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کلید حل مشکالت   
رئیس جمهور و کابینه دوازدهم در آغاز هفته دولت 
مانند سال های گذشته با مقام معظم رهبری دیدار 
داشتند. در این دیدار، رهبر معظم انقالب اسالمی 
نکات مهمی را به دولتمردان دولت دوازدهم توصیه 
کالن  اهداف  پیشبرد  در  شک  بدون   که  فرمودند 
کشور تاثیرگذار خواهد بود؛ اما آنچه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است اینکه در این دیدار برای چندمین بار 
اقتصادی  به مسائل  توجه  بر  ایشان  تأکید  شاهد 
بودیم؛  تولید داخلی  و تقویت  اقتصاد مقاومتی  و 

موضوعی که بارها بر آن پافشاری داشته اند. 
موضوع اقتصاد و اهمیت پرداختن به آن موضوعی 
است که در مقطع فعلی همه فعاالن عرصه اقتصاد، 
آن  به  دوازدهم  کابینه  دولتمردان  و  رئیس جمهور 
مهم ترین  که  می دانند  به  خوبی  همه  و  معترفند 

دغدغه و  اولویت امروز کشور است...
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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 افتتاح پردیس هنر اصفهان
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 فروش در دکه های روزنامه فروشی ش
و یا تماس با شماره تلفن 

4 الی 95013702

بهرام قاسمی گفت: گزارش این گزارشگر 
کامال مردود و غیرقابل قبول است

 پاسخ قاطع ایران به گزارش 
حقوق بشری »اسما جهانگیر«

ســخنگوی وزارت امور خارجه، درباره انتشــار  گزارش 
جدید »اســما جهانگیر« گزارشــگر  وضعیت...

رهبر معظم انقالب  در دیدار با فرماندهان 
قرارگاه پدافند هوایی تأکید کردند:

 قرارگاه پدافند هوایی،  خط مقدم 
دفاع از حیثیت و موجودیت کشور 
هوایــی  پدافنــد  قــرارگاه  مســئوالن  و  فرماندهــان 
ــه ای... ــا حضــرت آیــت هللا خامن ــاء)ص( ب خاتم االنبی



بینالملل
 درآمد حج امسال سعودی 

چقدر است؟
 عربســتان هــر ســاله از صدهــا هــزار زائــر حــج تمتــع 
و عمــره میزبانــی می کنــد و بــه هــر کشــور بــر 
ــر  اســاس جمعیــت مســلمانش، ســهمیه اعــزام زائ

می دهــد.
ــه از  ــت ک ــن اس ــت ای ــال محدودی ــن اعم ــل ای دلی
ازدحــام جمعیــت جلوگیــری شــود. ایــن ســهمیه ها 
چهــار ســال قبــل بــه دلیــل پروژه هــای توســعه حــرم 
در مکــه حــدود 20 درصــد کــم شــده بــود و از امســال 
ایــن محدودیــت کــم و بیــش برداشــته شــده اســت.

صرف نظــر از تلفــات  حــج تمتــع و عمــره، ایــن یــک 
اتفــاق  بــزرگ اقتصــادی بــرای عربســتان محســوب 
می شــود؛ هــر چنــد بخــش جالــب توجهــی از زائــران 
ــه  حــج تمتــع در عربســتان زندگــی می کننــد، امــا ب
ــران داخلــی در یــک دهــه  طــور میانگیــن تعــداد زائ
اخیــر تقریبــا بــه انــدازه نصــف زائــران خارجــی بــوده 

اســت.
ــرح  ــاره حــج مط ــه درب ــی ک همیشــه ســؤاالت مهم
می شــود، از ایــن قــرار اســت کــه درآمــد عربســتان 
از زائــران حــج و عمــره چقــدر اســت؟ آیــا بــا توجــه 
ــه کاهــش پروژه هــای ســاختمانی، تعــداد حجــاج  ب
ــد  ــا درآم ــت؟ آی ــده اس ــتر ش ــاری بیش ــال ج در س
حــج بــرای عربســتان بیشــتر از درآمــد نفــت اســت؟ 
ــت اقتصــاد  ــال تقوی ــه دنب ــا حــج ب ــا عربســتان ب آی

غیرنفتــی اســت؟
طبــق آمــار منتشرشــده، تعــداد حجــاج امســال 
2.350 میلیــون نفــر اعــام شــده کــه از ایــن میــان 
1.750 میلیــون حاجــی از 168 تبعــه مختلف هســتند 
ــر آن، هــر  ــد. عــاوه ب ــه عربســتان ســفر کردن کــه ب
حاجــی هــزاران دالر بــرای ســکونت، تغذیــه و هدایــا و 
همچنیــن هزینه هــای حمــل و نقــل هوایــی هزینــه 

می کنــد.
ــی در  ــاری و صنعت ــاق تج ــس ات ــال، رئی ــر جم ماه
ــاج  ــای حج ــه هزینه ه ــرد ک ــام ک ــه، اع ــه مکرم مک
ــارد  ــی و خارجــی در ســال جــاری 26-20 میلی داخل
ریــال عربســتان )5.33 تــا 6.67 میلیــارد دالر( 
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه هزینه هــای حجــاج 
آن، 14  از  درآمــد عربســتان  و  در ســال گذشــته 
ــده  ــرآورد ش ــارد دالر( ب ــال )3.37 میلی ــارد ری میلی

ــود. ب
آمــار ســازمان امــور حــج و زیــارت عربســتان تعــداد 
ــر  ــون نف ــدود 1.9 میلی ــته را ح ــال گذش ــاج س حج
بــرای تمتــع و بیــش از 6 میلیــون نفــر بــرای عمــره و 
درآمــد ســال گذشــته عربســتان از زائران را حــدود 12 
میلیــارد دالر اعــام کــرده بــود کــه اگــر بخواهیــم کل 
ــم، حــدود  درآمــد مســتقیم از حــج را در نظــر بگیری
10 درصــد درآمــد نفــت ایــن کشــور بــوده اســت؛ چــرا 
کــه عربســتان ســال گذشــته 136 میلیــارد دالر نفــت 

فروختــه اســت.
شــاید درآمــد عربســتان از حــج در مقایســه بــا 
ــت  ــا دول ــد، ام ــم باش ــور ک ــن کش ــی ای ــد نفت درآم
عربســتان در تــاش اســت اقتصــاد غیرنفتــی خــود 

ــد. ــت کن را تقوی
ــده  ــث ش ــه باع ــئله ای ک ــد مس ــان معتقدن کارشناس
ــد،  ــتقبال کن ــج اس ــتر از ح ــال بیش ــتان امس عربس
ــت  ــت اس ــد نف ــش تولی ــرای کاه ــک ب ــق اوپ  تواف
ــرآورد  ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل ــه صن ــور ک و همان ط
ــد  ــش تولی ــرای کاه ــک ب ــق اوپ ــت، تواف ــرده اس ک
نفــت رشــد اقتصــادی عربســتان را امســال متوقــف 

ــد. می کن

دفن طرح »خاورمیانه جدید« 
آمریکا

خبرگــزاری اســپونتیک روســیه پیروزی هــای ارتش هــای 
لبنــان، ســوریه و عــراق را در تلعفــر تــا ارتفاعــات 
ــم و  ــر تروریس ــی ب ــروزی نهای ــه پی ــون، مقدم قلم
نابودکننــده نقشــه ترســیم خاورمیانــه جدیــد آمریــکا 

ــرد. ــف ک توصی
خبرگــزاری اســپونتیک روســیه در یادداشــتی بــا 
عنــوان »از تلعفــر تــا قلمــون، گورســتان نقشــه 
تحــوالت کنونــی  از  نوشــت:  رایــس«  کاندولیــزا 
در عرصــه ســوریه بــدون هیــچ تردیــدی معلــوم 
می شــود کــه ظــرف چنــد مــاه آینــده آتشــی بــر جــان 
تروریســم و حامیــان و ســرمایه گذاران آن خواهــد 
ــگ  ــان جن ــرای پای انداخــت و شــمارش معکــوس ب

ــت. ــده اس ــاز ش آغ
ــا  ــوریه ب ــت س ــت:  دول ــده اس ــت آم ــن یادداش در ای
کمــک متحــدان خــود شــامل روســیه، ایــران و 
نیروهــای مقاومــت حــزب هللا بــا پیروزی هــای میدانی 
تقریبــا کامــل خــود توانســت امیــد همــه آن هایــی را 
ــه هفــت ســال پیــش  ســرکوب کنــد کــه از قریــب ب
ــام  ــرنگونی نظ ــرای س ــتی ب ــای تروریس ــه گروه ه ب
دمشــق و تجزیــه آن بــه چنــد کشــور کوچــک تکیــه 
کــرده بودنــد تــا بــر اســاس آن بقیــه طــرح خاورمیانــه 
بــزرگ را کــه کاندولیــزا رایــس، مشــاور امنیــت ملــی 
آمریــکا در زمــان جــورج بــوش، فرمــان حرکتــش را 
داده و رفتــه، عملــی کننــد؛ طرحــی کــه بــه دنبالــش 
هــرج و مرجــی بــر ســر آن بیــن متحــدان ایــن پــروژه 

ــاد. ــه راه افت و ادوات آن ب

واکنش ترامپ به »پرقدرت ترین« 
انفجار هسته ای کره شمالی 

ــدام  ــه اق ــکا، ب ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
پیونگ یانــگ در انجــام ششــمین آزمایــش هســته ای 

واکنــش نشــان داد.   
وی در حســاب کاربــری خــود در توئیتــر نوشــت: »کره 
شــمالی یــک آزمایــش هســته ای بــزرگ انجــام داده 
ــاالت  ــرای ای ــاکان ب ــا کم ــردار آن ه ــار و ک اســت. گفت

متحــده بســیار پرمخاطــره و خطرنــاک اســت.«
دونالــد ترامــپ اضافــه کــرد: »کــره شــمالی، کشــوری 
ســرکش اســت کــه باعــث شرمســاری چیــن شــده؛ 
]پکــن[ در تــاش اســت کــه کمکــی انجــام دهــد؛ امــا 
ــی  ــره جنوب ــی آورد. ک ــه دســت م ــی ب ــت اندک موفقی
هــم دارد بــه ایــن درک می رســد کــه همان طــور 
کــه بــه آن هــا گفتــه ام، صحبــت از مماشــات بــا کــره 
شــمالی کارســاز نخواهــد بــود. آن هــا فقــط یــک چیــز 

می فهمنــد.«

امورخارجه

 پاسخ قاطع ایران به گزارش 
حقوق بشری »اسما جهانگیر«

  بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان 
ــر«  ــم »اســما جهانگی ــد خان ــزارش جدی ــاره انتشــار  گ درب
ــامی  ــوری اس ــر در جمه ــوق بش ــت حق ــگر  وضعی گزارش
ایــران کــه قــرار اســت بــه نشســت آتــی کمیتــه ســوم مجمع 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــت: جمه ــود، گف ــه ش ــی ارائ عموم
ــن گزارشــگر  ــه توســط ای ــاد دارد گزارشــی را ک ــا اعتق عمیق
ــه  ــر پای ــه ب ــان را - ک ــت ایش ــده و ماموری ــه ش ــژه تهی وی
قطعنامــه  ای مبتنــی بــر اهــداف و اغــراض کامــا سیاســی و 
گزینشــی بعضــی کشــورهای مشــخص و بــا اهــداف معیــن 
بــر عهــده گرفتــه - بــه رســمیت نمی شناســد و  آن را کامــا 

ــد. ــول می دان ــل قب ــر قاب ــردود و غی م
ــخ های  ــود پاس ــا وج ــفانه ب ــزود: متاس ــات اف ــن دیپلم ای
ــه  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــتدل جمه ــل و مس ــرر، مفص مک
گــزارش  محتــوای  مطرح شــده،  بی اســاس  ادعاهــای 
ــاِت نادرســت و  ــه ای از اطاع ــر مجموع ــی ب ــاکان  مبتن کم
ــوق  ــت حق ــوص وضعی ــواب درخص ــای ناص پیش داوری ه
بشــر ایــران و بــا اســتفاده از منابــع غیرمعتبــر تهیــه شــده 
کــه وجاهــت و اعتبــار گــزارش را بــه صــورت جــدی 
خدشــه دار می ســازد؛ بــه نظــر می رســد متاســفانه گزارشــگر 
ویــژه چشــم را بــر مــوارد متعــددی از پیشــرفت های 
حقــوق بشــری در ایــران فروبســته اســت و همچنــان 
ــای  ــار نگرانی ه ــا اظه ــم و ب ــی مبه ــری عبارات ــا به کارگی ب
باوجــه بــر اســاس اطاعــات غیرموثــق، ســعی کــرده 
ــر  ــوق بش ــت حق ــویه از وضعی ــک و یک س ــری تاری تصوی
در ایــران ترســیم کنــد و بی شــک ایــن مســئله، اصــل 
ــیاری   ــد بس ــا ح ــگر را ت ــه ای گزارش ــی و  کار حرف بی طرف

می ســازد. خدشــه دار 

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

کلید حل مشکالت   
از طرفــی همــه فعــاالن اقتصــادی و حتــی سیاســی 
و فرهنگــی معتقدنــد و بیــان می کننــد کــه بــا حــل 
مشــکات و دغدغه هــای اقتصــادی، بســیاری از 
ــل  ــور ح ــای کش ــی و ناهنجاری ه ــائل اجتماع مس

خواهــد شــد. 
ــی  ــور متک ــاد کش ــه اقتص ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــد ایــن راه و مســیر را تغییــر  ــر نفــت اســت و بای ب
ــد  ــق تولی ــور را از طری ــدی کش ــاز درآم ــد نی داد؛ بای
ــد  ــرد؛ بای ــن ک ــی تامی ــادرات غیرنفت ــی و ص داخل
ــه تولیدکننــدگان داخلــی جرئــت و جســارت داده  ب
ــد  ــا ســطح کیفــی تولی ــت شــود ت و از آن هــا حمای
ــورهای  ــابه کش ــا مش ــه ب ــند ک ــا بخش ــود را ارتق خ
بــازار کشــورهای  و  توســعه یافته منطبــق شــده 

ــود.  ــذب ش ــب و ج ــران جل ــه ای ــر ب دیگ
اینکــه مقــام معظــم رهبــری در بیانــات خــود 
ــت  ــد داشــتند کــه تمامــی وزارتخانه هــا در دول تاکی
ــرد  ــرد و رویک ــک راهب ــاذ ی ــا اتخ ــد ب ــم بای دوازده
مشــخص در جهــت حــل مشــکات اقتصــادی 
کشــور وارد عمــل شــوند، بــرای حــل ایــن موضــوع 

ــت. ــم اس مه
رهبــری بــه صراحــت در بیانــات خــود تاکیــد 
ــون  ــی چ ــت وزارتخانه های ــت اس ــه درس ــتند ک داش
نقــش  کشــاورزی  جهــاد  و  اقتصــاد  صنعــت، 
اساســی را در بهبــود وضعیــت اقتصــادی مــردم 
و کشــور بــر عهــده دارنــد، امــا در ایــن مســیر 
ــاری و  ــا را ی ــد آن ه ــز بای ــر نی ــای دیگ وزارتخانه ه
کمــک کننــد کــه نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
رهبــری موضــوع اقتصــاد و دغدغــه حــل معیشــت 
مــردم را وظیفــه یــک یــا چنــد وزارتخانــه نمی داننــد 
ــت  ــد در جه ــردان درخواســت دارن ــه دولتم و از هم
بهبــود وضعیــت مــردم وارد عمــل شــوند و اقدامــات 
ــدون  شــک در  ــه ب ــدی ک ــد؛ رون الزم را انجــام دهن

ــود.  ــاظ ش ــد لح ــم بای ــت دوازده دول
ــال  ــه در س ــه و البت ــکیل کابین ــش از تش ــه پی اینک
آخــر دولــت یازدهــم حــرف و ســخن عمومــی 
ــراد  ــف و اف ــای مختل ــادی، جریان ه ــاالن اقتص فع
ــادی در  ــی اقتص ــم هماهنگ ــکیل تی ــتقل، تش مس
دولــت بــود و مشــکل دولــت یازدهــم را ناهماهنگــی 
ایــن جمــع می دانســتند، گــواه ایــن مطلــب اســت. 
یــک  تنظیــم  و  اتخــاذ  بــا  بایــد  رئیس جمهــور 
برنامــه و راهبــرد مناســب، تمامــی راهکارهــای 
ــت حــل مشــکات  ــت دوازدهــم را جه مدنظــر دول
ــش  ــرای دولتمردان ــور ب ــادی کش ــائل اقتص و مس
ــا  ــد ت ــن و تشــریح کن ــع تبیی ــه جام ــک برنام در ی
رویکردهــای الزم در یــک نــگاه بــا محوریــت جمعــی 
ــود. ــاذ ش ــور اتخ ــداف کان کش ــبرد اه ــرای پیش ب

ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــع و یقی ــور قط ــه ط ب
هــدف مهــم و تامیــن معیشــت مــردم و رفــع 
دغدغــه عمومــی کشــور، کار و تــاش جهــادی 
الزم اســت. دولــت بــه تمامــی و به ویــژه وزرای 
دســت اندرکار اقتصــاد کشــور بایــد مجاهــدت کننــد، 
شــب از روز نشناســند و خــود را کامــا وقــف خدمت 
بــه مــردم کننــد تــا چهــار ســالی طایــی رقــم بخورد 
ــه نظــام بیــش از پیــش گــردد. و اعتمــاد مــردم ب

بــر  می تــوان  جهــادی  فعالیــت  و  تــاش  بــا 
ــرف  ــا را برط ــد و دغدغه ه ــق آم ــکلی فائ ــر مش ه
در  را  شــدن  منطقــه  اول  قــدرت  مــا  ســاخت. 
ــک راه آن  ــه آن برســیم؛ ی ــد ب ــم و بای ــه داری برنام
ــق اقتصــادی و فعال ســازی  در حــوزه اقتصــاد، رون
بنگاه هــای تولیــدی اعــم از کوچــک و بــزرگ و 
ــت  ــل آن اس ــی و کام ــت واقع ــه ظرفی ــاندن ب رس
کــه نیازمنــد تســهیات و مدیریــت و نظــارت دقیــق 
ــد. ــه آن باش ــار متوج ــد تمام عی ــت بای ــوده و دول ب

کشــور بایــد در ریــل اقتصــاد مبتنــی بــر مولدهــای 
ــک  ــرود؛ بی ش ــش ب ــه پی ــرد و ب ــرار گی ــد ق تولی
ایــن رویکــرد ســبب تقویــت و اســتحکام پایه هــای 
ــه  ــور را ب ــود و کش ــور می ش ــی کش ــاد مقاومت اقتص

ــد. ــک می کن ــدف نزدی ه
نکتــه آخــر اینکــه بــه یقیــن حــل مشــکات 
اقتصــادی کشــور، مقدمــه و کلیــد حــل ســایر 

بــود. خواهــد  مشــکات 

حجت االســام و المســلمین غامحســین 
محســنی اژه ای، ســخنگوی قــوه قضائیــه 
در صــد و هفدهمیــن نشســت خبــری 
خــود بــا اصحــاب رســانه بــا تبریــک 
دهــه والیــت اظهــار داشــت: ان شــاءهللا در 
ایــن روزهــا همــه مــردم از مواهــب الهــی 

ــوند. ــوردار ش برخ
محســنی اژه ای گفــت: امــروز بایــد به حال 
ــر  ــوق بش ــاح حق ــه اصط ــازمان های ب س
گریســت کــه هیــچ اقدامــی دربــاره حقــوق 
مــردم میانمــار انجــام نمی دهنــد؛ چــرا کــه 
حــوادث میانمــار بســیار دلخــراش اســت 
ــی  ــان، قدم ــلمانان جه ــم مس و امیدواری
ــد؛  ــار بردارن ــلمان میانم ــردم مس ــرای م ب
ــه  ــن ســازمان های ب ــه ای ــدی ب چــون امی

اصطــاح حقــوق بشــر نیســت.
 صدور کیفرخواست برای 20 نفر 

در پرونده حقوق های نجومی
دیــوان  حکــم  دربــاره  اژه ای  محســنی 
پرونــده حقوق هــای  بــرای  محاســبات 
ــرای 20 نفــر  نجومــی گفــت: دادســتانی ب

ــی  ــت؛ ول ــرده اس ــادر ک ــت ص کیفرخواس
هنــوز بــه دادگاه نرفتــه و کیفرخواســت 
هــم بــه ایــن دلیــل صــادر شــده کــه 

زیــادی گرفته انــد. حقــوق 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــتانی ب ــزود: دادس وی اف
ــرم  ــب ج ــراد مرتک ــن اف ــه ای ــیده ک رس
ــا  ــرای آن ه ــل ب ــن دلی ــه همی ــده اند؛ ب ش

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کیفرخواس
محســنی اژه ای بیــان کــرد: در برخــی موارد 
حساس ســازی شــده اســت کــه یــک 
بــا سندســازی  را  شــرکت زیان دهنــده 
ســودده معرفــی کرده انــد و پولــی بــه 
ــن  ــه ای ــد ک ــت کرده ان ــوان ســود دریاف عن
ــم  ــد و ه ــول را بپردازن ــد پ ــم بای ــراد ه اف
ــدوق توســعه  ــا در صن مجــرم هســتند؛ ام
ــاالی 57 میلیــون  ملــی افــرادی حقــوق ب
ــراد مجــرم  ــن اف ــه ای ــد ک دریافــت کرده ان
نیســتند و فقــط بایــد پول هــا را پــس 

ــد. بدهن
ســخنگوی قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد: 
در برخــی مــوارد گیرنــده پــول مجــرم 

ــت  ــرم اس ــوق وی مج ــه ماف ــت؛ بلک نیس
ــد پــس داده  و در هــر صــورت پول هــا بای

ــود. ش
دیــوان  و  دولــت  تاکنــون  گفــت:  وی 
محاســبات کشــور فــردی را در پرونــده 
حقوق هــای نجومــی معرفــی نکرده انــد 
ــن  ــرادی را در ای ــه اف ــوه قضائی ــط ق و فق
ــر  ــرای 20 نف ــده مجــرم شــناخته و ب پرون

ــت. ــرده اس ــادر ک ــت ص کیفرخواس
 تصمیم شورای عالی امنیت ملی 

بر ادامه حصر
ســؤال کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی   
ــر  ــاره حص ــی درب ــات و صحبت های جلس
ــه  ــوه قضائی مطــرح می شــود و رئیــس ق
هــم اعــام کــرده کــه آمادگــی بــرای 
تشــکیل دادگاه محصوریــن را دارد، گفــت: 
از  داد کــه  رخ  اتفاقاتــی   88 ســال  در 
ــد؛  ــت می ش ــم حمای ــور ه ــرون از کش بی
ایــن جریــان برانــدازی در نیمــه دوم ســال 
88 و ابتــدای ســال 89 ادامــه پیــدا کــرد و 
امریــکا و انگلیــس هــم پشــت آن بودنــد 
ــن  ــد از ای ــا بای ــد کــه م و مطــرح می کردن
ماجــرا بیشــترین بهره بــرداری را کنیــم.

وی ادامــه داد: اتفاقــات پــس از انتخابــات 
ــدا  ــه پی ــام ادام ــدازی نظ ــرای بران 88 ب

ــفند  ــی در اس ــت مل ــورای امنی ــرد و ش ک
ســال 89 جلســه ای تشــکیل داد و مصوبــه 
ــفند  ــی را در اس ــت مل ــورای امنی 544 ش
89 تصویــب کــرد تــا وزارت اطاعــات زیــر 
نظــر قــوه قضائیــه دربــاره محصوریــن 
ــه  ــن مصوب ــد. ای ــام ده ــی را انج اقدامات

ــم پابرجاســت. ــوز ه هن

ــورای  ــم ش ــر ه ــه اخی ــت: در هفت وی گف
امنیــت ملــی جلســه ای تشــکیل داد و 
ــدا  ــه پی ــر ادام ــه حص ــت ک ــم گرف تصمی

ــد. کن
محســنی  المســلمین  و  حجت االســام 
اژه ای گفــت: اخیــرا دربــاره حصــر از طــرف 

کــه  می شــود  صحبت هایــی  افــرادی 
همیــن افــراد در جلســات شــورای امنیــت 

ــی حضــور داشــتند. مل
 در رابطــه بــا مســائل پزشــکی محصوریــن 
ــکان  ــی پزش ــده و حت ــی نش ــم کوتاه ه
گفته انــد کــه اقدامــات پزشــکی بــرای 
ــکی  ــات پزش ــتر از اقدام ــن بیش محصوری
بــرای ســران کشــور اســت و حتــی اخیــرا 
ــد کــه  ــی مطــرح کردن همســر آقــای کروب
ــد  ــد و می خواهن ــد خریده ان ــه ای جدی خان
بــه آنجــا نقــل مــکان کننــد کــه بــا آن هــم 

موافقــت شــد.
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــی رئی ــت: حت وی گف
ماقــات  از  کــه  دادنــد  دســتور  هــم 
بســتگان بــا محصوریــن جلوگیــری نشــود.

محســنی  المســلمین  و  حجت االســام 
اژه ای گفــت: بــه وزیــر بهداشــت هــم 
دســتور داده شــده بــرای اقدامــات درمانی 
ــد،  ــه الزم باش ــر کاری را ک ــن ه محصوری

انجــام دهــد کــه اجــرا می شــود.
قــوه قضائیــه گفــت: تــا زمانــی کــه مصوبــه 
ــی مطــرح اســت، مــا  شــورای امنیــت مل
آن  از  پــس  و  نمی دهیــم  انجــام  کاری 
را  دادگاه محصوریــن  تشــکیل  آمادگــی 

ــت. ــه ماس ــن وظیف ــم و ای ــام کردی اع

ادامه از صفحه اول

ــد  ــرارگاه پدافن ــئوالن ق ــان و مس فرمانده
هوایــی خاتم االنبیــاء)ص( بــا حضــرت 
آیــت هللا خامنــه ای، فرمانــده معظــم کل 

ــد.  ــدار کردن ــوا دی ق
ــل از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
پایــگاه اطاع رســانی مقــام معظــم رهبــری  
فرمانــده  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
در  یکشــنبه  روز  قــوا، ظهــر  معظــم کل 
ــا فرماندهــان و مســئوالن قــرارگاه  دیــدار ب
ــن  ــاء)ص(، ای ــی خاتم االنبی ــد هوای پدافن
قــرارگاه را »خــط مقــدم دفــاع از حیثیــت 
و موجودیــت کشــور« خواندنــد و بــا اشــاره 

ــانی در  ــروی انس ــل نی ــش بی بدی ــه نق ب
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــرفت بخش ه پیش
نیروهــای مســلح تأکیــد کردنــد: بایــد 
بــا کار و تــاش بی وقفــه، اســتعدادهای 
پرشــمار نیــروی انســانی را شــکوفا کنیــد و 
آن را در خدمــت رفــع نیازهــا و کمبودهــای 

ــد. ــرار دهی کشــور ق
خدمــت  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
در خــط مقــدم مقابلــه بــا تهدیــدات را 
ــرای نیروهــای غیــور،  فرصتــی ارزشــمند ب
پدافنــد  قــرارگاه  در  شــریف  و  مؤمــن 
هوایــی برشــمردند و افزودنــد: کارهــای 

ــی  ــد هوای ــرارگاه پدافن ــی در ق ــیار خوب بس
نشــان دهنده   اســت کــه  شــده  انجــام 
ــن  ــی در ای ــزه و توانای ــزم و انگی ــود ع وج

نیروســت.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی نیــروی 
انســـانی باســـواد، باتدبیـــر، شـــجاع و 
خســتگی ناپذیر را پایــه و اســاس غلبــه بــر 
موانــع و عبــور از آن هــا دانســتند و گفتنــد: 
بخش هــای  در  فــراوان  پیشــرفت های 
مســلح  نیروهــای  همچــون  مختلــف 
فنــاوری  و  علــم  بخــش  همچنیــن  و 
نشــان دهنده  وجــود توانایــی در نیــروی 

انســانی جــوان و پرانگیــزه  کشــور اســت و 
ــل  ــه در داخ ــران - چ ــای ای ــدان توان فرزن
و چــه در مراکــز علمــی و فنــاوری دنیــا - 

ــتند. ــات هس ــار و مباه ــه  افتخ مای
نســخه  عاج بخــش مشــکات  ایشــان 
کشــور را بــه کار گرفتــن و فعــال کــردن 
ــان  ــتعدادهای جوش ــا و اس ــن توانایی ه ای
ــا تقدیــر از هماهنگــی ارتــش  خواندنــد و ب
و  هوایــی  پدافنــد  قــرارگاه  در  ســپاه  و 
همچنیــن همــکاری ایــن قــرارگاه بــا وزارت 
دفــاع و دانشــگاه ها و مراکــز علمــی در 
برطــرف کــردن نیازهــا و کمبودهــا افزودنــد: 
ــتاب تر از  ــی پرش ــا آهنگ ــاش را ب کار و ت
ــای  ــه  طرح ه ــا ارائ ــد و ب ــه دهی ــل ادام قب
نــو و ابتــکاری در جهــت خودکفایــی کشــور 

ــد. ــش بروی ــه پی ب

رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی: 

قرارگاه پدافند هوایی، »خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور« است 

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: 
اظهارات دولت ترامپ درباره 

بازدید از اماکن نظامی 
کمترین ارزشی ندارد

ــت:  ــلح گف ــای مس ــد نیروه ــخنگوی ارش س
ــرل  ــاره کنت ــت ترامــپ درب ســروصداهای دول
یــا بازدیــد از مراکــز نظامــی جمهوری اســامی 
ــران از کمتریــن ارزشــی برخــوردار نیســت.  ای
ــخنگوی  ــری، س ــعود جزای ــید مس ــردار س س
بــه  پاســخ  در  مســلح،  نیروهــای  ارشــد 
بــر  مبنــی  آمریکایــی  مقامــات  اظهــارات 

ــوری اســامی  ــی جمه ــز نظام ــد از مراک بازدی
ــا  ــن گفته ه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران، ب ای
ــاد  ــی و مف ــاظ حقوق ــه  لح ــرف ب ــک ط از ی
توافق نامــه برجــام و از طــرف دیگــر بــه  لحــاظ 
ــت،  ــت اس ــد وجاه ــور فاق ــی کش ــت مل امنی
گفــت: نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی 
ایــران در چارچــوب تدابیــر و سیاســت ها و 
ــات  ــده اقدام ــش تعیین ش ــای از پی برنامه ه
دفاعــی خــود را بــه پیــش می برنــد و در ایــن 
راه تحــت تأثیــر تهدیــدات و جوســازی ها  قــرار 

نمی گیرنــد.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: کســانی کــه از 

بداننــد  می زننــد،  حــرف  برجــام  مکمــل 
تعهــدات  اجــرای  همانــا  برجــام  مکمــل 
کشــورهای  ســایر  و  آمریــکا  ســوی  از 

اســت. مذاکره کننــده 
ســردار جزایــری همچنیــن اظهــار داشــت: اگر 
ــش  ــق برای ــن تواف ــد ای ــر می کن ــکا فک آمری
ــم  ــد تصمی ــور می خواه ــر ط ــدارد، ه ارزش ن
بگیــرد؛ لیکــن قطعــا دربــاره مســائل دفاعــی 
جمهــوری اســامی ایــران نمی توانــد تصمیــم 
بگیــرد؛ آمریکایی هــا بــه  خوبــی بــه ایــن امــر 
واقفنــد و ســروصداهای دولــت ترامــپ دربــاره 
کنتــرل یــا بازدیــد از مراکــز نظامــی جمهــوری 

اســامی ایــران از کمتریــن ارزشــی برخــوردار 
نیســت.

نیروهــای  کل  ســتاد  ارشــد  ســخنگوی 
مســلح ضمــن مطلــوب ارزیابــی کــردن رونــد 
ــورمان  ــی کش ــی و دفاع ــرفت های نظام پیش
افــزود: در حالــی کــه آمریــکا بزرگ تریــن 
زرادخانــه اتمــی و ســاح های کشــتار جمعــی 
و ممنوعــه را در اختیــار دارد و بــه  طــور مرتــب 
ــد،  ــه می کن ــا اضاف ــداد آن ه ــم و تع ــر حج ب
ــل احــکام  ــه  دلی ــران ب ــوری اســامی ای جمه
دینــی در پــی تولیــد ســاح اتمــی نبــوده 

ــت. اس

امنیت
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،،
تاکنــون دولــت و دیــوان محاســبات 
کشور فردی را در پرونده حقوق های 
نجومــی معرفــی نکرده انــد و فقــط 
قــوه قضائیــه افــرادی را در این پرونده 
نفــر   20 بــرای  و  شــناخته  مجــرم 

کیفرخواســت صــادر کــرده اســت

آیت هللا شاهرودی در دیدار عمار حکیم تاکید کرد: 

نقش تعیین کننده حمایت های ایران در پیروزی های عراق

ــس  ــاهرودی، رئی ــمی ش ــود  هاش ــید محم ــت هللا س آی
ــار  ــا عم ــدار ب ــع تشــخیص مصلحــت نظــام، در دی مجم
حکیــم، رئیــس ائتــاف ملــی عــراق، گفــت: نقــش 
علمــا، حوزه هــای علمیــه و فتــوای جهــاد مرجعیــت 
شــیعه و نیــز حمایت هــای جمهــوری اســامی ایــران در 
پیروزی هــای اخیــر ملــت عــراق در برابــر داعــش بســیار 

ــت. ــوده اس ــده ب ــته و تعیین کنن برجس
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
 در جریــان جهــاد علیــه داعــش، دینــداری و انگیــزه 
توجــه بــه مســائل دینــی در مــردم تقویــت شــده اســت. 
عــراق کشــوری قدرتمنــد اســت. مــا قــدردان پیروزی هــا 
و فداکاری هــای ملــت عــراق هســتیم و نبایــد اجــازه داد 
قضایــای سیاســی و اختافــات احتمالــی سیاســتمداران 
بــر روحیــه مــردم تأثیــر ســلبی بگــذارد؛ بــه همیــن جهــت 
بایــد خدمــات و پیشــرفت های انجام شــده بــرای مــردم 

تبییــن شــود.
آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی افــزود: پیــروزی در جنــگ 
علیــه داعــش، یــک نعمــت الهــی اســت؛ چنان کــه 
تشــکیل حشدالشــعبی  و فتــوای جهــاد علمــای شــیعه، 

ــود. ــزرگ ب نعمتــی ب
همچنیــن در ایــن دیــدار محســن رضایــی، دبیــر مجمــع 

تشــخیص مصلحــت نظــام، گفــت: شــرایط امــروز عــراق 
شــبیه بــه وضعیــت ایــران پــس از پایــان جنــگ اســت؛ 
ــد  ــود گذاشــته و بای ــه بهب ــت رو ب ــه مســئله امنی چــرا ک
بــا خدمت رســانی بــه مــردم، مسئله شناســی راهبــردی و 

همبســتگی ملــی بــه ســوی آینــده حرکــت کــرد.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب دبی
ــت  ــئله امنی ــی، مس ــرایط کنون ــه در ش ــب ک ــن مطل ای
ــر  ــه داد: خط ــاد، ادام ــد نه ــود خواه ــه بهب ــراق رو ب در ع
ــت  ــده؛ امنی ــع ش ــراق رف ــی در ع ــگ داخل ــد جن و تهدی
داخلــی نیــز رو بــه بهبــود خواهــد گذاشــت و بــا پیــروزی 
مقتدرانــه ملــت عــراق پیش بینــی می شــود کــه حــوادث 
ــن  ــن رو ذه ــت؛ از ای ــد یاف ــش خواه ــتی کاه تروریس
ملــت عــراق، به ویــژه شــیعیان نبایــد معطــوف بــه 
گذشــته بمانــد؛ بلکــه بایــد بــه ســاختن عــراق بپردازنــد؛ 
بــا دیــروز تفاوت هــای  زیــرا مســائل عــراق آینــده 

اساســی دارد.
 رضایــی همچنیــن وحــدت شــیعیان را مهــم خوانــد 
و ادامــه داد: بــرای دســتیابی بــه ایــن وحــدت، نیازمنــد 
رســیدن بــه نــگاه مشــترک و درک راهبــردی از تهدیــدات 
بــا  امــروز  تفــاوت مســائل  و  آینــده  و فرصت هــای 

ــتیم. ــروز هس ــرایط دی ــائل و ش مس

فرهــاد رهبــر، رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی، در نشســت 
فرماندهــان بســیج کارکنــان وزارت علــوم، دانشــگاه ها و مراکــز 
ــام  ــت: تم ــور گف ــی کش ــدرت دفاع ــاره ق ــی درب ــوزش عال آم
ــران  ــر مــدل دفاعــی نظــام ای ــا در براب ــزرگ دنی ارتش هــای ب

ــد. ــو زده ان ــا زان ــی عرصه ه در تمام
ــت  ــی نیس ــگ نظام ــر جن ــران، دیگ ــگ در ای ــزود: جن وی اف
ــال  ــدی در ح ــورت ج ــه ص ــر ب ــای دیگ ــمن در عرصه ه و دش

ــت. ــه اس ــات حمل ــی عملی طراح
ــان  ــه فرمانده ــاره وظیف ــامی درب ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
بســیج کارکنــان گفــت: اولیــن وظیفــه فرماندهــان ایــن 
 اســت کــه دشــمن و عرصه هــای تهاجمــی را بشناســند 

و برای دیگران نیز تبیین کنند.
فرهــاد رهبــر گفــت: دشــمن از پیشــرفت علمــی ایران نگــران و 
عصبانــی اســت. یکــی از اهــداف اصلــی آن هــا توقــف ســرعت 
ــر  ــد اگ ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــت. مق ــور اس ــی کش علم
ــای  ــاره هزینه ه ــت دوب ــود، حرک ــف ش ــی متوق ــرعت علم س

بســیاری خواهــد داشــت.
ــمن  ــی دش ــم فرهنگ ــجویان در تهاج ــش دانش ــاره نق وی درب
ــت علمــی  ــی، اعضــای هیئ ــا در عرصــه علم ــت: لشــکر م گف
ــای  ــی عملیات ه ــا طراح ــمن ب ــتند و دش ــجویان هس و دانش
فرهنگــی ایــن لشــکر را از مــا می گیــرد. دانشــجو بایــد 

آگاهــی سیاســی زیــادی داشــته باشــد، امــا دشــمن از ایــن 
آگاهــی سیاســی اســتفاده و دانشــجو را درگیــر سیاســی بازی 

می کنــد.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی افــزود: بایــد کرســی های 
تــا  شــود  تقویــت  سیاســی  عرصه هــای  در  آزاد اندیشــی 
ــمن  ــم دش ــای تهاج ــام و عرصه ه ــمنان نظ ــجویان، دش دانش

را بشناســند.
ــاره برنامه هــای دشــمن در عرصــه فرهنگــی  ــر درب فرهــاد رهب
گفــت: ولنــگاری فرهنگــی در فضــای مجــازی و حقیقــی 
ترویــج داده می شــود و اگــر فرماندهــان بســیجی بــرای 
مقابلــه طراحــی عملیــات نداشــته باشــند، قافیــه را می بازنــد. 
فرمانــده بایــد در صحنــه باشــد. وظیفــه فرماندهــان این اســت 
ــه  ــن حلق ــا آخری ــه صــورت هرمــی ت ــه تفکــر بســیجی را ب ک

ــد. هــرم در دانشــگاه گســترش دهن
ــه  ــات حمل ــی عملی ــن طراح ــر بهتری ــاد رهب ــه فره ــه گفت ب
اســت و بایــد حملــه کــرد تــا دشــمن از صحنه هــای سیاســی 

ــود. ــارج ش ــادی خ ــی و اقتص اجتماع
ــردم  ــادی م ــای اقتص ــاره دغدغه ه ــگاه آزاد درب ــس دانش رئی
و معضــل بیــکاری گفــت: مــردم نبایــد ناامیــد شــوند. وظیفــه 
دانشــگاه اســت کــه بــرای مقابلــه بــا بیــکاری و ضعــف 

ــد. ــات کن ــی عملی ــادی طراح اقتص

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:

دشمن از پیشرفت علمی ایران، نگران و عصبانی است 

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:

تصمیم شورای عالی امنیت ملی 
ادامه حصر است
صدور کیفرخواست برای 20 نجومی بگیر 
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آگهی مزایده عمومی شماره 96/1 
)نوبت اول(

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان در نظر دارد بهره برداری از واحد تاکسی 
لذا شرکت های  نماید.  به بخش خصوصی واگذار  از طریق مزایده عمومی  را  بی سیم 133 
خدماتی و حمل و نقل واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 

96/06/26 به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس: کاشان – میدان بسیج مستضعفین – کدپستی 8716943141
تلفن:  03155240045

نوبت دوم

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

پرکاربردتریــن  از  یکــی   ،ADSL خطــوط 
ــن  ــه همی ــی کشــور اســت؛ ب خطــوط اینترنت
از   ADSL خدمــات  هــم کیفیــت  دلیــل 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
در ایــن زمینــه بــا مهنــدس مهــدی رحیمــی، 
ــت  ــرل کیفی ــی و کنت ــد بازاریاب ــئول واح مس
ــان،  ــه اصفه ــرات منطق ــد مخاب ADSL واح
ــد  ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ب

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای حاص
 به عنوان یک مشترک چه نظری 
درباره برنامه »چتر ارتباط« دارید؟

ــه نظــر بنــده در هــر کاری جــای پیشــرفت  ب
ــنونده  ــه ش ــی ک ــن مدت ــن در ای ــت. م هس
شــاهد  بــودم،  ارتبــاط«  »چتــر  برنامــه 

پیشــرفت روزافــزون ایــن برنامــه بــوده ام 
ســوی  از  خوبــی  بســیار  بازخوردهــای  و 
مشــترکان مخابــرات دربــاره ایــن برنامــه 

دریافــت کــرده ام.
 درباره مسئولیت خود در واحد 

بازاریابی و کنترل کیفیت ADSL واحد 
مخابرات منطقه اصفهان توضیحاتی 

بفرمایید.
واحــد بازاریابــی و کیفیــت ADSL واحــد 
ــه  ــه ک ــان همان گون ــه اصفه ــرات منطق مخاب
ــی  ــوزه بازاریاب ــت، در دو ح ــش پیداس از نام
ــد.  ــت می کن ــت ADSL فعالی ــرل کیفی و کنت
مشــترکان  رفتــار  تحلیــل  بــازار،  تحلیــل 
و  جــذاب  پیشــنهادهای  ارائــه   ،ADSL
ــوط  ــت خط ــرل کیفی ــه و کنت ــن ارائ همچنی
ــن  ــای ای ــی از فعالیت ه ــه بخش ADSL، هم

ــتند. ــد هس واح
 شما در واحد خود بیشتر در بخش 

بازاریابی موفق بوده اید یا افزایش 
کیفیت؟

از  اینکــه  دلیــل  بــه  اصفهــان  مخابــرات 
مخابرات هــای پیشــرو در کشــور اســت در هــر 
دو زمینــه تاکنــون موفــق عمــل کــرده اســت. 
البتــه مــا منکــر کاســتی ها نمی شــویم، ولــی 
ــا تــاش همــه همــکاران در  اعتقــاد داریــم ب
مخابــرات اصفهــان می توانیــم تمــام ایــن 

ــم.  ــرف کنی ــتی ها را برط کاس
ــه  ــال 90 وارد عرص ــان از س ــرات اصفه مخاب
ADSL شــد و بــا ســهم صفــر درصــد از بــازار، 
ــای  ــی کــه رقب کار خــود را آغــاز کــرد؛ در حال
ــه در  ــود ک ــال ب ــه 7 س ــک ب ــرات نزدی مخاب
ایــن بــازار حضــور داشــتند؛ امــا در ســال 95 

شــرکت مخابــرات بــا بیــش از 70 درصــد 
ــترک  ــزار مش ــش از 522 ه ــازار و بی ــهم ب س
بزرگ تریــن شــرکت ارائه دهنــده ADSL در 

ــوده اســت.  ــان ب اصفه
در بحــث کیفیــت از ســال 94 کــه واحــد 
شــروع   ADSL کیفیــت  و  بازاریابــی 
بــه فعالیــت کــرد، ســعی کردیــم کلیــه 
بررســی  را   ADSL کیفیــت  پارامترهــای 
اســاس  بــر  تاکنــون  آن زمــان  از  کنیــم. 
کیفیــت  صورت گرفتــه  نظرســنجی های 
ADSL بهبــود پیــدا کــرده کــه امیدواریــم ایــن 

رونــد ادامــه داشــته باشــد. 
البتــه مــا هنــوز بــه آن سرویســی کــه ایــده آل 
خودمــان اســت دســت نیافته ایــم؛ امــا تمــام 
ــه آن  ــا ب ــم ت ــه کار گرفته ای ــود را ب ــاش خ ت

نقطــه مطلــوب برســیم.

ADSL بازاریابی و کنترل کیفیت
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصات عمومی زیر را از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 96/6/11 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 96/6/15
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 96/6/25

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12:00 تا 13:00 روز یکشنبه مورخ 96/6/26
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491741111، صندوق پستی 84915-167
تلفن: 5-03152630161 دورنویس: 03152624181

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313121 دفتر ثبت نام 88969737 و 
85193768

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر  م الف 81383

ــت   ــه ســاکنان باف ــرای مســکن توجــه ب ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــر راه و شهرســازی ب وزی
اولویت هــای  از  کم درآمــد  گروه هــای   و  خانه اولی هــا  حاشیه نشــینان،  فرســوده، 
برنامه هــای مســکن دولــت اســت، گفــت: در حــوزه مســکن، اصلی تریــن برنامــه 

ــود دارد.  ــدی وج ــای ج ــوزه، تقاض ــار ح ــه در چه ــت ک ــر تقاضاس ــز ب ــت، تمرک دول
ــرای  ــم ب ــت دوازده ــای دول ــاره برنامه ه ــر راه و شهرســازی، درب ــدی، وزی ــاس آخون عب
ــوزه  ــت: در ح ــرد و گف ــه ک ــی را ارائ ــکن توضیحات ــازار مس ــود در ب ــا رک ــی ب خداحافظ
مســکن، اصلی تریــن برنامــه دولــت، تمرکــز بــر تقاضاســت کــه در چهــار حــوزه تقاضــای 

جــدی وجــود دارد. 
ــا بیــان اینکــه یکــی از ایــن حوزه هــا مســکن حاشیه نشــین ها  وزیــر راه و شهرســازی ب
اســت کــه جمعیــت آن هــا حــدود 11 میلیــون نفــر اســت، افــزود: حــوزه دیگــر بافت هــای 
 فرســوده اســت کــه ســاکنان آن نیــز حــدود 8 میلیــون نفــر هســتند و در مجمــوع 19 

میلیــون نفــر جمعیــت هــدف ایــن دو حــوزه را شــامل می شــود. 
آخونــدی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: موضــوع دیگــر خانه اولی هــا هســتند کــه 

می خواهنــد بــرای اولیــن بــار خانــه دار شــوند. 
ــه  ــروه بعــدی هســتند ک ــز گ ــه نی ــد جامع ــه گروه هــای کم درآم ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــرح  ــم مط ــه شش ــت: در برنام ــد، گف ــکل مواجهن ــا مش ــود ب ــکن خ ــن مس ــرای تأمی ب
کردیــم کــه اگــر برنامــه توســعه کشــور بخواهــد وارد بخــش مســکن شــود، بایــد روی 
همیــن چهــار حــوزه اصلــی متمرکــز شــود و مجلــس نیــز در قانــون برنامــه ایــن موضــوع 

را تصویــب کــرد. 
وی تاکیــد کــرد: نقــد عمــده ای کــه مــا بــه بحــث مســکن مهــر داشــتیم، ایــن بــود کــه 
مســکن مهــر نتوانســت مســئله و مشــکل حاشیه نشــینان را حــل کنــد و مشــکل آن هــا 

ســر جــای خــود باقــی مانــد. 
ــا  ــه آی ــرد: ســوال اینجاســت ک ــه خاطرنشــان ک ــت دوازدهــم در ادام ــه دول عضــو کابین
ــان و شــیراز  ــران، مشــهد، اصفه ــز شــهر ته ــای فرســوده مرک می شــود مســئله بافت ه
ــت  ــد مشــکل باف ــه بای ــی اســت؛ چــرا ک ــا منف ــرد؟ پاســخ قطع ــا حــل ک را در بیابان ه

فرســوده را در خــود بافــت فرســوده حــل کــرد.

اصلی ترین برنامه دولت دوازدهم برای حل مشکل مسکن

گواهینامه
صالحیت نوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

نحوه پرداخت مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصه  شماره و تاریخ 
مناقصه ردیف

داشتن حداقل 
پایه پنج در گرایش 

ساختمان و 
ابنیه )از سازمان 
برنامه و بودجه 

)سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی سابق((

1- ضمانت نامه بانکی و با ضمانت نامه های صادره 
از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای 
مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و 
قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی 
به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک 
ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر

919.066.418 ریال

پرداخت هشتاد درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیت های تاییدشده 
از طریق تهاتر با اراضی 
واحدهای موجود با 
کاربری مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر به 
قیمت کارشناسی روز 

صورت می گیرد

 18.381/328.367
ریال بر اساس فهرست 
بهای ابنیه سال 96 با 
احتساب کلیه ضرایب 
متعلقه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن کارگاه به صورت 
مقطوع

تهیه مصالح و 
اجرای عملیات 

پیاده روسازی محالت 
فرهنگ 1، فرهنگ 4 
فرهنگ 5 و فرهنگ 6 
شهر جدید فوالدشهر

 شماره 96/3949/ص 
مورخ 96/5/30 1

داشتن حداقل 
پایه پنج در گرایش 

ساختمان و 
ابنیه )از سازمان 
برنامه و بودجه 

)سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی سابق((

1- ضمانت نامه بانکی و با ضمانت نامه های صادره 
از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز 

فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید 
به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 
2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه 

سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

1/335/387/435ریال

پرداخت هشتاد درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیت های تاییدشده 
از طریق تهاتر با اراضی 
واحدهای موجود با 
کاربری مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر به 
قیمت کارشناسی روز 

صورت می گیرد

 26.707.748.704
ریال بر اساس فهرست 
بهای ابنیه سال 96 با 
احتساب کلیه ضرایب 
متعلقه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن کارگاه به صورت 
مقطوع

تهیه مصالح و 
اجرای عملیات 

پیاده روسازی معابر 
اصلی نیمه شمالی 

برزن ایثار شهر جدید 
فوالدشهر

 شماره 96/3950/ص 
مورخ 96/5/30 2

داشتن حداقل 
پایه پنج در گرایش 

ساختمان و 
ابنیه )از سازمان 
برنامه و بودجه 

)سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی سابق((

1- ضمانت نامه بانکی و با ضمانت نامه های صادره 
از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز 

فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید 
به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 
2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه 

سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

1.527.645.925 ریال

پرداخت هشتاد درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیت های تاییدشده 
از طریق تهاتر با اراضی 
واحدهای موجود با 
کاربری مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر به 
قیمت کارشناسی روز 

صورت می گیرد

30.552.918.500 ریال 
بر اساس فهرست بهای 

ابنیه سال 96 با احتساب 
کلیه ضرایب متعلقه و 
مبلغ تجهیز و برچیدن 
کارگاه به صورت مقطوع

تهیه مصالح و 
اجرای عملیات 

پیاده روسازی معابر 
اصلی نیمه جنوبی  
برزن ایثار شهر جدید 

فوالدشهر

 شماره 96/3951/ص 
مورخ 96/5/30 3

نوبت دوم

طرح هــای  از  عمــده ای  بخــش  گذشــته  در 
جــذب  طریــق  از  مبارکــه  فــوالد  توســعه ای 
ــل  ــت آن از مح ــی و بازپرداخ ــرمایه های خارج س

توســعه صــادرات انجــام شــده اســت. 
محمــود اکبــری، معــاون فــروش و بازاریابــی 
شــرکت فــوالد مبارکــه، ضمــن بیــان ایــن مطلــب 
در مصاحبــه ای بــه تشــریح الزامــات توســعه 
صنعــت فــوالد کشــور پرداخــت کــه شــرح آن را در 

ادامــه می خوانیــد:
 به نظر جنابعالی، صنعت فوالد کشور 
در حال حاضر با چه چالش هایی مواجه 

است؟
ــن چالش هــای صنعــت  در حــال حاضــر مهم تری
فــوالد ایــران نبــود تــوازن در زنجیره  تأمیــن، کمبود 
نقدینگــی، زیــاد بــودن هزینه هــای تأمیــن مالــی، 
ــه، افزایــش چشــمگیر قیمــت  ــواد اولی ــن م تأمی
ــتم  ــودن سیس ــه نب ــی، بهین ــواد مصرف ــی م بعض
ــدری  ــکات بن ــتیک، مش ــل و لجس ــل و نق حم
ــه  ــبت ب ــورم نس ــودن ت ــاال ب ــادرات، ب ــرای ص ب
کشــورهای مهــم تولیدکننــده  فــوالد، بی اعتمــادی 
ــت. ــرمایه و... اس ــی س ــه بازده ــرمایه گذاران ب س
 بسیاری از فعاالن صنعت، رکود را یکی 
از مشکالتی می دانند که صنعت فوالد را 
متأثر ساخته است؛ نظر شما در این باره 

چیست؟
ــع  ــته در صنای ــال گذش ــد س ــود در چن ــداوم رک ت
مختلــف کشــور، یکــی از مهم تریــن چالش هــای 
صنعــت فــوالد کشــور بــود کــه منجــر بــه کاهــش 
ــیاری از  ــد و بس ــت ش ــن صنع ــعه  ای ــد توس رون
ــا  ــز ب ــوالد نی ــت ف ــا صنع ــط ب ــای مرتب کارخانه ه
کاهــش ظرفیــت تولیــد همــراه بوده انــد؛ بــه 

ــا  همیــن دلیــل در حــال حاضــر صنعــت فــوالد ب
کمتــر از 55 درصــد ظرفیــت واقعــی مشــغول بــه 
فعالیــت اســت؛ بــه همیــن علــت رونــد مصــرف 
ــی  ــته منف ــال گذش ــد س ــور در چن ــری کش ظاه
بــوده اســت و از 22 میلیــون تــن در ســال 1389 
بــه حــدود 18 میلیــون تــن در ســال 1395 رســید؛ 
ــاش و  ــا ت ــل، ب ــال قب ــبختانه از دو س ــا خوش ام
مدیریــت دولــت محتــرم رشــد منفــی متوقــف و 
از ســال گذشــته، تولیــد و مصــرف بــا رشــد مثبــت 
همــراه شــد کــه امیدواریــم همچنــان تــداوم یابــد.

 برای بهبود تولید صنعت فوالد کشور 
چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

ــور  ــوالد کش ــت ف ــد صنع ــود تولی ــای بهب راهکاره
را می تــوان در دو دســته  راهکارهــای داخلــی و 

راهکارهــای برون مــرزی مطــرح کــرد. 
دربــاره راهکارهــای داخلــی الزم اســت جهــت 
ــه   ــور، برنام ــف کش ــع مختل ــد صنای ــت تولی تقوی
ــه اعطــای  ــژه ای طراحــی و اجــرا شــود؛ ازجمل وی
ــاد  ــرای ایج ــره ب ــدون به ــردش ب ــرمایه  در گ س

ــعه.  توس
بــه  می تــوان  تأثیرگــذار  صنایــع  مهم تریــن  از 
ــی کشــور  صنعــت ســاختمان و پروژه هــای عمران
اشــاره کــرد کــه بــا اعطــای تســهیات مالــی 
مناســب  عمرانــی  بودجه هــای  تخصیــص  و 
مناســبی  چشــم انداز  کوتاه مــدت  در  می تــوان 
بــرای افزایــش مصــرف و تولیــد در ایــن صنعــت 

ــرد.  ــیم ک ترس
از دیگــر راهکارهایــی کــه می توانــد بــه رونــق 
صنایــع فــوالدی کمــک کنــد تســهیل در صــادرات 
از  الزم  حمایت هــای  و  فــوالدی  محصــوالت 
صنایــع داخلــی به ویــژه در مقابــل واردات بــه 

ــت. ــور اس کش
صــادرات  نیــز  خارجــی  راهــکار  مهم تریــن 
اســت  الزم  کــه  اســت  فــوالدی  محصــوالت 
شــرکت ها بــا بهبــود کیفیــت محصــوالت و تعامــل 
مؤثــر بــا مصرف کننــدگان ســایر کشــورهای جهان، 
رونــد صــادرات محصــوالت خــود را افزایــش 
ــا  ــت ب ــز دول ــوص نی ــن خص ــه در ای ــد؛ البت دهن
می توانــد  مناســب  حمایتــی  سیاســت های 

ــد. ــا کن ــری ایف ــش مؤث نق
 برای افزایش تقاضای مصرف 

محصوالت فوالدی در کشور، اجرای چه 
اقداماتی ضروری به نظر می رسد؟

مصــرف  افزایــش  بــرای  اقــدام  مهم تریــن 
محصــوالت فــوالدی تحریــک تقاضــا و ایجــاد 
ــاس  ــر اس ــی ب ــع تکمیل ــتر در صنای ــرک بیش تح
نیــاز بازارهــای داخلــی و صادراتــی اســت. در ایــن 
ــی  ــای عمران ــزان بودجه ه ــش می ــوص افزای خص
می توانــد راهگشــا باشــد؛ زیــرا صنعــت ســاختمان 
بیشــترین تأثیــر را در افزایــش تقاضــای مصــرف 

محصــوالت فــوالدی کشــور دارد و دومیــن عامــل 
ــوالت  ــرف محص ــای مص ــش تقاض ــر در افزای مؤث
ــاختمان و  ــت س ــق در صنع ــاد رون ــوالدی، ایج ف

ــود اســت.  ــت از رک ــن صنع خــروج ای
اقدامــات حمایتــی دولــت در بازارهــای صادراتــی 
ــدون  ــی ب ــای ارزی و ریال ــای وام ه ــه اعط از جمل
بهــره بــرای صــادرات، اختصــاص مشــوق های 
ــدت، وضــع  ــای بلندم ــاد قرارداده ــی، انعق صادرات
تعرفه هــای ترجیحــی و... در جهــت بهبــود فضــای 

ــد کارســاز هســتند.  کســب و کار و تولی
صــادرات محصــول می توانــد بــه تولیــد بــا حداکثر 
ایــن صنایــع و کاهــش هزینه هــای  ظرفیــت 
ــب  ــدی کمــک جال ــه ازای محصــول تولی ــت ب ثاب
ــد  ــادرات کاال می توان ــن ص ــد. همچنی ــی کن توجه
ــدی و  ــت محصــوالت تولی ــود کیفی ــه بهب منجــر ب
ــدگان در  ــد مصرف کنن ــای جدی ــایی نیازه شناس

ــود .  ــیع تری ش ــازار وس ب
متأســفانه امــروز 55 درصــد ظرفیــت فــوالد کشــور 
ــت  ــط ظرفی ــه متوس ــی ک ــت؛ در حال ــال اس فع
ــد  ــدود 70 درص ــان ح ــوالد جه ــت ف ــال صنع فع

اســت.
 جذب سرمایه گذار خارجی چه تأثیری 

در رونق صنعت فوالد خواهد داشت؟
خارجــی  مالــی  منابــع  تأمیــن  آنجــا کــه  از 
ــازار  ــر از تأمیــن مالــی از ب ــد بســیار ارزان ت می توان
ــذب  ــد، ج ــی باش ــای داخل ــا بانک ه ــرمایه ی س
ــع  ــد صنای ــت رش ــی در جه ــرمایه گذاری خارج س

ــد  ــد، می توان ــای تولی ــش هزینه ه ــوالدی و کاه ف
کمــک شــایانی بــه ایــن صنایــع کنــد؛ البتــه 
ــراه  ــرمایه ها هم ــن س ــذب ای ــه ج ــی ک در صورت
بــا توســعه  صــادرات صنایــع فــوالدی باشــد و 
ــن ســرمایه ها را از محــل صــادرات  بازپرداخــت ای
ــود. در گذشــته  ــد ب ــر خواهن ــد، موفق ت انجــام دهن
بخــش عمــده ای از توســعه های فــوالد مبارکــه بــه 

ــد .  ــاد می ش ــیوه ایج ــن ش همی
ــه  ــه هیچ وج ــوالد ب ــت ف ــرمایه در صنع ــازده س ب
همخوانــی  داخلــی  بانک هــای  بهره هــای  بــا 
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــل رغبت ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ن
منابــع  محــل  از  جدیــد  ســرمایه گذاری های 
داخلــی نیســت و ســرمایه گذاری های پیشــین 

ــتند. ــال نیس ــل فع ــت کام ــا ظرفی ــم ب ه
 با توجه به شرایط کنونی، آینده  صنعت 

فوالد را در کشور چطور ارزیابی می کنید؟
صنعــت فــوالد، یــک صنعــت مــادر اســت و کشــور 
مــا نیــز جــزء کشــورهای در حــال توســعه و دارای 
منابــع و امکانــات الزم بــرای تولیــد فــوالد به شــمار 
می آیــد؛ بنابرایــن چشــم انداز آینــده  صنعــت فــوالد 
مثبــت اســت و پیش بینی هــای خوش بینانــه و 
ــز بیانگــر رشــد متوســط 5 درصــدی  بلندمــدت نی
تقاضــای فــوالد تــا ســال 1404 اســت؛ البتــه بایــد 
بــه توســعه  ظرفیت هــای اقتصــادی فــوالد بــا نــگاه 
ــه  ــوان ب ــا بت ــرد ت ــژه ای ک ــه وی ــادرات توج ــه ص ب
تولیــد رقابتــی محصــوالت فــوالدی دســت یافــت و 

ســطح اشــتغال را در کشــور بهبــود بخشــید.

محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه:

 رشد صنعت فوالد تنها با 
توسعه  صادرات امکان پذیر است

بــازار طــا و ســکه همچنــان در شــیب 
صعــود قیمــت اســت؛ بــه طــوری کــه 
ســکه تمــام بــا بیــش از 7000 تومــان 
ــنبه،  ــه روز ش ــبت ب ــت نس ــش قیم افزای
یــک میلیــون و 261 هــزار تومــان فروختــه 
ــی  ــت را ط ــترین قیم ــه بیش ــود ک می ش
ــت.  ــرده اس ــت ک ــته ثب ــال گذش ــه س س

عیــار   18 طــای  گــرم  هــر  همچنیــن 
بیــش از 126 هــزار تومــان قیمــت دارد کــه 
ــوع طــا  ــرای ایــن ن رکــورد بی ســابقه ای ب

می شــود.  محســوب 
دو  حــدود  از  طــا  بــازار  در  قیمت هــا 
بــه  همچنــان  تاکنــون  هفتــه گذشــته 
رونــد افزایشــی خــود ادامــه می دهــد؛ بــه 

گونــه ای کــه هــر گــرم طــای 18 عیــار در 
بــازار امــروز بــا قیمــت بیــش از 126 هــزار 

تومــان فروختــه می شــود. 
ــیب  ــا ش ــاه ب ــر مردادم ــا از اواخ ــازار ط ب
ــراه شــده اســت.  ــا هم افزایشــی قیمت ه
ــن روز  ــار در آخری هــر گــرم طــای 18 عی
مردادمــاه حــدود 118 هــزار تومــان قیمــت 

ــهریور  ــی ش ــای ابتدای ــت و در روزه داش
بــه حــدود 121 هــزار تومــان رســید. در 
روزهــای بعــدی ایــن شــیب صعــودی 
ادامــه یافــت و در نهــم شــهریور بــا قیمــت 
بیــش از 123 هــزار تومــان فروختــه شــد. 
ــز  ــد نی ــای بع ــا در روزه ــکنی ط رکوردش
ادامــه یافــت و شــنبه گرمــی بیــش از 125 
ــروز -  هــزار تومــان داد و ســتد شــد و دی
یکشــنبه - هــم بیــش از 126 هــزار تومــان 

قیمــت داشــت. 

همیــن وضعیــت در بــازار ســکه هــم حاکم 
ــد در  ــوده اســت. ســکه تمام طــرح جدی ب
12 روز ابتدایــی شــهریور 54 هــزار تومــان 
افزایــش قیمــت پیــدا کــرد. در اولیــن روز 
شــهریور قیمــت ســکه تمــام یــک میلیــون 
ــت و در  ــت داش ــان قیم ــزار توم و 210 ه
دوازدهــم شــهریور بــه یــک میلیــون و 
264 هــزار تومــان رســید کــه ایــن میــزان 
افزایــش در ســال جــاری رکــوردی جدیــد 

ــد. ــه حســاب می آی ــرای ســکه ب ب

،،
متأســفانه امــروز ۵۵ درصــد ظرفیــت 
فــوالد کشــور فعــال اســت؛ در حالــی 
کــه متوســط ظرفیــت فعــال صنعــت 
فــوالد جهــان حــدود ۷۰ درصد اســت.

کوتاه از اقتصادگردنکشی سکه و طال در بازار
ادامه توزیع گوشت و مرغ دولتی

ــرد  ــام ک ــور دام اع ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــر عام مدی
ــازار گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ  کــه گرچــه وضعیــت ب
نســبت بــه روز گذشــته بهتــر شــده، امــا تــا منطقــی شــدن 
قیمت هــا، توزیــع گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ بــه 
ــدگان  ــت و از طرح کنن ــد یاف ــه خواه ــی ادام صــورت دولت
شــایعات وجــود انــگل در گوشــت های وارداتــی شــکایت و 

ــا آن هــا برخــورد خواهیــم کــرد.  ب
علیرضــا ولــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر مشــکل خاصــی 
ــت  ــط قیم ــدارد و متوس ــود ن ــرغ وج ــت م ــازار گوش در ب
ــه  ــه البت ــت ک ــان اس ــور 7800 توم ــول در کش ــن محص ای
بیشــترین قیمــت در اســتان خوزســتان بــا کیلویــی 8300 
تومــان و کمتریــن قیمــت در اســتان خراســان بــا کیلویــی 

کمتــر از 7000 تومــان اســت. 
وی افــزود: گرچــه مشــکل خاصــی در بــازار گوشــت مــرغ 
ــی مشــاهده نمی شــود، امــا  ــی چندان ــدارد و گران وجــود ن
توزیــع گوشــت مــرغ تــا زمانــی کــه نوســان قیمــت در بــازار 
وجــود دارد، ادامــه پیــدا خواهــد کــرد تــا تعــادل نســبی در 

بــازار ایجــاد شــود.

 ۲0 درصد از صنایع داخلی 
راکد هستند

محســن صالحی نیــا، معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت، از فعالیــت حــدود 85 هــزار واحــد 
صنعتــی در کشــور یــاد کــرد و گفــت: آمــار واحدهــای راکــد 
همــواره ثابــت نیســت و بســته بــه شــرایط گاهــی تعــدادی 
از واحدهــا بــه چرخــه تولیــد بازمی گردنــد و گاهــی از چرخــه 
ــت حــدود  ــوان گف ــوع می ت ــا در مجم خــارج می شــوند؛ ام
ــتند و  ــود هس ــار رک ــور دچ ــع کش ــد صنای ــا 20 درص 15 ت

ــد.  فعالیــت مناســبی ندارن
ــا  ــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب معــاون امــور صنای
بیــان اینکــه اکنــون 50 تــا 60 درصــد واحدهــای کشــور بــر 
ــرد:  ــادآوری ک ــد، ی ــد کار می کنن ــه دارن ــی ک اســاس ظرفیت
تعــداد واحدهایــی کــه زیــر 30 درصــد ظرفیــت تولیــد دارنــد 

نیــز، حــدود 15 تــا 20 درصــد اســت. 
ــن  ــت از ای ــرای حمای ــت ب ــای دول ــا از برنامه ه صالحی نی
ــا  ــاد کــرد و ادامــه داد: دولــت تــاش می کنــد ب واحدهــا ی
ــع انجــام  ــن صنای ــای الزم را از ای ــع، حمایت ه ــن مناب تأمی
ــزات و  ــد، تجهی ــد بازگردن ــه چرخــه تولی ــد ب ــا بتوانن دهــد ت
ــا ســرمایه در گــردش  ــه روز کــرده ی ماشــین آالت خــود را ب

خــود را تأمیــن کننــد. 
وی افــزود: ایــن واحدهــا مشــکات متفاوتــی دارنــد. برخی 
نیازمنــد ســرمایه در گــردش هســتند، برخــی بایــد تجهیزات 
ــازار  ــد، برخــی مشــکل ب ــه روز کنن و ماشــین آالت خــود را ب

فــروش دارنــد و ... .
ــده  ــه عم ــت ک ــوان گف ــرد: نمی ت ــار ک ــئول اظه ــن مس ای
ــا در  ــرا تقریب ــتند؛ زی ــی هس ــه بخش ــد در چ ــع راک صنای
بیشــتر حوزه هــای صنعتــی کشــور رونــد رو بــه رشــد داریــم؛ 

ــد.  ــا مشــکل مواجهن ــه ب ــم ک ــم داری ــی ه ــا واحدهای ام

کوتاه اخبار 

رایزنی تولیدکنندگان برای افزایش 
قیمت شوینده ها

ــی  ــع شــوینده از رایزن ــره انجمــن صنای رئیــس هیئت مدی
ــا 20 درصــدی قیمــت  ــرای افزایــش 15 ت تولیدکننــدگان ب

ــر داد.  ــوینده ها خب ش
بختیــار علم بیگــی از رایزنــی تولیدکننــدگان بــرای افزایــش 
ــر  ــن خب ــا انجم ــوینده ها ب ــت ش ــدی قیم ــا 20 درص 15 ت
داد و اظهــار داشــت: حــدود یــک ســال و نیــم از افزایــش 
نیافتــن قیمــت شــوینده ها می گــذرد و تولیدکننــدگان 
ــه رو شــده اند.  ــد روب ــا افزایــش هزینه هــای تولی ســاالنه ب
ــش  ــت افزای ــت درخواس ــن اس ــه ممک ــان اینک ــا بی وی ب
قیمــت حــق تولیدکننــدگان باشــد، افــزود: در حــال 
حاضــر بــازار کشــش افزایــش قیمــت آن هــم بــه میــزان 
درخواســتی تولیدکننــدگان را نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل 
ایــن موضــوع و جمع بنــدی آن در  مشــغول بررســی 

ــتیم.  ــن هس انجم
ــه  ــوینده اضاف ــع ش ــن صنای ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
کــرد: انجمــن پــس از بــه نتیجــه رســیدن میــزان افزایــش 
قیمــت شــوینده ها، آن را بــه ســازمان حمایــت ارائــه 

ــز برســد. ــی ســازمان نی ــه ارزیاب ــا ب خواهــد داد ت

پیش بینی برداشت 61 هزار تن انگور 
از باغ های استان اصفهان

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت انگــور 
از ســطح باغ هــای بــارور انگــور اســتان از نیمــه 
ــی می شــود  ــت: پیش بین ــاز شــده، گف ــاه آغ مردادم
ــور  ــت انگ ــزان برداش ــت، می ــل برداش ــان فص در پای
ــن  ــه 61 هــزار ت ــان در ســال جــاری ب اســتان اصفه

برســد. 
ــه ســطح  ــه اینک ــا اشــاره ب ــس زاده ب احمدرضــا رئی
باغ هــای انگــور اســتان 56 هــزار و 209 هکتــار 
اســت، اظهــار داشــت: هنــوز 96 هکتــار ایــن باغ هــا 

ــت.  ــیده اس ــی نرس ــه بارده ــه مرحل ب
ــطح 56  ــور از س ــت انگ ــه برداش ــان اینک ــا بی وی ب
ــتان  ــور اس ــارور انگ ــای ب ــار باغ ه ــزار و 209 هکت ه
از نیمــه مردادمــاه آغــاز شــده و تــا اواســط مهرمــاه 
ــان  ــود در پای ــی می ش ــزود: پیش بین ــه دارد، اف ادام
فصــل برداشــت، میــزان برداشــت انگــور اســتان در 
ســال جــاری بــه 61 هــزار تــن برســد کــه نســبت بــه 
ســال گذشــته مقــداری افزایــش را نشــان می دهــد. 
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: ســطح باغ هــای انگــور 
اســتان 56 هــزار و 305 هکتــار اســت کــه 96 هکتــار 

ــه باردهــی نرســیده اســت.  ــه مرحل آن ب
وی بیــان داشــت: ارقــام عمــده انگــور اســتان شــامل 
ــا و  ــش باب ــاهانی، ری ــیاه، ش ــره، س ــکری، مه عس
ــم عســکری  ــا رق ــن آن ه ــه از بی ــی هســتند ک خلیل
بیشــترین ســطح باغ هــای انگــور اســتان را تشــکیل 
می دهــد. بخــش عمــده انگــور تولیــدی اســتان 
بــه مصــرف تازه خــوری رســیده و مقــداری نیــز 
بــرای تهیــه کشــمش و شــیره مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. 

گهی جذب آ
 روزنامه  کیمیای وطن

95013701-4
32504254-7



کوتاه از نصف جهان
آیت هللا مظاهری در دیدار با اعضای 

شورای شهر اصفهان تاکید کرد:
ضرورت همفکری و همکاری 

شهرداری و شورای شهر
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان گفــت: شــهرداری 
ــردم  ــه م ــانی ب ــه خدمت رس ــت در برنام ــرای موفقی ب
و پیشــبرد اهــداف متعالــی شــهر، بــه کمــک و یــاری 

ــاز دارد. ــهر نی ــورای ش ــای ش ــی اعض ــری و عمل فک
ــس و  ــته رئی ــن، روز گذش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــا آیــت هللا  اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان ب
ــدار  ــان، دی ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح ــری، رئی مظاه

ــد. کردن
آیــت هللا مظاهــری در ایــن دیــدار بــا تأکیــد بــر اهمیت 
جایــگاه شــوراهای شــهر در عرصــه خدمت رســانی بــه 
ــم امــور شــهری و شــهرداری  مــردم و اصــاح و تنظی
ارزش واالی خدمــت بــه خلــق خــدا و رســیدگی 
بــه نیازهــای مــردم در تعالیــم قــرآن و عتــرت را 
خاطرنشــان  کــرد و گفــت: اگــر شــما عزیــزان بتوانیــد 
ــا  ــکات آن ه ــی از  مش ــردم، گره ــه م ــت ب ــا خدم ب
بــاز کنیــد، دل آن هــا را شــاد کنیــد و بــه انــدازه تــوان 
نارســایی های موجــود را رفــع کنیــد، ارزش و ثــواب آن 
بنــا بــر تصریــح روایــات اهــل  بیــت »ســام هللا علیهم« 

ــر اســت. ــول باالت از حــج و عمــره مقب
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان در ادامــه بــر ضــرورت 
حفــظ وحــدت و انســجام بیــن اعضای شــورای شــهر، 
شــهردار و همــه مدیــران شــهری تأکیــد کــرد و گفــت: 
ــانی  ــه خدمت رس ــت در برنام ــرای موفقی ــهرداری ب ش
بــه مــردم و پیشــبرد اهــداف متعالــی شــهر، بــه 
ــورای  ــای ش ــی اعض ــری و عمل ــاری فک ــک و ی کم
ــوزی  ــا دلس ــورا ب ــای ش ــر اعض ــاز دارد و اگ ــهر نی  ش
بــه نقــاط قــوت فعالیت هــای شــهرداری توجــه کــرده 
ــه و تذکــر  ــا نظــارت آگاهان و اشــکاالت و نواقــص را ب
ــی  ــد، همگ ــرف کنن ــی برط ــا خیرخواه ــوزانه و ب دلس
ــد                           ــه مــردم موفــق خواهن در عرصــه خطیــر خدمــت ب

شــد.

 افتتاح پردیس هنر اصفهان 
همزمان با جشن غدیر 

نویــد  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  سرپرســت 
ــار  ــر آبش ــس هن ــنبه پردی ــه روز چهارش ــم ک می ده
را بــا جشــن غدیــر در خیابــان آبشــار افتتــاح 

. می کنیــم
ــی از مســتند  ــژاد در مراســم رونمای ــدی جمالی ن مه
مرکــزی  کتابخانــه  در  زاینــده رود کــه  ســمفونی 
ــزد  ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــان برگ  اصفه
ــه  ــیار ب ــه بس ــینه و تاریخچ ــر پیش ــان از نظ و اصفه
هــم نزدیــک هســتند و شــاخصه های مشــترکی 
ــت نخورده،  ــت دس ــزد باف ــت: ی ــار داش ــد، اظه دارن

ــمندی دارد. ــا و ارزش زیب
وی تاکیــد کــرد: نبایــد بــه سرچشــمه های رودخانــه 
ــی  ــی کل ــه آن نگاه ــد ب ــرد و بای ــه ای ک ــگاه منطق ن

داشــت.
سرپرســت شــهرداری اصفهــان بــا تقدیــر و تشــکر از 
همراهــی هنرمنــدان تاکیــد کــرد: نویــد می دهــم کــه 
روز چهارشــنبه پردیــس هنــر را بــا جشــن غدیــر در 

ــان آبشــار افتتــاح می کنیــم. خیاب

 اجرای ۴ طرح مرمتی 
در کاخ هشت بهشت اصفهان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان از 
اجرایــی شــدن ۴ طــرح مرمتی در کاخ هشت بهشــت 
 اصفهــان تــا پایــان نیمــه اول ســال ۱۳۹۶ خبــر           

داد.
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــام ای ــا اع ــاری ب ــدون اله ی فری
همزمــان بــا تخصیــص اعتبــارات عمرانــی، کار مرمت 
ــه  ــار مرحل ــوی در چه ــرد صف ــن کاخ منحصربه ف ای

آغــاز شــده اســت.
او در همیــن رابطــه افــزود: در نیمــه اول ســال ۱۳۹۶ 
ــواری  ــی های دی ــیب پذیری نقاش ــه آس ــه ب ــا توج ب
ــن  ــزی ای ــاالر مرک ــا و ت ــی اطاق ه ــن کاخ، تمام ای
ــی  ــف تاریخ ــی های آن در ادوار مختل ــه نقاش کاخ ک
ــی  ــار دارای آســیب های فراوان ــژه در عصــر قاج به وی
ــای  ــا حفاظ ه ــراری ب ــت اضط ــس از مرم ــده، پ ش
شیشــه ای حفاظــت می شــود؛ بــه گونــه ای کــه 
از ایــن پــس ایــن نقاشــی ها از هرگونــه آســیب 

ــوند. ــت می ش ــی محافظ فیزیک

 بازی، راه آشنایی والدین با 
دنیای فرزندان

ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــازی س ــره ب ــس جزی رئی
هنــگام  والدیــن  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
ــوند  ــنا می ش ــتر آش ــودک بیش ــای ک ــا دنی ــازی ب  ب
و ارتبــاط نزدیک تــری بــا او برقــرار می کننــد کــه 
در نشســت تخصصــی بــازی والدیــن و کــودک، 
 بازی هــای آپارتمانــی بــه والدیــن آمــوزش داده 

می شود.
و  کــودکان  اساســی  نیازهــای  از  یکــی  بــازی 
ــت  ــودک اس ــت ک ــی ترین فعالی ــن و اساس مهم تری
کــه در عیــن ســرگرم کــردن کــودک، کارکردهــای مهم 
دیگــری دارد. هــر یــک از ایــن کارکردهــا بــه جنبــه ای 
از زندگــی کــودک مربــوط می شــوند و او را بــرای 

ــد. ــاده می کنن ــالی آم ــی بزرگس ــه زندگ ورود ب
درونــی کــودک  فعالیت هــای  از  بازتابــی   بــازی 
و میــل بــه خوشــی، آزادی و رضایــت اســت کــه صفــا 
و آرامــش را بــه ارمغــان مــی آورد. روان شناســان 
معتقدنــد در فعالیت هــای خودجــوش، کــودک بایــد 
ــت بی توقــع و نامناســب  آزاد گذاشــته شــود و دخال

ــود. ــای او نش در فعالیت ه
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ــان  ــهر اصفه ــورای ش ــس ش ــن، رئی ــح هللا معی  فت
در جلســه علنــی روز گذشــته شــورای شــهر اصفهــان 
پــس از تبریــک عیــد ســعید قربان با اشــاره بــه روز 
ــی  ــای انتخابات ــرد: یکــی از وعده ه ــار ک ــاون اظه تع
ــط  ــود محی ــد، بهب ــهر دادن ــورای ش ــای ش ــه اعض ک
ــی  ــا هم افزای ــن موضــوع ب ــه ای ــود ک کســب و کار ب
مختلــف  دســتگاه های  همــکاری  و  تعاونی هــا 

ــود. ــق می ش ــی محق ــه خوب ــه ب مربوط
وی بــا اشــاره بــه روز ۱۳ شــهریور افــزود: روز 
البتــه  و  دارد  بســیاری  اهمیــت  مردم شناســی 
مــوزه ای در ایــن بــاره بایــد در اصفهان ســاخته شــود 
ــود را  ــی خ ــاال آمادگ ــن ح ــهر از همی ــورای ش و ش

بــرای ســاخت ایــن مــوزه اعــام می کنــد.
رئیــس شــورای شــهر اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در 
ــا  ــاوت ب ــان متف ــا و مردم ــان فرهنگ ه شــهر اصفه
آداب و رســوم  مختلــف زندگــی می کننــد؛ همچنیــن 
تنــوع شــهرها بــا قدمــت تاریخــی جالــب توجــه از 
ــود؛ از  ــوب می ش ــهر محس ــن ش ــیل های ای پتانس
ــذب  ــرای ج ــهر ب ــن ش ــت ای ــد از ظرفی ــن رو بای ای

گردشــگر اســتفاده کــرد.
معیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در اصفهــان مــوزه جالــب 
توجهــی وجــود نــدارد، افــزود: البتــه بیشــتر نظر هــا 
بــه موزه هــای تاریخــی جلــب می شــود؛ در صورتــی 
ــد و  ــددی دارن ــته بندی های متع ــا دس ــه موزه ه ک

بایــد از انــواع آن اســتفاده کــرد.
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــهرداری ب ــرد: ش ــح ک وی تصری
مربوطــه، ســالیانه اعتباراتــی بــرای خریــد آثــار 
نفیــس دارد کــه در ایــن راه موفقیــت زیــادی 
ــر  ــای معاص ــوزه هنر ه ــه در م ــاری ک ــتیم. آث نداش
ــی کــه  ــار قدیمــی اســت؛ در صورت وجــود دارد، از آث
ــود و در  ــداری ش ــد خری ــار جدی ــالیانه آث ــد س بای

ــرد. ــرار گی ــش ق ــرض نمای مع
 وزیر کشور به خواست اعضای شورای 

شهر اصفهان احترام بگذارد
مهــدی مقــدری، عضــو شــورای اســامی شــهر 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــه اظه ــن جلس ــان، در ای اصفه
بــه رأی شــورای شــهر اصفهــان بــه دکتــر قــدرت هللا 
ــر  ــه وزی ــان، ب ــهردار اصفه ــوان ش ــه عن ــوروزی ب ن
ــای  ــت اعض ــه خواس ــه ب ــم ک ــر می ده ــور تذک کش
ــد و حکــم شــهردار را امضــا و  شــورا احتــرام بگذارن

ــد. ــادر کنن ص
اقدامــات  شــفافیت  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهرداری افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه دانســتن حق 
ــه ای  ــهرداری شیش ــق ش ــت و تحق ــهروندان اس ش
ــوده  ــه مــردم ب یکــی از وعده هــای شــورای شــهر ب
ــن رو از رئیــس شــورا درخواســت دارم  اســت، از ای
زمینه هــای نرم افــزاری و ســخت افزاری پخــش 

ــم شــود. جلســات شــورای شــهر فراه
مقــدری گفــت: همــه می دانیــم کــه جانشــین پروری 
یکــی از اقداماتــی اســت که بایــد نمایندگان شــورای 
ــوروزی  ــر ن ــون کــه دکت ــد؛ هم اکن شــهر انجــام دهن
در حــال انتخــاب معاونــان و مدیــران هســتند، بــه 
ــان و  ــه ورود جوان ــه زمین ــم ک ــر می ده ایشــان تذک

ــد. ــاز بگذارن ــان را بــه عرصه هــای مدیریتــی ب زن
امیراحمــد زنــدآور، عضــو هیئت رئیســه شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان، بــا بیــان اینکــه ایــن شــهر 
ــت،  ــده اس ــه رو ش ــددی روب ــای متع ــا چالش ه ب
اظهــار کــرد: زنــده رود از نفــس افتــاده و در بعضی از 
مواقــع ســال فقــط لبــان خشــک آن تــر می شــود.

 بی توجهی به  حق آبه زاینده رود 
نبــود  و  شــهری  واحــد  مدیریــت  فقــدان  وی 
مدیریتــی  چالش هــای  جملــه  از  را  شــفافیت 
ــداری  ــزود: ناپای ــرد و اف ــوان ک ــان عن ــهر اصفه ش
درآمدهــای شــهری از مشــکات در شــهر اصفهــان 

ــرد. ــورت بگی ــاش ص ــرای آن ت ــد ب ــه بای ــت ک اس
زنــدآور بــا بیــان اینکــه اصفهــان از نبود زیرســاخت ها 
ــز  ــود مرک ــت: نب ــت، گف ــج اس ــات در رن و تأسیس
داده پــردازی در شــهر، بــه روز نبــودن تأسیســات 
آتش نشــانی، بی توجهــی بــه پدافنــد غیرعامــل، 
محیــط  زیســت و آلودگــی خــاک اصفهــان، همیشــه 

ــرار داده اســت. ــر ق ــرض خط ــن شــهر را در مع ای

عضــو هیئت رئیســه شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
نامناســب گونه هــای  نــوع  اینکــه  تصریــح  بــا 
ــهر  ــامت ش ــا س ــدن آن ه ــک ش ــان و خش درخت
را تهدیــد می کنــد، تأکیــد کــرد: بی توجهــی بــه 
تهدیــدات  از جملــه عوامــل  زاینــده رود  حق آبــه 

اســت. اصفهــان  زیســت محیطی شــهر 
 متدهای جدید در مدیریت شهر اعمال 

شود
شــیرین طغیانــی، عضــو دیگــر شــورای شــهر، گفت: 
شــهرها بــه عنــوان مهم تریــن دســتاوردهای تاریــخ 
بشــر موضــوع مهمــی بــرای محــک توســعه یافتگی 
جوامــع هســتند. البتــه مدیریــت شــهری بــه عنــوان 
مهم تریــن مدیریت هــا بــا چالش هایــی روبــه رو 
و نبــود حاکمیــت تفکــر سیســتمی باعــث شــده در 
ــی نداشــته باشــیم؛  ــق چندان حــل مشــکات توفی
ــه  ــهر ادام ــت ش ــا مدیری ــن رویکرد ه ــا همی ــر ب اگ
داشــته باشــد، نه تنهــا دســتاوردی نخواهــد داشــت 

ــد. ــه رو می کن ــا مشــکاتی روب ــردم را ب ــه م بلک
تــوان  در  هرچــه  گذشــتگان  افــزود:  طغیانــی 
ــد؛  ــام داده ان ــهر انج ــت ش ــرای مدیری ــته اند ب داش
امــا اینــک مــا هســتیم کــه بایــد بــا اعمــال 
متدهــای جدیــد شــهری، رویکردهــای نوینــی را در 

مدیریــت شــهر ایجــاد کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه شــهر اصفهــان بــا چالش هــای 
ــددی روبه روســت،  ــدی و زیســت محیطی متع کالب
تصریــح کــرد: نکتــه مهم تــر نبــود توجــه بــه 
ــت و  ــود اس ــای موج ــان در برنامه ه ــت انس محوری
ــی و  ــز تراکم فروش ــزی ج ــر چی ــن تفک ــل ای حاص
ــوده اســت. ــط نب ــه جــای ضواب ــط ب حاکمیــت رواب

مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
ــی  ــد تلفن ــامانه خری ــت: س ــان گف ــهرداری اصفه ــهری ش ش
ــدازی  ــر راه ان ــای روز کوث ــوت در بازاره ــورت پایل ــه ص ۱۹۳ ب

ــت. ــده اس ش
ــرویس دهی  ــور س ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــاورز راد اظه ــر کش اصغ
بیشــتر بــه شــهروندان و صرفه جویــی در زمــان، ســامانه 
خریــد تلفنــی ۱۹۳ در بازارهــای روز کوثــر از ســوی ســازمان 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــن راه ان میادی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســامانه اکنــون نیــز بــه صــورت 
ــهروندان از  ــرد: ش ــان ک ــده، خاطرنش ــدازی ش ــوت راه ان پایل
ــی  ــد تلفن ــامانه خری ــا س ــد ب ــهر می توانن ــه ای از ش ــر نقط ه
ــای  ــه بازاره ــود را ب ــر خ ــد و کاالی مدنظ ــاس بگیرن ۱۹۳ تم
ــود را درب  ــاس خ ــه اجن ــد و هزین ــفارش دهن ــر س روز کوث

ــد. ــزل بپردازن من
مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
شــهری شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کــرد: بــرای امنیــت 
شــهروندان فــرم و کارت شناســایی مشــخصی بــرای پســت 
تعریــف شــده تــا آنــان نیــز از هرگونــه فریــب افــراد ســودجو 

ــان باشــند. در ام
کشــاورز راد تاکیــد کــرد: اپلیکیشــن ایــن ســامانه در آینــده 
نزدیــک نیــز راه انــدازی می شــود و شــهروندان می تواننــد بــا 
ــد  ــود را مشــاهده کنن ــر خ ــن ســامانه کاالی مدنظ نصــب ای

و بخرنــد.
وقــت  در  طــرح  ایــن  راه انــدازی  بــا  اضافــه کــرد:  وی 
ــهر  ــطح ش ــک س ــود و ترافی ــی می ش ــهروندان صرفه جوی ش

نیــز کاهــش می یابــد.

مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان 
گفــت: ایــن مجموعــه آمــاده همــکاری و مشــارکت در 
ــا حضــور  ــی ب ــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی بین الملل زمین
ــان  ــر در جه ــداد و نجاتگ ــای ام ــایر جمعیت ه ــدگان س نماین

ــت.  ــان اس ــی اصفه ــه میزبان ب
ــات از  ــادل تجربی ــش روز و تب ــال دان ــزود: انتق ــی اف مؤمن

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی
وی اضافــه کــرد: از آنجایــی کــه جمعیــت هــال احمــر بایــد 
در راســتای پاســخگویی بــه حــوادث آمــاده بــوده و ســرعت 
زیــادی داشــته باشــد، بنابرایــن آموزش هــای تخصصــی 
بــر دانــش و تکنولــوژی روز می توانــد موجــب  مبتنــی 
افزایــش مهــارت و توانمندی هــای کارکنــان و امدادگــران 

ــود. ــت ش ــن جمعی ای

وی کــه در جلســه مشــترک بــا مدرســان صلیب ســرخ کشــور 
ــان  ــان و داوطلب ــه داد: کارکن ــت، ادام اســپانیا ســخن می گف
هــال احمــر، اعضــای یــک خانــواده بــزرگ هســتند و همــه 

بــا هــدف کمــک بــه دیگــران فعالیــت می کننــد.
مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان اظهــار 
ــر  ــال احم ــت ه ــکاری جمعی ــل و هم ــاط، تعام ــرد: ارتب ک
ــی و  ــای مل ــایر جمعیت ه ــا س ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــوده  فدراســیون های بین المللــی همــواره ســازنده و مثبــت ب

اســت.
در ایــن دیــدار خانــم مارتــا الجاننــو مونگــه و آقایــان اســتوریز 
بگوریســتین و ســرخیو گارســیا گزارشــی از فعالیت هــای 
صلیــب ســرخ اســپانیا در زمینه هــای آموزشــی و فعالیت هــای 

اجتماعــی، داوطلبانــه و امــدادی ارائــه کردنــد. 

ــواده  ــامت خان ــت و س ــاون حمای ــی، مع ــال یزدان ج
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان،  اســتان  امــداد  کمیتــه 
ــت  ــدف حمای ــا ه ــده ب ــته انجام ش ــای گذش فعالیت ه
ــار داشــت: امســال حــوزه  ــر ۶ ســال اظه ــودکان زی از ک
ــوان یــک فعالیــت  ــه  عن ــواده ب حمایــت و ســامت خان
جدیــد، برنامــه امنیــت تغذیــه را بــا رویکــرد کمــک بــه 
رفــع ســوءتغذیه مــادران بــاردار و شــیرده در نظــر گرفتــه 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه هــدف از اجــرای ایــن طــرح ارتقــای 
ــان  ــوده، بی ــت ب ــت حمای ــادران تح ــه م ــت تغذی وضعی
کــرد: رویکــرد اصلــی ایــن نهــاد، آمــوزش ارتقــای کیفیت 
مراقبــت از مــادران بــاردار، شناســایی زودهنــگام مــادران 
ــع  ــرح توزی ــق ط ــرای موف ــوء تغذیه و اج ــه س ــا ب مبت

ســبد غذایــی ســالم و کامــل اســت.
معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد 
ــی  ــبد غذای ــع س ــه توزی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
بــه ارزش 5۴۳ میلیــون ریــال در میــان جامعــه هــدف 
افــزود: مــادران بــاردار از ابتــدای مــاه چهــارم بــارداری تــا 
2۴ مــاه پــس از زایمــان مشــمول ایــن طــرح قــرار داده 
ــارداری و شــیردهی  ــب دوره ب ــن ترتی ــا بدی می  شــوند ت

ــد. موفقــی را ســپری کنن
وی بــا تأکیــد بــر حمایــت کمیتــه امــداد از مددجویــان 
ــاردار و  ــادران ب ــرد: م ــح ک ــت تصری ــت حمای ــاردار تح ب
ــاد  ــچ ســازمان و بنی ــت هی ــه تحــت حمای شــیردهی ک
ــداد  ــه ام ــی کمیت ــبد غذای ــد، از س ــرار ندارن ــی ق حمایت

می شــوند. بهره منــد 

اجــاس  پانزدهمیــن  دبیــر  دهقــان،  مهــدی   
بین المللــی تجلیــل از پیرغامــان امــام حســین)ع(، 
ــی  ــاس بین الملل ــزاری اج ــه برگ ــاره ب ــن اش ضم
تجلیــل از پیرغامــان امــام حســین)ع( اظهــار 
بین المللــی  اجــاس  پانزدهــم  دوره  داشــت: 
تجلیــل از خادمــان و پیرغامــان حســینی 2۱ تــا 2۴ 

شــهریور در شــهر اصفهــان برگــزار می شــود.
ــان  ــل از پیرغام ــی تجلی ــاس بین الملل ــر اج دبی
امــام حســین)ع( افــزود: در ایــن اجــاس بیــش 
ــا  ــد ت از هــزار مــداح از سراســر کشــور حضــور دارن
از ۱0۳ مــداح کــه متوســط ســن آن هــا 8۳ ســال 

اســت، تجلیــل شــود.
ــاس  ــن اج ــار ای ــه در کن ــان اینک ــا بی ــان ب دهق

ــود،  ــزار می ش ــی برگ ــت علم ــی دو نشس بین الملل
ــاط  ــت در ارتب ــتین نشس ــرد: نخس ــان ک خاطرنش
ــزاداری  ــینه زنی و ع ــاره س ــات درب ــع خراف ــا رف ب
ســنتی و اصــاح شــعر و نشســت دوم دربــاره 
از  نماینـدگانـــی  کــه  بــوده  آســـمانی  ادیــان 
ارامنــه           و  زرتشــتی ها  مســیحی ها،  کلیمی هــا، 

ــد. ــور دارن حض
ــالن  ــه در س ــم افتتاحی ــه مراس ــان اینک ــا بی وی ب
ــح  ــود، تصری ــزار می ش ــان برگ ــهر اصفه ــر ش کوث
کــرد: مراســم افتتاحیــه روز 22 شــهریور و مراســم 
اختتامیــه نیــز روز 2۳ در مســجد جامــع اصفهــان 
بــا حضــور ۱5 هــزار نفــر از مــردم ایــن شــهر برگــزار 

می شــود.

 اجرای طرح حمایت از مادران باردار و شیرده 
دچار سوء تغذیه در اصفهان 

 اعالم آمادگی هالل احمر برای برگزاری 
دوره های آموزشی بین المللی در اصفهان 

 پانزدهمین اجالس بین المللی تجلیل از 
پیرغالمان امام حسین)ع( برگزار می شود  

معاون حقوقی وزیر ارشاد خبر داد:
بیمه شدن 30 هزار نفر از اصحاب هنر و رسانه 

در سال 96 
ــر  ــتان های وزی ــس و اس ــور مجل ــی ام ــاون حقوق ــینی، مع ــادی حس ــید  ه س
ــدان، اصحــاب رســانه و کانون هــای  ــا هنرمن ــگ، در جلســه هم اندیشــی ب فرهن
ــان طــرح  ــا اجــرای همزم ــرد: ب ــار ک ــری مســاجد شاهین شــهر اظه فرهنگی هن
پایــش بیمــه هنرمنــدان، امســال ۳0 هــزار نفــر از اصحــاب هنــر، تحــت پوشــش 

ــد. ــرار می گیرن بیمــه تأمیــن اجتماعــی ق
ــدان در  ــر از هنرمن ــزار نف ــدن ۱0 ه ــه ش ــا بیم ــدان ب ــه هنرمن ــزود: بیم وی اف
ــده ای از بیمه شــدگان،  ــن طــرح، ع ــا پــس از اجــرای ای ــاز شــد؛ ام گذشــته آغ
کســانی بودنــد کــه در خانــواده هنــر عضویتــی نداشــتند؛ در طــرح بیمــه امســال 
هنرمنــدان، دقــت بیشــتری در بیمــه شــدن هنرمنــدان فاقــد خدمــات بیمــه ای 

خواهیــم کــرد.
معــاون حقوقــی امــور مجلــس و اســتان های وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــند  ــتطیع باش ــد مس ــگاران، بای ــژه خبرن ــدان و به وی ــرد: هنرمن ــان ک خاطرنش
ــد  ــدان بتوانن ــه هنرمن ــی ک ــی از راه های ــوند؛ یک ــده نش ــرده خری ــدای ناک ــا خ ت
ــش  ــت پوش ــان را تح ــه آن ــت ک ــن اس ــد، ای ــرح کنن ــائل را مط ــه« مس »آزادان

ــم. ــه ای درآوری ــات بیم خدم
ــر اجــرای طــرح خصوصی ســازی تولیــدات هنــری تأکیــد کــرد و افــزود:  وی ب
ــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مجلــس شــورای  ــن طــرح مــورد تایی ای
اســامی نیــز هســت؛ بــا پیشــبرد مقولــه اقتصــاد فرهنگــی، تولیــدات فرهنگــی 
ــه  ــریع تر عرض ــر و س ــی، بهت ــی و خارج ــای داخل ــدان در بازاره ــری هنرمن و هن
ــازی،  ــای مج ــوزه فض ــای ح ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــدان ب ــد. هنرمن ــد ش خواه
تولیــدات فاخــر فرهنگــی خــود را بــه منظــور مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی، بیشــتر 

در ایــن حــوزه نشــر دهنــد.
وی ادامــه داد: طــرح حمایــت از تولیــدات فرهنگــی بــا نــام »ثبــت آثــار معنــوی 
هنرمنــدان« پــس از ۴ ســال بررســی در مجلــس شــورای اســامی، در مراحــل 
ــی  ــم امســال در صحــن علن ــرار دارد و امیدواری ــی رســیدگی کارشناســی ق نهای

مجلــس بــه تصویــب نماینــدگان برســد.
ــاد  ــگ و ارش ــای وزارت فرهن ــک از معاونت ه ــر ی ــه ه ــان اینک ــا بی ــینی ب حس
اســامی موظــف هســتند ۳0 درصــد از بودجــه ملــی خــود را بــه صــورت اســتانی 
اختصــاص دهنــد، اعــام کــرد: در صورتــی کــه طــرح احــداث ســاختمان مجتمــع 
ــهر  ــتان شاهین ش ــزی شهرس ــورای برنامه ری ــهر در ش ــری شاهین ش فرهنگی هن
ــه  ــن وزارتخان ــاز شــود، ای ــن طــرح آغ ــات ســاخت ای ــب و عملی و میمــه تصوی

ــار اختصــاص خواهــد داد. ــرای تجهیــز آن از محــل بودجه هــای ملــی اعتب ب
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مهــدی برهانــی، متخصــص طــب ســنتی، 
گفــت: بعضــی روش هــای حجامــت در 
ــب  ــد فری حــد ســرطان عارضــه دارد و نبای
برخــی آقایــان را کــه در ایــن زمینــه بــه نــام 
ــتند،  ــی هس ــال منفعت طلب ــه دنب ــتاد ب اس

خــورد.
سلســله کارگاه های  در  برهانــی  مهــدی 
مهارت هــای زندگــی در ســالن اجتماعــات 

فرهنگســرای المهدی)عــج( ایــن ســازمان 
بــه تشــریح باید هــا و نباید هــای مــورد 

ــم طــب ســنتی پرداخــت. ــد عل تأکی
یکــی  هــوا  و  آب  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســت،  ســامتی  در  مؤثــر  مــوارد  از 
ــی و گازی  ــای آب ــرد: کولره ــان ک خاطرنش
و بخاری هــای امــروزی در تغییــر ایــن 
ــته  ــه در گذش ــد؛ چنانک ــش دارن ــل نق عام
در  تعبیه شــده  پنجره هایــی  از  افــراد 

می بردنــد. بهــره  منــازل 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بــا اشــاره بــه 
تأثیــر منفــی کولرهــا در ســامتی جســمی، 
تنظیــم شــرایط  را عاملــی مضــر در  آن 
بــدن متناســب بــا دمــای طبیعــی محیــط 
ــترهای  ــز از بس ــافرت را نی ــت و مس دانس
ــدی  ــا رون ــاوت ب ــوای متف ــه آب و ه تجرب

صحیــح ذکــر کــرد.
ــان  ــا زم ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب برهان
احســاس گرســنگی یــا تشــنگی نبایــد بــه 
ســراغ آشــامیدنی و خوردنــی رفــت، افزود: 

ــان را  ــامیدن انس ــوردن و آش ــراط در خ اف
بیمــار می کنــد؛ چنانکــه شــایع ترین دلیــل 
ــد،  ــان را آزار می ده ــه انس ــدن ک ــاق ش چ

ــاد مــواد خوراکــی اســت. مصــرف زی
دانشــگاه گفــت:  علمــی  هیئــت  عضــو 
حــد  در  حجامــت  روش هــای  بعضــی 
ســرطان عارضــه دارد و نبایــد فریــب برخــی 
آقایــان را کــه در ایــن زمینــه بــه نــام اســتاد 
ــورد. ــی هســتند، خ ــال منفعت طلب ــه دنب ب

ــد  ــا تأکی ــنتی ب ــب س ــص ط ــن متخص ای
ــی،  ــب چاق ــواب در روز موج ــه خ ــر اینک ب
می شــود،  مفاصــل  درد  و  چربــی کبــد 
و  زودتــر  گفــت: خــواب شــب هرچــه 
ــر اســت. ــه غــروب باشــد، بهت ــر ب نزدیک ت

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بــا اشــاره بــه 
اینکــه کنســرت ها موجــب افزایــش غصــه 
می شــوند، بیــان کــرد: طــب روان شناســی 
ــیقی ها  ــد موس ــه ۹5 درص ــرده ک ــات ک اثب
ــن  ــه صــورت ناخــودآگاه انســان را غمگی ب

می کنــد.
مهارت هــای  اســت کارگاه  ذکــر  شــایان 
زندگــی کــه دیــروز بــا موضــوع طب ســنتی 
بــه همــت فرهنگســرای المهدی)عــج( 
شــهرداری  فرهنگی ورزشــی  ســازمان 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معاونــت  و 
ــه  ــر هفت ــد، ه ــزار ش ــان برگ ــکی کاش پزش
بــا موضوعــات مختلــف در ایــن فرهنگســرا 

می شــود. برپــا 
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مسابقه بزرگ کتابخوانی در نطنز 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
ــر  ــد غدی ــیدن عی ــا فرارس ــان ب ــت: همزم ــز گف نطن
خــم، مســابقه کتابخوانــی »ســبک زندگــی علــوی« 

ــود.  ــزار می ش ــز برگ ــتان نطن در شهرس
ــه  ــم ب ــر خ ــد غدی ــرد: عی ــار ک ــربی اظه ــی مش عل
مفهــوم حکومــت یافتــن شایســته ترین فــرد پــس 
ــرد  ــن ف ــر)ص( الیق تری ــه پیامب ــر اســت ک از پیامب
ــداوم خــط رســالت و حفــظ کیــان دیــن  ــرای ت را ب

ــد. برگزی
ــن  ــت ای ــم اهمی ــه داری ــواره وظیف ــزود: هم وی اف
عیــد بــزرگ را بــرای نســل جــوان و نوجــوان تبییــن 
کــرده و در جهــت شناســاندن ایــن حماســه باشــکوه 
ــاب  تاریخــی و گســترش هرچــه بیشــتر فرهنــگ ن

غدیــر تــاش کنیــم.

اعطای تسهیالت بالعوض برای 
تخریب بافت فرسوده 

ــاد مســکن  ــاون بازســازی بنی ــان، مع ــزهللا مهدی عزی
زیربنایــی  امــور  کشــور، در جلســه ســاماندهی 
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  چــادگان  شهرســتان 
بافــت  از  نیمــی  آمــده  عمــل  بــه  بازدید هــای 
روســتایی ۶۳ روســتای چــادگان فرســوده اســت، 
اظهــار داشــت: روســتاییانی کــه اقــدام بــه تخریــب 
ــاوه  ــد، ع ــا و بافت هــای فرســوده خــود کنن خانه ه
بــر تســهیات 200 میلیــون ریالــی بــا بهــره 5 درصــد 
از 20 میلیــون ریــال تســهیات باعــوض تخریــب و 

ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــم برخ ــرداری ه آوارب

برگزاری جشنواره گیاهان دارویی 
در بادرود 

بــادرود گفــت:  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
ــی در  ــان داروی ــه زودی نخســتین جشــنواره گیاه ب

شــهر بــادرود برگــزار می شــود. 
ــکات  ــی مش ــه بررس ــان در جلس ــین میرزایی حس
شــهر بــادرود کــه در محــل شــهرداری برگــزار شــد، 
ــان  ــی جوان ــای اصل ــی از دغدغه ه ــرد: یک ــار ک اظه
ــوز هیــچ  ــادرود بحــث اشــتغال اســت و هن شــهر ب
اقــدام عملــی جهــت اشــتغال جوانــان نشــده 
اســت؛ انتظــار داریــم در ایــن راســتا مســئوالن 

ــند. ــته باش ــی داش ــاش دوچندان ت

 اجرای بیش از ۱60 پروژه عمرانی 
در بوئین و میاندشت

ــدار بوئیــن و میاندشــت گفــت: طــی 2 ســال  فرمان
ــادل  ــاری مع ــا اعتب ــی ب ــروژه عمران ــته ۱۶۱ پ گذش
ــاح  ــال در بوئیــن و میاندشــت افتت ــارد ری 2۹0 میلی
ــن  ــه ای ــت ک ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــده و ب ش
ــروژه  ــر میانگیــن هــر مــاه، افتتــاح 7 پ میــزان براب

ــت. ــتان اس در شهرس
ــای  ــر مزای ــروری ب ــا م ــان زاده ب ــاءهللا طحانی ماش
ــار داشــت: شهرســتان  نســبی ایــن شهرســتان اظه
از  مختلــف  زمینه هــای  در  میاندشــت  و  بوئیــن 
ــول  ــل قب لحــاظ کمــی و کیفــی شــرایط نســبتا قاب
و مطلوبــی دارد و در ســایه همدلــی اســت کــه هــر 
ــتاوردهای  ــات و دس ــن خدم ــه ای ــر دامن ــاله ب س

ــود. ــزوده می ش ــتان اف ــن شهرس ــام در ای نظ

گردشگری در شهرضا مورد غفلت 
واقع شده است

ــدار شــهرضا گفــت: گردشــگری در شــهرضا  فرمان
ــا وجــود  ــع شــده؛ متأســفانه ب ــت واق ــورد غفل م
ایــن  در  فراوانــی  زمینه هــای  از  برخــورداری 

ــت.  ــده اس ــه آن نش ــی ب ــه کاف ــه، توج زمین
ــی در جلســه »نشســت کتابخــوان  محســن گاب
ــوان  ــتان، عن ــن شهرس ــگری« ای ــاب و گردش کت
کــرد: اگرچــه امــروزه تکنولــوژی بــه عنــوان 
ابــزاری کارآمــد، همــه عرصه هــای زندگــی فــردی 
و اجتماعــی و از آن جملــه امــکان مطالعــه افــراد 
خوانــدن کتاب هــای  امــا  دگرگــون کــرده،  را 
ــوردار  ــژه ای برخ ــگاه وی ــان از جای ــی همچن چاپ

ــت. اس

بانوان کاشان، قهرمان تورنمنت 
چهارجانبه فوتسال سمیرم 

ــوان ارمغــان ســتارگان کاشــان  ــم فوتســال بان تی
موفــق شــد عنــوان قهرمانــی تورنمنــت فوتســال 
چهارجانبــه بانــوان ســمیرم را بــه خــود اختصــاص 

دهــد
از ســوى کمیتــه بانــوان هیئــت فوتبال شهرســتان 
ــوان  ــه بان ــال چهارجانب ــت فوتس ــمیرم تورنمن س
ســمیرم بــه مناســب عیــد قربــان برگــزار شــد کــه 
ــوان  ــال بان ــم فوتس ــت تی ــن تورنمن ــان ای در پای
ــوان  ــد عن ــق ش ــان موف ــتارگان کاش ــان س ارمغ

ــد. ــه خــود اختصــاص ده ــی را ب قهرمان

کشف توله شیر 3 ماهه در اصفهان
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط  زیســت اســتان 
اصفهــان گفــت: بــر اســاس اطاعــات بــه  دســت  
ــی  ــه در باغ ــه  ماه ــیر س ــه ش ــک تول ــده، ی آم

ــان کشــف شــد. اطــراف اصفه
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــار ک ــیدیان اظه ــی جمش مرتض
ــی  ــارک مل ــده از اداره پ ــت  آم ــه  دس ــات ب اطاع
ــان  ــات  وحــش کاه قاضــی اصفه و پناهــگاه حی
مبنــی بــر نگهــداری یــک توله شــیر در باغــی 
ــت  ــگان حفاظ ــان ی ــان، محیط بان ــراف اصفه اط
ــع  ــی مرج ــا هماهنگ ــتان ب ــت اس ــط  زیس محی
ــاغ  ــه ب ــی ب ــروی انتظام ــکاری نی ــی و هم قضای
مدنظــر وارد شــدند و یــک تولــه شــیر مــاده 
ــف و  ــل کش ــن مح ــه را در ای ــه  ماه ــدود س ح

ــد. ــط کردن ضب

متخصص طب سنتی در فرهنگسرای المهدی)عج(:

۹۵ درصد موسیقی ها، ناخودآگاه انسان را غمگین می کند 

،،
روز مردم شناســی اهمیــت بســیاری 
دارد و البتــه مــوزه ای در ایــن بــاره بایــد 
در اصفهــان ســاخته شــود؛ شــورای 
شــهر از همیــن حــاال آمادگــی خــود 
اعــام  مــوزه  ایــن  ســاخت  بــرای  را 

می  کنــد

گزارشی از دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان

لزوم ساخت موزه مردم شناسی 
در اصفهان

زمینه های پخش زنده جلسات شورای شهر فراهم شود

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری خبر داد:

راه اندازی سامانه خرید تلفنی ۱۹۳ در بازارهای روز کوثر 
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کوتاه اخبار 
اختصاص یک  میلیارد ریال اعتبار 

به راهداری راور 
ــان و  ــردم کرم ــده م ــدی، نماین ــدی زاه محمدمه
راور در مجلــس شــورای اســامی، اظهــار داشــت: 
ــاون  ــق مع ــه از طری ــا پیگیری هــای صورت گرفت ب
وزیــر و رئیــس ســازمان  راهــداری و حمــل و نقــل 
ــه  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــک  میلی ــغ ی ــاده ای، مبل ج
ــداری  ــین آالت راه ــایر ماش ــدوزر و س ــر بول تعمی

شهرســتان راور اختصــاص داده شــد. 
راهــداری  اداره  رئیــس  محمــودی،  بــه گفتــه 
ــکل  ــوده مش ــین آالت فرس ــتان راور، ماش شهرس
ــود  ــع شهرســتان راور ب ــرای شــهر و تواب جــدی ب
ــغ، اداره راهــداری ماشــین آالت  ــن مبل ــا ای ــه ب ک
خــود را تجهیــز و بــا تــاش و همــت جــدی، 
ــری  ــع را پیگی ــهر و تواب ــردم در ش ــکات م مش

. می کنــد

امامزاده سید سعید)ع( چلیچه 
میزبان یکصد هزار گردشگر 

حجت االســام مرتضــی عزیــزی، مدیــر کل اوقــاف 
و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: 
آســتان مقــدس امامــزاده ســید ســعید)ع( چلیچــه 
در شهرســتان فارســان، از ابتــدای تابســتان امســال 
ــگر از  ــر و گردش ــزار زائ ــد ه ــان یکص ــون، میزب تاکن

ــوده اســت. مناطــق مختلــف کشــور ب
ــرایط آب و  ــل ش ــه دلی ــکان ب ــن م ــزود: ای وی اف
ــرای  ــوب، پذی ــی مطل ــت جغرافیای ــی و موقعی هوای

ــت. ــادی اس ــگران زی ــران و گردش زائ
 شــهر چلیچــه از توابــع بخــش جونقــان شهرســتان 
فارســان در فاصلــه حــدود ۳۰ کیلومتــری شــهرکرد 

مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد.

 تدوین نقشه گردشگری 
استان کرمان 

رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی، 
گفــت:  کشــاورزی  کرمــان  و  معــادن  صنایــع، 
مطالعــه نقشــه گردشــگری اســتان  در حــال تدویــن 

ــت.  اس
ــه  ــدت س ــت: در م ــار  داش ــی اظه ــدی سیاوش مه
ســال گذشــته جلســات کمیســیون گردشــگری 
ــر  ــا حضــور ۳۰ نف ــان ب ــی اســتان کرم ــاق بازرگان ات
از مســئوالن اســتانی برگــزار و موانــع گردشــگری در 

ــت. ــده اس ــری ش ــتان پیگی اس
وی برگــزاری ابرماراتــن کویــر و نخســتین جشــنواره 
عکــس گردشــگری اســتان را از فعالیت هــای ایــن 
ــدت  ــن م ــت: در ای ــرد و گف ــوان ک ــیون عن کمیس
ــدر  ــر و مســابقات پاراگای ــور دوچرخه ســواری کوی ت
ــه در  ــده ک ــزار ش ــان برگ ــتان کرم ــوری در اس کش
راســتای معرفــی ظرفیت هــای اســتان در بحــث 

ــوده اســت. ــر ب گردشــگری بســیار مؤث

اولین جشنواره غذای بومی، محلی 
و سالم در شهرکرد

بهمــن عســکری، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
 دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: 
اولیــن جشــنواره غــذای بومــی،  محلــی و ســالم از 
۱۵ شــهریورماه جــاری بــه مــدت چهــار روز در پــارک 

ملــت شــهرکرد برگــزار می شــود.
وی افــزود: زمــان ایــن جشــنواره از ســاعت ۱۶ 
ــپزی و  ــابقه آش ــرای مس ــا اج ــر روز و ب ــا ۲۴ ه ت
کارگروه هــای آموزشــی درخصــوص طبــخ غــذا، 

اســت. مزاج شناســی  و  طبع شناســی 

دستگیری قاتل مسلح پس از ۵ ماه 
ــت  ــتان جیرف ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
گفــت: قاتــل مســلح فــراری پــس از پنــج مــاه در 

مخفیگاهــش دســتگیر شــد. 
ــار داشــت: در اردیبهشــت  ماه  حســین ســامی اظه
ــر  ــی ب ــی مبن ــب گزارش ــس از کس ــاری پ ــال ج س
وقــوع یــک فقــره قتــل مســلحانه در محــور جیرفــت 
ــدا  ــه حضــور پی ــن منطق ــاب، پلیــس در ای ــه فاری ب

می کنــد.
ــه  ــم ب ــن مه ــری ای ــه پیگی ــان اینک ــا بی ــامی ب س
ــرار  ــتانی ق ــن دادس ــتورکار ای ــژه در دس ــورت وی ص
ــاه  ــج م ــس از پن ــل پ ــت: قات ــار داش ــت، اظه گرف
دســتگیر و بــه مقامــات قضایــی تحویــل داده شــد.

استانداردسازی زیره اصیل کرمان 
رئیــس انجمــن گیاهــان دارویــی اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه فــروش زیره هــای تقلبــی در بــازار گفــت: 

زیــره اصیــل کرمــان استانداردســازی می شــود.
علــی مصطفــوی اظهــار داشــت: نقشــه راه گیاهــان 
ــم و ۱۴  ــن کرده ای ــان را تدوی ــتان کرم ــی اس داروی

ــم. ــاه اقتصــادی را پیشــنهاد داده ای گی
ــه مشــکات پیــش  روی صــادرات  ــا اشــاره ب وی ب
محصــول ترخــون اســتان کرمــان بیــان داشــت: وارد 
ــری  ــرای روغن گی ــی انگلیســی ب ــا کمپان ــره ب مذاک

ترخــون شــویم.

استانداردسازی ۵00 کالس  درس 
در یزد 

عارفــی، مدیــر کل ســازمان نوســازی مــدارس 
اســتان یــزد، گفــت: بــرای مقاوم ســازی و بــه طــور 
ــی در  ــدارس اقدامات ــاع م ــود اوض ــرای بهب ــی ب کل
حــال انجــام اســت و خبرهــای خوبــی بــرای مــردم 

ــرد. ــم ک ــام خواهی ــه اع ــم ک داری
عارفــی افــزود: در بحــث استانداردســازی سیســتم 
گرمایشــی فقــط امســال ۵۰۰ تــا از کاس هــا را 
استانداردســازی کرده ایــم؛ همچنیــن ســرویس 
بهداشــتی مــدارس قدیمــی از جملــه مدرســه فجــر، 
مدرســه یاســین و مدرســه زکریــا و... نیــز نوســازی 

شــده اســت.

ــداری و  ــر کل راه ــان، مدی ــن صادقی محس
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان یــزد، از رشــد 
۲۵ درصــدی درآمــد حمــل و نقلــی اســتان 

یــزد خبــر داد.
ــاه  ــزد در ســه م ــار در ی وی گفــت: حمــل ب
ــا مــدت مشــابه  اول امســال در مقایســه ب
چشــمگیری  افزایــش  گذشــته  ســال 

ــت. ــته اس داش
صادقیــان بــا بیــان اینکــه رشــد اقتصــادی 
 بیشــتر مســتلزم ارتبــاط مســتقیم بــا حمــل 
ــل  ــل و نق ــرد: حم ــار ک ــت، اظه ــل اس و نق
در  تأثیرگــذار  و  اصلــی  عناصــر  از  یکــی 
صنعــت و توســعه اقتصــادی کشــور بــه 

شــمار مــی رود.
ــم  ــد بتوانی ــتا بای ــن راس ــزود: در ای وی اف
بــا اســتفاده از انــواع مدهــای حمــل و 
ــل و  ــن حم ــل، همچنی ــاده و ری ــی، ج نقل
ــه  ــبی در چرخ ــش مناس ــی، نق ــل ترکیب نق
ــتان در  ــادرات اس ــارت و ص ــی، تج بازرگان
باشــیم. داشــته  تمام شــده کاال  قیمــت 

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
خدمــات  ارائــه  یــزد  اســتان  جــاده ای 
جملــه  از  را  ایمــن  و  راحــت  مناســب، 

ــل کاال و  ــل و نق ــش حم ــالت های بخ رس
ــای  ــل باره ــرد: حم ــان ک ــت و بی ــار دانس ب
حجیــم بــا مســافت های طوالنــی بــا حمــل 

و نقــل ریلــی انجــام می شــود.

وی رشــد ۱۶ درصــدی تنــاژ حمــل را یکــی از 
دســتاوردهای ایــن اداره کل در ســال جــاری 
دانســت و بیــان کــرد: حمــل بــار در یــزد از 
لحــاظ تنــاژ حمــل اســتان در ســه مــاه اول 
امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
داشــته  چشــمگیری  افزایــش  گذشــته 

اســت.

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــان در بخ صادقی
ــدی  ــش ۱۱ درص ــه افزای ــاره ب ــا اش ــود ب خ
صــدور بارنامــه در ســه ماه نخســت امســال 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
گفــت: بیشــترین تعــداد صــدور بارنامــه بــه 
ــزد،  ــتان های ی ــه شهرس ــوط ب ــب مرب ترتی

ــت. ــوده اس ــد ب ــدوق و میب اردکان، ص
ــد در  ــی بای ــوزه ریل ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــبت  ــد نس ــاده بتوان ــا ج ــت ب ــتای رقاب راس
ــدام  ــل اق ــل و نق ــه حم ــش هزین ــه کاه ب
تــردد  خاطرنشــان کــرد: کاهــش  کنــد 
ــاوه  ــا ع ــطح راه ه ــنگین در س ــاوگان س ن
ــرایط  ــا ش ــه جاده ه ــر ب ــارت کمت ــر خس ب
افزایــش ایمنــی جاده هــا را نیــز فراهــم 

. می کنــد
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد 
زمینــه کارآمدتــر کــردن حــوزه حمــل و نقــل 
کاال و بــار تأکیــد کــرد: رســیدن بــه اهــداف 
عالــی در ایــن حــوزه مســتلزم داشــتن 
ــد  ــا و توانمن شــرکت های حمــل و نقــل پوی
ایجــاد رقابــت در صنعــت حمــل و نقــل 
حــذف واســطه ها، دالل هــا و درصدی هــا 

کاهـــش فســـاد، تبــانـــی، درصـدهـــا 
اضافــی  کمیســیون های  پورســانت ها، 
ــل  ــرکت های حم ــدگان و ش ــن تولیدکنن بی

ــت. ــدگان اس ــل و رانن و نق
صادقیــان عنــوان کــرد: شــاید طــرح پایــش 
بهتریــن  نقلــی،  و  حمــل  شــرکت های 
گزینــه بــرای ایجــاد رقابــت و توانمندســازی 

ــن بخــش باشــد. ای
نقــل  و  حمــل  بخــش  داد:  ادامــه  وی 
ــام  ــتفاده از تم ــا اس ــاش دارد ب ــتان ت اس
ســاماندهی  و  موجــود  ظرفیت هــای 
بخــش  ایــن  در  راننــدگان  و  شــرکت ها 
از تمــام تــوان خــود در ارائــه خدمــات 

مناســب و ســالم بهــره گیــرد.
صادقیــان دربــاره عملکــرد ایــن اداره کل 
ــم  ــی رود بتوانی ــرد: انتظــار م خاطرنشــان ک
و  ســاماندهی  ضمــن  جــاری  ســال  در 

مکانیــزه کــردن وضعیــت ســالن اعــام 
ــل  ــب حم ــرل مناس ــزد و کنت ــه ی ــار پایان ب
وجــود  بــا  همچنیــن  و  جاده هــا  در 
جهت دهــی حمــل بارهــای حجیــم معــادن 
ــل،  ــه  ســمت ری ــو ب ــژه معــدن چادرمل به وی
شــاهد رشــد مناســبی در جابه جایــی کاال و 

ــیم. ــتان باش ــار در اس ب
صادقیــان ادامــه داد: در حــوزه حمــل و نقل 
ــار بیشــترین تنــاژ حمل شــده مربــوط بــه  ب
ــد  ــق، میب ــزد، باف ــتان های اردکان، ی شهرس

و صــدوق اســت.
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
ــا اشــاره  جــاده ای اســتان یــزد همچنیــن ب
ــن اداره  ــد ای ــدی درآم ــد ۲۵ درص ــه رش ب
ــا  ــرد: بیشــترین درآمده کل خاطرنشــان ک
ــزد، اردکان،  ــتان های ی ــه شهرس ــوط ب مرب
میبــد، صــدوق ابرکــوه و مهریــز بوده اســت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

شرکت های حمل و نقل یزد 
ساماندهی می شوند 

ــتی  ــازمان بهزیس ــاوره س ــر مش ــناس دفت ــی، کارش ــم امین مری
ــر اســاس آمــار  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــاری، ب چهارمحــال و بختی
و ارقــام موجــود در کشــور مهم تریــن چالــش اجتماعــی فعلــی 
ــرد: یکــی از  ــار ک ــواده اســت، اظه ــان خان کشــور فروپاشــی بنی
مهم تریــن دالیــل فروپاشــی بنیــان خانواده هــا در جامعــه 
فضــای مجــازی اســت؛ زیــرا ایــن فضــا باعــث بــه  وجــود آمــدن 

ــود. ــن می ش ــن زوجی ــه بی فاصل
ــازی  ــای مج ــواده در فض ــراد خان ــور اف ــرد: حض ــه ک وی اضاف
ــواده  ــراد خان ــن اف ــر بی باعــث می شــود حضــور و تعامــات مؤث
ــن  ــد بی ــه بای ــی ک ــه در گام اول ارتباطات ــد؛ درنتیج ــش یاب کاه
ــود و  ــگ می ش ــرور کم رن ــه م ــد، ب ــته باش ــود داش دو زوج وج
بــه  نوعــی زوجیــن بــا طــاق عاطفــی مواجــه شــده و اگــر ایــن 

ــود. ــی می ش ــاق قانون ــه ط ــر ب ــد، منج ــه یاب ــئله ادام مس

ــال و  ــتی چهارمح ــازمان بهزیس ــاوره س ــر مش ــناس دفت کارش
بختیــاری بــا اشــاره بــه دالیــل بــروز مشــکات خانوادگــی بیــن 
ــردن  ــرل نک ــرد: کنت ــان ک ــر خاطرنش ــن و دوری از یکدیگ زوجی
خشــم، ایجــاد روابــط عاطفــی نادرســت، نبــود صداقــت در روابــط 
ــه فضاهــای دیگــر و تعامــل  ــن ب ــن، گرایــش زوجی بیــن زوجی
بــا افــراد دیگــر، از مهم تریــن دالیــل بــروز مشــکات خانوادگــی 

اســت.
امینــی بــا بیــان اینکــه ازدواج زودهنــگام در چهارمحــال و 
بختیــاری بســیار شــایع شــده، افــزود: اگــر ازدواج بیــن دو نفــر 
ــده  ــا کاهــش پدی ــرد، در ایــن صــورت ب ــا آگاهــی صــورت بگی ب
ــرای  ــا ب ــه م ــور ک ــه مواجــه می شــویم؛ همان ط طــاق در جامع
ــم،  ــوزش  می بینی ــاعت ها آم ــی س ــه رانندگ ــت گواهینام دریاف
بــرای ازدواج نیــز، آموزش هــای کاربــردی الزم و ضــروری اســت.

ــع  ــی و صنای ــیون قال ــس کمیس ــی، رئی ــری هللا توکل فخ
دســتی اتــاق کرمــان، در نشســت صمیمــی اســتاندار 
کرمــان بــا اعضــای هیئــت نماینــدگان و کادر اجرایــی اتــاق 
بازرگانــی کرمــان اظهــار کــرد: بــرای ثبــت جهانــی راور بــه 
عنــوان شــهر جهانــی فــرش مکاتباتــی انجام شــده اســت.
وی احیــاء صنعــت فــرش و صنایــع دســتی را یکــی 
ــرد:  ــوان ک ــمرد و عن ــان برش ــتاندار کرم ــای اس دغدغه ه
بایــد نــگاه دولــت بــه مقولــه میــراث فرهنگــی و از منظــر 
میــراث معنــوی و تمــام برنامه هــا بــر اســاس ایــن 

ــد.  ــا ارزش باش ــراث ب می
هللا توکلــی ادامــه داد: تولیدکننــدگان فــرش بــه دلیــل 
ــای  ــا را در انباره ــرش دارد، آن ه ــه ف ــادی ک ــات زی مالی
ــرش  ــم ف ــن نمی توانی ــد؛ بنابرای ــداری می کنن ــا نگه خانه ه

کرمــان را بــه شــکل محســوس در بــازار ببینیــم کــه یکــی 
ــن بخــش اســت. ــا در ای از معضــات م

وی از ثبــت رســمی انجمــن فــرش اســتان کرمــان خبــر 
ــت انجمــن فــرش  ــده فعالی ــاه آین ــرد: از م ــان ک داد و بی

ــم. ــاز می کنی ــمی آغ ــورت رس ــه ص ــان را ب ــتان کرم اس
هللا توکلــی بــه اقدامــات کمیســیون فــرش و صنایــع 
دســتی اتــاق بازرگانــی کرمــان اشــاره کــرد و افــزود: 
صنایــع   محصــوالت  دادن  قــرار  جشــنواره،  برگــزاری 
دســتی در فروشــگاه اینترنتــی و همایــش صنایــع دســتی 
همــکاری در چــاپ دو جلــد کتــاب و برگــزاری جلســه در 
محــل فرمانداری هــا از جملــه اقدامــات کمیســیون اســت.

هللا توکلــی بیــان کــرد: مطالعــه بــازار روســیه و چیــن بــرای 
صــادرات فــرش کرمــان انجــام شــده اســت.

مدیــر توســعه ســازمان جهــاد  کشــاورزی اســتان یزد 
ــی  ــز واردات ــع گوشــت قرم ــه توزی ــن مرحل از چهارمی
ــر                                                                             ــازار خب ــل قیمــت ب ــه منظــور تعدی ــزد ب ــازار ی در ب

داد. 
ســید حســین بخشــایش در این بــاره تصریــح کــرد: 
فروشــگاه های  شهرســتان ها،  تمــام  نماینــدگان 
بــزرگ صنــف قصــاب، کارمنــدی و کارگــری گوشــت 
گــرم واردشــده بــه اســتان را بــرای عرضــه و توزیــع 

ــد.  دریافــت کردن
ــن  ــی در ای ــه قیمــت گوشــت واردات ــا اشــاره ب وی ب
ــه دو شــکل الشــه و  ــه افــزود: ایــن گوشــت ب مرحل
ــان در  ــزار و ۵۰۰ توم ــت ۳۳ ه ــا قیم ــته بندی ب بس

حــال عرضــه اســت. 

ــتان  ــاورزی اس ــاد  کش ــازمان جه ــعه س ــر توس مدی
دربــاره پیش بینــی توزیــع گوشــت در مراحــل بعــدی 
نیــز گفــت: در ایــن مرحلــه بیــن ۴ تــا ۱۰ تــن گوشــت 
گــرم گوســفندی توزیــع شــده اســت؛ امــا بــه منظــور 
تعدیــل قیمــت گوشــت در بــازار، مراحــل توزیــع 

بیشــتری پیش بینــی می شــود. 
بخشــایش بــا بیــان لــزوم توزیــع گوشــت گوســفندی 
ــت  ــت گوش ــل قیم ــت تعدی ــتان جه ــی در اس واردات
گوســفند در بــازار ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا 
افزایــش مراحــل توزیــع گوشــت گوســفندی وارداتــی 
قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار بــه قیمتــی منصفانــه 
و متناســب بــا تــوان مالــی تمــام قشــرهای جامعــه 

ــد.  ــوان برس ــر کم ت ــژه قش به وی

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
 ۱۲ یــزد  اســتان  صادراتــی  ارزش کل  یــزد گفــت: 
میلیــون دالر افزایــش یافتــه و بــه عــدد ۴9۶ میلیــون 

ــت. ــیده اس دالر رس
محمدرضــا علمــدار یــزدی گفــت: در تولیــد ســنگ 
آهــن، خــاک صنعتــی و باریــت یــزد رتبــه اول کشــور 
ــوالدی کشــور را  ــع ف را دارد و ۵۰ درصــد خــوراک صنای

تأمیــن می کنــد.
علمــدار یــزدی افــزود: در بخــش تجــارت، اســتان یــزد 
 هشــتمین اســتان برتــر صادرکننــده اســتان اســت 
ــزد شــامل  ــی اســتان ی ــن کاالهــای صادرات و عمده تری
محصوالتــی از جملــه کاشــی و ســرامیک، پســته و 

ــت. ــاجی اس ــوالت نس محص

ــش از ۳  ــتن بی ــا داش ــزد ب ــتان ی ــه داد: اس وی ادام
ــا ســرمایه گذاری بیــش  ــی ب ــزار و ۴۰۰ واحــد صنعت ه
از ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان و اشــتغال بیــش از ۱۰۰ هــزار 
ــاب  ــه حس ــور ب ــی کش ــتان صنعت ــن اس ــر چهارمی نف

می آیــد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت یــزد 
 از تحقــق ســرمایه گذاری ۱۴ هــزار میلیــارد تومــان 
ــا  ــزد ب ــتان ی ــر در اس ــزار نف ــش از ۶۰ ه ــتغال بی و اش
ــتان  ــت: اس ــتان گف ــام اس ــای نیمه تم ــل واحده تکمی
ــرامیک  ــی و س ــد کاش ــور را در تولی ــه اول کش ــزد رتب ی
بــا ظرفیــت تولیــد ۲۵۰ میلیــون متــر مکعــب دارد 
کــه ســبب شــده یــزد بــه تنهایــی نهمیــن تولیدکننــده 

ــد. ــه حســاب آی ــا ب کاشــی و ســرامیک دنی

استانها

کارشناس دفتر مشاوره سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

فضای مجازی، یکی از عوامل فروپاشی بنیان خانواده
مدیر توسعه سازمان جهاد  کشاورزی استان یزد خبر داد:

چهارمین مرحله توزیع گوشت قرمز وارداتی در بازار یزد 

رئیس کمیسیون قالی و صنایع دستی اتاق کرمان اعالم کرد:

پیگیری ثبت »راور« به عنوان »شهر جهانی فرش«
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد خبر داد:

تأمین 50 درصد خوراک صنایع فوالدی کشور از یزد 

معاون  وزیر ارشاد در شهرکرد مطرح کرد: 
 فعالیت ۵ هزار و ۵00 واحد چاپخانه 
صنفی و صنعتی مجوزدار در کشور 

معــاون چــاپ  و نشــر وزیــر فرهنــگ  و ارشــاد اســامی گفــت: نزدیــک بــه ۵ 
هــزار و ۵۰۰ چاپخانــه صنفــی و صنعتــی کــه دارای مجــوز از وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد هســتند، در کشــور فعالیــت می کننــد. 
ــا  ــتان ب ــاپ  اس ــران  چ ــل  از صنعتگ ــش  تجلی ــی  در همای ــر ابراهیم علی اکب
اشــاره بــه توســعه  و گســترش  ایــن  صنعــت  در دنیــا اظهــار داشــت: کشــور  مــا 
نســبت  بــه ســایر کشــورها  در ایــن  صنعــت  کمتــر توســعه  و گســترش  یافتــه  
ــا تغییراتــی   اســت؛  چــرا  کــه صنعــت  چــاپ،  یــک  صنعــت  گــران  اســت و ب
ــا   ــز چاپخانه ه ــرای  تجهی ــا ب ــوان  م ــود، ت ــاد می ش ــوزه  ایج ــن  ح ــه در ای ک

کمتــر اســت .
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات  انجام  شــده  در ســال های  اخیــر افــزود: در 
ــران   ــه صنعتگ ــهیاتی  ب ــد تس ــرر  ش ــت  مق ــن  صنع ــت  از ای ــتای حمای راس
پرداخــت شــود؛ امــا  بانک هــا  بــه  دلیــل کمبــود بودجــه  همــکاری نکردنــد و 
صنــدوق  توســعه  هــم  بودجــه ای  بــرای  پرداخــت  تســهیات  نداشــته  اســت .

معــاون  چــاپ  و نشــر وزیــر فرهنــگ  و ارشــاد اســامی  بــا اشــاره بــه مالیــات  

بــر ارزش  افــزوده  بیــان  کــرد: بــر اســاس قانــون  چاپخانه هایــی  کــه از وزارت  
ــر ارزش  افــزوده   ــات  ب ــد مالی ــد، نبای فرهنــگ  و ارشــاد  مجــوز  فعالیــت  دارن
بپردازنــد؛ امــا  متاســفانه  مســئوالن  امــور مالیاتــی  ایــن  را بــاور ندارنــد و تنهــا 

ــد . ــاب  می بینن ــد و چــاپ  کت ــا  را در تولی ــت  چاپخانه ه فعالی
ابراهیمــی میــزان تولیــد و نشــر  کتــاب را در دنیــا ۵ درصد اعام  و خاطرنشــان  
کــرد: متاســفانه در کشــور بــه 9۵ درصــد  بقیــه فعالیــت  چاپخانه هــا  توجهــی 
نمی شــود و ســازمان مالیاتــی  چنیــن  قانونــی  تدویــن  کــرده کــه بایــد 
چاپخانه هــا  مالیــات  بــر ارزش افــزوده بپردازنــد و متاســفانه  نتوانســتیم  ایــن  

بــاور را در متولیــان  امــور  مالیاتــی  ایجــاد  کنیــم .
وی بــا اشــاره بــه جلوگیــری از واردات  محصــوالت چاپــی  در کشــور گفــت: از 
ســال گذشــته جلــوی  واردات  محصــوالت  چــاپ   و لیبــل گرفتــه  شــده  و مــا بــا 
تعــداد 8 کارگاه  در تهــران  و شهرســتان ها  می توانیــم  کارت هــای مغناطیســی  

ماننــد  کارت هــای  بانــک   مــورد  نیــاز کشــور را تولیــد کنیــم .
ــه فعالیــت تعــداد چاپخانه هــای مجــوزدار در کشــور گفــت:  ــا اشــاره ب وی ب
ــه دارای مجــوز از  ــی ک ــی و صنعت ــه صنف ــزار و ۵۰۰ چاپخان ــه ۵ ه ــک ب نزدی
ــای  ــد؛ واحده ــت می کنن ــور فعالی ــتند، در کش ــاد هس ــگ و ارش وزارت فرهن
صنفــی در بخــش خدمــات عمومــی و واحدهــای صنعتــی در بخــش 

بســته بندی و کارهــای تخصصــی فعالیــت می کننــد.

#خبر _ ویژه

کوتاه از استان ها
 جمع آوری 133 معتاد پرخطر 

در یزد
ــای پاک ســازی  ــزد از اجــرای طرح ه ــی ی ــده انتظام فرمان
و جمــع آوری ۱۳۳ معتــاد خطرنــاک در این شــهر خبــر داد. 
منوچهــر نصیــری گفــت: ایــن طرح هــا در راســتای اجــرای 
ــع آوری  ــا موضــوع جم ــی ب ــت اجتماع ــای امنی طــرح ارتق
ــم  ــایر جرای ــش س ــدف کاه ــا ه ــاک و ب ــادان خطرن معت

اجــرا شــد.
ــته  ــاه گذش ــا در م ــن طرح ه ــرای ای ــی اج ــزود: ط وی اف
ــوران  ــط مأم ــاک توس ــادان خطرن ــر از معت ــداد ۱۳۳ نف تع
ــاد  ــرک اعتی ــای ت ــه کمپ ه ــده و ب ــع آوری ش ــس جم پلی

ــی شــدند. معرف
فرمانــده انتظامــی شــهر یــزد در پایــان ضمــن اعــام 
صــورت  در  می تواننــد  شــهروندان  کــه  مطلــب  ایــن 
ــا مرکــز فوریت هــای  ــه مــوارد مشــکوک ب مشــاهده هرگون
ــد، گفــت: ســامانه ۱97 پلیــس   پلیســی ۱۱۰ تمــاس بگیرن
و  پیشــنهاد  و  انتقــاد  هرگونــه  دریافــت  آمــاده   نیــز 
ــهروندان  ــوی ش ــی از س ــروی انتظام ــرد نی ــر از عملک تقدی

اســت.

 راهیابی به جشنواره ملی 
هنر های تجسمی جوانان 

آثــار چهــار نفــر از هنرمنــدان چهارمحــال و بختیــاری بــه 
بیســت و چهارمیــن جشــنواره ملــی هنر هــای تجســمی 

جوانــان در کرمــان راه یافــت. 
ــم  ــیده مری ــی، س ــته طراح ــی در رش ــن فتاح ــار امی آث
 هاشــمی در رشــته تصویرســازی، فاطمــه نصــر در رشــته 
تصویرســازی و پریســا مهــدوی در رشــته پوســتر از 
ــه بیســت و چهارمیــن  اســتان چهارمحــال و بختیــاری ب
ــان  ــان در کرم ــمی جوان ــای تجس ــی هنر ه ــنواره مل جش

ــت.  راه یاف
بیســت و چهارمیــن جشــنواره ملــی هنر هــای تجســمی 
جوانــان، ۲۰ تــا ۲۳ شــهریورماه جــاری بــا حمایــت مرکــز 
هنر هــای تجســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 

ــزار می شــود. ــان برگ کرم

پیش بینی برداشت ۵۶0 کیلوگرم 
زعفران در چهارمحال و بختیاری

ابراهیــم شــیرانی، مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی 
ــار  ــون ۱۴۰ هکت ــت: هم اکن ــاری، گف ــال و بختی چهارمح
مزرعــه بــارور و ۴۰ هکتــار مزرعــه تــازه کشت شــده 

ــود دارد. ــتان وج ــران در اس زعف
وی بــا اشــاره بــه میانگیــن برداشــت ۴ کیلوگــرم زعفــران 
۵۶۰ کیلوگــرم  پیش بینــی کــرد کــه  هکتــار  هــر  در 

ــود. ــت ش ــتان برداش ــران اس ــزارع زعف ــول از م محص

واقعه غدیر خم بازسازی می شود 
ــر در  ــه غدی ــر خــم، واقع ــد ســعید غدی ــا عی ــان ب همزم
ــازی و  ــاری بازس ــال و بختی ــتان چهارمح ــه از اس ۶ نقط

بازروایــی می شــود. 
ــی  ــر اردوی ــیدی، مدی ــدهللا جمش ــدار عب ــرهنگ پاس س
ــم)ع(  ــر بنی هاش ــپاه قم ــگری س ــور و گردش ــان ن راهی
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: شــنبه آینده ۱8 شــهریورماه 
ــه  ــم )۱8 ذی الحج ــر خ ــعید غدی ــد س ــا عی ــان ب همزم
شــهرکرد،  شهرســتان های  در  غدیــر  واقعــه   ،)۱۴۳8
ــازی و  ــامان بازس ــن و س ــان، ب ــن، فارس ــردگان، بروج ل

بازروایــی می شــود.

 رونمایی از کتاب 
»جلوه زیبایی در زیلوی میبد«

در بیســت و هشــتمین نمایشــگاه ملــی صنایع دســتی از 
کتــاب »جلــوه زیبایــی در زیلــوی میبــد« نوشــته انســیه 

طاهــره آقایــی میبــدی رونمایــی شــد. 
ــع دســتی  محمدرضــا دهقــان مهرجــردی، معــاون صنای
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان یــزد، بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب »جلــوه زیبایــی 
در زیلــوی میبــد«، بــا مطالعــه بــر روی زیلوهــای تاریخــی 
مــوزه میبــد بــه بررســی شــگفتی های تاثیــر ایــن نقــوش 
بــر تولیــد زیبایی شناســی بصــری پرداختــه اســت، 
گفــت: در ایــن نوشــتار نقــوش زیلــو بــا آرایه هــای 
معمــاری و نقــوش گلیــم تطبیــق داده شــده و همچنیــن 
از طریــق تطبیــق نقــوش زیلــو بــا دیگــر هنرهــای 
ــن دوره  ــای ای ــه هماهنگــی و انســجام هنره اســامی ب

اشــاره شــده اســت.

نمایشگاه بین المللی »عکس خیام« 
در چهارمحال و بختیاری 

ــا  ــام ب ــی عکــس خی ــار چهارمیــن جشــنواره بین الملل آث
همــکاری فدراســیون بین المللــی هنــر عکاســی»فیاپ« 
ــک  ــدت ی ــه م ــهرکرد ب ــوان ش ــینمای ج ــن س و انجم
ــرای  ــر پذی هفتــه در محــل مجتمــع فرهنگی هنــری غدی

عاقه منــدان اســت.
ــوان  ــینمای ج ــن س ــس انجم ــان، رئی ــجاد میرزایی س
شــهرکرد، اظهــار داشــت: بــرای حضــور در ایــن دوره 
ــه  ــر طــی ســال ۲۰۱۶ میــادی ب ــه ۲۲ هــزار اث نزدیــک ب
دبیرخانــه جشــنواره چهــارم از سراســر دنیــا ارســال شــد.
ــکاس  ــگاه از ۵۵ ع ــن نمایش ــر در ای ــزود: ١٢٨ اث وی اف
بــه نمایــش گذاشــته شــده کــه ایــن نمایشــگاه پــس از 
تهــران در شــهرکرد بــه عنــوان دومیــن شــهری کــه ایــن 

ــا شــده اســت. ــد، برپ ــزار می کن نمایشــگاه را برگ

کمبود بهورز در جنوب استان کرمان 
بــا  جیرفــت  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
بــا کمبــود  اســتان کرمــان  اینکــه جنــوب  بیــان 
بهــورز روبه روســت گفــت: ۳۲9 خانــه بهداشــت در 
علــوم  دانشــگاه  پوشــش  تحــت  شهرســتان های 
پزشــکی جیرفــت وجــود دارد کــه ۵۳۵ بهــورز در 
ــات  ــه خدم ــای بهداشــت در راســتای ارائ ــن خانه ه ای

می کننــد.  خدمــت  بهداشــتی 
ــورزان  در  ــاش  به ــت: ت ــار داش ــم زاده اظه ــان قاس ایم
ــتی  الزم   ــات  بهداش ــود خدم ــب  می ش ــتاها موج  روس

ــه  شــود. ــه  روســتاییان  ارائ ب
در  بهداشــت  خانه هــای  راه انــدازی  از  هــدف  وی 
روســتاها را ارائــه خدمــات بــه بیمــاران روســتایی 
برشــمرد و عنــوان کــرد: بهــورزان بــه عنــوان کادر 
ــده اند. ــت ش ــت تربی ــای بهداش ــص در خانه ه متخص

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
کرمــان از تدویــن نقشــه راه توســعه نواحــی 
اســتان خبــر داد و گفــت: شناســایی جامعــه 
ــازی  ــیر توانمندس ــدام در مس ــن اق ــدف، اولی ه
 مــردم و برنامه ریــزی بــرای توســعه مناطــق 
بایــد  رابطــه  ایــن  در  اســت کــه  نواحــی  و 
شناســایی بیــکاران، قشــرهای آســیب پذیر و 

گیــرد. صــورت  جوامــع  ایــن  طبقه بنــدی 
دکتــر جعفــر رودری دوازدهــم شــهریورماه در 
هشــتاد و نهمیــن جلســه ســتاد فرماندهــی 
گفــت:  کرمــان  اســتان  مقاومتــی  اقتصــاد 
جوامــع  توانمندســازی  می توانیــم  معتقدیــم 
محلــی را بــا اســتفاده از ظرفیت هــای معین هــای 

ــم. ــم بزنی ــه رق ــر منطق ــادی ه اقتص
وی بــا اشــاره بــه ایــده ابتــکاری اســتاندار کرمــان 
در تقســیم بندی اســتان بــه 8 منطقــه اقتصــادی 
ــن اقتصــادی از مؤسســات  ــرد: ۲۲ معی ــار ک اظه
بــزرگ غیردولتــی هم اکنــون در کنــار دولــت 
مشــغول بــه فعالیــت در راســتای توســعه اســتان 
ــان  ــون نش ــده تاکن ــج حاصل ش ــتند و نتای هس
ــن موسســات در توســعه اقتصــادی  ــد ای می ده

ــته اند. ــری برداش ــای مؤث ــتان گام ه اس
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
اســتان کرمــان از ترســیم یــک شــیوه نامه در 
اســتان  در  مــوازی کاری  از  جهــت جلوگیــری 
ســایر  و  اقتصــادی  معیـن هـــای  میـــان   و 

 نهادهــای دخیــل در امــر توســعه منطقــه ســخن 
ــتگاه های  ــبختانه دس ــرد: خوش ــان ک ــت و بی گف
ــون  ــی هم اکن ــی و غیرعموم ــان دولت خدمات رس
ــه  ــات ب ــه خدم ــال ارائ ــتان در ح ــطح اس در س
مــردم هســتند؛ امــا ممکــن اســت ایــن خدمــات 
هم راســتا نباشــند؛ بــه طــوری کــه در یــک 
منطقــه زیرســاخت وجــود دارد، امــا اقتصــاد 
ــکل  ــل ش ــورت کام ــه ص ــا ب ــت در آنج و معیش

ــت. ــه اس نگرفت
وی بــه تدویــن نقشــه راه توســعه نواحــی اشــاره 
و افــزود: شناســایی جامعــه هــدف، اولیــن اقدام 
ــزی  ــردم و برنامه ری ــازی م ــیر توانمندس در مس
ــه در  ــت ک ــی اس ــق و نواح ــعه مناط ــرای توس ب

ایــن رابطــه بایــد شناســایی بیــکاران، شناســایی 
و طبقه بنــدی صــورت  آســیب پذیر  قشــرهای 

گیــرد.
رودری تبیین نقشــه راه توســعه و ســرمایه گذاری 
ــمرد  ــی برش ــعه نواح ــه راه توس  را گام دوم نقش
 و مطــرح کــرد: در ایــن نقشــه بایــد بــه بررســی 
ظرفیت هــای  و  موجــود  وضــع  شناســایی  و 
ــوان  ــا بت ــت ت ــعه پرداخ ــت توس ــی در جه محل
ــت  ــات الزم را جه ــا و اقدام ــا، فعالیت ه راهبرده

ــرد. ــن ک ــم تبیی ــن مه ــه ای ــیدن ب رس
مهــم  بســیار  را  مالــی  الگــوی  تبییــن  وی 
 دانســت و بیــان کــرد: بــرای تامیــن منابــع مالــی 
و ســرمایه گذاری می توانیــم از راه هــای منابــع 
مردمــی، نهادهــای اقتصــادی و اجتماعــی، معین 
اقتصــادی، بانک هــا و منابــع دولتــی بــه صــورت 

مشــارکتی در یــک صنــدوق اســتفاده کنیــم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خبر داد:

تدوین نقشه راه توسعه نواحی استان

،،
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل 
 ۲۵ رشــد  از  یــزد  اســتان  جــاده ای 
درصدی درآمد حمل و نقلی اســتان 

یــزد خبــر داد 



از  کــودک،  روان شــناس  خوش نشــین،  مرضیــه 
ــازی و  ــای مج ــودکان در فض ــدن ک ــا ش ــوارض ره ع

مشــکالت اجتماعــی و جســمانی آن خبــر داد. 
اســتادیار  و  روان شــناس  خوش نشــین،  مرضیــه 
ــار  ــاس آم ــر اس ــرد: ب ــار ک ــور، اظه ــام ن ــگاه پی دانش
ــای  ــده فض ــن مصرف کنن ــروزه اصلی تری ــده ام اعالم ش
مجــازی، افــراد زیــر 18 ســال هســتند؛ یعنــی حــدود 
ــن  ــازی در ای ــای مج ــده فض ــون مصرف کنن 14 میلی
ــر 7  ــودکان زی ــن بســیاری از ک ــم. همچنی ســن داری
ســال نیــز در فضــای مجــازی هســتند و بــر اســاس 

پیمایــش صورت گرفتــه بیــش از 47 درصــد کــودکان 
ــد. ــر 7 ســال تبلــت اختصاصــی دارن زی

وی بیــان کــرد: مضــرات فیزیکــی اســتفاده از فضــای 
ــودکان  ــدن ک ــاق ش ــال چ ــتند؛ مث ــم نیس ــازی ک مج
ــر  ــاندن خط ــداقل رسـ ــه حـ ــرای  ب ــوان ب ــه می ت ک
ــک  ــه ی ــه را ب ــتفاده از رایان ــدت اس ــا م ــی آن ه چاق
تــا دو ســـاعت در روز  مـــحدود  کــرد. آنچــه بیشــتر از 
مشــکالت فیزیکــی کــودکان را در معــرض خطــر قــرار 

ــه  ــی ک ــن آن اســت؛ فضای می دهــد، فضــای نامطمئ
می توانــد بــه راحتــی ذهــن کنجــکاو و پرسشــگر 
کــودکان را بــا فضایــی آشــنا کنــد کــه حــاوی صدمات 

ــرای وی باشــد. روحــی شــدید ب
ــت  ــه از اینترن ــی ک ــه داد: کودکان ــین ادام خوش نش
را  کمتــر  دوســتی ها   می کننــد،  اســتفاده  بیشــتر 
حفــظ کــرده و زمـــان کـــمتری بــا  خانــواده   صحبــت 
و  تنهایــی   احســاس   درنتیجــه  کــه  می کننــد 

افســردگی  می کننــد؛ بــرای  کاهــش ایـــن  پیامدهــای 
ســوء بایــد فرزندمــان را از نظــر عـــاطفی حـــمایت و 
خألهــای روحــی را پــر کنیــم؛  زیــرا فضــای مجــازی 
ــغ هــم در  ــی انســان های بال ــه حت ــی اســت ک دنیای
محیــط آن بایــد از خــود و اطالعاتشــان مراقبــت کنند.

ایــن روان شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــورهای 
مختلــف بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالت فضــای 
ــان محدودیت هــای  ــرای کــودکان و نوجوان مجــازی ب

ــور  ــزود: در کش ــود، اف ــه می ش ــر گرفت ــژه ای درنظ وی
ــه رغــم بافــت بومــی و مذهبــی کــه دارد فــارغ  مــا ب
از تمــام دغدغه هــای اساســی، حضــور کــودکان و 

ــدون محدودیــت اســت. ــان در ایــن فضــا ب نوجوان
 وی بــا بیــان اینکــه در کشــورهای اروپایــی کــودکان و 
نوجوانــان موتورهــای جســت وجوگر و مرورگــر خــاص 
و متناســب بــا جنســیت، ســن و شــرایط جغرافیایــی 
ــد،  ــود را دارن ــب خ ــوای مناس ــت و محت ــل اقام مح

گفــت: متاســفانه در ایــران برنامه هــای جــدی بــرای 
ــدارد؛  ــود ن ــازی وج ــای مج ــودکان در فض ــرل ک کنت
ــتند  ــی هس ــده خارج ــای کنترل کنن ــتر نرم افزاره بیش
ــی  ــی کشــور همخوان ــط داخل ــا شــرایط و محی ــه ب ک

ندارنــد.
خوش نشــین گفــت: متاســفانه در دنیــای امــروز 
به ویــژه در ایــران والدیــن بــه دلیــل مشــغله های 
ــات  ــزل اطالع ــارج از من ــای خ ــغلی و درگیری ه ش

ــد و در بســیاری از  ــی از فضــای مجــازی ندارن چندان
مواقــع حتــی اطالعــات خــود را از کــودکان و نوجوانان 
ــال  ــوع اص ــن موض ــه ای ــد ک ــت می کنن ــود دریاف خ

درســت نیســت.
وی یــادآور شــد: اگــر والدیــن بتواننــد »رژیــم مصــرف 
رســانه ای« را کــه کلیــدواژه و کــف هــرم آمــوزش 
ــر  ــد، او دیگ ــوان بدهن ــه نوج ــت، ب ــانه  اس ــواد رس س
ــور  ــرف حض ــود را ص ــی خ ــش زندگ ــن بخ اصلی تری
ــاد در فضــای مجــازی نمی کنــد و بیشــتر از خــود  زی

ــد. ــت می کن ــا مراقب ــن فض در ای
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غفلت والدین و گم شدن کودکان در فضای مجازی 

شایعات پزشکی

 باورهای درست و نادرست 
درباره رشد موها 

و  تلویزیونــی  تبلیغــات  از  بســیاری  روزهــا  ایــن 
ــه محصــوالت پوســت و مــو اختصــاص  ماهــواره ای ب
دارد؛ به ویــژه محصــوالت رشــد مــو کــه حســابی هــم 
پرطرفــدار هســتند؛ بنابرایــن طبیعــی اســت کــه بــازار 

ــد.  ــابی داغ باش ــن حس ــن بی ــم در ای ــایعات ه ش
ــت  ــت و نادرس ــای درس ــن باوره ــه مهم تری ــروز ب ام

ــم. ــا می پردازی ــد موه ــاره رش درب
 ریزش مو در موهای چرب بیشتر است

در تمــام پوســت بــدن غــدد چربــی وجــود دارد. ایــن 
ــده  ــه عه ــت را ب ــی پوس ــح چرب ــه ترش ــدد وظیف غ
دارنــد. چربــی باعــث انعطاف  پذیــری و مقاومــت 
محیطــی  آســیب های  مقابــل  در  موهــا  بیشــتر 
ــوغ بیشــتر  ــی پــس از بل می شــود. ترشــح ایــن چرب
ــس از 40  ــن )پ ــش س ــا افزای ــج ب ــه تدری ــت و ب اس
ســالگی( کاهــش می یابــد. چــرب بــودن پوســت 
ســر بــرای اغلــب مــردم ناخوشــایند اســت. وقتــی مــو 
ــف  ــبد و کثی ــر می چس ــف س ــه ک ــود ب ــرب می ش چ

ــد. ــر می رس ــه نظ ب
در بعضــی افــراد چربــی زیــاد پوســت ســر و ریــزش 
ــان وجــود داشــته باشــد و  ــن اســت همزم ــو ممک  م
ــث  ــاد باع ــی زی ــد چرب ــور کنن ــل تص ــن دلی ــه همی ب
ریــزش  موهایشــان شــده اســت؛ در حالــی کــه 
این طــور نیســت. چربــی زیــاد مــو باعــث ریــزش  مــو 

ــت. ــده اس ــد آزاردهن ــر چن ــود، ه نمی ش
ــه  ــط جنب ــوالت فق ــادی از محص ــم زی ــد حج هرچن
تبلیغاتــی دارنــد، امــا بــه کمــک متخصصــان پوســت 
ــوان از محلول هــا و شــامپوهایی اســتفاده  و مــو می ت
ــو  ــزش م ــوی ری ــدت جل ــه در طوالنی م ــه البت ــرد ک ک
را می گیرنــد و بــه رویــش موهــای جدیــد منجــر 
می شــوند و ماینوکســیدیل، یکــی از شــاخص ترین 

ــت. آن هاس
اگــر ابــرو و موهــا بــه شــدت بریــزد، حتمــا بایــد بــرای 

بررســی علــت ریــزش بــه پزشــک مراجعــه کــرد.
ــن  ــی از روغ ــوم، اســتفاده موضع برخــالف تصــور عم
ــی  ــای خوراک ــل و مغزه ــوه  نارگی ــالن، می ــادام، دنب ب
ــا  ــرغ و زدن آن ه ــدق و زرده تخم م ــردو، فن ــد گ مانن
روی ابروهــا، هیــچ  اثــری در رشــد یــا پرپشــتی آن هــا 

ــدارد. ن
 موهای سر بیش از حد معمول رشد 

نمی کند
میــزان رشــد مــو یــا بلنــدی و طــول هــر تــار مــو بــه 
عوامــل مختلفــی ماننــد ســابقه فامیلــی و ژنتیــک فرد 
ــه  ــم، تغذی ــوی منظ ــه شست وش ــتگی دارد. البت بس
ــا  ــو، سشــوار ی ــگ م مناســب، اســتفاده نکــردن از رن
اتــوی مــو، شــانه کــردن بــا شــانه چوبــی، گیــس کردن 
موهــا بــه دســته  های نســبتا قطــور، پرهیــز از کشــش 
مــو به ویــژه در قســمت جلویــی و هنــگام بســتن 
مــو، مصــرف بعضــی مکمل هــا، ویتامین هــا و... نیــز 
ــا  ــیب دیدن آن ه ــگیری از آس ــا و پیش ــد موه در رش
ــوال در  ــا معم ــه رشــد موه ــر اینک ــه دیگ ــد. نکت مؤثرن
فصــول بهــار و تابســتان بیشــتر از ســایر فصل هاســت.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و سوم: آداب و رسوم )1(
هــر ملــت، قــوم و قبیلــه اى داراى آداب و رســومى 
هســتند. در اجتمــاع و در میــان ملتــى کــه داراى 
دیــن و ایدئولــوژى الهــى هســتند، معمــوال آداب و 
ســنن و رســوم بیشــتر برخاســته و نشــأت گرفته 
ــان  ــا ادی از دیــن وجــود دارد و در جوامعــى کــه ب
الهــى ســروکار ندارنــد نیــز، بــر اســاس ایدئولوژى 

خــود آداب و رســومى وجــود دارد.
معمــوال اقــوام و ملت هــا بــه آداب اجتماعــى 
پایبنــد هســتند و برخــى نیــز متعصبانه بــر آداب و 
رســوم خــود پافشــارى مى کننــد و تــالش دارنــد 
ــه  ــدى ب ــل هاى بع ــه نس ــان را ب آداب و رسومش
هــر قیمــت ممکــن انتقــال دهنــد و در ایــن رابطــه 

ــد. ــز دارن ــوب نی ــختگیرى هاى نامطل گاه س
اولیــاء و مربیــان بایــد بداننــد کــه آداب و رســوم 
اجتماعــى، چیزهایــى هســتند کــه نبایــد فرزنــدان 
ــد؛ بلکــه  ــه آن وادارن ــار و اکــراه ب ــه اجب  خــود را ب
نفــع  بــه  را  آنچــه  درســت  طریــق  از  بایــد 
ــت  ــن و ملی ــظ دی ــت و در حف ــان اس فرزندانش
آن هــا و جلوگیــرى از اســتعمار و اســتثمار آن هــا 
نقــش دارد، بــا دلیــل و اســتداللى به فرزندانشــان 
انتقــال دهنــد و فرامــوش هــم نکننــد کــه بعضــى 
ــن نیســت  ــه برخاســته از دی ازآداب و رســومى ک
نمى گیــرد،  سرچشــمه  انســان  فطــرت  از  و 
چیزهایــى اســت کــه بــه مــرور زمــان و بــر اســاس 
موقعیت هــاى فرهنگــى، اجتماعــى و سیاســى 
رنــگ کهنــه بــه خــود مى گیــرد و مدل هــا و 
شــیوه هاى جدیــد کــه ابتــکار و خالقیت هــاى 
آن  جایگزیــن  مى کننــد  ابــداع  نــو  نســل 
ــیوه ها و  ــر ش ــارى ب ــد پافش ــذا نبای ــود؛ ل مى ش
ــا 30  ــال م ــه مث ــود ک ــى بش ــا و مدل های روش ه
یــا 40 ســال یــا بیشــتر در گذشــته بــه آن مقیــد 

بوده ایــم.
خلــق  گذشــته  زمــان  بــراى  مــا  فرزنــدان 
ــوص  ــان مخص ــراى زم ــا ب ــه آن ه ــده اند؛ بلک نش
بــه خودشــان خلــق شــده اند و بایــد آن هــا را 
ــد  ــه بخواهن ــر اینک ــم؛ مگ ــت درک کنی ــن باب از ای
ــن و  ــد و دی ــت بگریزن ــا ملی ــن ی ــدوده دی از مح
ملیــت خــود را زیــر پــا بگذارنــد کــه در اینجــا بایــد 
ــه شــیوه درســت و  ــر ب ــن ام ــا را آگاه و از ای آن ه

ــرد. ــرى ک ــوب جلوگی مطل
حضــرت امــام علــى ابــن ابیطالــب)ع( فرموده انــد: 
»ال َتْقِســروا اوالِدکـُـم َعلــى اداِبکـُـْم َفِانَُّهــْم َمْخُلوُقــوَن 
لِزمــاٍن َغْیــَر َزمانِکُــْم«؛ »آداب و رســوم زمــان 
خودتــان را بــا زور و فشــار بــه فرزنــدان خویــش 
ــى غیــر از  ــراى زمان ــان ب ــرا آن تحمیــل نکنیــد؛ زی
کتــاب »اصــول  ــده شــده اند.« از  زمــان شــما آفری

ــت ــای رحم ــارات هم ــت«، انتش تربی
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خــوردن و نوشــیدن، یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای 
انســان از دیربــاز بــوده اســت. در طــی چنــد ســال 
اخیــر شــاهد پاییــن آمــدن کیفیــت و رعایــت 
ــطح  ــتوران های س ــت در رس ــل بهداش ــردن کام نک
شــهر اصفهــان هســتیم. کیفیــت کلمــه ای اســت کــه 
ایــن روزهــا در ایــن صنــف کمتــر مــورد توجــه قــرار 
ــن  ــه ای ــا ب ــه پ ــرمایه گذارانی ک ــرای س ــرد. ب می گی
ــه راه  ــی ب ــب و کار خوب ــا کس ــد ت ــه می گذارن عرص
بیندازنــد، بیشــتر از کیفیــت غــذا هــر چیــز دیگــری 
ــه  ــب توج ــتوران و ... جال ــکان رس ــور و م ــل دک مث

ــوده و هســت.  ب
شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه بــه 
خــوب  محــالت  از  یکــی  در  رســتورانی شــیک 
شــهر رفتــه باشــید و پــس از مــدت زمــان جالــب 
ــا  ــد؛ ام ــده باش ــرو ش ــما س ــفارش ش ــی س توجه
قابــل خــوردن نبــوده یــا از کیفیــت پایینی برخــوردار 

ــت.  ــوده اس ب
ســؤال اینجاســت کــه آیــا سرآشــپز های ایــن شــهر 
ــارت در  ــه دار مه ــای خان ــدازه خانم ه ــه ان ــی ب حت
پخــت و پــز ندارنــد یــا اینکــه مــواد مــورد اســتفاده 

ــتند؟  ــوب نیس ــتوران ها مرغ رس
ــت  ــت و کیفی ــئوالن بهداش ــورت مس ــر دو ص در ه
موظــف هســتند کــه بــا پیگیری هــای دقیــق خــود 
و  فســت فودها  رســتوران ها،  بــر  را  نظارتشــان 

دهنــد.  افزایــش  کافه رســتوران ها 
متاســفانه بیشــتر رســتوران ها قــوه چشــایی و قــوه 
تشــخیص کیفیــت مشــتریان خــود را دســت پاییــن 
ــاد  ــه انتق ــی ب ــودجویی اهمیت ــرای س ــه و ب گرفت
ــری از روی  ــد و سرس ــی نمی دهن ــتریان ناراض مش

ــد.  ــدان خــود می گذرن ــن منتق ــاد بهتری انتق
بســیاری از ســرمایه گذاران هیــچ آمــوزش خاصــی 
در امــور رســتوران داری یــا حتــی آشــپزی ندیده انــد 
تــن  ارزان قیمــت  نیــروی  اســتخدام  پــی  در  و 
بــه اســتخدام هــر نیــروی کاری می دهنــد یــا 

ــتند و  ــه ای می ایس ــای حرف ــت گازه ــود در پش خ
عمــر  غــذای  بی مزه تریــن  و  بی کیفیت تریــن 

خــود را ســرو می کننــد. 
ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــش می آی ــه پی ــؤالی ک س
بایــد بســیاری از نیروهــای کارآمــد و آموزش دیــده 
ــد  ــکار بچرخن ــهر بی ــن ش ــپزی در ای ــه آش در حرف
ــه کار باشــند و  ــری مشــغول ب ــا در مشــاغل دیگ ی
ــغول  ــر مش ــا بی خب ــه ج ــاده از هم ــای س کارگره
ــت  ــی بی کیفی ــردن غذای ــت ک ــرای درس ــالش ب ت

باشــند؟ 
و کار  بنیــادی کســب  قوانیــن  نادیــده گرفتــن 
ــوردن و  ــت خ ــث شکس ــرمایه گذاران باع ــرای س ب
ورشکســتگی می شــود و همــه شــکایت از وضعیــت 
بــد اقتصــاد بــازار می کننــد؛ در صورتــی کــه رعایــت 
ــه کســب و کار و رســتوران داری  نکــردن اصــول اولی

ــود.  ــان می ش ــت درآمدش ــث اف باع
ــد  ــه می کن ــتورانی مراجع ــه رس ــتری ب ــی مش وقت
ــرب  ــالن داری غیرمج ــا سرس ــورد اول ب ــه در برخ ک
روبــه رو می شــود، دیگــر نمی توانــد امیــدی بــه 
تیــم آشــپزی کــه در پشــت درهــای بســته هســتند، 
ــک  ــای ی ــک اعض ــن تک ت ــد؛ بنابرای ــته باش داش
رســتوران نقــش مهمــی در آســودگی خیــال و 
لــذت بــردن از غــذا بــرای مشــتریان خــود خواهنــد 

ــت.  داش

گارســون ها، آشــپزها و کارگــران یــک رســتوران 
ــتی  ــه درس ــه ب ــت اولی ــت بهداش ــه رعای ــف ب موظ
هســتند؛ از بهداشــت شــخصی گرفتــه تــا بهداشــت 
وســایل و پوشــش های کاری خــود. اگــر بهداشــت 
ــود، از  ــت نمی ش ــاید رعای ــد و ش ــه بای ــان ک آنچن
ــد؛  ــای الزم را بده ــه تذکره ــت ک ــف کارفرماس وظای
متاســفانه ایــن مســئله بــرای بســیاری از کارفرمایان 
ــن  ــم نیســت و تاســف بارتر از ای ــان مه شــهر اصفه
ــه  ــی هســتند ک مســئله مســئوالن بهداشــت و کیف

ــد.  ــوع می گذرن ــن موض ــار ای ــال از کن بی خی

همیشــه نبــود بودجــه کافــی بــرای جــذب نیروهــای 
ــای  ــتخدام نیروه ــرای اس ــی ب ــه خوب ــد، بهان کارآم

ــکات مهــم ایــن اســت  ــوده؛ امــا از ن ارزان قیمــت ب
کــه کیفیــت خــوب هیچــگاه ارزان نخواهــد بــود. 

عــالوه بــر رعایــت کیفیــت غــذا، بهداشــت محــل و 
کارکنــان، نــوع چیدمــان رســتوران بایــد طبــق اصول 
اولیــه یعنــی حفــظ حریــم مشــتریان چیــده شــده 
ــاز هــم در بســیاری از  ــم ب ــن امــر مه باشــد کــه ای
مشــتری  جــذب  بــرای  و کافه هــا  رســتوران ها 
ــت  ــوان رعای ــچ عن ــه هی ــر ب ــان کمت ــتر در زم بیش
نشــده اســت. چیدمــان میزهــا و صندلی هــای 
ــار هــم باعــث از بیــن رفتــن حریــم  تنگاتنــگ و کن
خصوصــی افــراد خواهد شــد و مشــتریان احســاس 
راحتــی هنــگام صحبــت کــردن یــا خلــوت بــا خــود 
ــر  ــالوه ب ــان ع ــوع چیدم ــن ن ــت. ای ــد داش نخواهن
نقــض حریــم خصوصــی افــراد باعــث ایجــاد همهمه 
بســیار زیــاد در فضایــی غیراســتاندارد خواهــد شــد 
کــه یکــی دیگــر از عواملی اســت کــه مشــتری دیگر 
حاضــر بــه حضــور دوبــاره در آن مــکان نخواهــد بود.

حــال ســوال ایــن اســت کــه آیــا رســتوران ها، 
شــهر  و کافه رســتوران های ســطح  فســت فودها 
اصفهــان آمادگــی ســر زدن و بازدیــد ناگهانــی 
رســانه ها را بــه محــل کســب و کار خــود دارنــد 
ــه  ــد ب ــف و تهدی ــای مختل ــه بهانه ه ــم ب ــاز ه ــا ب ی
شــکایت دســت بــه هــر کاری خواهنــد زد کــه پــرده 
از واقعیت هــای کســب و کارشــان برداشــته  نشــود؟

اولــگ چســتنوف، معــاون مدیــر کل ســازمان بهداشــت 
جهانــی، در نشســت اعضــای کمیتــه ملــی پیشــگیری و کنتــرل 
بیماری هــای غیرواگیــردار بــا تشــکر ویــژه از دولــت گفــت: بــا 
وجــود شــرایط و مشــکالت مالــی ایــران طــی 4 ســاله اخیــر 
اقدامــات شــایان تقدیــری بــرای ارتقای ســطح ســالمت کشــور 
انجــام گرفــت کــه نمونــه بــارز آن افزایــش چشــمگیر امیــد بــه 
زندگــی اســت؛ البتــه بــا توجــه بــه پیشــرفت چشــمگیر ایــران 
ــن )انجــام اقدامــات پیشــگیرانه از  ــران پ در اجــرای طــرح ای
بــروز بیماری هــای غیرواگیــردار، کنتــرل و درمــان ســریع ایــن 
ــای زودرس  ــزان مرگ ه ــه می ــی رود ک ــار م ــا( انتظ بیماری ه
زیــر 70 ســال نیــز در ایــن کشــور بــه طــرز شــایان مالحظــه ای 

کاهــش یابــد.
ــران در  ــی ای ــل عال ــرعت عم ــندی از س ــار خرس ــا اظه وی ب

اجــرای طــرح ویــژه پیشــگیری، کنتــرل و درمــان بیماری هــای 
غیرواگیــردار موســوم بــه ایــران پــن ادامــه داد: مراحــل اولیــه 
ایــن طــرح کالن درواقــع از 4 تــا ۵ ســال گذشــته و همزمــان 
ــران  ــروی ای ــورد و پیش ــد خ ــه کلی ــورهای منطق ــایر کش در س
ــه  ــیده ک ــی رس ــه جای ــرح ب ــن ط ــای ای ــرای مؤلفه ه در اج
ــورددار  ــوار رک ــورهای هم ج ــایر کش ــه س ــبت ب ــون نس هم اکن

اســت.
ــا  ــن ب ــی همچنی ــت جهان ــازمان بهداش ــر کل س ــاون مدی  مع
تقدیــر ویــژه از دولــت وقــت ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط 
مالــی کــه ایــران دارد، ســرمایه گذاری دولــت در بخــش 
ســالمت واقعــا شــایان تقدیــر اســت؛ زیــرا می تــوان گفــت کــه 
ــر  ــت در 4 ســاله اخی ــا بیشــترین هزینه هــای ایــن دول تقریب

ــران شــده اســت. صــرف ارتقــای نظــام ســالمت ای

عضــو انجمــن صنفــی جراحــان عمومــی ایــران گفــت: کم خونــی 
فقــر آهــن زمانــی کــه آهــن بــه مقــدار کافــی در بــدن موجــود 

ــد. ــه وجــود می آی نباشــد، ب
دکتــر غالمرضــا زمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه کم خونــی بــه معنــی 
کاهــش تعــداد گلبول هــای قرمــز خــون اســت، گفــت: کم خونــی 
ــدن  ــود آهــن در ب ــن آن کمب ــی مهم تری ــی دارد؛ ول ــل متفاوت عل

اســت. 
ــرد: احســاس  ــی اشــاره ک ــه نشــانه های کم خون ــه ب وی در ادام
خســتگی و بی حالــی، ســردردهای پی درپــی، بی اشــتهایی، 
یبوســت، نداشــتن تمرکــز، عالقه منــدی بــه خــوردن مــواد 
عجیــب و غریــب مثــل خــاک یــا کاغــذ کــه خوراکــی نیســتند، 
احســاس افســردگی، احســاس تنگــی نفس، احســاس ســردی 
در انگشــتان دســت و پــا، احســاس ضعــف یــا ســرگیجه، 

بی حالــی و خســتگی پوســت و حالتــی کــه رنــگ پوســت 
ــر از حــد طبیعــی باشــد. معمولــی باشــد ولــی لب هــا کم رنگ ت

ــت:  ــان گف ــاخه خراس ــان ش ــه جراح ــره جامع ــو هیئت مدی عض
ــاده، حــذف بعضــی  ــای فرآوری شــده و آم ــاد غذاه مصــرف زی
وعده هــای غذایــی )از قبیــل صبحانــه(، ریزه خــواری و  اســتفاده 
نکــردن از همــه گروه هــای غذایــی از نشــانه های عــدم دریافــت 
کافــی آهــن و ســایر مــواد مغــذی اســت و در ایــن صــورت، اگــر 
ــود  ــی وج ــال کم خون ــند، احتم ــز باش ــده نی ــانه های ذکرش نش

دارد. 
زمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه کم خونــی می توانــد در اثــر مشــکالت 
ــدن  ــی آهــن در ب ــا جــذب ناکاف ــت ی ــی و دریاف پزشــکی اصول
ــی از  ــا راه تشــخیص کم خون ــح کــرد: تنه ــد، تصری ــه وجــود آی ب

طریــق آزمایــش خــون اســت. 

،،
 خوردن و نوشیدن، یکی از مهم ترین 
دغدغه هــای انســان از دیربــاز بــوده 
اســت. در طی چند ســال اخیر شــاهد 
پاییــن آمدن کیفیــت و رعایت نکردن 
کامل بهداشت در رستوران های سطح 

شهر اصفهان هستیم

آگهی مزایده
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 6 اصفهــان در نظــر دارد جلســه 

مزایــده ای در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه 960۵7۵ ج 6 

لــه علــی اکبر هارونــی قلعــه شــاهرخی علیــه ســعید عبداللهــی 

مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 447/342/000 ریــال بابــت محکــوم به 

و هزینه هــای اجرایــی و حــق االجــرای دولتــی در روز چهارشــنبه 

ــکام  ــرای اح ــل اج ــح در مح ــاعت 9 صب ــه 96/7/12 س مورخ

دادگســتری اصفهــان طبقــه زیــر زمیــن اتــاق 1۵ جهــت فــروش 

46 حبــه از 72 حبــه شــش دانــگ ملکــی بــا مشــخصات 

منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه ذیــال درج شــده و اکنــون در 

تصــرف مالکانــه/ محکــوم علیــه مــی باشــد توســط کارشــناس 

ــه  ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ــتری ب ــمی دادگس رس

ــد.  ــزار نمای ــده برگ ــع گردی ــن واق ــرض طرفی ــون از تع وی مص

طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده 

ــپردن  ــا س ــد و ب ــک بازدی ــه و از مل ــوق مراجع ــالنی ف ــه نش ب

ــه شــماره  ــه حســاب ســپرده دادگســتری ب ــه ب 10% قیمــت پای

ــنهاد  ــد. پیش ــرکت نماین ــده ش ــه مزای 2171290210008 در جلس

ــلیم  ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن ــن قیم ــده باالتری دهن

ملــک مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت 

ــه  ــده محکــوم علی ــر عه ــی ب خواهــد گرفــت. هزینه هــای اجرای

مــی باشــد. اوصــاف ملــک مــورد مزایــده در خصــوص ارزیابــی 

ــای  ــی آق ــا هماهنگ ــاز ب ــه س ــکونی نیم ــزل مس ــاب من ــک ب ی

علــی اکبر هارونی)شــاهرخی( خواهــان پرونــده واقــع در جــاده 

فرودگاه-بزرگــراه شــهرک صنعتــی صنعتــی جی-روســتای هتم 

ــوذر  ــی کوچــه اب ــش غرب ــوار کشــاورز کوچــه مهر19-نب ــاد بل آب

ــان  ــر حضورت ــرح زی ــه ش ــزارش آن ب ــد، و گ ــل آم ــد بعم بازدی

ایفــاد مــی گــردد: مشــخصات ملــک: ملــک نیمــه ســاز و فاقــد 

ســند و بــه ابعــاد تقریبــی 12/۵0 متــر در 12/۵0 متــر مــی باشــد 

و حــدود مســاحت 1۵0 متــر مربــع از ســمت شــمال بــه پــالک 

مســکونی، از شــرق بــه طــول تقریبــی 10/1۵ متــر بــه کوچــه و 

ــوب  ــمت جن ــر، از س ــر در 2/40 مت ــدود 2/40 مت ــخ ح ــک پ ی

ــالک مســکونی  ــه پ ــر، از ســمت غــرب ب ــی 10 مت بطــول تقریب

ــی  ــمالی جنوب ــوار ش ــک دی ــا ی ــک ب ــد. مل ــی باش ــور م محص

ســاختمان و حیــاط را بــه دو قســمت تقســیم شــده، که قســمت 

ــاختمان  ــی س ــمت غرب ــت و س ــده اس ــفتکاری ش ــرقی س ش

ــال و  ــه دارای ه ــام رســیده و در آن ســکونت داشــتند ک ــه اتم ب

ــد  ــی باش ــن م ــپزخانه اوپ ــواب و آش ــاق خ ــک ات ــی و ی پذیرای

ــارات  ــق اظه ــر طب ــد. ب ــی باش ــازی م ــاط س ــد حی ــک فاق مل

خواهــان انشــعابات آب و بــرق و گاز احتمــاال از همســایه گرفتــه 

ــه مــوارد فــوق و  ــا توجــه ب ــع کارشناســی: ب شــده اســت. نظری

موقعیــت محــل، مســاحت عرصــه و اعیــان و ابعــاد و نــوع بنــا 

و در نظــر گرفتــن کلیــه جوانــب، جمعــا ارزش ملــک عرصــه و 

اعیــان مبلــغ هفتصــد میلیــون )700/000/000( ریــال معادل 

هفتــاد میلیــون )70/000/000( تومــان ارزیابــی اعــالم مــی گــردد.

م الــف/16186 مدیــر دادورز اجــرای احــکام حقوقــی اصفهــان-

حســن منصوری

آگهی  مزایدہ اموال غیر منقول
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 13 خانــواده اصفهــان در نظــر دارد 

جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه 3 4 0۵ 96 

ــر  خ 13 له هاجــر شــیرانی و علیــه عبدالکریــم علیمــرادی مبنــی ب

مطالبــه مهریــه مورخــه 96/7/12 ســاعت 10 صبــح در محــل اجــرای 

ــت  ــاق 1۵ جه ــن ات ــر زمی ــه زی ــان طبق ــتری اصفه ــکام دادگس اح

ــه  ــدرج در نظری ــخصات من ــی بامش ــگ ملک ــش دان ــروش ش ف

کارشناســی کــه ذیــال درج شــده اســت و اکنــون در تصــرف مالکانــه 

ــتری  ــمی دادگس ــناس رس ــط کارش ــد توس ــه میباش ــوم علی محک

ــرض  ــون از تع ــه وی مص ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ب

ــد  ــد مــی توانن ــد طالبیــن خری ــده برگــزار نمای طرفیــن واقــع گردی

ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه  مزایــده بــه نشــانی فــوق  مراجعــه و 

از ملــک بازدیــد و بــا ســپردن ده درصــد  قیمــت پایــه  بــه حســاب  

ســپرده دادگســتری  بــه شــماره 2171290210008 در جلســه مزایــده 

شــرکت نماینــد پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده 

خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام 

ــده  ــر عه ــی ب ــی اجرای ــت هزینه های ــد گرف ــای آن صــورت خواه به

ــی  ــده : ارزیاب ــورد مزای ــک م ــه میباشــد. اوصــاف مل ــوم علی محک

تمامیــت شــش دانــگ یــک دســتگاه آپارتمــان بــه شــماره ملــک 

28/21306 شــماره چاپــی ســند 00444 الــف /9۵ واقــع در بخــش 

14 ثبــت اصفهــان بــه اســتحضار میرســاند در تاریــخ 96/2/18 

ــه ک  ــان خ گلخان ــه اصفه ــان خان ــع در اصفه ــور واق ــک مذک از مل

ــزارش  ــه گ ــد ک ــل آم ــه عم ــد ب ــارم بازدی ــه چه ــی پ 21 طبق نانوای

کارشناســی آن بــه شــرح ذیــل ارایــه مــی گردد.مشــخصات ملــک 

: ملــک مــورد نظــر یــک بــاب آپارتمــان مســکونی در طبقــه چهــارم 

ــع اســت کــه  ــه مســاحت ملــک طبــق ســند  129 ,88 متــر مرب ب

بــا ابعــاد وضعیــت موجــود مطابقــت دارد واحــد مذکــور دارای ســازه 

اســکلت بتنــی وســقف تیرچــه بلــوک و نــازک کاری کامــل شــامل 

ــت ام دی اف  ــا کابین ــپزخانه ب ــام آش ــتی و حم ــرویس بهداش س

کــف ســرامیک نمــای داخلــی ســفید کاری و رنــگ آمیــزی درهــای 

داخلــی چوبــی و دربهــای خارجــی آلومینیــوم و امکانــات انبــاری، 

پارکینــگ و آسانســور میباشــد قدمــت بنــا حــدود ۵ ســال ارزیابــی 

مــی گــردد ملــک مذکــور دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز میباشــد 

. نتیجــه ارزیابــی عرصــه و اعیــان : بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق 

ــن  ــک همچنی ــن ارزش مل ــر در تعیی ــل موث ــه عوام ــی کلی و بررس

در نظــر گرفتــن هزینــه انشــعابات آب بــرق و ارزش ملــک مذکــور 

جمعــا بــه مبلــخ 4100000000 چهــار میلیــارد و یکصــد میلیــون ریــال 

بــرآورد و اعــالم مــی گــردد . م الــف 1617۵. مدیــر و دادورز اجــرای 

احــکام حقوقــی اصفهــان- حســن منصــوری

آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــر دارد  ــان در نظ ــت اصفه ــعبه 6 نیاب ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج

جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه 961089ج 

/ 6 لــه ســعید آقــا محمــد علــی و غیــره و علیــه شــرکت کاشــی 

نــگار بــا مدیریــت حمیدرضــا الجــوردی مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 

ــنبه  ــه در روز چهارش ــوم ب ــت محک ــال باب 13/300/76۵/۵۵3 ری

مورخــه 96/7/12 ســاعت 11 صبــح در محــل اجــرای احــکام 

ــروش  ــت ف ــاق 1۵ جه ــن ات ــه زیرزمی ــان طبق دادگســتری اصفه

ــخصات  ــا مش ــی ب ــگ ملک ــش دان ــه ش ــه از 72 حب 20/44 حب

منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه ذیــاًل درج شــده اســت و اکنــون 

در تصــرف مالکانــه محکــوم علیــه مــی باشــد توســط کارشــناس 

رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه وی 

ــد. طالبیــن  ــه برگــزار نمای مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردی

خریــد مــی تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی 

ــه  ــت پای ــپردن 10% قیم ــد و باس ــک بازدی ــه و از مل ــوق مراجع ف

بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 8 21000 2171290 در 

جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمت 

ــس  ــده پ ــورد مزای ــک م ــود تســلیم مل ــد ب ــده خواه ــده مزای برن

ــای  ــت هزینه ه ــد گرف ــای آن صــورت خواه ــام به از پرداخــت تم

ــه آدرس اصفهــان  اجرایــی برعهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. ب

ــر  ــه زرگ ــروی کوچ ــارون روب ــتگاه ن ــی ایس ــیخ بهای ــان ش خیاب

230 کدپســتی  و   228 پــالک  الجــوردی  ســاختمان  باشــی 

ــد و  ــورد بازدی ــوق م ــک ف ــوده و مل ــت نم 8134798۵۵6 عزیم

ارزیابــی قــرار گرفــت کــه گــزارش آن بــه شــرح ذیــل بــه حضورتان 

ایفــاد مــی گــردد. شــماره پــالک ثبتــی آن 2142 اصلــی بخــش 

یــک ثبــت اصفهــان مــی باشــد.

ــاری  ــه تج ــه ۵ طبق ــک مجموع ــت از ی ــارت اس ــوق عب ــک ف مل

ــه شــده توســط  ــان ســاختمام ارائ - اداری کــه طبــق گواهــی پای

ــوردی ــین الج ــای حس ــده( آق ــده خوان ــک )نماین مال

بــه شــماره 11/6423 مــورخ 86/3/27 صــادره از شــهرداری 

ــورد  ــاختمان م ــری س ــخصات و کارب ــان مش ــک اصفه ــه ی منطق

نظــر بــه شــرح ذیــل مــی باشــد. طبقــه زیرزمیــن بــه مســاحت 

ــر  ــک واحــد تجــاری و 13/26 مت ــه صــورت ی ــع ب ــر مرب 140 مت

مربــع فضــای تأسیســات مــی باشــد. طبقــه همکــف به مســاحت 

ــر  ــک واحــد تجــاری و 11/70 مت ــع بصــورت ی ــر مرب 128/30 مت

ــان  ــه در زم ــی ک ــن داخل ــع بالک ــر مرب ــه و 31/72 مت ــع پل مرب

بازدیــد مغــازه ی فــروش لــوازم صوتــی و تصویــری سامســونگ 

در آن دایــر مــی باشــد کــه کــف ایــن واحــد تجــاری بــا ســرامیک 

پوشــیده شــده و دیوارهــا بــا ورق ام دی اف و ســقف بــا تایــل بــه 

ــده اســت.  ــردازی مربوطــه اجراگردی ــور پ ــا ن ــو ب صــورت د کوراتی

درب ورودی مغــازه فــوق از شیشــه ســکوریت و یــک عــدد درب 

کشــویی فلــزی بــه صــورت حفــاظ بــا قوطــی فلــزی جلــوی درب 

ــده اســت. ــه گردی شیشــه ای ســکوریت تعبی

طبقــه اول بــه مســاحت 140 متــر مربــع بــه صــورت یــک واحــد 

دفتــر کار و مســاحت 14 متــر مربــع بــه صــورت بالکــن احــداث 

ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 140 مت ــه مس ــه دوم ب ــت. طبق ــده اس گردی

صــورت دو واحــد دفتــر کار و مســاحت 14 متــر مربــع بــه صــورت 

ــه مســاحت 108  ــه ســوم ب ــده اســت. طبق ــن احــداث گردی بالک

ــع  ــر مرب ــر کار و 8 مت ــد دفت ــک واح ــورت ی ــه ص ــع ب ــر مرب مت

ــوق  ــاختمان ف ــخصات س ــه مش ــت ک ــده اس ــت گردی ــن ثب بالک

عبــارت اســت از اســکلت فلــزی و کــف ســرامیک و دیوارهــا گــچ 

و رنــگ درب هــای داخلــی چوبــی پنجره هــای خارجــی آلومینیــوم 

ــه  ــر آبــی و سیســتم گرمایــش موتورخان سیســتم ســرمایش کول

مرکــزی و رادیاتــور مــی باشــد. کل مجموعــه دارای یــک انشــعاب 

آب مشــترک و یــک انشــعاب گاز مشــترک بــوده ولــی هریــک از 

واحدهــا دارای کنتــور بــرق مجــزا مــی باشــد. کــف و دیواره هــای 

ــقف  ــه تاس ــت و بقی ــنگ گرانی ــاع 1/6 باس ــا ارتف ــه ت ــتگاه پل دس

ــوق  ــگ پوشــیده شــده اســت. قدمــت ســاختمان ف ــچ و رن از گ

حــدود 4۵ ســال مــی باشــد کــه در ســال 138۵ تعمیــر و 

بازســازی گردیــده اســت. نظریــه کارشناســی: بــا توجــه بــه مــوارد 

صدراالشــاره و در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات کارشناســی در قضیه 

از جملــه عرضــه و تقاضــای ملــک در زمــان مباشــرت بــه ارزیابــی 

ــان   ــه ی ششــدانگ عرصــه  و اعی ــب قیمــت پای ــه نظــر اینجان ب

ملــک فــوق  در صــورت بــال معــارض بــودن جهــت نقــل و انتقــال  

و بــدون در نظــر گرفتــن  ســوابق ثبتــی  و همچنیــن دیونــی کــه 

ــال  ــر 468۵0000000 ری ــود داشــته باشــد  براب ــن اســتئ وج ممک

معــادل چهــار میلیــارد و ششــصدو هشــتاد و پنــج میلیــون تومــان 

ــرآورد و اعــالم مــی گــردد  اوصــاف ملــک مــورد مزایــده ب

م الف 16194 دادورز شعبه 6 اجرای احکام مدنی  اصفهان 

آگهی مزایده
ــدانگ  ــه 9400234 شش ــی کالس ــده اجرای ــده پرون ــی مزای آگه

ــوزه  ــک ح ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 36 اصل ــالک 1914 فرع پ

ــادات درب  ــه س ــر محل ــان قمص ــانی کاش ــه نش ــر ب ــی قمص ثبت

ــر 26 امــالک  ــت 4204 در صفحــه 478 دفت ــل ثب ــه ذی ــش ک آت

بــه نــام آقــا گل خاندایــی قمصــری ثبــت و ســند مالکیــت المثنی 

ــا و شــرقا  ــا حــدود و مشــخصات شــماال محدب ــده ب صــادر گردی

ــر و  ــر و 9 مت ــای 10/70 مت ــه طول ه ــوب شــرقی ب ــه طــرف جن ب

9متــر  ســنگچین بلنــد بــه باغچــه 138 شــرقا اول بــه طول هــای 

4 متــر و 8/80 متــر و ۵ متــر و ۵/80 متــر و 6متــر ســنگچین بلنــد 

ــی اســت  ــه جنوب ــه راه باغچــه شــماره 13۵ دوم ک ــت ب ــورد ثب م

1/80 متــر و ســوم بــه طــول 3متــر بــراه جنوبــا بــه طــول 23/60 

ــا  ــه شــارع غرب ــورار ب متــر و 9۵ ســانتیمتر و 10/۵ متــر درب و دی

اول بــه طــول 9/40 متــر بــا اماکــن و باغچــه بــه شــماره باقیمانــده 

ــر  ــه طــول 34/10 مت ــت دوم ب 1323 فرعــی مجــری از مــورد ثب

ــه  ــزی ب ــن مشــجر 7 قفی ــه جــوی زمی ــت ب ــورد ثب ســنگچین م

شــماره 1324 فرعــی و طبــق نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ 

پــالک فــوق، در حــال حاضــر بــه صــورت قطعــه زمیــن محصــور 

ــر ســاختمان مســکونی  ــوار بصــورت ســنگچین مشــتمل ب ــا دی ب

ــر  ــاحت 1163/۵ مت ــه مس ــه ب ــال دارای عرص ــت 40 س ــا قدم ب

ــع، ســقف  ــه مســاحت 9۵ مترمرب ــع و ســاختمان همکــف ب مرب

تیرچوبــی و تختــه و دارای امتیازهــای شــهری آب و بــرق و گاز و 

نیــز پایــان کار و حیــاط ســازی و اســتخر ذخیــره آب مــی باشــد که 

بــا توجــه بــه اعــالم کارشــناس رســمی دادگســتری پــالک در ضلع 

جنوبــی بــه مقــدار 60 متــر مربــع عقــب نشــینی دارد و جمعــا بــه 

ــی  ــده ملک ــی گردی ــی و قطع ــال ارزیاب ــغ 3/746/۵00/000 ری مبل

نامبــرده بــاال کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 60232- 1392/11/07 

ــاری  ــی اعتب ــه اســناد رســمی 26 کاشــان در رهــن تعاون دفترخان

ــی  ــاعت 9 ال ــت، از س ــده اس ــتقر ش ــان مس ــه کاش ــن االئم ثام

ــناد  ــرای اس ــد اج ــورخ 1396/07/19 در واح ــنبه م 12 روز چهارش

رســمی کاشــان واقــع در بلــوار باهنــر نبــش میــدان جهــاد محــل 

اداره ثبــت اســناد و امــالک بــه مزایــده گــزارده مــی شــود. مزایــده 

ــه  ــه هرکــس ک ــال شــروع و ب ــه 3/746/۵00/000 ری ــغ پای از مبل

خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه می 

شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه آب، 

ــم از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک و مصــرف در  ــرق و گاز اع ب

صورتیکــه مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و 

عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 

قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بعهــده برنــده مزایــده 

ــازاد،  ــود م ــورت وج ــده در ص ــس از مزای ــه پ ــن آنک ــت ضم اس

وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 

مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا چنانجــه روز مزایــده مصــادف 

بــا تعطیــل رســمی غیرمترقبــه گردد،مزایــده اولیــن روز اداری بعــد 

از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر خواهــد بــود. مــورد 

مزایــده طبــق ســند رهنــی بیمــه مــی باشــد ایــن آگهــی در یــک 

نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار مــورخ 1396/06/20 درج و منتشــر 

مــی گــردد.

رئیس اداره ثبت کاشان سلمانی  1060/ م الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 

و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت  ثبت ــف وضعی تکلی

ــاد  رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب

ــمی  ــناد رس ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ برخ

مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی 

ــده اســت  ــل محــرز گردی ــان ذی ــه و بالمعــارض متقاضی و مالکان

لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

ــه منظــور اطــالع عمــوم  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و ب

مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 

ــان  ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک

ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن اعتراضــی داشــته باشــند  م

آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 

و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 

. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی ــررات اس ــق مق ــراض طب اعت

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.

پرونــده  کالســه   139660302018000242 شــماره  رای  برابــر 

1392114402018000284 آقــای عزیــز هللا عســگری فیــل آبــادی 

فرزنــد علــی بابــا بشــماره شناســنامه 11 صادره از فارســان  نســبت 

بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  211.90 متــر مربــع 

ــر روی قســمتی از  ــی ب ــی احداث ــه اعیان ــاء ثمنی ــه اســتثناء به ب

پــالک 103  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای علیرضــا عمــاد زاده

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/0۵/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/06/13

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 494 /37/0۵/

ــخ 96/0۵/24  ــه تاری ــف/م ب ال

تاریخ ارسال: 96/0۵/28

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960493 خواهــان علــی مشــتاقی بــا 

وکالــت خانــم شیاســی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه چــک    بــه 

طرفیــت حمیــد رضــا صادقــی  فرزنــد محمــود  تقدیــم نمــوده و 

وقــت رســیدگی بــرای روز چهــار شــنبه   مــورخ 96/7/12  ســاعت 

9 صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 

ــاده  ــه م ــتندا ب ــان مس ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب

73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 

خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان 

خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای 

ــی  ــه و نســخه ثان ــالف   مراجع ــع حــرم شــورای حــل اخت مداف

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 

وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.

شــماره: 183۵6م الــف دفتــر شــعبه 12  شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

معاون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی:

افزایش امید به زندگی در ایران چشمگیر است 
عضو انجمن صنفی جراحان عمومی ایران:

چطور بفهمیم کم خونی داریم؟

نقدی بر کیفیت رستوران های شهر

 فراموش نکنید
مشتری پادشاه است 
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 در پی گالیه پیشکسوت قرآنی 
انجام می شود

 جمع آوری لوح های مرتالن وهابی 
از قوه قضائیه

ــده،  ــوی  بل ــن موس ــید محس ــه س ــی مصاحب در پ
پیشکســوت قرآنــی کشــور و گالیــه از انتشــار 
وهابــی  قاریــان  اصطــالح  بــه  ترتیل هــای 
حرکتــی  در  تهــران  دادگســتری  کشــور،  در 
خودجــوش، تمامــی لوح هــای ایــن افــراد را 
از مجموعــه قــوه قضائیــه جمــع آوری کــرده و 
ــه  ــز ب ــا نی ــر نهاده ــا دیگ ــت ت ــنهاد داده اس پیش

ایــن حرکــت بپیوندنــد.
قــرآن  امــور  داوودی نســب، مســئول  مهــدی 
ــران  ــتان ته ــتری اس ــی دادگس ــت فرهنگ معاون
ــرآن  ــی ق ــزاری بین الملل ــا خبرگ ــو ب در گفت و گ
ــید  ــر س ــه اخی ــه مصاحب ــاره ب ــا اش ــا(، ب )ایکن
محســن موســوی  بلــده، پیشکســوت قرآنــی 
کشــور، بــا ایکنــا در رابطــه بــا قاریــان وهابــی کــه 
بــه طــور علنــی بــه بدگویــی از شــیعه می پردازنــد، 
اظهــار کــرد: قــاری پلیــد وهابــی )ســدیس( 
ــا  ــد و ب ــی می کن ــیعه بدگوی ــرمی از ش ــا بی ش ب
ــه  ــل شــیعیان و ب ــه قت ــد ب جســارت تمــام تهدی
کنیــزی گرفتــن نامــوس شــیعه می کنــد یــا 
ــده  ــان جنگن ــار خلب ــی در کن ــر وهاب ــاری دیگ ق
می نشــیند و در یمــن بمب افکنــی می کنــد و 
ــا  ــود و ب ــی می ش ــوم یمن ــیعیان مظل ــل ش قات

افتخــار در رســانه ها خبرپراکنــی می کننــد.
فرهنگــی  معاونــت  قــرآن  امــور  مســئول 
ــا  ــی ب ــه داد: ول ــران ادام دادگســتری اســتان ته
وجــود ایــن همچنــان نرم افزارهــای تــالوت ایــن 
ــود  ــش می ش ــرآن پخ ــان ق ــالح قاری ــه اصط ب
و برخــی نیــز متأســفانه بــه تقلیــد از ایشــان 
می پردازنــد کــه ایــن درد بزرگــی اســت و متأســفانه 

ــت. ــده اس ــی مان ــش باق ــدون واکن ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد: ب ــح ک ــب تصری داوودی نس
ــده،  ــوی بل ــتاد موس ــق اس ــه بح ــت گالی در اجاب
ــران  ــتان ته ــتری اس ــی دادگس ــت  فرهنگ معاون
ســازمان خــود و تمــام واحدهــای وابســته را 
از تهیــه و پخــش ایــن تالوت هــا منــع کــرده   

ــت. اس
فرهنگــی  معاونــت  قــرآن  امــور  مســئول 
دادگســتری اســتان تهــران اظهــار کــرد: همچنیــن 
معاونــت فرهنگــی دادگســتری اســتان تهــران بــه 
ــنهاد  ــز پیش ــه نی ــوه قضائی ــی ق ــت فرهنگ معاون
قــوه  مجموعــه  کل  از  تالوت هــا  ایــن  داده 

قضائیــه در کل کشــور جمــع آوری شــود.
داوودی نســب در پایــان بیــان کــرد: همچنیــن در 
ایــن پیشــنهاد آمــده اســت کــه داوران مســابقات 
قــرآن قــوه قضائیــه نیــز در تمامــی ســطوح 
ــل  ــدن ترتی ــالوت نش ــر ت ــال ب ــابقات امس مس
متســابقان بــر اســاس الحــان ایــن قاریــان 

ــند. ــته باش ــد داش ــراه تأکی گم

گردشگری
روستای مردان

تابســتانی  ســفر  یــک  بــرای  هنــوز  اگــر 
ــار  ــم ب ــنهاد می کنی ــد، پیش ــزی نکرده ای برنامه ری
و بندیلتــان را بــه مقصــد اســتان البــرز و طالقــان 
ببندیــد و در تونــل زمــان بــه عقــب حرکــت 
ــتایی  ــه روس ــاوت ب ــفر متف ــک س ــن ی ــد؛ ای کنی
ــاره آن  متفــاوت اســت کــه احتمــاال هیــچ گاه درب

ید. نشــنیده ا
 نــام ایــن روســتا »ایستا«ســت؛ روســتایی کــه بــا 
ــن  ــب مرموزتری توقفــش در گذشــته توانســته لق
ــد.  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــور را ب ــتای کش روس
بــرای دیــدن ایــن روســتا بایــد بــه شــمال شــرقی 
طالقــان برویــد. جایــی در 1700 متــری ایــن 
ــری از ماشــین هســت  ــه خب شــهر؛ جایــی کــه ن
و نــه تلویزیــون و موبایــل؛ هرچــه در ایــن روســتا 
می بینیــد، ســکوت اســت و رفــت و آمــد آرام 
مردمــی کــه بــه زندگــی ساکنشــان خــو گرفته انــد 
ــه  ــان را ب ــد زندگی ش ــازه نمی دهن ــما اج ــه ش و ب

هــم بزنیــد.
ــد،  ــزا ندارن ــردم روســتای ایســتا عروســی و ع م
تولدشــان را جشــن نمی گیرنــد و مراســمی مثــل 
ســالگرد ازدواج برایشــان بی معناســت. آن هــا 
میهمان نــواز هســتند، امــا تــا وقتــی کــه یــک زن 
ــد.  ــته باش ــان را نداش ــه روستای ش ــد ورود ب قص
ایســتا  روســتای  بــه  ســفر  بــرای  بنابرایــن 
ــک  ــن ی ــوید. ای ــی ش ــی راه ــد خانوادگ نمی توانی

ســفر کامــال مردانــه اســت. 
و هیــچ  ندارنــد  ایســتایی ها شناســنامه هــم 
ــل  ــا در مقاب ــد. آن ه ــت نمی گیرن ــی از دول خدمات
امکانــات جدیــد و تکنولــوژی جبهــه می گیرنــد و 
حاضــر نیســتند هیــچ چیــز جدیــدی را بپذیرنــد؛ 
خدمــات  گاز،  بــرق،  لوله کشــی،  آب  حتــی 

ــن. ــی و تلف درمان
 روستای درختان تبریزی

در روســتا زنــان هــم زندگــی می کننــد، امــا 
ــع  ــوند. درواق ــارج می ش ــه خ ــدرت از خان ــه ن ب
 فقــط وقتــی مجبــور هســتند از خانــه بیــرون 

می روند. 
ــه ایســتایی ها  ــای بســته ای ک ــن دنی ــام ای ــا تم ب
بــرای خودشــان دســت و پــا کرده انــد، آن هــا 
ثروتمندنــد و منبــع درآمدشــان هــم فــروش 
زمین هــای پــدری اســت کــه در تبریــز داشــته اند. 
ــد، دور  ــتا دارن ــاورزی در روس ــن کش ــا زمی آن ه
ــور  ــزی محص ــان تبری ــا درخت ــان را ب زمین هایش
زمین هــا  ایــن  از  را  مایحتاجشــان  و  کرده انــد 

می کننــد.  تامیــن 
ــه از  ــت ک ــزی اس ــم و تمی ــتای منظ ــتا روس ایس
دور شــبیه بــه یــک دهکــده کوچــک ســبز بــه نظــر 

گردشــگری  می رســد. 

ــه  ــراز از خطب ــه ف ــرم)ص( در س ــر اک پیامب
ــد  ــام برده ان ــر از حضــرت مهدی)عــج( ن غدی
ــی  ــت اله ــا و مأموری ــوص ویژگی ه و درخص

ــد. ــح داده ان ایشــان توضی
ــوم  ــه س ــتناد آی ــه اس ــا، ب ــزارش ایکن ــه گ ب
ــال  ــد متع ــه خداون ــده ک ــه مائ ــوره مبارک س
ــْم  ــْم ِدیَنکُ ــُت َلکُ ــْوَم َأکَْمْل ــد: »اْلَی می فرماین
َوَأْتَمْمــُت َعَلْیکُــْم نِْعَمِتــی َوَرِضیــُت َلکُــُم 
الِْْســالََم ِدیًنــا«، روز غدیــر، روز اکمــال دیــن 

ــت.  ــریت اس ــرای بش ب
ــت و  ــی اهمی ــه  خوب ــوان ب ــه می ت ــن آی از ای
عظمــت روز غدیــر را دریافــت. در ایــن میــان 
بهتریــن راه بــرای آشــنایی با ایــن روز و روش 
اکمــال دیــن خداونــد، بی گمــان خطابــه 
ــران)ص( در  ــم پیامب ــدی اســت کــه خات بلن
واپســین روزهــای عمــر شــریف خــود در 
ــر  ــدگان هــزاران زائ ــر دی ــر خــم و در براب غدی

ــد.  ــان فرمودن ــت هللا الحــرام بی بی
خطبــه غدیــر نه تنهــا بهتریــن منبــع شــناخت 
بــرای  متــن  بهتریــن  بلکــه  غدیــر،  روز 
شــناخت دیــن اســالم و طــرح کلــی هدایــت 
بشــر اســت؛ چــرا کــه پــس از واقعــه غدیــر 
ــد  ــرای اب ــوت ب ــله نب ــن، سلس ــال دی و اکم
ــریت در  ــت بش ــروژه هدای ــد و  پ ــم ش خت
ــب  ــن قال ــازه ای اســتمرار یافــت. ای ــب ت قال

تــازه، همــان سلســله اوصیــا بــود کــه البته در 
میــان پیامبــران گذشــته نیــز ســابقه داشــت. 
چنانکــه بســیاری از انبیــا بــرای خــود وصــی 
ــام  ــا راه و اهــداف ناتم ــد ت انتخــاب می کردن
آن هــا را تکمیــل کنــد و در مســیر دشــوار 
هدایــت بشــر بــه ســمت راه پــروردگار ایشــان 

ــد. ــاری کن را اعتضــاد و ی
مســئله ای کــه در ایــن نوشــتار قصــد توضیــح 
آن را داریــم، موضــوع مهدویــت در خطبــه 
غدیــر اســت؛ چــرا کــه بنــا بــر ادعــای 
ــی و  ــرح کل ــر ط ــه غدی ــا، خطب ــین م پیش
ــا روز قیامــت اســت  ــت بشــر ت ــع هدای جام
کــه از ناحیــه پــروردگار و از زبــان نبــی ختمی 

مرتبــت)ص( در روز غدیــر بیان شــده اســت. 
همچنیــن گفتمــان مهدویــت و امامــت خاتــم  
اوصیــا حضــرت مهدی)عــج(، رکــن اســتمرار 
الهــی اســت کــه جایــگاه  ایــن دعــوت 
ــه  ــاختار ب ــازمان و س ــن س ــژه ای را در ای وی

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص خ
ــر اکــرم)ص(  ــه پیامب ــم ک ــد بنگری حــال بای
در خطبــه غدیــر چگونــه از ایــن موضــوع 
ــرت  ــد و حض ــخن گفته ان ــی س ــم و حیات مه
مهدی)عــج( را بــا چــه کلماتــی بــه حاضــران 
ــد.  ــی کرده ان ــده معرف ــر و نســل های آین غدی
ــاذری، کارشــناس مباحــث  حجت االســالم اب
مهدویــت، در گفت وگویــی کــه در ایــن زمینــه 
ــه  ــراز از خطب ــه ف ــه س ــت، ب ــا داش ــا ایکن ب
ــا  ــاره ی ــه اش ــه در آن ب ــرد ک ــاره ک ــر اش غدی
ــرت  ــت و حض ــاره مهدوی ــت درب ــه صراح ب
ــه شــده اســت. در  مهدی)عــج( ســخن گفت
ادامــه بــه ذکــر ایــن ســه فــراز و توضیــح آن 

می پردازیــم:
پیامبــر  خطبــه،  فرازهــای  از  یکــی  در 
ــد  ــان می کنن ــم را بی ــی مه ــرم)ص( اصل اک
ــال  ــور اکم ــاس و مح ــه اس ــر اینک ــی ب مبن
دیــن، از طریــق امامــت میســر اســت. 

نکتــه بعــد اینکــه ایــن مســیر تــا روز قیامــت 
ادامــه خواهــد داشــت و کســانی کــه از ایــن 

مســیر خــارج شــوند، در شــمار گمراهــان 
قــرار می گیرنــد: َمعاِشــَر الّنــاِس، ِإنَّمــا َأکَْمــَل 
َوَجــلَّ دیَنکُــْم ِبِإماَمِتــِه. َفَمــْن َلــْم  هللا َعزَّ
ــدی  ــْن ُوْل ــُه ِم ــوُم َمقاَم ــْن َیُق ــِه َوِبَم ــمَّ ِب َیأَْت
ــْرِض  ــِة َواْلَع ــْوِم اْلِقیاَم ــی َی ــِه ِإل ــْن ُصْلِب ِم
ــْت  ــَن َحِبَط ذی ــَک الَّ ــلَّ َفُأولِئ َوَج ــی هللا َعزَّ َعَل
ْنیــا َواْلِخــَرِة َو ِفــی الّنارُِهــْم  َأْعماُلُهــْم ِفــی الدُّ
ــْم  ــذاُب َوالُه ــُم اْلَع ــُف َعْنُه ــُدوَن، الُیَخفَّ خالِ

ــروَن.  ُیْنَظ
ــن را  ــّل دی ــد عّزوج ــان! خداون ــان مردم ه
بــا امامــت علــی)ع( تکمیــل فرمــود. اینــک 
ــدان  ــینانش از فرزن ــه از او و جانش ــان ک آن
ــتاخیز  ــی رس ــا برپای ــل او - ت ــن و از نس م
و عرضــه بــر خــدا - پیــروی نکننــد، در 
دو جهــان کرده هایشــان بیهــوده بــوده و 
در آتــش دوزخ ابــدی خواهنــد بــود؛ بــه 
گونــه ای کــه نــه از عذابشــان کاســته شــود و 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــان فرصت ــه برایش ن

حضــرت در ایــن فــراز بــه صــورت کلــی بیــان 
ــی)ع(  ــرت عل ــت از حض ــه امام ــد ک فرمودن
شــروع می شــود و توســط فرزنــدان ایشــان 

ــد.  ــا روز قیامــت اســتمرار پیــدا می کن ت
ــر  ــر، پیامب ــه غدی در بخــش دیگــری از خطب
حضــرت  از  بــه  صراحــت  اکــرم)ص( 
ــه  ــان را ب ــد و ایش ــام می برن ــج( ن مهدی)ع
عنــوان فــردی کــه حقــوق از دســت رفته الهــی 
ــَر  ــد: َمعاِش ــی می کنن ــتاند، معرف را بازمی س
ــلوٌک  ــلَّ َمْس َوَج ــَن هللا َعزَّ ــوُر ِم ــاِس، النُّ الّن
ــمَّ  ــٍب، ُث ــی طالِ ــِن َأب ــی ْب ــی َعِل ــمَّ ف ــی ُث ِف
ذی  ِفــی النَّْســِل ِمْنــُه ِإَلــی اْلقاِئــِم اْلَمْهــِدی الَّ

ــا. ــَو َلن ــّق ُه ــکُلِّ َح ــقِّ هللا َو ِب ــُذ ِبَح َیأُْخ
ــل  ــد عّزوج ــوی خداون ــور از س ــان! ن  مردم
در جــان مــن، ســپس در جــان علی بــن  
تــا قائــم  او  آنــگاه در نســل  ابی طالــب، 
مهــدی - کــه حــق خــدا و مــا را می ســتاند 

ــت. ــه اس ــای گرفت - ج

 سیمای حضرت مهدی)عج( 
در آینه خطبه غدیر

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه یــک شــهر اصفهــان 
ــرح  ــرای ط ــت اج ــت و جه ــه والی ــا ده ــان ب ــت: همزم گف
ــی در  ــوی«، ویژه برنامه های ــن نب ــال دی ــوی، اکم ــت عل »والی
جــوار حــرم مطهــر 1۵ امامــزاده جلیل القــدر ناحیــه یــک شــهر 

ــود.  ــرا می ش ــان اج اصفه
ــار  ــماعیل پور اظه ــا اس ــلمین محمدرض ــالم و المس حجت االس
کــرد: بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده و بــا همــکاری 
و مشــارکت اعضــای هیئــت امنــا و همچنیــن مدیــران مراکــز 
فرهنگــی و قرآنــی امامــزادگان بزرگــوار شــهر اصفهــان همزمــان 
ــوی،  ــت عل ــرح »والی ــت اجــرای ط ــت و در جه ــه والی ــا ده ب
اکمــال دیــن نبــوی«، ویژه برنامه هایــی در جــوار حــرم مطهــر 
ــرا  ــان اج ــهر اصفه ــک ش ــه ی ــدر ناحی ــزاده جلیل الق 1۵ امام

می شــود.

ــالد  ــن می ــزاری جش ــامل برگ ــا ش ــن برنامه ه ــزود: ای وی اف
ــهدای  ــای ش ــم خانواده ه ــادی)ع(، تکری ــام  ه ــعادت ام باس
هشــت ســال دفــاع مقــدس و همچنیــن خانواده هــای 
ــزز،  ــل از ســادات مع ــه همــراه تجلی ــع حــرم ب شــهدای مداف
برپایــی همایش هــای بانــوان والیــی، برپایــی خیمه هــای 
ــد  ــبت عی ــه مناس ــادی ب ــای ش ــی کاروان ه ــت، برپای معرف
ســعید غدیــر خــم و همچنیــن اجــرای جشــن های عیــد 
غدیــر خــم و برپایــی ایســتگاه های صلواتــی اســت کــه در ایــن 
روزهــا در جــوار بقــاع متبرکــه شــاخص ناحیــه یــک اصفهــان 

اجــرا می شــوند. 
ــا  ــا 1۸ شــهریورماه ب ــخ ۹ شــهریورماه ت ــا از تاری ــن برنامه ه ای
ــغ بومــی در جــوار حــرم مطهــر  همــکاری و مشــارکت 1۵ مبّل

ــود. ــرا می ش ــان اج ــزادگان اصفه امام

ــتی و  ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــس اداره می رئی
گردشــگری شــهر کاشــان از بررســی باستان شناســی 
ــه  ــد محوط بخــش نیاســر کاشــان و شناســایی چن

ــر داد. ــن بخــش خب تاریخــی در ای
ــی  ــراث  فرهنگ ــس اداره می ــاوری، رئی ــن ج محس
مطلــب گفــت:  ایــن  اعــالم  بــا  کاشــان،  شــهر 
بــا توجــه بــه اهمیــت بخــش نیاســر و وجــود 
ــت  ــک هیئ ــه، ی ــن منطق ــدد در ای ــایت های متع س
ــین زاده  ــواد حس ــتی ج ــه سرپرس ــی ب باستان شناس
بررســی  دانشــگاه کاشــان در حــال  اســتادان  از 
نیاســر  بخــش  در  شناسایی شــده  محوطه هــای 

کاشــان هســتند.
بررســی ها  ایــن  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  جــاوری 

 مکمــل پــروژه کاوش محوطــه باســتانی اســترک 
و جوشــقان اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
کاشــان از هزاره هــای پیــش از میــالد محــل زندگــی 
 اقــوام مختلــف بــوده، کســب اطالعــات در ایــن زمینه 
و تهیــه نقشــه باستان شناســی شــهر کاشــان جهــت 
روشــن کــردن وضعیــت باستان شناســی در ایــن 

ــد. ــر می رس ــه  نظ ــروری ب ــه، ض منطق
ــه  ــد محوط ــته چن ــه گذش ــی هفت ــه داد: ط او ادام
پیــش از تاریــخ )دوره مــس و ســنگ( و چنــد 
ــش  ــانی( در بخ ــکانی و ساس ــی )اش ــایت تاریخ س
ــق  ــه پــس از بررســی دقی نیاســر شناســایی شــد ک
ــن  ــری از ای داده هــای کشف شــده، اطالعــات دقیق ت

ــد. ــد ش ــر خواه ــی ها منتش بررس

 اجرای ویژه برنامه های دهه والیت 
در ۱۵ امامزاده ناحیه یک شهر اصفهان

 شناسایی چند محوطه تاریخی 
در بخش نیاسر کاشان

،،
خطبــه غدیــر طــرح کلــی و جامــع 
هدایــت بشــر تــا روز قیامــت اســت 
کــه از ناحیــه پــروردگار و از زبــان نبــی 
روز غدیــر  در  مرتبــت)ص(  ختمــی 

بیــان شــده اســت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره 
ثبت اسناد کاشان

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی  ــند رس س

مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان تصرفات 

مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده اســت 

. لــذا  مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا 

بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در2  نوبــت بــه 

فاصلــه 1۵ روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص 

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 

ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری داشــته باشــند . مــی توانن

ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب آگه

ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب

ــراض .  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد

اول. شــماره13۹660302034010704هیأت  1(رای   

محمــد اکبــری شــاد فرزند حســن بشــماره شناســنامه 

ــی126216۵032-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 2۵1 ص

ســه دانــگ ازششــدانگ مغــازه بمســاحت23/4۹ 

ــع بشــماره10 فرعــی مجــزی ازشــمار7 فرعــی  مترمرب

و قســمتی ازمشــاعات پــالک 2112 – اصلــی واقــع در 

ــمی(  ــان)مالک رس ــش1 کاش بخ

13۹660302034010706هیــأت  شــماره  2(رای 

الــه  فضــل  فرزنــد  عســکری  پــور  اول.عبــاس 

از کاشــان بشــماره  بشــماره شناســنامه ۹ صــادره 

ملــی12617۵4417- ســه دانــگ از ششــدانگ مغــازه 

بمســاحت23/4۹ مترمربــع بشــماره10 فرعــی مجــزی 

ازشــمار7 فرعــی وقســمتی از مشــاعات پــالک 2112 – 

اصلــی واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک رســمی(

13۹660302034010670هیــأت  شــماره  3(رای   

الــه  فضــل  فرزنــد  عســکری  پــور  اول.عبــاس 

از کاشــان بشــماره  بشــماره شناســنامه ۹ صــادره 

ــه  ــگ از ششــدانگ خان ــی12617۵4417- ســه دان مل

ــزی  ــی مج ــماره11 فرع ــاحت121/44مترمربع بش بمس

ازشــمار1 فرعــی و قســمتی از مشــاعات پــالک 2112 – 

اصلــی واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک رســمی(

13۹660302034010671هیــأت  شــماره  4(رای   

اول. محمــد اکبــری شــاد فرزنــد حســن بشــماره 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   2۵1 شناســنامه 

ــه  ــدانگ خان ــگ از شش ــه دان ــی126216۵032- س مل

ــزی  ــی مج ــماره11 فرع ــاحت121/44مترمربع بش بمس

ازشــمار1 فرعــی و قســمتی از مشــاعات ازپــالک 2112 

ــمی( ــان)مالک رس ــش1 کاش ــع در بخ ــی واق – اصل

شــماره13۹6603020340106۹3هیأت  ۵(رای   

الــه  فضــل  فرزنــد  عســکری   پــور  عبــاس  اول. 

از کاشــان بشــماره  بشــماره شناســنامه ۹ صــادره 

ــه  ــگ از ششــدانگ خان ــی12617۵4417- ســه دان مل

بمســاحت146/3۵مترمربع بشــماره12 فرعــی مجــزی 

پــالک 2112 –  از   از شــماره 2و3 و4و۵و7 فرعــی 

اصلــی واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک رســمی(

6(رای شــماره13۹6603020340106۹4هیأت اول. 

زهــرا مســگری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 216 

صــادره از کاشــان بشــماره ملــی12623764۵۹- ســه 

دانــگ از ششــدانگ خانــه بمســاحت146/3۵مترمربع 

ازشــماره 2و3 و4و۵و7  فرعــی مجــزی  بشــماره12 

فرعــی از  پــالک 2112 – اصلــی واقــع در بخــش1 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

13۹6603020340106۹۵هیــأت  شــماره  7(رای 

الــه  فضــل  فرزنــد  عســکری   پــور  عبــاس  اول. 

بشــماره  کاشــان  از  بشــماره شناســنامه ۹ صــادره 

ملــی12617۵4417- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 

مغــازه بمســاحت1۹/2۵مترمربع بشــماره13 فرعــی 

مجــزی از 7 فرعــی وقســمتی از مشــاعات پــالک 2112 

– اصلــی واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک رســمی( 

اول.  شــماره13۹6603020340106۹6هیأت  ۸(رای 

محمــد اکبــری شــاد فرزند حســن بشــماره شناســنامه 

ــی126216۵032-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 2۵1 ص

مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 

بمســاحت1۹/2۵مترمربع بشــماره13 فرعــی مجــزی از 

7 فرعــی وقســمتی از مشــاعات پــالک 2112 – اصلــی 

واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک رســمی( 

13۹660302034010700هیــأت  شــماره  ۹(رای 

الــه  فضــل  فرزنــد  عســکری   پــور  عبــاس  اول. 

بشــماره  کاشــان  از  بشــماره شناســنامه ۹ صــادره 

ملــی12617۵4417- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 

مغــازه بمســاحت16/36مترمربع بشــماره14 فرعــی 

مجــزی از ۵ فرعــی وقســمتی از مشــاعات  پــالک 2112 

– اصلــی واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  شــماره13۹660302034010702هیأت  10(رای   

ــنامه  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــگری  فرزن ــرا مس زه

ــی12623764۵۹-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 216 ص

مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 

بمســاحت16/36مترمربع بشــماره14 فرعــی مجــزی از 

۵ فرعــی وقســمتی از مشــاعات  پــالک 2112 – اصلــی 

واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک رســمی( 

13۹6603020340106۹۹هیــأت  شــماره  11(رای 

الــه  فضــل  فرزنــد  عســکری   پــور  عبــاس  اول. 

بشــماره  کاشــان  از  بشــماره شناســنامه ۹ صــادره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه  ملــی12617۵4417-- 

یکبــاب مغــازه بمســاحت3۸/۹مترمربع بشــماره1۵ 

فرعــی مجــزی از 6 فرعــی وقســمتی از مشــاعات 

پــالک 2112 – اصلــی واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک 

رســمی( 

اول.  شــماره13۹6603020340106۹۸هیأت  12(رای 

زهــرا مســگری فرزنــد فضــل الــه بشــماره شناســنامه 

ــی12623764۵۹-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 216 ص

مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 

بمســاحت3۸/۹مترمربع بشــماره1۵ فرعــی مجــزی از 

6 فرعــی وقســمتی از مشــاعات پــالک 2112 – اصلــی 

واقــع در بخــش1 کاشــان)مالک رســمی(

13(رای شــماره13۹66030203400۵۹21هیأت اول.لیــال 

ــد حســین بشــماره شناســنامه  ــی کاشــانی فرزن فخرئ

4۸1۵3 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1260471640-

بمســاحت203/3مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 

از  ازشــماره4و3و2فرعی  مجــزی  فرعــی  بشــماره6 

پــالک  2320 - اصلــی بخش1 کاشــان)مالک رســمی(

اول. شــماره13۹66030203400۵۸26هیأت  14(رای 

ــنامه 23۸  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــی فرزن اصغرمخمل

ملــی1262273013- بشــماره  کاشــان  از  صــادره 

بمســاحت211/30مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره1 فرعــی از پــالک 3320- اصلــی بخــش1 

رســمی(  کاشــان)مالک 

13۹66030203400۵۸۸3هیــأت  شــماره  رای   )1۵

ــماره  ــد ش ــد محم ــرد فرزن ــی زاده مج ــد گل اول0احم

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه6۸2 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ملی1261640233-س

چهاربــاب مغــازه بمســاحت۸۹/07 مترمربــع بشــماره11 

از  وقســمتی  فرعــی  شــماره6  از  مجــزی  فرعــی 

مشــاعات پــالک 6066- اصلــی بخــش 1 کاشــان 

)مالــک رســمی(

13۹66030203400۵۸۸4هیــأت  شــماره  رای   )16

محمــد  فرزنــد  مجــرد  زاده  گلــی  اول0عبــاس 

شــماره شناســنامه۸03صادره از کاشــان بــه شــماره 

ملی1261۵1003۸-یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

چهاربــاب مغــازه بمســاحت۸۹/07 مترمربــع بشــماره11 

از  وقســمتی  فرعــی  شــماره6  از  مجــزی  فرعــی 

مشــاعات پــالک 6066- اصلــی بخــش 1 کاشــان 

)مالــک رســمی(

13۹66030203400۵۸۸1هیــأت  شــماره  رای   )17

ــد شــماره  ــد محم ــی زاده مجــرد فرزن ــود گل اول0محم

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه37۹01صادره 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــک دان ملی126036۹031-ی

چهاربــاب مغــازه بمســاحت۸۹/07 مترمربــع بشــماره11 

از  وقســمتی  فرعــی  شــماره6  از  مجــزی  فرعــی 

مشــاعات پــالک 6066- اصلــی بخــش 1 کاشــان 

)مالــک رســمی(

شــماره13۹66030203400۵۸۸2هیأت  رای   )1۸

شــماره  احمــد  فرزنــد  افشــار  امیــن  اول0مریــم 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه406۹صادره 

ملی1261017031-یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

چهاربــاب مغــازه بمســاحت۸۹/07 مترمربــع بشــماره11 

از  وقســمتی  فرعــی  شــماره6  از  مجــزی  فرعــی 

مشــاعات پــالک 6066- اصلــی بخــش 1 کاشــان 

رســمی( )مالــک 

13۹660302034001717هیــأت  شــماره  1۹(رای 

محمــد  فرزنــد  ده  ســه  جعفــری  اول.مســیب 

بشــماره  کاشــان  از  ۹صــادره  شناســنامه  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1262۹3۹۹33-ششــدانگ 

ــزی  ــماره۸فرعی مج ــع بش ــاحت۵۸/۸۸ مترمرب بمس

ــش1  ــع در بخ ــی واق ــالک 76۹۹- اصل ــی از پ از4فرع

رســمی( کاشــان)مالک 

13۹660302034007446هیــأت  شــماره  20(رای 

اول.مســتانه مشــیری فرزنــد امیرهوشــنگ خــان 

بشــماره شناســنامه 74640صــادره از قزویــن بشــماره 

یکبابخانــه  اعیانــی  ملی4320740742-ششــدانگ 

بمســاحت1۹6/2۵مترمربع  موقوفــه  درعرصــه 

بشــماره11467 فرعــی مجــزی از شــماره ۸07  فرعــی 

آبادبخــش2  صالــح  در  واقــع  اصلــی  ازپــالک 2- 

کاشــان)اجاره نامــه اوقــاف(

اول. شــماره13۹66030203400۵۸17هیأت  21(رای 

بشــماره  فرزندحیــدر  ورکانــی  نیکخــواه  صدیقــه 

بشــماره  کاشــان  از  ۵4۹صــادره  شناســنامه 

یکبابخانــه  ملی1260۸73۵60-ششــدانگ 

فرعــی  بشــماره11470  بمســاحت130/۵۵مترمربع 

ــع در  ــی واق ــالک 2- اصل ــی از پ ــزی از۵713فرع مج

رســمی( کاشــان)مالک  بخــش2  آبــاد  صالــح 

اول. شــماره13۹66030203400۵۹16هیأت  22(رای 

اکــرم مشــرقی کاشــان فرزندحبیب بشــماره شناســنامه 

27۹4صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1260۵44036-

ســه دانــگ از ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــتمل 

برانبــار بمســاحت16۸/2مترمربع بشــماره11471 فرعــی 

مجــزی از6۸۵فرعــی از پــالک 2- اصلــی واقــع در 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــح آب صال

اول. شــماره13۹66030203400۵۹17هیأت  23(رای 

بشــماره  فرزندحبیــب  کاشــان  مشــرقی  اشــرف 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   47204 شناســنامه 

ملی126046214۵-ســه دانــگ از ششــدانگ قطعــه 

بمســاحت16۸/2مترمربع  برانبــار  مشــتمل  زمیــن 

ــالک  ــی از پ ــزی از6۸۵فرع ــی مج ــماره11471 فرع بش

2- اصلــی واقــع در صالــح آبــاد بخش2 کاشــان)مالک 

رســمی( 

شــماره13۹66030203400۵۸73هیأت  رای   )24

شــماره  میرســیدعلی  فخرفرزنــد  اول0بهجــت 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه1301صادره 

ملــی00406۵720۵- دو دانگ از ششــدانگ قســمتی از 

ــع بشــماره11472  ــه بمســاحت2۹/۵۵ مترمرب یکبابخان

پــالک  از  فرعــی  شــماره۸13  از  مجــزی  فرعــی 

2- اصلــی واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان 

جمــال( ازمحمداقــا  )خریــداری 

13۹66030203400۵۸74هیــأت  شــماره  رای   )2۵

فرزنداحمدرضــا  نراقــی  اول.محمدرضاصفائــی 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه76۹7صادره  بشــماره 

ــگ ازششــدانگ قســمتی  ملی12633۸۹4۸1-چهاردان

بشــماره  بمســاحت2۹/۵۵مترمربع  ازیکبابخانــه 

ــالک  ــی ازپ ــی مجــزی از شــماره۸13 فرع 11472 فرع

2- اصلــی واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ازمحمداقاجمــال(  )خریــداری 

دوم. شــماره13۹66030203400۵۸6۹هیأت  26(رای 

زهــرا رضائــی فرزندعلــی بشــماره شناســنامه 0 صــادره 

از کاشــان بشــماره ملی12۵03۸7۹4۹-ســه دانــگ 

بمســاحت6۵/3۵مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 

بشــماره11473 فرعــی مجــزی از4۸6۹فرعــی از پــالک 

2- اصلــی واقــع در صالــح آبــاد بخش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

13۹66030203400۵۸6۸هیــأت  شــماره  27(رای 

بشــماره  فرزندمجتبــی  محمــدی  دوم.اکبربلندیــان 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   ۵347 شناســنامه 

ششــدانگ  از  دانــگ  ملی126336۵۹۸1-ســه 

ــماره11473  ــاحت6۵/3۵مترمربع بش ــه بمس یکبابخان

فرعــی مجــزی از4۸6۹فرعــی از پــالک 2- اصلــی 

واقــع در صالــح آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی( 

شــماره13۹66030203400۵۸16هیأت  رای   )2۸

شــماره  عبــاس  فرزنــد  قیاســی  اول0اســماعیل 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه22۹صادره 

ســاختمان  یکبــاب  ملی12616۸223۸-ششــدانگ 

فرعــی  بشــماره۹44۹  مترمربــع  بمســاحت۵۸/۵۵ 

ــی  ــالک 11- اصل ــی از پ ــماره21۵7 فرع ــزی از ش مج

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

اول. شــماره13۹66030203400۵۹14هیأت  2۹(رای 

ــماره  ــین بش ــد حس ــمی فرزن ــت محتش ــن رعی محس

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   3۹311 شناســنامه 

ششــدانگ  از  دانــگ  ملی12603۸31۵6-ســه 

ــع بشــماره۹4۵0  ــه بمســاحت2۵۸/17 مترمرب یکبابخان

فرعــی مجــزی از شــماره 4۹4فرعــی از پــالک 11- 

بخش2کاشــان)خریداری  زیــدی  در  واقــع  اصلــی 

زراعتــکار( ازحســین 

اول. شــماره13۹66030203400۵۹1۵هیأت  30(رای 

زهــره رعیــت محتشــمی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 

۵36 صــادره از تهــران بشــماره ملی0036۹73361-ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت2۵۸/17 

مترمربــع بشــماره۹4۵0 فرعــی مجــزی از شــماره 

از پــالک 11- اصلــی واقــع در زیــدی  4۹4فرعــی 

بخش2کاشــان)خریداری ازحســین زراعتــکار(

شــماره13۹66030203400۵۸34هیأت  31(رای 

اصغــر  فرزنــد  کاشــانی  شــیرخدایی  اول.فاطمــه 

کاشــان  از  صــادره   2271 شناســنامه  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی126201043۸-ششــدانگ  بشــماره 

بمســاحت71مترمربع بشــماره۹4۵1 فرعــی مجــزی 

ــع در  ــی واق ــالک 11- اصل ــی از پ از شــماره 7۸۵۵فرع

ــیرخدایی و  ــان)خریداری ازاصغرش ــدی بخش2کاش زی

غیــره(

13۹66030203400۵۸14هیــأت  شــماره  32(رای 

اکبــر  علــی  فرزنــد  نیــا  شــفیعی  اول.عبــاس 

بشــماره شناســنامه 37 صــادره از کاشــان بشــماره 

ملی12631۹7۹4۹-ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــتمل 

ــع بشــماره۹4۵2  ــاق بمســاحت212/۹۵ مترمرب ــر اط ب

166مکررو2۸2۸فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 

زیــدی  در  واقــع  اصلــی   -11 پــالک  از 

پارســا( ازملیکــه  بخش2کاشــان)خریداری 

دوم. شــماره13۹660302034007341هیأت  33(رای 

ــنامه  ــماره شناس ــکراله بش ــد ش ــی فرزن ــدی رجب مه

44607صــادره از کاشــان بشــماره ملــی126043612۸-

ســاختمان  بــا  بــاغ  یکــدرب  ششــدانگ 

بمســاحت244۵/۹3مترمربع بشــماره۹4۵3 فرعــی 

ــی  ــالک 11- اصل ــی از پ ــماره 1373فرع ــزی از ش مج

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  زیــدی  در  واقــع 

شــماره13۹6603020340073۸0هیأت  رای   )34

ــی فرزنــد علــی  ــی زیــن العابدینــی کاش اول0مرتض

ــه  ــر بشــماره شناســنامه 270 صــادره از کاشــان ب اصغ

ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــماره ملی1262376۹۹۸-س ش

ــماره۵666  ــع بش ــاحت16۸/۸ مترمرب ــه بمس یکبابخان

ــع در  ــی واق ــالک 13- اصل ــی از پ ــماره374 فرع ازش

ــم  ــداری ازمری ــم بخــش 2 کاشــان )خری دشــت حکی

ــی( ــی دردائ اب

شــماره13۹6603020340073۸1هیأت  رای   )3۵

اول0عاطفــه زیــن العابدینــی کاشــی فرزنــد علیمحمــد 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 

ملی12۵016۵22۹-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره۵666  مترمربــع  بمســاحت16۸/۸ 

ــی  ــالک 13- اصل ــی از پ ــماره374 فرع ــزی از ش مج

واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــی( ــی دردائ ــم اب ازمری

شــماره13۹660302034000۵۸۹هیأت  رای   )36  

ــماره  ــن بش ــد سیدحس ــمی فرزن دوم0سیدرامین هاش

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره    ۵13 شناســنامه 

ملی1261731۸0۸–ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

مجــزی  فرعــی  بشــماره22324  مترمربــع   ۹6/44

ــی  ــع در ناج ــی واق ــالک 1۵- اصل ــی از پ از1۹30 فرع

ــطه از  ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش 2 کاش ــاد بخ اب

ــرک( ــوش ت مه

شــماره13۹66030203400344۸هیأت  37(رای 

علــی  خــان  فرزنــد  شــهرابی  دوم.غضنفرعظیمــی 

ــماره  ــران بش ــادره از ته ــنامه 136۹ ص ــماره شناس بش

ملی0044۹70۸۹7-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره22370  بمســاحت112/۵0مترمربع 

ــی واقــع در  مجــزی از3۵14فرعــی از پــالک 1۵- اصل

ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

دوم.  شــماره13۹6603020340034۵0هیأت  3۸(رای 

ــد ســیدمحمد  ــی شــهرابی فرزن ــه ســادات طبائ مرضی

بشــماره شناســنامه4۸ صــادره از کاشــان بشــماره 

ملی12621۹۸364-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره22370  بمســاحت112/۵0مترمربع 

ــی واقــع در  مجــزی از3۵14فرعــی از پــالک 1۵- اصل

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

13۹660302034003676هیــأت  شــماره  3۹(رای 

ســیدعلی  فرزنــد  شاطرحســینی  اول.ســیدعباس 

صــادره   4۹473 شناســنامه  بشــماره  اصغــر 

دانــگ  بشــماره12604۸47۸۵-دو  کاشــان  از 

بمســاحت112/۵مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

از  از7۸64فرعــی  مجــزی  بشــماره22373فرعی 

پــالک 1۵ - اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

رســمی( 2کاشــان)مالک 

13۹660302034003677هیــأت  شــماره  40(رای 

علــی  فرزنــد  ابــادی  اول.فهیمــه کریمــی حســن 

ــمیران  ــادره ازش ــنامه10۸۵2 ص ــماره شناس ــر بش اصغ

ازششــدانگ  بشــماره04۵16۹4112-چهاردانگ 

یکبابخانــه بمســاحت112/۵مترمربع بشــماره22373 

ــی  ــالک 1۵ - اصل ــی از پ ــزی از7۸64فرع ــی مج فرع

واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2کاشــان)مالک رســمی(

13۹66030203400401۸هیــأت  شــماره  41(رای 

بشــماره  فرزندعبدالجبــار  جواهریــان  اول.مهــدی 

شناســنامه1316صادره ازکاشان بشــماره12634۹12۵1-

بمســاحت160مترمربع  ســاختمان  ششــدانگ 

اصلــی   -  1۵ پــالک  از  فرعــی  بشــماره22377 

ــان)خریداری از  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع در ناج واق

محمدرضاجســاس(

13۹660302034004014هیــأت  شــماره  42(رای 

فرزندعلــی  زاده  محبــی  الــه  اول.رحمــت 

ازکاشــان  شناســنامه3۸633صادره  بشــماره 

بــاغ  یکــدرب  بشماره1260376346-ششــدانگ 

ــع  ــر ســاختمان بمســاحت 1730/۹0مترمرب مشــتمل ب

بشــماره2237۸ فرعــی از پــالک 1۵- اصلــی واقــع در 

قهــری( کاشــان)مالک   2 بخــش  آبــاد  ناجــی 

13۹660302034004012هیــأت  شــماره  43(رای 

الــه  فرزندرحمــت  زاده  محبــی  اول.احســان 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه۵۵0صادره  شــماره 

بــاغ  یکــدرب  ملی1261۹3۵۸37-ششــدانگ 

مشــتمل برســاختمان بمســاحت۵67/۵0 مترمربــع 

ــع  ــی واق ــالک 1۵- اصل ــی از پ ــماره 2237۹ فرع بش

در ناجــی آبــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از رحمــت 

الــه محبــی زاده(

شــماره13۹660302034003442هیأت  44(رای 

حســن  فرزنــد  فرهنــگ  عبــاس  اول.علــی 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه1۸0۸صادره  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی12634۹6172-ششــدانگ 

بمســاحت13۸/3۵مترمربع بشــماره223۸2 فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق ــالک1۵- اصل ازپ

) رســمی  )مالــک  کاشــان 

شــماره13۹6603020340034۹7هیأت  4۵(رای 

فرزندحســن  کاشــانی  ســبزی  اول.منصــوره 

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 341ص ــماره شناس بش

ملی12616۵2312-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

147/16 مترمربــع بشــماره223۸6فرعی از پــالک 1۵- 

اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک 

رســمی(

13۹660302034007437هیــأت  شــماره  46(رای 

اکبــر  فرزندعلــی  قزاانــی  اقاجانــی  اول.نرجــس 

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه243 ص ــماره  شناس بش

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ملی1262376726-شش

130/۹0 مترمربــع بشــماره2241۵ فرعــی مجــزی از 

6۹66 فرعــی از پــالک 1۵- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش بخ

13۹660302034007372هیــأت  شــماره  47(رای 

الــه  فرزندنصــرت  خــواه  صالحــی  اول.علیرضــا 

بشــماره  شناســنامه2۹14صادره از کاشــان بشــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ملی1262016۸61-چهاردان

بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره22416 فرعــی مجــزی 

ــی  ــع در ناج ــی واق ــالک 1۵- اصل ــی از پ از6121 فرع

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

شــماره13۹660302034007373هیأت  4۸(رای 

بشــماره   علیرضــا  فرزنــد  اشــنوئی  اول.الهــام 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4۵73صادره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ملی12633۵۸2۵1-دودان

بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره22416 فرعــی مجــزی 

ــی  ــع در ناج ــی واق ــالک 1۵- اصل ــی از پ از6121 فرع

آبــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

13۹66030203400۵۹۵1هیــأت  شــماره  رای   )4۹  

ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد احم ــی فرزن اول0محمدغالم

ــی12۵0۸0۵۹۵3– ــماره مل ــه ش ــداد ب ــادره از بغ 0 ص

مترمربــع   132 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره22420 فرعــی مجــزی از4000و1۸62فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــالک 1۵- اصل از پ

ــمی( ــک رس ــان )مال کاش

13۹66030203400۵۹4۹هیــأت  شــماره  ۵0(رای 

دفــاع  وزارت  بنمایندگــی  ایــران  اول.دولــت 

ملــی  شناســه  بشــماره   ســپاه  وپشــتیبانی 

بمســاحت  ســاختمان  14003۵3۸۸00-ششــدانگ 

1۹6/3۸ مترمربــع بشــماره22421 فرعــی از پــالک 

ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق 1۵- اصل

ابــادی( ناجــی  اکیــر  از  )خریــداری 

ادامه در صفحه 8
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هیــأت   139660302034005948 شــماره  رای   51

ــماره  ــم بش ــد قاس ــی فرزن ــی مرق ــده عل ــه بن اول0فرزان

از صــادره  شناســنامه 278 

کاشــان بــه شــماره ملی1261923117–ششــدانگ یکباب 

بشــماره22422  120مترمربــع  بمســاحت  ســاختمان 

ــی  ــاک 15- اصل ــماره 6745 از پ ــزی از ش ــی مج فرع

واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی( 

هیــأت   139660302034005849 شــماره  رای   )52

اول0معصومــه فتــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 

0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1250158801–

ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 144/71 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره22424 فرع بش

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

هیــأت   139660302034007420 شــماره  53(رای 

فرزندســید  مهریــزی  اول.ســیدمجیداحمدی 

ازکاشــان  شناســنامه139صادره  بشــماره  ماشــااله 

یکبابخانــه  ملی3050370890-ششــدانگ  بشــماره 

بشــماره22429فرعی  بمســاحت226/7مترمربع 

ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2 

بخشــی( رضــا  ازورثــه  )خریــداری  کاشــان 

139660302034005908هیــأت  شــماره  54(رای 

عبــاس  فرزنــد  قصــاب  پناهــی  اول.مجتبــی 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه10645صادره  بشــماره 

ملی1263418945-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت112/5مترمربع بشــماره22430فرعی  مجــزی 

از شــماره 2011 فرعــی ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی 

آبــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

اول. شــماره139660302034005909هیأت  55(رای 

زهراآبــام فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه0صادره 

دانــگ  ملی1250198224-ســه  بشــماره  ازکاشــان 

بمســاحت112/5مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 

بشــماره22430فرعی مجــزی از شــماره 2011 فرعــی  

ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2 

کاشــان )مالــک رســمی(

اول.  شــماره139660302034005835هیأت  56(رای 

ســیداحمد  فرزنــد  برزکــی  الجــوردی  ســیدمرتضی 

بشــماره شناســنامه 439 صــادره ازکاشــان بشــماره 

مغــازه  یکبــاب  ملی1263549616-ششــدانگ 

 1957 از  بشــماره22434   بمســاحت18/85مترمربع 

فرعــی ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

2 کاشــان )خریــداری از غــام رضــا شــریف(

شــماره139660302034005861هیأت  رای   )57

غامحســین  فرزنــد  حســنی  دوم0غامرضــا 

بشــماره شناســنامه 29 صــادره از دلیجــان بشــماره 

ملــی0579930920– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 125 مترمربــع بشــماره22436 فرعــی مجــزی 

ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 5015 فرع از ش

ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه 

ازعبــاس صانعــی ارمکــی(

شــماره139660302034005862هیأت  رای   )58

ــماره  ــین بش ــد محمدحس ــی فرزن ــیرین محبت دوم0ش

شــماره  بــه  خمیــن  از  صــادره   1674 شناســنامه 

ملــی0559817851– ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت125 مترمربــع بشــماره22436 فرعــی مجــزی 

ازشــماره5015فرعی ازپــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

ابادبخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه ازعبــاس 

ــی(  ــی ارمک صانع

شــماره139660302034005988هیأت  رای   )59

فرزنــد حســن  بیدگلــی  محمدبیکیــان  دوم0اســماء 

بشــماره شناســنامه 9327  صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملی6199255577–ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 112/50 مترمربــع بشــماره22438 فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــزی از8019 فرع مج

ــداری از ابوالقاســم  ــاد بخــش 2 کاشــان )خری ناجــی اب

افشارنســب(

شــماره139660302034005991هیأت  رای   )60  

دوم0ابوالقاســم افشارنســب فرزنــد ابراهیــم بشــماره 

کاشــان از  صــادره  شناســنامه163 

بــه شــماره ملی6199687231–ســه دانــگ از ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت 112/50 مترمربــع بشــماره22438 

فرعــی مجــزی از8019 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی( 

شــماره139660302034005614هیأت  رای   )61

دوم0مهــدی محمدیــه فرزنــد علــی محمــد بشــماره 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه628 

ســاختمان  یکبــاب  ملی1261606086–ششــدانگ 

ــع بشــماره22440 فرعــی مجــزی  بمســاحت 50 مترمرب

از3430 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

139660302034005727هیــأت  شــماره  62(رای 

محمدتقــی  فرزنــد  صالحــی  دوم.جهانگیــر 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه200صادره  بشــماره 

مغــازه  یکبــاب  ملی1261839617-ششــدانگ 

بمســاحت21/35مترمربع بشــماره22441فرعی مجــزی 

شــده از1957فرعــی ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی 

آبــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری ازغامرضــا شــریف(

139660302034005691هیــأت  شــماره  63(رای 

محمدتقــی  فرزنــد  صالحــی  دوم.مهــدی 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه853صادره  بشــماره 

مغــازه  یکبــاب  ملی1261797231-ششــدانگ 

بشــماره22442فرعی  بمســاحت14/40مترمربع 

ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2 

رســمی( )مالــک  کاشــان 

شــماره139660302034005693هیأت  64(رای 

محمدتقــی  فرزنــد  صالحــی  دوم.مهــدی 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه853صادره  بشــماره 

مغــازه  یکبــاب  ملی1261797231-ششــدانگ 

بشــماره22443فرعی  بمســاحت10/61مترمربع 

ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2 

رســمی(  )مالــک  کاشــان 

شــماره139660302034005024هیأت  رای   )65

فرزنــد  نائینــی  زاده  هنــدی  ســادات  دوم0الهــام 

از  بشــماره شناســنامه 2072 صــادره  ســیدابوالفضل 

ملی1261967801–ششــدانگ  شــماره  بــه  کاشــان 

مترمربــع   50 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب 

بشــماره22446 فرعــی مجــزی از3430 فرعــی از پــاک 

15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

رســمی( )مالــک 

دوم. شــماره139660302034005013هیأت  66(رای 

بشــماره  مصطفــی  فرزنــد  نیــا  بصیــری  مریــم 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه45195صادره 

ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ملی1260441989-ســه دان

بمســاحت125مترمربع بشــماره22447فرعی مجــزی از 

ــاد  ــع در ناجــی آب ــی واق ــاک15- اصل ــی ازپ 5022 فرع

بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

139660302034005012هیــأت  شــماره  67(رای 

مرتضــی  فرزنــد  نیاســر  اســامی  دوم.محمــد 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه22صادره  بشــماره 

ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ملی1262946301-ســه دان

بمســاحت125مترمربع بشــماره22447فرعی مجــزی 

ــاد  از5022فرعــی ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آب

بخــش 2 کاشــان )خریــداری از مریــم بصیــر نیــا(

68(رای شــماره139660302034004601هیأت دوم.بتــول 

عموحســنی فرزندمحمدبشماره شناســنامه32366صادره 

ازکاشــان بشــماره ملی1261303318-ششــدانگ زمیــن 

محصورمشتمل برســاختمان بمســاحت965/94مترمربع 

در  واقــع  اصلــی  ازپــاک15-  بشــماره22450فرعی 

ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

شمســی بخشــی کاشــی(

شــماره139660302034004463هیأت  69(رای   

بشــماره  فرفرزندشــعبانعلی  داودی  دوم.حســین 

دورود از  شناســنامه10517صادره 

یکبابخانــه  ملی4219838902-ششــدانگ  بشــماره 

بشــماره22451فرعی  بمســاحت109/35مترمربع 

ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 

شــماره139660302034005942هیأت  70(رای 

محمــود  فرزنــد  مشــکانی  احمــدی  اول.مهدیــه 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه56  بشــماره 

زمیــن  قطعــه  ملی1263284248-ششــدانگ 

بمســاحت113/23مترمربع  برانبــار  محصورمشــتمل 

بشــماره 22454 فرعــی مجــزی از 7851 و 1862 فرعــی 

ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 

اول. شــماره139660302034005941هیأت  71(رای 

ــماره  ــن بش ــد محس ــی فرزن ــی نواب ــا رمضان محمدرض

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه6938 

ومغــازه  یکبابخانــه  ملی1263381898-ششــدانگ 

بشــماره22455فرعی  بمســاحت38/9مترمربع 

ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 

دوم. شــماره139660302034009451هیأت  72(رای 

محمــد ذراتــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه49797 

صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1260488020-ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت125 مترمربع بشــماره22456فرعی 

ــع در  ــی واق ــاک15- اصل ــی از پ ــزی از5047 فرع مج

ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

منیرعســلی برزکــی( 

شــماره139660302034009330هیأت  رای   )73

اول0باشــی خیرخــواه رهقــی فرزنــد رضــا بشــماره 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه44 

بمســاحت  یکبابخانــه  ملی1263149524–ششــدانگ 

ــاک 15-  ــی از پ ــماره22468 فرع ــع بش 146/6 مترمرب

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

پوربخشــی(  ســیدمرتضی  از 

شــماره139660302034009519هیأت  74(رای 

رضــا  فرزنــد  نیاســری  موتــه  دوم.محمدرضــا 

بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه93  بشــماره 

ــه  ــر خان ــتمل ب ــاغ مش ــدانگ ب ملی1262826101-شش

بشــماره22475فرعی  مترمربــع  بمســاحت2166/80 

ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه رضــا بخشــی( 

اول. شــماره139660302034009656هیأت  رای   )75

ــنامه 6312   ــماره شناس ــا بش ــد رض ــری فرزن ــی صاب عل

ــی6199225309  ــماره مل ــه ش ــدگل ب ــادره از اران و بی ص

ــاحت140/16  ــاختمان بمس ــدانگ س ــگ ازشش –چهاردان

ــی  ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره22476 فرع ــع بش مترمرب

ــداری از  ــان )خری ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج واق

ــاوران( ــکار ی ــرکت ابت ش

شــماره139660302034009654هیأت  رای   )76

بشــماره  الــه  ولــی  فرزنــد  محمــودزاده  اول.میثــم 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه243 

ــاختمان  ــدانگ س ــگ ازشش ــی1262012023 –دو دان مل

ــی از  ــماره22476 فرع ــع بش ــاحت140/16 مترمرب بمس

پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

)خریــداری از شــرکت ابتــکار یــاوران(

شــماره139660302034010398هیأت  رای   )  77

الفضــل  ابــو  فرزنــد  بابائــی  حامــد  دوم.زهــرا 

بشــماره شناســنامه0 صــادره از دلیجــان بــه شــماره 

خانــه  یکبــاب  –ششــدانگ  ملــی0570045495 

بمســاحت100 مترمربــع بشــماره22483 فرعــی مجــزی  

از 4087  فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی اباد 

بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

شــماره139660302034009948هیأت  رای   )78  

ــماره  ــم بش ــد رحی ــا فرزن ــر زاده ویدج ــه نصی دوم. نجم

شناســنامه0 صــادره از کاشــان

بــه شــماره ملــی1250023688 –ششــدانگ یکبــاب 

ــی  ــماره22484 فرع ــع بش ــاحت100 مترمرب ــه بمس خان

مجــزی از 5543 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 

ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ناج

79( رای شــماره139660302034009945هیأت دوم.زهرا 

محســنی ویدجــا فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه113 

ملــی1263586856  بــه شــماره  کاشــان  از  صــادره 

–دودانــگ ازششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت100 

مترمربــع بشــماره22485 فرعــی مجــزی  از 6385  

فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

ــان  2 کاش

دوم. شــماره139660302034009944هیأت  رای   )80

ــد  ــید احم ــد س ــه ده فرزن ــینی س ــد حس ــید محم س

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه53 ص ــماره شناس بش

ــاب  ــدانگ یکب ــگ ازشش ــی1263583903 –چهاردان مل

ــی  ــماره22485 فرع ــع بش ــاحت100 مترمرب ــه بمس خان

مجــزی  از6385  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 

ــان ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ناج

شــماره139660302034010996هیأت  رای   )81

محمــد  فرزنــد  ویدجــا  محســنی  مصطفــی  دوم. 

بشــماره شناســنامه0 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

خانــه  یکبــاب  –ششــدانگ  ملــی1250164532 

ــی از  ــماره22486 فرع ــع بش ــاحت81/45 مترمرب بمس

پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

رســمی(  )مالکیــت 

دوم.  شــماره139660302034010591هیأت  رای   )82

ــماره  ــی بش ــد مصطف ــادیانی فرزن ــی س ــین عباس حس

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه8054 

مغــازه  یکبــاب  –ششــدانگ  ملــی1260586871 

ــی از  ــماره22493 فرع ــع بش ــاحت59/78 مترمرب بمس

پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

)مالکیــت رســمی(

دوم0  شــماره139660302034010917هیأت  رای   )83

ــه  ــیدعنایت ال ــد س ــی فرزن ــی آران ــیدعطاءاله عنایت س

ــه شــماره  بشــماره شناســنام16189 صــادره از کاشــان ب

ســاختمان  یکبــاب  ملی1263474373–ششــدانگ 

بمســاحت 130 مترمربــع بشــماره22515 فرعــی مجــزی 

از 6852 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی اباد 

ــت رســمی(  ــان )مالکی ــش 2 کاش بخ

دوم. شــماره139660302034011000هیأت  84(رای 

علیرضــا بلندیــان محمــدی فرزنــد قاســم بشــماره 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه15285صادره 

یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی1263465331- 

فرعــی  بشــماره6446  مترمربــع  بمســاحت164/17 

مجــزی ازباقیمانــده 361فرعــی ازپــاک23- اصلــی 

واقــع در درب فیــن بخــش 2 کاشــان )مــع الواســطه از 

تبریزیــان( محمــد 

شــماره139660302034005030هیأت  85(رای 

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  صمیمــی  اول.منصــوره 

بشــماره  ازتهــران  شناســنامه1453صادره 

ملی0049774077-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره6540  مترمربــع  بمســاحت623/5 

ــی  ــاک23- اصل ــی ازپ ــده 351فرع ــزی ازباقیمان مج

واقــع در درب فیــن بخــش 2 کاشــان )خریــداری از 

و غیــره( بــاالور  ناهیــد 

86(رای شــماره139660302034002031هیأت اول.رضــا 

انــاری فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه459 صــادره 

ازکاشــان بشــماره ملی1261668782-ســه دانــگ از 

مترمربــع  بمســاحت623/5  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــی  ــده 351فرع ــزی ازباقیمان ــی مج ــماره6540 فرع بش

ازپــاک23- اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش 2 

ــره( ــاالور و غی ــد ب ــداری از ناهی ــان )خری کاش

اول. شــماره139660302034005820هیأت  رای   )87  

محمودبخشــی فرزنــد نصرالــه بشــماره شناســنامه338 

ــه صــادره از کاشــان ب

شــماره ملــی1261675495 –ششــدانگ یکبــاب مغــازه 

بمســاحت48/2 مترمربــع بشــماره6544 فرعــی مجــزی 

از شــماره251فرعی  از پــاک 23- اصلــی واقــع در درب 

فیــن بخــش 2 کاشــان )خریــداری از نصرالــه بخشــی(

شــماره139660302034005910هیأت  88(رای 

محمــود  فرزنــد  آرانــی  شــبانی  اول.حســین 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه539صادره  بشــماره 

ملی1262318777-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره6545  مترمربــع  بمســاحت164/2 

مجــزی از361فرعــی ازپــاک23- اصلــی واقــع در درب 

فیــن بخــش 2 کاشــان )خریــداری از ورثــه سیدحســین 

رضــوی(

اول. شــماره139660302034005911هیأت  89(رای 

آقاجمــال  فرزنــد  فینــی  کوهکــن  ســادات  لیــا 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه4708صادره  بشــماره 

ملی1261023439-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره6545  مترمربــع  بمســاحت164/2 

مجــزی از361فرعــی ازپــاک23- اصلــی واقــع در درب 

فیــن بخــش 2 کاشــان )خریــداری از ورثــه سیدحســین 

رضــوی(

139660302034005858هیــأت  شــماره  90(رای 

فرزندسیدحســین  دیانــت  دوم.افسرســادات 

ازکاشــان  شناســنامه43481صادره  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1260424898-ششــدانگ  بشــماره 

بمســاحت239/30مترمربع بشــماره6547فرعی مجــزی 

ــن  ــع در درب فی ــی واق ــاک23- اصل ــی ازپ از269 فرع

قهــری( کاشــان)مالک  بخــش2 

139660302034005852هیــأت  شــماره  91(رای 

فرزندسیدحســین  دیانــت  ســادات  دوم.اشــرف 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه658صادره  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1262288142-ششــدانگ 

بمســاحت240/17مترمربع بشــماره6548فرعی مجــزی 

ــن  ــع در درب فی ــی واق ــاک23- اصل ــی ازپ از269 فرع

قهــری( کاشــان)مالک  بخــش2 

139660302034005856هیــأت  شــماره  92(رای 

فرزندسیدحســین  دیانــت  ســادات  دوم.اعظــم 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه453صادره  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1261618238-ششــدانگ 

بمســاحت230/82مترمربع بشــماره6549فرعی مجــزی 

ــن  ــع در درب فی ــی واق ــاک23- اصل ــی ازپ از269 فرع

قهــری(  )مالــک  بخــش2 کاشــان 

شــماره139660302034005813هیأت  رای   )93

بشــماره  رجــب  فرزنــد  منصــوری  اول.محمدعلــی 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه42342 

یکبابخانــه  –ششــدانگ  ملــی1260413489 

فرعــی  بشــماره1425  مترمربــع  بمســاحت161/25 

ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــماره345 از پ ــزی از ش مج

ــد  ــه احم ــداری از ورث ــان )خری ــش 2 کاش ــه بخ دیزچ

زارع(

94( رای شــماره139660302034009847هیأت دوم.زهرا 

ســویدی آرانــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه473 

ــی6199580214  ــماره مل ــه ش ــدگل ب ــادره از آران و بی ص

–ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت154/63 مترمربــع 

بشــماره1426 فرعــی مجــزی از شــماره 1144 فرعــی  از 

پــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 کاشــان 

139660302034003395هیــأت  شــماره  95(رای 

اول0نرجــس غفــوری فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 

2719 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262014913- 

 551/6 بمســاحت  وباغچــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــع بشــماره 10709 فرعــی مجــزی از 694 فرعــی   مترمرب

ــن کوچــک بخــش 2  ــع در فی ــی واق ــاک33- اصل از پ

ــت( ــک بخ ــه نی ــرج ال ــان)خریداری ازف کاش

شــماره139660302034003537هیأت  رای   )96  

بشــماره  احمــد  فرزنــد  نــژاد  اول.محمدذوالفقــاری 

کاشــان از  صــادره  شناســنامه54 

–ششــدانگ  ملــی1262930766  شــماره  بــه   

یکبــاب کارگاه بلــوک زنــی بمســاحت849 مترمربــع 

ــاک  ــماره694 از پ ــزی از ش ــی مج ــماره10712 فرع بش

ــان  ــش 2 کاش ــک بخ ــن کوچ ــع درفی ــی واق 33- اصل

)خریــداری از فــرج الــه وماشــااله نیــک بخــت(

اول  شــماره139660302034006753هیأت  97(رای 

ــنامه  ــماره شناس ــادق بش ــد ص ــی زاده فرزن ــری ترک .مه

ــی0932791220-  ــماره مل ــهد بش ــادره از مش 42196ص

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 279/75 مترمربــع 

از  1428فرعــی  از  مجــزی  فرعــی   10921 بشــماره 

ــش 2  ــک بخ ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک33- اصل پ

باغبانــان( کاشــان)خریداری از شــرکت 

اول  شــماره139660302034005822هیأت  98(رای 

ــد امیرعبــاس بشــماره شناســنامه  .حمیــد رمــوزی فرزن

ملــی1250163846-  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0

مترمربــع   177/5 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

از  714فرعــی  از  مجــزی  فرعــی   10922 بشــماره 

ــش 2  ــک بخ ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک33- اصل پ

کاشــان)خریداری از انســی مســعودی ورثــه سیدحســن 

مســعودی( 

دوم  شــماره139660302034007339هیأت  99(رای 

.حســن غامــی فینــی فرزندحســین بشــماره شناســنامه 

43 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262842689- 

ششــدانگ زمیــن محصورمشــجر البعــض باعمــارت 

بمســاحت 3141/5مترمربــع بشــماره 10924 فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک33- اصل ــی از پ مجــزی از 2368فرع

ــاعی( ــان)مالک مش ــش 2 کاش ــک بخ ــن کوچ فی

100( رای شــماره139560302034027134 هیــأت اول. 

محمودخاکپورفینــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 

ــی 1262862078  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 70 ص

ــه بمســاحت169/6  ــگ از ششــدانگ یکبابخان –ســه دان

ــی  ــزی از289فرع ــی مج ــماره 6737 فرع ــع بش مترمرب

ــش2  ــزرگ بخ ــن ب ــع درفی ــی واق ــاک 34- اصل از پ

ــور( ــاس خاکپ ــان)خریداری از عب کاش

101( رای شــماره139560302034027135 هیــأت اول.

ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــدم فین ــری مق ــم طاه مری

شناســنامه 104 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1262886007 –ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی   6737 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت169/6 

مجــزی از289فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع درفیــن 

ــور(  ــاس خاکپ ــان)خریداری از عب ــش2 کاش ــزرگ بخ ب

102( رای شــماره139560302034031127 هیــأت دوم0 

محمدحاجــی حســنی فرزنــد امرالــه بشــماره شناســنامه 

ــه شــماره ملــی 1261880331  387 صــادره از کاشــان ب

–ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت208/06 

ــع بشــماره 6787  فرعــی مجــزی از184فرعــی  مترمرب

ــش2  ــزرگ بخ ــن ب ــع درفی ــی واق ــاک 34- اصل از پ

کاشــان)مالک رســمی(

103( رای شــماره139560302034031128 هیــأت دوم.

ــد حســین بشــماره شناســنامه 54  ــا فرزن فاطمــه باصف

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263031676 –

ــه بمســاحت208/06  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ســه دان

مترمربــع بشــماره 6787  فرعــی مجــزی از 184 فرعــی 

ــش2  ــزرگ بخ ــن ب ــع درفی ــی واق ــاک 34- اصل از پ

ــمی( ــان)مالک رس کاش

شــماره139660302034002437هیأت  رای   )104

ــماره  ــا بش ــد محمداق ــی فرزن ــبزی فین ــن س دوم0حس

شناســنامه 48 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  –ســه   1262801524

بمســاحت 623/82 مترمربــع بشــماره6884 فرعــی 

مجــزی از1367فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع 

درفیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139660302034002438هیأت  رای   )105  

دوم0کبــری مجیــدی حســن ابــادی فرزنــد محمــد 

از بشــماره شناســنامه 31 صــادره 

ــگ  ــی 1262822637 –ســه دان ــه شــماره مل کاشــان ب

ــع  ــاحت 623/82 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان ازشش

از  از1367فرعــی  مجــزی  فرعــی  بشــماره6884 

پــاک 34- اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 

شــماره139660302034003528هیأت  رای   )106

اول0احمــد مجیــدی حســن ابــادی فرزنــد محمــد 

بشــماره شناســنامه 4393 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی 0075458381 –ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

مجــزی  فرعــی  بشــماره6889  مترمربــع   221/07

از1542فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ 

ــوردی( ــد الج ــه محم ــان)خریداری ازورث ــش2 کاش بخ

شــماره139660302034005829هیأت  رای   )107

بشــماره  فرزندابراهیــم  دولتــی  اول.محمدعلــی 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   42767 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ملی1260417735–ششــدانگ 

مجــزی  فرعــی  بشــماره6911  989/15مترمربــع 

واقــع  اصلــی   -34 پــاک  از  از1046و1047فرعــی 

درفیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری ازحســن 

دشــتبانی( ومحمدحســن 

139660302034005749هیــأت  شــماره  108(رای 

پورفرزندسیدحســین  ســادات  ســیدابوالفضل  اول. 

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 199 ص ــماره شناس بش

وباغچــه  یکبابخانــه  ملی1263560326–ششــدانگ 

بمســاحت 1358 مترمربــع بشــماره6914 فرعــی مجــزی 

از6151فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ 

بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

دوم. شــماره139660302034005003هیأت  109(رای 

فرزندمهــدی  فینــی  اســمعیلی  محمدحســین 

بشــماره شناســنامه0 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ــه  ملی1250348315–ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان

فرعــی  بشــماره6915  مترمربــع  بمســاحت189/05 

واقــع  از پــاک34- اصلــی  از452 فرعــی  مجــزی 

درفیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری ازورثــه عباس 

اســمعیلی(

دوم.داود  شــماره139660302034005000هیأت  110(رای 

اســمعیلی فینــی فرزندمهــدی بشــماره شناســنامه0 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1250215773–

ــاحت189/05  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان س

ــی  ــزی از 452 فرع ــی مج ــماره6915 فرع ــع بش مترمرب

از پــاک34- اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخــش2 

کاشــان)خریداری ازورثــه عبــاس اســمعیلی(

شــماره139660302034005028هیأت  رای   )111

بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  همایونفــال  دوم0فریــده 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   40583 شناســنامه 

ملــی 1260395871 –ششــدانگ یکبابخانــه وباغچــه 

فرعــی  بشــماره6917  مترمربــع   444/50 بمســاحت 

از پــاک 34- اصلــی واقــع  مجــزی از6151فرعــی 

درفیــن بزرگ بخش2 کاشــان)خریداری ازســیدابوالفضل 

ســادات پــور( (

اول. شــماره139660302034009620هیأت  رای   )112

حســن  فرزنــد  آبــادی  پورحســن  ازانــی  ماشــااله 

بشــماره شناســنامه3 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی1262801079– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت291/7 مترمربــع بشــماره6926 فرعــی مجــزی 

ازباقیمانــده شــماره2853  فرعــی از پــاک 34- اصلــی 

واقــع در فیــن بــزرگ بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

اول. شــماره139660302034009621هیأت  رای   )113

بشــماره  محمــد  فرزنــد  فینــی  اشــرف کشمشــی 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه17 

ملــی1262841011– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت291/7 مترمربــع بشــماره6926 فرعــی مجــزی 

ازباقیمانــده شــماره2853 فرعــی از پــاک 34- اصلــی 

واقــع در فیــن بــزرگ بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

هیــأت   139560302034026488 شــماره  114(رای   

فرزنــد  ابــادی  حســن  حســینی  اول.سیدمحســن 

شناســنامه بشــماره  سیدماشــااله 

 996 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260952398 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  -ســه 

مجــزی  فرعــی   1474 بشــماره  مترمربــع   322/65

از9فرعــی از پــاک40- اصلــی واقــع درحســن آبــاد 

بخــش2 کاشــان)مالک قهــری(

ــأت اول. ــماره139560302034026489 هی 115( رای ش

ــن  ــد سیدحس ــادی فرزن ــن اب ــینی حس ــه حس صدیق

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 23 ص ــماره شناس بش

ششــدانگ  از  دانــگ  -ســه   1262964431 ملــی 

یکبابخانــه بمســاحت 322/65 مترمربــع بشــماره 1474 

ــع  ــی واق ــاک40- اصل ــی از پ ــزی از9فرع ــی مج فرع

ــری( ــان)مالک قه ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب درحس

هیــأت  شــماره139660302034007433  رای   )116  

ابــادی فرزنــد علــی  اول.ماشــااله عباســی حســن 

بشــماره شناســنامه 7 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملی1262755816-ششــدانگ یکبــاب حصاروطویلــه 

بمســاحت 225/88 مترمربــع بشــماره 1961 فرعــی 

واقــع  اصلــی  پــاک40-  از  فرعــی   200 از  مجــزی  

درحســن آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی( 

اول. شــماره139660302034005069هیأت  رای   )117

بشــماره  مصطفــی  فرزنــد  مقــدم  صادقــی  زهــرا 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه2080 

ملــی1262092477– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه 

بمســاحت84/8 مترمربــع بشــماره6683 فرعــی مجــزی 

از شــماره3232فرعی از پــاک 45- اصلــی واقــع در 

لتحــر بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

اول. شــماره139660302034000316هیأت  رای   )118

مهــدی مــکاری فرزنــد اســماعیل بشــماره شناســنامه3 

بــه شــماره ملــی1263278051–  از کاشــان  صــادره 

ــاحت84/8  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س

مترمربــع بشــماره6683 فرعــی مجــزی از شــماره3232 

ــع در لتحــر بخــش 2  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع

ــمی(  ــک رس ــان )مال کاش

119(رای شــماره 139660302034000379 هیــأت اول.

مهــدی ســلطانی نــژاد فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   40126 شناســنامه 

ومغــازه  یکبابخانــه  ملــی1260391302 - ششــدانگ 

فرعــی  بشــماره 6858  مترمربــع  بمســاحت 185/9 

ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل مجــزی از 1303 فرعــی از پ

ازاکبرمیرزائــی(  بخــش2 کاشــان)خریداری  لتحــر 

هیــأت  شــماره139660302034002435  رای   )120

دوم0 علــی علیجانــزاده حســن ابــادی فرزنــد جــواد 

بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1250031303 –ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 104/30 مترمربــع بشــماره 6879 فرعــی 

مجــزی از1472فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

الواســطه  مــع  کاشــان)خریداری  درلتحربخــش2 

ازفاطمــه خانــم زائرنجــف(

هیــأت  شــماره139660302034002436  رای   )121

ــماره  ــر بش ــد اکب ــری فرزن ــی زاده لتح ــس تق دوم0 نرگ

شناســنامه 606 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263573827 –س

بمســاحت 104/30 مترمربــع بشــماره 6879 فرعــی 

مجــزی از1472فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

الواســطه  مــع  کاشــان)خریداری  درلتحربخــش2 

ازفاطمــه خانــم زائرنجــف(

اول0  شــماره139660302034001644هیأت  122(رای 

بشــماره  علــی  حســین  فرزنــد  شــعبانی  عمــران 

شناســنامه 2847 صــادره از بــه کاشــان بــه شــماره ملــی 

1261049624 –ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 108/45 مترمربــع بشــماره 6884 فرعــی 

مجــزی از461فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در 

ــینعلی  ــه حس ــان)خریداری از ورث ــش2 کاش ــر بخ لتح

ــی( قطب

اول0  شــماره139660302034001644هیأت  123(رای   

ــد احمــد بشــماره شناســنامه 195  ــدری فرزن ــم حی مری

ــه صــادره از کــرج ب

شــماره ملــی 4910426744 –ســه دانــگ از ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت 108/45 مترمربــع بشــماره 6884 

فرعــی مجــزی از461فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

در لتحــر بخــش2 کاشــان)خریداری از ورثــه حســینعلی 

قطبــی(

دوم. شــماره139660302034002623هیأت  124(رای   

نعیمــه کریمــی حســن ابــادی فرزنــد علــی اصغــر 

بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی 1250271428 - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

69/50 مترمربــع بشــماره6892 فرعــی مجــزی از 1377 

فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع درلتحربخــش2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازاقــای حبیــب الــه اقــا 

ــی( جان

هیــأت  شــماره139660302034004022  125(رای   

بشــماره  محمداقــا  فرزنــد  چنینــی  اول.اشــرف 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   4358 شناســنامه 

ملــی 1260558967- ششــدانگ یکبابخانــه و مغــازه 

فرعــی   6898 بشــماره  مترمربــع   210/6 بمســاحت 

ــع  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از  1303 فرع مج

میرزائــی(  ازاکبــر  درلتحربخــش2 کاشــان)خریداری 

هیــأت  شــماره139660302034004020  رای   )126

اول. علیرضــا ســلطانی نــژاد فرزنــد مهــدی بشــماره 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   12030 شناســنامه 

ملــی1263432786- ششــدانگ یکبابخانــه ومغــازه 

بمســاحت 186/55 مترمربــع بشــماره 6899 فرعــی 

مجــزی از 1303 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

ــی(  ــداری ازاکبرمیرزائ ــان )خری ــش2 کاش ــر بخ درلتح

هیــأت  شــماره139660302034003655  رای   )127

ــی بشــماره شناســنامه  ــد عل اول.رضــا ناصــری راد فرزن

ــی1262874671- ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 61 ص

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه وباغچــه بمســاحت 

237/06 مترمربــع بشــماره 6900 فرعــی مجــزی از 1237 

ــش2  ــر بخ ــع درلتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع

ــمی( ــک رس ــان )مال کاش

ــأت اول. ــماره139660302034003657 هی 128( رای ش

زینــب گنــدم کار فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 

ــی1262938260- ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 100 ص

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه وباغچــه بمســاحت 

237/06 مترمربــع بشــماره 6900 فرعــی مجــزی از 1237 

ــش2  ــر بخ ــع درلتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع

ــک رســمی( کاشــان )مال

اول. شــماره139660302034005067هیأت  رای   )129  

ــی بشــماره شناســنامه  ــد نورعل ــر فرزن ــه رنجب حبیــب ال

1010 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1262280745- 

ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 168/86 مترمربــع 

ــاک  ــی از پ ــزی از 1418 فرع ــی مج ــماره 6906 فرع بش

45- اصلــی واقــع در لتحربخــش2 کاشــان )خریــداری 

ــه وردی( ــه جواهرال ازورث

اول. شــماره139660302034005879هیأت  رای   )130  

میثــم بــاغ ترکــی فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه6966 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1263382177– ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت145 مترمربــع 

ــی از  ــماره351 فرع ــزی از ش ــی مج ــماره6918 فرع بش

ــان  ــش 2 کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ

ــش( ــی اکبرخیراندی ــداری از عل )خری

139660302034005880هیــأت  شــماره  رای   )131

العابدیــن  زیــن  فرزنــد  فــر  عباســی  اول.خدیجــه 

ــماره  ــه ش ــان ب ــنامه6732صادره از کاش ــماره شناس بش

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه  ملــی1263379834– 

یکبابخانــه بمســاحت145 مترمربــع بشــماره6918 فرعــی 

مجــزی از شــماره351 فرعــی از پــاک 45- اصلــی 

ــی  ــداری از عل ــان )خری ــش 2 کاش ــر بخ ــع در لتح واق

اکبرخیراندیــش(

شــماره139660302034007421هیأت  رای   )132  

دوم.محمدرضــا کاظمــی فرزنــد رمضانعلــی بشــماره 

از 65صــادره  شناســنامه 

کاشــان بــه شــماره ملــی1262907152- ششــدانگ 

یکبابخانــه  بمســاحت 74 مترمربــع بشــماره 6922 

ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 2822 فرع ــی مج فرع

واقــع در لتحربخــش2 کاشــان )مالــک رســمی(

 133( رای شــماره139660302034009443 هیــأت دوم. 

حبیــب علیــزاده لتحــری فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 

1430 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1261040880-

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 223/70 

ــی  ــی مجــزی از 807 فرع ــع بشــماره 6928 فرع مترمرب

ــع در لتحــر بخــش2 کاشــان  ــی واق ــاک 45- اصل از پ

)خریــداری ازعلــی علیــزاده لتحــری (

هیــأت  شــماره139660302034009444  رای   )134

دوم.مهــری زینلــی فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه 

ــه شــماره ملــی1261041062- 1449 صــادره از کاشــان ب

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 223/70 

ــی  ــی مجــزی از 807 فرع ــع بشــماره 6928 فرع مترمرب

ــع در لتحــر بخــش2 کاشــان  ــی واق ــاک 45- اصل از پ

ــزاده لتحــری(  ــی علی ــداری ازعل )خری

شــماره1396603020340014453هیأت  رای   )135

بشــماره  فرزندعبــاس  فــر  قاســمی  اول.حســین 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه51صادره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه  ملــی1263568270– 

ــماره6929  ــع بش ــاحت104/85 مترمرب ــه بمس یکبابخان

فرعــی مجــزی از شــماره242 فرعــی از پــاک 45- 

اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان )خریــداری مــع 

ابریشــم( و  مخمــل  شــرکت  از  الواســطه 

1396603020340014453هیــأت  شــماره  رای   )136

اول.آســیه نمــازی قمصــری فرزندمســعود بشــماره 

بــه شــماره  از کاشــان  شناســنامه1250166152صادره 

ملــی1250166152– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره6929  مترمربــع  بمســاحت104/85 

مجــزی از شــماره242 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقع 

ــان ــش 2 کاش ــر بخ در لتح

ــأت دوم0  ــماره139660302034002405 هی  137(رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــد جعف ــی فرزن ــدی کامروائ مه

506 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261825731- 

ششــدانگ محصــور مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 

201/70 مترمربــع بشــماره 8948 فرعــی مجــزی از 

8339 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

ــادی کاشــانی(  ــری نه بخــش2 کاشــان)خریداری از مه

هیــأت  شــماره139560302034028427  138(رای 

اول0محمــدزارع یــزدی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 

ــی 1261987691- ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 4061 ص

ــاحت 88/7  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان س

مترمربــع بشــماره 14236 فرعــی مجــزی از5061 فرعــی 

ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش2 

ــمند( ــد دانش ــداری از احم ــان )خری کاش

هیــأت  شــماره139560302034028428  139(رای 

بشــماره  اقــا  علــی  پورفرزنــد  فــاح  اول0معصومــه 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   320 شناســنامه 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  1263481280-ســه 

بمســاحت 88/7 مترمربــع بشــماره 14236 فرعــی 

واقــع  ازپــاک 49- اصلــی  از5061 فرعــی  مجــزی 

ــد  ــداری از احم ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب درصف

دانشــمند( 

139560302034026025هیــأت  شــماره  140(رای 

بشــماره  علــی  فرزنــد  مظلــوم  دوم0احســان 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   2720 شناســنامه 

ملی1263339727-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 

بشــماره  مترمربــع  بمســاحت155/83  ســاختمان 

از  فرعــی  از 9888و4404  مجــزی  فرعــی   14247

پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش2 

دهقانــی( ازابوالقاســم  کاشــان)خریداری 

 141(رای شــماره139560302034026027هیأت دوم.

احتــرام زارعــی فرزنــد غامعلــی بشــماره شناســنامه 9 

صــادره از کاشــان بــه

شــماره ملــی 1263530079-ســه دانــگ از ششــدانگ 

مترمربــع  بمســاحت155/83  ســاختمان  یکبــاب 

بشــماره 14247 فرعــی مجــزی از 9888و4404 فرعــی 

ــش2  ــاد بخ ــی اب ــع درصف ــی واق ــاک 49- اصل از پ

ــی( ــم دهقان ــان)خریداری ازابوالقاس کاش

شــماره139560302034027813هیأت  142(رای   

بشــماره  نصرالــه  فرزنــد  دوم.علیمحمدپورقاســم 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   2330 شناســنامه 

مغــازه  یکبــاب  1260539393-ششــدانگ  ملــی 

بمســاحت141/60 مترمربــع بشــماره 14286 فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 4188 فرع مج

ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(  درصفــی 

دوم0  143(رای شــماره139560302034030951هیأت 

ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد قدمعل ــی فرزن ــت مقن حج

345 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261921623 

بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  –ســه 

ــزی از  ــی مج ــماره 14344 فرع ــع بش 83/25 مترمرب

3886 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ

شــماره139560302034030950هیأت  144(رای 

دوم0 الهــه رجــب زاده فرزنــد حبیــب الــه بشــماره 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   3028 شناســنامه 

ملی1261977361–ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــع بشــماره 14344 فرع بمســاحت 83/25 مترمرب

ــع  ــی واق ــاک49- اصل ــی از پ ــزی از 3886 فرع مج

ــت  ــان)خریداری از حج ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب درصف

ــی(  مقن

139660302034000335هیــأت  شــماره  145(رای 

محمــد  فرزنــد  مقدمــی  زاده  عبــاس  اول.مهــدی 

بشــماره شناســنامه 132 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ملی1262347084–شش

ــزی از  ــی مج ــماره 14347 فرع ــع بش 132/7 مترمرب

1471 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

ــی(  ــان گیاه ــان)خریداری ازعلیج ــش2 کاش بخ

ــأت اول0  ــماره139660302034000363 هی 146(رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــواد بش ــد ج ــی فرزن ــی جهان مصطف

ــان   ــادره از کاش 1736 ص

بــه شــماره ملــی 1261916174- ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت182/1 مترمربــع بشــماره 14348 فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 1327فرع مج

اززهــرا  کاشــان)خریداری  ابادبخــش2  درصفــی 

ــره(  ــازی و غی حج

هیــأت  شــماره139660302034000385  147(رای 

بشــماره  فرزندرمضانعلــی  حســینی  اول.حســن 

دلیجــان از  صــادره  شناســنامه704 

ــاب  ــه شــماره ملــی 0579509729 - ششــدانگ یکب ب

ســاختمان بمســاحت 72/20 مترمربــع بشــماره14349 

ــی  ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 597 فرع ــی مج فرع

خریــداری  کاشــان)  ابادبخــش2  درصفــی  واقــع 

ــی( ــم رئیس ــه بیگ ازفاطم

شــماره139660302034003412هیأت  148(رای   

دوم0علــی حســنی قــزاآن فرزنــد احمــد بشــماره 

شناســنامه 40 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1263539475-چهاردانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی   14401 بشــماره  مترمربــع   123 بمســاحت 

ــع  ــی واق ــاک 49 - اصل ــی از پ ــزی از 372 فرع مج

مــع  کاشــان)خریداری   2 بخــش  ابــاد  درصفــی 

الواســطه ازعالیــه مصطفــوی(

139660302034003408هیــأت  شــماره  149(رای 

ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــدری قزاآن ــام حی دوم0اله

شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  1250259967-دودانــگ 

فرعــی   14401 بشــماره  مترمربــع   123 بمســاحت 

ــع  ــی واق ــاک 49 - اصل ــی از پ ــزی از 372 فرع مج

مــع  کاشــان)خریداری   2 بخــش  ابــاد  درصفــی 

ازعالیــه مصطفــوی(  الواســطه 

150(رای شــماره139660302034004016 هیــأت اول.

علیرضــا کشــت کار بیدگلــی  فرزنــد حســنعلی بشــماره 

شناســنامه 74  صــادره از اران وبیــدگل بــه شــماره 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ملی6199582470-شش

ــزی از  ــی مج ــماره 14407  فرع ــع بش 74/15 مترمرب

ــی  ــع در صف ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ 4386 فرع

ــق(  ــی محق ــان)خریداری از طوب ــش 2 کاش ــاد بخ اب

139660302034005935هیــأت  شــماره  151(رای 

بشــماره  الــه  حبیــب  فرزنــد  اول0جوادپــورک 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 158 ص شناس

بمســاحت  ســاختمان  1260677559-ششــدانگ 

71/07 مترمربــع بشــماره 14432 فرعــی مجــزی از 

1468 فرعــی از پــاک 49 - اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

بخــش 2 کاشــان)خریداری ازاحمدبــاغ چائــی( 

139660302034007442هیــأت  شــماره  152(رای 

بشــماره  علیرضــا  فرزنــد  قهــی  اول0محمدبابائــی 

شناســنامه 10 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  1263228526-ششــدانگ 

ــزی از  ــی مج ــماره 14434 فرع ــع بش 104/16 مترمرب

ــع درصفــی  ــی واق ــاک 49 - اصل 1465 فرعــی از از پ

ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری ازمحمدفتحــی( 

139660302034007455هیــأت  شــماره  153(رای 

بشــماره  شــیرزاد  فرزنــد  گلســتان  اول0علیرضــا 

شناســنامه 13 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  1262693810-ششــدانگ 

86/25 مترمربــع بشــماره 14437 فرعــی مجــزی 

ــی  ــع درصف ــی واق ــاک 49 - اصل ــی از پ از1457فرع

ــی(  ــن سپاس ــان)خریداری ازحس ــش 2 کاش ــاد بخ اب

139660302034005887هیــأت  شــماره  154(رای 

اول0الهــام ســادات فاطمــی حســینی فرزنــد ســیدرضا 

بــه  از کاشــان  بشــماره شناســنامه 9739 صــادره 

ــگ ازششــدانگ  ــی 1263409903-ســه دان شــماره مل

یکبابخانــه بمســاحت 103/5 مترمربــع بشــماره 14440 

فرعــی مجــزی از 8262 فرعــی از پــاک 49 - اصلــی 

واقــع درصفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از 

ــودات( ــم پ مری

ادامه از صفحه 7

ادامه در صفحه 9
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کوتاه از ورزش
 سرمربی لیگ برتر فوتسال 

در آستانه محرومیت
انضباطــی،  کمیتــه  بــه  داوران  کمیتــه  شــکایت  بــا 
ــال  ــری فوتس ــگ برت ــان لی ــار مربی ــت در انتظ محرومی

اســت. 
ــده ای  ــا حواشــی عم ــر فوتســال ب ــگ برت ــه دهــم لی هفت
ــیاری  ــات بس ــی داور، اعتراض ــود و در روز جهان ــراه ب هم
بــه وضعیــت داوری شــد. در ایــن بیــن محســن خبیــری 
ثانــی  ابوالفضــل  ســرمربی تیــم فــرش آرای مشــهد، 
ســرمربی هیئــت فوتبــال قــم و حمیــد کمالــی ســرمربی 
داور  علیــه  تنــدی  مصاحبه هــای  شــیراز  ارژن  تیــم 
ــد؛ از همیــن  رو کمیتــه داوران فدراســیون  دیدارشــان کردن
فوتبــال، بــا ارســال نامــه ای بــه کمیتــه انضباطــی خواســتار 

ــد.  ــا ش ــن مصاحبه ه ــه ای ــیدگی ب رس
بنابرایــن انتظــار مــی رود کــه بــاز هــم مــوج جدیــد 
ــه  ــه کمیت ــرا ک ــود؛ چ ــاز ش ــال آغ ــا در فوتس محرومیت ه
ــان و  ــز مربی ــر نی ــگ برت ــت لی ــه نخس ــال در هفت فوتس
بازیکنــان را بــه دلیــل مصاحبــه علیــه مســئوالن، محــروم 

ــود. ــرده ب ک

سدشکن جودوی ایران 
ممنوع المصاحبه شد!

فدراســیون جــودو در یــک ســال اخیــر سیاســت عجیبی را 
در قبــال ملی پوشــان در نظــر گرفتــه اســت. 

ــدال  ــک م ــال ی ــس از ۱۰ س ــت پ ــی توانس ــعید مالی س
جهانــی بــرای ایــن رشــته بــه دســت بیــاورد و بــه نوعــی 
ــئوالن  ــت مس ــار می رف ــه انتظ ــا اینک ــد. ب ــکن باش سدش
ــه ملی پوشــان  فدراســیون برخــالف پیــش از مســابقات ب
اجــازه مصاحبــه بدهنــد، در تماســی کــه بــا ســعید مالیــی 
ــودش  ــودن خ ــه ب ــه ممنوع المصاحب ــتیم، او از ادام داش

ــر داد.  خب
وی در این بــاره بــه خبرنــگار »ورزش ســه« می گویــد: 
آقــای رودکــی مدیــر تیــم ملــی بــه مــن اعــالم کــرده حــق 
مصاحبــه نــدارم. بــا ایــن وضعیــت بایــد منتظــر بازگشــت 
ــا متوجــه شــویم چــرا  ــود ت ــران ب ــه ای مســئوالن جــودو ب
ــا  ــد ب مالیــی پــس از کســب مــدال جهانــی هــم نمی توان

ــد. ــت کن ــانه ها صحب رس

سالن ۲۵ آبان نقش جهان، میزبان 
تیم ملی فوتسال بانوان

ــرای  ــوان کشــورمان کــه خــود را ب ــی فوتســال بان تیــم مل
حضــور در رقابت هــای داخــل ســالن آســیا در ترکمنســتان 
ــن اردوی  ــت. ای ــان اردو زده اس ــد در اصفه ــاده می کن آم
تدارکاتــی تــا روز پنجشــنبه ۱۶ شــهریورماه در ورزشــگاه ۲۵ 
ــت. دو  ــد داش ــه خواه ــان ادام ــه نقش جه ــان مجموع آب
ــف  ــا تیم هــای شهرســتان لنجــان و ری ــی ب ــدار تدارکات دی
ــن  ــر در ای ــان در دســتورکار شــاگردان شــهرزاد مظف اصفه

ــرار دارد.  ــی ق اردوی تدارکات
ــای دوشــنبه ۱۳  ــران روزه ــوش فوتســال ای ــوان ملی پ بان
ــتانه  ــدار دوس ــن دو دی ــهریورماه در ای ــنبه ۱۵ ش و چهارش

ــد. ــدان می رون ــه می ــود ب ــان خ ــل حریف مقاب

کوتاه اخبار 
مدیر عامل سپاهان برای حمایت 

از آینده سازان شرط گذاشت
مدیــر عامــل باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان درخصــوص 
تیــم  از  حمایــت  بــر  مبنــی  باشــگاه  تصمیم گیــری 
ــه  ــیون ب ــه فدراس ــان ک ــر زم ــا ه ــت: م ــازان گف آینده س
ــه  ــت همه جانب ــاده حمای ــد، آم ــل کن ــود عم ــدات خ تعه
از تیــم فوتبــال بانــوان آینده ســازان هســتیم و ایــن 
ــه  ــرد، ن ــا می گی ــان را از آن ه ــه زم ــت ک ــیون اس فدراس

ــگاه ســپاهان!  باش
ــاره تیمــداری باشــگاه ســپاهان در  محســن طاهــری درب
فصــل 9۶ در رشــته های مختلــف اظهــار کــرد: امســال نیــز 
همچــون ســال های گذشــته ســعی کردیــم در دو بخــش 
بانــوان و آقایــان در حــد تــوان نماینــدگان خوبــی در 
لیگ هــای برتــر داشــته باشــیم. در بخــش بانــوان والیبــال 
ــان، شمشــیربازی، ســه گانه و  نشســته، بســکتبال نوجوان

ــم.  ــگ کردی ــال را هماهن ــو در رده ۱4 و ۱۵ س واترپل
وی افــزود: در بخــش آقایــان فوتبــال کــه رشــته اصلــی و 
برنــد همیشــگی باشــگاه اســت، هندبــال دوچرخه ســواری 
و تیرانــدازی بــا کمــان را داریــم، بدمینتــون در دســت 
ــز درخواســت خــود را  ــر نی بررســی اســت، دو رشــته دیگ
بــه باشــگاه ســپاهان داده انــد؛ امــا تــا زمانــی کــه نتوانیــم 
بــه توافــق برســیم و منابــع مالــی آن هــا را تأمیــن کنیــم، 

نمی شــویم.  وارد 
وی تاکیــد کــرد: دربــاره فوتبــال آینده ســازان مــا بــه 
ــس  ــش نایب رئی ــژه در بخ ــیون به وی ــتان در فدراس دوس
فدراســیون فوتبــال بانــوان اعــالم کردیــم مــا حاضریــم در 
ــوان حرکــت و هزینــه کنیــم؛ بــه شــرط اینکــه  بخــش بان
ــته  ــال گذش ــه س ــوط ب ــا مرب ــاب های م ــت حس وضعی

ــد. ــالم کنن ــتانکار اع ــا را بس ــود و م ــخص ش مش

»پلمب« بر جیب مسئوالن فوتبال
ــازمان  ــان س ــل گریب ــه قب ــد هفت ــه از چن ــری ک دردس
لیــگ فوتبــال ایــران را گرفتــه و باعــث مســدود شــدن 
ــه  ــاال یق ــود، ح ــده ب ــازمان ش ــن س ــاب های ای حس
ــت!  ــه اس ــم گرفت ــازمان را ه ــن س ــع ای ــس مجم رئی
ــس فدراســیون  ــاج، رئی ــدی ت ــراد مه ــن اف در رأس ای
فوتبــال، قــرار دارد کــه رئیــس مجمــع ســازمان لیــگ 
نیــز محســوب می شــود. تــاج کــه در حــال تــالش بــرای 
حــل مشــکل مالیاتــی ســازمان لیــگ بــود، حــاال بایــد 
ــای حســاب های  ــه پ ــد؛ چــرا ک تالشــش را بیشــتر کن

شــخصی خــودش در میــان اســت. 
عــالوه بــر مهــدی تــاج حســاب برخــی مســئوالن 
ــه  هیئت رئیســه ســازمان لیــگ هــم مســدود شــده ک
ــتر از  ــده بیش ــن پرون ــی ای ــم بده ــود رق ــه می ش گفت

ــت.  ــی اس ــی قبل ــارد تومان ــم ۱۷۵ میلی رق
بایــد دیــد آیــا مســئوالن ســازمان لیــگ توانایــی تعامــل 
بــا اداره مالیــات و حــل مشــکل را دارنــد یــا »پلمبــی« 
ــکالت  ــورده، مش ــال خ ــئوالن فوتب ــب مس ــر جی ــه ب ک

ایــن رشــته را بیشــتر خواهــد کــرد.
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بازی هــای  از  یکــی  ایــران،  شــمال  دربــی 
جــذاب فوتبــال کشــور اســت. ایــن دربــی 
ــدگان  ــود نماین ــل نب ــه دلی ــه ب ــود ک ــال ها ب س
فوتبــال شــمال ایــران برگــزار نمی شــد. امــا روز 
شــنبه ایــن هفتــه دو تیــم خــوب لیــگ دســته 
ــی نســاجی قائم شــهر  ــران، یعن ــال ای اول فوتب
و خونه به خونــه بابــل در دیــداری حســاس 
ــه  ــدار ب ــن دی ــا ای ــد. ام ــم رفتن ــه مصــاف ه ب
ــران  ــال ای ــر جذابیت هــای فوتب ــه ب جــای اینک
ــراه  ــی هم ــی تلخ ــان حواش ــا چن ــد، ب بیفزای
شــد کــه می توانــد تــا ســال ها در خاطــر 

بمانــد. فوتبال دوســتان 
 تماشاگران

ــابقه رخ  ــزاری مس ــش از برگ ــه پی ــی ک اتفاقات
ــی مــی داد و  ــی جنجال داد، نشــان از یــک درب
ــود  ــرار ب ــه ق ــد ک ــاز ش ــی آغ ــی از آنجای حواش
ــه ورزشــگاه شــهید  ــی ب ــم بابل تماشــاگران تی
وطنــی قائم شــهر اجــازه ورود نداشــته باشــند؛ 
ــری  ــدام جلوگی ــن اق ــگ از ای ــا ســازمان لی ام

کــرد.
 در نشســت هماهنگــی پیــش از مســابقه 
فوتبــال  تیــم  اتوبــوس  کــه  شــد  اعــالم 
ــا اســکورت  ــا قائم شــهر ب ــل ت ــه باب خونه به خون
ــا  ــود؛ ام ــی وارد ش ــهید وطن ــگاه ش ــه ورزش ب

ــهر  ــا ورودی ش ــا ت ــکورت تنه ــن اس ــرا ای ظاه
تیــم  اتوبــوس  و  افتــاده  اتفــاق  قائم شــهر 
خونه به خونــه هنــگام ورود بــه ورزشــگاه بــا 
مشــکالت عجیــب و غریبــی روبــه رو شــد.

ــاگران  ــه تماش ــود ک ــا ب ــر اینج ــه عجیب ت نکت
ــه  ــم نســاجی در پشــت نیمکــت خونه به خون تی
مســتقر بودنــد کــه البتــه ایــن کار خــالف قوانین 
از همــان جــا فحاشــی ها  و ظاهــرا  اســت 
آغــاز شــد و بــه ســمت نیمکــت تیــم میهمــان، 

ســنگ پراکنی صــورت گرفــت. 

ــه  ــی ب ــام از رمضان ــواد نکون ــدار ج ــن دی در ای
ــرد. ــتفاده ک ــپ اس ــاع چ ــوان دف عن

 فحاشــی بــه ایــن بازیکــن بــه حــدی بــود کــه 
ــه  باعــث شــد در نهایــت ســرمربی خونه به خون

ایــن بازیکــن را بــه دفــاع راســت ببــرد کــه وی 
در همــان منطقــه از زمیــن مصــدوم شــد و در 

نهایــت از بــازی بیــرون رفــت. 
البتــه خوشــبختانه درگیری هــای فیزیکــی 
ــه در  ــد ک ــاد نش ــدی زی ــه ح ــتادیوم ب در اس
ــا  ــد؛ ام ــذار باش ــابقه تاثیرگ ــان مس ــد جری رون
پــس از پایــان بــازی اتفاقــات تلخــی در شــهر 
قائم شــهر رخ داد کــه فیلــم تمامــی ایــن 
اتفاقــات توســط ســازمان لیــگ بــه ثبــت 

ــت. ــیده اس رس
 درگیری خارج از ورزشگاه

یــک اتفــاق نــادر دیگــر پــس از پایــان مســابقه 
ــد از  ــاجی بع ــاگران نس ــه تماش ــود ک ــن ب ای
پایــان مســابقه بــا راننــده اتوبــوس تیــم فوتبال 
خونه به خونــه بابــل درگیــر شــدند و در خیابــان 
ســنگ پرانی بیــن هــواداران دو تیــم شــکل 
گرفــت تــا جایــی کــه اتوبــوس حامــل اعضــای 
تیــم میهمــان بــه جــای بابــل ســر از شــهر آمــل 
ــد  ــور ش ــری مجب ــک و درگی درآورد و در ترافی

مســیر خــود را عــوض کنــد. 
و  قائم شــهر  شــهر  در  ثبت شــده  تصاویــر 
اطــراف آن پــس از پایــان مســابقه نشــان 
ــود کــه ســر  ــه حــدی ب می دهــد درگیری هــا ب
ــب  ــنگ های عجی ــا س ــادی ب ــت های زی و دس
و غریــب شکســته شــد و حتــی در ایــن ارتبــاط 
جــواد نکونــام پــس از پایــان بــازی بــا ســعید 

فتاحــی و حیــدر بهارونــد رئیــس ســازمان 
ــه آن هــا اعــالم کــرد  لیــگ تمــاس گرفــت و ب
ــود  ــگاه ها وج ــرایطی در ورزش ــن ش ــر چنی اگ
داشــته باشــد و اگــر بــه اتفاقــات دربــی 
ــید  ــن باش ــود مطمئ ــیدگی نش ــدران رس مازن
ــی  ــات جان ــل تلف ــهر باب ــت در ش ــازی برگش ب

ــت! ــد داش خواه
ــال  متأســفانه ماجــرای تماشــاگرنماها در فوتب
ــا وجــود همــه هشــدارها ادامــه دارد.  ایــران ب

ایــن ماجــرا دیگــر نه تنهــا در لیــگ برتــر 
ــکلی  ــه ش ــز ب ــر نی ــای پایین ت ــه در لیگ ه بلک

گســترده ادامــه دارد. 
و کمیتــه  فوتبــال  فدراســیون  برخوردهــای 
انضباطــی هــم تاکنــون هیــچ ســودی نداشــته 

ــت.  اس

ــه  ــان داده جریم ــر نش ــال های اخی ــه س تجرب
ــه  ــاگر ب ــدون تماش ــازی ب ــزاری ب ــی و برگ مال
ــن  ــرای ای ــده ای ب ــل بازدارن ــوان عام ــچ عن هی

ــت.  ــاگرنماها نیس ــار تماش رفت
ــواد منفجــره،  ــه و م ــاب ترق ســنگ اندازی، پرت
فحاشــی بــه بازیکنــان و مربیــان، لیزرانــدازی و 
بســیاری رفتارهــای ناهنجــار دیگــر بــه جزئــی 
ــده و  ــل ش ــا تبدی ــال م ــر از فوتب جدایی ناپذی
ــام فرهنگی ورزشــی  ــه ن ــی ک باشــگاه های ایران
را یــدک می کشــند کوچک تریــن گامــی در 

ــد.  ــا برنمی دارن ــن رفتاره ــالح ای ــت اص جه
جــای  بــه  ایرانــی  باشــگاه های  کاش 
نصــف  دســت کم  میلیــاردی  هزینه هــای 
مبلــغ قــرارداد تنهــا یــک بازیکنشــان را صــرف 
کننــد. تماشــاگران  بــرای  فرهنگ ســازی 

نگاهی به حوادث تلخ دربی شمال

ماجرای تکراری تماشاگرنماها

ــاره  ــی درب ــم مل ــن تی ــیه تمری ــی روش در حاش ــوس ک کارل
بــازی مقابــل ســوریه گفــت: نتایــج و اعــداد روی میــز اســت و 
گویاســت. ســوریه بــا نتایــج خــوب همــه را شــگفت زده کــرده 
اســت. مــا همــه هوشــیار هســتیم و بازیکنــان بــا انگیــزه زیــاد 
ــت و  ــزی نداش ــی در مال ــار خوب ــوریه رفت ــتند. س ــاده هس آم
بازیکنانــش خشــن بودنــد؛ بــه همیــن دلیــل بــا آمادگــی باال و 

ــازی می کنیــم.  ــل ســوریه ب ــاد مقاب ــا انگیــزه زی ب
ــدن  ــرح ش ــاره مط ــران درب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی س
ــائل  ــن مس ــد: ای ــادآور ش ــوریه ی ــران و س ــی ای ــایعه تبان ش
ــم  ــی بخواهی ــا حت ــه م ــدارد ک ــردن را ن ــت ک اســتحقاق صحب
ــه  ــف و بزدالن ــدر کثی ــا آنق ــن حرف ه ــم؛ ای ــش را بزنی حرف
اســت کــه نبایــد درمــوردش صحبــت کنیــم. آن هایــی کــه ایــن 
مســائل را می گوینــد، می خواهنــد یــک عالمــت ســؤال بــزرگ 

مقابــل دســتاوردهای تیــم ملــی قــرار بدهنــد. توصیــه مــن بــه 
رســانه ها ایــن اســت کــه ایــن صحبت هــا را فرامــوش و 
ــی کشــورمان  ــم مل ــای آماده ســازی تی ــد برنامه ه ــالش کنی ت
ــم  ــه می گوی ــت اینک ــم باب ــی می کن ــود. عذرخواه ــام ش انج
ــن  ــن م ــر ت ــن ب ــن پیراه ــی ای ــا وقت ــه ت ــرا ک ــورمان؛ چ کش
ــا پایــان عمــرم  اســت و اینجــا مســئولیت دارم و بعــد از آن ت
بــه ایــران، کشــورم می گویــم. از شــما ممنــون می شــوم 
ــه آماده ســازی تیــم ملــی و  ــا فعالیــت خــود ب اگــر بتوانیــد ب

ــد.  اجــرای برنامــه مــا کمــک کنی
ــی  ــم مل ــای تی ــه برنامه ه ــا هزین ــه آی ــاره اینک ــی روش درب ک
ــه  ــاره چ ــم درب ــرد: می دان ــح ک ــد، تصری ــد ش ــن خواه تأمی
موضوعــی صحبــت می کنیــد. ســعی می کنیــم یــک حســاب 

ــاز کنیــم تــا شــاید مــردم کمــک کننــد.  بانکــی ب

ــن  ــه ای ــرد ک ــالم ک ــران( اع ــووا )در ای ــد جی ــل برن ــر عام مدی
شــرکت نســبت بــه فســخ یک طرفــه قــرارداد و دریافــت 
غرامــت از فدراســیون فوتبــال ایــران رضایــت داده و شــکایتش 
ــد  ــس از عق ــال پ ــیون فوتب ــرد. فدراس ــد ک ــری نخواه را پیگی
ــی در  ــم مل ــازی تی ــش از ب ــت پی ــووا و درس ــا جی ــرارداد ب ق
رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی برابــر قطــر، ایــن قــرارداد 
را فســخ و لباس هــای کمپانــی آدیــداس را بــر تــن تیــم ملــی 
کــرد. موضوعــی کــه پیــش و پــس از ایــن اتفــاق تــا مدت هــا 
بحــث رســانه های مختلــف بــود و حتــی نماینــده جیــووا 
ــخ  ــال در ازای فس ــیون فوتب ــه فدراس ــرد ک ــالم ک ــران اع در ای
یک طرفــه ایــن قــرارداد، بایــد غرامــت بپــردازد. بــا ایــن وصــف 
ــن شــرکت  ــه ای ــرد ک ــالم ک ــران اع ــووا در ای ــل جی ــر عام مدی
دیگــر پیگیــر شــکایت و دریافــت غرامــت از فدراســیون نیســت 

و رضایــت داده اســت. محمدعلــی بردبــار، در ایــن رابطــه 
ــت  ــه رخ داده، صحب ــی ک ــاره اتفاقات ــت: »نمی خواهــم درب گف
ــم؛ چــرا کــه کنــکاش در ایــن موضــوع چیــزی جــز تکــدر  کن
خاطــر را بــه همــراه نــدارد.« او اضافــه کــرد: »خدمــات ورزشــی 
بازرگانــی پــارس و حتــی کمپانــی جیــووا در ایتالیــا و شــخص 
آقــای جیووانــی شــرایطی را در نظــر گرفتــه بودنــد کــه منافــع 
ــود. از همــان روز  و موفقیــت تیــم ملــی در آن لحــاظ شــده ب
ــدون هماهنگــی از ســوی  اول هــم کــه قــرارداد یک طرفــه و ب
فدراســیون فوتبــال نادیــده گرفتــه شــد، اعــالم کردیــم کــه اگــر 
تیــم ملــی بــدون جیــووا موفق تــر اســت، مــا کنــار می رویــم. 
ــار  ــرای دومیــن ب ــی ب االن هــم کــه پــس از ســال ها تیــم مل
متوالــی بــه جــام جهانــی رفتــه، دوســت نداریــم بــا پیگیــری 

ایــن قــرارداد مــردم را ناراحــت کنیــم.«

کارلوس کی روش:

تا زمانی که زنده ام برای موفقیت کشورم، ایران، می جنگم
کمپانی ایتالیایی رضایت داد

فرار فدراسیون از غرامت 10 میلیارد تومانی

ورزش

،،
بــر  اینکــه  جــای  بــه  دیــدار  ایــن 
جذابیت هــای فوتبــال ایــران بیفزایــد 
بــا چنــان حواشــی تلخــی همــراه شــد 
کــه می توانــد تــا ســال ها در خاطــر 

بمانــد فوتبال دوســتان 

۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵888هیــأت  شــماره  ۱۵۵(رای 

بشــماره  حســین  فرزنــد  افراشــته  اول۰حمیــد 

شناســنامه ۳۰84 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ۱۲۶۳۳4۳۳۶8-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان

ــی  ــماره ۱444۰ فرع ــع بش ــاحت ۱۰۳/۵ مترمرب بمس

مجــزی از 8۲۶۲ فرعــی از پــالک 49 - اصلــی واقــع 

ــم  ــان)خریداری از مری ــش ۲ کاش ــاد بخ ــی اب درصف

ــودات(  پ

۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۶9۷8هیــأت  شــماره  ۱۵۶(رای 

ــد بشــماره  ــد احم ــری کاشــانی فرزن ــه قنب دوم۰راضی

شناســنامه ۳ صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

۱۲۶۱۷۳9۲۳۱-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت ۱۱۱/۵ 

ــع بشــماره ۱444۳ فرعــی مجــزی از ۱۳8۶8  مترمرب

ــاد  ــی اب ــع درصف ــی واق ــالک 49 - اصل ــی از پ فرع

بخــش ۲ کاشــان)خریداری از طاهــره غالمرضــازاده و 

ــوروزی( ــد رضــا ن حمی

۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵۵۷۷هیــأت  شــماره  ۱۵۷(رای   

ــیدعلی  ــد س ــی فرزن ــدی طرق ــین صم دوم۰سیدحس

بــه  نطنــز  از  صــادره   ۳9۶۳ شناســنامه  بشــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــی ۱۲۳9۳۵9۷8۰-شش ــماره مل ش

ــی  ــماره ۱4444 فرع ــع بش ــاحت 9۶/8۰ مترمرب بمس

ــع  ــی واق ــالک 49 - اصل مجــزی از 9۰۵۲ فرعــی از پ

ــمی( ــان)مالک رس ــش ۲ کاش ــاد بخ ــی اب درصف

۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵۵99هیــأت  شــماره  ۱۵8(رای   

دوم۰ابراهیــم باقــدرت فرزنــد ولــی الــه بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــنامه۱۰۳۷صادره از کاش شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ۱۲۶۰۷۱۶۳۶8-ششــدانگ 

ــزی از  ــی مج ــماره ۱444۵ فرع ــع بش ۷۱/8۰ مترمرب

باقیمانــده شــماره۱۲۶۶ فرعــی از پــالک 49 - اصلــی 

واقــع درصفــی ابــاد بخــش ۲ کاشــان)خریداری 

ــری(  ــب اکب اززین

 ۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۳۳4 شــماره  رای   )۱۵9

ــی  ــد عل ــرزاده زارع فرزن ــن جعف ــأت اول۰ محس هی

بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۱۰۷۶  شــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــی ۱۲۶۲۳۶9۳8۱-شش ــماره مل ش

ــی  ــماره۱4449 فرع ــع بش ــاحت۱۲8/۷۵ مترمرب بمس

مجــزی از 44۰۳و9۲۵9و۳۱۰4و۱4۲۱۰ فرعــی از پــالک 

ــان  ــش ۲ کاش ــاد بخ ــی اب ــع درصف ــی واق 49- اصل

ــمی( ــک رس )مال

هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۱8۲۲  ۱۶۰(رای   

بشــماره  احمــد  فرزنــد  رســتگارفرد  اول۰مهدیــه 

شناســنامه ۵۰۵ صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

ــه بمســاحت 9۲  ۱۲۶۲۰۳۳4۲۱ -ششــدانگ یکبابخان

مترمربــع بشــماره ۳4۶ فرعــی از پــالک ۵۲- اصلــی 

واقــع در اراضــی صفــی ابــاد بخــش ۲ کاشــان)مالک 

ــمی(  رس

هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۳4۳۷  ۱۶۱(رای 

اول۰عبــاس جعفــرزاده زارع فرزنــد علــی بشــماره 

شناســنامه ۵۲۲۱8 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

مغــازه   یکبــاب  ۱۲۶۰۵۱۲۱8۵-ششــدانگ  ملــی 

بمســاحت۳9/۶۳ مترمربــع بشــماره ۳۵۱ فرعــی 

ــاد  ــی اب ــی صف ــع در اراض ــی واق ــالک ۵۲- اصل از پ

بخــش ۲ کاشــان)مالک رســمی( 

۱۶۲(رای شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۳۵۱۱ هیــأت 

فرزندحســن  فــرد  رحیمــی  زارع  اول۰محمدرضــا 

بــه شــماره  از کاشــان  بشــماره شناســنامه۰صادره 

ملــی ۱۲۵۰۲۶۲۲۱۶-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

ــالک ۵۲-  ــی ازپ ــع بشــماره۳۵۲ فرع ۱۱۲/9۷ مترمرب

اصلــی واقــع در اراضــی صفــی ابادبخش۲کاشــان 

ــمی(  ــک رس )مال

هیــأت   ۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۳۰۰ شــماره  ۱۶۳(رای 

ــماره  ــیدرضا بش ــد س ــوی فرزن ــه میرموس اول۰صدیق

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه۷۷۷ ص شناس

۱۲۶۲۲۳۱۶۷۱- ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

مشــتمل بــر اطــاق بمســاحت ۱84 مترمربــع بشــماره 

ــی  ــع در اراض ــی واق ــالک ۵۲- اصل ــی از پ ۳۵۷ فرع

ــمی(  ــان)مالک رس ــش ۲ کاش ــاد بخ ــی اب صف

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۶۱۷هیأت  ۱۶4(رای 

بشــماره  نادعلــی  فرزنــد  بیشــه  اول۰فاطمــه 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه۱۷8 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -۱۲۶۰۶9۵۶۵4

پــالک  از  فرعــی  بشــماره ۳۵8  مترمربــع   ۱۰۷/۱۵

ــش ۲  ــاد بخ ــی اب ــی صف ــع در اراض ــی واق ۵۲- اصل

عامــری(  محمدجوادبنــی  از  کاشــان)خریداری 

۱۶۵( رای شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۶۷۰ هیــأت اول۰ 

ــد اقــا علــی بشــماره  حســین مجیــدی بیدگلــی فرزن

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه ۳۰۱ ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -۱۲۶۱۷۲9۶84

پــالک  از  فرعــی  بشــماره۳۵9  مترمربــع   9۲/۳۲

ــش ۲  ــاد بخ ــی اب ــی صف ــع در اراض ــی واق ۵۲- اصل

کاشــان)خریداری از حســن طالبــی(

هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵9۰۰  ۱۶۶(رای   

علــی  فرزنــد  نطنــزی  عمــادی  محمدرضــا  اول. 

بــه  نطنــز  از  صــادره   4۳۱۵ شناســنامه  بشــماره 

ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــماره ملی۱۲۳9۰۷۳۰۶۲-س ش

یکبابخانــه بمســاحت ۱۳۷/8۵ مترمربــع بشــماره 

پــالک  از  فرعــی   ۵۳۶ از  مجــزی  فرعــی   ۲9۷8

 ۲ بخــش  ابــاد  یحیــی  در  واقــع  اصلــی   -۵۳

غیــره( و  ازاحمدفخــاری  کاشــان)خریداری 

ــأت اول. ــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵9۰۱ هی ۱۶۷(رای ش

طیبــه صادقــی موغــاری فرزنــد محمــد بشــماره 

شــماره  بــه  اردســتان  از  صــادره   9 شناســنامه 

ملی۱۱89۶۰۱۵۰8-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــع بشــماره ۲9۷8 فرع بمســاحت ۱۳۷/8۵ مترمرب

اصلــی   -۵۳ پــالک  از  فرعــی   ۵۳۶ از  مجــزی 

واقــع در یحیــی ابــاد بخــش ۲ کاشــان)خریداری 

ازاحمدفخــاری و غیــره( 

هیــأت   ۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۶۷49 شــماره  ۱۶8(رای 

بشــماره  محمدرضــا  فرزنــد  جوانــی  اول۰زهــرا 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   ۰ شناســنامه 

ملــی۱۲۵۰۳9۲94۲ –ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

۷۷/۶۵ مترمربــع بشــماره ۲98۰ فرعــی مجــزی از ۳۳ 

ــاد  ــی آب ــع در یحی ــی واق ــالک ۵۳- اصل ــی از پ فرع

ــتانی( ــا گلس ــان)خریداری از حمیدرض ــش ۲ کاش بخ

هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۱۶۷۷  ۱۶9(رای   

اول.عبــاس فتــاح راونــدی  فرزنــد تقــی بشــماره 

شناســنامه۱۳۳ صــادره از کاشــان

بــه شــماره ملی۱۲۶۳۲۱4۶۲۲-ششــدانگ ســاختمان 

تجــاری مســکونی بمســاحت ۶4/8 مترمربــع بشــماره 

۵۳۲۷ فرعــی مجــزی از ۱8۲۵ فرعــی از پــالک ۱- 

ــان)خریداری  ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی واق اصل

ــی(  ازناصرلطف

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۱۵۵4هیأت  ۱۷۰(رای 

فرزنــد  راونــدی  موســوی  اول۰سیدحســین 

سیداســمعیل بشــماره شناســنامه۵۳ صــادره ازکاشــان 

بــه شــماره ملی۱۲۶۳۰9۷84۷-ششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــماره ۵۳۲9  فرع ــع بش ــاحت ۱۷9/۱8 مترمرب بمس

ــع در  ــی واق ــالک ۱- اصل مجــزی از ۱8۲۵ فرعــی از پ

ــد بخــش 4 کاشــان)خریداری از ماشــااله قاســم  راون

ــور( پ

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۳۵۵۳هیأت  ۱۷۱(رای   

ــماره  ــر بش ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــل قطب اول۰ابوالفض

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه999 

تعمیــرگاه  یکبــاب  ملی۱۲۶۳۶۰۳998-ششــدانگ 

بمســاحت ۶۰/4۰ مترمربــع بشــماره۵۳۵4 فرعــی 

مجــزی از ۵۰۵۳ فرعــی از پــالک ۱- اصلــی واقــع 

ــر  ــی اصغ ــان)خریداری ازعل ــش 4 کاش ــد بخ در راون

قطبــی( 

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۳۵۵۰هیأت  ۱۷۲(رای 

ــماره  ــر بش ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــل قطب اول۰ابوالفض

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه999 

مغــازه  یکبــاب  ملی۱۲۶۳۶۰۳998-ششــدانگ 

ــی  ــماره۵۳۵۵ فرع ــع بش ــاحت ۳4/۷۵ مترمرب بمس

مجــزی از ۵۰۵۳ فرعــی از پــالک ۱- اصلــی واقــع 

ــر  ــی اصغ ــان)خریداری ازعل ــش 4 کاش ــد بخ در راون

قطبــی( 

هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۳4۵۵  ۱۷۳(رای 

دوم۰مصطفــی خــادم پورراونــدی فرزنــد حســین 

بشــماره شناســنامه88۵9  صــادره از کاشــان بــه 

ــدانگ  ــگ ازشش ــه دان ــماره ملی۱۲۶۰۵949۳9-س ش

یکبابخانــه بمســاحت ۱۶8/۳۳ مترمربــع بشــماره 

۵۳۵۳ از ۱8۵۷ فرعــی از پــالک ۱- اصلــی واقــع 

در راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

حــاج قــوام مســعودپوروحاج شــکراله خاکــی راوندی(

۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۳4۵۷هیــأت  شــماره  ۱۷4(رای 

دوم۰کبــری تقاعــدی فینــی فرزنــد رحمــت الــه 

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه۳ ص ــماره شناس بش

ملی۱۲۶۲9۶۵۰۳9-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانه 

بمســاحت ۱۶8/۳۳ مترمربــع بشــماره ۵۳۵۳ فرعــی 

مجــزی از ۱8۵۷ فرعــی از پــالک ۱- اصلــی واقــع در 

ــان ــش 4 کاش ــد بخ راون

۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵9۵۰هیــأت  شــماره  ۱۷۵(رای   

بشــماره  محمــد  فرزنــد  پورســنمار  .ایــران  اول 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه۱۰صادره 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ملی۱۲۶۳۱۱8۶4۱-شش

فرعــی مجــزی  بشــماره ۵۳۶۵  مترمربــع   ۲4۲/9

از ۱۷8۶ فرعــی از پــالک ۱- اصلــی واقــع در راونــد 

گندمــی( ازاصغــر  کاشــان)خریداری   4 بخــش 

۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵9۳۷هیــأت  شــماره  ۱۷۶(رای 

ســیدمرتضی  فرزنــد  نورانــی  اول۰ســیدمصطفی 

بشــماره شناســنامه۱۱صادره از کاشــان بــه شــماره 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ملی۱۲۶۳۳۱9۵۲۱-شش

۱8۶/۵۵ مترمربــع بشــماره ۵۳۶۷ فرعــی مجــزی 

از ۱۷8۶ فرعــی از پــالک ۱- اصلــی واقــع در راونــد 

ازاصغرگندمــی(  4 کاشــان)خریداری  بخــش 

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۷4۳9هیأت  ۱۷۷(رای 

ــه بشــماره  ــد نصرال ــدی فرزن ــی راون ــه غالم اول۰فاطم

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه۱۲۷۶صادره 

ملی۱۲۶۱۲۰۱8۵۱-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

8۲۵/۷۵ مترمربــع بشــماره ۵۳۶8 فرعــی مجــزی 

ــد  ــع در راون ــی واق ــالک ۱- اصل ــی از پ از ۱4۳۲ فرع

بخــش 4 کاشــان)خریداری ازحســن جانــی راونــدی( 

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۷9۷9هیأت  ۱۷8(رای 

محمدعلــی  فرزنــد  زاده  صدقیــان  دوم۰عبــاس 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱۱۱صادره  بشــماره 

ملی۱۲۶۳۰۱۶۷۳۱-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه 

ــی  ــماره ۵۳۷۱ فرع ــع بش ــاحت ۱۲۶/4۳ مترمرب بمس

مجــزی از۳۶9۶ فرعــی ازپــالک ۱- اصلــی واقــع 

ــداری مــع الواســطه  ــد بخــش 4 کاشــان )خری درراون

ــی( ــماعیل مبین ــه اس ازورث

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۷98۱هیأت  ۱۷9(رای 

بشــماره  جــواد  فرزنــد  رجبــی  دوم۰فائــزه 

شــماره بــه  کاشــان  از  شناســنامه۰صادره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ملی۱۲۵۰۱۲94۷8-ســه 

بشــماره  مترمربــع  بمســاحت ۱۲۶/4۳  یکبابخانــه 

۵۳۷۱ فرعــی مجــزی از ۳۶9۶ فرعــی از پــالک ۱- 

اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری مــع 

الواســطه از ورثــه اســماعیل مبینــی( 

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۳۰8هیأت  ۱8۰(رای 

اول۰محمدرضــا حســین زاده راونــدی فرزنــد آقاجلیــل 

ــه شــماره  بشــماره شناســنامه۲۱۱ صــادره از کاشــان ب

یکبابخانــه  –ششــدانگ  ملــی۱۲۶۳۳۱4۷۷۵ 

ــی  ــماره ۵۳۷۲ فرع ــع بش ــاحت ۵۳۶/۷ مترمرب بمس

ــع در  ــی واق ــالک ۱- اصل ــی از پ ــزی از ۲۶۱۱فرع مج

راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری از ســیدابراهیم 

حســینی( 

۱8۱(رای شــماره۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۳4۰۳۱۵4۲ هیــأت اول. 

ــماره  ــدر بش ــد حی ــری فرزن ــدی زاده طاه ــه مه فاطم

شناســنامه ۰ صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ۱۲۵۰۳۵۲894-س

ــی  ــماره ۳4۰۳ فرع ــع بش ــاحت ۱4۵/9۵ مترمرب بمس

ــع در  ــی واق ــالک ۳- اصل مجــزی از ۵۷۲ فرعــی از پ

ــی  ــه عل ــان)خریداری ازورث ــش 4 کاش ــاد بخ طاهراب

ــن( فروت

هیــأت  شــماره۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۳4۰۳۱۵4۳  ۱8۲(رای 

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  نــوذرزاده  فاطمــه  اول. 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه ۲۲ ص شناس

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ۱۲۶۳۶۰88۶8-س

ــی  ــماره ۳4۰۳ فرع ــع بش ــاحت ۱4۵/9۵ مترمرب بمس

ــع در  ــی واق ــالک ۳- اصل مجــزی از ۵۷۲ فرعــی از پ

ــی  ــه عل ــان)خریداری ازورث ــش 4 کاش ــاد بخ طاهراب

ــن( فروت

هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰4۷۱۷  ۱8۳(رای 

دوم.نصــرت الــه میــرزازاده ارانــی فرزنــد عبــاس 

ــه  ــدگل ب ــادره از اران وبی ــنامه ۱۷۵  ص ــماره شناس بش

ــه  ــدانگ یکبابخان ــی ۶۱99۶4۶49۵- شش ــماره مل ش

ــی  ــماره ۳88۶ فرع ــع بش ــاحت ۱۶۳/۷۰ مترمرب بمس

 -۳۵ پــالک  از  فرعــی   ۱۶۰۳ و  از۱۶۰۲  مجــزی 

ــان)خریداری  ــش ۶ کاش ــر بخ ــع در نیاس ــی واق اصل

ازسیدحســن وخانــم ســادات لســانی(

هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵898  ۱84(رای 

اول.محمــد رضــا عبــد الهــی نیاســر  فرزنــد مصطفــی 

ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 49 صــادره از کاشــان ب

ملــی۱۲۶۲9۰۱۵۰۲- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانه 

بشــماره۳889فرعی  مترمربــع  بمســاحت ۱۵۲/۷۵ 

ــی واقــع در  مجــزی از۱۰۳۱فرعــی از پــالک ۳۵- اصل

ــی( ــول مرق نیاســر بخــش۲ کاشــان)خریداری از بت

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵899هیأت  رای   )۱8۵

اول۰ســکینه رمضانــی نیاســرفرزند علــی بشــماره 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   48 شناســنامه 

ملی۱۲۶۲9۰۱499–ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بشــماره۳889فرعی  مترمربــع  بمســاحت ۱۵۲/۷۵ 

ــی واقــع در  مجــزی از۱۰۳۱فرعــی از پــالک ۳۵- اصل

ــی( ــول مرق ــان)خریداری از بت ــش۲ کاش ــر بخ نیاس

شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۷4۲4  رای   )۱8۶

هیــأت اول۰روح الــه شادبوســتان فرزنــد حســین 

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه4 ص ــماره شناس بش

ملی۱۲۶۲8۶۰۶9۵-ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

ــع  ــاحت ۲۰۱/۶ مترمرب ــاختمان بمس ــر س ــتمل ب مش

ــالک  ــی از پ ــزی از ۳ فرع ــی مج ــماره ۲۰۵  فرع بش

ــش ۶  ــر بخ ــاد نیاس ــت اب ــع در دول ــی واق 4۵- اصل

ــمی( ــک رس ــان )مال کاش

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند مالکیــت 

صادرخواهــد شــد۰ 

م الف ۱۰۶9

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳9۶/۶/۱۳ 

تاریخ انتشارنوبت دوم :  ۱۳9۶/۶/۲9  

  رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــالک کاشــان - محمــد 

نی سلما

آگهی فقدان سند 
ــلیم  ــا تس ــی ب ــر آزادان ــکینه نص ــه س ــه اینک ــر ب نظ

یــک بــرگ  استشــهاد  شــهود شــماره ۲۰۱8۵ مــورخ 

ــود  ــی مفق ــان مدع ــه ۳۳۷ اصفه ــر خان 9۶/۶/4 دفت

شــدن  ســند مالکیــت  بــه میــزان نیــم دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ پــالک شــماره ۲4۱ فرعــی از ۷  اصلــی  

ــل   ــه در ذی ــان  ک ــت   اصفه ــش ۱4 ثب ــع در بخ واق

ثبــت  48۳۰4 صفحــه ۱۰9 دفتــر ۳99 امــالک تحــت 

شــماره چاپــی ۷۱9۶۳۵/۳ صــادر و تســلیم گردیــده  و 

بموجــب ســند انتقال شــماره ۶۳۶ مــورخ ۱۳4۲/9/۷ 

دفتــر خانــه اســناد رســمی  شــماره 9۱ شــهر اصفهــان  

اســتان اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال  یافتــه و اظهــار 

ــی  ــر جابجای ــوم در اث داشــته  کــه ســندمالکیت  مرق

ــت   ــند مالکی ــدور س ــای ص ــده  و تقاض ــود گردی مفق

المثنــی نمــوده انــد  لــذا دفتــر چــه  ســند مالکیــت  

ــب  ــذا مرات ــار ســاقط اســت .ل ــه اعتب ــور  از درج مذک

ــاده ۱۲۰  ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص ــه اس ب

ــت آگهــی مــی  ــون ثبــت در یــک نوب آییــن نامــه قان

شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 

بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 

میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده 

ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روزاعت

ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی مالکی

ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ رس

ــه کننــده ســند مســترد  ــه ارائ اصــل ســند مالکیــت ب

گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر 

اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند 

ــه صــدور  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ ــا معامل مالکیــت ی

ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .

ــت  ــں ثب ــدر ی-رئیس ــا حی ــف ۱844۶  علیرض م ال

ــان ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام اس

آگهی مزایده
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 94۰۰۲۳8

ــی  ــی از ۱۲ اصل ــی ۱۳۱۵ فرع ــالک ثبت ــدانگ پ شش

واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان بــه نشــانی 

ــالب  ــاد شــهرک انق ــوش آب ــوار شــهدای ن کاشــان بل

ــال  ــهید کم ــوی ش ــش ک ــکن نب ــاد مس ــروی بنی روب

در صفحــه ۵44   ۳۱۶89 ثبــت  ذیــل  آرانــی کــه 

دفتــر ۲۲8 امــالک بــه نــام غالمحســین حســن پــور 

ــا  حســکویی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر گردیــده ب

حــدود و مشــخصات شــماال بطــول 8متــر بــه شــماره 

ــول ۱9/8۰  ــه ط ــوار ب ــرقا درب و دی ــی ش ۱۳۲۲ فرع

متــر بــه کوچــه منتزعــه جنوبــا درب و دیــورا بــه طــول 

ــوار  ــه دی ــوار ب ــا دی ــه کوچــه منتزعــه غرب ــر ب 8/۱۰ مت

بــه طــول ۱9/8۰ متــر بــه شــماره ۱۳۱4 فــرع و طبــق 

نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پــالک فــوق، 

ــت  ــا قدم ــکونی ب ــورت مس ــه ص ــر ب ــال حاض در ح

۲۷ ســال دارای عرصــه بــه مســاحت ۱۵9/۲ متــر 

مربــع و زیرزمیــن بســماحت ۲۵ مترمربــع و همکــف 

ــاحت  ــه مس ــه اول ب ــع و طبق ــاحت ۱۱۲ مترمرب بمس

۱۰۰ مترمربــع، و بــه میــزان ۲مترمربــع عقــب نشــینی 

دارد، مصالــح مصرفــی: پایــه باربــر و آهــن و آجــری، 

ــک و  ــف موزایی ــن، ک ــد نماســازی، ســقف تیرآه فاق

امتیازهــای شــهری آب و بــرق و گاز جمعــا بــه مبلــغ 

قطعــی گردیــده  و  ارزیابــی  ریــال   ۲/۲8۰/۰۰۰/۰۰۰

ــی شــماره  ــق ســند رهن ــه طب ــاال ک ــرده ب ــی نامب ملک

رســمی  اســناد  دفترخانــه   ۱۳9۳/۰۳/۰4  -۶۰99۷

ــاری ثامــن االئمــه  ــی اعتب ۲۶ کاشــان در رهــن تعاون

ــی ۱۲  ــاعت 9 ال ــت، از س ــده اس ــتقر ش ــان مس کاش

روز چهارشــنبه مــورخ ۱۳9۶/۰۷/۱9 در واحــد اجــرای 

ــش  ــر نب ــوار باهن ــع در بل ــان واق ــمی کاش ــناد رس اس

میــدان جهــاد محــل اداره ثبــت اســناد و امــالک 

بــه مزایــده گــزارده مــی شــود. مزایــده از مبلــغ 

پایــه ۲/۲8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال شــروه و بــه هرکــس کــه 

خریــدار باشــد بــه  باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا 

ــت  ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش ــه م فروخت

ــم از حــق  ــرق و گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب بدهی ه

انشــعاب و حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه 

مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی 

و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 

ــده  ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق از اینک

باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس 

ــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی  از مزای

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

مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا چنانجــه روز مزایــده 

مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیرمترقبــه گردد،مزایــده 

ــان ســاعت  ــی در هم ــد از تعطیل ــن روز اداری بع اولی

و مــکان مقــرر خواهــد بــود. مــورد مزایــده طبــق 

ــک  ــی در ی ــن آگه ــی باشــد ای ــه م ــی بیم ســند رهن

ــورخ ۱۳9۶/۰۶/۲۰  ــار م ــه کثیراالنتش ــت در روزنام نوب

ــردد. ــی گ ــر م درج و منتش

رئیس اداره ثبت کاشان سلمانی ۱۰۵9/ م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــه اینکــه خواهــان آقــای محمــد باقــر ســنجری  نظــر ب

ــه  ــتی ب ــی دادخواس ــال میرزای ــم لی ــت خان ــا وکال راد ب

ــن  ــه زمی ــک قطع ــع ی ــزار مترمرب ــل ه ــته تحوی خواس

ــان  ــش ۵ کاش ــی بخ ــی از ۳8 اصل ــالک ۱۲4 فرع از پ

ــر  ــان هژب ــه آقای ــی علی ــی و قانون ــای دادرس و هزنه ه

حســن  ســمیه  و  مــراد  محمــد  فرزنــد  حقیقــی 

ــری  ــت خلعتب ــت هللا و آذرمیدخ ــد حج ــاری فرزن کاوی

تقدیــم  دادگســتری کاشــان  بــه  را  محمــد  فرزنــد 

ــی  ــم دادگاه حقوق ــعبه نه ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ک

روز ۱۳9۶/۰۷/۱۵  وبــرای  ثبــت  بــه کالســه 9۶۰۱4۵ 

ــده  ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس ــح وق ــاعت ۱۱/۱۵ صب س

از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 

بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی 

ــب  ــی مرات ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه

بــه نامبــردگان ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در 

جلســه دادگاه حاضــر شــوند ضمنــا نامبــرده مــی توانــد 

تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانی 

دادخواســت و ضمایــم آن بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 

نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب 

شــده در صــورت عــدم حضــور، دادگاه تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــد نم ــاذ خواه اتخ

دادگاه عمومــی حقوقــی  نهــم  مدیــر دفتــر شــعبه 

الــف م  یــار ۱۰۶۶/  پیــش  کاشــان- 

آگهی فقدان سند
خانــم ملــک تــاج اقدامــی بــه اســتناد یــک بــرگ 

ــما  ــهود رس ــای ش ــت و امض ــه هوی ــی ک ــهاد محل استش

گواهــی شــده اســت کــه ســند مالکیــت تمامــت شــش 

ــماره 49۵  ــه ش ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ ی دان

فرعــی از ۱9 اصلــی واقــع در ازان جــز بخــش ثبتــی میمــه 

کــه در صفحــه ۵8۲ دفتــر ۱4۷ امــالک ذیــل ثبــت ۷۱۶8 

بــه نــام خانــم ملک تــاج اقدامــی صــادر و تســلیم گردیده 

بــه علــت جابجایــی اثاثیــه منــزل مفقــود گردیــده اســت 

چــون درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت 

لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 

۱۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 

شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 

ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیت نــزد خود میباشــد 

از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض 

خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 

ــا  ــد ت ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای ــه ای ــه ب معامل

ــه  ــه ارائ ــت ب ــس و اصــل ســند مالکی ــب صورتمجل مرات

ــرف  ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ ــند مس ــده س کنن

ــراض  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســید ی ــدت مق م

اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقدام 

بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد 

شــد .
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حرف و نقل

ــی  ــه کارگردان ــی« ب ــه ماه ــینمایی »دریاچ ــم س  فیل
مریــم دوســتی و تهیه کنندگــی ســعید ســعدی در آســتانه 
ــاع مقــدس از ۲۲ شــهریور اکــران  ــه دف گرامیداشــت هفت
عمومــی می شــود. در ایــن فیلــم نــادر فــاح، ســتاره 
اســکندری، اللــه اســکندری، حســن نجاریــان، رهــام 
تدریســی، حدیثــه تهرانــی، مجتبــی پیــرزاده، صحــرا 
اســداللهی، حســین باشــه آهنگر، ابراهیــم برزیــده و علــی 

ــد. ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ــان ب نجاری
 فصــل دوم ســریال »شــهرزاد« در ۱۵ قســمت آمــاده 
ــد ۱۰  ــر بای ــمت آخ ــدی قس ــاس زمان بن ــر اس ــده و ب ش
مهرمــاه عرضــه شــود؛ امــا ســازندگان ایــن ســریال تصمیم 
ــورای  ــوعا و عاش ــیدن تاس ــه فرارس ــه ب ــا توج ــد ب گرفتن
حســینی و ایــام عــزاداری شــهادت اباعبدهللا الحســین)ع(، 
آخریــن قســمت ایــن مجموعــه را بــا یــک هفتــه تأخیــر 

دوشــنبه )۱۷ مهــر مــاه( عرضــه کننــد.
 نعمــت چگینــی، تهیه کننــده ســریال »هاتــف«، دربــاره 
ــا روزهــای محــرم ســاخته  ــه متناســب ب ــن ســریال ک ای
می شــود، گفــت: ضبــط ایــن ســریال بــه کارگردانــی 
داریــوش یــاری در حــال حاضــر در لوکیشــنی در دیباجــی 
ــه حمیــد  ــی از جمل شــمالی پیگیــری می شــود و بازیگران
گــودرزی، زیبــا بروفــه، کمنــد امیرســلیمانی، محمــد فیلــی 
ــرار اســت  ــوی دوربیــن هســتند و ق ــدی جل و شــهرام قائ
ــا            ــه م ــه زودی ب ــز ب ــر نی ــده دیگ ــر شناخته ش ــک بازیگ ی

بپیونــدد.
 پرویــز پرســتویی بــه جمــع بازیگــران فیلــم ســینمایی 
ــا پاکــروان  ــی تین ــه کارگردان »لــس آنجلــس - تهــران« ب

پیوســت.
 نمایــش »مســیح کوچــک در بنــد« بــا دراماتــورژی و 
کارگردانــی ســیاوش اســد کاری از گــروه هنری »پیــاده رو« 
ــه گــروه بازیگــران  اســت کــه به تازگــی ســاناز ســماواتی ب

ایــن اثــر نمایشــی اضافــه شــده اســت.
ــر  ــکاری دفت ــا هم ــان ب ــتان اصفه ــری اس ــوزه هن  ح
مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــان و  ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــت محی و اداره کل حفاظ
مدرســه طبیعــت »چاربــاغ«، چهاردهمیــن نمایشــگاه ملی 
مدرســه طبیعــت را در اصفهــان افتتــاح کرد. این نمایشــگاه 
ــری  ــوزه هن ــه ح ــش خان ــری نق ــهریور در گال ــا ۱4 ش ت

ــر می شــود. ــوم دای ــد عم ــت بازدی ــان جه اســتان اصفه
 فیلــم »لِــرد« برنــده نوعــی نگاه کــن در بخــش رقابتی 

جشــنواره فیلــم »ِخنت« بلژیــک روی پــرده می رود.
 ســی امین دوره نمایشــگاه بین المللــی کتــاب مســکو 
ــارک ودن خــواه  ــا ۱۹ شــهریورماه در محــل پ از تاریــخ ۱۵ ت
برگــزار می شــود و موسســه نمایشــگاه های فرهنگــی 
ایــران بــه نمایندگــی از صنعــت نشــر ایــران در غرفــه ای بــه 

ــد. ــع شــرکت می کن ــر مرب مســاحت ۲4 مت
 فیلــم »ســوگ« بــه نویســندگی و کارگردانــی مرتضــی 
ــردان در  ــن کارگ ــور ای ــا حض ــهریورماه ب ــباف ۱۳ ش فرش
پردیــس ســینمایی چهاربــاغ اکــران و نقــد و بررســی 

می شــود.
ــا  ــه ت ــینما ک ــه س ــن خان ــای جش ــام نامزده ــا اع  ب
ــر  ــم از اصغ ــود، دو فیل ــزار می ش ــر برگ ــدود ۱۰ روز دیگ ح
فرهــادی و نرگــس آبیار در ۱۰ شــاخه نامزد شــده و پیشــتاز 

نامــزدی دریافــت تندیــس خانــه ســینما هســتند.

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ

معاصــری  شــاعران  از  مولــوی  عبدالرضــا 
اســت کــه در زمینــه داستان نویســی هــم 
طبع آزمایــی کــرده؛ یکــی از داســتان های او 
»عشــق و ابریشــم« اســت؛ داســتانی برآمــده 
از دل کــه در دامنه هــای کــوه مخمــل و در 

روســتایی سرســبز اتفــاق می افتــد.
ــوردن  ــره خ ــت گ ــم«، حکای ــق و ابریش »عش
اصلــی  شــخصیت  دو  احســاس  و  روح 
داســتان، مــراد و لیمـــو، در پــِس دار یــک 
قالــی اســت؛ عشــقی لطیــف چــون ابریشــم 
کــه شایســته فــداکاری و خطــر کــردن اســت.

 شروع داستان
و  فضاســازی خیلــی خــوب  بــا  داســتان 
ــان  ــود. زب ــاز می ش ــای کل آغ ــد دان ــه دی زاوی

ــف  ــی و لطی ــاده و صمیم ــنده روان، س نویس
اســت؛ بــه گونــه ای کــه مخاطــب بــا ســبک او 

ــد.  ــرار می کن ــاط برق ــی ارتب ــه راحت ب
در بعضــی قســمت ها زبــان نویســنده بــه 
شــعر بســیار نزدیــک می شــود و بــا توجــه بــه 
ســابقه ای کــه از عبدالرضــــا مولــوی می دانیم، 
گویــا در داســتان هــم ســعی دارد تمــام عصاره 
روح و احســاس خــود را در قالــب کلمــات 
انــگار  می خونــه  مــراد  »وقتــی  بگنجانــد: 
نخــی کــه پاییــن دل آدمــا رو بــاش گــره زدن، 

می کشــه و هــری دل آدم می ریــزه.«
 طبیعت و فرهنگ بومی

ــن داســتان، توجــه و  ــم ای ــکات مه ــی از ن یک
اهمیــت دادن نویســنده بــه طبیعــت، آداب 
ــین  ــق لرنش ــی مناط ــبک زندگ ــوم و س و رس
ــه کلمــات،  ــن رو بی باکان زاگــرس اســت؛ از ای
ــه  ــری را ب ــعرهای ل ــی ش ــات و حت اصطاح
رســم  و  »برنــو«  تفنــگ  از  می گیــرد؛  کار 
»تاســـو« گرفتــه تــا رقصیــدن زنــان و مــردان 
لــر و تــا آنجــا پیــش مــی رود کــه بنــای 
ساختـــار تشــبیهی را بر اســاس گل هــای »الله 
واژگــــون« می گــذارد؛ گل هایــی زیبــا کــه 
بــه نوعــی بخشــی از هویــت منطقــه زاگــرس 
هســتند: »لیمــو بلنــد شــد و اللــه واژگونــی را 
کــه در گلــدان کاشــته بــود، آورد و گفــت مــن 
تــا بــه حــال بــه ایــن گل زیبــا عــروِس ســر بــه 

زیــر می گفتــم؛ ولــی حــاال می بینــم کــه چقــدر 
ــه  ــورو خــدا این قــدر ب ــو شــباهت داره. ت ــه ت ب
زمیــن نــگاه نکــن مــراد. یــه خــورده هــم بــه 

ــگاه کــن.« مــن ن
ــی  ــی یک ــگ محل ــت و رن ــوع طبیع در مجم
اســت؛  ایــن کتــاب  ارکان جدایی ناپذیــر  از 
ــزد  ــه احســاس را برمی انگی ــده ک ــی زن طبیعت
و گــذرا و میــرا نیســت. مولــوی حتــی در 
طبیعــت  از  هــم  اشــخاص  نــام  انتخــاب 
ــد و...  ــر، مرواری ــو، گلشکــ ــوده: لیم ــل نب غاف
نام هایــی برخاســته از زیبایی هــای جهــان 

طبیعــت هســتند.
 توصیف ها

در بــاب توصیف هــای داســتان بایــد گفــت 
ــده  ــه خوانن ــده اند ک ــان ش ــق بی ــدر دقی آن ق
اطمینــان می یابــد عبدالرضــا مولــوی روزی 
از نزدیــک چنیــن مناظــر و صحنه هایــی را 
ــوان  ــک نمی ت ــه بی ش ــرا ک ــت؛ چ ــده اس دی
ــه ای نشســت و از  شــیک و اتوکشــیده در خان
روســتا راه هــای پــر پیــچ و خــم، گوســفندها، 
جنگل هــای بلــوط و طلــوع و غــروب خورشــید 

ــت. ســخن گف
 اشخاص داستــان

شــخصیت ها اغلــب پویــا هســتند و نــوع 
منطقــی  تقریبــا  آن هــا  بیــن  گفت وگــوی 
انتخــاب شــده اســت. مــادر لیمــو مثــل 

بســیاری از مــادران لــر در عین مهربانــی، قاطع 
می کنــد.  برخــورد  محکــم  و 

ــر  ــو، شــخصیتی حمایتگ ــوی لیم ســهراب، عم
خوبــی  بــه  نویســنده  و  دارد  منطقــی  و 
شــخصیت پردازی کــرده اســت. از زبــان عمــوی 
ــه لیمــو می خوانیــم: »هــر  ســهراب خطــاب ب
ــا  ــم ت ــاد کوتاهــی نمی کن کاری از دســتم بربی
حــاال کــی از مــن چیــزی خواســتی کــه بهــت 

ــم؟« ــه باش ــه گفت ن

 طنـــز
ــز  ــنده از طن ــد نویس ــر می رس ــه نظ ــی ب گاه
پنهــان و آشــکار بــرای نزدیــک شــدن بــه 
مخاطــب اســتفاده می کنــد؛ در قســمتی از 
داســتان گفت وگــوی بیــن لیمــو و مریــم، 

خواهــر مــراد، بســیار شــیرین و دلچســب 
اســت: »لیمــو خانــم شــما کــه خودتــون 
تشــریف آوردیــن چــرا زحمــت لیمــو شــیرین 
رو کشــیدید؟ لیمــو هــم بــا حاضرجوابــی 
ذاتــی کــه داشــت، گفــت: آخــه می گــن 
ــه  ــه، ن ــیرین خوب ــو ش ــا لیم ــه مریض ه واس

لیموتــرش!«
 کشمکش های ذهنی و عاطفی

نکتــه دیگــر اینکــه عبدالرضــا مولوی بــه خوبی 
از پــس بیــان کشــمکش های ذهنــی و عاطفی 
ــه  ــوری ک ــه ط ــده؛ ب ــتان برآم ــخاص داس اش
گاهــی حتــی خواننــده هــم درگیــر احساســات 
اشــخاص می شــود و ممکــن اســت بــا آن هــا 
همذات پنــــداری کنــد: »انــگار دوســتت دارم؛ 
ــر  ــش گی ــه در جان ــود ک ــه ای ب ــون گلول همچ
ــو  ــود؛ لیم ــده ب ــلیک ش ــاال ش ــود، ح ــرده ب ک
ــا  ــرد؛ گوی ــبکی می ک ــی و س ــاس راحت احس
ــد...  ــی را از روی دوشــش برداشــته بودن کوه
ــود.« ــاده ب حــاال ایــن آتــش در دِل مــراد افت

بی مــرز  ســادگی  ابریشــم«  و  »عشــق  در 
هــم  در  احســاس  و  بی ریایــی  دیــوار،  و 
آمیخته انــد و اثــری را پدیــد آورده انــد کــه هــر 
ــی لمســش  ــه راحت ــم ب ــا می توانی ــدام از م ک
ــا آن  ــم و ب ــذت ببری ــی اش ل ــم، از زیبای کنی
ــرش  ــک ف ــود ی ــار و پ ــل ت ــویم؛ مث ــی ش یک

ابریشــمی!

ــد  ــد جلیلون ــدون امضــا« ســاخته وحی ــخ، ب ــدون تاری ــم »ب فیل
بــا نقش آفرینــی نویــد محمــدزاده کــه در ونیــز حضــور دارد نظــر 

منتقــدان را بــه خــود جلــب کــرد. 
ورایتــی در یادداشــتی دربــاره فیلــم »بــدون تاریــخ، بــدون 
امضــا« ســاخته وحیــد جلیلونــد بــه تهیه کنندگــی علــی جلیلونــد 
کــه از ایــران در جشــنواره فیلــم ونیــز حضــور دارد، نوشــت: 
»بــدون تاریــخ، بــدون امضــا«، یــک درام ایرانــی خوش ســاخت 
بــا نقش آفرینی هــای فوق العــاده اســت و بــا وجــود چنــد 
حفــره داســتانی، تــا پایــان خــوب پیــش مــی رود. یــک پزشــک 
ــون  ــود؛ چ ــی می ش ــی ذهن ــر وسواس ــدت درگی ــه ش ــی ب قانون
ــودک شــده  ــک ک ــرگ ی ــد ممکــن اســت باعــث م ــر می کن فک
ــد  ــش وحی ــی کارگردان ــاخته قبل ــه از س ــم ک ــن فیل ــد. ای باش
بــه  دارد،  حساب شــده تری  و  دقیق تــر  ســاختار  جلیلونــد 
ــودن و  ــاره گناهــکار ب ــه پرســش هایی درب اکتشــاف در پاســخ ب

مســئولیت پذیر بــودن در میــان دســته ای از مــردم می پــردازد کــه 
ــی  ــک نقش آفرین ــد. ی ــی می کنن ــون زندگ ــه قان ــر لب همیشــه ب
تمام عیــار از نویــد محمــدزاده کــه در فیلــم »ناهیــد« هــم 
توانســت در جشــنواره فیلــم فجــر جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش 
ــدون امضــا«  ــخ،  ب ــدون تاری ــم »ب ــد، در فیل مکمــل را کســب کن
ــد.  ــکل می ده ــم را ش ــی فیل ــته احساس ــود و هس ــده می ش دی
جایگاهــی کــه ایــن فیلــم توانســته در فســتیوال ونیــز بــه دســت 
ــه  ــد در جشــنواره فجــر ب ــه جلیلون ــزه ای ک ــار جای ــاورد، در کن بی
عنــوان بهتریــن کارگــردان کســب کــرد، می تواننــد باعــث شــوند 
فســتیوال های دیگــر هــم جــذب ایــن فیلــم بشــوند. هــر چهــار 
بازیگــر اصلــی فیلــم درجــه یــک هســتند؛ امــا محمــدزاده 
ــی را  ــن نقش آفرین ــرغ بهتری ــه م ــه کارخان ــا صحن ــه ب ــت ک اس
ــت  ــک کیفی ــده اش ی ــوگ درمان ــذارد و مونول ــش می گ ــه نمای ب

ــرد. ــود می گی ــه خ ــپیری ب ــی شکس حماس

از  یکــی  همــواره  خیابانــی  تئاترهــای  کیمیای وطن
موضوعــات مهــم بــه منظــور انتقــال مفاهیــم مختلف به شــمار 
می رفته انــد و تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــن موضــوع، اجــرای تئاترهــای  ــه ای ــا توجــه ب ــز ب ــان نی اصفه

خیابانی در سطح شهر اصفهان را مد نظر قرار داده است. 
محمدرضــا رهبــری، مدیــر تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان، بــا اشــاره بــه اجــرای تئاترهــای خیابانــی 
مختلــف در اصفهــان گفــت: مســئله مخاطــب اســت؛ مســئله 
ایــن اســت کــه هنرمنــد حرفــی بــرای گفتــن دارد و ایــن حــرف 
ــن  ــم ای ــد ببینی ــس بای ــد؛ پ ــب برس ــوش مخاط ــه گ ــد ب بای
مخاطــب کجــا قــرار دارد؛ مخاطبــی کــه می توانــد هــر گوشــه 

ایــن شــهر قــرار گرفتــه باشــد. 
وی اظهــار داشــت: ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اهمیــت دارد 
کــه ممکــن اســت مخاطــب مــا نتوانــد یــا فرصــت آمــدن بــه 

ــی  ــا حرف ــرف م ــی ح ــا حت ــد ی ــته باش ــر را نداش ــالن تئات س
ــاز و  ــر از ســالن و فضــای ب ــه غی ــی ب ــد در جای ــه بای باشــد ک

خیابانــی بــه صــورت تئاتــر گفتــه شــود. 
ــه  ــرادی ک ــه جــذب اف ــا اشــاره ب ــان ب ــر اصفه ــاالر هن ــر ت مدی
در اجراهــای تئاتــر خیابانــی و ســبک اســتفاده از ایــن شــیوه 
اســتعداد و مهــارت بیشــتری دارنــد، بیان کــرد: ایــن نمایش ها 
در بخش هایــی از شــهر کــه کمتــر مرکــز فرهنگــی در آن بخــش 
ــدان  ــال در می ــور مث ــه ط ــود؛ ب ــش داده می ش ــم، نمای داری
جلفــا مرکــز فرهنگــی خاصــی وجــود نــدارد یــا روبــه روی هتــل 
عباســی و در کنــار حــرم زینبیــه و اطــراف آن مراکــز فرهنگــی 
کمتــر وجــود دارد. گفتنــی اســت جشــنواره تئاتــر اســتان نیــز 
ــا ۱6 شــهریورماه در  ــه ای از ۱۳ ت ــش صحن ــرای ۱۰ نمای ــا اج ب
دو نوبــت صبــح و بعدازظهــر در تــاالر هنــر و ســالن فرشــچیان 

ــود. ــزار می ش برگ
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،،
در »عشق و ابریشم« سادگی بی مرز 
و دیــوار، بی ریایــی و احســاس در هــم 
آمیخته انــد و اثــری را پدیــد آورده انــد کــه 
هــر کــدام از مــا می توانیــم بــه راحتــی 
لمســش کنیــم، از زیبایــی اش لــذت 
ببریــم و بــا آن یکــی شــویم؛ مثــل تــار و 

پــود یــک فــرش ابریشــمی!

نگاهی به کتاب »عشق و ابریشم« نوشته عبدالرضا مولوی

لطیف چون ابریشم

ــان  ــتان اصفه ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع  مدی
بــا اعــام اینکــه اجــرای طــرح »روســتا تعــاون« در اســتان 
اصفهــان آغــاز شــده اســت، گفــت: طــرح »روســتا تعــاون« 

ــرای توســعه اشــتغال در روستاهاســت.  راهــی مناســب ب
محســن نیرومنــد درخصــوص اجرایــی شــدن طــرح »روســتا 
ــا و  ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین ــدف اس ــا ه ــت: ب ــاون« گف تع
ــاون در ســطح روســتاهای  ــی بخــش تع توانایی هــای اجرای
کشــور، توســعه و توانمندســازی تعاونی هــای روســتایی، 
رونــق اقتصــادی، کارآفرینــی اقتصــادی روســتائیان در قالــب 
مشــارکت گروهــی، طــرح تشــکیل تعاونی هــا در روســتا 
ــده و در  ــرا درآم ــه اج ــور ب ــطح کش ــاون( در س ــتا تع )روس
اســتان اصفهــان نیــز جلســات هماهنگــی آن نیــز آغــاز شــده 

اســت.
طــرح  ایــن  شــامل  روســتاهایی کــه  درخصــوص  وی 
ــت  ــتاهایی اس ــمول روس ــرح مش ــن ط ــت: ای ــوند گف می ش

ــه: ک
 ۱- بیش از ۵۰ خانوار ساکن داشته باشد.

 ۲- طرح  هادی در آن اجرا شده باشد.
 ۳- مهاجرفرستی آن پایین باشد.

 4- ضریب مشارکت پذیری باال داشته باشد.
 نیرومنــد همچنیــن گفــت: شــرکت های تعاونــی تشکیل شــده 
ــد،  ــد در زمینه هــای تولی در طــرح »روســتا تعــاون« می توانن
ــران و  ــی، عم ــاز محصول ــن نی ــاغل، تأمی ــاز مش ــن نی تأمی

خدمــات روســتایی فعالیــت کننــد.
مدیــر کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان 
ــت  ــاون ظرفی ــوزه تع ــاد دارم ح ــن اعتق ــه م ــان اینک ــا بی ب
ــدی  ــای جدی ــزود: طرح ه ــادی دارد، اف ــتغال زی ــاد اش ایج
ماننــد »روســتا تعــاون« قابلیــت اجرایــی داشــته و نیــاز بــه 

شناســایی ظرفیت هــای روســتایی دارد.
متقاضیــان تشــکیل ایــن نــوع از شــرکت های تعاونــی 
می تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ادارات تعــاون، 

ــد. ــه کنن ــود مراجع ــتان خ ــی شهرس ــاه اجتماع کار و رف
 مراحل تشکیل شرکت های تعاونی

مشمول طرح »روستا تعاون«
۱- تعییــن روســتاهای هــدف توســط کمیتــه اســتانی طــرح 

روســتا تعــاون
۲- آماده ســازی فعــاالن روســتا بــه منظــور جلــب همــکاری 
ــط  ــده توس ــهیلگران معرفی ش ــط تس ــرح توس ــرای ط در اج

اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
۳- تهیه گزارش مزیت سنجی روستاهای هدف

ــتگاه های  ــور دس ــا حض ــترک ب ــات مش ــزاری جلس 4- برگ
ــط ــی مرتب اجرای

ــورا،  ــای ش ــور اعض ــا حض ــس ب ــت مؤس ــاب هیئ ۵- انتخ
ریش ســفیدان، معتمدیــن، افــراد تحصیلکــرده و جــوان 
روســتا و از بیــن ســاکنان روســتا کــه دارای بیشــترین 

ســرمایه اجتماعــی نــزد روســتاییان هســتند.
6- صــدور موافقت نامــه تشــکیل تعاونــی روســتایی توســط 

اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان
ــی  ــکیل تعاون ــت و تش ــل ثب ــری مراح ــری و پیگی ۷- راهب

ــتان ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــط اداره تع توس
8- راهبــری و جلــب حمایت هــای قانونــی بــه تعاونی هــای 

تشکیل شــده از محــل ردیــف اعتبــاری ۷- ۱۵4۰۰۰

طرح »روستا تعاون«، راهی مناسب برای توسعه اشتغال در روستا

آغاز اجرای طرح »روستا تعاون« در استان اصفهان

عنوان روز/ تاریخ
تعاون و توسعه منطقه ای و روستایی )روستا تعاون( شنبه 1396/6/11

تعاون و اشتغال زنان   یکشنبه 1396/6/12
تعاون، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال   دوشنبه 1396/6/13

تعاون، گسترش مشاغل خرد و خانگی    سه شنبه 1396/6/14
تعاون، توسعه کارآفرینی و اشتغال     چهارشنبه 1396/6/15

تعاون، توسعه بازار و صادرات     پنجشنبه 16//1396/6
تعاون و ترویج کار جمعی جمعه 1396/6/17

روزشمار هفته تعاون از 11 تا 17 شهریورماه
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مبارکم باشه
خواننده نیما عالمه

آهنگساز امیرعلی بهادری، نیما 
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 صدور کارت معلولیت برای 
۴۵ درصد از معلوالن

معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــوالن  ــد از معل ــرای ۴۵ درص ــت ب ــدور کارت معلولی از ص
ــال ۹۷  ــان س ــا پای ــت: ت ــر داد و گف ــش خب ــت پوش تح
بــرای تمامــی معلــوالن کارت صــادر خواهــد شــد. حســین 
نحوی نــژاد بــه آمارهــای جهانــی معلولیت هــا اشــاره کــرد 
ــه  ــراد جامع ــد از اف ــا ۳ درص ــاس آماره ــر اس ــت: ب و گف
ــه  ــاز ب ــان نی دچــار ناتوانــی هســتند کــه البتــه تمامــی آن
ــون و ۸۰۰  ــدود ۲ میلی ــد و از ح ــات ندارن ــت خدم دریاف
ــزار  ــون و ۳۰۰ ه ــک میلی ــور، ی ــوان در کش ــرد نات ــزار ف ه
ــوده و در مراکــز تحــت  ــد دریافــت خدمــات ب نفــر نیازمن

ــوند.  ــداری می ش ــازمان نگه ــش س پوش
وی دربــاره تجهیــزات مــورد نیــاز معلــوالن تاکیــد کــرد: بــا 
ــرای رفت وآمــد و حضــور در  ــوالن ب ــه اینکــه معل توجــه ب
ــک توانبخشــی  ــایل کم ــتفاده از وس ــد اس ــه نیازمن جامع
ــرکت های  ــکاری ش ــا هم ــل ب ــن دلی ــه همی ــتند، ب هس
تولیدکننــده توانســته ایم نیــاز آنــان را در ایــن زمینــه 
ــایل در  ــن وس ــد ای ــون ۷۰ درص ــم و هم اکن ــن کنی تأمی
داخــل کشــور تولیــد می شــوند؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
طــی ۵ ســال گذشــته ۶۰ درصــد ایــن تجهیــزات صادراتــی 

بــود. 
معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی دربــاره 
کارت هــای معلولیــت نیــز گفــت: صــدور کارت هــای 
تحــت  معلــول  افــراد  بــرای  معلولیــت  بین المللــی 
پوشــش ســازمان، مدتــی اســت کــه در دســتورکار 
ــده  ــه پرون ــوری  ک ــه ط ــت؛ ب ــه اس ــرار گرفت ــتی ق بهزیس
۶۰ درصــد معلــوالن در کمیســیون های پزشــکی مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه  و بــرای ۴۵ درصــد ایــن تعــداد نیــز 

کارت جدیــد صــادر شــده اســت. 
نحوی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه کارت هــای قبلــی معلــوالن 
همچنــان دارای اعتبــار اســت، افــزود: افــرادی کــه هنــوز 
کارت جدیــد برایشــان صــادر نشــده، نگــران نباشــند و بــا 

همــان کارت قبلــی می تواننــد خدمــات دریافــت کننــد.

تعلیق اردوهای دانش آموزی
وزارت آمــوزش و پــرورش طــی اطالعیــه ای از تدویــن 
ــوزی  ــد دانش آم ــزاری اردو و بازدی ــیوه نامه برگ ــری ش  بازنگ
و تعلیــق اعــزام گروه هــای دانش آمــوزی تــا اطــالع ثانــوی 

داد.  خبر 
ــق از ســانحه  ــراز تأســف عمی ــن اب ــه ضم ــن اطالعی در ای
اخیــر واژگونــی اتوبــوس حامــل دانش آمــوزان اعزامــی بــه 
ــده  ــاره ش ــوزی، اش ــازمان دانش آم ــکیالتی س اردوی تش
ــه گزارشــی  ــت یافت ــم تخصصــی، مأموری ــک تی اســت: ی
را از برگــزاری و برنامه ریــزی اعــزام دانش آمــوزان بــه 
ــه  ــروز حادث ــل ب ــل و عوام ــراه عل ــه هم ــور ب اردوی مذک

ــد.  بررســی و اعــالم نظــر کن
ایــن گــزارش حاکــی اســت در ایــن اطالعیــه یــک 
ــارکت  ــا مش ــه ب ــت یافت ــز مأموری ــی نی ــروه تخصص کارگ
معاونت هــای مربوطــه بــرای بازنگــری و اصــالح ضوابــط 
و مقــررات برگــزاری اردوهــا و بازدیدهــا بــا رویکــرد 
افزایــش ضریــب ایمنــی دانش آمــوزان در ســفرهای 
ــد. ــدام کن ــده اق ــاه آین ــک م ــر ظــرف ی ــی، حداکث گروه

یادداشت

تعاون در خوبی ها
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محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

1۳ شــهریورماه »روز تعــاون« نامگــذاری شــده 
اســت. ســفارش قــرآن کریــم بــر آن اســت کــه 

ْقــَوی« »َوَتَعاَوُنــوْا َعَلــی اْلبــرِّ َو التَّ
دســت بــه دســت هــم دادن و توانایی هــا را 
بــه هــم گــره زدن، فرهنــگ قرآنــی اســت. 
اگــر  و  دارنــد  نیــاز  هــم  بــه  انســان ها 
ســرمایه های انــدک را کنــار هــم بگذارنــد و 
توانایــی نیروهــا را بــه هــم بپیوندنــد موفقیــت 

معجــزه آســا بــه دنبــال خواهــد داشــت.
تعــاون را می تــوان بــه چشــمه هایی تعبیــر 
کــرد کــه ریشــه در طبیعــت جــان و روح آدمــی 
دارد و حیــات آن متصــل بــه بیکرانگــی دریاهــا 
و اقیانــوس انسانهاســت. بدیــن گونــه خلــوص، 
پاکــی و تأثیــر مثبــت آن بــر جامعــه، همــگان را 

مجــذوب خــود ســاخته اســت.
از آنجــا کــه ایــن منبــع سرشــار از عطــر همدلــی 
از پشــتوانه عظیــم معنــوی کــه ریشــه در منبــع 
ــا  ــت، ب ــوردار اس ــی دارد، برخ ــض کالم اله پرفی
ــس از  ــی پ ــی را یک ــر مانع ــان ه ــت زم گذش
دیگــری پشــت ســر می نهــد تــا توانایی هــا 
پدیــدار  را  خــود  در  نهفتــه  اســتعدادهای  و 
ســازد و بــا گســترش چشــمه ســارهایش، 
حضــور  و  مشــارکت  از  را  اقتصــاد  عرصــه 
ــفادهنده  ــی ش ــد و مرهم ــیراب کن ــی س مردم
ــع  ــن جوام ــاری مزم ــرای بیم ــش ب و نجاتبخ

ــردد. ــانی گ انس
ــاری  ــل و ی ــک متقاب ــا کم ــا ب ــاون کاره در تع
ــل  ــورت کام ــه ص ــرد ک ــام می پذی ــر انج یکدیگ
ــا  ــر تعاونی ه ــی اســت. عم آن شــرکتهای تعاون

ــد. ــال می رس ــت س ــه دویس ب
ــا تاکیــد  حضــرت علــی )ع( در نهــج البالغــه ب
ــن خویشــاوندان،  ــی بی ــاون و یکدل ــر روح تع ب
آن هــا را بــه یــاری و مهربانــی بــا یکدیگــر 
ــد: »ای  ــه می فرماین ــا ک ــد؛ آنج ــوت می کنن دع
مــردم! انســان هــر مقــدار کــه ثروتمنــد باشــد، 
بــاز از خویشــاوندان خــود بینیــاز نیســت کــه از 
او بــا زبــان و دســت دفــاع کننــد. خویشــاوندان 
ــن گروهــی هســتند کــه از او  انســان، بزرگ تری
حمایــت می کننــد و اضطــراب و ناراحتــی او 
ــبت  ــا نس ــگام مصیبت ه ــد و در هن را می زداین
بــه او، پرعاطفــه تریــن مــردم هســتند. آن 
کــس کــه دســت دهنــده خــود را از بســتگانش 
ــه،  ــا گرفت ــت را از آنه ــک دس ــا ی ــازدارد، تنه ب
از خویــش دور  را  امــا دســت های فراوانــی 
ــت  ــال محب ــر و ب ــه پ ــی ک ــت و کس ــرده اس ک
ــداوم  ــاوندانش ت ــتی خویش ــتراند، دوس را بگس

ــت.« ــد داش خواه
در صــدر اســالم، تعــاون و همیــاری مســلمانان 
ــه طــور وســیع گســترش یافــت. در حقیقــت  ب
ایــن تعــاون و همــکاری، ســرمایهای اجتماعــی 
ــه  ــت ب ــم و تربی ــط تعلی ــدا توس ــه ابت ــود ک ب
ــارت  ــی عب ــرمایه اجتماع ــن س ــد. ای ــود آم وج
بــود از اخــالق، مســئولیت پذیــری، وجــدان 

ــران. ــه دیگ ــرام ب کاری و احت
مهاجــرت  از  پــس  )ص(  رســول  حضــرت 
ــار  ــران و انص ــن مهاج ــه، بی ــه مدین ــه ب از مک
ــچ  ــه هی ــا مهاجــران ک ــرادری بســتند ت ــد ب عق
اقتصــادی  امکانــات  از  نداشــتند،  بضاعتــی 
ــه کار  ــا ب ــد و توســط آنه ــران اســتفاده کنن دیگ
گمــارده شــوند. بــا ایــن کار در نهایــت مهاجــران 
صاحــب امکانــات زندگــی شــدند و ایــن تحــول 
بــزرگ، حاصــل ایجــاد ســرمایه اجتماعــی بــود 

ــد. ــاد کردن ــرم )ص( ایج ــر اک ــه پیامب ک
خاصــی  جایــگاه  اقتصــاد  نظامــی،  هــر  در 
ــم  ــه علیه ــث ائم ــه احادی ــه ب ــا مراجع دارد. ب
الســالم هــم درمــی یابیــم کــه بــر تقویــت بنیــه 
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــراوان ش ــد ف ــادی تاکی اقتص
توســعه اقتصــادی، رشــد ســایر ابعــاد فرهنگــی، 
ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی و... را ب اجتماع
بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه شــرایط خــاص 
ــد  ــی در رون ــش مهم ــا نق ــا، تعاونی ه کشــور م
ــد.  ــد و می کنن ــا کرده ان ــادی ایف ــعه اقتص توس
کــردن  فراهــم  در  تعاونی هــا  اصــل،  در 
زمینه هــا، امکانــات، شــرایط و در یــک کالم 
تجمــع ســرمایه ها و اســتعدادهای متفــاوت 
ــته و  ــش برجس ــتغال نق ــاد کار و اش در راه ایج
مهمــی دارنــد کــه در نهایــت، رشــد اقتصــادی را 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ب
شــرکت های  یافتــه،  توســعه  کشــورهای  در 
ــاری  ــازمان های خودی ــورت س ــه ص ــی ب تعاون
ــه  ــن گون ــه عرصــه وجــود گذاشــتند. در ای ــا ب پ
کشــورها، دولــت در امــور تعــاون بــه جــز ایجــاد 
ــی  ــت نمی کــرد؛ ول زمینه هــای قانونــی دخال
ــل  ــکار عم ــعه، ابت ــال توس ــورهای در ح در کش
دولــت، نیــروی فعــال جنبــش تعــاون بــه 
ــاون،  ــرای توســعه تع ــه ب ــی رود و البت شــمار م
ایــن حمایــت همــواره مــورد انتظــار بــوده 
ــدف  ــه ه ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــا نبای ــت؛ ام و هس
اصلــی دولــت در هــر گونــه کمــک مالــی، فنــی 
ــردن در اداره  ــت نک ــر دخال ــد ب ــی، بای و آموزش

تعاونی هــا مبتنــی باشــد.
 بخــش تعــاون بــه قشــرهای مختلــف و از 
جملــه طبقــات پاییــن جامعــه ایــن فرصــت را 
ــند  ــهامدار باش ــرمایه دار و س ــه س ــد ک می ده
ــز، راه  ــای ناچی ــس اندازه ــع آوری پ ــا جم و ب
ــارکت  ــذاری و مش ــرمایه گ ــرای س ــی را ب نوین
ــا  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــش گیرن ــه پی در جامع
جــذب نقدینگــی ســرگردان جامعــه، افــزون بــر 
ــود.  ــوار می ش ــز هم ــد نی ــتغالزایی، راه تولی اش
بــازار  در  تولیــدی  تعاونی هــای  عــالوه،  بــه 
اقتصــادی بــا ایجــاد زمینــه عرضــه بیشــتر 
و کاهــش تقاضــا، باعــث مهــار تــورم هــم 

ند. می شــو

کوتاه حوادث 
 نجات معجزه آسای کودک ۶ ساله 

از چاه ۲۵ متری
شــامگاه شــنبه یــک پســربچه ۶ ســاله بــه درون یــک چاه 
۲۵ متــری ســقوط کــرد. ایــن حادثــه در شــهرک رســالت 
نســیم شــهر رخ داد. ســخنگوی آتش نشــانی نســیم شــهر 
در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار مهــر گفــت: ایــن حادثــه در 

چــاه محوطــه پــارک بانــوان رخ داد. 
ــوع  ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــد کریم صم
نیروهــای امــدادی ســریع بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند 
و طــی انجــام یــک عملیــات موفــق، خوشــبختانه محمد ۶ 

ــدا کــرد. ــه شــکل معجزه آســایی نجــات پی ســاله ب

»چلومرغ«، میهمانان جشن عروسی 
را مسموم کرد

ــان یــک جشــن عروســی در تهــران  پــس از خــوردن  میهمان
شــام عروســی کــه »چلومــرغ« بــود، یکــی پــس از دیگــری 
مســموم شــدند و دامــاد کــه میهمانــان خــود را بــه ایــن حــال 
ــرد و  ــر ک ــن صرف نظ ــم جش ــه مراس ــزاری بقی ــد از برگ دی

ــای ســر راه رســانید.  ــه درمانگاه ه ــا را ب آن ه
»محمــد« دامــاد پــس از اینکــه از جانــب میهمانــان جشــن 
خیالــش راحــت شــد، بــه کالنتــری محــل رفــت و علیــه مدیر 

ســالن پذیرایــی شــکایت کــرد. 
»حســن«، مدیــر ســالن پذیرایــی، در کالنتــری گفــت: چــون 
ــه  ــرق ســالن قطــع می شــود، ب ــب ب ــه مرت ــی اســت ک مدت
همیــن دلیــل مرغ هــای موجــود در یخچال هــای مــا فاســد 

شــده اســت. 
ــر  ــری یکــی از بازرســان نظــارت ب ــوران کالنت ــا اطــالع مام ب
مــواد غذایــی بــه محــل رفــت و از مرغ هــای موجــود 
در ســالن پذیرایــی نمونه بــرداری کــرد و بــه آزمایشــگاه 
ــه  ــم ب ــش مته ــه آزمای ــدن نتیج ــخص ش ــا مش ــتاد. ب فرس

ــد. ــاع داده ش ــی ارج ــع قضای مراج

 خودکشی دسته جمعی اشرار 
پس از دستگیری

ــرار از  ــا ف ــس از ماه ه ــه پ ــتان ک ــرار لرس ــد اش ــای بان اعض
ســوی پلیــس غافلگیــر و دســتگیر شــدند، پــس از مالقــات 
ــورت  ــه ص ــی ب ــوردن قرص های ــا خ ــان ب ــا خانواده هایش ب
گروهــی دســت بــه خودکشــی زدنــد. ســردار قنبــری، 
ــن  ــت: سردســته ای ــی اســتان لرســتان، گف ــده انتظام فرمان
ــود.  ــب ب ــل تحــت تعقی ــام قت ــه اته ــد از ۷ اســفند ۹۳ ب بان
ــی نقشــه  ــراری دادن یــک زندان ــرای ف ــد هــم ب اعضــای بان
ــک  ــرج از ی ــا در ک ــد. آن ه ــاکام ماندن ــه ن ــد ک ــیده بودن کش
ــده و پــس از  ــی را دزدی طالفروشــی ســرقت کــرده، خودروی
ــد.  ــه بودن ــاد گریخت ــه خرم آب شــهادت یــک افســر پلیــس ب
ســرانجام اعضــای بانــد تبهــکاران در عملیاتــی غافلگیرانــه بــه 
دام افتادنــد. ایــن در حالــی بــود کــه آن هــا قبل از دســتگیری 
قــرص خــورده بودنــد کــه دوتــن ازآن هــا جــان ســپرده و دو 
تــن دیگــر نیــز بــا تــالش پزشــکان نجــات یافتنــد. بررســی ها 
نشــان داد اعضــای ایــن بانــد کــه ۲1 تــا ۲۶ ســاله هســتند، 

ــته اند. ــده داش ــلحانه در پرون ــرقت مس ــورد س ــت م هف

اعتراف شیطان به آزار 3 دختر در جوی آب

شــیطان شــرق تهــران در تازه تریــن اعترافاتــش بــه 
آزار ۳ دختــر در جــوی آب اعتــراف کــرد. تاکنــون ۲ 
تــن از قربانیــان بــا مراجعــه بــه دادگاه کیفــری از وی 

ــد. ــکایت کرده ان ش
امســال،  مــرداد   1۵ جــم،  جــام  بــه گــزارش   
ــدرش  ــام ســحر، همــراه پ ــه ن ــری 1۷ ســاله ب دخت
ــرد  ــه ک ــت مراجع ــای پایتخ ــی از کالنتری ه ــه یک ب
و گفــت: »شــبی ســاعت ۲۰ از ایســتگاه متــروی 
ــان  ــیر خانه م ــدم. در مس ــاده ش ــری پی ــهید باق ش
ــر  ــت س ــه از پش ــردی غریب ــان م ــه ناگه ــودم ک ب
دهانــم را گرفــت و مــرا بــه زور بــه چنــد متــر دورتــر 
بــرد. وقتــی بــه کوچــه ای خلــوت رســیدیم، بــا 
ــوی آب  ــک ج ــل ی ــرا داخ ــد م ــتم و تهدی ضرب وش
انداخــت و مــورد آزار و اذیــت قــرار داد. ســپس یــک 
ــار داد.  ــدت فش ــه ش ــد و ب ــم پیچی ــال دور گردن ش
ــالی  ــا تق ــتم ب ــا توانس ــدم، ام ــه می ش ــتم خف داش
ــی  ــه افغان ــرد لهج ــم. آن م ــا کن ــودم را ره ــاد خ زی
ــوا ــم مت ــی همراه ــرقت گوش ــس از س ــت و پ داش

ری                           شــد.« 
بــا ثبــت ایــن شــکایت، تحقیقــات بــرای شناســایی 
متهــم آغــاز شــد تــا اینکــه پــدر شــاکی ســرنخی از 
مــرد افغــان بــه  دســت آورد و بــا مراجعــه بــه پلیــس 
گفــت: »پــس از اینکــه دختــرم ماجــرا را برایــم 
ــا را  ــم و آنج ــه رفت ــل حادث ــه مح ــرد، ب ــف ک تعری
زیرنظــر گرفتــم. دقایقــی پیــش پســری موتورســوار 
را در حــال پرســه زنی و ایجــاد مزاحمــت بــرای یــک 
زن دیــدم. بــه او مشــکوک شــدم و تعقیبــش کــردم. 
او وارد یکــی از ســاختمان های نزدیــک ایســتگاه 

متــرو شــد.« 
ــدند و  ــزام ش ــل اع ــه مح ــرعت ب ــه س ــوران ب مام
پســر 1۹ ســاله افغــان را دســتگیر کردنــد. رحیــم در 
مواجهــه حضــوری بــا ســحر بــه جــرم خــود اعتــراف 
کــرد و بــرای انجــام تحقیقــات مقدماتــی بــه دادگاه 

کیفــری اســتان تهــران منتقــل شــد. 
و  هســتم  شــهرداری  کارگــر  »مــن  گفــت:  او 
کــردن  آســفالت  و  جدول هــا  رنگ آمیــزی  کارم 
ــا  ــه زنی ب ــال پرس ــه در ح ــت. روز حادث خیابان هاس
موتــورم بــودم کــه شــاکی از ایســتگاه متــرو بیــرون 
آمــد. خیابــان خلــوت بــود. بــه ســمت شــاکی رفتــم 

و از پشــت ســر دهانــش را گرفتــم. او را بــه زور بــه 
ــان  ــار خیاب ــردم و در جــوی آب کن ــوت ب ــی خل محل
ــم  ــردن را ه ــال گ ــرار دادم. ش ــت ق ــورد آزار و اذی م
ــد داد  ــا نتوان ــم و فشــار دادم ت ــش انداخت دور گردن
و بیــداد کنــد. ســپس گوشــی اش را دزدیــدم و 
متــواری شــدم. موقــع فــرار گفتــم حــق نــداری تــا 
ــی،  ــرون بیای ــزده ام، از جــوی آب بی وقتــی ســوت ن

وگرنــه تــو را می کشــم.« 
اذیــت ســحر،  و  آزار  و  ربــودن  شــیوه متهــم در 
احتمــال قربانــی شــدن افــراد دیگــر را افزایــش داده 
بــود. از طرفــی پــدر ســحر مدعــی شــده بــود دختــر 
ــورد آزار  ــن م ــش از ای ــم پی ــایه ها ه ــی از همس یک
ــرده  ــکایت نک ــا ش ــه، ام ــرار گرفت ــم ق ــت مته و اذی

اســت. 
خانــواده  متهــم،  دســتگیری  از  پــس  روز  چنــد 
ــا  ــد ت ــه دادگاه مراجعــه کردن ــز ب ــی نی دومیــن قربان

ــود.  ــت ش ــده ثب ــم در پرون ــکایت ه ــن ش دومی
ــب  ــت: »ش ــه گف ــاره روز حادث ــاله درب ــه 1۷ س راحل
بــود. از ایســتگاه متــروی باقــری پیــاده شــدم؛ امــا 
ناگهــان متهــم از پشــت ســر دهانــم را گرفــت، مــرا 
بــه زور بــه جــوی آب بــرد و مــورد آزار و اذیــت قــرار 
ــا  ــا ب ــودم، ام ــر ب ــا او درگی ــادی ب ــات زی داد. لحظ
ــه مــن مــی زد. یــک پارچــه را هــم  مشــت و لگــد ب
دور گردنــم پیچیــد تــا خفــه ام کنــد، امــا موفــق بــه 
ــت  ــن گف ــه م ــردن ب ــرار ک ــع ف ــد. موق ــن کار نش ای
ــرون  ــداری از جــوی آب بی ــزدم حــق ن ــا ســوت ن ت

ــم.«  ــو را می کش ــه ت ــی، وگرن بیای
ــه   چنــد روز بعــد از راحلــه، افســانه 1۷ ســاله هــم ب
ــایی  ــر، شناس ــرد آزارگ ــی م ــومین قربان ــوان س عن
شــد. بــا شناســایی ســه قربانــی، رحیــم بــرای 
ــا  ــد. او ب ــل ش ــه دادگاه منتق ــات ب ــل تحقیق تکمی
اعتــراف دوبــاره گفــت: »مــن یــک تی شــرت اضافــه 
ــه  ــدم خف ــه می دزدی ــی را ک ــا دختران می پوشــیدم ت
ــا  ــگام پرســه زنی ب ــم. هــر ســه آن هــا را هــم هن کن

ــردم.«  ــایی ک ــور شناس موت
بــا ثبــت ایــن اعترافــات و تاییــد وقــوع تعــرض بــه 
ســحر توســط پزشــکی قانونــی، تحقیقــات مقدماتــی 
بــه پایــان رســید و قــرار اســت بــه زودی وقــت 

ــن شــود. ــه تعیی محاکم

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

ــرگ  ــت؛ م ــاک نیس ــخ و دردن ــه تل ــرگ همیش م
ــد  ــرگ می توان ــد، م ــیرین باش ــد ش ــم می توان ه
بــه ســعادت  و خــوش  باشــد  زندگی بخــش 
کســانی کــه مرگشــان زندگی بخــش انســان های 
ــی  ــی از کارهای ــو، یک ــدای عض ــت. اه ــر اس دیگ
اســت کــه می توانــد حتــی مــرگ را هــم شــیرین 

کنــد.
خوشــبختانه فرهنــگ اهــدای عضــو بــه شــدت در 
جامعــه مــا در حــال گســترش اســت و بــه گفتــه 
رئیــس انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان و رئیــس 
ــس شــورای  ــان مجل کمیســیون بهداشــت و درم
ــر ۷۰  ــال اخی ــو در دو س ــدای عض ــالمی، »اه اس
ــا  ــال م ــن ح ــا ای ــت. ب ــته اس ــد داش ــد رش درص
همچنــان نیازمنــد گســترش فرهنــگ اهــدای 
ــد ۷۰  ــن رش ــود ای ــا وج ــرا ب ــتیم؛ زی ــو هس عض
درصــدی همچنــان انســان های نیازمنــد بســیاری 
بــه دلیــل دریافــت نکــردن عضــو جــان خــود را از 
ــادی  ــده زی ــم ع ــل ه ــد و در مقاب دســت می دهن
ــدون  ــوند، ب ــزی می ش ــرگ مغ ــه م ــرادی ک از اف
راهــی  باشــند،  دیگــران  نجات بخــش  اینکــه 

خــاک می شــوند.«

ــی  ــا وجــود تالش هــای مســئوالن، فعــاالن مدن ب
ــیاری در  ــای بس ــان خانواده ه ــانه ها همچن و رس
مقابــل اهــدای عضــو عزیــزان از دســت رفته شــان 
مقاومــت می کننــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم یکــی 
ــود  ــد ب ــن خواه ــانه ای ای ــر رس ــالت های ه از رس
ــندانه  ــگ خداپس ــن فرهن ــترش ای ــه در راه گس ک
گام بــردارد. مــا نیــز در کنــار دیگــر رســانه ها 
ســعی کرده ایــم هــر بــار بــا نوشــتن از ایــن ایثــار 

ــم. ــن راه برداری ــزرگ، گامــی کوچــک در ای ب
ــه  ــد ک ــؤال باش ــیاری س ــرای بس ــوز ب ــاید هن ش

ــت. ــورت اس ــه ص ــه چ ــدا ب ــد اه فرآین
 مرگ مغزی

ــد،  ــد، نمی بین ــزی حــرف نمی زن ــرگ مغ ــار م بیم
ــخی  ــی پاس ــکات خارج ــک از تحری ــچ  ی ــه هی ب
ــس  ــتگاه تنف ــتفاده از دس ــدون اس ــد و ب نمی ده

ــه نفــس کشــیدن نیســت.  ــادر ب مصنوعــی ق
ــف  ــز متوق ــه مغ ــانی ب ــزی خونرس ــرگ مغ در م
شــده و اکسیژن رســانی بــه آن انجــام نمی شــود. 
ــد  ــت می ده ــود را از دس ــرد خ ــام کارک ــز تم مغ
و دچــار تخریــب غیرقابــل برگشــت می شــود. 
ــر از  ــزی اعضــای دیگ ــرگ مغ ــس از م اگرچــه پ
جملــه قلــب، کبــد و کلیه هــا هنــوز دارای عملکــرد 
هســتند، امــا بــه تدریــج در طی چنــد روز آینــده از 

ــاد.  ــد افت کار خواهن
مــرگ مغــزی پایــان راه زندگــی اســت و بــه هیــچ 

عنــوان قابل بازگشــت نیســت.
 مراحل فراهم آوری اعضا

1. مرحله شناسایی
روش های شناسایی شامل:

ــک  ــتانی ی ــر بیمارس ــد: در ه ــن پیون ــف: رابطی ال
ــا یکــی از پرســنل  نفــر کــه معمــوال سرپرســتار ی
ICU اســت و بــا هماهنگــی ریاســت بیمارســتان 
ــار مــرگ  انتخــاب شــده، در صــورت داشــتن بیم

ــد. ــد را آگاه می کن ــزی واح مغ
ب: تمــاس مســتمر کــه توســط هماهنگ کننــده به 
ــا تمــام بیمارســتان های  ــی ب صــورت تمــاس تلفن
تحــت پوشــش هــر دو روز یــک بــار انجــام 

می گیــرد.
ج: سرکشــی متنــاوب کــه توســط هماهنگ کننده هــا 
بــه  ســرزده  حضــوری  مراجعــه  صــورت  بــه 
ــر دو  ــوال ه ــش معم ــت پوش ــتان های تح بیمارس

ــود. ــام می ش ــار انج ــک ب ــه ی هفت
۲. مرحله ویزیت اولیه:

پــس از اطــالع از وجــود بیمــار مــرگ مغــزی 
بــه  فراهــم آوری  واحــد  هماهنگ کننــده 
بیمارســتان مبــدأ اعــزام می شــود. در بیمارســتان 
ــه انجــام می شــود )برخــی  مربوطــه ویزیــت اولی
ــوند(؛  ــذف می ش ــه ح ــه اولی ــاران در معاین از بیم
ــد  ــه تایی ــه اولی ــزی در معاین ــرگ مغ ــه م چنانچ
ــوار مغــزی اولیــه از بیمــار گرفتــه شــده و  شــد، ن
ــر  ــده پ ــط هماهنگ کنن ــه توس ــای مربوط فرم ه

می شــود.
3. مرحله اخذ رضایت انتقال:

ــو،  ــدای عض ــه اه ــواده ب ــت خان ــورت رضای در ص
فــرم رضایــت انتقــال توســط همراهــان بیمــار امضا 

ــص  ــود ترخی ــواده خ ــط خان ــده و بیمــار توس ش
می  شــود.

۴. مرحله یافتن گیرنده:
پــس از ایــن مرحلــه ضمــن تمــاس بــا وزارتخانــه 
ــی و  ــروه خون ــاس گ ــر اس ــده ب ــن گیرن کار یافت
ســایزدهنده، وضعیــت عمومــی گیرنده هــا و نوبــت 
ــاز  ــی آغ ــق بافت ــار و تطاب ــت انتظ ــا در لیس آن ه

می شــود.
۵. مرحله انتقال:

پــس از تکمیــل فــرم رضایت و انجــام مراحل ترخیص 
و پــس از هماهنگی هــای الزم آمبوالنــس مجهــز بــه 
همــراه متخصــص بیهوشــی و هماهنگ کننــده واحــد 
بــه بیمارســتان مبــدأ فرســتاده شــده و اهداکننــده 
ــل  ــوری منتق ــیح دانش ــر مس ــتان دکت ــه بیمارس ب

می شــود.
۶. مرحله نگهداری:

پــس از انتقــال بــه بیمارســتان دکتــر مســیح 
دانشــوری، اهداکننــده بــه آی ســی یو منتقــل و 
توســط متخصصــان بیهوشــی وضعیــت بیمــار 
پایــدار شــده و مراحــل مراقبــت شــروع می شــود. 
در طــول مرحلــه نگهــداری، متخصــص بیهوشــی و 
یکــی از هماهنگ کننده هــا و یــک پرســتار مجــرب 

پیوســته وضعیــت بیمــار را کنتــرل می کننــد.
7. مرحله تایید مرگ مغزی:

ــه از متخصصــان جراحــی اعصــاب،  ــن مرحل در ای
اعصــاب، داخلــی، بیهوشــی و پزشــکی قانونــی بــه 
ــار را  ــا بیم ــود ت ــوت می ش ــه دع ــورت جداگان ص

ویزیــت و مــرگ مغــزی را در اهداکننــده تاییــد یــا 
رد کننــد. ایــن متخصصــان مســتقیم از وزارتخانــه 
و بــدون دخالــت واحــد انتخــاب می شــوند و 
ــه  ــر معاین ــالوه ب ــی ع ــکی قانون ــص پزش متخص
ــی  ــل را بررس ــه مراح ــودن کلی ــی ب ــار، قانون بیم

می کنــد.
8. مرحله اخذ رضایت  هاروست:

ــج  ــر پن ــط ه ــزی توس ــرگ مغ ــد م ــس از تایی پ
ــس از  ــزی و پ ــرگ مغ ــده م ــروه تاییدکنن ــر گ نف
ــد نهایــی مــرگ مغــزی، جلســه توجیهــی در  تایی
ــدای  ــئول اه ــور مس ــا حض ــد ب ــد پیون ــل واح مح
ــا  ــناس، هماهنگ کننده ه ــددکار، روان ش ــو، م عض
ــن  ــود و ضم ــزار می ش ــده برگ ــواده اهداکنن و خان
ــدای  ــرای اه ــی ب ــت نهای ــواده رضای ــه خان توجی

ــود. ــذ می ش ــا اخ ــو از آن ه عض
9. مرحله هماهنگی:

ــف  ــا تیم هــای مختل ــه هماهنگــی ب در ایــن مرحل
سراســر کشــور و مســئوالن اتــاق عمــل و پرســنل 
دربــاره زمــان عمــل و مراحــل بعــدی انجــام 

می شــود.
10. مرحله  هاروست:

در ایــن مرحلــه بیمــار بــه اطــاق عمــل بــرده شــده 
ــل داده  ــل تحوی ــاق عم ــر در اط ــم حاض ــه تی و ب
ــان  ــام و در پای ــا انج ــازی اعض ــود؛ خارج س می ش
ــه  عمــل، محــل عمــل توســط یکــی از جراحــان ب
خوبــی ترمیــم شــده و بیمــار بــه ســردخانه تحویــل 

می شــود. داده 

11. مرحله انتقال متوفی:
در ایــن مرحلــه پــس از انجــام مراحــل ترخیــص 
ــکی  ــس پزش ــم آوری، آمبوالن ــد فراه ــط واح توس
قانونــی توســط واحــد جهــت انتقــال بــه پزشــکی 

ــر می شــود. ــن باخب ــا محــل تدفی ــی ی قانون
1۲. مرحله تقدیر و شرکت در مراسم 

خاکسپاری:
واحــد  هماهنگ کننــده  مرحلــه  ایــن  در 
ــر در  ــوص و بن ــه مخص ــا تقدیرنام ــم آوری ب فراه
مراســم ختــم اهداکننــده شــرکت کــرده و ضمــن 
ــواده، در صورتــی کــه شــرایط اجــازه  تقدیــر از خان
ــت  ــو قرائ ــت بلندگ ــه را پش ــن تقدیرنام ــد مت ده

. می کنــد
13. مرحله نگارش گزارش  هاروست

پــس از انجــام هــر  هاروســت گــزارش چگونگــی 
ــئول  ــط مس ــات توس ــه جزئی ــا کلی ــام آن ب انج

ــود. ــته می ش ــو نوش ــدای عض اه
 دریافت کارت اهدای عضو

بــرای دریافــت کارت اهــدای عضو راه هــای متعددی 
ــو در  ــدای عض ــز اه ــه مراک ــه ب ــود دارد. مراجع وج
شــهرهای مختلــف یکــی از اولیــن راه هاســت؛ امــا 
ســاده ترین روش فعلــی مراجعــه بــه ســایت 
 @ehdayeozv_bot ــرام ــات تلگ ــا رب ehda.ir ی

اســت.
* اطالعــات مربــوط بــه مراحــل اهــدای عضــو بــر 
ــران  ــو ای ــدای عض ــن اه ــات انجم ــاس اطالع اس

نوشــته شــده اســت.

،،
گســترش  نیازمنــد  همچنــان  مــا 
فرهنگ اهدای عضو هستیم؛ زیرا با 
وجود این رشد 70 درصدی همچنان 
انسان های نیازمند بسیاری به دلیل 
دریافــت نکــردن عضو جــان خــود را از 

دســت می دهنــد

گزارش اختصاصی کیمیای وطن درباره فرهنگ اهداء عضو

مرگی برای جان

ــس  ــه پلی ــه ب ــا مراجع ــاله ای ب ــرد ۳۵ س ــاه، م ــم تیرم یازده
 آگاهــی خراســان رضــوی از گــم شــدن همســر و دختــر 
ــاعت ۷:۳۰  ــت: س ــان گف ــه کارآگاه ــر داد. او ب ــاله اش خب ۸ س
دهــم تیــر، همســرم بــه نــام »طاهــره« دســت دختــر ۸ ســاله ام 
ــه  ــت منطق ــز بهداش ــه مرک ــت ب ــد عزیم ــه قص ــت و ب را گرف
خواجــه ربیــع از منــزل خــارج شــد؛ امــا وقتــی بازگشــت آن هــا 
بــه منــزل طــول کشــید بــه ناچــار پســر ۴ ســاله ام را در آغــوش 
گرفتــم و او را بــه منــزل مادرزنــم بــردم تــا در خانــه تنهــا نمانــد. 

خــودم نیــز بــه ســر کار رفتــم. 
ایــن مــرد ۳۵ ســاله در ادامــه اظهاراتــش افــزود: چنــد ســاعت 
بعــد مادرزنــم بــا مــن تماس گرفــت و گفــت: خبری از همســر و 
فرزنــدت نیســت و تلفن هــای منــزل و همراهــش را نیــز کســی 

ــد. ــخ نمی ده پاس
ایــن مــرد گفــت: مــن کــه دیگــر نگــران بــودم از ســر کارم بــه 
ــری از  ــچ اث ــی هی ــم، ول ــل رفت ــنا و فامی ــت و آش ــزل دوس من
ــه پلیــس  ــل ب ــه همیــن دلی ــدا نکــردم؛ ب ــرم پی همســر و دخت

ــردم. ــه ک ــی مراجع آگاه
محمدرضــا  ســرهنگ  دســتور  بــه  کارآگاهــان  از  گروهــی 
ــه  ــدند و ب ــل ش ــی( وارد عم ــس اداره جنای ــی )رئی ــی ثان غالم
ــه  ــن مرحل ــد. کارآگاهــان در اولی ــی پرداختن بررســی های میدان
ــه ســرنخی رســیدند کــه نشــان مــی داد  از اقدامــات پلیســی ب
مــرد ۳۵ ســاله روز بعــد از گــم شــدن همســر و فرزنــدش بــه 
ســوی ســد کارده مشــهد رفتــه اســت؛ امــا ایــن مــرد در پاســخ 
بــه ســؤال کارآگاهــان گفــت: در آن نزدیکــی امامــزاده ای وجــود 
دارد و مــن بــرای پیــدا شــدن همســر و فرزنــدم بــه آن مــکان 

ــا دعــا کنــم. زیارتــی رفتــم ت
 بنــا بــر ایــن گــزارش در حالــی کــه تحقیقــات در ایــن بــاره ادامه 
داشــت و هــر لحظــه احتمــال وقــوع جنایــت قــوت می گرفــت، 
ســاعت یــک بامــداد نهــم مــرداد گذشــته، مــردی بــه پاســگاه 
ــزارش  ــب را گ ــی عجی ــه و ماجرای ــد کارده مراجع ــی س انتظام
ــه  ــتخوان هایی را ک ــت: اس ــی گف ــای انتظام ــه نیروه ــرد. او ب ک
ــگاه  ــی پاس ــت، در نزدیک ــان اس ــتخوان انس ــبیه اس ــتر ش بیش
مشــاهده کــرده کــه از خــاک بیــرون آمــده اســت. در پــی ایــن 
گــزارش بالفاصلــه مامــوران بــه محــل اعالم شــده رفتنــد و 
ــن  ــل زمی ــه داخ ــیدند ک ــرون کش ــکافی بی ــتخوان ها را از ش اس
ــه  ــانی ک ــوی انس ــچ و م ــتخوان های پتوپی ــود. اس ــاورزی ب کش
ــاک  ــت هولن ــک جنای ــت از ی ــود، حکای ــتخوان ها ب ــار اس در کن

داشــت.
ــل  ــژه قت ــرس وی ــی )بازپ ــم میرزای ــی کاظ ــد قاض ــی بع دقایق
عمــد( بــه همــراه کارآگاهــان اداره جنایــی عــازم محــل کشــف 
ــی  ــس از بررســی های مقدمات ــوز شــدند. پ اســتخوان های مرم
ــرگ  ــت م ــخیص عل ــت و تش ــن هوی ــرای تعیی ــتخوان ها ب اس
ــب  ــن ترتی ــت و بدی ــال یاف ــهد انتق ــی مش ــکی قانون ــه پزش ب
ــرای  ــعبه ۲11 دادس ــرس ش ــز بازپ ــی روی می ــده ای جنای پرون
ــه  ــید ک ــی نکش ــد. طول ــوده ش ــهد گش ــالب مش ــی و انق عموم
پزشــکان قانونــی پــس از انجــام معاینــات دقیــق پزشــکی اعالم 
ــی حــدود ۳۲ ســاله و  ــه زن ــوط ب ــه اســتخوان ها مرب ــد ک کردن
دختربچــه ای خردســال حــدود ۸ ســاله اســت. بــا اعــالم ایــن 
ــات  ــد، تحقیق ــل عم ــژه قت ــی وی ــتور قاض ــه دس ــزارش و ب گ
ــه سرپرســتی ســرگرد ســلطانیان )رئیــس دایــره  کارآگاهــان ب
ــن  ــان ای ــت قربانی ــایی هوی ــرای شناس ــی( ب ــد آگاه ــل عم قت

ــه  ــد ک ــدی ش ــه جدی ــی وارد مرحل ــاک در حال ــت هولن جنای
ــان خواســت بررســی های خــود  ــواه از کارآگاه ســرهنگ رزمخ
ــرا  ــد؛ چ ــاز کنن ــده( آغ ــی )گمش ــراد فقدان ــای اف را از پرونده ه
ــزارش  ــن گ ــباهت هایی بی ــی داد ش ــان م ــر نش ــر ام ــه ظواه ک
ــر خردســال  ــم شــدن زن و دخت ــزارش گ ــی و گ پزشــکی قانون
وجــود دارد. بنابرایــن بالفاصلــه کارآگاهــان بــا کســب مجوزهــای 
ــت  ــه در نهای ــد ک ــاره پرداختن ــن ب ــق در ای ــه تحقی ــی ب قضای
مشــخص شــد اســتخوان های کشف شــده مربــوط بــه همســر 

ــاس اســت. ــد عب و فرزن
ــی و  ــات تخصص ــن عملی ــری از ای ــاخه دیگ ــان در ش کارآگاه
بــه بهانــه بازدیــد از منــزل مقتــوالن، متوجــه شــدند کــه قالــی 
منــزل شســته شــده اســت؛ ولــی مــرد ۳۵ ســاله کــه قبــال همــه 
ماجــرا را در ذهــن خــود مــرور کــرده بــود، گفــت: قالــی را بــرای 
ــدا  ــدم پی ــر و فرزن ــه همس ــی ک ــا هنگام ــو دادم ت شست وش
ــد! ــف نباش ــان کثی ــد اطرافی ــر ای رفت وآم ــزل ب ــوند، من می ش

مســتند  مــدارک  و  اطالعــات  تحلیــل  و  تجزیــه  از  پــس 
ــه  ــد ک ــخص ش ــی مش ــده جنای ــن پرون ــده در ای جمع آوری ش
ــش دارد  ــدش نق ــر و فرزن ــل همس ــرای قت ــاس« در ماج »عب
ــرف  ــس را منح ــن پلی ــد ذه ــعی می کن ــرایی س ــا داستانس و ب
بــا  را  بازجویی هــا  حالــی  در  کارآگاهــان  بــار  ایــن  کنــد. 
شــیوه های نویــن علمــی ادامــه دادنــد کــه اســناد و مدارکــی را 
ــد  ــد. چن ــه دســت آورده بودن ــای غیرمحســوس ب در عملیات ه
ســاعت بعــد، عبــاس در حالــی کــه راه گریــزی نداشــت، ظهــر 
ــه اعتــراف گشــود و راز ایــن جنایــت را فــاش  روز شــنبه لــب ب

ــرد.  ک
او گفــت: شــب وقــوع قتــل وقتــی از منــزل مادرزنــم بــه خانــه 
بازگشــتیم، مــن بــه تماشــای تلویزیــون نشســتم. در ایــن هنگام 
دختــرم بــه ســوی یخچــال رفــت و لیــوان شــربت را برداشــت تا 
بنوشــد. همســرم کــه ایــن صحنــه را دیــد بــا عصبانیــت لیــوان 
دســت دختــرم را پــرت کــرد؛ چــون او بــه دلیــل بیمــاری دیابــت 
نبایــد شــیرینی می خــورد! لیــوان کــه شکســت، مــن عصبانــی 
ــه ســر همســرم کوبیــدم کــه روی زمیــن  ــا مشــت ب شــدم و ب
افتــاد. در ایــن لحظــه دختــرم خــودش را روی مــادرش انداخــت 
ــر  ــه دیگ ــن ک ــا م ــم! ام ــک نزن ــادرش را بیشــتر کت ــن م ــا م ت
ــه  ــد و ب ــادرش بلن ــودم، او را از روی م ــی ب ــدت عصبان ــه ش ب
ــوار خــورد و او  ــه دی ــرم ب ــردم. ســر دخت ــرت ک ــوار پ ســمت دی
بی حرکــت روی زمیــن افتــاد. زنــم بــا دیــدن ایــن صحنــه جیــغ 
ــرای آنکــه همســایگان صــدای فریادهــای  کشــید. مــن هــم ب
ــپس  ــم و س ــش را گرفت ــت دهان ــک دس ــا ی ــنوند، ب او را نش
ــه  ــار دادم ک ــدر فش ــردم. آنق ــه ک ــش حلق ــتم را دور گردن دس
ــود  دیــدم بی حــال شــد و روی زمیــن افتــاد. در ایــن هنــگام ب
کــه داخــل حیــاط منــزل رفتــم، کلنــگ را برداشــتم و دوبــاره بــه 
ســراغ همســر و فرزنــدم رفتــم. پیکــر آنــان داخــل  هــال و کنــار 
هــم قــرار داشــت. بــا کلنــگ بــر ســر هــر دوی آن هــا ضربــه زدم 
و خــون زیــادی روی فرش هــا ریخــت. اجســاد را داخــل کیســه 
زبالــه و پتــو گذاشــتم و بــه داخــل حمــام کشــاندم. آن روز تــا 
صبــح کنــار اجســاد زن و دختــرم مانــدم و صبــح روز بعد دســت 
ــردم  ــم ب ــه مادرزن ــه خان پســر چهــار ســاله ام را گرفتــم و او را ب
ــه مرکــز بهداشــتی را طــرح کــردم.  و ســپس قصــه رفتــن او ب
بــه ایــن ترتیــب راز ایــن جنایــت هولنــاک فــاش شــد و متهــم 
بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه مقامــات قضایــی تحویــل داده شــد.

جنایت هولناک پدر عصبانی
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 اولین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای 
در سال تحصیلی جدید، روز گذشته با حضور جمعی از فضال و 
طالب علوم دینی در حسینیه  امام خمینی رحمة هللا برگزار شد.

 ساکنان مناطق طوفان زده ایالت تگزاس، پس از فروکش کردن 
سیل، بازسازی خانه های خود را آغاز کرده اند

 رونمایی از آشیانه عقاب های قرارگاه پدافند خاتم االنبیاء  
خبرگزاری صداوسیما 

  عکس یادگاری با آخرین »پراید 111« - آخرین خبر 

مراسم تشییع پیکر دانش آموزان هرمزگانی 
 عکس: میزان 

نمایی از روستای زیبای »سرآقا سید« در استان چهارمحال و بختیاری 
عکس: ایرنا 
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کارتون - چشم بسته دنیا به چشم بثینه، دختربچه یمنی
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   ترفندها
  رهایی از خواب آلودگی 

در محیط کار )1(
ــه  ــرده ک ــام ک ــواب اع ــب خ ــی ط ــی آمریکای آکادم
ــواب  ــاعت خ ــا 9 س ــه 7 ت ــاز ب ــاالن نی ــب بزرگس اغل
شــبانه بــا کیفیــت دارنــد. در ایــن میــان بــرای 
ــی  ــی در مکان های ــاس خواب آلودگ ــری از احس جلوگی
ماننــد محــل کار، چندیــن راهــکار پیشــنهاد شــده 

ــت: اس
 نوشیدنی مصرف کنید 

توجــه داشــته باشــید کــه میــزان بیــش از انــدازه 
کافئیــن هــم موجــب می شــود کــه شــما اندکــی 

عصبانــی شــوید و آب بدنتــان تبخیــر شــود. 
بــه عــاوه بایــد در روز بــه میــزان کافــی آب بنوشــید. 
ایــن عمــل میــزان آب بــدن شــما را تنظیــم می کنــد، 
اشــتهای کاذب بــه میان وعده هــای ناســالم را کاهــش 
میــان  از  نیــز  را  خواب آلودگــی  حــس  و  می هــد 
می بــرد. مصــرف الــکل را از ناهــار خــود حــذف کنیــد. 

 وعده ناهار را فراموش نکنید 
اجتنــاب از ایــن وعــده غذایــی باعــث ایجــاد کســالت 
ــه  ــت ک ــود. الزم نیس ــر می ش ــی در ظه و خواب آلودگ
ــواع و  ــا ان ــل ب ــذای کام ــده غ ــک وع ــر روز ی ــما ه ش
ــعی  ــت کم س ــا دس ــد؛ ام ــا بخوری ــام پیش غذاه اقس
کنیــد ناهــار را بــر روی میــز کار خــود نخوریــد. ســامت نیــوز

   سالم باشیم
مضرات رژیم کم چرب

متخصصــان کانادایــی در یــک مطالعــه جدیــد ادعــا کرده انــد 
ــگام را  ــی کم چــرب خطــر مــرگ زودهن ــه رژیم هــای غذای ک

ــد. ــش می ده ــارم افزای ــا یک چه ت
در بررســی انجام گرفتــه روی ۱۳۵ هــزار فــرد بزرگســال 
مشــخص شــد افــرادی کــه مصــرف چربــی را کاهــش 
می دهنــد، کمتــر از مصرف کننــدگان کــره، گوشــت و پنیــر عمــر 
ــا توصیه هایــی  می کننــد. ایــن بررســی در تضــاد مســتقیم ب
اســت کــه افــراد را از مصــرف چربــی منــع می کنــد. افــرادی 
کــه مصــرف چربــی را کاهــش داده انــد، اغلــب آن را بــا 
محصــوالت سرشــار از کربوهیــدرات همچــون نــان، ماکارونــی 
ــواد  ــود را از م ــدن خ ــع ب ــرده و درواق ــن ک ــج جایگزی و برن

ــد.  ــروم می کنن ــم مح ــذی مه مغ
جملــه  از  کربوهیدرات هــا  از  غذایــی سرشــار  رژیم هــای 
ناســالم ترین خوراکی هــا هســتند و افــرادی کــه از قندهــای 
ــد  ــای فرآوری شــده اســتفاده می کنن تصفیه شــده و خوراکی ه
۲۸ درصــد بیشــتر در معــرض مــرگ زودهنــگام قــرار دارنــد.

بــه گــزارش روزنامــه ایندیپندنــت، متخصصــان کانادایــی بــر 
ــرف  ــد: مص ــور دریافتن ــردم ۱۸ کش ــه روی م ــاس مطالع اس
ــگام  ــرگ زودهن ــال م ــده احتم ــای اشباع ش ــن چربی ه پایی
را تــا ۱۳ درصــد افزایــش می دهــد. همچنیــن مصــرف زیــاد 
ــا ۲۳  ــگام را ت ــرگ زودهن ــر م ــا خط ــواع چربی ه ــام ان تم

ــنا ــد. ایس ــش می ده ــد کاه درص

   سبک زندگی
اخالق کریمانه

ــتگیری  ــان و دس ــت، احس ــو و گذش ــخاوت، عف س
بینوایــان، نمودهایــی از اخــاق کریمانــه ای اســت کــه 
در جای جــای قــرآن می تــوان آن هــا را جســت و 
ــم  ــرآن تجس ــب ق ــاگرد مکت ــین)ع(، ش ــام حس ام
عینــی ایــن صفــات و اوصــاف دیگــر قرآنــی اســت 
و مــا در اینجــا بــه عنــوان نمونــه بــه ذکــر پــاره ای از 

آن هــا می پردازیــم.

احسان
ــته  ــین)ع( نشس ــام حس ــزد ام ــد: ن ــس« گوی »أن
ــا  ــزان آن حضــرت وارد شــد و ب ــی از کنی ــودم. یک ب
ــرد  ــه ک ــرت هدی ــه آن حض ــه ب ــی ک ــته  ریحان دس
ســام و تحّیــت گفــت. حضــرت نیــز بــه او فرمودنــد: 

ــدا آزادی. ــرای خ ــدا و ب ــو در راه خ ت
أنــس می گویــد: مــن بــه آن حضــرت عــرض کــردم: 
ــی  ــه اهمیت ــان ک ــاخه  ریح ــد ش ــا چن ــز ب ــن کنی ای
نــدارد بــه شــما تحّیــت گفــت؛ حــال شــما او را آزاد 

می کنیــد؟ 
حضــرت فرمودنــد: حــق  تعالــی مــا را چنیــن تربیــت 
ــوْا  ــٍه َفَحیُّ یُتــم ِبَتِحیَّ کــرده و فرمــوده اســت: »َوِإَذا ُحیِّ
وَهــا«؛ »و چــون بــه شــما درود  ــا َأْو ُردُّ ِبأَْحَســَن ِمْنَه
گفتــه شــد شــما بــه ]صورتــی [ بهتــر از آن درود 
گوییــد یــا همــان را ]در پاســخ [ برگردانیــد.« کــرب و بــا

 اشتباهات رایج در 
یک رابطه عاطفی )1(

عشــق، دوســتی، حمایــت و لــذت...، همــه این هــا 
ــه یــک  ــرای تجرب مزایــای یــک رابطــه ســالم هســتند ب
ــده شــما  زندگــی شــاد. کســی کــه باعــث شــادی و خن
ــا شــما در  شــود و امیدهــا، رؤیاهــا و نگرانی هایــش  را ب
میــان بگــذارد، فــرد مناســبی اســت بــرای شــریک شــدن 

ــان. ــات زندگی ت ــه لحظ در هم
بــه گــزارش »بهداشــت نیــوز« یــک لحظــه صبــر کنیــد. 
رابطــه،  در  ایده آل گرایــی  دلیــل  بــه  می توانیــم  مــا 
خودمــان و طــرف مقابــل را در خطــر قــرار بدهیــم. 
واقعیــت ایــن اســت کــه آدم هــا می تواننــد بــدون 
داشــتن یــک شــریک عاطفــی و همســر هــم شــاد 
باشــند؛ امــا باالخــره داشــتن یــک یــار و غمخــوار مســئله 

بیشــتر آدم هاســت.
ــن  ــرار گرفت ــه ق ــد ک ــان می دهن ــادی نش ــای زی یافته ه
ــا و مشــکات  ــی درده ــی و صمیم ــه عاطف ــک رابط در ی
ــما او را  ــه ش ــی ک ــه زمان ــد. البت ــر می کن ــی را کمت زندگ
ــود  ــا وج ــکاتتان ب ــه مش ــید؛ وگرن ــته باش ــت داش دوس
یــک رابطــه عاطفــی هرگــز از بیــن نمــی رود، بلکــه قابــل 

تحمــل می شــود. 
ــد  ــان مفی ــم و روحت ــامت جس ــرای س ــوب ب ــه خ رابط
اســت و باعــث احســاس امنیــت، تجربــه عشــق، قــدرت 

ــران ــه ای ــود. روزنام ــش می ش و آرام

   خانواده

آییــن کلنگ زنــی فــاز ســوم مجتمــع آبرســانی گلســار 
شهرســتان خوانســار و فــاز اول مجتمــع آبرســانی 
ــار  ــر بختی ــا حضــور دکت ــگان ب جلگــه شهرســتان گلپای
نیــرو،  وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
مهنــدس بختیــار نماینــده مــردم ایــن شهرســتان ها در 
مجلــس شــورای اســامی، فرمانــدار، برخــی مســئوالن 

ــد.  ــزار ش ــتاها برگ ــی روس ادارات و اهال
ــرو  ــر نی ــادی وزی ــور اقتص ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
ــن  ــل تامی ــه مح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــن آیی در ای
ــه طــول  ــرود ب ــل قم ــع گلســار از تون آب طــرح مجتم
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــت: ب ــت، گف ــر اس ۱۵0 کیلومت
درمجمــوع تعــداد ۱9 روســتا و شــهرک در خوانســار و 
۳ روســتا در گلپایــگان زیــر پوشــش قــرار می گیرنــد.

محســن بختیــار بــا بیــان اینکــه هزینــه ســاخت ایــن 
طــرح ۲0 میلیــارد ریــال اســت و 6 روســتا را در منطقــه 
پشــتکوه خوانســار پوشــش می دهــد، افــرود: کل 
ــتان  ــانی اس ــع آبرس ــن مجتم ــرح بزرگ تری ــار ط اعتب
اصفهــان طبــق بــرآورد ســال 94 بیــش از ۲00 میلیــارد 

ــت. ــده اس ــی ش ــال پیش بین ری
ــاد 4  ــه ابع ــزن ب ــیر دو مخ ــول مس ــت: در ط وی گف
ــز  ــر مکعــب نی ــزار مت ــر مکعــب و ۲ ه ــزار و ۵00 مت ه
پیش بینــی شــده و بــا اجــرای ایــن طــرح کمبــود آب 

روســتاهای در مســیر مرتفــع می شــود.
ــع  ــرح مجتم ــوص ط ــن درخص ــار همچنی ــر بختی دکت
آبرســانی 4۱ روســتای گلپایــگان گفــت: حــدود چهــار، 
پنــج مــاه پیــش در جلســه ای در شهرســتان تصمیــم 
ــن آب  ــور تامی ــه منظ ــروژه ای ب ــه پ ــد ک ــن ش ــر ای ب
ــگان  ــتاهای گلپای ــرای روس ــدار ب ــالم و پای ــرب س ش

اجــرا شــود.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر پــس از طــی مراحــل 
مربوطــه، عملیــات اجرایــی ایــن طــرح آغــاز شــده تــا 

ــرای  ــی ب ــدار از محــل دره دای آب شــرب ســالم و  پای
روســتاهای گلپایــگان تامیــن شــود.

معــاون وزیــر نیــرو گفــت: در ایــن طــرح آبرســانی، 4۱ 
ــگ  ــه کلن ــد ک ــرار می گیرن ــش ق ــت پوش ــتا تح روس
ــهرک  ــزن ش ــر از مخ ــول ۱0 کیلومت ــه ط ــاز اول آن ب ف
ــروز زده  ــرخ ام ــاط س ــتای رب ــمت روس ــه س ــد ب الون
شــد؛ همچنیــن مدتــی پیــش نیــز پــروژه تصفیه خانــه 
ــون  ــت و اکن ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــگان م گلپای
بهره منــد  ســالم  شــرب  آب  از  شــهر  ایــن  مــردم 

ــتند. هس
ــردم  ــده م ــار، نماین ــی بختی ــدس عل ــه، مهن در  ادام
مجلــس  در  خوانســار  و  شهرســتان های گلپایــگان 
ــس  ــه مجل ــه دغدغ ــاره  ب ــا اش ــامی، ب ــورای اس ش
ــت: ارکان  ــار داش ــتاها اظه ــه روس ــانی ب در خدمت رس

نظــام همچنــان ماننــد اوایــل انقــاب خــود را در 
خدمتگــزاری بــه روســتاها متعهــد می دانــد.

وی از اختصــاص ۳00 میلیــون دالر از اعتبــارات صنــدوق 
توســعه ملــی بــا اذن رهبــر معظــم انقــاب بــرای 
ــراز امیــدواری  ــر داد و اب ــه روســتائیان خب آبرســانی  ب
ــانیدن  ــام رس ــه انج ــاهد ب ــار ش ــن اعتب ــا تامی ــرد: ب ک
ــتاها  ــرای روس ــدار ب ــن آب پای ــا و تامی ــن پروژه ه ای

ــیم. باش
ــل  ــر عام ــی، مدی ــدس قرائت ــم، مهن ــدای مراس در ابت
شــرکت آب و فاضاب روســتایی اســتان، ضمــن تقدیر 
از مســئوالن، همــکاران و همیــاری مــردم، بــه تشــریح 
رونــد اجرایــی پروژه هــا پرداخــت و افــزود: در دو فــاز 
قبــل مجتمــع آبرســانی گلســار عملیــات خــط انتقــال 
بــه طــول ۱۱ و ۱6 کیلومتــر انجــام شــد و بــا انجــام فــاز 
ســوم 6 روســتای ایــن منطقــه از آب ســالم و پایــدار 
ــکاری بیشــتر ان شــاءهللا  ــا هم ــد می شــوند و ب بهره من
تــا پایــان ســال ایــن فــاز نیــز بــه بهره بــرداری برســد.

ــع 4۱  ــه مجتم ــانی ب ــرح آبرس ــوص ط ــی درخص قرائت
ــروژه در  ــن پ ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــه ب روســتای جلگ
ــاز اجرایــی خواهــد شــد، تشــریح کــرد: تامیــن و  ۲ ف
اجــرای خطــوط انتقــال و مخــازن در فــاز اول و اجــرای 
انجــام  فــاز دوم  شــبکه های داخلــی روســتاها در 

خواهــد شــد.
وی مجمــوع هزینــه پــروژه را ۳0 میلیــارد تومــان 
ــاخت  ــال، س ــط انتق ــرای خ ــت: اج ــرد و گف ــرآورد ک ب
مخــازن و ایســتگاه های پمپــاژ در فــاز اول ۱4 میلیــارد 
تومــان و اجــرای شــبکه های داخلــی روســتاها در فــاز 

ــاز دارد. ــار نی ــان اعتب ــارد توم دوم ۱6 میلی

با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در استان اصفهان آغاز شد: 

عملیات اجرایی دو طرح بزرگ آبرسانی به 63 روستا 


