروریخــت 

ــاند.  ــاوی رس ــه گل تس ــپولیس را ب و پرس
و  االهلــی  بازیکنــان  غیرورزشــی  حمــالت 
اشــتباهات فاحــش و یــک طرفــه ادهــم 
محــارم، داور ضعیــف اردنــی، هــم بــرای 
پیــروزی تیــم عربــی االهلــی کارســاز نشــد و 
ایــن بــازی حســاس بــا نتیجــه تســاوی ۲ـ  ۲ 

ــید.  ــان رس ــه پای ب

دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
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داور بــرای وقت هــای تلف شــده نیمــه دوم بــازی اســتقالل و 
پدیــده ۵ دقیقــه زمــان در نظــر گرفتــه بــود؛ امــا هنــوز یکــی، 
دو دقیقــه بیشــتر از ایــن وقت هــا نگذشــته بــود کــه علیرضــا 
منصوریــان شــوکه از اتفاقــات رخ داده روی ســکوها نیمکــت 
اســتقالل را رهــا کــرد و بــه ســمت رضــا مهاجــری ســرمربی 
پدیــده رفــت و دقایــق باقی مانــده از بــازی را کنــار ایــن مربــی 
تماشــا کــرد. رفتــاری کــه نه تنهــا بیشــتر از قبــل روی اعصــاب 
طرفــداران حاضــر در ورزشــگاه رفــت، بلکــه باعــث واکنــش 
ــا جمله هــای  ــون هــم شــد کــه ب ــر گزارشــگر تلویزی عجیب ت

رمانتیــک و عاشــقانه ایــن صحنــه عجیــب را گــزارش کــرد. 
بــرای پــرده برداشــتن از راز ایــن اتفــاق، بهتریــن فــرد 
ســرمربی پدیــده بــود؛ از همیــن رو بــا رضــا مهاجــری تمــاس 
گرفتیــم کــه او گفــت: بــه نظــرم علیرضــا منصوریــان کامــال از 
اتفاقــات رخ داده در ســکوها شــوکه شــده بــود؛ چــون انتظــار 

ــام  ــا او انج ــاری ب ــن رفت ــتقالل چنی ــداران اس ــت طرف نداش
ــودن در محاســبات  ــه دلیــل شــوکه ب ــد؛ از همیــن رو ب بدهن
ــه داور  ــه تصــور اینک ــرد و ب ــازی اشــتباه ک ــی ب ــق پایان دقای
ســوت پایــان را می کشــد بــه ســمت مــن آمــد؛ امــا وقتــی 
ــب  ــن جن ــار م ــر از کن ــده، دیگ ــه مان ــد دقیق ــوز چن ــد هن دی

نخــورد.« 
او ادامــه داد: »وقتــی در گــوش مــن خســته نباشــید و 
تبریــک گفــت کامــال حــس و حــال او را درک کــردم؛ چــون 
فصــل قبــل همیــن شــرایط بــرای خــود مــن در پدیــده تکــرار 
ــود؛ مــن  ــار تماشــاگر شــوکه ب ــان از رفت ــود. منصوری شــده ب
هــم او را دلــداری دادم و بــه او گفتــم اگــر بــه کاری کــه انجام 
می دهــی ایمــان داری، بمــان و مبــارزه کــن و پاپــس نکــش. 
او در جــواب مــن گفــت دیگــر نمی مانــم و می خواهــم 
ــرا نمی خواهــد.« ــر م ــروم؛ چــون تماشــاگر اســتقالل دیگ ب

ــی از  ــچ توهین ــت: هی ــر رســانه ای باشــگاه ســپاهان گف مدی
ــه باشــگاه ســپیدرود و مــردم  ــان ب ــگاران اصفه ســوی خبرن

ــز رشــت انجــام نشــد.  عزی
ــه اظهارنظرهــای برخــی  ــش ب ــی راد در واکن مرتضــی رمضان
ــک  ــه ی ــر اینک ــی ب ــپیدرود مبن ــگاه س ــت اندرکاران باش دس
خبرنــگار اصفهانــی بــه باشــگاه ســپیدرود و مــردم رشــت در 
نشســت خبــری پــس از دیــدار بــا ســپاهان توهیــن کــرده، 
گفــت: هیــچ توهینــی از ســوی همــکار خبرنگارمــان صــورت 
نپذیرفــت. فقــط بــا توجــه بــه اینکــه نظــر محمدی، ســرمربی 
ــازی و هــم  ــل از ب ــری قب ســپیدرودی، هــم در نشســت خب
ــت آن مشــکل حنجــره  ــدار کــه عل در کنفرانــس پــس از دی
ــه  ــان ب ــگاران اصفه ــود، خبرن ــده ب ــر نش ــد، حاض ــالم ش اع
دلیــل ایــن بی احترامی هــا حاضــر نشــدند از امیــد روانخــواه، 
کمک مربــی ســپیدرود، ســوالی بپرســند و بــه شــنیدن 

ــد.در ادامــه هــم  ــا کردن ــازی اکتف ــاره ب صحبت هــای وی درب
وقتــی کــه توضیحاتــی از ســوی مســئول رســانه ای ســپیدرود 
و آقــای روانخــواه داده شــد، نســبت بــه رفتارهــای آماتورگونــه 
گلــر تیــم رشــت اعتراضاتــی شــد و توهینــی صــورت نگرفــت. 
ــر  ــینی، گل ــد حس ــه محم ــه مصاحب ــما ب ــه داد: ش وی ادام
ســپیدرود، نــگاه کنیــد. او می گویــد از بیــرون بــه مــن 
می گفتنــد روی زمیــن بخوابــم؛ وقتــی از روی نیمکــت اشــاره 
می کننــد، مــن هــم مجبــورم انجــام بدهــم! بنابرایــن خــود 
او هــم اعتــراف کــرده کــه رفتارهایــی ناشــیانه را انجــام داده 

اســت.
 وی افــزود: خبرنــگاران اصفهانــی دربــاره غیبــت نظــر 
انتقاداتــی  ســپیدرود  وقت کشــی های گلــر  و  محمــدی 
منطقــی را مطــرح کردنــد و هیــچ توهینــی بــه مــردم گرانقــدر 

ــد. ــت نکردن رش

ورزش

آگهی وقت رسیدگی 
 9۶۱۰۱۰۰3۵۱۲۰۵۰۵۷  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9۶۰99۸۰3۵۱۲۰۰4۵۱ شــماره 
بایگانــی شــعبه : 9۶۰۵۱3 تاریــخ تنظیــم : 
ــید  ــای جمش ــاکی آق ــان / ش 9۶/۵/۱۱ خواه
کــد خدائــی  فرزنــد  مصطفــی  و خانــم فرزانــه  
طرفیــت  بــه  فریــدون  فرزنــد  شهســواری 
خوانــده / متهــم آقــای ســید حســن بحرینیان 
فرزنــد محمــد و محســن  نیــک آئیــن فرزنــد 
بــه  عابــد  مغــاره   و خانــم رضــوان  اکبــر 
خواســته الــزام بــه اخــذ صــورت مجلــس 
ــمی  ــند  رس ــم س ــه تنظی ــزام ب ــی و ال تفکیک
و الــزام بــه تفکیــک ســند ملــک  تقدیــم 
اصفهــان  شهرســتان  عمومــی  دادگاه هــای 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۱۲  
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق دادگاه عموم
ــاال   ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــان اصفه واقــع در اصفه
خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل 
ــاع و  ــاق ۱۲۰ ارج ــه ۱ ات ــان طبق ــتان اصفه اس
ــه کالســه  9۶۰۵۱3 ثبــت گردیــده کــه وقــت  ب
 9 ســاعت   9۶/۷/۵ تاریــخ  بــه  رســیدگی 
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــن  شــده اســت ل تعیی
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 
و بــه تجویــز مــاده ۷3 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــت در یکــی  ــک نوب ــب ی و دســتور دادگاه مرات
شــود  مــی  آگهــی  جرایــد کثیراالنتشــار  از 
ــالع از  ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ت
ــالم  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
حقوقــی  دادگاه  منشــی   ۱۵۲۵۵ الــف  م 
شــعبه ۱۲ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

فاتحــی   اصفهان-علــی 

آگهی وقت رسیدگی 
 9۶۱۰۱۰۰3۵۱۰۰4۲۸۷  : ابالغنامــه  شــماره 
 9۶۰99۸۰3۵۱۰۰۰343  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   9۶۰4۱۶  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم : 9۶/۵/۰۱ خواهــان / شــاکی علیرضــا  
بــه  دادخواســتی   محمــد  فرزنــد  زمانــی 
ــماعیلی  ــعید اس ــم س ــده / مته ــت خوان طرفی
رادور فرزنــد بیــوک   بــه خواســته  تامیــن 
خواســته ، مطالبــه وجــه چــک ، مطالبــه 
ــم  ــه   تقدی ــر  تادی ــی و تاخی ــارت دادرس خس
اصفهــان  شهرســتان  عمومــی  دادگاه هــای 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۱۰  
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق دادگاه عموم
ــاال   ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــان اصفه واقــع در اصفه
خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل 
ــاع  ــاق ۲۱۲ ارج ــه ۲ ات ــان طبق ــتان اصفه اس
ثبــت  بــه کالســه  9۶۰99۸۰3۵۱۰۰۰343  و 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
تعییــن  شــده  9۶/۷/۵ ســاعت ۸:3۰ 

ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــذا ب اســت ل
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــن دادرســی دادگاه هــای  ــون آیی ــاده ۷3 قان م
ــتور  ــی و دس ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ــه  ــاد آن ب ــی و اطــالع از مف ــس از نشــر آگه پ
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
ضمائــم  و  دادخواســت  دوم  نســخه  خــود 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
عمومــی  دادگاه   ۱۰ شــعبه   ۱4۱۷۸ الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9۶۱۰۱۰۰3۵3۷۰۲4۶۱  : ابالغنامــه   شــماره 
شــماره پرونــده : 9۵۰99۸۰3۶۲۱۰۱۲۵۰ شــماره 
بایگانــی شــعبه : 9۵۱۱۲۷ تاریــخ تنظیــم : 
9۶/۵/۲  شــاکی فاطمــه علیمــرادی دو مکانــی 
پــدرام  متهــم  طرفیــت  بــه  دادخواســتی  
ــه خواســته  ــد احمــد ب خــادم خراســانی  فرزن
دادگاههــای   تقدیــم  تلفنــی    مزاحمــت 
نمــوده کــه  اصفهــان   عمومــی شهرســتان 
جهــت رســیدگی  بــه شــعبه ۱۱۱ دادگاه کیفــری 
دو شــهر اصفهــان ۱۱۱ جزایــی ســابق  واقــع در 
اصفهــان  کنــار گــذر اتوبــان  ش خــرازی  حــد 
ــع  ــر  مجتم ــرزا طاه ــگاه و می ــل خ آتش فاص
ــی  ارجــاع و  ــور تجــاری  و بازرگان ــی  ام قضائ
بــه کالســه 9۵۰99۸۰3۶۲۱۰۱۲۵۰ ثبــت گردیــده 
کــه وقــت رســیدگی آن 9۶/۷/۵ ســاعت9 
ــه علــت مجهــول  ــذا ب تعییــن شــده  اســت  ل
المــکان بــودن متهــم  و درخواســت شــاکی  و 
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده ۱۷4 قان ــز م ــه تجوی ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری  
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــاد  ــالع از مف ــی و اط ــس از نشــر آگه ــم پ مته
آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
ــری شــعبه  ــف ۱4۱۸۶ منشــی دادگاه کیف م ال
 ۱۱۱ اصفهــان  شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   ۱۱۱

جزایــی ســابق – فاطمــه رضایــی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای  شــماره 
  9۵/۱۲/۱4 مــورخ   ۱39۵۶۰3۰۲۰۲۶۰۲۲۲44
هیــات قانــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی  و س اراض
پــالک  تحــت  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
شــماره 3۷ فرعــی مفــروزی  و مجــزی  شــده 
ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  از۱39۶۲اصلــی  
اصفهــان  در مالکیــت  خانــم فرشــته  صادقیان  
فــرد فرزنــد ابراهیــم مســتقر گردیــد  و پرونــده 

ــد حــدود میباشــد   ــد ســابقه تحدی ــی  فاق ثبت
لــذا بــه اســتناد  تبصــره ذیــل  مــاده ۱3 قانــون 
فــوق الذکــر  و طبــق  تقاضــای مالــک تحدیــد 
حــدود  ملــک مرقــوم  در روز ســه شــنبه 
ــروع   ــل ش ــح  در مح ــاعت 9صب 9۶/۶/۲۸ س
ــن  ــه موجــب ای ــد  و ب ــه عمــل خواهــد آم و ب
آگهــی  بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  اعــالم 
مــی گــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر  در 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور  یابن ــل حض مح
ــت   ــون ثب ــاده ۲۰  قان ــق  م ــن مطاب و مجاوری
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس  تحدیــد  
ــد  ــه خواه ــا 3۰ روز پذیرفت ــط  ت ــدود و فق ح
ــق مــاده ۸۶ آئیــن نامــه  شــد  و معتــرض طب
قانــون ثبــت بایــد  از تاریــخ تســلیم  اعتــراض 
ــاه  دادخواســت   ــک م ــن اداره  ظــرف ی ــه ای ب
ــی تســلیم   ــه مرجــع ذیصــالح قضائ خــود را ب
و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و 
ــد .  در غیــر  ــه نمای ــه ایــن واحــد ثبتــی  ارائ ب
اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و 
ــم دادخواســت را دریافــت   گواهــی عــدم تقدی
ــت   ــد  و اداره ثب ــت تســلیم نمای ــه اداره  ثب و ب
بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا 

ــد .  ــه میده ــررات ادام ــت  مق رعای
ــناد و  ــت اس ــس اداره  ثب ــف  ۱۷۲۶۶ رئی م ال

ــی  ــان ایروان ــه شــمال اصفه ــالک منطق ام

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــی  ــی از ۱۰393 اصل ــالک 3۵۸4 فرع ــه پ خان
ــق   ــه طب ــان  ک ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب واق
پرونــده ثبتــی  بــه نــام حامــد عباســی باوکــی  
فرزنــد حســین  و تــاج اخالقــی  بوزانــی  
اســت  ثبــت  جریــان  در  عبــاس  فرزنــد 
۱39۵۶۰3۰۲۰۲۷۰۱4۶۱۲و  شــماره  رای  و 
از   9۵/۱۱/9 مــورخ   ۱39۵۶۰3۰۲۰۲۷۰۱4۶۱۰
طــرف هیــات  حــل اختــالف  موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــتقر  ــمی  مس ــند رس ــد س ــاختمان های فاق س
در ثبــت و اســناد و امــالک منطقــه شــمال 
اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم  صــادر 
ــد  ــه اینکــه تحدی ــا توجــه ب ــده اســت و ب گردی
حــدود اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی 
نبــوده  اســت اینــک بنــا بــه دســتور  قســمت 
ــق  ــر طب ــت  و ب ــون ثب ــاده ۱۵ قان ــر از م اخی
ــد حــدود   ــرده  متقاضــی  تحدی تقاضــای  نامب
ملــک مرقــوم در تاریــخ 9۶/۷/۱  روز شــنبه 
ســاعت 9 صبــح در محــل  شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد  لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی  بــه 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  اخطــار و صاحبــان 
امــالک  مطابــق مــاده ۲۰  قانــون ثبــت  از 
تاریــخ تنظیــم  صــورت مجلــس  تحدیــد  
ــد  ــه خواه ــا 3۰ روز پذیرفت ــط  ت ــدود و فق ح
ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۸۶ آئی ــق م ــد  و طب ش
ثبــت معتــرض  بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه  

ــا  ــن اداره  ب ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم  اعت از تاری
تقدیــم  دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــالح 
قضائــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی  خــود 
را بــه ایــن منطقــه ثبتــی  ارائــه نمایــد در غیــر 
اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 
ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت  
بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا 
ــخ  ــت  مقــررات ادامــه خواهــد داد  . تاری رعای

انتشــار 9۶/۶/۲
ــناد و  ــت اس ــس اداره  ثب ــف  ۱۶۱۶۵ رئی م ال

امــالک منطقــه شــرق  اصفهان هادیــزاده  

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9۶۱۰۱۰۶۷9۷۲۰۰3۵3

شــماره پرونــده 9۶۰99۸۶۷9۷۲۰۰39۵ شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   9۶۰39۵  : شــعبه  بایگانــی 
ــی  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب 9۶/۵/۱4 مش
: حبیــب  حســنی مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور9۶/۷/۵ ســاعت : ۱۷ محــل حضــور 
اص خ ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی 
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا 
پــالک ۵۷ تاریــخ حضــور 9۶/۷/۵ ســاعت 
حضــور : ۱۷ در خصــوص دعــوی مســعود مــال 
ــرر  ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــدی ب احم
ــن شــعبه حاضــر  ــوق جهــت رســیدگی در ای ف

ــوید .  ش
مجتمــع    4۲ شــعبه  دفتــر   ۱۵۲۶۱ الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  یــک  شــماره 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9۶۱۰۱۰۶۷9۷۲۰۰3۵4

شــماره پرونــده 9۶۰99۸۶۷9۷۲۰۰394 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   9۶۰394  : شــعبه  بایگانــی 
9۶/۵/۱4 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : 
محمــد انــور باقــری فرزنــد عوضعلــی مجهــول 
تاریــخ حضور9۶/۷/۵چهــار شــنبه  المــکان 
ــجاد –  ــور اص خ س ــل حض ــاعت ۱۶:3۰مح س
ــی  ــه نیل ــروی مدرس ــاب روب ــه ارب ــت ال خ آی
پــور جنــب ســاختمان صبــا پــالک ۵۷ تاریــخ 
حضــور 9۶/۷/۵ ســاعت حضــور : ۱۶:3۰ در 
ــه  ــدی ب ــال احم ــعود  م ــوی مس ــوص دع خص
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش طرفی

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
مجتمــع    4۲ شــعبه  دفتــر   ۱۵۲۶۰ الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  یــک  شــماره 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9۶۰۵۷۷ خواهــان 
مبنــی  دادخواســتی  زاده  قدمــی  اصغــر 
برمطالبــه بــه طرفیــت محبوبــه کویــری تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز  مــورخ  
9۶/۷/۵ ســاعت ۸/3۰ تعییــن گردیــده اســت 
. باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک ۵۷ کــد پســتی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ 
اصفهــان – شــعبه  اختــالف  شــورای حــل 
دادخواســت  ثانــی  نســخه  و  مراجعــه   3۲
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی تلقــی 
اتخــاذ خواهــد و تصمیــم مقتضــی   شــده 

 شد. 
شــماره: ۱۵۲۰۰/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 3۲ 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9۶۰۵۷۸ خواهــان 
مبنــی  دادخواســتی  زاده  قدمــی  اصغــر 
برمطالبــه بــه طرفیــت رضــا محمــودی تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز         مــورخ  
9۶/۷/۵ ســاعت 9 تعییــن گردیــده اســت . 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک ۵۷ کــد پســتی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ 
ــان – شــعبه 3۲  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد. ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
شــماره: ۱۵۲۰۱/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 3۲ 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9۶۰۵۷3 خواهــان 
راونــد ســید حســینی بــا وکالــت خانــم غزالــه 
ــه  ــه ب هوشــمندان دادخواســتی مبنــی برمطالب
ــوده  ــم نم ــی  تقدی ــیدجالل مداح ــت س طرفی
و وقــت رســیدگی بــرای روز چهارشــنبه مــورخ  
9۶/۷/۵ ســاعت 9/3۰ تعییــن گردیــده اســت . 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل از  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای مرات
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک ۵۷ کــد پســتی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ 
اصفهــان – شــعبه  اختــالف  شــورای حــل 
و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و  مراجعــه   9
عــدم  صــورت  در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم 
حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی تلقــی 
اتخــاذ خواهــد و تصمیــم مقتضــی   شــده 

 شد.
 شــماره: ۱۵۲۶۶/م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 9 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9۶۰۵۸۲ خواهــان 
راونــد ســید حســینی دادخواســتی مبنــی 
ــان  ــرا ارمودی ــت زه ــه طرفی ــک ب ــه چ برمطالب
وقــت  و  نمــوده  تقدیــم  ارمودیــان  رضــا  و 
رســیدگی بــرای روز         مــورخ 9۶/۷/۵ 
ســاعت ۸/3۰ تعییــن گردیــده اســت . باعنایت 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل مدرس
 ۸۱۶۵۷۵۶44۱ پســتی  کــد   ۵۷ پــالک   –
ــعبه ۱3  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: ۱۵۲۶۷/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۱3 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9۶۰۶۱۷ خواهــان 
ــی  ــتی مبن ــیچانی دادخواس ــکاری س ــژن ف بی
برمطالبــه بــه طرفیــت مهــدی ســفیدکن تقدیم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز چهارشــنبه 
مــورخ 9۶/۷/۵ ســاعت ۸/3۰  تعییــن گردیــده 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
ــا خوانــده  خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر ت
ــه  ــعبه ب ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق قب
ــان  ــان آتشــگاه و خیاب نشــانی حدفاصــل خیاب
میرزاطاهــر بــر اتوبــان ســاختمان قضائــی 
اختــالف  حــل  شــورای  مطهــری  شــهید 
نســخه  و  مراجعــه   ۵3 شــعبه   – اصفهــان 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد شــد. اتخــاذ خواه
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره: ۱4۰۸۷/م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ۵3 ش

آگهی فقدان سند مالکیت
ــار  ســند مالکیــت چهــل و شــش ســهم و چه
پانزدهــم ســهم مشــاع از صــد و پانــزده و 
دو ســوم ســهم مشــاع از ۱۷3/۵ ســهم از 
ــاع از  ــگ مش ــم دان ــک و نی ــهم ی 4۶۲/۵ س
ــی شــماره :۸3۰ فرعــی  ــالک ثبت ششــدانگ پ
از ۱۶ اصلــی واقــع در بخــش ۱4 اصفهــان ذیــل 
ثبــت ۱۶۷۱3۰ در صفحــات ۵۸۲ دفتــر 9۰۸ بــه 
ــد رضــا  ــام آقــای علــی رضایــی برزانــی فرزن ن
ثبــت و ســند شــماره ۸۸/الــف-۲۱۵۷۱۷ ۰ 
صــادر گردیــده و تمامــی آن طــی ســند اصــداق 
اصالحــی  اقرارنامــه  و   9۵/۵/۲4-3۲۲4۲۱
33۱۸۲۸-9۶/4/۱۸ دفترخانــه ۷۷ اصفهــان 
بــه خانــم زهــرا جلوانــی انتقــال یافتــه اســت. 

ســپس نامبــرده بــا ارائــه درخواســت 
کتبــی شــماره ۲۵۰۱934۶-9۶/۵/۲۸ بــه 

انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره ۱4۲۵۰۸-

ــه گواهــی دفترخانــه ۷۷ اصفهــان  9۶/۵/۲۸ ب
ــت آن  ــه ســند مالکی رســیده مدعــی اســت ک
ــی  ــده و درخواســت صــدور المثن ــود گردی مفق
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
ــه  ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی ــل م ــی ذی ــک اصالح ی
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ب
ــن  ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری ــود م ــزد خ ن
ــود را  ــراض خ ــدت ده روزاعت ــرف م ــی ظ آگه
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم کتب
ــن اداره تســلیم و رســید  ــه ای ــه ب ســند معامل
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــل س اص
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتراض 
اصــل ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه نشــود 
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد . ــد ش ــررات خواه مق
ــرب  ــت غ ــف  رئیــس اداره ثب  ۱۶93۲/ م ال

ــدری ــا حی ــان  علیرض اصفه

ابالغ وقت رسیدگی
 9۶۱۰۱۰۰3۵43۰۲۷۸۲ ابالغنامــه:  شــماره 
شــماره پرونــده: 9۶۰99۸۰3۶34۰۰۱۲۸ شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   9۶۰393 شــعبه:  بایگانــی 
ــان رســام منصــف  ۱39۶/4/۲۷  شــکات آقای
ــت  ــه طرفی ــکایتی ب ــیرازی ش ــد گل ش و امی
آقــای علــی یــاوری دورکــی بــه اتهــام تخریــب 
ــالح  ــا س ــی ب ــدرت نمای ــد و ق ــدی و تهدی عم
ســرد تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
ــع  ــان واق ــری دو اصفه ــعبه ۱۱۷ دادگاه کیف ش
در اصفهــان خیابــان چهاربــاغ بــاال خیابــان 
ــتری کل  ــاختمان دادگس ــت س ــهید نیکبخ ش
ــاع  ــاق 4۵۸ ارج ــه 4 ات ــان طبق ــتان اصفه اس
ثبــت گردیــده کــه  بــه کالســه 9۶۰393  و 
ــت رســیدگی آن ۱39۶/۷/۵ ســاعت ۸:3۰  وق
ــول  ــت مجه ــه عل ــه ب ــت ک ــده اس ــن ش تعیی
ــم و درخواســت شــاکی و  ــودن مته ــکان ب الم
بــه تجویــز مــاده 349 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی و دســتور دادگاه مرات
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــه دادگاه  ــاد آن ب ــالع از مف ــس از اط ــم پ مته
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
 در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر

 گردد. 
۱3۰۷4/م الــف متصــدی امــور دفتــری شــعبه 

 ۱۱۷ دادگاه کیفــری دو اصفهــان – زهــرا توکلی
 فارفانی

خبرنگاران اصفهانی هیچ توهینی نکردند عجیب ترین صحنه لیگ چگونه خلق شد؟



حرف و نقل

بیســت  در  حضــور  متقاضیــان  پیش ثبت نــام   
ــم  ــا ده ــارم ت ــات از چه ــگاه مطبوع ــومین نمایش و س
شــهریورماه از طریــق وب ســایت نمایشــگاه بــه نشــانی 

ــد. ــد ش ــام خواه pressexpo.ir انج
 مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس ۹ کتــاب 
ــه  ــدان ب ــان و عاقه من ــرای مخاطب ــاع  مقدســی را ب دف
ادبیــات پایــداری گویــا می کنــد. کتــاب »عبــاس دســت 
طــا« نوشــته محبوبــه معراجی پــور، نخســتین اثــری 
اســت کــه در ایــن طــرح از ســوی نشــر دیجیتــال مــوزه 
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس در قالــب کتــاب گویــا 

راهــی بــازار خواهــد شــد.
نمایــش گفــت:  ســخنگوی شــورای صنفــی   
اکــران دو فیلــم »زیــر ســقف دودی« و »رگ خــواب« 

همچنــان ادامــه دارد.
 »مارتیــن اسکورســیزی«، تهیه کنندگــی فیلــم 
جدیــدی دربــاره شــخصیت »جوکــر« را بــر عهــده گرفته 
اســت. او در ایــن پــروژه بــا »تــاد فیلیپــس« کارگــردان 

ــد. ــکاری می کن ــاری«، هم ــم »خم فیل
ــش  ــا نمای ــا« ب ــب ها و درخت ه ــگاه »اس  نمایش
آثــار حســین محجوبــی جمعــه ســوم شــهریور در 

افتتــاح می شــود. تازه تأســیس »۴«  گالــری 
 بــه گفتــه ســروش حســین جانی، کارگــردان فیلــم 
ــش  ــه بخ ــر ب ــن اث ــد«، ای ــا بازمی گردن ــاه »آن ه کوت

مســابقه جشــنواره فیلــم ونیــز راه یافتــه اســت.
بــا  نشســتی  در  ملــی  رســانه  رئیــس   
فیلمنامه نویســان فیلم هــا و ســریال ها بیــان کــرد 
کــه از ایــن پــس دســتمزد نویســندگان قبــل از شــروع 

می شــود. پرداخــت  تولیــد، 
 آثــار ناجــی العلــی، کاریکاتوریســت فلســطینی، بــه 
مناســبت ســی امین ســاگرد قتــل او، توســط انجمــن 
هنــر مســتقل و گالــری هنــری کلمــات در معــرض دید 

مــردم در شــهر اســتانبول قــرار گرفــت.
 کارگــردان انیمیشــن »حــس مشــترک« بــا بیــان 
اینکــه ایــن فیلــم چهــار دقیقــه ای بــه موضــوع کــودکان 
ــر  ــن اث ــل ســاخت ای ــردازد، از دالی بی سرپرســت می پ

گفــت.
 آخریــن قســمت از ســریال »گســل« بــه کارگردانی 
علیرضــا بذرافشــان ایــن روزهــا در حــال ضبــط و 
ــش  ــه پی ــل« ک ــریال »گس ــت. س ــرداری اس تصویرب
ــه  ــه ب ــبکه س ــت، در ش ــام داش ــک« ن ــن »بی نم از ای
ــش  ــک پخ ــبکه ی ــب ها از ش ــن ش ــید و ای ــد رس تولی

می شــود.
ــل  ــر عام ــام مدی ــی، قائم مق ــی رزاق کریم  مرتض
مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی، با اشــاره 
بــه اینکــه مأموریــت اصلــی ایــن مرکــز حمایــت از تولید 
مســتند و انیمیشــن اســت، تاکیــد کــرد: آنچــه بیــش 
ــرد  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــز م ــن مرک از گذشــته در ای
توجــه بــه توزیــع و نمایــش آثــار و راهیابــی بــه بازارهای 
ــران  ــتند ای ــینمای مس ــه س ــت ک ــی ای اس بین الملل

پیــش از ایــن بــه آن راه پیــدا نکــرده اســت.
عنــوان  بــا  نقاشــی خط  آثــار  از  نمایشــگاهی   
»ُخنیارنــگ« بــا آثــاری از »مریــم عبدالهــی« در 

می شــود. برگــزار  صفــوی  نگارخانــه 

کوتاه خبر 
 »رابرت دنیرو«،  گران ترین 

بازیگر تلویزیون
»رابــرت دنیــرو« بــرای بــازی در ســریالی کــه هنــوز 
فهرســت گران تریــن  اول  رتبــه  نشــده،  پخــش 
بازیگــران تلویزیونــی را بــه خــود اختصــاص داد.  
طبــق گزارشــی کــه »ورایتــی« منتشــر کــرده  »رابــرت 
دنیــرو«، بازیگــر ۷۴ ســاله برنــده اســکار بــرای بــازی 
ــد او  ــه »دیوی ــدی ک ــریال جدی ــمت س ــر قس در ه
ــازون« می ســازد،  ۹۸۲ هــزار دالر  ــرای »آم راســل« ب

دریافــت می کنــد. 
ایــن ســریال کــه هنــوز نامی بــرای آن انتخاب نشــده، 
توســط ســازنده »دفترچــه بــا خطــوط نقــره ای« 
کارگردانــی می شــود و از طریــق ســایت »آمــازون« در 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــران اینترنت دســترس کارب
»دنیــرو« کــه بــازی در بیــش از ۱۰۰ فیلــم ســینمایی 
ــزه  ــر کســب جای ــری دارد، عــاوه ب را در کارنامــه هن
اســکار بــرای بــازی در فیلــم »پدرخوانــده«، در ســال 
۱۹۸۱ بــرای فیلــم »گاو خشــمگین«، بهتریــن بازیگــر 
ــوب شــد. وی در ســال ۱۹۹۳  ــدن گل ــز گل مــرد جوای
شــیر طــای افتخــاری جشــنواره ونیــز را گرفــت، در 
ــینمایی  ــتاورد س ــر دس ــک عم ــزه ی ــال ۲۰۰۰ جای س
ــت و در ســال ۲۰۰۸  جشــنواره سن سباســتین را گرف
ــزه مشــارکت چشــمگیر در صنعــت ســینما را از  جای

ــووی واری دریافــت کــرد. کارل

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــومین  ــت«، س ــذر موق ــینمایی »گ ــم س فیل
ــت.  ــمی اس ــین  هاش ــم افش فیل

افشــین  هاشــمی کــه یکــی از بازیگــران 
مطــرح تئاتــر ایــران اســت، در ایــن اثــر 
ــر را  ــد تئات ــرده قواع ســینمایی هــم ســعی ک
تــا جــای ممکــن رعایــت کنــد و مــا عمــا بــا 

نمایشــی تئاترگونــه مواجــه هســتیم. 
امــا ایــن موضــوع نه تنهــا از نقــاط ضعــف کار 
نیســت، بلکــه بــر زیبایی هــای آخریــن فیلــم 

افشــین  هاشــمی افــزوده اســت. 
فعالیت هــای  کنــار  در  افشــین  هاشــمی 
تئاتــری، ســینمایی و تلویزیونــی اش، نوازنــده 
ــون  چیره دســت کمانچــه هــم هســت و تاکن
بــه  اســت؛  داشــته  متعــددی  اجراهــای 
همیــن دلیــل هــم در فیلــم »گــذر موقــت«، 
ــم  ــم فیل ــای مه ــی از فاکتوره ــیقی یک موس

می شــود. محســوب 

فیلــم »گــذر موقــت« بیــش از آنکــه فیلمــی 
شــاد  و  مفــرح  فیلمــی  باشــد،  کمــدی 
ــم  ــن فیل ــاره ای ــمی درب ــود  هاش ــت. خ اس
می گویــد: »گــذر موقــت« اگرچــه فضــای 
ــد کمدی هایــی کــه  مفرحــی دارد ولــی همانن
ــی  ــم لحظات ــن فیل ــت. ای ــیم نیس می شناس
امــا  می خندانــد؛  را  تماشــاگر  کــه  دارد 
بیشــتر بــه دنبــال ایــن اســت کــه بیننــده بــا 
حالــی خــوب ســالن ســینما را تــرک کنــد و 
ــرای تماشــاگران  امیــدوارم کــه ایــن اتفــاق ب

ــد. ــت« بیفت ــذر موق »گ
 بازیگران

ــم  ــاد فیل ــای ش ــاد فض ــرای ایج ــمی ب هاش
ــر  ــران خــوب ســینما و تئات ــدادی از بازیگ تع
را بــه کار گرفتــه اســت؛ بازیگرانــی چــون 
اســماعیل محرابــی، مســعود کرامتــی، پانتــه آ 
ــی، شــبنم فرشــادجو،  ــرام، شــقایق فراهان به
ــان، آوا درویشــی، مرتضــی  ــام امیرعبدالهی پی
ــورد  ــن برق ن ــان، هوم ــقایق دهق ــی، ش ضراب

ــای  ــه ایف ــم ب ــن فیل ــتوفی در ای و الدن مس
نقــش پرداخته انــد و همــه در نقش هــای 
کوتــاه و بلنــد خــود بــه خوبــی درخشــیده اند.

 البتــه نکتــه جالــب بازیگــران ایــن فیلــم این 
اســت کــه تقریبــا بیشــتر آن هــا بــه جــز یکی، 
دو نفــر، ســابقه تئاتــری پــر و پیمانــی دارنــد 
و انتخــاب آن هــا از ســوی افشــین  هاشــمی 
هــم بــه همیــن منظــور صــورت گرفتــه اســت.

 داستان
ــه از  ــت« برگرفت ــذر موق ــم »گ ــتان فیل داس
ــک نمایشــنامه فرانســوی اســت. داســتان  ی
دربــاره دو پیرمــرد اســت کــه شــبی تصمیــم 
می گیرنــد بــه یــاد جوانــی، خاطــره ای خــوش 
را بــرای خودشــان رقــم بزننــد و در ایــن راه بــا 

ــوند. ــه رو می ش ــی روب ــات جالب اتفاق
جهــان فیلــم  هاشــمی هــر چنــد برگرفتــه از 
ــش آن  ــاص نمای ــد خ ــر و قواع ــای تئات دنی
ــرم  ــا ف ــه ســبک کاســیک اســت، ام ــم ب ه
ــت  ــذاب اس ــیرین و ج ــدر ش ــت او آنق روای
ــای  ــزده از کمدی ه ــده دل ــد بینن ــه می توان ک
ســخیف و بی ســروته را بــر ســر ذوق آورد. 
فیلــم لحظــات مفــرح فراوانــی دارد کــه خنده 

ــب تماشــاگران مــی آورد.  ــر ل ب
ــه  ــم قهقه ــن فیل ــدن ای ــا دی ــده ب شــاید بینن
ــا خاطــری خــوش  ــا ب ــا قطع ســر ندهــد، ام
ــرک  ــینما را ت ــی س ــه یادماندن ــی ب و لحظات

می کنــد. 
در فیلــم ســعی شــده تمــام قواعــد ســینمایی 
ــت شــود  ــا حــد ممکــن رعای ــری ت و گاه تئات
و برخــاف بســیاری از فیلم هــای کمــدی 
جلف بــازی  از  کارگــردان  روزهــا،  ایــن 
اســت.  جســته  دوری  ممکــن  حــد  تــا 
ــرم و  ــکیل، محت ــی ش ــم فیلم ــل کار ه حاص
ســرگرم کننده  اســت کــه   دوست داشــتنی 

است. 

ــا  ــم ب ــت« ه ــذر موق ــم »گ ــای فیل دیالوگ ه
ــت و وســواس خاصــی انتخــاب شــده و  دق
کارگــردان ســعی کــرده از اغــراق مرســوم تئاتر 
ــینمایی  ــن س ــا در عی ــد؛ دیالوگ ه دوری کن

بــودن، بســیار دلنشــین و نمایشــی اســت.

 مهاجرت معکوس
ــم  هاشــمی  ــکات جالــب فیل یکــی دیگــر از ن
مهاجــرت معکــوس تئاتری هــا به سینماســت. 
در ســال های اخیــر ســینمایی های زیــادی بــه 
ــا  ــد و بســیاری از نمایش ه ــر روی آورده ان تئات
بــرای جــذب مخاطــب هــم کــه شــده، چنــد 
بازیگــر ســینمایی بــه پروژه هــای خــود اضافــه 
ــمی  ــین  هاش ــا افش ــل ام ــد. در مقاب می کنن
ــم  ــا فیل ــری را ب ــران تئات ــرده بازیگ ــعی ک س
ــی  ــا مهاجرت ــد ت ــینما کن ــی س ــدش راه جدی
معکــوس در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه                                                            

باشــد.
 عوامل فیلم

عوامــل تولیــد ایــن فیلــم عبارتند از: نویســنده 
مدیــر  افشــین  هاشــمی،  کارگــردان:  و 
فیلمبــرداری: اصغــر رفیعــی جــم، طــراح 
ــه  ــراح صحن ــکندری، ط ــدهللا اس ــم: عب گری
ــر  ــردار: طاه ــنی، صداب ــدا روش ــاس: وی و لب
کارگردانــی:  گــروه  سرپرســت  پیشــوایی، 
ــی  ــان رفیع ــردار: احس ــی، فیلمب ــن قوام امی
جــم، دســتیار اول کارگــردان و برنامه ریــز: 
و  تبلیغــات  مدیــر  رمضانلــو،  ســیاوش 
ــکاس:  ــوی، ع ــا موس ــانه ای: بیت ــاور رس مش
مهــدی  تــدارکات:  مدیــر  مجــد،  مریــم 
ــر تولیــد: ســعید شــرفی کیا و  شــهرباف، مدی

رحمانــی. مهــدی  تهیه کننــده: 

تهیه کنندگــی »رضــا  و  بــه کارگردانــی  فیلــم »دختــر« 
ــعید  ــی »س ــه کارگردان ــک روز« ب ــد و ی ــی« و »اب میرکریم
ــگاه  ــکان« در دانش ــعید مل ــی »س ــتایی« و تهیه کنندگ روس

کالیفرنیــای آمریــکا نمایــش داده می شــوند. 
ایــن دو فیلــم ایرانــی از تاریــخ ۲۵ تــا ۲۷ اوت در دانشــگاه 
کالیفرنیــا، ایرویــن آمریــکا بــه نمایــش درمی آینــد. نمایــش 
ــه ســینما  ــرای دانشــجویان و عاقه منــدان ب ایــن فیلم هــا ب
ــگاه  ــجویان دانش ــز دانش ــتال کاور« مرک ــالن »کریس در س

ــرد.  ــورت می گی ــا ص کالیفرنی
فیلــم »دختــر«، اولیــن نمایــش خــود را در بخــش ســودای 
ســیمرغ ســی وچهارمین جشــنواره فیلــم فجــر تجربــه کــرد 
ــن حضــور  ــزه شــد و در اولی ــزد جای و در هفــت بخــش نام
بین المللــی اش در جشــنواره فیلــم مســکو نیــز جایــزه 
بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر مــرد )فرهــاد اصانــی( را 

ــداد ســینمایی دریافــت کــرد.  ــز از ایــن روی نی
ــر  ــن بازیگ ــزه بهتری ــون جای ــن تاکن ــر ای ــاوه ب ــر« ع »دخت
ــتان،  ــی« گرجس ــنواره »باتوم ــی( جش ــاد اصان ــرد )فره م
ــوا« در  ــنواره »گ ــرد جش ــر م ــم و بازیگ ــن فیل ــز بهتری جوای
کشــور هنــد، جوایــز بهتریــن فیلــم و بازیگــر مــرد جشــنواره 
فیلــم »داکا« در کشــور بنــگادش و همچنیــن چهــار جایــزه 
ــزه بهتریــن بازیگــر مــرد را از  ــزرگ و جای ــزه ب ــه جای از جمل
ــب  ــک کس ــس بلژی ــق« در ُمن ــی »عش ــنواره بین الملل جش

ــرده اســت.  ک
ــکان«  ــه تهیه کنندگــی »ســعید مل ــد و یــک روز« هــم ب »اب
ــزه  ــت جای ــه دریاف ــق ب ــی موف ــه بین الملل ــون در عرص تاکن
بهتریــن فیلــم و جایــزه نتپــک از جشــنواره فیلم هــای 
ــو و  ــم از فســتیوال ژن ــزه بهتریــن فیل ــی اســترالیا، جای ایران

ــت. ــده اس ــگادش ش ــه از داکای بن ــن فیلمنام بهتری

خشــایار الونــد، نویســنده ســریال »پایتخــت ۵«، بیــان کــرد کــه 
ــود  ــد ب ــن فصــل از ســریال خواه ــن فصــل، آخری ــاال ای احتم
ــد کــه بهتریــن »پایتخــت« را  ــه همیــن دلیــل تــاش دارن و ب

بســازند. 
الونــد دربــاره مجموعــه »پایتخــت ۵« و اینکــه  خشــایار 
ــرد: ســریال  ــان ک ــرار دارد، بی ــه ای ق ــن روزهــا در چــه مرحل ای
»پایتخــت« قــرار اســت در ۱۵ قســمت بــه نــگارش دربیایــد کــه 
تاکنــون حــدود ۱۳ قســمت از آن نوشــته شــده و ایــن روزهــا در 

ــگارش ایــن مجموعــه هســتیم.  ــی ن مراحــل پایان
وی بــا اشــاره بــه حساســیت هایی کــه بــرای نــگارش فیلمنامــه 
ایــن مجموعــه وجــود دارد، اظهــار کــرد: مــا بــا وســواس عیــن 
دیالوگ هــا را ســر صحنــه کار می کنیــم و فیلمنامــه بــه گونــه ای 
اســت کــه امــکان نــدارد بتــوان بــه صــورت بداهــه و بــدون متن 

ســر صحنــه کار کــرد. 

الونــد بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ایــن فصــل از ســریال 
ــه  ــم ایــن ســریال ب ــار کــرد: مــا تــاش کردی »پایتخــت« اظه
ــا  ــه فصل ه ــا بقی ــری ب ــای بص ــن و موقعیت ه ــاظ لوکیش لح
ــادی دارد.  ــای زی ــل جذابیت ه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــرق کن ف
فضاهــا در ایــن فصــل دائــم عــوض می شــوند و تنــوع و تغییــر 
ــی  ــر چالش های ــم و شــخصیت ها و قصــه درگی بســیاری داری
ــت. ــته اس ــود نداش ــی وج ــای قبل ــه در فصل ه ــوند ک می ش

ــه اینکــه ممکــن اســت  ــا اشــاره ب ــان ب ــن نویســنده در پای  ای
»پایتخــت« دیگــر ادامــه نداشــته باشــد، عنــوان کــرد: از آنجایی 
کــه احتمــال دارد ایــن ســریال آخریــن فصــل از »پایتخــت« 

باشــد، تــاش داریــم کــه بهتریــن »پایتخــت« را بســازیم. 
ســریال »پایتخــت ۵« بــه کارگردانــی ســیروس مقــدم و 
تهیه کنندگــی الهــام غفــوری ایــن روزهــا در حــال تصویربــرداری 

اســت.
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،،
موقــت«  »گــذر  ســینمایی  فیلــم 
هاشــمی  افشــین   فیلــم  ســومین 
اســت. افشــین  هاشــمی کــه یکــی از 
 بازیگــران مطــرح تئاتــر ایــران اســت 
در این اثر ســینمایی هم ســعی کرده 
قواعــد تئاتــر را تــا جــای ممکن رعایت 

کند

نگاهی به فیلم »گذر موقت« افشین  هاشمی

گذری به سینماتئاتر

 آگهی دعوت به ارزیابی کیفی 
تجدید فراخوان نخست شماره 43/96/2

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای 
صاحیت جهت دعوت به مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه: انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک، راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار
2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسی در محدوده اداره کل راه آهن اصفهان و خارج از استان 

* داشتن گواهی صاحیت پیمانکاری در رشته مرتبط و صاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت 

)مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

۳- مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

4- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹6/۰6/۰6 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: 
اصفهان - جاده شیراز - بعد از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها 

5- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹6/۰6/۲۰ به نشانی: دبیرخانه امور اداری. 
6- هزینه اسناد: مبلغ )۳۰۰.۰۰۰( ریال 

HTTP://SETADIRAN.IR و سامانه ستاد HTTP://IETS.MPORG.IR ۷- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

۸- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صاحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم

م الف 74671

کتاب )نامه های ادبی( کوچه پس کوچه های  در 
نامه های سیمین و جالل

جالل عزیزم...
M.Ghasemi@eskimia.ir

مریم قاسمیگروه فرهنگ

ــت را  ــر 1331 عل ــه  16 مه ــور در نام دانش
این گونــه توضیــح می دهــد: »راســتی 
ــم  ــودی نامه های ــار اشــاره کــرده ب ــد ب چن
ــو  ــه ت ــور ب ــن این ط ــت. م ــری اس سرس
نامــه می نویســم عکســت کــه جلــوم 
ــم  ــم می کن ــر مجس ــو را در نظ ــت و ت اس
دراز کشــیده ای  مــن  تخــت  روی   کــه 
ــرده ای  ــل ک ــم قف ــت هایت را در ه و دس
و زیــر ســرت گذاشــته ای و می گویــی 
ــم  ــروع می کن ــو و ش ــزی بگ ــوب چی خ
ــرا می خواهــد  ــن م ــد تلف ــه وّراجــی. بع ب
ــه دعــوت مــن  ــه آمــده ب ــا فــالن پیرزن ی

ــر  ــی ب ــم. وقت ــا می کن ــخنرانی، ره ــه س ب
ســر کاغــذ برمی گــردم رشــته مطلــب 
و احســاس قبلــی از دســتم دررفتــه. 
درس هــای  اســت.  زیــاد  هــم  کار 
اصــول نویســندگی خالقــه )تکنیــک( 
وقــت  خیلــی  دارم؛  تکامــل  درس  و 

)89 می گیــرد...«)ص 
ســیمین و جــالل بــه عنــوان زن و شــوهر 
ــویی  ــی زناش ــن زندگ ــال های آغازی در س
ــکالت  ــائل و مش ــان مس ــا هم ــا ب تقریب
ــر  ــی درگی ــکات منفــی و مثبت و همــان ن
ــی  ــت در زندگ ــن اس ــه ممک ــد ک بوده ان
ــز  ــر نی ــوهرهای دیگ ــیاری از زن و ش بس

ــد.  ــته باش ــود داش وج
و  توصیــف  در  آن هــا  صراحــت  ولــی 
تحلیــل  و  تجزیــه  در  تیزبینی شــان 

ــگاه متفاوتشــان موجــب  ــه و ن ــن رابط ای
ــه  ــز ب ــاب نی ــن ب ــا در ای ــا نامه ه ــده ت ش
ــل  ــود و تقاب ــل ش ــاوت تبدی ــری متف اث
برون گــرا  مــرد  یــک  دیدگاه هــای 
آرام  و  شــهودی  زنــی  بــا  تندخــو  و 
از  جالبــی  روان شــناختی  جنبه هــای 
ــده زن و مــرد را کــه همــواره  رابطــه پیچی
ــوده  ــث ب ــورد بح ــری م ــگ بش در فرهن

ــد. ــان ده ــا نش ــه م ــت، ب اس
از همیــن قبیــل اســت مطالبــی کــه 
دانشــور در نامه هایــش خطــاب بــه آل 
احمــد آورده بــرای نشــان دادن وفــاداری 
ــه انگیز  ــط وسوس ــه او در محی ــودش ب خ

ــکا:  آمری
ــه  ــرزه و دل ــن ه ــه م ــی ک ــو می دان »ت
ــد  ــن چن ــد ای ــادت باش ــر ی ــتم و اگ نیس

ســالی کــه مــرا شــناختی، هرگــز بــه مردی 
جــز تــو نــگاه نکــردم و ایــن را منــت بــر 
ــم  ــن نمی توان ــا م ــذارم. اساس ــو نمی گ ت
داشــته  دوســت  را  نفــر  یــک  از  غیــر 

باشــم.« )ج 1، 1 اســفند 31(
از  و جــالل  همچنیــن دوری ســیمین 
همدیگــر ایــن مجــال را برایشــان فراهــم 
ــود  ــی خ ــتی های قبل ــر و آش ــا قه آورده ت

ــد.  ــری کنن ــو بازنگ را از ن
و  ســفر  همیــن  طــول  در  هرچنــد 
ــی  ــار تندخوی ــی دو ب ــز یک ــگاری نی نامه ن
جــالل موجــب قهــر و آشــتی های تــازه ای 
می شــود و بــه تعبیــر دانشــور »مشــکالت 
میــان زن و شــوهر تعدیــل می شــود، 
امــا کامــال حــل نمی شــود.« )ج 1، 11 

آبــان 31(

برگزاری نخستین جشنواره 
 رسانه های دیجیتال 

انقالب اسالمی
نخســتین جشــنواره رســانه های  کیمیای وطن

دیجیتــال انقــاب اســامی تا چهــارم شــهریورماه از 

ــزار  ــان برگ ــر اصفه ــاغ غدی ــا ۲۳ در ب ســاعت ۱۸ ت
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــود. ب می ش
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، برگــزاری 
رســانه های  جشــنواره  و  نمایشــگاه  نخســتین 
دیجیتــال انقــاب اســامی، فرصتی برای شــناخت 
نهادهــای حکومتــی، دولتــی و مردمــی از ظرفیــت 

قــوی جبهــه نیروهــای انقــاب اســت کــه بــا هــدف 
فضــای  مؤثریــن  و  نیروهــا  میــان  هم افزایــی 
ــان، آشــنایی عمــوم مــردم  مجــازی اســتان اصفه
بــا بخش هــای پــاک و شــاخص فضــای مجــازی 
ــدرت  ــش ق ــرداری و نمای ــت اســتفاده و بهره ب جه
رســانه ای و فضــای مجــازی جبهــه فرهنگــی 

انقــاب اســامی در اســتان برنامه ریــزی شــده 
نمایشــگاه  و  جشــنواره  نخســتین  اســت. 
رســانه های دیجیتــال انقــاب اســامی اســتان بــا 
همــکاری ســازمان ســراج اســتان اصفهــان، کمیتــه 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  رســانه  فرهنــگ 
شــهرداری اصفهــان، معاونــت فضــای مجــازی 

انقــاب  خانــه  و  اســتان  مرکــز  صداوســیمای 
اســامی والیــت اصفهــان تــا ۴ شــهریورماه در بــاغ 
ــزار می شــود. در  ــان از ســاعت ۱۸ برگ ــر اصفه غدی
ــای  ــه در متراژه ــدود ۳۵ غرف ــگاه ح ــن نمایش ای
ــا ایــن جشــنواره  ــار مرتبــط ب ــه آث ــه ارائ مختلــف ب

می پردازند.

کتاب
 با »ضد گلوله« 

آدرنالین را تجربه کنید
از  پخــش مســتند مســابقه »ضــد گلولــه« 
ــاز  ــن آغ ــورت روتی ــه ص ــهریورماه ب ــارم ش چه
می شــود و بیننــدگان می تواننــد ایــن برنامــه 
ــا  ــه تماش ــتند ب ــبکه مس ــای زوج از ش را روزه

بنشــینند. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی خانــه مســتند، 
از آخریــن  مســتند مســابقه »ضــد گلولــه« 
تولیــد  حــوزه  در  مســتند  خانــه  تولیــدات 
ــرداد  ــر و م ــه در تی ــت ک ــای واقع نماس برنامه ه
۱۳۹6 در شــهرک ســینمایی دفــاع مقــدس 
ــد  ــام فرآین ــا اتم ــون ب ــرداری شــده و اکن فیلمب
تدویــن و صداگــذاری، در روزهــای آینــده از 

رســانه ملــی پخــش می شــود. 
از  الگوگیــری  بــا  مستندمســابقه کــه  ایــن 
مستندمســابقه فرمانــده، طراحــی شــده، بــه 
رقابــت بیــن افــراد دو گــروه مختلــف اختصــاص 
ــا  ــابقه ب ــف مس ــل مختل ــد از مراح ــه بای دارد ک
همــکاری یکدیگــر عبــور کننــد و وظایــف محولــه 

ــانند.  ــام برس ــه انج ــی ب ــه خوب را ب
هیجان انگیــز  برنامه هــای  بــه  عاقه منــدان 
می تواننــد از شــنبه چهــارم شــهریورماه، ایــن 
مستندمســابقه را در روزهای زوج، ســاعت ۲۲ از 

ــه تماشــا بنشــینند. شــبکه مســتند ب

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

سلطانی که رازش را نگه داشت
نویسنده ابراهیم اکبرزاده

قیمت 4 هزار تومان
نشر تارا  

پارتیزان و جنگ های نامنظم
نویسنده محمدحسین قربانی زواره

قیمت یازده هزار تومان
نشر نظری

دیدار با خویش
نویسنده عباس جوانمرد
قیمت 50 هزار تومان

نشر نو

»پایتخت« در فصل پنج به پایان می رسد نمایش دو فیلم ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا

سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز
ــوم  ــه سرپرســتی دانشــگاه عل ــی را ب انتصــاب شایســته ســرکار عال
پزشــکی اصفهــان تبریــک می گوییــم و بــرای شــما توفیــق خدمــات 

شایســته را از درگاه خــدای متعــال خواســتاریم.
روزنامه کیمیای وطن

جناب آقای دکتر قدرت اهلل نوروزی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار اصفهــان صمیمانــه 
تبریــک عــرض می نمایــم و عــزت و ســربلندی جنابعالــی را در خدمــت به 

مــردم شــهیدپرور اصفهــان از خداونــد متعــال خواســتارم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر تودشک
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 »سالمندآزاری« 

پدیده ای رو به افزایش
ــان  ــا بی ــالمندی، ب ــب س ــص ط ــاف، متخص ــاب صح رب
اینکــه پدیــده »ســالمندآزاری« مختــص ایــران نیســت و 
در نقــاط مختلــف دنیــا مشــاهده می شــود، گفــت: پدیــده 
مختلــف  فرهنگ هــای  و  جوامــع  در  »ســالمندآزاری« 
ــر اســاس تعریــف ســازمان  ــی دارد؛ امــا ب ــی متفاوت معان
ــار  ــک رفت ــدادن ی ــا ن ــام دادن ی ــی انج ــت جهان بهداش
منفــرد یــا تکرارشــونده کــه باعــث آزار و اذیــت یــا آســیب 
رســاندن بــه ســالمند می شــود، در دایــره »ســالمندآزاری« 

قــرار می گیــرد. 
وی در تشــریح نمودهــای »ســالمندآزاری« اظهــار داشــت: 
ــک زدن،  ــکل کت ــه ش ــی ب ــیب های فیزیک ــردن آس وارد ک
نادیــده گرفتــن، وارد کــردن اســترس بــه صــورت کالمــی، 
ــر و  ــه آلزایم ــال ب ــالمندان مبت ــی از س ــتفاده مال سوء اس
در نهایــت ســالمندآزاری سیســتماتیک کــه در جریــان آن 
ــه  ــوق خــود محــروم می شــود، از جمل ــرد از حــق و حق ف
مســائلی هســتند کــه باعــث آزار و اذیــت ســالمندان 

می شــود. 
و  بهزیســتی  علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــده  ــرا پدی ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس توانبخش
ســالمندآزاری در ایــران رو بــه افزایــش اســت، عنــوان کرد: 
یــک علــت آن ایــن اســت کــه ســرعت رشــد ســالمندی در 
ــران بســیار بیشــتر از آســیا و حتــی دنیاســت و وقتــی  ای
آمــار جمعیــت ســالمند افزایــش می یابــد، بیــش از 
گذشــته شــاهد مســائل و مشــکالت ســالمندی خواهیــم 
بــود. بحــث دوم مربــوط بــه اطالع رســانی از ســوی 
رسانه هاســت. وقتــی آزار و اذیــت ســالمندی موضــوع 
بحــث رســانه ها می شــود، طبیعــی اســت کــه باعــث 
ــورت  ــود و در آن ص ــه می ش ــیت در جامع ــاد حساس ایج

ــد.  ــوش می رس ــه گ ــتر ب ــالمندآزاری، بیش ــار س اخب
ــالمندآزاری  ــده س ــا پدی ــه ب ــی مقابل ــاره چگونگ وی درب
خاطرنشــان کــرد: بایــد پروتــکل و برنامه ریزی هایــی 
ــوم، مضامیــن و نشــانه های ســالمندآزاری در  ــاره مفه درب
جامعــه تدویــن شــود تــا بــر مبنــای آن هــا مــردم و خــود 
ــال مشــاهده چــه نشــانه هایی  ــد کــه در قب ســالمند بدانن
بایــد از خــود واکنــش نشــان داده و بــه چــه نهــادی 

ــد. ــزارش دهن گ

 امنیت عراق علت لغو نشدن
 ویزای اربعین

وزیــر کشــور مســئله تأمیــن امنیــت توســط عــراق را علــت 
ــران ایرانــی عنــوان  ــرای زائ لغــو نشــدن ویــزای اربعیــن ب

کــرد. 
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی درخصــوص علــل لغــو نشــدن 
ــئوالن  ــت: مس ــی گف ــران ایران ــرای زائ ــن ب ــزای اربعی وی
ــه ای  ــه گون ــی ب ــرایط امنیت ــد ش ــوان می کنن ــی عن عراق
نیســت کــه بتواننــد حجــم انبــوه جمعیــت را بــدون ویــزا 

ــرا باشــند.  پذی
ــع  ــی رف ــوی عراق ــت از س ــئله امنی ــر مس ــزود: اگ وی اف
ــن  ــزای اربعیــن وجــود دارد و در ای شــود، امــکان لغــو وی

ــد. ــول مســاعد داده ان ــز ق ــراق نی راســتا مســئوالن ع

جامعه
کاهش جوانی جمعیت کشور

بــر اســاس نتایــج سرشــماری ۹۵ کشــور، میانــه ســنی ایــران 
بــه ۳۰ ســال رســیده کــه نســبت بــه ســال ۹۰ حــدود ۳ ســال 

افزایــش را نشــان می دهــد. 
از شــاخص های مهــم  ایــران،  بــه گــزارش مرکــز آمــار 
میانگیــن  جمعیــت کشــور  ســنی  ســاختار  بررســی   در 
ــه  ــه ســنی جمعیــت اســت. بررســی میانگیــن و میان و میان
ــت را  ــی جمعی ــری از جوان ــر واضح ت ــت، تصوی ــنی جمعی س
ــراد  ــن اف ــط س ــنی، متوس ــن س ــد. میانگی ــش می ده نمای
یــک جامعــه اســت و از تقســیم مجموعــه حاصلضرب هــای 
هــر یــک از ســنین منفــرد در فراوانــی افــراد در آن ســن، بــه 

ــود.  ــل می ش ــت حاص کل جمعی
ــر ۳۱.۱  ــران در ســال ۱۳۹۵ براب میانگیــن ســنی جمعیــت ای
ــا ســال ۱۳۹۰، ۱.۳  ــه در مقایســه ب ســال محاســبه شــده ک

ــد.  ــان می ده ــش را نش ــال افزای س
ــان  ــر ۳۰.۹ و زن ــردان براب ــن ســنی م در ســال ۱۳۹۵ میانگی
۳۱.۳ ســال بــوده اســت. بــرای هــر دو جنــس ایــن میانگیــن 
در نقــاط شــهری بــه مراتــب بیشــتر از نقاط روســتایی اســت. 
میانــه ســنی، ســنی اســت کــه در آن دقیقــا نصــف جمعیــت 
ــرار  ــر از آن ق ــر شــدند و نصــف دیگــر در ســنین جوان ت پیرت
ــج  ــا نتای ــد. یافته هــای سرشــماری ۱۳۹۵ در مقایســه ب دارن
سرشــماری ســال های قبــل، نشــان از کاهــش جوانــی 
جمعیــت دارد. میانــه ســنی جمعیــت ایــران در ســال ۱۳۹۵ 
برابــر ۳۰ ســال اســت کــه در مقایســه بــا ســال ۱۳۹۰، ۳ ســال 

ــد.  ــان می ده ــش را نش افزای
ــاط  ــر از نق ــال کمت ــتایی ۲ س ــاط روس ــنی در نق ــه س میان
شــهری اســت. در مناطــق شــهری و نیــز مناطــق روســتایی 

ــر اســت. ــم براب ــا ه ــس ب ــر دو جن ــه ســنی ه میان

 150 مرکز اورژانس اجتماعی 
تا پایان سال راه اندازی می شود

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بیــان کــرد: در ۱7 
ــور  ــی در کش ــس اجتماع ــز اورژان ــته ۱۵۰ مرک ــال گذش س
راه انــدازی شــده و قــرار اســت همیــن تعــداد هــم تــا پایان 

ــد.  ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب س
ــع  ــز جام ــرد: مرک ــار ک ــنی بندپی،اظه ــیروان محس انوش
خدمــات بهزیســتی در ۳۰ شــهر کم برخــوردار و کم توســعه 
ــام  ــز در تم ــن مراک ــدازی ای ــه اســت و راه ان اســتقرار یافت
ــت.  ــتی اس ــازمان بهزیس ــای س ــزء برنامه ه ــهرها، ج ش

وی در ادامــه افــزود: در ۱7 ســال گذشــته ۱۵۰ مرکــز 
ــرار  ــده و ق ــدازی ش ــور راه ان ــی در کش ــس اجتماع اورژان
اســت همیــن تعــداد هــم تــا پایــان ســال بــه بهره بــرداری 
برســد. ایــن مســئول ادامــه داد: مهم تریــن اولویــت 
بهزیســتی پیشــگیری اســت و یکــی از مهم تریــن اقدامات 
ســال جــاری، تدویــن نظــام رصــد آســیب های اجتماعــی و 
معلولیــت اســت. وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۲ هــزار مرکــز 
مشــاوره در کشــور افــزود: مراکــز اورژانــس اجتماعــی هــم 

ــد. ــش می یاب ــر افزای ــه دو براب ــاری ب ــال ج در س

کوتاه حوادث 

آخرین اخبار از پرونده ستایش
ــه  ــالم نتیج ــی از اع ــتایش قریش ــواده س ــل خان وکی
ــرد  ــالم ک ــر داد و اع ــده خب ــن پرون ــی در ای کارشناس
خانــواده وی بــه ایــن نتیجــه اعتــراض می کننــد. 

عســکر قاســمی آقبــاش درخصــوص آخریــن وضعیــت 
ــده  ــت: بخشــی از پرون ــده ســتایش قریشــی گف پرون
کــه مربــوط بــه ارش البــکاره و مهرالمثــل بــود، ۱۶ 
خردادمــاه در دادگاه کیفــری مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و نتیجــه دادگاه بــه کارشناســی ارجــاع داده شــده بــود. 
وی افــزود: نتیجــه کارشناســی اعــالم شــده، امــا هنــوز 
پرونــده بــرای اســتیذان بــه قــوه قضائیــه ارســال نشــده 

. ست ا
 ایــن وکیــل دادگســتری درخصــوص جزئیــات نتیجــه 
کارشناســی گفــت: ۴۰ میلیــون بــرای ارش البــکاره و ۴۰ 

میلیــون مهــر المثــل تعییــن شــده اســت. 
قاســمی آقبــاش افــزود: خانــواده ســتایش بــه دنبــال 
اعتــراض بــه نتیجــه کارشناســی هســتند و قــرار اســت 

اعتــراض خــود را بــه زودی ثبــت کننــد.

 مادرشوهر و عروس 
دزد از آب درآمدند

اعضــای دو بانــد ســرقت های مــادر و دختــری در 
مشــهد شناســایی و دســتگیر شــدند. 

در پــی گــزارش ســرقت های ســریالی از وســایل همــراه 
ــات  ــردد، تحقیق ــز تجــاری شــلوغ و پرت ــوان در مرک بان
پلیســی آغــاز شــد. ســرهنگ محمــد بوســتانی در 
این بــاره گفــت: طــرح ویــژه ای بــرای شناســایی و 
دســتگیری عامــالن ایــن ســرقت ها در دســتورکار 
ــا  پلیــس مشــهد قــرار گرفــت و افســران پلیــس زن ب
انجــام کنتــرل و مراقبت هــای نامحســوس، ســه زن را 
بــه عنــوان مظنــون تحــت نظــر قــرار دادنــد و آنــان را در 
حــال ســرقت از وســایل مســافران در مناطــق شــلوغ 

ــد.  دســتگیر کردن
ســرهنگ بوســتانی گفــت: در بازرســی از وســایل همــراه 
اعضــای ایــن بانــد کــه زن ۵۰ ســاله، عــروس ۱7 ســاله 
ــرای  و زنــی ۲۳ ســاله هســتند و از اســتان اصفهــان ب
ســرقت بــه مشــهد آمده انــد، ۴ عــدد کیــف پــول، پنــج 
قطعــه تــراول ۵۰ هــزار تومانــی، ۴ حلقــه انگشــتر طــال، 
7۰۰ هــزار تومــان وجــه نقــد، دو قطعــه کارت عابربانــک 
و یــک دســتگاه گوشــی همــراه مســروقه کشــف شــد و 

متهمــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند. 
ــده انتظامــی مشــهد خاطرنشــان کــرد: مأمــوران  فرمان
کالنتــری امــام رضــا)ع( نیــز در ایــن مأموریــت ضربتی 
ــا گشــت و کنترل هــای نامحســوس زنــی ۳۳ ســاله  ب
و دختــر ۱۰ ســاله اش را هنــگام ســرقت یــک تختــه پتــو 

مســافرتی دســتگیر کردنــد. 
ســرهنگ بوســتانی گفــت: در بازرســی از وســایل همــراه 
ایــن مــادر و دختــر نیــز چهــار دســت لبــاس بچگانــه، ۲ 
عــدد زیرپــوش، ۳ عــدد کاســه مســی و دیگــر وســایل 
ســرقتی کشــف شــد و تحقیقــات از آن هــا بــرای کشــف 

ــه دارد. ــر ســرقت های انجام شــده ادام دیگ

 

کنش    وا

رئیس سازمان حج و زیارت   
انتقال زائران طبق برنامه اعالمی بعد از نماز مغرب 
در نهم ذی الحجه صورت خواهد گرفت که بانوان و 

معذورین در ابتدا به منا منتقل خواهند شد و سایران 
نیز به منطقه پیش بینی شده در مزدلفه منتقل خواهند 

شد تا بعد از اذان صبح به سمت منا حرکت کنند 
و بعد از طلوع آفتاب به سرزمین منا وارد شوند. 

حرکت به سمت جمرات مطابق جدول زمان بندی 
بعد از صرف صبحانه و استراحت از ساعت ۱۰:۳۰ 

صبح روز دهم ذی الحجه آغاز می شود و کاروان ها 
طبق زمان بندی به تدریج به سمت جمرات می روند و 
برنامه ذبح برای زائران هم طبق همین برنامه انجام 

خواهد گرفت؛ الزم به توضیح است ذبح برای بانوان و 
معذورین که در شب قبل رمی خود را انجام خواهند 

داد نیز، صبح روز عید قربان انجام خواهد گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی   
سن بازنشستگی در کشور ما بر حسب طول عمر 

۶۰ سال پیش تعیین شده و اکنون مناسب نیست. 
در نظر داریم اصالحات پارامتریک را در صندوق ها 

انجام دهیم. از سوی دیگر باید دولت برای پرداخت 
بدهی اش به صندوق ها طی چند برنامه و حداقل طی 
۲۰ سال برنامه ر یزی کند. شفافیت حداکثری نیز باید 

درباره صندوق ها رخ دهد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس   

روز پزشک نه فقط تکریم و تجلیل از پزشکان و 
طبیبان عزیز و پرتالش جامعه است، بلکه به نوعی 

تکریم از دانش و فضیلت و دانایی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
اوقاف و امور خیریه   

یکی از مشکالت در احیای حقوق موقوفات اعم از 
حقوق معنوی و مادی موقوفات، عدم اطالعات کافی 

بخش عمده ای از مردم و مسئوالن کشور از سنت 
حسنه »وقف« است. بسیاری از مردم تصور می کنند 

استفاده کردن از موقوفات و نپرداختن حقوق آن 
موقوفات اشکالی ندارد و اگر سازمان اوقاف اجاره ای 

از موقوفه ای دریافت می کند، در جیب این سازمان 
خواهد رفت؛ در حالی که اجاره ای که دریافت می شود، 

برای اجرای نیت واقف آن موقوفه هزینه خواهد شد.

روابط عمومی سازمان حفاظت محیط 
زیست   

در دیدار روز دوشنبه ۳۰ مردادماه حسن صادقلو 
استاندار گلستان با عیسی کالنتری معاون 

رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
در پردیسان، موضوع ظرفیت های استان گلستان 
و جزیره آشوراده از سوی استاندار گلستان مطرح 

شد و وی نظرات خود را در این باره مطرح کرد؛ اما 
هیچ گونه تصمیمی در این زمینه گرفته نشد؛ لذا خبر 
واگذاری یا هر تغییر در جزیره آشوراده صحت ندارد.

انتقام عجیب از خواننده رپ

دختــر جــوان پــس از تمــام شــدن دوســتی اش بــا 
خواننــده رپ، بــرای کتــک زدن او و ســرقت اموالــش دو 

ــرد.  ــر ک ــر را اجی نف
ــده رپ  ــه خوانن ــوان ک ــرداد امســال پســری ج ــل خ اوای
بــود، بــا حضــور در پلیــس آگاهــی تهــران از دوســت دختر 
ســابقش کــه بــا همدســتی دو جــوان از وی ســرقت کــرده 
بودنــد، شــکایت کــرد. وی بــه افســر تحقیــق گفــت: مــن 
ــا دختــری جــوان  ــه طــور اتفاقــی ب یــک ســال پیــش ب
آشــنا شــدم. ایــن ارتبــاط مدتــی ادامــه داشــت تــا اینکــه 
متوجــه شــدم او فــردی نیســت کــه بتوانــم بــا او ازدواج 
کنــم؛ بــه همیــن دلیــل از او جــدا شــدم؛ امــا دختــر جوان 
ــراز عالقه منــدی  ــه مــن اب ــان ب ــود و همچن دســت بردار نب

می کــرد. 
خواننــده رپ ادامــه داد: او بــا مــن تمــاس گرفــت و 
ــای  ــی از محله ه ــرا در یک ــار م ــن ب ــرای آخری خواســت ب
غــرب تهــران مالقــات کنــد و بعــد از آن دیگــر مزاحــم مــن 
ــرار  ــه محــل ق نمی شــود. فریــب حــرف او را خــوردم و ب
رفتــم. زمانــی کــه در آنجــا حاضــر شــدم، او بــا دو پســر 
ــا  ــد و ب ــه  دســت داشــتند کتکــم زدن ــو ب جــوان کــه چاق
تهدیــد چاقــو ۲۰۰ هــزار تومــان پــول، ســاعت گران قیمتــم 
و گوشــی همراهــم را دزدیدنــد و فــرار کردنــد. حتــی 
تهدیــدم کردنــد اگــر شــکایت کنــم بالیــی ســرم می آورنــد 
و کاری می کننــد کــه دیگــر نتوانــم بــه خوانندگــی ادامــه 

دهــم. 
همزمــان بــا شــکایت ایــن خواننــده رپ، دختــر جــوان و 
ــا  ــد ت دو همدســتش تحــت تعقیــب پلیــس قــرار گرفتن
اینکــه اوایــل هفتــه جــاری خانــه دختــر جــوان در غــرب 
پایتخــت شناســایی و او پیــش از اینکــه بتوانــد فرصتــی 
ــه  ــا انتقــال ب ــد، بازداشــت شــد. او ب ــرای فــرار پیــدا کن ب
پلیــس آگاهــی، بازجویــی و مدعــی شــد: پــس از تمــام 
کــردن دوســتی ام بــا پســر خواننــده بــا جــوان آرایشــگری 
آشــنا شــدم و نمی دانــم چــرا او بــا دوســتش بــه طــرف 

ــد.  ــد و اموالــش را دزدیدن ــه کردن خواننــده حمل
در ادامــه تحقیقات پلیســی، دو روز پیش آرایشــگر ســارق 
شناســایی و بازداشــت شــد. امــا او در جریــان تحقیقــات 
ــر شــده و  ــر جــوان اجی ــرد، از ســوی دخت ــا ک ــه ادع اولی
ــروز  ــده رپ را نداشــته اســت. دی قصــد ســرقت از خوانن
ــات از پلیــس  ــه تحقیق ــرای ادام ــر و پســر جــوان ب دخت
آگاهــی بــه شــعبه ســوم بازپرســی دادســرای ناحیــه ۳۴ 

تهــران منتقــل شــدند. دختــر جــوان بــه بازپــرس پرونــده 
گفــت: مــن یــک ســال پیــش بــا شــاکی آشــنا شــدم و 
ــن از او  ــد م ــی بع ــا مدت ــدیم؛ ام ــد ش ــم عالقه من ــه ه ب
جــدا شــدم و دیگــر بــا وی ارتباطــی نداشــتم. شــش مــاه 
قبــل هــم مــن ســوار خــودروی پــژو ۲۰۶ خالــه ام بــودم و 
بــه ســمت غــرب تهــران می رفتیــم کــه دو پســر جــوان را 
بــه طــور اتفاقــی در خیابــان دیدیــم. یکــی از آن هــا شــماره 
تلفــن خــود را بــه مــن داد و همیــن باعــث دوســتی مان 
ــورد آزار و  ــرد و م ــان ب ــه خانه ش ــرا ب ــک روز م ــد. او ی ش
ــودم، حوالــی  اذیــت قــرار داد و مــرا کــه بدحــال شــده ب

ــت.  ــرد و رف ــا ک ــان ره خانه م
متهــم جــوان ادامــه داد: مــادرم زمانــی کــه متوجــه ماجــرا 
ــی  ــه یک ــب را خان ــداد. آن ش ــه راه ن ــه خان ــرا ب ــد، م ش
ــم  ــه دادســرا رفت ــم ب ــد ه ــد روز بع ــدم. چن ــوام مان از اق
ــه  ــردم. در ادام ــکایت ک ــت ش ــام آزار و اذی ــه اته و از او ب
ــن  ــا م ــول داد ب ــد. او ق ــت ش ــگر بازداش ــوان آرایش ج
ــردم. از دو  ــت ک ــکایتم گذش ــن از ش ــد و م ازدواج می کن
ــم.  ــه خانه شــان رفت ــزد ب ــوان نام ــه عن ــن ب ــل م ــاه قب م
یــک روز شــاکی بــه مــن پیامــک داد و او متوجــه شــد. 
بــه همیــن دلیــل تصمیــم بــه انتقــام گرفــت. او بــا تلفــن 
ــده چــت کــرد و قــرار گذاشــت.  ــا پســر خوانن همراهــم ب
بعــد هــم مــرا و دوســتش را بــه محــل قــرار بــرد. مــن از 

ــر نداشــتم.  نقشــه اش خب
ــت:  ــده گف ــی پرون ــه قاض ــارق ب ــگر س ــه آرایش در ادام
گفته هــای دختــر جــوان صحــت نــدارد و او خــودش از مــا 
خواســت از خواننــده رپ انتقــام بگیریــم. او حتــی از مــن 
بــه اتهــام اینکــه او را مــورد آزار و اذیــت قــرار دادم شــکایت 
دروغیــن کــرد کــه از تــرس لــو رفتــن ماجــرا رضایــت داد. 
ــود و  ــان ب ــون توم ــا آرایشــگری روزی ۳ میلی ــدم ب درآم
نیــازی نداشــتم دســت بــه ســرقت بزنــم. او خــودش از 
ــه او  ــم ک ــاد کنی ــده رپ را معت ــدا خوانن ــت ابت ــا خواس م
پــس از مصــرف شیشــه دچــار توهــم شــود و در جریــان 
رانندگــی تصــادف کــرده و فــوت کنــد. ایــن نقشــه دختــر 
ــه کســی آســیب  ــد ب ــان نیام ــی نشــد و دلم جــوان عمل
ــه  ــده، آن هــا را ب برســانیم. پــس از ســرقت امــوال خوانن
ــه بازداشــتگاه پلیــس  پســر جــوان دادیــم. متهمــان روان
ــر  ــایی از دیگ ــرای رازگش ــی ب ــات تکمیل ــدند. تحقیق ش
جرائــم احتمالــی متهمــان در حالــی ادامــه دارد کــه دیگــر 

همدســت آن هــا تحــت تعقیــب پلیــس قــرار دارد.

از دو ســال گذشــته و همزمــان بــا دســتور رهبر معظم 
انقــالب مبنــی بــر اینکه »همــه کــودکان افغانســتانی، 
چــه آن هــا کــه دارای شــرایط قانونــی حضــور در 
ــی  ــدارک قانون ــه م ــا ک ــه آن ه ــتند و چ ــران هس ای
حضــور در ایــران را ندارنــد، بایــد در مــدارس دولتــی 
ــاع  ــام اتب ــد ثبت ن ــهیل در رون ــوند«، تس ــام ش ثبت ن
در دســتورکار قــرار گرفــت و امــروز طبــق اعــالم وزارت 
آمــوزش و پــرورش و فعــاالن اجتماعــی ایــن جریــان 

قــوت گرفتــه اســت.
 علــی حســینی، معــاون سرپرســت مرکــز امــور 
وزارت  کشــور  از  خــارج  مــدارس  و  بین الملــل 
آمــوزش و پــرورش، بــا بیــان اینکــه امســال فرآینــد 
بهبــود  بــه ســال های گذشــته  ثبت نــام نســبت 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــن ام ــت ای ــد: عل ــه، می گوی یافت
هماهنگــی وزارت کشــور و آمــوزش و پــرورش بیشــتر 
بــود و شــکایات کمتــری هــم بــه دســت مــا رســیده 

ــت.  اس
ــکالت  ــالالت و مش ــیاری از اخت ــد: بس وی می افزای
ــل  ــه ح ــل وزارتخان ــتمی در داخ ــورت سیس ــه ص ب
شــده و دربــاره دریافــت وجــه در مــدارس نیــز بایــد 
ــا  ــه اولی ــه هم ــه ای ک ــک داوطلبان ــان کم ــت هم گف
ــاع هــم صــادق  ــرای دانش آمــوزان اتب ــد، ب می پردازن
اســت؛ امــا اگــر نتواننــد کمکــی هــم داشــته باشــند، 

ــم. ــار و اصــراری نداری اجب
ــکایات و  ــه ش ــیدگی ب ــه رس ــاره ب ــا اش ــینی ب  حس
ــد: مــردم در صــورت وجــود  ــار می کن گزارش هــا اظه
هرگونــه مشــکل در ثبت نــام اتبــاع می تواننــد بــا 
شــماره مرکــز امــور بین الملــل ۰۲۱۲۲۰۶۶۵۰۹ تمــاس 

بگیرنــد.

 ثبت نام اتباع
انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس  اشــرفی،  فاطمــه 
حمایــت از زنــان و کــودکان پناهنــده )حامــی(، 
نیــز دربــاره رونــد ثبت نــام دانش آمــوزان اتبــاع 
ــته،  ــال های گذش ــبت س ــه نس ــال ب ــد: امس می گوی

آرامــش و رضایــت نســبی در جریــان ثبت نام هــا 
و  مناســب  اطالع رســانی های  و  اســت  حاکــم 
ــرای دریافــت کارت هــای  اختصــاص زمــان بیشــتر ب
حمایــت تحصیلــی می توانــد از دالیــل آن باشــد. 
ــام  ــدارس، ثبت ن ــر در م ــوی دیگ ــد: از س وی می افزای
را  رضایت بخشــی  رونــد  و  افتــاده  جــا  اتبــاع 
ــوط  ــای مرب ــته گزارش ه ــال های گذش ــاهدیم. س ش
بــه دریافــت شــهریه های غیرقانونــی زیــاد بــود، امــا 
ــا  ــت م ــه دس ــدرت ب ــه ن ــا ب ــن گزارش ه ــال ای امس
ــه  ــم مجموع ــم بگوی ــت می توان ــه جرئ ــد و ب می رس
مــا تاکنــون گــزارش جالــب توجهــی مبنــی بــر 
ــارج از  ــی خ ــهریه غیرقانون ــای ش ــت و تقاض دریاف

چارچــوب تعیین شــده نداشــته اســت.
ــی  ــت تحصیل ــه کارت حمای ــان اینک ــا بی ــرفی ب  اش
در ســال های گذشــته فقــط بــه مــدت پنــج روز 
صــادر می شــد، می گویــد: امســال ایــن مهلــت 
ــه  ــار ب ــن ب ــرا چندی ــید؛ زی ــه ۲۵ روز رس ــران ب در ته
ــی  ــد. حت ــد ش ــمی تمدی ــمی و غیررس ــورت رس ص
پــس از آن بــا وجــود آنکــه مهلــت تعیین شــده 
ــم  ــوردی ه ــورت م ــه ص ــود، ب ــیده ب ــام رس ــه اتم ب
ــن نشــان دهنده  ــد و ای ــان را انجــام دادن کار متقاضی
رونــد تســهیل کننده و قابــل اطمینانــی اســت کــه در 

ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــاع ب ادارات اتب

زنــان  از  انجمــن حمایــت  رئیــس هیئت مدیــره 
اگــر هــم  ادامــه می دهــد:  پناهنــده  و کــودکان 
گزارش هایــی مبنــی بــر مشــکالتی ویــژه در حاشــیه 
ــام  ــت ثبت ن ــود ظرفی ــر نب ــی ب ــزرگ مبن شــهرهای ب
زیرســاخت ها  بــه  بیشــتر  بــه گــوش می رســد، 
مناطــق  بــزرگ  شــهرهای  زیــرا  بازمی گــردد؛ 
پرجمعیتــی هســتند و اگــر در ثبت نــام اختــالل 
وجــود دارد، بــرای دانش آمــوزان ایرانــی هــم هســت؛ 
بــه هــر حــال حجــم داوطلبــان باالســت و از آن ســو 
تجهیــزات  و  و ســخت افزاری  فیزیکــی  امکانــات 

ــت. ــدک اس ان
 کودکان بدون هویت ایرانی و تسهیل 

روند دریافت شناسنامه
وی دربــاره کــودکان بــدون هویــت ایرانــی و تســهیل 
ــد:  ــا می گوی ــرای آن ه ــنامه ب ــت شناس ــد دریاف رون
خوشــبختانه ســال گذشــته مصوبــه ای در هیئــت 
ــی  ــان اقدامات ــه هم ــر اینک ــی ب ــت داشــتیم مبن دول
ــی  ــت تحصیل ــای حمای ــت کارت ه ــرای دریاف ــه ب ک
ــب تری  ــهیالت مناس ــا تس ــود ب ــام می ش ــاع انج اتب

بــرای کــودکان ایرانــی بــدون شناســنامه هــم انجــام 
ــتان ها  ــه در اس ــرادی ک ــاس اف ــن اس ــر ای ــود. ب ش
ــا مراجعــه  ــد ب ــت هســتند، می توانن ــد کارت هوی فاق
ــه فرمانداری هــا کارت حمایــت تحصیلــی دریافــت  ب
ــی  ــال فرصت ــن ح ــد: در عی ــرفی می افزای ــد. اش کنن
بــه وجــود آمــد تــا کــودکان بــدون هویــت در پروســه 
ــرار  ــه می دهــد: ق ــد. وی ادام ــرار بگیرن شناســایی ق
ــودکان در پروســه شناســایی منجــر  ــن ک ــن ای گرفت
بــه طــی مراحــل شناســایی هویــت و صــدور مــدارک 
هویتــی شــد؛ بــه گونــه ای کــه حداقــل تــا اســفند ۹۵، 
بالــغ بــر ۲۰ هــزار نفــر از افــرادی کــه در سیســتان و 
بلوچســتان فاقــد مــدارک هویتــی بودنــد، شناســنامه 
گرفتنــد و مشــکالت ناشــی از بی هویتــی آنــان حــل 
ــدور  ــی و ص ــات تحصیل ــه خدم ــع ارائ ــد. درواق ش
کارت هــای شناســایی تحصیلــی هــم بــرای ایرانیــان 
و هــم مهاجــران خارجــی فرصتــی را فراهــم کــرد کــه 
نظــام ســاماندهی و شناســایی بــرای کــودکان فراهــم 
شــود و در ایــن مســیر بتواننــد از خدمــات اجتماعــی 

ــوند.  ــوردار ش ــب تری برخ مناس

ــم  ــش رق ــداد از افزای ــه ام ــالمت کمیت ــت و س ــاون حمای مع
ــت کم ۳  ــه دس ــیدن آن ب ــان و رس ــه مددجوی ــرانه جهیزی س

ــر داد.  ــاری خب ــال ج ــی س ــان ط ــون توم میلی
فاطمــه رهبــر درخصــوص گــزارش عملکــرد فعالیت هــای 
۹۵ گفــت:  ســال  طــی  ازدواج  حــوزه  در  امــداد  کمیتــه 
حمایت هــای ریاســت کمیتــه امــداد و تخصیــص اعتبــارات الزم 
در ایــن حــوزه منجــر شــد تــا صــف افــراد پشــت نوبــت دریافت 
ــن  ــه صفــر برســد و خدمــات ای ــه ازدواج ب خدمــت کمک هزین
ــادی  ــال متم ــد س ــس از چن ــوزه پ ــن ح ــی در ای ــاد حمایت نه

ــه روز شــود.  ب
وی تصریــح کــرد: در ســال ۹۵ در مجمــوع بیــش از ۱۱۶ هــزار 
فقــره کمک هزینــه ازدواج پرداخــت شــده کــه شــامل پرداخــت 
ــت  ــروس تح ــزار و ۶۹۱ نوع ــه 8۴ ه ــه ب ــه جهیزی کمک هزین
ــزار و ۲۴۴  ــه ۲ ه ــه ب ــه جهیزی ــت کمک هزین ــت، پرداخ حمای

نفــر نوعــروس نیازمنــد غیــر تحــت حمایــت، پرداخــت هدیــه 
ــت  ــت و پرداخ ــت حمای ــر تح ــزار و 7۲۰ پس ــه ۲۴ ه ازدواج ب
زن  نفــر   ۹7۹ و  هــزار   ۴ بــه  دوبــاره  ازدواج  کمک هزینــه 

ــت.  ــوار اس ــت خان سرپرس
معــاون حمایــت و ســالمت کمیتــه امــداد درخصــوص بودجــه 
ــه ازدواج  ــت کمک هزین ــه پرداخ ــی در زمین ــاد حمایت ــن نه ای
گفــت: اعتبــارات جهیزیــه امســال ایــن نهــاد حــدود ۳۰۰ میلیارد 
تومــان اســت کــه از منابــع دولتــی، غیردولتــی، مشــارکت های 
مردمــی و وام قرض الحســنه تأمیــن و پرداخــت خواهــد شــد. 
ــی و اهــدای  ــات مشــاوره و راهنمای ــه خدم ــه داد: ارائ وی ادام
بســته های آموزشــی بــا موضــوع آمــوزش ســبک زندگــی 
اســالمی بــه تمامــی زوج هــای مــورد حمایــت در سراســر کشــور 
ــار پرداخــت  ــی اســت کــه در کن ــه دیگــر برنامه های ــز از جمل نی

کمک هزینــه جهیزیــه صــورت می پذیــرد.

مدیــر کل امــور کــودکان و نوجوانــان ســازمان بهزیســتی 
کشــور از »حــذف ازدواج فرزندخوانــده بــا سرپرســت«، چــه در 
ــر داد و  ــون خب ــن قان ــت و چــه پــس از آن، از مت ــان حضان زم
ــت ازدواج  ــت الیحــه اصالحــی »ممنوعی ــون دول ــت: هم اکن گف
فرزندخوانــده بــا سرپرســت« را تدویــن و بــه زودی بــه مجلــس 

شــورای اســالمی ارســال خواهــد کــرد. 
ــا سرپرســت  ــده ب محمــد نفریــه درخصــوص ازدواج فرزندخوان
تصریــح کــرد: بــر اســاس مــاده ۲۶ قانــون حمایــت از کــودکان 
بی سرپرســت و بدسرپرســت »هــرگاه سرپرســت درصــدد 
ازدواج برآیــد، بایــد مشــخصات فــرد را بــه دادگاه صالحــه اعــالم 
کــرده و در صــورت ازدواج هــم ســازمان بهزیســتی مکلف اســت 
ــرد  ــت ف ــا صالحی ــد ت ــالم کن ــه دادگاه اع ــزارش ازدواج را ب گ
ــه  ــتی ب ــذاری سرپرس ــرای واگ ــس از آن ب ــود و پ ــی ش بررس

ــات الزم صــورت  ــک آن اقدام ــا ف ــه زوج ی صــورت مشــترک ب
ــرد.«  گی

وی ادامــه داد: امــا در تبصــره ای جنجالــی از ایــن مــاده قانــون 
آمــده اســت کــه »ازدواج چــه در زمــان حضانــت و چــه پــس از 
آن بیــن سرپرســت و فرزندخوانــده ممنــوع اســت؛ مگــر آنکــه 
دادگاه صالحــه پــس از اخــذ نظــر مشــورتی بهزیســتی ایــن امــر 

را بــه مصلحــت فرزندخوانــده تشــخیص دهــد.«
ــا همیــن  ــد در حــال حاضــر هــم ب  وی تصریــح کــرد: هــر چن
متــن قانونــی فعلــی، قطعــا ازدواج میــان فرزندخوانــده و 
سرپرســت انجام پذیــر نیســت؛ زیــرا نــه دادگاه بــا آن موافقــت 
ــالح  ــئله را ص ــن مس ــت ای ــچ وق ــتی هی ــه بهزیس ــد و ن می کن
می دانــد و نــه بــه مصلحــت کــودک اســت؛ بــا ایــن حــال بــاز 

ــد. ــن تبصــره برآم ــت درصــدد حــذف ای هــم دول

 »ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست« 
در راه مجلس

افزایش رقم سرانه جهیزیه مددجویان

،،
فاطمه اشــرفی، رئیس هیئت مدیره 
انجمــن حمایــت از زنــان و کــودکان 
رونــد  دربــاره  )حامــی(،  پناهنــده 
ثبت نــام دانش آمــوزان اتبــاع می گوید: 
در مــدارس، ثبت نــام اتباع جا افتاده 
و رونــد رضایت بخشــی را شــاهدیم

با دستور رهبر معظم انقالب

آرزوی تحصیل کودکان افغانستانی 
محقق شد

مــردی کــه ســوار بــر خــودروی ســمند ســفید، ۹ زن و دختــر را 
تحــت عنــوان مســافرکش و در فاصلــه زمانــی ۴۰ روز در مســیر 
ــا را  ــه و آن ه ــه دام انداخت ــن ب ــا قزوی ــران ت ــدان آزادی ته می
ــرار داده  ــت ق ــورد آزار و اذی ــا م ــه بیابان ه ــس از کشــاندن ب پ
بــود، بــا رأی هیئــت قضایــی دادگاه عالــی جنایــی کــرج بــه ۳ 

بــار اعــدام محکــوم شــد.
 شکایت زن 60 ساله

ــاله  ــی ۶۰ س ــط زن ــیطان توس ــن ش ــکایت از ای ــتین ش نخس
مطــرح شــده بــود و آخریــن قربانــی تبهــکار حرفــه ای دختــری 
۱۹ ســاله بــود. در جریــان رســیدگی بــه ایــن پرونــده، ۹ زن و 
دختــر بــا مراجعــه بــه پلیــس از لحظــات هولنــاک اسارتشــان 
ــال زن  ــن امس ــم فروردی ــکارچی بی رح ــتند. ش ــرده برداش پ
۶۰ ســاله ای را طعمــه قــرار داد. شــاکی کــه بــا ســر و وضعــی 
آشــفته بــه اداره آگاهــی هشــتگرد رفتــه بــود، گفــت: »در شــهر 
قزویــن ســوار خــودروی ســمند مســافربر شــدم. در بیــن راه 
راننــده کــه مــرا مــادر صــدا مــی زد، بــه بهانــه ســوخت گیری از 
مســیر اصلــی خــارج شــد و در مســیر بیابانــی مــرا از خــودرو 
پاییــن کشــاند و پــس از اجــرای نقشــه شــومش بــا تهدیــد بــه 

ــرد.«  ــه ســرقت ب ــم را ب مــرگ، طــال و پول های
بــه  دنبــال اظهــارات ایــن زن، تجســس های گســترده پلیســی 
ــه  ــال ک ــراری میانس ــده ف ــتگیری رانن ــایی و دس ــرای شناس ب
ــت  ــرار گرف ــتورکار ق ــت، در دس ــط داش ــی متوس ــد و هیکل  ق
و مأمــوران پلیــس آگاهــی نظرآبــاد بــا ترســیم چهــره فرضــی 

راننــده ســمند بــه تعقیبــش پرداختنــد.
 دومین شکایت

هشــتم اردیبهشــت امســال، دومیــن شــکایت در اداره آگاهــی 
نظرآبــاد از ســوی زنــی میانســال مطــرح شــد. او کــه در میــدان 
ــود، از ســوی  ــران ســوار خــودروی مســافربر شــده ب آزادی ته
راننــده جنایتــکار هــدف تجــاوز قــرار گرفتــه و پــس از ســرقت 
ــود.  ــان رهــا شــده ب ــوال گرانبهایــش، در بیاب ــول و ام ــف پ کی
ایــن در حالــی بــود کــه راننــده تبهــکار بــرای اینکــه خــودروش 
از ســوی قربانــی شناســایی نشــود، بــه  صــورت ایــن زن خــاک 
پاشــیده بــود تــا نتوانــد پــالک ماشــین را بخوانــد و بعــد هــم 

فــرار کــرده بــود.
 دختر جوان، سومین شاکی

ــا همیــن شــیوه  ــد روز بعــد دختــر ۲۱ ســاله ای نیــز کــه ب چن
ــا  ــود، ب ــه ب ــوده شــده و هــدف تجــاوز و ســرقت قــرار گرفت رب
مراجعــه بــه اداره آگاهــی هشــتگرد اعــالم کــرد کــرد از ســوی 
راننــده ســمند ســفید ربــوده شــده و ایــن شــیطان صفت 
ــرار  ــت ق ــورد آزار و اذی ــش، وی را م ــه التماس های ــه ب بی توج

ــت. ــرده اس ــش ک ــان رهای ــم در بیاب ــد ه داده و بع
 شکایت دختر دانشجو و خانم دکتر

ــا ظاهــری  ــری ب ــر دانشــجوی ۲۰ ســاله دیگ ــد دخت ۲ روز بع
ــت و  ــاد رف ــه پاســگاه نجم آب ــه ب ــره ای برافروخت آشــفته و چه
از ربــوده شــدن توســط راننــده ســمند ســفید و آزار و اذیتــش 
پــرده برداشــت. روز بعــد هــم خانــم دکتــر ۴۰ ســاله ای خــود 
را بــه اداره آگاهــی هشــتگرد رســاند و از ایــن تبهــکار شــکایت 

کــرد.
 دو زن میانسال در دام خفاش جاده ها

ــای  ــی بیابان ه ــوری در حوال ــده عب ــک رانن ــد ی ــد روز بع چن
روســتای »نجم آبــاد« بــا شــنیدن فریادهــای زنــی ۴۵ ســاله، 

بــه کمــک وی شــتافت. زن بیمــار وحشــت زده بــود و روســری 
و کفــش هــم نداشــت. او بــه  دنبــال خــروج از درمانــگاه ســوار 
ــود.  ــه دام افتــاده ب ــود کــه ب خــودروی ســمند ســفید شــده ب
ــود  ــرگ زن ۴۶ ســاله ای ب ــه م ــده اراب ــی رانن هشــتمین قربان
کــه در مســیر بازگشــت از خانــه دختــرش در دام راننــده ســمند 

افتــاد.
 آخرین قربانی

دختــر ۱۹ ســاله ای کــه بــرای خریــد از خانــه خــارج شــده بــود، 
وقتــی در طــول مســیر از ســوی سرنشــینان خــودروی وانت که 
مزاحمــش شــده بودنــد، ســوار خــودروی ســمند ســفید شــده 
بــود، نهمیــن قربانــی راننــده شــیطان صفت بــود. ایــن دختــر 
ــورد  ــه م ــاد بی رحمان ــز در بیابان هــای اطــراف نجم آب جــوان نی

آزار و اذیــت قــرار گرفتــه بــود.
 قدم به قدم در تعقیب متهم ناشناس

ــان نتوانســته  ــک از قربانی ــچ ی ــه هی ــب از آنجــا ک ــن ترتی بدی
بودنــد شــماره پــالک خــودروی متهــم را اعــالم کننــد، رئیــس 
ــرل  ــز کنت ــه مرک ــان را ب ــی از کارآگاه ــاد، تیم ــی نظرآب آگاه
ــراف  ــای اط ــا دوربین ه ــرد ت ــزام ک ــن اع ــور قزوی ــک راه ترافی
ــد.  ــرار دهن ــی ق ــورد بازبین محــل ســوار شــدن شــاکی ها را م
همچنیــن دوربین هــای عــوارض و مرکــز پالک خــوان نیــز 
ــای  ــالک خودروه ــماره پ ــخصات و ش ــا مش ــد ت ــی ش بررس
ــیر  ــده در آن مس ــاعت های اعالم ش ــه در س ــفید ک ــمند س س
تــردد داشــته اند، کشــف و اعــالم شــود. همچنیــن از اداره 
ــه دلیــل وقــوع چنــد فقــره  آگاهــی تهــران درخواســت شــد ب
ــناس،  ــمند ناش ــده س ــط رانن ــان توس ــف از زن ــه  عن ــرقت ب س
زندان هــای  از  ســابقه دار  و  آزادشــده  مجرمــان  اســامی 
ــد. اداره راه  ــالم کنن ــر را اع ــای اخی ــی روزه ــک، ط ــرز و آبی الب
ــالک  ــماره پ ــا ش ــت ت ــت یاف ــم مأموری ــن ه ــری قزوی و تراب
تمامــی خودروهــای ســمند را کــه در روزهــای مشخص شــده 
از عوارضــی المــوت یــا قزویــن- زنجــان وارد اســتان قزویــن 
ــس  ــر، پلی ــاخه ای دیگ ــد. در ش ــایی کن ــد، شناس ــده بودن ش
بــه تحقیــق از راننــدگان مســیر آزادی- قزویــن پرداخــت؛ امــا 
ــن راهــی متعــددی  ــدگان بی ــن محــل رانن ــد در ای آن هــا گفتن
ــده  ــل نتوانســتند رانن ــه همیــن دلی ــد؛ ب مســافر ســوار می کنن

ــد. ــر را شناســایی کنن ســمند مدنظ
 کشف سرنخ

در شــاخه دیگــر عملیــات، کارآگاهــان مســیرهای مشــکوک بــه 
کمیــن راننــده ســمند را تحــت کنتــرل نامحســوس قــرار دادنــد 
ــوان  ــک زن ج ــت ی ــرقت و آزار و اذی ــی از س ــه گزارش ــا اینک ت

دریافــت کردنــد.
 بدیــن  ترتیــب کارآگاهــان بــه تعقیــب خــودروی ســمند 
ســفید پرداختنــد و ســرانجام راننــده فــراری بــا شــلیک گلولــه 
مجــروح شــد و بــه دام افتــاد. بعــد هــم بــه بیمارســتان منتقل 

شــد کــه تحــت جراحــی قــرار گرفــت. 
کارآگاهــان کــه پیــش از ایــن بــا یافتــن ســرنخ هایی از 
ــد؛ در  مشــخصات متهــم، هویــت وی را شناســایی کــرده بودن
بازرســی خــودرو نیــز مــدارک وی و بعضــی از امــوال قربانیــان 

ــد. را کشــف کردن
پــس از تأییــد اظهــارات تکان دهنــده ۳ شــاکی و اثبــات جــرم 
راننــده ســمند، »قاســم« ۴۱ ســاله کــه دارای همســر و ۲ 
ــا طنــاب دار محکــوم شــد.  ــار اعــدام ب ــه ۳ ب ــد اســت، ب فرزن

خفاش جاده ها به 3 بار اعدام محکوم شد
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دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت 
فــوالد مبارکــه  اصفهــان، در جمــع خبرنگاران 
برنامه هــای  از  تأییــد و حمایــت  ضمــن 
ــنهادی  ــه  پیش ــریعتمداری، گزین ــد ش محم
وزارت  تصــدی  بــرای  دوازدهــم  دولــت 
صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار کــرد: 
ــت  ــراه دول ــار و هم ــریعتمداری ی ــای ش آق
ــور  ــی رئیس جمه ــاون اجرای ــم و مع یازده
محتــرم بودنــد کــه در دولــت دوازدهــم بــه 
عنــوان وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 

شــده اند.  معرفــی 
عنــوان  بــه  یازدهــم  دولــت  در  ایشــان 
ــا  ــد و ب ــر بودن ــأ خی ــی منش ــاون اجرای مع
ــال های  ــه در س ــز ک ــانی نی ــابقه  درخش س
۷۶ تــا ۸۴ بــه عنــوان وزیــر بازرگانــی و 
نماینــده  ایــران در الحــاق بــه ســازمان 
ــا اشــراف  ــد، همــراه ب ــی دارن تجــارت جهان
ــه بخــش تجــارت و وقــوف کافــی  کامــل ب
ــل،  ــل و بین المل ــاع داخ ــه اوض ــی ب و واف
ــر  ــر ثم ــز مثم ــه نی ــن بره ــد در ای می توانن

ــند.  باش
عــاوه بــر اینکــه ایشــان در بخــش صنعــت 
ارائــه  امیدوارکننــده ای  برنامه هــای  هــم 
داده انــد کــه توجــه ویــژه  ایشــان بــه بخــش 
ــش از  ــز بی ــی را نی ــع معدن ــدن و صنای مع

ــت.  ــاخته اس ــکار س ــش آش پی
وی افــزود: نــگاه ایشــان بــه افزایــش 
ــی و  ــد مل ــدن در تولی ــت و مع ــهم صنع س
ــران در مقایســه  افزایــش ســهم صنعــت ای
ــی  ــذ اســت و توجه ــی ناف ــان، نگاه ــا جه ب
ــای  ــادرات در برنامه ه ــعه  ص ــه توس ــه ب ک
ایــن  نویدبخــش  دارد،  وجــود  ایشــان 
ــارت در  ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــت ک اس
دولــت دوازدهــم آینــده  روشــن و خوبــی در 
پیــش دارد و بــه ســرمایه گذاری خارجــی و 
ــژه ای  ــی در بخــش صنعــت توجــه وی داخل

ــد.  ــد ش خواه
ــع  ــدن و صنای ــت، مع ــت اندرکاران صنع دس

معدنــی از ایــن رویکــرد اســتقبال می کننــد 
قالــب  در  را  الزم  و حتمــا همکاری هــای 
شــرکت ها، نهادهــای مدنــی و قانونــی و 
ــت  ــا دس ــد داد ت ــام خواهن ــا انج NGO ه
در دســت هــم ایــن مســیر همــوار شــده و 
ــت پیاده ســازی شــود.  ــا موفقی ــا ب برنامه ه
ســبحانی خاطرنشــان کــرد: برنامــه  دولــت 
در بخــش تولیــد و صنعــت ایــن اســت کــه 
بخــش خصوصــی بیشــتر وارد عرصــه شــود 
ــت  ــگاه داری از خــود دول ــری و بن و تصدیگ
ــتگذاری  ــمت سیاس ــه س ــود و ب ــک ش منف
ــش  ــه بخ ــت ک ــدان معناس ــن ب ــرود و ای ب
ــدگان  ــرمایه گذارها، تولیدکنن ــی، س خصوص
ــند  ــال باش ــتر فع ــد بیش ــران بای و صنعتگ
ــن اســت  ــرم هــم ای ــر محت و انتظــار از وزی
ــن  ــا تســهیل قوانی ــه بســتر مناســب را ب ک
ــد؛  ــم کنن ــت الزم فراه ــتیبانی و حمای و پش
البتــه شــرایط ســرمایه گذاری و تســهیل در 
اخــذ وثایــق و تضامیــن هــم مهــم اســت تــا 

ــود.  ــویق ش ــرمایه گذار تش س
در بخــش تولیــد و صنعــت کارهای بســیاری 
می توانــد انجــام شــود؛ مثــا در توســعه  
صادراتــی  مشــوق های  ایجــاد  صــادرات 
ــود  ــردن س ــاف ک ــد، مع ــش تولی ــا در بخ ی
ــرط  ــه ش ــات ب ــرکت ها از مالی ــرد ش عملک
توســعه   طرح هــای  در  ســرمایه گذاری 
ــرخ ارز  ــا واقعــی کــردن ن همــان شــرکت ی
ــاق  ــری از واردات کاالی قاچ ــت جلوگی جه
ــث  ــد و باع ــا باش ــیار راهگش ــد بس می توان
موجــود  شــرکت های  توســعه   و  رشــد 

ــد. ــد ش خواه
زنجیرهفوالدومواردفراموششده

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
مــوارد  فراموش شــده  و  فــوالد  زنجیــره  
ــق  ــم انداز و در اف ــند چش ــزود: در س آن اف
۱۴۰۴، برنامــه  تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فوالد 
را داریــم و شــواهد موجــود نشــان می دهــد 
ــی  ــم؛ ول ــش می روی ــه آن ســمت پی ــه ب ک

مــن بــا ســال ها تجربــه در همیــن صنعــت 
احســاس نگرانــی می کنــم؛ چــرا کــه ایجــاد 
ظرفیــت و بهره بــرداری بــا هــم تفــاوت دارد. 
ــم  ــی داری ــر ظرفیت های ــال حاض ــا در ح م
ــگ  ــت. هماهن ــده اس ــرداری نش ــه بهره ب ک
ــا  ــوالد، از ســنگ آهــن ت ــره  ف ــودن زنجی نب
کــه  ظرفیت هایــی  و  نهایــی  محصــول 
نادرســت یــا  بــه دلیــل مکان یابــی  گاه 
تکنولــوژی نامطلــوب اقتصــادی نیســت، 
بــه  ســرمایه گذاری ها  می شــود  باعــث 
بــه همیــن دلیــل  بهره بــرداری نرســند؛ 
مختلــف  اشــکال  بــه  ظرفیــت  ایجــاد 
ــرداری  ــی بهره ب ــود، ول ــام ش ــد انج می توان
ــی  ــکل اصول ــه ش ــد ب ــن بای ــون ت ۵۵ میلی

شــود.  برنامه ریــزی 
ــب  ــک در قال ــای کوچ ــدر واحده ــر چق ه
ــاز  ــود، نی ــع ش ــزرگ تجمی ــد ب ــک واح ی
بــه امکانــات زیربنایــی و ســرمایه گذاری 
کمتــر بــوده و مقــرون بــه صرفه تــر خواهــد 
بــود. در دو ســال گذشــته کــه صنعــت 
ــیاری  ــد و بس ــراه ش ــران هم ــا بح ــوالد ب ف

از فوالدســازها در آســتانه ورشکســتگی قــرار 
گرفتنــد، فــوالد مبارکــه بــا وجــود نداشــتن 
رانــت، امتیــاز یــا شــرایط ویــژه، روان عمــل 
کــرد؛ در بــازاری کــه بقیــه نیــز حضــور 
دارنــد، مــواد اولیــه  خــود را تأمیــن کــرد و در 
همیــن بــازار فرآینــد فــروش را انجــام داد. 
ــه  ــرد، اول از هم ــن عملک ــت ای ــز موفقی رم
ــا  ــدا ت ــه اســت کــه از ابت یکپارچگــی کارخان
ــود و  ــامل می ش ــد را ش ــط تولی ــای خ انته

ــت.  ــد آن اس ــاد تولی ــت زی دوم ظرفی
گذشــته  ســال های  در  مبارکــه  فــوالد 
ــه  ــرده، بلک ــظ ک ــود را حف ــد خ ــا تولی نه تنه
اســت.  نشــده  غافــل  هــم  توســعه  از 
ــاح گندله ســازی ســنگان، ورق خــودرو  افتت
ــع  ــاراز، توســعه  مجتم ــوالد ت چهارمحــال، ف
فــوالد ســبا و افزایــش تولیــد ۵/۴ بــه ۷/۲ 
میلیــون تــن فــوالد خــام در شــرکت فــوالد 
مبارکــه، بخشــی از طرح هــای توســعه  ایــن 

ــت. ــروه اس گ
خألهایسیاستیصنعتفوالد

خألهــای  مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر 

سیاســتی صنعــت فــوالد و انتظــارات از 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت دولــت 
برنامــه   و گفــت:  برشــمرد  را  دوازدهــم 
انتظــارات  همــان  ایشــان  پیشــنهادی 
مــواردی کــه  پیاده ســازی  بــا  ماســت. 
ــه شــده بخــش عمــده ای از انتظــارات  گفت
ــور  ــه ط ــال ب ــن ح ــا ای ــود؛ ب ــع می ش مرتف
ــت از توســعه  صــادرات  ــی صحب ــال وقت مث
می شــود، بایــد تــوان تولیــد مطلــوب و 
کیفــی مــورد قبــول بــازار خــارج وجــود 
داشــته باشــد کــه ایــن مهــم وظیفــه  دولــت 
اســت.  هدایت کننــده  دولــت  نیســت؛ 
صادراتــی  بازارهــای  ایجــاد  یــا  کشــف 
ممکــن نیــاز بــه کمــک دولــت دارد. بعضــی 
ــاز  ــت کارس ــژه  دول ــای وی ــع حمایت ه مواق
اســت؛ اینکــه نــرخ ارز واقعــی شــود، از 
ــار  ــر در طــی چه ــن دســت اســت. اگ همی
ــگاه داشــته شــود،  ــت ن ــرخ ارز ثاب ســال، ن
مــواد اولیــه، دســتمزد و پارامترهایــی از 
ــت  ــد و در نهای ــش می یاب ــل افزای ــن قبی ای
قیمــت نهایــی محصــول بــاال مــی رود و 

بــا ایــن شــرایط تولیــد گــران می شــود 
ــود،  ــران نش ــا آن ارز گ ــب ب ــر متناس و اگ
تولیدکننــدگان مزایــای صادراتــی را از دســت 
خواهنــد داد و در مقابــل، رقبــا مزایــای 
واردات بــه ایــران را به دســت خواهنــد آورد.
وقتــی بحــث تولیــد داخــل و افزایــش 
تولیــد و ســهم صنعــت در GDP بــه میــان 
می آیــد، بایــد زنجیــره را کامــل ببینیــم. 
ــود  ــذار ش ــل آن واگ ــه اه ــزرگ ب ــادن ب مع
ــب  ــرداری مناس ــا بهره ب ــز آن ه ــا تجهی ــا ب ت
هــدف  بــا  نــه  البتــه  گیــرد؛  صــورت 
ــنگ  ــادرات س ــو ص ــد جل ــی. بای خام فروش

ــود.  ــه ش ــام گرفت ــن خ آه
آهــن  تأمیــن ســنگ  اولویــت نخســت 
ــه   ــی و در مرحل ــازهای داخل ــرای فوالدس ب
بعــد صــادرات آن اســت. فوالدســازها بایــد 
ــه  ــواد اولی ــه  م ــه در تهی ــوند ک ــن ش مطمئ

ــد. ــکلی ندارن مش
اســت  انــرژی  یارانــه   دیگــر  موضــوع 
کــه مغفــول مانــده اســت. بهتــر اســت 
بازگردانــده  صنعــت  بــه  انــرژی  یارانــه  
مصرف کننــده   فــوالد،  صنعــت  شــود. 
ــه در گاز ــرق و چ ــه در ب ــرژی، چ ــزرگ ان  ب

است. 

دوازدهــم  دولــت  کمتریــن کمکــی کــه 
می توانــد بــه صنعــت بکنــد، تخصیــص 
ــه صنعــت اســت کــه  ــه  تولیــد ب ســهم یاران
در قانــون هــم پیش بینــی شــده اســت.

کاال  بــورس  افــزود:  ســبحانی  دکتــر 
ــه و  ــاس عرض ــر اس ــا ب ــد ت ــدازی ش راه ان
ــر  تقاضــا قیمت گذاری هــا انجــام شــود. اگ
ــت قیمــت ورق را  ــرار اســت شــورای رقاب ق
ــه   ــواد اولی ــت م ــد قیم ــد، بای ــت کن مدیری
فوالدســازها ماننــد ســنگ آهــن و گاز را هــم 

ــد.  ــت کن مدیری
ــا  ــاال و پاییــن صنعــت بایــد ب در حقیقــت ب
ــک  ــه صــورت ی ــده شــود؛ چــون ب ــم دی ه

ــت اســت. ــال فعالی ــره در ح زنجی
بــورس نقشــی در تعییــن   در حقیقــت 
قیمــت نــدارد. فروشــنده و خریــدار در کنــار 
هــم بــه توافــق می رســند و بــورس کاال 
ــد.  ــم می کن ــره را فراه ــای مذاک ــط فض فق
فــوالد مبارکــه هــم نقشــی در تعییــن قیمت 
بهره برداری هــای  بــرای  برخــی  نــدارد. 
را گل آلــود می کننــد.  آب  خــاص خــود، 
نمی شــود مجموعه هــا را وادار بــه کنتــرل 
ــای  ــارت و کنترل ه ــی نظ ــرد؛ ول ــت ک قیم

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــی بای مدیریت

مدیر عامل فوالد مبارکه:
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ــان  ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
دربــاره چگونگــی مهــار بحــران کم آبــی در تابســتان 
ــود  ــا کمب ــه ب ــا اینک ــاری ب ــال ج ــتان س ــت: در تابس گف
۲/۷ متــر مکعــب در ثانیــه آب بــه منظــور تأمیــن پایــدار 
ــود  ــا وج ــا ب ــم، ام ــه رو بودی ــترکین روب ــرب مش آب ش
ایــن عــاوه بــر فعالیت هــای حــوزه مدیریــت مصــرف در 
بخــش تأمیــن آب نیــز توانســتیم بــا حفــر ۸ حلقــه چــاه 
و الیروبــی و بهســازی دو رشــته قنــات در مناطقــی کــه 
ــی را  ــد، پیامدهــای کم آب ــا بحــران شــدید مواجــه بودن ب

ــه حداقــل برســانیم. ب
ــی  ــاه آب در بعض ــر چ ــه حف ــی ب ــم امین ــدس هاش مهن
شهرســتان ها اشــاره کــرد و خاطرنشــان ســاخت: در 
ــا  تابســتان ســال جــاری بعضــی از شــهرهای اســتان ب
ــان  وجــود اینکــه تحــت پوشــش طــرح آبرســانی اصفه

بــزرگ قــرار داشــتند، امــا بــه دلیــل کــم ابــی و از ســویی 
افزایــش نیــاز آبــی در فصــل تابســتان، تأمیــن آب 
ــانی  ــامانه آبرس ــق س ــتان ها از طری ــن شهرس ــدار ای پای
ــا  ــن اســاس ب ــر ای ــود؛ ب ــر نب ــزرگ امکان پذی ــان ب اصفه
انجــام مطالعــات کارشناســی و کســب مجوزهــای الزم از 
ســوی مراکــز ذی صــاح حفــر چاه هــا در دســتورکار قــرار 

ــت. گرف
ــا بیــان اینکــه در تابســتان ســال جــاری ۸ حلقــه  وی ب
خاطرنشــان  شــد،  حفــر  اصفهــان  اســتان  در  چــاه 
ــاه در  ــه چ ــاری دو حلق ــال ج ــتان س ــاخت: در تابس س
ــک  ــهرضا، ی ــاه در ش ــه چ ــمیرم، دو حلق ــتان س شهرس
حلقــه در آشــجرد فریــدن، دو حلقــه در شهرســتان 
دهاقــان، یــک حلقــه در منطقــه 3 شــهر اصفهــان حفــر 
شــد. همچنیــن الیروبــی و بهســازی دو رشــته قنــات در 

ــتورکار  ــن در دس ــک و نایی ــور و بیابان ــتان های خ شهرس
ــت. ــرار گرف ق

ــان  ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
ــا پرداخــت  ــر چاه ه ــه چگونگــی شناســایی محــل حف ب
و اعــام کــرد: بــرای حفــر چاه هــای آب شــرب در 
ــه رو  ــی جــدی روب ــا بحــران کم آب ــه ب شهرســتان هایی ک
ــی  ــی، آبده ــای زیرزمین ــطح آب ه ــات س ــد، مطالع بودن
ســفره های زیرزمینــی، عــاری بــودن آب هــای زیرزمینــی 
آب  ســفره های  کیفیــت  و  آلودگــی  گونــه  هــر  از 
ــی  ــت خصوص ــم مالکی ــت حری ــژه رعای ــی به وی زیرزمین
هزینه هــای  و  نداشــتن  دسترســی  آبــی،  منابــع  و 
هنگفــت انتقــال آب از جملــه مهم تریــن عوامــل در حفــر 

چاه هــای زیرزمینــی در شهرســتان ها بــوده اســت.
ــه آب  ــر ۸ حلق ــا حف ــت: ب ــی گف ــم امین ــدس هاش مهن
ــر  ــدود ۱۵۵ لیت ــان ح ــتان اصفه ــطح اس ــرب در س ش
آب در ثانیــه در مــدار تأمیــن آب شــرب مشــترکین 
ــاه  ــه چ ــی دو حلق ــه آبده ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــرار گرف ق
در ســمیرم حــدود ۱۶ لیتــر در ثانیــه، دو حلقــه چــاه در 
شــهرضا حــدود 3۵ لیتــر، دو حلقــه چــاه در شهرســتان 
دهاقــان حــدود 33 لیتــر، یــک حلقــه در فریــدن حــدود 
3۰ لیتــر، یــک حلقــه در منطقــه 3 اصفهــان حــدود 3۵ 
لیتــر و تجهیــز قنــوات شهرســتان های خــور و بیابانــک و 

ــوده اســت. ــه ب ــر در ثانی ــن حــدود ۶ لیت نایی
وی اضافــه کــرد: حفــر چــاه آب بــرای تأمیــن آب 
شــرب در فصــل تابســتان در حقیقــت راهــکاری موقتــی 
اســت؛ در حالــی کــه اگــر می خواهیــم پایــدار بــر 
ــط  ــامانه دوم خ ــد س ــم، بای ــه کنی ــی غلب ــکل کم آب مش
ــدازی  ــریع تر راه ان ــه س ــزرگ هرچ ــان ب ــانی اصفه آبرس
شــود. در غیــر ایــن صــورت در پیــک مصــرف آب بــرای 
تأمیــن پایــدار آب شــرب مشــترکین بــا مشــکل روبــه رو 
می شــویم و گاه شــاهد افــت فشــار آب در بعضــی از 

مناطــق و شهرســتان ها خواهیــم بــود.

 برای گذر از بحران کم آبی در فصل تابستان با حفر 8 حلقه چاه آب شرب 
و بهسازی دو رشته قنات صورت گرفت:

افزایش ظرفیت تأمین آب در استان اصفهان


