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سخنگوی وزارت خارجه:
درباره مسائل دفاعی 
با کسی شوخی نداریم

سیاست های  و  موشک ها  گفت:  قاسمی  بهرام 
دفاعی ایران علیه هیچ کشوری نخواهد بود و صرفا 

جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد...

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
مشکالت آموزش و پرورش را 

با بودجه گره نزنید
جهانبخش محبی نیا معتقد است  گره زدن مشکالت 
آموزش و پرورش با بودجه، آدرس غلط دادن برای 

حل آن هاست... 

سرمقاله

س
کا

ع
Kh

am
en

ei
.ir

Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...

دکتر سعید شریفی
استاد دانشگاه،نویسنده و پژوهشگر

|صفحه 2
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رهبر معظم انقالب در دیدار با خانواده شهید حججی: خداوند به واسطه  مجاهدت محسن عزیز
 ملت ایران را عزیز و سربلند کرد و او را نماد نسل جوان انقالبی قرار داد

معجزه جاری انقالب
 قابل توجه 

مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
بر  مالیات  اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه  مهلت 
سامانه طریق  از   96 تابستان  دوره  افزوده   ارزش 

سالجاری  مهرماه   15 تا  حداکثر   www.evat.ir
می باشد.
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مجلس
در نشست خبری مشترک مطرح شد؛

صادرات آب باران به ایران 
 علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی در 
ــس ســنای  ــس مجل ــوان رئی ــس اودون ــا دنی ــدار ب دی
ایرلنــد ضمــن تأکیــد بــر روابــط پایــدار میــان دو کشــور 
اظهــار کــرد: مــا در ایــن دیــدار مذاکــرات خوبــی در چنــد 

زمینــه بــه عمــل آوردیــم.
ــت  ــر تقوی ــدار ب ــن دی ــه در ای ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
دو  دوســتی  و گروه هــای  پارلمانــی  همکاری هــای 
ــتی  ــای دوس ــن گروه ه ــت: ای ــد، گف ــد ش ــور تأکی کش
توســعه همکاری هــای دو کشــور را پیگیــری می کننــد.

الریجانــی بــا بیــان ایــن کــه مــا در حــوزه همکار ی هــای 
ــر  ــم نظ ــته ای ه ــق هس ــژه تواف ــه وی ــی ب ــن الملل بی
بودیــم کــه برجــام بایــد ادامــه پیــدا کنــد، اظهــار کــرد: 
در بخــش دیگــر از ایــن دیــدار دربــاره مســائل منطقه ای 
بــه ویــژه بحران هــای تروریســتی منطقــه صحبــت 
ــا  ــه کام ــن زمین ــور در ای ــیت دو کش ــه حساس ــد ک ش
احســاس می شــود و مــا هرگونــه هــرج و مــرج طلبــی 
از جملــه تجزیــه طلبــی در منطقــه را محکــوم می کنیــم.

ــن  ــرد:  ای ــان خاطرنشــان ک ــه در پای ــوه مقنن رئیــس ق
ســفر بــرای تقویــت روابط دو کشــور بســیار اهمیــت دارد 
و امیدواریــم ســطح روابــط تجــاری، امنیتــی و سیاســی 

دو کشــور افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه مــا معتقدیــم برجــام بایــد 
بــر اســاس تصمیــم طرفیــن ادامــه یابــد، افــزود: ایرلنــد 
عضــو اتحادیــه اروپــا اســت و مــا بــه انســجام اروپــای 

متحــد پایبندیــم.
رئیــس مجلــس ســنای ایرلنــد بــا بیــان ایــن کــه مــا از 
رئیــس جمهــور شــما بــه جهــت نقشــی کــه در مبــارزه با 
تروریســم در  عرصــه بیــن الملــل دارد تشــکر می کنیــم، 
ــد  ــه نمی شناس ــرز و منطق ــم م ــرد: تروریس ــح ک تصری
ــدن و پاریــس هــم کشــیده  ــه شــهرهایی چــون لن و ب
ــم و  ــا آن معتقدی ــارزه ب ــه مب شــده اســت و مــا هــم ب
می خواهیــم بــا شــما در ایــن زمینــه همــکاری کنیــم.

وی تأکیــد کــرد: مــا معتقدیــم کــه ایرلنــد بایــد 
ــه صــادرات  ــژه در زمین ــه وی ــران را ب ــا ای مناســباتش ب
ــکی  ــزات پزش ــاوری و تجی ــاورزی، فن ــوالت کش محص
تقویــت کنــد و مــا عاقمنــد بــه گســترش روابطمــان در 

ایــن حوزه هــا هســتیم.
ــاه  ــرد: در م ــان ک ــد بی ــنای ایرلن ــس س ــس مجل رئی
آینــده قــرار اســت یــک هیئــت اقتصــادی از ایرلنــد بــه 
ایــران بیایــد کــه آن ســفر اولیــن گام اقتصــادی جــدی 

بیــن دو کشــور اســت.
دنیــس اودونــوان بــا اشــاره بــه ایــن کــه در ایــن دیــدار 
دربــاره اولویت هــای برنامــه ششــم توســعه بــه ویــژه در 
زمینــه محیــط زیســت و منابــع آبــی بحث شــد، تصریح 
ــعی  ــا س ــد م ــم می ش ــکان فراه ــن ام ــر ای ــرد: اگ ک
ــه  ــاران را ب ــه خصــوص آب ب ــی ب ــع آب ــم مناب می کردی

ایــران بیاوریــم.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه دولت هــای اروپایــی 
معتقدنــد کــه برجــام یــک تعهــد بیــن المللــی مثبــت و 
بــه نفــع اتحادیــه اروپــا، ایــران و صلــح جهانــی اســت، 
خاطرنشــان کــرد: مــا از همــه ظرفیت هــای سیاســی و 
دیپلماتیــک خــود اســتفاده می کنیــم کــه برجــام ادامــه 

پیــدا کنــد.

کوتاه از سیاست
آخرین خبرها از مرگبارترین 

تیراندازی تاریخ آمریکا
ــان  ــه قربانی ــوط ب ــار مرب ــن آم ــهردار الس وگاس آخری ش
حادثــه تیرانــدازی مرگبــار در ایــن شــهر را 59 کشــته و 527 

زخمــی اعــام کــرده اســت.
ــادوک،  ــه اســتفن پ برخــی گزارش هــا حاکــی از آنســت ک
عامــل ایــن جنایــت، بــه طــور محرمانــه ۴2 اســلحه داشــت 
کــه دســت کــم یکــی از آنهــا اتوماتیــک بــوده و دوتــا از آنهــا 
نیمــه اتوماتیــک. وی 2۳ قبضــه از ایــن اســلحه ها را بــرای 
ــل  ــش در هت ــدازی در اتاق ــه تیران ــن حادث ــتفاده در ای اس
مــورد نظــر حمــل کــرده بــود. هــم چنیــن هــزاران گلولــه و 
مهمــات در اتــاق وی در هتــل پیــدا شــد کــه ایــن اجــازه را 
بــه وی مــی داد کــه 72 دقیقــه بــه تیرانــدازی خــود ادامــه 

دهــد.
خبرگــزاری فرانســه گــزارش کــرد کــه پلیــس الس وگاس 
از خانــه مظنــون اصلــی ایــن تیرانــدازی، ســاح گــرم، مــواد 
ــرده اســت.  ــات کشــف ک ــادی مهم ــر زی منفجــره و مقادی
عــاوه بــر ایــن، در ایــن اتــاق، آمونیــوم نیتــرات کــه بــرای 
ســاخت بمــب مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد نیــز کشــف 

شــده اســت.
ــارب  ــدر ض ــاتودی«، پ ــبکه »راش ــزارش ش ــاس گ ــر اس ب
اصلــی تیرانــدازی الس وگاس یــک دزد مســلح بانــک 
بــوده کــه در دهــه 1970 میــادی بــه عنــوان یکــی از ده فــرد 
خطرنــاک در فهرســت افــراد تحت تعقیــب اف بــی آی قرار 
داشــته اســت. وی بیســت ســال را نیــز در زنــدان ســپری 

کــرده بــود.
بــرادر »اســتفن پــادوک«  گفتــه اســت کــه وی یــک 
ــوده  ــاک ب ــش ام ــاردر در بخ ــی میلی ــرمایه گذار مولت س

ــت. اس
بــرج ایفــل طــی اقــدام مقامــات پاریــس در همــدردی بــا 
قربانیــان حادثــه تیرانــدازی الس وگاس و خانواده هــای 

ــت. ــرو رف ــی ف ــد و در تاریک ــیاه پوش ش ــا، س آنه
ــوز،  ــس نی ــبکه فاک ــابق ش ــری س ــی« مج ــل اوریل »بی
حادثــه تیرانــدازی مرگبــار الس وگاس را »نتیجــه آزادی« در 

ــد. ــکا خوان آمری

جالل طالبانی درگذشت
»جــال طالبانــی« رئیــس جمهــور ســابق عــراق کــه 
مدتهــا درگیــر بیمــاری و عــوارض کهولــت ســن بــود، 

ــروز سه شــنبه در ســن 8۴ ســالگی درگذشــت. دی
منابــع  دیگــر  و  تلویزیــون »رووداو«  روز گذشــته 
عراقــی، تأییــد کردنــد کــه او بــر اثــر وخامــت وضعیــت 

ــت. ــه اس ــی را وداع گفت ــمانی اش دار فان جس
جــال طالبانــی، رئیــس جمهــور ســابق عــراق و دبیــر 
ــی کردســتان، حــدود ســه  ــه میهن کل حــزب اتحادی
هفتــه گذشــته بــرای پیگیــری امــور درمانــی خــود بــه 

آلمــان رفتــه بــود.
جــال طالبانــی، کــه در میــان مــردم کُــرد بــه »مــام 
جــال« )عمــو جــال( معــروف بــود، زادٔه 12 نوامبــر 
ــالهای  ــه س ــراق در فاصل ــور ع ــس جمه 19۳۳، رئی
2005 تــا 201۴ میــادی و رهبــر حــزب اتحادیــه 

ــود. ــی کردســتان ب میهن

بین الملل

کشتار دوم آمریکا در رقه
ــر  ــراد غی ــار اف ــن ب ــرای دومی ــی ب ــای آمریکای جنگنده ه
نظامــی حاضــر در شــهر رقــه ســوریه را هــدف قــرار دادنــد.
ــه ضــد داعــش  ــکا موســوم ب ــده هــای ائتــاف آمری جنگن
طــی یــک روز دو بــار غیــر نظامیــان حاضــر در رقــه ســوریه را 
بمبــاران کردند.جنگنــده هــای آمریکایــی مردمــی را در شــهر 
ــرای  ــه چــاه ب ــک حلق ــر ســر ی ــه ب ــد ک ــاران کردن ــه بمب رق

کشــیدن آب جمــع شــده بودنــد.
وبــگاه خبــری معــارض »الــدرر« گــزارش داد کــه در جریــان 
ایــن جنایــت جدیــد آمریــکا دســتکم 21 غیــر نظامی کشــته 
شــدند.روز گذشــته نیــز جنگنــده هــای آمریکایــی بــه محلــه 
ــه حضــور عناصــر داعــش  ــه بهان »التوســعیه« شــهر رقــه ب
حملــه کردنــد.در جریــان حمــات جنگنــده هــای آمریکایــی 
در ایــن منطقــه ۴5 غیــر نظامــی کشــته و دههــا نفــر دیگــر 

زخمــی شــدند.
جنگنــده هــای ائتــاف روز گذشــته نیــز روســتای »بقــرص 
فوقانــی و شــهر البوکمــال« واقــع در ریــف دیرالــزور را 

ــد. ــاران کردن بمب
در جریــان حمــات مذکــور نیــز 12 غیــر نظامــی ســوری بــه 

خــاک و خــون کشــیده شــدند.

اردوغان: تحریم های بیشتری 
برای کردستان عراق داریم

رئیــس جمهــور ترکیــه بــا توصیــف کــردن همه پرســی 
جدایــی کردســتان عــراق بــه خنجــر جدیــد در کمــر منطقــه، 

ــرد. ــد ک ــتر تهدی ــای بیش ــال تحریم ه ــه اعم ــل را ب اربی
ــروز  ــه دی ــور ترکی ــس جمه ــان« رئی ــب اردوغ ــب طی »رج
ــرای  ــتری را ب ــای بیش ــرد تحریم ه ــد ک ــنبه( تاکی )سه ش
ــزاری  ــی برگ ــراق، درپ ــتان ع ــه کردس ــه منطق ــال علی اعم

همه پرســی جدایــی، آمــاده کرده انــد.
اردوغــان طــی ســخنرانی در جمــع حــزب عدالــت و توســعه 
عــراق،  جدایــی کردســتان  همه پرســی  بحــران  گفــت 
ــا«  ــه ی م ــت منطق ــه در »پش ــود ک ــدی« ب ــر جدی »خنج
ــاح«  ــی صاب ــه »دیل ــگاه روزنام ــه نوشــته وب ــد. ب ــرود آم ف
ــا درخواســت از کردســتان عــراق بــرای ابطــال نتایــج  وی ب
همه پرســی جدایــی، گفــت: »مــا برخــی محدودیت هــا 
ــر  ــا س ــر آنه ــا اگ ــم ام ــال کرده ای ــراق اعم ــمال ع ــه ش علی
عقــل نیاینــد، ایــن امــر )اعمــال تحریم هــا( افزایــش 

ــت.« ــد یاف خواه
ــرای  ــل ب ــاش اربی ــاد از ت ــا انتق ــه ب ــور ترکی ــس جمه رئی
ــتان  ــی کردس ــی جدای ــوک در همه پرس ــردن کرک ــل ک دخی
عــراق، اضافــه کــرد: »هــر حادثــه ای کــه در ســوریه و عــراق 
رخ دهــد، مســتقل از مــا نیســت، آنهــا مســتقیما بــه امــور 
داخلــی مــا مرتبــط هســتند.«منطقه کردســتان عــراق 
ــم  ــنبه و علی رغ ــی« روز دوش ــعود بارزان ــت »مس ــه ریاس ب
مخالفت هــای شــدید منطقــه ای و بین المللــی، همه پرســی 
ــن  ــات ای ــه انتخاب ــرده و کمیت ــزار ک ــداد را برگ ــی از بغ جدای

ــرد. ــف ک ــق توصی ــه روز گذشــته نتیجــه آن را موف منطق

کمک های بشردوستانه ایران 
به حلب رسید 

ــن کمک هــای  ــع رســانه ای از ورود کاروان حامــل 200 ُت مناب
بشردوســتانه جمهــوری اســامی اســامی ایــران بــه حلــب 

ــد. ــر می دهن ســوریه خب
کمک هــای  حامــل  کاروان  ورود  از  رســانه ای  منابــع 
بشردوســتانه جمهــوری اســامی اســامی ایــران بــه حلــب 
ــی  ــزارش، کاروان ــن گ ــر اســاس ای ــر می دهند.ب ســوریه خب
ــن کمک هــای انســان  ــب شــده، حــاوی 200 َتُ کــه وارد حل
دوســتانه بــرای مــردم ایــن اســتان اســت.طبق اعــام 
رســانه های ســوری، کاروان کمک هــای بشردوســتانه ایــران 

ــت. ــیده اس ــری« رس ــعد هللا الجاب ــدان »س ــه می ب

اشتاین مایر: دیوارهای جدیدی 
در آلمان شکل گرفته است 

»فرانــک والتــر اشــتاین مایــر«، رئیــس جمهــور آلمــان در 
ســخنرانی خــود بــه مناســبت بیســت و هفتمیــن ســالگرد 
وحــدت آلمــان دربــاره تشــکیل دیوارهــای جدیــد در جامعــه 
آلمــان هشــدار داده و گفــت: دیــوار بزرگــی کــه آلمــان را جدا 
مــی کــرد افتــاده اســت، امــا نتیجــه انتخابــات پارلمانــی 2۴ 
ســپتامبر در آلمــان نشــان داد کــه دیوارهــای دیگــری بــدون 
ســیم خــاردار و نوارهــای مــرگ در کشــورمان تشــکیل شــده 

اســت کــه کمتــر قابــل مشــاهده اســت.
بیگانگــی،  از جنــس  تاکیــد کــرد کــه دیوارهایــی  وی 
دلســردی و خشــم در برخــی هــا بــه قــدری محکــم شــده 

ــد. ــی کن ــوذ نم ــا در آن نف ــتدالل ه ــه اس ک

سرمقاله
سبک زندگی دینی

استاد  دانشگاه
دکتر سعید شریفی

ــی  ــه ازای اجتماع ــای ماب ــل چالش ه در نقطــه مقاب
قرائت هــای نظــری بــرای جامعــه امــروز اســتنطاق 
ــیوه  ــی زیست ش ــای حاکمیت ــی از معن ــل تأمل قاب
ــه دارد، پیــش روی  کلــی، کــه ماهیــت واقــع گرایان

مــا نهــاده اســت.
ــک  ــدون ش ــی ب ــبک زندگ ــت از س ــت حاکمی قرائ
سیاســت  کان  ســویه های  از  فــارغ  نمی توانــد 
فرهنگــی بــه منظــور نیــل بــه آرمــان انقاب اســامی 
ــوم  ــدی مفه ــان صــورت بن ــن می ــا در ای باشــد ، ام
ــدی  ــت جدی ــن، روای ــر دی ــی از منظ ــبک زندگ س
ــه  ــی ب ــه بحث ــد ک ــاد می کن ــی ایج ــبک زندگ از س
غایــت، بــه دلیــل گســتردگی عمــق مضامیــن 
ــن حــال جــذاب اســت و  موجــود، مطــول و در عی
ــه همیــن  ــی آن در ســرمقاله هایی ب نگاشــت تحلیل
ــده قصــد  ــده اســت. نگارن ــد نظــر نگارن موضــوع م
دارد در چنــد پــاره بحــث بــه ضــرورت طــرح ســبک 
چالش هــای  و  امکان منــدی  دینــی،  زندگــی 
ــد و ذهــن  ــران اشــاره کن ــه ای ــراروی آن در جامع ف
ــوع  ــن موض ــدان ای ــان و منتق ــزان، مجری برنامه ری
را بــه ســاحت های مختلــف و زوایایــی دیگــر آشــنا 
کــرده و زمینــه تضــارب آرا در ایــن حــوزه را توســعه 

دهــد.

ــم  ــر معظ ــه ای رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
سرپرســت  دیــدار  در  اســامی  انقــاب 
حجــاج ایرانــی، مســئوالن و دســت اندرکاران 
حــج امســال بــا ابــراز خرســندی از بازگشــت 
همــراه بــا ســامت و عــزت حجــاج ایرانــی، 
بــه وجــود یــک جبهــه بین المللــی و عظیــم 
اســامی  مقابــل جمهــوری  در  تبلیغاتــی 
ــا  ــه ب ــد: راه مقابل اشــاره و خاطرنشــان کردن
ایــن جبهــه خطرنــاک، روشــنگری و برخــورد 
ــج  ــت و ح ــی اس ــال و تهاجم ــی فع تبلیغات
یکــی از مراکــز اصلــی و اساســی بــرای ایــن 

ــدام اســت. اق
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تشــکر از 
حــج،  برگــزاری  دســت اندرکاران  همــه 
گفتنــد: روز بازگشــت حجــاج بــا ســامت و 
عافیــت، بــرای مــا همچــون یــک روز عیــد و 

ــت. ــن اس روز جش
رهبــر انقــاب اســامی »حفــظ امنیــت، 
جملــه  از  را  حجــاج«  احتــرام  و  عــزت 
و  خواندنــد  خــود  مهــم  دل نگرانی هــای 
ــئوالن،  ــزارش مس ــاس گ ــر اس ــد: ب افزودن
ــزت  ــرام و ع ــظ احت ــال از حف ــاج امس حج

بوده انــد،  راضــی  مــوارد  اغلــب  در  خــود 
ــزارش  ــز گ ــف نی ــوارد تخل ــه برخــی م اگرچ

ــود. ــری ش ــد پیگی ــه بای ــده ک ش
ــه  ــک جبه ــود ی ــه وج ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
بســیار خطرنــاک و فعــال و مجهــز بــه انــواع 
وســائل و امکانــات تبلیغاتــی در مقابــل 
جمهــوری اســامی، گفتنــد: نظــام اســامی 
ــرای ایســتادگی  ــی ب ــوان فراوان ــت و ت ظرفی
ــت  ــه دارد و فرص ــن جبه ــه ای ــم علی و تهاج
ــاط  ــرای ارتب ــی ب ــر تبلیغ ــن منب ــج بهتری ح
خنثی کــردن  و  دنیــا  مــردم  بــا  گرفتــن 

ــت. ــل اس ــرف مقاب ــات ط تبلیغ
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، تعطیــل یــا 
محــدود کــردن ظرفیت هــای ارتباطــی ایــران 
ــل،  ــای کمی ــردم در حــج همچــون دع ــا م ب
مراســم برائــت، اجتماعــات و همایش هــای 
تبلیغــی را ترفنــد دولــت ســعودی علیــه 
جمهــوری اســامی خواندنــد و افزودنــد: 
امــروز در دنیــای اســام، تعــداد بی شــماری 
از نخبــگان مایــل بــه شــنیدن حقیقــت 
هســتند،  اســامی  جمهــوری  زبــان  از 
بنابرایــن بایــد مســائل مهمــی همچــون 
استکبارســتیزی، افشــای ماهیــت غــرب، 
برائــت از دشــمنان اســام و مضامیــن بلنــد 
ــن  ــذ، لح ــات ناف ــا ادبی ــل را ب ــای کمی دع
خــوب و اســتدالل عمیــق از طریــق ابزارهــای 

نویــن تبلیغاتــی بــه مخاطبــان منتقــل 
ــد. کنی

ــان  ــام در ذهــن مخاطب ایشــان، وجــود ابه
منفــی  تبلیغــات  انبــوه  حجــم  اثــر  در 
علیــه کشــورمان را طبیعــی خواندنــد و 
خاطرنشــان کردنــد: در زمــان برگــزاری 
حــج، مســئوالن ســعودی بــا وقاحــت 
و بی حیایــی تمــام در تلویزیــون ظاهــر 
اســامی،  جمهــوری  علیــه  و  شــدند 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــد و طبیع ــرف زدن ح
ــادی ســایر کشــورها  ــردم ع ــا در م حرف ه
ــاط  ــا ارتب ــد ب ــا بای ــت، ام ــن اس ابهام آفری
بــا مــردم، ابهامــات را رفــع کنیــد و حصــار 

طــرف مقابــل را بشــکنید.

رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــر انتقــال 
اقــام مصرفــی زائــران از ایران تــا حدامکان 
خصــوص کاهــش  در  و  تأکیــد کردنــد 
ــر  ــد: اگ ــی، افزودن ــردی حجــاج ایران بازارگ
ایــن گــزارش بــر اســاس بررســی های 
ــت. ــبختی اس ــای خوش ــد، ج ــق باش دقی

ــاب اســامی،  ــر انق ــش از ســخنان رهب پی
حجت االســام والمســلمین قاضــی عســکر 
ــاج  ــت حج ــه و سرپرس ــی فقی ــده ول نماین
ــای  ــی از فعالیت ه ــان گزارش ــا بی ــی ب ایران
را  امســال  حــج  شــعار  انجــام گرفتــه، 
»حــج، معنویــت، اقتــدار ملی و همبســتگی 
اســامی« خوانــد و گفــت: بــا زحمــات 
شــبانه روزی تــاش شــد تــا امنیــت و 
عــزت حجــاج ایرانــی تامیــن شــود و آنــان 

ــد. ــه کشــور برگردن ــت ب ــا رضای ب
همچنیــن آقــای محمــدی رئیــس ســازمان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــارت در گزارش ــج و زی ح
ــت:  ــی، گف ــاج ایران ــم حج ــت و نظ معنوی
حــج«،  ســازمان  و  بعثــه  »هماهنگــی 
»تدویــن ســاختار ویــژه مدیریــت بحــران«، 
ــات«،  ــد در عرف ــای جدی ــی خیمه ه »برپای
»مدیریــت منظــم حمــل و نقــل«، »توجــه 
ــوزش  ــران«، »آم ــه زائ ــت و تغذی ــه امنی ب
ــکی« از  ــژه پزش ــات وی ــزاران و اقدام کارگ

ــود. ــال ب ــج امس ــوت ح ــاط ق ــه نق جمل

ادامه از صفحه اول

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی ظهــر دیــروز )سه شــنبه( در دیــدار 
ــواده شــهید محســن حججــی، ایــن شــهید  خان
ــهدای  ــخنگوی ش ــدا و س ــانه خ ــام را نش واالمق
ــه  ــاره ب ــا اش ــد و ب ــدا، خواندن ــر ج ــوم و س مظل
ــا شــکوه و کم ســابقه مــردم در تشــییع  حضــور ب
آن شــهید، خاطرنشــان کردنــد: خداونــد بواســطه 
مجاهــدت محســن عزیــز، ملــت ایــران را عزیــز و 
ســربلند کــرد و او را نمــاد نســل جــوان انقابــی و 

ــرار داد. معجــزه جــاری انقــاب اســامی ق
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه فراگیــر 
ــام برجســته، ممتــاز و درخشــان شــهید  شــدن ن
ــدت و  ــر مجاه ــور در اث ــر کش ــی در سراس حجج

شــهادت مظلومانــه او، گفتنــد: همــه شــهدای 
ــر از محســن شــما، شــهدای  ــد و غی ــا مظلومن م
دیگــری نیــز هســتند کــه دشــمن ســر از تن شــان 
ــز و  ــد عزی ــزد خداون ــی در ن ــرده و همگ ــدا ک ج
صاحــب درجــات هســتند امــا خــدای متعــال بــر 
اســاس حکمــت خــود و خصوصیــات ایــن جوان، 

او را نماینــده و ســخنگوی ایــن شــهیدان کــرد.
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: همــه شــهیدانی 
کــه از ایــران، افغانســتان، عــراق و مناطــق دیگــر 
در مبــارزه بــا اشــرار تکفیــری و دست نشــانده 
امریــکا و انگلیــس بــه شــهادت رســیدند، در ایــن 
جــوان خاصــه و دیــده می شــوند و خداونــد او را 

نمــاد شــهادت مظلومانــه و شــجاعانه کــرد.

ــناس در  ــردم قدرش ــر م ــور کم نظی ــان، حض ایش
تشــییع شــهید حججــی در شــهرهای تهــران، 
ــا  ــاد را بســیار پــر معن مشــهد، اصفهــان و نجف آب
دانســتند و گفتنــد: خداونــد دلهــا را مجــذوب کــرد 
و افــراد گوناگونــی کــه زندگــی برخــی از آنــان در 
ظاهــر تناســبی بــا جهــاد و شــهادت نــدارد، عکس 
شــهید را در دســت گرفتــه و بــه تشــییع او آمدنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
ــدن  ــرای بازگردان ــمنان ب ــراوان دش ــای ف تاش ه
ــاد و شــهادت و  ــان از راه جه ــژه جوان ــت و بوی مل
ــط  ــردن خ ــم ک ــام و گ ــپردن ام ــی س به فراموش
ــرایطی،  ــن ش ــد: در چنی ــاب، افزودن ــن انق روش
مجــذوب بــودن دل هــای بخــش زیــادی از 

جوانــان بــه مفاهیــم انقابــی، حیرت انگیــز اســت 
و اگــر کمیــت و کیفیــت جوانــان انقابــی از دهــه 

ــت. ــر نیس ــد، کمت ــتر نباش ۶0 بیش
ــن  ــد ای ــد: خداون ــامی گفتن ــاب اس ــر انق رهب
ــات  ــه همــه اثب ــا شــهید حججــی ب واقعیــت را ب
کــرد و بــا بــزرگ و عزیــز کــردن او و نمــاد 
ســاختن از او نشــان داد کــه نســل جــوان امــروز، 
اینگونــه مخلصانــه و صادقانــه در پــی جهــاد فــی 
ــی و نشــانه  ــت اله ــن، آی ســبیل هللا اســت، و ای

ــت. ــاب اس ــاری انق ــزه ج ــدا و معج خ
ایشــان، خانــواده شــهید، مســئوالن و همــه ملــت 
ــی و  ــهید حجج ــدت ش ــون مجاه ــران را مره ای
امثــال او دانســتند و بــا تجلیــل از نقش برجســته 
پــدر، مــادر و همســر شــهید گفتنــد: اگرچــه 
فقــدان شــهید بــرای خانــواده او، مصیبــت بزرگــی 
اســت امــا عزتــی کــه خــدا بواســطه او بــه کشــور 

ــود. داد، مایــه تســا و آرامــش آنهــا خواهــد ب

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همچنیــن بــر تصویر 
مانــدگار شــهید حججــی در لحظــه اســارت، ایــن 
ــد: »ســام و درود حــق  جمــات را مرقــوم کردن
ــه در  ــرافراز ک ــار و س ــر افتخ ــهید پ ــن ش ــر ای ب
ــی،  ــه ی زندگ ــن لحظ ــاس ترین و خطیرتری حس
ــل رو  ــر باط ــکار در براب ــروز و آش ــق پی ــاد ح نم
ــاد  ــا جه ــر او کــه ب ــه زوال شــد. ســام خــدا ب ب
و  را  خــود  مظلومانــه،  شــهادت  و  مخلصانــه 

ــرد.« ــز ک ــت خــود را عزی ــه ی مل هم

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده شهید محسن حججی:

او با جهاد مخلصانه و شهادت مظلومانه، خود و ملت را عزیز کرد

در دیدار ظریف با امیر قطر عنوان شد:
تاکید امیر قطر بر مشورت و 

رایزنی مستمر با ایران
امیــر قطــر در دیــدار ظریــف بــا اســتقبال از دیــدگاه 
و  منطقــه ای  مســائل  خصــوص  در  کشــورمان 
مســالمت جویانه  راه حل هــای  یافتــن  ضــرورت 
بــرای بحران هــای جــاری گفــت: مشــورت و رایزنــی 
مســتمر بــا کشــورهای منطقــه از جملــه ایــران یــک 

ضــرورت اجتناب ناپذیــر اســت.
ــور خارجــه کشــورمان  ــر ام ــف وزی محمدجــواد ظری
ــارس  ــج ف ــه خلی ــه منطق ــود ب ــفر خ ــه س در ادام

ــر  ــر قط ــی، امی ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــیخ تمی ــا ش ب
ــه  ــوط ب ــورد موضوعــات مرب ــدار و در م در دوحــه دی

ــرد. ــو ک ــه گفتگ ــاع منطق ــه و اوض ــط دوجانب رواب
ظریــف در ایــن دیــدار بــر سیاســت اصولــی دولــت 
ــن  ــتن بهتری ــرای داش ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــراز  ــد و اب ــود تاکی ــایگان خ ــه همس ــا هم ــط ب رواب
ــر در  ــران و قط ــه ای ــط دوجانب ــرد رواب ــدواری ک امی
ــد و  ــه هــا بیــش از پیــش گســترش یاب همــه زمین
دســتگاههای رســمی دو کشــور امکانات و تســهیات 
بــرای مــراودات بیشــتر مــردم و بخــش خصوصــی 
را بــرای اســتفاده از فرصتهــای تجــاری و اقتصــادی 

ــد. یکدیگــر فراهــم کنن

ــه  ــاس منطق ــرایط حس ــرور ش ــا م ــن ب وی همچنی
ــار  ــات خشــونت ب ــا و منازع ــار برخورده ــار زیانب و آث
تاکیــد کــرد: هیــچ یــک از بحرانهــای منطقــه راه حــل 
نظامــی نــدارد و همــه طرفهــا بایــد بــه گفتگــو و راه 

حــل هــای مســالمت آمیــز پایبنــد باشــند. 
ــن  ــتار بهتری ــران خواس ــزود: ای ــه اف ــف در ادام ظری
ــا همــه همســایگان خــود اســت و اعتقــاد  ــط ب رواب
ــه ای  ــکارات منطق ــه ابت ــد ب ــا بای ــه طرفه دارد هم
ــت  ــی اولوی ــت دســته جمع ــات و امنی ــت ثب در جه
ــراز  ــن اب ــز ضم ــر نی ــر قط ــدار امی ــن دی ــد.در ای دهن
ــه توســعه روابــط دو جانبــه  خشــنودی از رونــد رو ب
بیــن قطــر و ایــران تاکیــد کــرد: دولــت و ملــت قطــر 

ــایگان  ــا همس ــط ب ــن رواب ــتار بهتری ــواره خواس هم
ــد. ــوده ان شــمالی خــود ب

وی ضمــن اســتقبال ازدیــدگاه کشــورمان در خصوص 
مســایل منطقــه ای و ضــرورت یافتــن راه حــل هــای 
ــت:  ــاری گف ــای ج ــرای بحرانه ــه ب ــالمت جویان مس
مشــورت و رایزنــی مســتمر بــا کشــورهای منطقــه از 
جملــه ایــران یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اســت.
امیــر قطــر در ایــن دیــدار ضمــن خرســندی از روند رو 
بــه توســعه روابــط دوجانبــه و داشــتن روابط حســنه 
بــا جمهــوری اســامی ایــران بــر ضــرورت گســترش 
ــارس و  ــج ف ــاحلی خلی ــورهای س ــن کش ــط بی رواب

ایــران تاکیــد کــرد.
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 رهبــر انقــاب فرمودند: فرصت حج 
ــرای ارتبــاط  بهتریــن منبــر تبلیغــی ب
گرفتــن بــا مــردم دنیــا و خنثی کــردن 

تبلیغــات طــرف مقابــل اســت. 

سخنگوی وزارت خارجه:

درباره مسائل دفاعی با کسی شوخی نداریم 

حجت االســام حســن روحانــی رئیس جمهــور در دیــدار 
»ســناتور دنیــس اودونــوان« رئیــس مجلــس ســنای ایرلنــد 
بــا اشــاره بــه ســابقه روابط دوســتانه دو کشــور، اظهار داشــت: 
ــرای توســعه همکاری هــا  ــی ب امــروز زمینه هــای بســیار خوب
ــف از  ــای مختل ــن در بخش ه ــران ــــ دوبلی ــبات ته و مناس
جملــه کشــاورزی، صنعتــی، داروســازی و تجهیزات پزشــکی، 
ــا  ــد از آنه ــه بای ــن و ارتباطــی وجــود دارد ک ــای نوی فناوری ه
ــرداری کنیــم. ــط بهره ب ــه رواب در راســتای گســترش همه جانب

ــی  ــی و طبیع ــراوان تاریخ ــای ف ــه جاذبه ه ــاره ب ــا اش وی ب
در ایــران و ایرلنــد بــر ضــرورت توســعه گردشــگری و ارتبــاط 

بیشــتر مــردم دو کشــور تأکیــد کــرد.
بــه توانمندی هــای فــراوان در  بــا اشــاره  رئیس جمهــور 
و  پتروشــیمی  معــدن،  جملــه  از  مختلــف  بخش هــای 
انــرژی در ایــران و اســتقبال از ســرمایه گــذاری فعــاالن 
ــار  ــف کشــورمان، اظه ــد در پروژه هــای مختل اقتصــادی ایرلن
داشــت: ایــران می توانــد منبــع مطمئنــی بــرای تأمیــن 
ــرژی باشــد. ــی در حــوزه ان نیازمندی هــای کشــورهای اروپای

ــه  ــوان پای ــط بانکــی به عن ــر ضــرورت توســعه رواب ــی ب روحان
اصلــی گســترش همکاری هــای تجــاری و اقتصــادی دو 
ــه  ــا اتحادی ــط ب ــعه رواب ــزود: توس ــرد و اف ــد ک ــور، تأکی کش
اروپــا، پایــداری برجــام و عمــل طرفیــن بــه تعهــدات و 
همــکاری بــا آژانــس و نیــز مبــارزه بــا تروریســم ســه محــور 

ــت. ــران اس ــی ای ــت خارج ــم در سیاس مه
وی بــا بیــان اینکــه اراده جمهــوری اســامی ایــران بــر توســعه 
کشــورهای  بــا  همه جانبــه  همکاری هــای  و  مناســبات 
اروپایــی از جملــه ایرلنــد اســت، گفــت: از  گســترش روابــط 
سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و علمــی بــا ایرلنــد اســتقبال 

می کنیــم.
رئیس جمهــور بــا ابــراز اینکــه جمهــوری اســامی ایــران 
ــم  ــته ای مصم ــق هس ــه تواف ــل ب ــدی کام ــه پایبن ــبت ب نس
و متعهــد اســت، خاطرنشــان کــرد: آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی در 8 گــزارش خــود بــر پایبنــدی کامــل ایــران 
بــه تعهداتــش تأکیــد داشــته و همان گونــه کــه بارهــا اعــام 
کرده ایــم، ایــران هرگــز آغازکننــده نقــض توافــق نخواهــد بــود.

روحانــی بــا تصریــح بــه اینکــه خوشــبختانه امــروز مشــکات 
ــه  ــتی ک ــای تروریس ــوده و گروه ه ــش ب ــه کاه ــه رو ب منطق
ــف  ــیار تضعی ــد، بس ــال بودن ــان فع ــوریه و لبن ــراق، س در ع
ــه  ــر تروریســم دســت ب ــد در براب ــه بای ــت: هم شــده اند، گف
دســت هــم داده و  هــم صــدا و یکپارچــه عمــل کنیــم چــرا 
کــه تروریســم تهدیــدی بــرای همــه جهــان به شــمار مــی رود.

وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران بــرای مبــارزه بــا 
تروریســم بــه درخواســت کمــک کشــورهای همســایه پاســخ 
ــا  ــترده تر ب ــکاری گس ــاده هم ــز آم ــروز نی ــت داده و ام مثب

ــت. ــیر اس ــن مس ــد در ای ــه ایرلن ــورها از جمل ــایر کش س

و  موشــک ها  گفــت:  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
سیاســت های دفاعــی ایــران علیــه هیــچ کشــوری 
نخواهــد بــود و صرفــا جنبــه بازدارندگــی و دفاعــی دارد. 
بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت خارجــه ، بــا اشــاره بــه 
ادعاهــای برخــی محافــل غربــی مبنــی بــر اینکــه قــرار 
ــران  ــکی ای ــه موش ــوص برنام ــی در خص ــت مذاکرات اس
ــا گــروه  ــا گــروه 1+5 انجــام بگیــرد، اظهــار کــرد: مــا ب ب
1+5، کشــورهای اروپایــی و دیگــران تنهــا دربــاره برجــام، 
چگونگــی اجــرای دقیــق آن و کمــک بــه همــه  طرف هــا 
ــرا  ــی اج ــه خوب ــم را ب ــن تفاه ــد ای ــه بتوانن ــرای اینک ب

ــم. ــت می کنی ــد، صحب کنن
ســخنگوی وزارت خارجــه بــا بیــان اینکــه آن چیــزی کــه 
ــه  ــران ب در مــورد برنامــه موشــکی و نفــوذ منطقــه ای ای
ــه بحــث برجــام  ــچ ربطــی ب ــط مطــرح می شــود هی غل
نــدارد، افــزود: مــا هیــچ مذاکــره ای در خصــوص مســائل 

موشــکی بــا دیگــران نداریــم.
ــت های  ــا سیاس ــی م ــت های دفاع ــه داد: سیاس او ادام
بازدارنــده ای اســت کــه در جهــت حفاظــت از کیــان 
کشــور و منافــع ملــت ایــران دنبــال می شــود و آنچــه در 
ــران اســت  مــوردش تصمیم گیــری می شــود در درون ای
ــائل  ــم داد در مس ــازه نخواهی ــز اج ــران هرگ ــه دیگ و ب

ــد. ــخص کنن ــش مش ــت و خط م ــان دخال دفاعی م

ــه در  ــد ک ــاد دارن ــه ی ــران ب ــردم ای ــت: م ــمی گف قاس
دوران جنــگ تحمیلــی به دلیــل حمایــت مجموعــه ای از 
ــان  ــا، چــه زی ــام معن ــه تم ــور ب ــک دیکتات ــا از ی قدرت ه
شــهادت  و  انســانی  ُبعــد  در  بوی        ــژه  ضررهایــی  و 
ــا داشــتن  ــن ب ــد، بنابرای انســان های آزاده و شــریف زدن
چنیــن تجاربــی هرگــز در خصــوص مســائل دفاعی مــان 
بــا کســی شــوخی نداریــم و سیاســت های خودمــان کــه 

ــم. ــال می کنی ــت را دنب ــی اس ــده و دفاع ــا بازدارن قطع
ســخنگوی وزارت خارجــه بیــان داشــت: موشــک ها 
توانمندی هــای  افزایــش  و  دفاعــی  سیاســت های  و 
ــود و  ــد ب ــوری نخواه ــچ کش ــه هی ــران علی ــی ای دفاع
صرفــا جنبــه دفاعــی دارد و نبایــد موجــب نگرانــی 

ــود. ــران ش دیگ
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه می شــود، بعــد از 
10 ســال امــکان تمدیــد برجــام وجــود دارد، خاطرنشــان 
کــرد: برجــام قابــل مذاکــره نیســت. برجــام پرونــده ای 
ــه و همــه مکانیزم هــا، نظارت هــا و  ــان پذیرفت اســت پای
آنچــه بایــد در برجــام دیــده شــود، اندیشــیده  و تفاهــم 
حاصــل شــده اســت و اگــر بخواهنــد بخشــی از آن تغییر 
کنــد، برجــام دیگــر، آن برجــام نخواهــد بــود و بایــد آن 
ــه ابتــدای داســتان و جــای اولمــان  ــاری نهــاد و ب را  کن

برگردیــم.

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن و دست اندرکاران حج امسال:

حج بهترین فرصت برای خنثی کردن فعالیت تبلیغاتی دشمنان
 تعطیل یا محدود کردن ظرفیت های ارتباطی ایران با مردم در حج، ترفند دولت سعودی است 

روحانی در دیدار رئیس مجلس سنای ایرلند:

ایران می تواند نیازمندی اروپا به انرژی را تأمین کند 



کوتاه اخبار 
افزایش 10 درصدی حقوق 

کارمندان و کارگران در سال 97
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: پیــش 
ــد  ــر 9 درص ــده زی ــال آین ــورم در س ــرخ ت ــی ن بین
اســت، امــا افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت، 
ــد  ــد خواه ــری 10 درص ــش کارگ ــرکت ها و بخ ش

ــود.  ب
محمدباقــر نوبخــت افــزود: مــا حقــوق کارکنــان را 
همیشــه بیــش از نــرخ تــورم افزایــش می دهیــم 
ــود و 10  ــورم 7.8 درصــد ب ــرخ ت ــم ن و امســال ه
درصــد حقــوق کارکنــان دولــت را افزایــش دادیــم، 
ایــن رونــد در ســال آینــده بــا پیــش بینــی 
ــت  ــان دول ــرای کارکن ــدی، ب ــورم 9 درص ــرخ ت ن
 افزایــش 10 درصــدی حقــوق را بــه همــراه خواهــد 

داشت. 
وی ادامــه داد: 5 درصــد از ایــن افزایــش حقــوق 
ــد  ــم و 5 درص ــه می کنی ــه اضاف ــه بودج ــا ب را م
بقیــه از طریــق بهــره وری خــود دســتگاه مربوطــه 

ــود.  ــت می ش ــتگاه پرداخ ــود دس ــط خ و توس
ــن  ــر از ای ــرای بازنشســته ها غی ــزود: ب نوبخــت اف
افزایــش 10 درصــدی حقــوق، مبلغــی را هــم 
در راســتای یکســان ســازی افــراد بازنشســته 

اختصــاص خواهیــم داد.

سیاست غلط توسعه 
حمل ونقل ریلی

ــه  ــد از آنجــا ک ــل معتقدن کارشناســان حمــل و نق
ــه بنگاه هــای کوچــک و  ــران وابســته ب اقتصــاد ای
ــاده ای را  ــل ج ــل و نق ــه حم ــت، گون ــط اس متوس
ــر  ــل غی ــه ری ــاده ب ــار از ج ــال ب ــد و انتق می طلب

ــت.  ــادی اس اقتص
ــات  ــو هی ــقی، عض ــن عش ــاط بهم ــن ارتب در همی
ــاره ســاخت  ــم و صنعــت درب علمــی دانشــگاه عل
ریــل بــه جــای جــاده و انتقــال بــار از جــاده بــه راه 
آهــن گفــت: پیــش از ایــران نیــز برخی کشــورها از 
جملــه آمریــکا بــر روی راه آهــن ســرمایه گــذاری 

زیــادی کردنــد. 
ــکا بعــد از  ــور آمری ــان رومــن، رئیــس جمه در زم
جنــگ جهانــی دوم و همچنیــن در زمــان آیزنهــاور، 
ــن  ــر روی راه آه ــا ب ــذاری آمریکایی ه ــرمایه گ س
ــه  ــه ده ــه ب ــه طــوری ک رشــد ســریعی داشــت ب
ــل ســازی اطــاق  ــکا، دهــه نهضــت ری 1950 آمری
ــر از  ــزاران کیلومت ــر ه ــال حاض ــی در ح ــد ول ش
ــده و در  ــتفاده مان ــان بااس ــی آن زم ــوط ریل خط

ــون شــده اســت.  ــر خــاک مدف زی
وی بــا بیــان اینکــه ریــل انعطــاف الزم را در برابــر 
جــاده نــدارد و کامیــون و حمــل و نقــل جــاده ای، 
گونــه منعطــف حمــل و نقلــی اســت افــزود: تنهــا 
در زمانــی ایــن ریــل نســبت بــه جــاده ارزشــمندتر 
ــار انتقالــی بســیار بــزرگ و  می شــود کــه حجــم ب

مســیر مــورد نظــر طوالنــی باشــد. 
ــد ذوب آهــن  ــی در صنایعــی مانن ــوان مثال ــه عن ب
ــوع مــاده خــام ماننــد ســنگ آهــن از  کــه یــک ن
ــرده و ســپس کاالی  ــه ب ــه محــل کارخان ــدن ب مع
تولیــد شــده ماننــد پروفیــل یــا ورق آهنــی بــرای 
صــادرات بــه یــک نقطــه خــاص ماننــد بنــدر منتقل 
ــر  ــر دو مســیر پ ــار در ه می شــود و در نتیجــه قط
ــر  ــه اســت. در غی ــه صرف ــل ب ــد ری ــت می کن حرک
ــاده  ــه ج ــبت ب ــی نس ــل ترجیح ــورت ری ــن ص ای

ــدارد. ن

یادداشت

کارکردهای روحیه شهادت طلبی 
در حوزه اقتصاد مقاومتی

M.Gasemi@eskimia.ir
محمد جوادقاسمیاستاددانشگاه 

حوزه هــای  در  طلبــی  شــهادت  روحیــه  ترویــج 
مؤثــری  بســیار  می توانــد کارکردهــای  مختلــف 

داشــته باشــد از جملــه در اقتصــاد مقاومتــی
»اقتصــاد مقاومتــی یعنــی آن اقتصــادی کــه در 
شــرایط فشــار، در شــرایط تحریــم، در شــرایط 
می توانــد  شــدید  خصومت هــای  و  دشــمنی ها 
ــد«.  ــور باش ــکوفایی کش ــد و ش ــده رش ــن کنن تعیی

براســاس ایــن تعریــف، الزمــه اصلــی برپایــی چنین 
اقتصــادی، داشــتن بصیــرت، دشــمن شناســی، 
اســتقامت و پایــداری و ایثــار جــان و مــال در ایــن 

راه اســت.
 ارکان این اقتصاد عبارت است از:

ــت  ــه فعلی ــاوری و ب ــی، خودب ــه خودشناس - روحی
در آمــدن اســتعدادهای ذاتــی نیروهــای جبهــه حــق

ــی،  ــت و پویای ــام، حرک ــد، قی ــاش، تولی ــه ت روحی
ــه  ــر جبه ــری در براب ــم ســتیزی و ســازش ناپذی ظل

باطــل
ــر  ــه ب ــه و هدفمندان ــه، حکیمان ــت عادالن - مدیری
منابــع گوناگــون منابــع ارزی، منابــع مــادی و معنوی

مدیریــت بــر مصــرف و پرهیــز از اســراف و تبذیــر و 
ــر و  ــد بیشــتر و مصــرف کم ت ــای تولی ــه معن ــد ب زه

پرهیــز از معامــات حــرام
- تعامات جهانی بر محور عدالت، حکمت و عّزت

ــهادت  ــر ش ــدس در عنص ــم مق ــن مفاهی ــه ای هم
ــت. ــده اس ــده ش ــی گنجان طلب

بــدون روحیــه شــهادت طلبــی در جهــان امــروز 
نمی تــوان در مقابــل قارون هــا از اقتصــاد جبهــه 
حــق دفــاع کــرد و جبهــه اســتکبار را در نقشــه هایش 
نــاکام گذاشــت و بــا تقویــت روحیــه شــهادت طلبــی 
ــی  ــاد تهاجم ــه اقتص ــوان ب ــی می ت ــه حت ــت ک اس
فکــر کــرد. اقتصــادی کــه بــا آن بتــوان بــه جنــگ بــا 
کارتــل هــا، تراســت هــا و شــرکت های صهیونیســتی 
و اســتکباری برخاســت و ســتمدیدگان و مظلومــان 
جهــان را از اقتصــاد ضــد بشــری ظالمانــه و تبعیــض 

آمیــز، نجــات بخشــید.
- ترویــج روحیــه شــهادت طلبــی یعنــی نفــی کاالی 
قاچــاق، نفــی واردات بــی رویــه لــوازم آرایشــی، نفــی 
واردات حیواناتــی ماننــد ســگ های تزیینــی و غیــره

ترویــج روحیــه شــهادت طلبــی یعنــی نجــات 
جوانــان از بــی بندوبــاری، اعتیــاد، تنبلــی و سســتی 

و ولنــگاری فرهنگــی
ــاب  ــی انتخ ــی یعن ــهادت طلب ــه ش ــج روحی - تروی
ــه  ــا ب ــی اعتن ــجاعت. ب ــرت و ش ــا غی ــئؤلینی ب مس
دنیــا و بــی اعتنــا بــه شــهرت طلبــی و مقــام پرســتی 

ــی. ــی و حزب ــای جناح و رقابت ه
ــا  ــوان ب ــی می ت ــهادت طلب ــه ش ــج روحی ــا تروی ب
آقازادگــی،  خــواری،  رانــت  ماننــد:  پدیده هایــی 
ادعــای ژن خــوب و بانــد بــازی در اقتصــاد، مقابلــه 

ــرد. ک
بنابرایــن ترویــج فرهنــگ عاشــورایی و شــهادت 
ــون  ــری همچ ــی س ــرداران ب ــهادت س ــی و ش طلب
حججــی تأثیــرات مســتقیمی بــر رشــد همــه جانبــه 

ــامی دارد. ــور اس کش

ــه نظــر نمی رســد  ــر ســپری شــد و ب دهــه اول مه
ــن زودی قصــد داشــته باشــد ســود  ــه ای ــت ب دول
ایــن ســهام را بعــد از 10 ســال بــه مــردم پرداخــت 

کنــد.
دولــت از مدت هــا قبــل صحبــت از پرداخــت ســود 
ســهام عدالــت بــه مشــموالن تــا پایــان شــهریورماه 
ــه خصــوص اینکــه بعــد  ــود؛ ب ســال جــاری داده ب
از رونمایــی از ســامانه ســهام عدالــت در اســفندماه 
ســال گذشــته از ســوی اســحاق جهانگیــری، معاون 
اول رئیس جمهــور؛ تــب وعــده و وعیــد بــرای 

پرداخــت ســود ســهام بــاال گرفــت.
دولــت اعــام کــرده بــود کــه قصــد دارد ســود ســهام 
ــاری  ــال ج ــهریورماه س ــر در ش ــت را حداکث عدال
ــات  ــه خصــوص در دوران انتخاب ــد و ب پرداخــت کن
ــود  ــن س ــغ ای ــر روی مبل ــیاری ب ــور بس ــم، مان ه
ــوان یکــی از  ــه عن ــن موضــوع را ب ــود و همی داده ب
وعده هــای خــود در دوران انتخابــات بــه مــردم 
اعــام می کــرد؛ در حالیکــه دولــت دوازدهــم، ایــن 
وعــده را تــا ایــن لحظــه محقــق نکــرده و بــه نظــر 
هــم نمی رســد کــه بــه ایــن زودی هــا، قصــد داشــته 
باشــد کــه ســود ســهام عدالــت را پرداخــت نمایــد.
همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه جعفــر ســبحانی، 
مشــاور ســازمان خصوصی ســازی وعــده داد کــه تــا 
پایــان هفتــه گذشــته )هفتــه اول مهرمــاه( مرحلــه 
اول ســود ســهام عدالــت را بــه حســاب مشــموالن 
ــپری  ــم س ــه ه ــن هفت ــی ای ــا حت ــد، ام ــز کن واری
شــد و خبــری از پرداخــت ســود ســهام عدالــت بــه 

مــردم نیســت.

زیــادی کــه  عــده  هســتند  دیگــر،  ســوی  از 
مشــمول دریافــت ســهام عدالــت در ده ســال 
گذشــته تاکنــون نشــده اند و بــه ایــن امیــد 
هســتند کــه دولــت بــا پرداخــت مرحلــه اول ســود 
ســهام، زمینه ســاز ثبت نام هــای جدیــد شــود؛ 
ــه  ــن رابط ــه در ای ــد ک ــم نمی رس ــر ه ــه نظ ــا ب ام
هــم خبــری باشــد و دولــت قصــد داشــته باشــد 
ــرای  ــدی ب ــام جدی ــت ن ــن زودی، ثب ــه ای ــه ب ک

ــد. ــته باش ــت داش ــهام عدال ــود س ــت س دریاف

 وعده جهانگیری برای پرداخت سود 
سهام عدالت چه بود؟

اســحاق جهانگیــری اســفندماه ســال گذشــته در 
مراســم رونمایــی از ســامانه ســهام عدالــت گفــت: 
امــروز می تــوان گفــت ســهام عدالــت بــه معنــای 
ــهروندان  ــر از ش ــون نف ــه 50 میلی ــت ک ــن اس ای
ایــن کشــور مالــک بخشــی از دارایی هــای دولــت 

هســتند و ایــن افــراد از محــل ســود کارخانه ها 
و تخفیفــی کــه مقــام معظــم رهبــری بــه افراد 
ــتی  ــداد و بهزیس ــه ام ــش کمیت ــت پوش تح
ارائــه دادنــد، حــدود ۲7 هــزار میلیــارد تومــان 
ــد و  ــز کرده ان ــهام واری ــن س ــد ای ــت خری باب
ــی بیــش از 55 هــزار  ــن دارای ارزش امــروز ای
ــا  ــوان ب ــن می ت ــارد تومــان اســت. بنابرای میلی
افتخــار گفــت کــه 50 میلیــون از مــردم ایــران 
ــه 55  ــورت گرفت ــون ص ــه تاکن ــی ک ــا اقدام ب
ــدا  ــت ج ــی از دول ــان دارای ــارد توم ــزار میلی ه

کــرده و بــه مالکیــت خــود درمــی آورنــد.
وی بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرده بــود کــه 
ــان  ــده )پای ــاه آین ــه ظــرف ۴ م ــا اقدامــی ک ب
ــن  ــد، ای ــد ش ــام خواه ــار 9۶( انج ــل به فص
55 هــزار میلیــارد تومــان بــه 100 هــزار میلیــارد 
تومــان تــا ســال 9۶ تبدیــل خواهــد شــد. 
یعنــی اگــر کســری کــه اعــام شــده پرداخــت 
شــود، ایــن عــدد بــه 100 هــزار میلیــارد خواهــد 
رســید و ایــن رقــم از دارایــی دولــت بــه مــردم 
ــی  ــن دارای ــک ای ــردم مال ــده و م ــل ش منتق
خواهنــد بــود. دیگــر اینطــور نیســت کــه 
مــردم تنهــا یــک کاغــذ داشــته باشــند؛ بلکــه 
ــود  ــرده و از س ــروش ک ــد و ف ــد خری می توانن
ــه در  ــن اینک ــد. ضم ــتفاده کنن ــاالنه آن اس س
ــک آن هســتند  ــه مال ــی ک ــت بنگاه های مدیری
دخالــت کــرده و حقــوق دولــت بــه ســهامداران 
ــل  ــده )9۶( منتق ــت در ســال آین ســهام عدال

خواهــد شــد.

ــرد:  ــان ک ــور خاطرنش ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــور دســتور داده وزارت اقتصــاد روی  ــس جمه رئی
ــی گذاشــته و ســاماندهی  ــت کاف ــروژه وق ــن پ ای
و بســته کاملــی بــرای ســهام عدالــت فراهــم آورد 
ــر  ــه ب ــده ک ــی ش ــروز نهای ــامانه ام ــن س ــه ای ک
ــم  ــام معظ ــب از مق ــم و درک اینجان ــاس فه اس
ــان  ــی از ایش ــته حمایت ــن بس ــرای ای ــری ب رهب
کمــک خواهیــم خواســت و بــا مجــوزی کــه صــادر 
ــود و  ــرف می ش ــع برط ــایر موان ــد س ــد ش خواه
ــد  ــزرگ خواه ــن کار ب ــن ای ــال جش ــال 9۶ س س

ــود. ب
وعده هــای جهانگیــری در حالــی اســت کــه امــروز، 
یــک نیمــه بــه عــاوه ده روز از ســال هــم گذشــته 
ــهام  ــود س ــت س ــری از پرداخ ــوز خب ــت و هن اس
عدالــت هــم نیســت، چــه رســد بــه اینکــه خریــد 
و فــروش آن آزاد بــوده و موانــع آن برطــرف شــده 

باشــد.
 وعده خاکستری پرداخت سود سهام 

عدالت تا پایان شهریورماه
میرعلــی اشــرف عبــدهللا پــوری حســینی، رئیــس 

ســازمان خصوصــی ســازی، ۲۲ شــهریورماه در 
ــهام  ــود س ــه س ــرد ک ــام ک ــگاران اع ــع خبرن جم
عدالــت مشــموالن را تــا پایــان شــهریورماه واریــز 
خواهــد کــرد؛ وعــده ای کــه محقــق نشــده اســت و 
مــردم بســیاری را چشــم انتظــار گذاشــت اســت.

وی اعــام کــرده بــود کــه مرحلــه اول ســود ســهام 
ــان  ــا پای ــان ت ــا 150 هــزار توم ــن ۶5 ت ــت بی عدال
ــد؛  ــد ش ــت خواه ــاری پرداخ ــال ج ــه اول س نیم
امــا امــروز کــه یــازده روز از مهرمــاه هــم گذشــته 
اســت، هنــوز اطاعیــه رســمی ســازمان خصوصــی 
ــت اعــام  ــز ســود ســهام عدال ــرای واری ســازی ب

نشــده اســت. 
هفتــه گذشــته جعفــر  اینکــه  بــه خصــوص 
ســبحانی، مشــاور ایــن ســازمان وعــده پرداخــت 
در پایــان هفتــه قبــل و پیــش از تعطیات تاســوعا 

ــود. ــورا را داده ب و عاش
ــت،  ــه در نهای ــد ک ــد و دی ــر مان ــد منتظ ــال بای ح
ــه وعــده خــود عمــل کــرده و ســود  دولــت کــی ب
ــز  ــموالن واری ــاب مش ــه حس ــت را ب ــهام عدال س

ــرد. ــد ک خواه

خبری از پرداخت سود 
سهام عدالت نیست

یــک کارشــناس بــازار مســکن گفــت: ســوداگری زمیــن طــی 
بــه صنعــت  بســیاری  آســیب های   90 تــا   70 ســال های 
ــال  ــن ۲0 س ــی ای ــه ط ــوری ک ــه ط ــرد؛ ب ــاختمان وارد ک س
قیمــت مســکن بیــش از 90 برابــر شــد و ایــن در حالــی اتفــاق 

ــرد.  ــه نک ــی را تجرب ــل توجه ــت رشــد قاب ــه کیفی ــاد ک افت
عبــاس شــوکتی اظهــار کــرد: نبــود مدیریــت در صنعــت 
ــته  ــرمایه ای داش ــه س ــس ک ــر ک ــد ه ــث ش ــاختمان باع س
باشــد، وارد عرصــه ســاخت و ســاز شــود و یــک شــبه راه صــد 

ــد.  ــی کن ــکن ط ــازار مس ــفته ب ــاله را در آش س
ــان  ــارغ التحصی ــداد ف ــر تع ــا از نظ ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
رشــته های مهندســی در دنیــا جایــگاه دوم را در اختیــار داریــم، 
ادامــه داد: در حــال حاضــر حــدود ۴00 هــزار مهنــدس عضــو 
ســازمان نظــام مهندســی هســتند کــه قطعــًا ایــن تعــداد ســه 
برابــر بیشــتر از نیــاز تمــام ســاخت و ســازهای کشــور اســت. 

بــا ایــن وجــود شــاهدیم کــه ســاختمان ها توســط افــراد فاقــد 
ــر  صاحیــت ســاخته می شــود و نظــارت قابــل قبولــی هــم ب

ــود.  ــال نمی ش ــا اعم آنه
ــاد از افزایــش ۶0 درصــدی قیمــت  ــا انتق شــوکتی در ادامــه ب
برخــی مصالــح ســاختمانی گفــت: متاســفانه نهادهایــی کــه بــا 
ســاخت وســاز مرتبــط هســتند و درآمدهایــی از ایــن بخــش 
نصیبشــان می شــود، نســبت بــه مشــکات موجــود بی توجــه 
ــام  ــازمان نظ ــو س ــدس عض ــزار مهن ــه ۴00 ه ــتند. وی ب هس
مهندســی ســاختمان اشــاره کــرد و گفــت: ســرمایه عظیمــی 
از نیــروی انســانی بیــکار در صنعــت ســاختمان وجــود دارد کــه 
ــذا  ــا در داخــل کشــور نیســت، ل ــرای اشــتغال آنه ــی ب ظرفیت
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی بایــد مدنظــر دولــت قــرار 
گیــرد؛ در ایــن خصــوص بازارهــای خاورمیانــه پتانســیل خوبــی 

ــت ســاختمان اســت. ــرای اشــتغال زایی در صنع ب

ــزام  ــر ال ــی ب ــت مبن ــات دول ــر هی ــه اخی ــال مصوب ــه دنب ب
ــوده  ــای فرس ــردن خودروه ــارج ک ــه از رده خ ــازان ب خودروس
بــه ازای تولیــد خودروهــای بــا مصــرف ســوخت بــاال، پلیــس 
خودروهــای  برخــی  شــماره گذاری  رانندگــی  و  راهنمایــی 
داخلــی را متوقــف کــرد. ۲۴ مــرداد مــاه ســال جــاری معــاون 
ــه  ــت در زمین ــات دول ــد هی ــه جدی ــوری مصوب اول رئیس جمه
هزینه هــا و عــوارض شــماره گذاری خودروهــای وارداتــی و 
داخلــی را بــه وزارتخانه هــا و ســازمان های مربوطــه ابــاغ 
کــرد. طبــق ایــن مصوبــه خودروســازان داخلــی بــرای اولیــن 
بــار در طــول تاریــخ فعالیــت خــود مشــمول جریمــه در صــورت 
تولیــد خودروهــای ســواری پرمصــرف شــده اند به گونــه ای کــه 
ــی  ــازان داخل ــه خودروس ــن مصوب ــدن ای ــی ش ــان اجرای از زم
ــا  ــدی ب ــواری تولی ــای س ــماره گذاری خودروه ــرای ش ــد ب بای
مصــرف ســوخت 8.5 لیتــر و بیشــتر، یــک خــودروی فرســوده 

را اســقاط کننــد. براســاس جدیدتریــن اخبــار بــه دســت 
ــا  ــی ب ــی و رانندگ ــس راهنمای ــش پلی ــد روز پی ــده، از چن آم
اســتناد بــه ایــن مصوبــه شــماره گذاری چنــد مــدل خــودروی 
داخلــی را متوقــف کــرده و خواســتار از رده خــارج کــردن یــک 
خــودروی فرســوده بــه ازای شــماره گذاری شــده اســت. ایــن 
وضعیــت در حالــی اســت کــه خبــر می رســد خودروســازان بــا 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــت کرده ان ــس مخالف ــن خواســته پلی ای
ــف  ــل متوق ــور کام ــه ط ــز ب ــا نی ــن خودروه ــماره گذاری ای ش
ــودروی  ــد خ ــماره گذاری چن ــدن ش ــف ش ــت. متوق ــده اس ش
ــی  ــت در حال ــات دول ــد هی ــه جدی ــال مصوب ــه دنب ــی ب داخل
ــدن و  ــت، مع ــد صنع ــر جدی ــن وزی ــش از ای ــه پی ــت ک اس
تجــارت در اولیــن روز فعالیــت خــود در نامــه ای بــه معــاون اول 
ــوری خواســتار معافیــت خودروســازان از عــوارض  رییس جمه

ــود. ــد خودروهــای پرمصــرف شــده ب تولی

15.7  درصد؛ افزایش تورم80
 تولید کننده

درصد؛ رشد تولید فوالد کشور  هزار تن؛ حجم تولید عسل 
در سال گذشته

ــده در شــهریور مــاه 1396 نســبت  شــاخص بهــای تولیدکنن
بــه مــاه مشــابه ســال قبــل معــادل 10.7 درصــد افزایــش 

می دهــد. نشــان 
حجــم تولیــد فــوالد ایــران در 8 ماهــه 2017 حاکــی از افزایــش 

15.7 درصــد تولیــد ایــن محصــول اســت.
در ســال گذشــته بیــش از 80 هــزار تــن عســل در کشــور 

تولیــد شــده اســت.
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 رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی
ــگاران  22 شــهریورماه در جمــع خبرن
اعــام کــرد کــه ســود ســهام عدالــت 
پایــان شــهریورماه  تــا  را  مشــموالن 

واریــز خواهــد کــرد

شیالنه 
ــدف  ــا ه ــرز ب ــی الب ــهرک صنعت ــن، ش ــال 1359 در قزوی ــیانه در س ــازی ش ــرو س ــرکت کنس ش
تولیــد کنســرو ماهــی تــون احــداث شــد. ایــن شــرکت دارای 1۶،۴0۴ متــر مســاحت کل و دارای 
ســالن تولیــد بــه مســاحت ۲،7۴8 متــر مربــع می باشــد همچنیــن دارای پنــج ســردخانه جمعــًا بــا 
ظرفیــت 5،000 تــن ماهــی می باشــد کــه از ایــن نظــر دارای رتبــه اول در اســتان می باشــد. مالکیــت 
ــره و غامرضــا شــاکر  ــت مدی ــوان رئیــس هیئ ــه عن ــا ب ــرام بین ــه به  شــرکت خصوصــی اســت ک
مدیــر عامــل می باشــد. ســبد محصــوالت تولیــدی شــرکت شــامل کنســرو لوبیــا، نخــود فرنگــی، 
ذرت، کلیــکا، مــرغ، باقــا، ســاالد مکزیکــی و انــواع کنســرو ماهــی تــون از جملــه ماهــی تــون در 

روغــن مایــع، روغــن زیتــون و کنســرو ماهــی تــون بــا طعــم ســیر و فلفــل می باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه دلیــل کیفیــت مطلــوب کنســرو ماهــی تــون در روغــن زیتــون شــیانه، 
ــان  ــت و درم ــوی وزارت بهداش ــامت از س ــی و س ــان ایمن ــت نش ــه دریاف ــق ب ــا موف ــرکت م ش
کشــور بــرای ایــن محصــول شــده اســت و نیــز موفــق بــه دریافــت تندیــس طایــی کیفیــت در 
همایــش اســتاندارد و صنعــت در ســال 89 شــده اســت. همچنیــن کنســرو ماهــی تــون شــیانه 
ــام  ــه HACCP از URS انگلســتان و نشــان اهتم ــران، گواهینام ــی ای دارای نشــان اســتاندارد مل
ــه EC در اســتان  ــد کنســرو دارای گواهینام ــا شــرکت تولی ــن تنه ــت می باشــد و همچنی ــه کیفی ب

ــد. ــن می باش قزوی

تولید ملی

عملکرد مخابرات استان اصفهان در سال 95

117
عملکرد مخابرات

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده در شکوفایی اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــه 
مخابــرات منطقــه اصفهــان تغییــر نــام داده 

ــت.  اس
ــتان  ــرات اس ــرد مخاب ــی عملک ــرای بررس ب
ــدی  ــدس مه ــا مهن ــان در ســال 95 ب اصفه
منطقــه  مخابــرات  مدیــر  زاده  حیــدری 
ــو نشســتیم. آنچــه  ــت و گ ــه گف ــان ب اصفه
ــت. ــت و گوس ــن گف ــل ای ــد حاص می خوانی
 عملکرد مخابرات منطقه اصفهان 

در سال 95 چگونه بود؟
ــی  ــات اجرای ــرد عملی ــال 1395 رویک در س
مخابــرات منطقــه اصفهــان بــه ســمت 
ســاختمان های  در  نــوری  فیبــر  اجــرای 

مســکونی و اداری بــوده اســت. 
از دیگــر اقدامــات ســال 95 اجــرای فــاز 
7 شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران مبنــی 

ــتان از  ــل اس ــایت های موبای ــاء س ــر ارتق ب
نســل های ۲.5 بــه نســل 3، ۴ و ۴.5 بــوده 

ــت.  اس
ــه  ــردم ب ــن م ــن نســل از ارتباطــات در بی ای

ــت. ــروف اس ــام 3G و ۴G مع ن
ــتان  ــرات اس ــت مخاب ــن ثاب ــش تلف در بخ
اصفهــان حــدود ۲ میلیــون و چهارصــد هــزار 
شــماره فعــال دارد کــه بــا توجــه بــه جمعیت 
ــت ۴۶.5  ــن ثاب ــوذ تلف ــب نف ــتان ضری اس
ــود. ــامل می ش ــتان را ش ــردم اس ــد م درص

در بخــش موبایــل همــراه اول در بخــش 
ــون و  ــدود 5 میلی ــی در ح ــاری و دائم اعتب
ــه  ــود دارد ک ــتان وج ــماره در اس ــزار ش 10 ه
ــوذی 95.9۴ درصــدی را شــامل  ــب نف ضری

می شــود.
یکــی دیگــر از فعالیت هــای مهــم مخابــرات 
پورت هــای  واگــذاری  اصفهــان  منطقــه 

ــت.  ــوده اس ــرعت ب پرس

ــان دارای 53۶ هــزار  ــن نظــر اصفه ــه از ای ک
پــورت پرســرعت یــا همــان ای دی اس ال 

ــت. اس
 خیلی از مخاطبان برنامه از نبود 

پورت خالی در محل زندگیشان 
شکایت می کنند. آیا با این تعداد 

پورت هنوز هم مشکل کمبود پورت 
وجود دارد؟

مخابــرات در ســطح اســتان بــه صــورت 
گســترده اقــدام بــه نصــب و راه انــدازی 
دســتگاه های  و  ســرعت  پــر  پورت هــای 
ــت  ــرده اس ــت ک ــن ثاب ــرای تلف ــوئیچ ب س
اگــر مشــترکینی هســتند کــه در محــل 
زندگیشــان مشــکل کمبود پــورت وجــود دارد 
ــرات  ــر مخاب ــه دفات ــا مراجعــه ب ــد ب می توانن
ــرح  ــا مط ــکاران م ــا هم ــکل را ب ــن مش ای
کننــد تــا بــه صــورت مــوردی نســبت بــه رفع 

ــود. ــدام ش ــان اق مشکاتش

در بیشــتر کشــورها، اخــذ مالیــات یکــی از مهم تریــن 
و باثبات تریــن منابــع کســب درآمــد بــرای دولت هــا 
ــود  ــای موج ــواع مالیات ه ــن ان ــود. در بی ــوب می ش محس
نیــز یکــی از بهتریــن روش هــای اخــذ مالیــات، مالیــات بــر 

ــت. ــزوده اس ارزش اف
مالیــات بــر ارزش افــزوده یــک نــوع مالیــات چنــد 
مرحلــه ای اســت کــه در مراحــل مختلــف زنجیــره واردات، 
تولیــد و توزیــع بــر اســاس درصــدی از ارزش افــزوده 
ــر  ــده در ه ــه ش ــات ارائ ــا خدم ــده ی ــد ش ــای تولی کااله
مرحلــه اخــذ می شــود. در حــال حاضــر حــدود 1۲0 کشــور 
جهــان از ایــن روش مالیاتــی اســتفاده می کننــد کــه 
نرخ هــای آن بیــن 3 تــا ۲5 درصــد در کشــورهای مختلــف، 

نوســان دارد.
عمده تریــن مزایــای ایــن نــوع مالیــات، شفاف ســازی 
ــر  ــی ب ــای مالیات ــترش پایه ه ــادی، گس ــات اقتص معام
اســاس مصــرف،  افزایــش درآمدهــای مالیاتــی قابــل اتــکا 

ــی و… اســت. ــت مالیات ــت، توســعه عدال ــرای دول ب
ــر  ــات ب ــته مالی ــه دس ــه س ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مالی
ارزش افــزوده تولیــد،  درآمــد و مصــرف تقســیم می شــود. 
ــاد شــده،  ــزوده ی ــر ارزش اف ــات ب ــوع مالی ــن ســه ن در بی
مالیــات بــر ارزش افــزوده از نــوع تولیــدی،  بیشــترین پایــه 
ــن  ــی کمتری ــزوده مصرف ــر ارزش اف ــات ب ــی و مالی مالیات
پایــه مالیاتــی را ایجــاد می کنــد. چــون مالیــات تولیــدی، 
شــامل  را  ســرمایه ای  ناخالــص کاالهــای  خریدهــای 
ایجــاد  ســرمایه گذاری  برابــر  در  موانعــی  و  می شــود 

می کنــد.

در بیــن ســه روش یــاد شــده نیــز مالیــات بــر ارزش 
ــاد  ــی را ایج ــه مالیات ــن پای ــه کمتری ــی ک ــزوده مصرف اف
ــه  ــت ک ــرف اس ــر مص ــی ب ــات عموم ــک مالی ــد ی می کن
بیشــتر کشــورها معمــواًل ایــن روش را انتخــاب می کننــد.

مزایــای اجــرای مالیــات بــر ارزش افــزوده را می تــوان ایــن 
ــه بیــان کرد: گون

شــفاف ســازی معامــات و مبــادالت اقتصــادی بــه طــوری 
ــی معامــات در  ــکان ردیاب ــون ام ــن قان ــا اجــرای ای ــه ب ک
زنجیــره واردات، خریــد، تولیــد و توزیــع و صــادرات میســر 
ــل  ــش قاب ــف بخ ــه کش ــر ب ــود منج ــه خ ــود ک ــد ب خواه
ــود  ــان می ش ــا پنه ــی ی ــر زمین ــاد زی ــه ای از اقتص ماحظ
ــاه  ــش رف ــق اقتصــادی و افزای ــر موجــب رون ــن ام ــه ای ک
ارزش  بــر  مالیــات  همچنیــن  می گــردد.  جامعــه  در 
ــر اســاس  افــزوده موجــب گســترش پایه هــای مالیاتــی ب
مصــرف و نیــز باعــث افزایــش درآمدهــای مالیاتــی قابــل 
ــل  ــش قاب ــن بخ ــه تأمی ــا و در نتیج ــرای دولت ه ــکا ب ات
ماحظــه ای از بودجــه دولــت می گــردد کــه خــود در رونــق 
ــه ســزایی دارد. از طرفــی  و شــکوفایی اقتصــادی نقــش ب
مالیــات بــرارزش افــزوده موجبــات تشــویق ســرمایه 
گــذاری، تولیــد و صــادرات را فراهــم مــی آورد از آنجــا کــه 
واردات کاالهــا عــاوه بــر ارزش و حقــوق گمرکــی مشــمول 
ایــن مالیــات نیــز خواهــد بــود، از تولیــد کننــده داخلــی نیــز 
ــر شــاخص اشــتغال و  ــر ب ــن ام ــه ای ــت می شــود ک حمای
تولیــد داخلــی تأثیــر مثبتــی گذاشــته و در نهایــت می تــوان 
گفــت مالیــات بــر ارزش افــزوده زمینــه شــکوفایی هــر چــه 

بیشــتر اقتصــاد را فراهــم مــی آورد.

پلیس شماره گذاری چند خودرو را متوقف کردطی 20 سال گذشته قیمت مسکن 90 برابر شده است

ســود  مرکــزی گفــت:  بانــک  مقــام  قائــم 
ــنامه  ــق بخش ــال طب ــر از یکس ــپرده های کمت س
بانــک مرکــزی مشــمول ســود 10 درصــد اســت 
و بانک هــا نمی تواننــد بــرای آن ســود بــاالی 
۲0 درصــد درنظــر بگیرنــد. اکبــر کمیجانــی 
اجــرای  از  قبــل  ســپرده گذارانی کــه  گفــت: 
بخشــنامه بانــک مرکــزی دربــاره کاهــش ســود 

ســپرده گذاری کرده انــد،  بانک هــا  در  ســپرده 
اگــر ســپرده های بلندمــدت خــود را زودتــر 
ــمول  ــر مش ــد، دیگ ــت کنن ــال برداش ــک س از ی
ــدام  ــاره اق ســود ۲3 درصــد نمی شــوند. وی درب
ســپرده های  جــذب  بــرای  بانک هــا  برخــی 

مــردم بــا نــرخ ســود ۲3 درصــد، گفــت: از 
نظــر بانــک مرکــزی اقــدام بانک هــا قبــل از 
اجــرای بخشــنامه بانــک مرکــزی بــرای دریافــت 
ســپرده بــا ســود ۲3 درصــد تخلــف نبوده اســت. 
کمیجانــی تصریــح کــرد: بــرای انجــام هــر کاری 

ــداری  ــد مق ــاغ آن بای ــنامه و اب ــل بخش و تحلی
ــا  ــه م ــت ک ــور نیس ــود و اینط ــرف ش ــان ص زم
بخشــنامه ای را ابــاغ کنیــم و بافاصلــه بشــود آن 
ــخ  ــرد. وی در پاس ــرا ک ــد اج ــح روز بع را از صب
بــه ســوالی در مــورد اینکــه امــا بانک هــا اجــازه 

را  خــود  ســپرده های  ســپرده گذاران  داده انــد 
ــرخ ســود ۲1 درصــد بشــکنند، گفــت: اگــر  ــا ن ب
یــک ســال  از  قبــل  بلندمــدت  ســپرده های 
از  ســپرده گذاران  توســط  و  شــود  شکســته 
ــرخ  ــر مشــمول ن ــا برداشــت شــود، دیگ بانک ه
ســود ۲3 درصــد نیســت و مشــمول نــرخ 10 

درصــد بخشــنامه بانــک مرکــزی می شــود.

سود سپرده کوتاه مدت به ۱0 درصد کاهش می یابد

10.7



هشت بهشت
نوروزی رسما سکان هدایت 

اصفهان را به دست گرفت
ــا   ــو ب ــن شــامگاه گذشــته در گفت وگ ــح هللا معی فت
ایمنــا بــا اشــاره بــه ارســال حکــم شــهردار اصفهــان 
گفــت: حکــم شــهردار اصفهــان توســط وزیــر کشــور 
ــی وزات  ــت عمران ــه معاون ــرا ب ــرای اج ــا و ب امض

کشــور ارســال شــده اســت.
وی افــزود: هــم اکنــون حکــم بــه دســت شــهردار 

ــان رســیده اســت. اصفه
از  همچنیــن  اصفهــان  شــهر  ی  شــورا  رییــس 
برگــزاری مراســم تودیــع و معارفــه شــهردار جدیــد 

اصفهــان، در هفتــه آینــده خبــر داد.

افزایش تولید برق 
در نیروگاه حرارتی اصفهان 

سراســری  شــبکه  بــه  انتقــال  و  بــرق  تولیــد 
6مــاه  در  اصفهــان  حرارتــی  نیــروگاه  توســط 
ــدت مشــابه ســال  ــه م نخســت امســال نســبت ب
ــش  ــاعت افزای ــووات س ــون کیل ــته 681میلی  گذش

یافت.

تولیدبــرق  مدیریــت  عمومــی شــرکت  روابــط 
 اصفهــان اعــام کــرد: نیــروگاه حرارتــی اصفهــان در
ــون و  ــارد و 159میلی ــال 2میلی ــه اول امس 6 ماه
ــی  ــرژی الکتریک ــاعت، ان ــووات س ــزار کیل 747ه
ــرق  ــری ب ــبکه سراس ــه ش ــدی را ب ــص تولی خال

ــت. ــرده اس ــل ک ــور منتق کش
شــرکت مدیریــت تولیدبــرق اصفهــان اضافــه 
تولیدبــرق 263میلیــون  ایــن میــزان  از  کــرد: 
و853هــزار کیلــووات ســاعت، در شــهریور امســال 
 تولیــد و بــه شــبکه سراســری منتقــل شــده

است.
ایــن میــزان تولیدبــرق نســبت بــه مــدت مشــابه 
681میلیــون کیلــووات  از  بیــش  قبــل،  ســال 

ســاعت افزایــش نشــان می دهــد.

برگزاری دهمین نمایشگاه 
ماشین آالت راه سازی 

و ساختمانی در اصفهان  
N.Ghaniyan@eskimia.ir

نفیسه قانیانگروه اصفهان

دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ماشــین آالت 
ســاختمانی،  معدنــی،  راهــداری،   راه ســازی، 
و  قطعــات  دیزلــی،  خــودرو  خدمــات شــهری، 
صنایــع وابســته 12 تــا 15مهــر مــاه در محــل 
ــع  ــان واق ــی اســتان اصفه نمایشــگاه های بین الملل

می شــود. برگــزار  پل شهرســتان  در 
تهــران،  اســتان های  از  50شــرکت  دوره  ایــن  در 
در  کرمــان  و  آذربایجــان  شــرقی   اصفهــان، 
7000 مترمربــع فضــای نمایشــگاهی گــرد هــم 
آمده انــد.در ایــن نمایشــگاه ماشــین آالت راه ســازی، 
راهــداری، معدنــی، ســاختمانی، خدمــات شــهری، 
و  وابســته  و صنایــع  دیزلــی، قطعــات  خــودرو 
ــون،  ــراک، کامی ــودر، دامت ــودر، بکهول ــل، ل ــواع بی ان
لیفتــراک  و  مینی بــوس  اتوبــوس،  کامیونــت، 
و قطعــات جانبــی ماننــد الســتیک و زنجیــر از 
بومــاگ، کوبلکــو،  هیونــدای،  چــون  برندهایــی 
شــانتویی، اکــس  ســی ام جــی، SMR، هیتاچــی، 
موتــور، جــک،  دیــزل، ســیبا  بهمــن  مامــوت، 
ایــران کاوه،  مایــان،  میتسوبیشــی،   ،Siso داف، 
ســایپا، تیــراژه ماشــین، تیــراژ دیــزل، ماشــین آالت 
معرفــی  و  عرضــه  پــارس،  ســنو  جــی،   ال 

می شود.   

حضور 50هزار نفر در 
آزمون های مهارت سال 96 

و  فنــی  ارزشــیابی  و  ســنجش  اداره  رئیــس 
حرفــه ای اســتان اصفهــان از حضــور 59980نفــر 
هماهنــگ،  الکترونیکــی،  آزمون هــای  در 
و...  صنایع ســاختمان  صنایع دســتی،  قالیبافــی، 
ــتای  ــت: در راس ــر داد و گف ــال96 خب ــه اول س در 6ماه
از  الکترونیکــی  بصــورت  آزمونهــای کتبــی   اجــرای 
ــارت و فــن آوری در 6ماهــه نخســت  ــردی مه ســند راهب
ســال جاری 13 ســالن ســنجش الکترونیک درشــهرهای 
نائیــن، خــور، ســمیرم، نطنــز، زواره،داران، زرین شــهر، 
آران  فریدونشــهر،  دســتگرد،  گلپایــگان،  فاورجــان، 
راه انــدازی گردیــده  و  تجهیــز  علویجــه  و  بیــدگل   و 
ــن  ــب دوربی ــا نص ــزود: ب ــمند اف ــعود دانش ــت. مس اس
ــی  ــزار مهندس ــک، نرم اف ــته در 5کارگاه اتومکانی مداربس
و فنــاوری اطاعــات ، تعمیــر تراکتــور، تیلــر و ادوات 
ــان  ــز 28 دهاق ــودرو و plc در مرک ــرق خ ــاورزی، ب کش
ــر  ــارت ب ــتم cctv )نظ ــور سیس ــار در کش ــرای اولین ب ب
آزمون هــای عملــی از طریــق دوربیــن مــدار بســته( مــورد 

ــت.  ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
وی گفــت: از آمــار آزمونــی فــوق تعــداد 32999نفر بصورت 
الکترونیــک، 9445نفــر در آزمون هــای کاغــذی هماهنگ، 
6263 نفــر در آزمون هــای تفاهم نامــه صنایع دســتی و 
ــع ســاختمان  ــای صنای ــر در آزمون ه ــی، 547نف قالی باف
حرفــه ای  تعیین صاحیــت  درآزمون هــای  1216نفــر 
ــد  ــای تمدی ــر در آزمون ه ــوف و 6510نف ــا و صن اتحادیه ه

ــد. گواهینامــه شــرکت نموده ان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

 اســتاندار اصفهان در نشســتی خبــری که بعد از 
ــه  ــت ب ــانه داش ــاب رس ــرم بااصح ــام مح ای
ــن  ــگاران و همچنی ــواالت خبرن ــن س مهم تری

مســائل روز پاســخ داد.
رســول زرگــر پــور، در پاســخ بــه خبرنــگار 
میــن  میــدان  دربــاره  کیمیای وطــن 
ایــن  اســتان گفــت:  ایــن  سیاســی بودن 
صحبتــی بــود کــه اســتاندار پیشــین اصفهــان 
ــه ایــن مســئله اشــاره کــرده  ــار ب بــرای اولین ب
ــه  ــاد ب ــر ارش ــفر وزی ــز در س ــن نی ــد و م بودن
ــون  ــه پیرام ــی ک ــاره صحبت های ــان درب اصفه
ــاره  مباحــث سیاســی شــد از ایــن عنــوان درب
اصفهــان  سیاســی  و  اجتماعــی  مســائل 

اســتفاده کــردم. 
وی عنــوان کــرد: اصفهــان در سیاســت جایــگاه 
ویــژه ای در کشــور دارد و در 4 ســال قبــل، ایــن 
اســتان در امنیــت کامــل بــوده و در حوزه هــای 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی دارای اهمیــت 
خاصــی اســت. وی ادامــه داد:خوشــبختانه در 

فضــای امــن این 4 ســال، اســتان اصفهــان در 
ــای  ــی فرصت ه ــی و فرهنگ ــای عمران حوزه ه

بســیار خوبــی بــرای ارتقــاء داشــت .
وی در خصــوص اظهارنظــر خــود مبنی بــر 
»اصفهــان میدان میــن سیاســی اســت« ابــراز 
داشــت: ایــن جملــه را نخســتین بار آقــای 
جهانگیــری عنــوان کــرده و اصفهــان هنــوز 
میدان میــن سیاســی اســت امــا طــی 4 
ســال گذشــته بــا برقــراری آرامــش، بخشــی از 
ایــن مین هــا پــاک شــده اســت و بــرای ابــراز 
چنیــن جملــه ای عمــدی در کار نبــوده اســت.

ــانه  ــن رس ــر ای ــوال دیگ ــه س ــخ ب وی در پاس
ــم  ــا حک ــوز ب ــه هن ــی ک ــاره احــکام مدیران درب
ــت:  ــد گف ــت می دهن ــه فعالی سرپرســتی ادام
اســتان  در  کــه  شــرایط  برخــی  به دلیــل 
ــی  ــه در برخ ــد ک ــرآن ش ــم ب ــود دارد تصی وج
ــاب  ــرای انتص ــی ب ــا حرکت ــتان فع از شهرس
ــکام  ــی از اح ــیم و برخ ــته باش ــدار نداش فرمان
ماننــد حکــم مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی 
نیــز  به عهــده نهــاد کتابخانه هــای عمومــی 

ــت. اس

اســتاندار اصفهــان گفــت: اســتعامات شــهردار 
اصفهــان به طــول انجامیــد و وزیــر کشــور 
ــل اداری  ــتعامات و مراح ــر اس ــون منتظ تاکن
ــدور  ــاده ص ــان آم ــهردار اصفه ــم ش ــود، حک ب
ــادر  ــم وی ص ــردا حک ــا ف ــروز ی ــه ام ــت ک اس

ــد. ــد ش خواه
 کاهش مراسم خرافی در اصفهان

وی در ادامــه بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت: 
ــی و  ــای اغنای ــه فعالیت ه ــه ب ــال باتوج امس
فرهنگــی انجام شــده، مراســم خرافــی در 
ــی  ــته در برخ ــال های گذش ــه س ــرم ک ماه مح
نقــاط اســتان اصفهــان برگــزار می شــد حــدود 
20 درصــد کاهــش یافــت؛ بــه امیــد روزی کــه 
ــی در اســتان  ــه طــور کل ــن مراســماتی ب چنی

اصفهــان پایــان یابــد.
حکــم  بــا  رابطــه  در  اصفهــان   اســتاندار 
شــهرداری   107 جدیــد گفــت:  شــهرداران 
بــاالی  و  دارد  وجــود  اصفهــان  اســتان  در 
85درصــد جمعیــت اســتان اصفهــان شــهری 
اســت؛ تــا بــه امــروز احــکام 75 شــهردار 75 
ــان صــادر و فعالیت هــای  شــهر اســتان اصفه
ــاز شــده، حکــم 15شــهردار در حــال  ــان آغ آن
ــوز توســط شــوراهای  بررســی و 11شــهردار هن
شــهرهای مربوطــه معرفــی نشــده اســت؛ 

همچنیــن صاحیــت 6 شــهردار شــهرهای 
ــل  ــان به دلی ــر اســتان اصفه ــر 200 هــزار نف زی
شــرایط فــردی و یا شــغلی مــورد تائیــد مراجع 
نظارتــی قــرار نگرفتــه اســت کــه اســامی 
 آن هــا بــرای حفــظ آبــرو اعــام نخواهــد 

شد.
وی بــا اشــاره بــه دلیــل تأخیــر در صــدور حکم 
ــان داشــت: اســتعامات  ــان بی شــهردار اصفه
ــر  ــد و وزی ــول انجامی ــان به ط ــهردار اصفه ش
ــل اداری  ــتعامات و مراح ــر اس ــور منتظ کش
بــود، حکــم شــهردار اصفهــان امــروز یــا فــردا 

صــادر خواهــد شــد.
ــن  ــوان کــرد: امســال 280 هــزار ت ــور عن زرگرپ
گندم در اســتان تولید شــد که نســبت به ســال 
ــدود  ــن ح ــت؛ همچنی ــش داش ــته کاه  گذش
ــد  ــان تولی ــن جــو در اســتان اصفه ــزار ت 80 ه

شــد.
یــادآور شــد: بخــش   اســتاندار اصفهــان 
 خصوصی در استان اصفهان در سال 95، حدود 
335 طــرح بــا اعتبــاری بالــغ بــر هــزار 
صنــدوق  از  توانســت  ریــال  600میلیــارد  و 
تســهیات اخــذ کنــد؛ همچنیــن 12طــرح 
بااعتبــاری بالغ بــر 187میلیــون دالر از ایــن 
صنــدوق تســهیات دریافــت کرده انــد کــه 

ریــال  600میلیــارد  و  هــزار   8 مجمــوع  در 
ــدوق  ــرف صن ــی از ط ــهیات ارزی و ریال تس

ــت. ــده اس ــا ش ــی اعط ــعه مل توس
 آمارها در کشور هم خوانی ندارد

اســتاندار اصفهــان اضافــه کــرد: دلیل خشــکی 
ــی از  ــکاری برخ ــودن هم ــده رود ناکافی ب زاین
ــت  ــکلی اس ــی، مش ــئوالن مل ــران و مس مدی
کــه مــا بــا آن مواجــه هســتیم؛ مســأله 
زاینــده رود دارای ابعــاد مختلفــی اســت کــه در 
طــرح 9مــاده ای مســائل فنــی و مالــی حــل 
ــی  ــی و اجتماع ــائل سیاس ــی مس ــده ول ش
ــدارد چــه  آن در ســطح ملــی اســت، فرقــی ن
کســی اســتاندار اصفهــان شــود، هرکســی 
ــت  ــتین اولوی ــود نخس ــان ش ــتاندار اصفه اس
ــه  ــاده ای حوض ــرح 9م ــری ط کاری آن پیگی

ــت. ــده رود اس ــز زاین آبری
زرگرپــور بیــان داشــت: گاهــی اوقــات آمارهــا 
نــدارد  همخوانــی  یکدیگــر  بــا  کشــور  در 
ــاوت  ــری متف ــی آمارگی ــان و مبان ــه زم چراک
ــن  ــران دقیق تری ــار ای ــز آم ــا مرک ــت و تنه اس
ــد؛  ــه می ده ــار را ارائ ــن آم ــل اعتمادتری و قاب
ــه  ــه صــورت ســاالنه ارائ ــا ب ــکاری تنه آمــار بی
می شــود و نــه بــه طــور فصلــی چراکــه چنیــن 

ــت. ــر اس ــی متغی آمارهای

استاندار اصفهان در پاسخ به کیمیای وطن مبنی بر میدان مین سیاست بودن استان:

اصفهان در سیاست 
جایگاه ویژه ای دارد 

 مســئول نهضــت ســوادآموزی آران و بیــدگل از آمــوزش 
80 نفــر از اتبــاع و پناهنــدگان خارجی)کمیســاریا( 
شهرســتان  ســوادآموزی  نهضــت  تحت پوشــش 

ــر داد. خب
طاهــره غفــورزاده افــزود: آمــوزش اتبــاع افاغنه از ســال 
ــر از  ــش از 40 نف ــاز و بی ــدگل آغ ــته در  آران و بی گذش
ــای  ــت آموزش ه ــه تح ــوادان تبع ــوادان و بی س کم س

ــد. ــرار گرفتن نهضــت ســواد آموزی ق
وی گفــت: امســال در کنــار آمــوزش اتبــاع و پناهنــدگان 
بی ســوادان  و  کم ســوادان  از  20نفــر  خارجــی، 
شهرســتان نیــز تحــت آموزش هــای نهضــت قــرار 
گرفته انــد.وی بــا اشــاره بــه این کــه آموزش هــای 
ــاع،  ــش اتب ــه بخ ــال در س ــواد آموزی امس ــت س نهض
ــح  ــال انجــام می شــود تصری پناهندگان خارجــی و انتق

کــرد: حــدود 20نفــر از بی ســوادان شهرســتان نیــز 
ــد. ــرار دارن ــرد ق ــه ف ــرد ب ــای ف ــت آموزش ه تح

غفــورزاده بــا اشــاره بــه این کــه  از ســال 1378 و 
ــوادآموزی در ــت س ــتقل نهض ــای مس ــاز فعالیت ه  آغ

تحــت  نفــر  هشــت هزار  حــدود  بیــدگل  و  آران 
اوج  گرفته انــد گفــت:  قــرار  نهضــت  آموزش هــای 
فعالیت هــای نهضــت ســوادآموزی شهرســتان مربــوط 

ــت. ــوده اس ــر ب ــال اخی ــار س ــه چه ب
ــح  ــدگل تصری ــوادآموزی آران و بی ــت س ــئول نهض مس
جامعــه  از  96درصــد  از  بیــش  هم اکنــون  کــرد: 
ــده اند  ــواد ش ــدگل باس ــهری آران و بی ــتایی و ش روس
ســواد آموزی شهرســتان  نهضــت  بعــدی  هــدف  و 
آموزش هــای تکمیلــی و آموزش هــای تخصصــی و 

ــت. ــی اس مهارت

ــق  ــه ح ــت: همیش ــس گف ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین
شهرســتان مبارکــه در اســتخدام های فــوالد و صنایــع ضایــع 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــهم مبارک ــش س ــرای افزای ــه ب ــده ک ش
پیگیری هایــی صــورت گرفتــه اســت و مــا آمــار جــذب نیــرو 

ــه مــردم خواهیــم داد.  ــه زودی ب در ایــن شــرکت را ب
زهــرا ســعیدی، بــا اشــاره بــه این کــه درجلســه ای 5ســاعته 
ــانی  ــع انس ــر مناب ــانی و مدی ــروی انس ــاون نی ــا مع ــه ب ک
ــا  ــا جابه جایی ه ــم ب ــعی کردی ــتیم و س ــه داش فوالدمبارک
آمــار جــذب نیــرو از فــوالد را افرایــش دهیــم گفــت: هرچنــد 
ــته  ــع وابس ــوالد و صنای ــتخدام در ف ــرای اس ــر ب ــزار نف 21ه
ــرو  ــر نی ــدود 400نف ــداد ح ــن تع ــا از ای ــد، ام ــون داده ان آزم
ــزار و  ــه 20 ه ــن زمین ــت، در ای ــود داش ــذب  وج ــکان ج ام
ــده  ــع ش ــا ضای ــق آن ه ــه ح ــتند ک ــرض هس ــر معت 700نف

ــم  ــه امیدواری ــورت گرفت ــای ص ــا  پیگیری ه ــا ب ــت ام اس
ــاال  ــه تمامــی دوره هــا ب ســهم جــذب شهرســتان نســبت ب

ــرود. ب
وی بــا اشــاره بــه این کــه شــهرک های صنعتــی بایــد 
ــه ســرمایه گذاری  ــت ب ــا ســرمایه گذار رغب ــت شــوند ت تقوی
داشــته باشــد و مشــکات موجــود در ایــن شــهرک ها ماننــد 
آب، جــاده، بــرق و دیگــر مشــکات بایــد حــل شــود گفــت: 
در حــال حاضــر بــه دو شــهرک صنعتــی مبارکــه و ده ســرخ 
ــه  ــت ک ــده اس ــق ش ــار تزری ــان اعتب ــارد توم ــدود 5میلی ح
3.5میلیــارد تومــان آن بــرای اصــاح زیرســاخت ها محقــق 
ــهرک  ــث آب ش ــز بح ــه نی ــن زمین ــت و در همی ــده اس ش
ــی  ــه کلنگ زن ــه مرحل ــران ب ــک صنعت گ ــا کم ــی ب صنعت

رســید.

رئیــس پلیــس فتــا اســتان اصفهــان گفــت: هکــری کــه توانســته 
بــود بــه سیســتم رایانــه ای یکــی از شــرکت های بیمــه نفــوذ کــرده 
و بــرای خــودروی خــود بیمه  نامــه صــادر کنــد توســط پلیــس فتــا 

اســتان شناســایی و دســتگیر شــد.
نماینــده  شــکایت  پــی  در  افــزود:  مرتضــوی  ســیدمصطفی 
هــک  بــر  مبنــی  بیمــه  شــرکت های  از  یکــی  حقوقــی 
سیســتم های رایانــه ای آن شــرکت توســط فــردی ناشــناس 
پلیــس  ایــن  کارشناســان  کار  دســتور  در  موضــوع   بررســی 
تحقیقــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد  در  گرفــت.  قــرار 
جمع بنــدی  بــرای  مراجعــه  از  پــس  شــرکت  حســابدار 
بیمه هــای  تعــداد  مغایــرت  متوجــه  آخرمــاه  حســاب های 
بــه  بــا اشــاره  بــا دریافتــی شــرکت می گــردد. وی  صــادره 
این کــه کارشناســان پلیــس فتــا در تحقیقــات خــود متوجــه 
ــه ای  ــتم رایان ــه سیس ــوذ ب ــق نف ــی از طری ــرور اصل ــدن س هک ش

کارشناســان  ســرانجام  افــزود:  شــدند  شــرکت  آن   مدیــر 
پلیــس فتــا بــا انجــام یــک ســری اقدامــات تخصصــی متهــم را در 
ــه محکــم  ــا مــدارک و ادل مخفیــگاه خــود دســتگیر و در مواجــه ب
ــن کار را  ــود از ای ــزه خ ــرار و انگی ــابی اق ــرم انتس ــه ج ــس ب پلی

ــرد. ــوان ک ســودجویی عن
ــه شــرکت ها و ادارات توصیــه  ــه مســئوالن رایان مرتضــوی گفــت: ب
نرم افزارهــای  بــه  را  خــود  رایانــه ای  سیســتم های  می کنیــم 
ضدجاسوســی و آنتی ویــروس مجهــز نمــوده و آن هــا را بــه روز نگــه 
دارنــد و از کلیــک کــردن بــر روی لینک هــا و ایمیل هــای ناشــناس 
خــودداری کننــد.وی افــزود: مطابــق مــاده 1 قانــون جرائــم رایانه ای 
ــه ای  ــه داده هــا یــا ســامانه های رایان هرکــس بــه طــور غیرمجــاز ب
یــا مخابراتــی کــه بــه وســیله تدابیــر امنیتــی حفاظــت شــده اســت 
دسترســی یابــد، بــه حبــس از نــود و یــک روز تــا یــک ســال یــا 

جــزای نقــدی یــا هــر دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد.

ــن  ــت: ای ــان گف ــتان اصفه ــور اس ــام ن ــگاه پی ــس دانش رئی
دانشــگاه بــرای هیــچ موسســه آموزشــی بــرای برگــزاری 
ــع  ــرای مقط ــری ب ــون دانش پذی ــی و آزم ــای آمادگ کاس ه

کارشناسی ارشــد فراگیــر، مجــوز صــادر نکــرده اســت.
ــزود: برخــی آموزشــگاه ها و موسســه های  مهــدی یوســفی اف
ــد  ــل می کنن ــه ای عم ــه گون ــود ب ــات خ ــی در تبلیغ خصوص
ــر  ــد فراگی ــع کارشناسی ارش ــل در مقط ــان تحصی ــه متقاضی  ک
ــد  ــن موسســه ها می توانن ــق ای ــط از طری ــه فق ــد ک تصــور کنن
وارد ایــن دوره تحصیلــی شــوند. وی افــزود: متقاضیــان ورود 
ــد  ــور بای ــگاه پیام ن ــر دانش ــد فراگی ــع کارشناسی ارش ــه مقط ب
ــرده و در  ــام ک ــج درس ثبت ن ــرای پن ــر ب ــوان دانش پذی به  عن
ــوان  ــی به عن ــورت قبول ــا در ص ــد ت ــون دهن ــرر آزم ــت مق مهل
دانشــجو پذیرفتــه شــوند. یوســفی بــا بیــان این کــه داوطلبــان 

ــور  ــگاه پیام ن ــر دانش ــد فراگی ــع کارشناسی ارش ــه مقط ورود ب
ــون  ــرای آزم ــی ب ــد در کاس هــای آمادگ ــه دلخــواه می توانن ب
ــد  ــد، تأکی ــرکت کنن ــی ش ــگاه های خصوص ــور در آموزش مذک
کــرد: متقاضیــان تحصیــل در دانشــگاه پیام نــور بایــد از طریــق 
ــام در  ــرای ثبت ن ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ب

ــد. ــدام کنن ــد اق ــر کارشناسی ارش ــون دوره فراگی آزم
ــده شــده  ــای گذران ــره و واحده ــه نم ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
در ایــن موسســه ها، به عنــوان امتیــاز بــرای ورود بــه دانشــگاه 
ــغ اخــذ شــده  ــه داد: مبال ــور محســوب نمی شــود، ادام پیام ن
ــور  ــگاه پیام ن ــهریه دانش ــزو ش ــگاه ها، ج ــن آموزش ــط ای توس
ــه  ــبت ب ــدی نس ــچ تعه ــگاه هی ــود و دانش ــوب نمی ش محس
امــور انجــام شــده توســط موسســه های آموزشــی در اســتان 

نــدارد.
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ــت  ــور اس ــر كش ــای پرخط ــي از جاده ه ــان يك ــادرود- كاش ــاده ب ج
ــه  ــه ای ك ــه گون ــد ب ــواری در آن رخ ميیده ــات ناگ ــه اتفاق ــه روزان ك
يكــی از آرزوهــای ديرينــه مــردم بــادرود و كاشــان دوبانده شــدن 
ــت ــی و ترانزي ــه راه اصل ــاده دو طرف ــن ج ــد. اي ــاده می باش ــن ج  اي

تهران-بندرعبــاس نيــز هســت كــه روزانــه شــاهد تــردد صدهــا و بلكــه 
هــزاران ماشــين ســنگين و تريلــر از ايــن مســير هســتيم.

ــن  ــان ،اصلی تري ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــه مدی ــه گفت ب
 پــروژه از محــل اعتبــارات ملــی در شهرســتان نطنــز و كاشــان،

جــاده بادرود–كاشــان اســت كــه جــزو مصوبــات ســفر رياســت 
جمهــوری بــوده كــه 370ميليــارد ریــال بــرای آن هزينــه خواهــد شــد.

ــن  ــازی در ای ــای اداره كل راه و شهرس ــعه راه ه ــاخت و توس ــر س مدي
ــه  ــه در حــال ســاخت اســت ك ــن مســير در دو قطع ــه گفــت: اي زمین
ــه دوم از  ــادرود و قطع ــمت ب ــه س ــان ب ــرف كاش ــه اول آن از ط قطع

ــد. ــرا می باش ــت اج ــان در دس ــمت كاش ــه س ــادرود ب ب
ــر  ــن محــور توســط وزی ــر اي ــزود: 18كيلومت ــی  اف  حميدرضــا اميرخان
ــر  ــه 29كيلومت ــرداری رســيد ك ــره ب ــه به ــاح و ب راه و شهرســازی افتت
ــی   ــور کل ــرار دارد، به ط ــن اداره كل در دســتور كار ق ــر آن توســط اي ديگ
از ايــن ميــزان راه  14كيلومتــر آن تــا پايــان ســال جاری افتتــاح و بــه 

می رســد. بهره بــرداري 
وی تكميــل ايــن پــروژه را منــوط بــه تخصيــص اعتبــارات الزم 
دانســت و افــزود: بــا تأميــن اعتبــار و تزريــق اعتبــار بــه پيمانــكار بــه 
ــه  ــروژه در اســرع وقــت تكميــل و ب ــن پ ــارد تومــان اي ــزان 20ميلي مي

بهره بــرداری خواهــد رســيد.
 اميرخانــی  تنهــا مشــكل پيــش روی ايــن پــروژه را عــدم تخصيــص 
اعتبــارات عنــوان كــرد و گفــت: اميــد اســت بــا تأميــن اعتبــارات الزم 
ــه  ــرد و ب ــك ب ــار ترافي ــر ب ــت زي ــرع وق ــروژه را در اس ــن پ ــوان اي بت

بهره بــرداری رســانيد.
وی اضافــه کــرد: بانــد دوم جــاده كاشــان-بادرود بــه طــول 53كيلومتر 
اســت كــه 35كيلومتــر آن در حــوزه كاشــان و 18كيلومتــر آن در حــوزه 
ــا  ــز ت ــر آن ني ــاح و 14كيلومت ــر آن افتت ــه 18كيلومت ــرار دارد ك ــز ق نطن
پايــان ســال جاری در صــورت تأميــن اعتبــار بــه افتتــاح خواهــد رســيد.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــه  ــان زینتــی ب ایجــاد ناحیــه صنعتــی تولیــد ماهی
وســعت 50 هکتــار در شــهرک صنعتی ســوم کاشــان 

بــه تصویــب رســید.
شهرســتان کاشــان دارای هشــت شــهرک صنعتــی 
بــا حــدود 900 واحــد صنعتــی و تولیــدی اســت کــه 
طــرح احــداث شــهرک صنعتــی ســوم کاشــان نیــز 
بــا مســاحت حــدود 700 هکتــار و بــا هــدف ایجــاد 

ــاک مصــوب شــده اســت.  شــهرک صنایع پ
باتوجــه بــه موقعیتــی که بــرای ایــن شــهرک در نظر 

گرفتــه شــده اســت ،شــرکت شــهرک های صنعتــی 
ــی  ــه صنعت ــهرک ناحی ــن ش ــه در ای ــر دارد ک درنظ
تولیــد ماهیــان زینتــی، شــهرک صنعتــی تخصصی 
فــرش  و  اســانس  و  تولیــد  گاب، عرقیجــات 
ــی  ــهرک صنعت ــتی در ش ــتبافت و صنایع دس  دس
ــه  ــت ک ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــان ب ــوم کاش س
ــری درزمینه هــای اقتصــادی  ــد نقــش مؤث می توان

داشــته باشــد.
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ــب ایجــاد شــهرک  ــر از تصوی ــان خب اســتان اصفه
صنعتــی تخصصــی تولیــد گاب، عرقیجــات و 

وصنایع دســتی  دســتبافت  فــرش  و  اســانس 
در شــهرک صنعتــی ســوم کاشــان داد و بیــان 
ــار  ــاحت 400هکت ــه مس ــهرک  ب ــن ش ــت: ای داش
ــب ــی کاشــان تصوی  در جلســه کمیســیون زیربنای

 شد.
محمــد جــواد بگــی ، تصریــح کــرد: احــداث ایــن 
ناحیه و شــهرک تخصصی در حاشــیه آزادراه کاشــان 
بــه قــم باتوجــه بــه جاذبه هــای گردشــگری تولیــد 
ماهیــان زینتــی، گاب، عرقیجــات و صنایع دســتی، 
می توانــد بــه یــک ظرفیــت و جاذبــه گردشــگری و 

اشــتغال زایی مناســب تبدیــل شــود. 

بــا  الزم  توافق هــای  و  مذاکره هــا  افــزود:  وی 
و  جهادکشــاورزی  محیط زیســت،  اداره هــای 
ناحیــه  تأســیس  بــرای  دامپزشــکی  ســازمان 
صنعتــی تولیــد ماهیــان زینتــی در مجــاورت 
تولیــد گاب، عرقیجــات و  شــهرک تخصصــی 
ــتی در  ــتبافت و صنایع دس ــرش دس ــانس و ف اس
 شــهرک صنعتــی ســوم کاشــان نیــز صــورت گرفتــه

ــر  ــای بی نظی ــه توانمندی ه ــا اشــاره ب  اســت.وی ب
ــی، گاب،  ــان زینت ــد ماهی ــش تولی ــان در بخ کاش
اســانس و گیاهان دارویــی، فــرش  عرقیجــات، 
 دســتبافت و صنایع دســتی و گردشــگری گفــت: 

بهره بــرداری مناســب از توانمندی هــای موجــود 
می توانــد نقــش مهمــی در تولیــد و اشــتغال منطقه، 

ــد. ــا کن اســتان و کشــور ایف
وی بــا بیــان این کــه ایــن کار، گام مهمــی در تحقــق 
اهــداف اقتصادمقاومتــی اســت افــزود: تحقــق 
ایــن امــر نیازمنــد حمایــت ویــژه و همه جانبــه 
ســازمان های دولتــی مرتبــط و همراهــی و تعامــل با 
فعــاالن بخــش خصوصــی و اتحادیه هــای صنفــی 

ــت. ــن بخش هاس ــال در ای فع
ــزرگ  ــتان های ب ــی از شهرس ــان را یک ــی، کاش بگ
ــرداری  ــت: بهره ب ــرد و گف ــوان ک ــی کشــور عن صنعت
ــرمایه و  ــذب س ــر ج ــاوه ب ــه ع ــن دو مجموع از ای
 اشــتغال زایی در منطقــه، مســیر خروج شهرســتان از 
ــاجی را  ــای نس ــوزه تولیده ــودن در ح ــدی ب تک بع

همــوار مــی ســازد.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

برداشت انار در نجف آباد آغاز شد
ــار از  ــاز برداشــت ان ــاد از آغ ــاد کشــاورزی نجف آب مدیرجه
ســطح 640 هکتــار از باغ هــای ایــن شهرســتان خبــر داد و 
گفــت: ســطح زیــر کشــت انــار در ایــن شهرســتان شــامل 
ــرد ــا عملک ــارور ب ــار ب ــارور و 640 هکت ــر ب ــار غی  120 هکت

6 ُتن در هکتار است.

ــود در  ــار موج ــام ان ــده ارق ــزود: عم ــری اف ــی مطه مجتب
نجــف آبــاد شــامل انــار ملــس، دانــه قرمز، نــادری بــادرود 
و آلــک معمولــی اســت. آغــاز فصــل برداشــت انــار در ایــن 
ــط  ــا اواس ــام زودرس ت ــر در ارق ــل مه ــتان از اوای شهرس
آبــان در ســایر ارقــام اســت. وی گفــت: پیش بینــی 
ــان فصــل برداشــت بیــش از  ــا پای  می شــود کشــاورزان ت
ــتان  ــن شهرس ــات ای ــار را از باغ ــن ان ــزار و 800 ُت ــه ه س

ــد.  ــت کنن برداش
وی کاهــش منابــع آب زیرزمینــی، وزش بادهــای شــدید 
در زمــان گل دهــی، گرمــای شــدید تابســتان و آفــت کــرم 
گلــوگاه انــار را از عوامــل عمــده کاهــش محصــول در ایــن 

شهرســتان برشــمرد.

9 هزار بازدید از 5 اتحادیه صنفی 
درمهرماه

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــاف اس ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
اشــاره بــه طــرح ویــژه ایــن نهــاد اظهــار کــرد: در ســال 96 
بیــش از 9 هــزار بازرســی از واحدهــای صنفــی زیرمجموعه 
ــو،  ــروش، خــرازی و تریک ــای پوشــاک دوخته ف اتحادیه ه

ــر انجــام شــد. ــاب لوازم التحری کفاشــان، ســراجان و کت
جــواد محمــدی فشــارکی ادامــه داد: در نتیجــه ایــن 
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــکیل و ب ــده تش ــی ها 235 پرون بازرس
دســتگاه های مربوطــه ارجــاع داده شــده اســت. همچنیــن 
ارزش ریالــی پرونده هــای تشــکیل شــده در ســال جــاری 
نیــز بــه نســبت ســال گذشــته 133 درصــد رشــد داشــته 
اســت. وی ارزش ریالــی پرونده هــای تخلــف ثبــت شــده 
توســط بازرســان ایــن نهــاد را بیــش از 253 میلیــارد 
ــی ها  ــن بازرس ــه ای ــت: در نتیج ــرد و گف ــوان ک ــال عن  ری

329 واحد صنفی بدون پروانه نیز شناسایی شد . 

 تشکیل شورای تعزیه در 
بویین میاندشت

مدیــر اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان بوییــن 
میاندشــت گفــت: در دهــه اول محــرم بیــش از 150مجلس 
ــه  ــزار شــد ک ــن میاندشــت برگ ــه در شهرســتان بویی تعزی
ــه،  ــرای ســاماندهی گروه هــای تعزی در همیــن راســتا  و ب
امســال شــورای تعزیــه شهرســتان تشــکیل و بــا برگــزاری 

انتخابــات، اعضــای شــورای تعزیــه انتخــاب شــدند.
ــی  ــازوی حمایت ــه را ب ــورای تعزی ــی، ش ــن کیخای    حس
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان دانســت و 
افــزود:  بیمــه تعزیه خوان هــا و ســاماندهی گروه هــای 
تعزیــه شهرســتان در دســتور کار اســت و بــه زودی همایش 
ــت  ــن میاندش ــتان بویی ــت)ع( شهرس ــان اهل بی پیرغام
برگــزار می شــود. وی گفــت: 17 گــروه ثبــت شــده و فعــال 

ــد. ــت می کنن ــتان فعالی ــن شهرس ــه، در ای تعزی

خسارت میلیاردی به باغداران 
علویجه ای  

امســال از هــزار و 200 تــن هلــوی تولیــد شــده شــهر 
ــد. ــل ش ــات تبدی ــه ضایع ــن ب ــزار ت ــش از ه ــه بی علویج
ــود  ــل نب ــه دلی ــت: ب ــاد گف ــاورزی نجف آب ــر جهادکش مدی
ــن محصــول  ــد بیــش از 80 درصــد ای ــازار خری تقاضــا و ب
باغــی روی دســت باغــداران مانــد و تبدیــل بــه ضایعــات 

شــد.
مجتبــی مطهــری افــزود: ورود بی رویــه هلــو از اســتان هایی 
آذربایجان شــرقی   ، وبختیــاری  محــال  چهــار  ازجملــه 
تولیــدی  هلــوی  رکــود  موجــب  مرکــزی  و  فــارس   ،
هــزار  خریداری نشــدن  همچنیــن  شــد.  شــهر  ایــن 
از  بیــش  موجــب خســارت  شــهر  ایــن  هلــوی   تــن 

20 میلیارد ریال به باغداران شده است. 
هلــوی  خریــد  قصــد  میوه فروشــی ها  افــزود:  وی 
ــه  ــد ک ــد دارن ــه تولی ــت هزین ــف قیم ــا نص ــداران را ب باغ
ــو هــم  ــرای برداشــت هل ــه کارگــر ب ــن قیمــت هزین ــا ای ب

نمی شــود. تأمیــن 

گوگرد به محصوالت جانبی 
ذوب آهن اصفهان اضافه شد

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

بــه همــت تاشــگران مديريــت توليــدات كک و مــواد 
شــيميايي در ســال» اقتصــاد مقاومتــي،  تولید و اشــتغال« 
گوگــرد بــه محصــوالت جانبــی ذوب آهــن اصفهــان اضافــه 
شــد. سرپرســت واحــد 2 بازیابــی مــواد شــرکت ذوب آهن 
ــک و دو و  ــماره ی ــای ش ــف باتری ه ــس از توق ــت : پ گف
نیــاز شــدید کارخانــه بــه کک، راه انــدازی پــروژه کک ســازی 
تــوازن در اولويــت اول کارخانــه قــرار گرفــت. عائــی افــزود: 
مقــرر شــد باتــری شــماره ســه بــه همــراه واحــد دو زغــال 
و بخشــی از واحد هــای پاالیشــگاه دو گاز کک و انــرژی و 
ــل  ــدازی و ســپس مابقــی واحد هــا تکمی بیوشــیمی راه ان
ــذا ایــن مهــم انجــام و در  و در مــدار تولیــد قــرار گیــرد، ل
اســفند مــاه 1391 بهره بــرداری از باتــری شــماره ســه آغــاز 

گردیــد.
ــن  ــه اي ــخ ب ــواد  در پاس ــی م ــد 2 بازیاب ــت واح  سرپرس
ســوال كــه راه انــدازی واحــد کاوس و تصفیــه کامــل گاز کک 
ــکان  ــق ام ــن طري ــت : از اي ــن گف ــی دارد ، چني چــه مزاياي
ــد ،   ــر ش ــه میس ــای کارخان ــه بخش ه ــرف آن در کلی مص
ــی  ــرف گاز طبیع ــی از مص ــدار قابل توجه ــه مق ــن ب بنابرای
ــد . ــل ش ــه ای حاص ــل ماحظ ــی قاب ــته و صرفه جوئ کاس

بازگشایی مسیرهای اقتصادی به قطب صنعتی اصفهان:

از احداث شهرک صنعتی گالب تا ایجاد ناحیه صنعتی ماهیان زینتی درکاشان
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کوتاه اخبار 
تعویض بیش از هزار و 800 دستگاه 

کنتور خراب در کرمان 
محمــد طاهــری، رییــس هیئــت مدیــره و مدیرعامل 
ــه  ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
منظــور محاســبه میــزان دقیق آب توســط مشــترکین 
ــال  ــرداد امس ــی م ــد، ط ــدون درآم ــش آب ب و کاه
هــزار و 883 دســتگاه کنتــور خــراب در اســتان 

ــض شــد. ــان تعوی کرم
وی افــزود: ایــن تعــداد کنتــور خــراب در شهرســتان 
هــای بافــت، بردســیر،بم ، جیرفــت، رفســنجان، 
زرنــد، ســیرجان ، شــهربابک، کرمــان و کهنــوج بودنــد 

کــه تعویــض شــدند.

احداث مدرسه خیری در شهرکرد 
پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل   ، امیــدی  بهــروز 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: دبیرســتان ۱۲ کاســه 
ــژاد ، توســط  ــی ن ــو مصل پســرانه متوســطه دوم آری
ــه  ــر مدرســه ســاز در ناحی ــژاد خی ــی ن ــاس مصل عب

ــد. ــداث ش ــهرکرد اح ــک ش ی
ــاحت  ــه مس ــی ب ــه در زمین ــن مدرس ــزود: ای وی اف
چهــار هــزار مترمربــع و زیربنــای دو هــزار و ۱۰۰ متــر 
مربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۴۵ میلیــارد ریال در ســه 

طبقــه ســاخته شــده اســت.

ثبت ملی آیین عزاداری 
عّم کبارم درابرکوه 

عــّم کبــارم نوعــی عــزاداری مختص شــب عاشــورا در 
ابرکــوه اســت کــه بــه شــماره ۱۴۵۰ در کمیتــه ثبــت 

ملــی میــراث ناملمــوس کشــور بــه ثبــت رســید.
پیــش از ایــن، آثــاری ماننــد موســیقی مراســم 
ــوش  ــی و ج ــی جفت ــده بندی، زنجیر زن ــرم، ش مح
دور در ایــن شهرســتان بــه ثبــت ملــی رســیده بــود.

کمک زائران کاروان حج تمتع 
به نیازمندان 

ــهرکرد،  ــع ش ــج تمت ــای ح ــی از کاروان ه ــران یک زائ
ــدان  ــه نیازمن ــوازم خانگــی ب ــه فــرش و ل یــک تخت

ــد.  اهــدا کردن
ــال  ــع امس ــج تمت ــای ح ــی از کاروان ه ــران یک زائ
ــه  ــی ب ــوازم خانگ ــرش و ل ــه ف ــک تخت ــهرکرد، ی ش
ــک  ــرای کم ــال ب ــزار ری ــون و ۱۵۰ ه ارزش ۱۱ میلی
بــه نیازمنــدان، بــه یکــی از مراکــز نیکــوکاری محلــه 
وابســته بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 

ــد. ــدا کردن ــاری اه ــال و بختی چهارمح
ایــن زائــران از کاروان حــج الرضــا )ع( شــهرکرد 
)شــماره ۱8۱۱۶( در حــج تمتــع ۹۶ هســتند کــه ایــن 
مبلــغ را در جریــان ســفر بــه ســرزمین وحــی جمــع 

ــد. آوری کردن

بهره برداری از زیرگذر آزادی کرمان
تا پایان امسال 

عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
اســتانداری کرمــان گفــت: براســاس گــزارش هــای 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــدان آزادی، ب ــذر می ــروژه  زیرگ پ
تمــام مســائل و مشــکات، حداکثــر تــا پایــان 

امســال بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. 
مصطفــی موســوی سرپرســت معاونــت هماهنگــی 
امــور عمرانــی اســتانداری کرمــان در جلســه عمــران 
ــرفت  ــد پیش ــی از رون ــه گزارش ــن ارای ــهری ، ضم ش
پــروژه هــای در دســت اجــرای شــهر کرمــان، افــزود: 
عملیــات احــداث تقاطــع غیــر هــم ســطح ولی عصــر 
)عــج( در مرحلــه کابــل کشــی نهایــی، نصــب 
ــپ  ــلح رم ــاک مس ــات خ ــا و عملی ــت اندازه دس
هاســت. وی از پیشــرفت ۹۰ درصــدی پــروژه تقاطــع 
ــر  ــی عصر)عــج( شــهر کرمــان خب غیرهم ســطح ول
ــون تعــداد ۱۴۴ ســیگمنتال مــورد  داد و گفــت: تاکن
نیــاز ایــن پــل نصــب شــده اســت و ایــن پــروژه در 

ــه بهــره بــرداری مــی رســد. آینــده  نزدیــک ب

درخشش۳ دانش آموز چهارمحالی 
در المپیادهای علمی کشور

 مدیــر کل آمــوزش وپــرورش اســتان چهــار محــال 
ــاری از درخشــش ســه دانــش آمــوز اســتان  وبختی
چهارمحــال و بختیــاری در المپیــاد هــای علمــی 

ــر داد.  کشــور خب
بهــروز امیــدی اظهــار کــرد: ســه دانــش آمــوز مرکــز 
متوســطه  دوم  دوره  بهشــتی  تیزهوشــان شــهید 
شــهرکرد در المپیادهــای علمــی کشــور یــک مــدال 
طــا و دو مــدال نقــره کســب کردند.امیــدی افــزود: 
ــت  ــته زیس ــای رش ــدال ط ــور ، م ــی پ ــا کیان رض
شناســی، عرفــان مظفــری مــدال نقــره رشــته 
فیریــک وکــورش صادقــی مــدال نقــره رشــته ادبــی 

ــرد. ــب ک را کس

همایش آموزشی پیشگیری 
از دیابت در شهرکرد 

ــت،  ــاری دیاب ــگیری از بیم ــی پیش ــش آموزش همای
ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــژه کارکن وی
بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در 
ســالن ابــن ســینای شــهرکرد برگــزار شــد.بازآموزی 
ــدگان نســبت  و ارتقــای ســطح آگاهــی شــرکت کنن
ــت پیشــگیری،  ــت و اهمی ــن دیاب ــاری مزم ــه بیم ب
کنتــرل و درمــان بــه موقــع آن، از اهــداف ایــن 

ــود. ــک روزه ب ــش ی همای
ارســان خالدی فــر ، سرپرســت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 
و بختیــاری در ایــن همایــش گفــت: اصــاح شــیوه 
زندگــی بــا محوریــت تغذیــه ســالم، افزایــش 
در  موثــر  عوامــل  از   ، ورزش  و  بدنــی  فعالیــت 
ــاری  ــوارض بیم ــش ع ــرل و کاه ــگیری و کنت پیش

ــت. ــت اس دیاب

H.Babaie@eskimia.ir
حدیث بابایی گروه استانها

نخســتین آییــن تجلیــل از خادمــان عاشــورایی 
ــا  ــزد و ب ــز ی ــیمای مرک ــدا و س ــت ص ــه هم ــزد ب ی
ــده  ــزدی نماین ــت هللا محمدرضــا ناصری ی حضــور آی
ــی  ــزد، داراب ــه ی ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ولی فقی
ــز  ــیمای مرک ــدا و س ــتان های ص ــور اس ــاون ام مع
یــزد، ســیدمحمد میرمحمــدی اســتاندار یــزد، مهدی 
ــئوالن و  ــی از مس ــزد و جمع ــهردار ی ــژاد ش جمالی ن

ــزار شــد. ــدهللا الحســین)ع( برگ ــان اباعب پیرغام
در ایــن مراســم از پیرغامــان امــام حســین)ع( در 
ــای  ــی، هیئت ه ــه و مداح ــعر، نوح ــای ش بخش ه
ــای  ــورا و عزاداری ه ــه عاش ــاالن عرص ــی، فع مذهب
امــام حســین)ع( و مدیــران پیشــین و جدیــد صــدا 

و ســیمای مرکــز یــزد تجلیــل بــه عمــل آمــد.
نهادینــه  مداحی هــا  محتــوای  در  ظلم ســتیزی 

ــود. ش
آییــن  در  یــزدی  ناصــری   محمدرضــا  آیــت هللا 
تجلیــل از خادمــان عاشــورایی یــزد بــا اشــاره 
در  مســائل  مهم تریــن  از  یکــی  این کــه  بــه 
ــعار  ــوای اش ــین)ع( محت ــام حس ــای ام عزاداری ه
مداحی هــا  کــرد:  اظهــار  اســت،  مداحی هــا  در 
زندگــی  منــش  و  ســیره  از  برگرفتــه   بایــد 

حضرت امام حسین)ع( باشد.
از  کمــی  تعــداد  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 

مداحــان بــرای این کــه ریتــم مداحــی آن هــا 
بــه هــم نخــورد محتــوا را بــه گونــه ای تنظیــم 
واقعیــت  بــا  شــباهتی  هیــچ  کــه  می کننــد 
حضــرت  شــهادت  از  شــده  ذکــر  مقاتــل   و 

امام حسین)ع( ندارد.

ــداف  ــن اه ــت تبیی ــر اهمی ــزد ب ــه ی ــام جمع ام
کــه  درس هایــی  و  حســین)ع(  امــام  قیــام 
ــه ویــژه نســل جــوان  ــه جامعــه ب ــرای مــا دارد ب ب
وظایفــی  مهم تریــن  از  افــزود:  و  تأکیــد کــرد 
کــه شــاعران، مداحــان و ســخنرانان مراســم 
دارنــد  برعهــده  حســین)ع(  امــام  عــزاداری 
 توجــه بــه اهمیــت انتقــال ایــن ارزش هــا بــه

جامعه است.

و  مداحی هــا  محتــوای  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــود ک ــن ش ــی تدوی ــه صورت ــد ب ــخنرانی ها بای س
انســان را بــه ســمت ســعادت بــه خیــری هدایــت 
بایــد  کنــد، تصریــح کــرد:  اشــعار مداحی هــا 
ــر ظالمــان و  اهمیــت ایســتادگی و مقاومــت در براب

ــد. ــان کنن ــه بی ــه جامع ــان را ب ــتکبران جه مس
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد بــا اشــاره 
و آمریــکا  آن  رأس  در  و  اســتکبار  این کــه   بــه 
رژیــم صهیونیســتی در همــه حــال بــه دنبال دشــمنی 
ــا ملــت ایــران اســت و ســعی دارنــد عزاداری هــای  ب
ــرد،  ــا بگی ــام حســین)ع( را از م ــی ودرســت ام واقع
خاطــر نشــان کــرد: تبییــن ایــن دشــمنی ها از دیگــر 
ــژه در  ــورت وی ــه ص ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس موضوعات

ــود. ــده ش ــا گنجان مداحی ه
 گردشگران ۲8 کشور در عزاداری های 

استان یزد حضور داشتند.
ســیدمحمد میرمحمــدی اســتاندار یــزد در ایــن 
ــزاداری  ــم ع ــه مراس ــه این ک ــاره ب ــا اش ــش ب همای
ــزار  ــل برگ ــر از قب ــر ســال بهت ــام حســین)ع( ه ام
می شــود، اظهــار کــرد: هرچــه کــه پیــش می رویــم 
شــاهد افزایــش نظــم و کیفیــت عزاداری هــای امــام 

ــزد هســتیم. حســین)ع( در ی
گونــه ای  بــه  یــزد  عــزاداران  داد:  ادامــه   وی 
عمــل کردنــد کــه مراســم یــزد در دنیــا مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه و هــر ســاله شــاهد حضــور گردشــگران 

خارجــی در یــزد هســتیم کــه تنهــا بــرای دیــدن ایــن 
ــد. ــزد ســفر کرده ان ــه ی مراســم ب

اســتاندار یــزد بــه حضــور بیــش از ۲۰۰ گردشــگر خاص  
در مراســم عاشــورای حســینی در یــزد اشــاره و افــزود: 
ایــن گردشــگران بــا ۲8 ملیــت در اســتان یــزد حضــور 
ــد و در نقــاط مختلــف اســتان عزاداری هــا  پیــدا کردن

را مشــاهده کردنــد.
میرمحمــدی بــا بیــان ایــن کــه ظرفیت هــای اســتان 
ــیار  ــان بس ــه جهانی ــام ب ــی اس ــه معرف ــزد در زمین ی
زیــاد اســت؛  خاطرنشــان کــرد: بایــد برنامه ریزی هــا 
بــه صورتــی باشــد کــه زمینــه جــذب هرچــه بیشــتر 
جوانــان بــه مســاجد و مراســم مذهبــی را فراهــم کند.
 همایش های تجلیل از پیرغالمان حسینی 

در یزد برگزار می شود 
احمــد پهلوانیــان نیــز در همایــش تجلیــل از خادمــان 
ــی  ــچ جای ــه هی ــه این ک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــورایی ی عاش
ــار کــرد: یکــی از  ــدارد، اظه ــزد حســینه ن ــدازه ی ــه ان ب
جهاتــی کــه ایــن اســتان بــه عنــوان حســینیه ایــران 
هیئت هــای  تعــدد  دلیــل  بــه  شــده  نام گــذاری 

ــت. ــزاداری اس ع

ــس  ــاالی مجال ــیار ب ــداد بس ــه داد: تع وی ادام
ــر  ــی دیگ ــم یک ــین)ع( ه ــام حس ــزاداری ام ع
از دالیلــی اســت کــه ایــن اســتان بــه حســینیه 
ــع در  ــور قط ــه ط ــده و ب ــذاری ش ــران نام گ ای
هیــچ کجــای دنیــا مجالــس عــزاداری بــه انــدازه 
اســتان یــزد برگــزار نمی شــود و در طــول ســال 
تمــام خیابان هــا و کوچه هــای یــزد شــاهد 

ــتند. ــزاداری هس ــس ع ــزاری مجال برگ
مدیــرکل صــدا و ســیای یــزد بــه محتــوای 
مداحی هــا  اشــعار  مســتند  و  غنــی  بســیار 
افــزود:  و  اشــاره  یــزد  نوحه ســرائی های  و 
بســیاری از اشــعار مداحــان در یــزد عینــا مقتــل 
ــت  ــعر روای ــان ش ــا زب ــین)ع( را ب ــام حس ام

. می کننــد
همایــش  برگــزاری  عــدم  بــه  پهلوانیــان 
پیرغامــان حســینی در یــزد خاطــر نشــان 
ــن  ــزاری چنی ــرورت برگ ــه ض ــه ب ــرد: باتوج ک
برنامــه  ای در اســتان یــزد، برنامه  ریزی هــای 
الزم بــرای برگــزاری نخســتین همایــش تجلیــل 

انجــام شــد. از خادمان حســینی در یــزد 

در آیین تجلیل از خادمان عاشورایی یزد مطرح شد

حضور گردشگران ۲۸کشور 
در عزاداری های استان یزد

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
و بختیــاری ، از آغــاز اجــرای طــرح بیمــه پایــه کشــاورزی بــا 
ــی محصــوالت  ــد و خودکفای ــور تولی ــه منظ ــت ب ــت دول حمای

ــر داد. غذایــی خب
حمیدرضــا دانــش ، محصــوالت زراعــی، باغــی و دامــی 
مشــمول ایــن نــوع بیمــه حمایتــی را شــامل گنــدم آبــی ودیم، 
انگــور، ســیب، پســته و دام ســبک عشــایری و دام ســنگین 

ــرد. ــوان ک ــی و بومــی عن صنعت
وی گفــت: در بخــش پــرورش طیــور نیــز مــرغ نیمچه گوشــتی 

و تخــم گــذار مشــمول بیمــه پایه اســت.
ــت  ــرد: 8۵ درصــد حــق بیمــه توســط دول ــح ک ــش تصری دان
داشــتن  الزمــه  را  پایــه  بیمــه  مــی شــود.وی   پرداخــت 
ــه  ــرداران در بیم ــره ب ــزود: به ــر دانســت و اف ــای دیگ ــه ه بیم

پایــه حداکثــر ۱۵ درصــد حــق بیمــه را پرداخــت مــی کننــد، امــا 
میــزان غرامــت آن چندیــن برابــر اســت.

ــه  ــوع بیم ــن ن ــت ای ــت غرام ــرایط پرداخ ــه وی، ش ــه گفت ب
ــت بحــران، هواشناســی و ســتادهای ــام مدیری ــق اع ــا طب  ب

 بیمه ای قابل پرداخت است.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
و بختیــاری افــزود: انــواع خدمــات بیمــه ای قبلــی نیــز بــرای 
ســایر محصــوالت همچنــان در صنــدوق بیمــه ای کشــور انجــام 

مــی شــود.
ــن  ــون ت ــاری بیــش از ۱.۵ میلی ســاالنه در چهارمحــال وبختی
محصــوالت باغــی، زراعــی، دامــی و شــیات تولیــد مــی شــود، 
ــزار ــا ۶۶ ه ــار ب ــزار هکت ــتان ۲7۰ ه ــت اس ــر کش ــطح زی  س

 بهره بردار است. 

عبدالرضــا انتظــاری افــزود: در شــش ماهــه نخســت 
امســال 8۱8 میلیــون و 3۵۰ هــزار لیتــر فــرآورده نفتــی بــه 
ــن  ــدت مصــرف بنزی ــن م ــت: در ای مصــرف رســید.وی گف
موتــور ۲۵7میلیــون و 8۶۰هــزار لیتــر بــوده کــه نســبت بــه 

ــش داشــت. ــل 7,3درصــد افزای ــدت مشــابه ســال قب م
وی افــزود: در شــش ماهــه نخســت امســال، شــش 
میلیــون و 7۱۹ هــزار لیتــر نفــت ســفید در اســتان مصــرف 
ــه  ــا کاهش۱۲,7درصــدی نســبت ب ــدار ب ــن مق ــه ای شــد ک
مصــرف مــدت مشــابه در ســال گذشــته همــراه شــده 

ــت. اس
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه 
ــن منطقــه  ــاره مصــرف نفــت کــوره مصرفــی در ای ــزد درب ی
ــازه  ــی در ب ــرآورده نفت ــن ف ــرف ای ــد: مص ــادآور ش ــز ی نی

زمانــی یادشــده بــه بیــش از ۲3 میلیــون و ۹7۶ هــزار لیتــر 
رســیده کــه ایــن مقــدار نیــز نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــه توســعه  ــش دارد. انتظــاری، ادام ــل ســه درصــد افزای قب
شــبکه گاز شــهری در صنایــع ، شــهرها و روســتاهای بــدون 
گاز مایــع و مدیریــت مصرفــه بهینــه مصــرف کننــدگان را از 
دالیــل اصلــی کاهــش مصــرف نفــت ســفید و نفــت کــوره 
برشــمرد. وی همچنیــن از توزیــع ۵۴۱ میلیــون و ۴78هــزار 
مترمکعــب گاز طبیعــی فشــرده )ســی ان جــی(از ســوی ۴۶ 
ــاب جایــگاه تــک منظــوره و چندمنظــوره در بهــار امســال  ب
ــدار  ــن مق ــرف ای ــزود: مص ــر داد و اف ــه خب ــن منطق در ای
ــته و  ــمگیری داش ــر چش ــن اث ــرف بنزی گاز CNG در مص
ــه همــراه  ــه همیــن میــزان صرفــه جویــی در مصــرف را ب ب

داشــته اســت .

استانها

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای طرح بیمه پایه محصوالت کشاورزی 
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی یزد خبر داد:

افزایش 9 درصدی مصرف فرآورده نفتی در استان یزد

کوتاه از استانها
 آغاز برداشت لوبیا 

در چهارمحال و بختیاری 
کل  اداره  زراعــت  مدیــر   ، بیک بــکان  ســیروس 
آغــاز  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  جهادکشــاورزی 
برداشــت لوبیــا در ســطح پنــج هــزار هکتــار از مــزارع 
اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن برداشــت تــا نیمــه دوم 

ــه دارد. ــاه ادام مهرم
وی بــا بیــان میانگیــن برداشــت ســه تــن لوبیــا در هر 
هکتــار از مــزارع اســتان ، پیــش بینــی کــرد: محصــول 
امســال ایــن ســطح بــه بیــش از ۱۴ هــزار تــن برســد.

ــاری  ــش ۴۰۰ هکت ــه افزای ــا اشــاره ب ــکان ، ب ــک ب بی
ســطح زیــر کشــت لوبیــا در مقایســه با ســال گذشــته 
ــتان های  ــزود: شهرس ــاری ، اف ــال و بختی در چهارمح
لــردگان، شــهرکرد و کیــار دارای عمــده مناطــق کشــت 

ایــن محصــول در اســتان هســتند.

اعضای بدن کودک 
هفت ساله میبدی اهدا شد 

قاســمی ، مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــا گفــت: 
ــین )ع( و  ــام حس ــوگواری ام ــام س ــا ای ــان ب همزم
یارانــش ، اعضــای بــدن پســر هفــت ســاله میبــدی 

اهــدا شــد.
 وی افزود:ایــن کار بــا ایثــار و فــداکاری خانــواده 
آریــن نعمتــی دیندارلــو اهــل اســتان فــارس و ســاکن 
شهرســتان میبــد کــه بــر اثــر عارضــه مغــزی در بخش 
ــتری  ــون بس ــتان رهنم ــژه بیمارس ــای وی ــت ه مراقب

بــود ، انجــام شــد.

۳۵۲ کیلو گرم مواد مخدر 
در کرمان کشف شد 

ــان ، از  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــین فرمانده جانش
کشــف 3۵۲ کیلو گــرم مــواد مخــدر و دســتگیری دو 
قاچاقچــی در درگیــری بــا ســوداگران مــرگ خبــر داد. 
ســرهنگ ناصــر فرشــید در بیــان جزییــات ایــن خبــر 
اظهار داشــت: در راســتای مبــارزه شــبانه روزی بــا 
باندهــای بــزرگ مــواد مخــدر و ضربــات متعــدد بــر 
ــی  ــی و عملیات ــای اطاعات ــرگ، تیم ه ــوداگران م س
پلیــس شهرســتان قلعه گنــج و اســتان ســمنان، 
اعضــای یــک بانــد مســلح قاچــاق مــواد مخــدر کــه 
قصــد انتقــال مــواد مخــدر از اســتان های جنوبــی بــه 

ــدند. ــایی ش ــتند، شناس ــر را داش ــاط دیگ نق
ــردد  ــی از محــل ت ــس از رصــد اطاعات ــزود: پ وی اف
اعضــای ایــن بانــد مســلح و بــزرگ در منطقــه »چهــل 
منــی« واقــع در محــور قلعه گنــج بــه کهنــوج، دو 
ــواد  ــال م ــال انتق ــه در ح ــژو ک ــودروی پ ــتگاه خ دس

ــوند. ــی می ش ــت و بازرس ــد، وارد ایس ــدر بودن مخ

نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی 

ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: طــی شــش مــاه 
ــل و  ــاوگان حم نخســت ســال جــاری ۹۹ دســتگاه ن
ــن اســتان  ــار در ای ــی بخــش مســافر و ب ــل عموم نق

ــد. ــازی ش نوس
احمــد جمشــیدی اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد ۶۶ 
ــوس، 7  ــتگاه اتوب ــری ، ۶ دس ــاوگان بارب ــتگاه ن دس
ــه  ــوس و ۲۰ دســتگاه ســواری کرای ــی ب دســتگاه مین
اســت.به گفتــه وی، تســهیات کــم بهــره بــرای 
نوســازی و توســعه نــاوگان مســافربری بیــن شــهری 
در ایــن اســتان بــا بازپرداخــت پنــج ســاله و متناســب 
ــا کارمــزد ۶ و ۱۰ درصــد  ــا نــوع خــودروی انتخابــی ب ب
پرداخــت مــی شود.جمشــیدی ادامــه داد: تســهیات 
براســاس 7۰ درصــد قیمــت خــودرو و شــامل ســواری 
ــی  ــدا و مین ــوس، ون هیون ــوس، اتوب ــی ب ــه، مین کرای

ــی شــود. ــک درب پرداخــت م ــوس ت ب

 اشتغال پایدار با آموزش 
و کسب مهارت محقق می شود

رییــس مرکــز فنــی و حرفــه ای شهرســتان بردســیر 
بــا بیــان اینکــه دوره ایمنــی در محیــط کار در راســتای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال در ایــن 
شهرســتان برگــزار مــی شــود ، گفــت: اشــتغال پایــدار 

بــا آمــوزش و کســب مهــارت محقــق مــی شــود.
حســین عالــم زاده افــزود: دوره ایمنــی در محیــط کار 
ــر  ــنبه ه ــای پنجش ــدی روزه ــری میرمحم ــا مربیگ ب

هفتــه در ایــن مرکــز برگــزار مــی شــود.
ــا اســتقبال  ــاه ب ــن دوره از ششــم مهرم ــت: ای وی گف
۲۰ نفــر از کارکنــان صنایــع فــوالد و جوانــان شهرســتان 

بردســیر آغــاز شــده و تــا آخــر آذرمــاه ادامــه دارد.
ــا  ــن دوره ه ــزاری ای ــت برگ ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــز  ــوی مرک ــاص از س ــای خ ــزاری دوره ه ــت: برگ گف
ــای  ــر توانمندســازی نیروه ــاوه ب ــه ای، ع ــی حرف فن
جویــای کار  جوانــان  صنایــع،  بخــش  در  شــاغل 
شهرســتان را نیــز بــرای جــذب بهتــر در بخــش صنایــع 

ــد. ــا مــی کن مهی

معرفی 6 کتاب ویژه نابینایان 
و کم  بینایان در یزد

کــم  بینــای  و  نابینــا  اعضــای  از  نفــر   شــش 
ــت  ــزد در نشس ــتان ی ــی اس ــای عموم ــه  ه کتابخان
ــه  ــراد ب ــن اف ــژه ای ــدس وی ــاع مق ــوان دف ــاب  خ کت

ــد. ــود پرداختن ــده خ ــار برگزی ــی آث معرف
در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی بنیــاد حفــظ آثــار و 
نشــر ارزش  هــای دفــاع مقــدس اســتان برگــزار شــد، 
ــته  ــدس« نوش ــاع مق ــا دف ــنایی ب ــاب  های»آش کت
منصــور منصــوری، »دختــر شــینا« اثــر بهنــاز ضرابــی 
 زاده بــه ترتیــب توســط محمدحســن پارســائیان و 

ــد. ــی ش ــران معرف ــرای حاض ــتی ب ــین دش حس
ــور،  ــی  پ ــه رضای ــدی زارع، فهیم ــن محمدمه همچنی
ــب  ــه ترتی ــتی ب ــدی دش ــر و محمدمه روح  هللا رنجب
ــه معرفــی کتــاب هــای »آخریــن شــلیک« نوشــته  ب
کاظــم فرامــرزی، »نورالدیــن پســر ایــران« مجموعــه 
ــرم  ــای ن ــی، »خاک ه ــن عاف ــید نورالدی ــرات س خاط
ــا  ــه ج ــی ک ــف و »پای ــعید عاک ــته س ــک« نوش کوش

ــد. ــور پرداختن ــر ســید ناصــر حســینی  پ ــد« اث مان

امــان هللا علیمــرادی در جمــع  حجت االســام 
عــزاداران حســینی در خانــه وقفــی ســادات 
خوشــرو در کرمــان اظهــار داشــت: پیامبــر گرامــی 
اســام)ص( در جماتــی کوتــاه راه و مســیر 

ــت. ــان داده اس ــا نش ــه م ــی را ب زندگ
ــرح  ــک ط ــر)ص( ی ــه پیامب ــان این ک ــا بی وی ب
ــی  ــر حت ــت بش ــرای هدای ــه ب ــع و جاودان جام
ــت  ــرده اس ــه ک ــود ارائ ــات خ ــد از حی ــرای بع ب
ــه  ــد ک ــی می فرمای ــرت در حدیث ــت: آن حض گف

ــین«. ــن حس ــا م ــی و ان ــین من »حس
در مجلــس  اســتان کرمــان  مــردم  نماینــده 

ــه  ــن جمل ــی ای ــری در تفســیر معن ــرگان رهب خب
ــر دو  ــث پیامب ــن حدی ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
بخــش دارد افــزود: اگــر چــه کلمــات و جمــات 
پیامبــر)ص( کوتــاه اســت امــا مســیر انســانیت را 
تــا قیامــت بــه مــا نشــان داده و هیــچ ابهامــی در 

ــدارد. مســیر حــق وجــود ن
ــات  ــاالت و صف ــه کم ــه هم ــان این ک ــا بی وی ب
و ارزش هــای نفســانی کــه در وجــود نازنیــن 
از  نشــأت گرفتــه  اســت  حســین)ع(  امــام  
ــرد:  ــان ک ــت خاطرنش ــر)ص( اس ــود پیامب وج
ــیر را  ــود مس ــام خ ــا قی ــز ب ــین)ع( نی امام حس

بــرای همیشــه بــرای مــا روشــن کــرد و نهضــت 
حســینی هیچــگاه فرامــوش نمی شــود.

علیمــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه امــام حســین)ع( 
قیــام خــود را قیــام پیامبــر اســام)ص( می دانــد 
گفــت: آن حضــرت در بیــان اهــداف عاشــورا 
ــردم  ــام ک ــت جــدم قی ــرای اصــاح ام ــود ب فرم
ــد حســین)ع( شایســتگی و  ــچ کــس مانن و هی

ــن کار را نداشــت. ــت ای صاحی
ــان این کــه بزرگتریــن منکــر آن زمــان  ــا بی وی ب
ایــن بــود کــه حکومــت الهــی بــه یــک حکومــت 
اســتبدادی و موروثــی تبدیــل شــده بــود افــزود: 

ســیره نبــوی در حــال فراموشــی بــود و انحرافــات 
زیــادی در دیــن خــدا به وجــود آمــده بــود.

در مجلــس  اســتان کرمــان  مــردم  نماینــده 
خبــرگان رهبــری تصریــح کــرد: امــروز همــه 
مســتکبران عالــم از آمریــکای جهانخــوار تــا 
اســرائیل غاصــب در صــدد هســتند تــا اســام و 
مکتــب حســین)ع( را از بیــن بــرده و هیــچ نــام 

ــد. ــا نگذارن ــه ج ــانی از آن ب و نش
وی بــا اشــاره بــه این کــه دلیــل ایجــاد وهابیــت 
و داعــش توســط آمریــکا و اســرائیل نیــز همیــن 
ــن  ــه ای ــور ب ــت مأم ــروز وهابی ــت: ام ــت گف اس
اســت کــه بــا عملکــرد خــود اســام را بــه نابــودی 
ببــرد و دچــار انحــراف کنــد و یقیــن داشــته 
باشــید کــه اگــر امــام حســین)ع( بــود بــا آن هــا 

ــرد. ــه می ک مقابل

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری: 

مقابله با وهابیت و داعش در ادامه قیام امام حسین)ع( است 

،،
 رهبــر انقــاب فرمودند: فرصت حج 
ــرای ارتبــاط  بهتریــن منبــر تبلیغــی ب
گرفتــن بــا مــردم دنیــا و خنثی کــردن 

تبلیغــات طــرف مقابــل اســت. 

فرمانــدار اردکان بــا بیــان اینکــه بــازی هــای بومــی و محلــی 
ایــن منطقــه شناســنامه دار مــی شــوند از مــردم خواســت بــا 
معرفــی انــواع ایــن بــازی هــا و ارســال عکــس هــای مختلــف 

در ایــن زمینــه، فرمانــداری را یــاری کننــد.
هــادی مقیمــی بــا بیــان اینکــه شهرســتان اردکان دارای 
ــت  ــگری اس ــوزه گردش ــوب در ح ــیار خ ــای بس ــت ه ظرفی
افــزود: برگــزاری جشــنواره بــازی هــای بومــی و محلــی یکــی 
ــی و  ــت مل ــگ ســنتی و هوی ــج فرهن ــا و تروی ــای احی از راهه

ــت.  ــی اس دین
ــا بیــان اینکــه تاکنــون پنــج جشــنواره اســتانی و دههــا  وی ب
ــی در  ــای بومــی و محل ــه بازیه جشــنواره شهرســتانی در زمین
ــنواره  ــن جش ــرد: در ای ــح ک ــده تصری ــزار ش ــزد برگ ــتان ی اس
هــا عــاوه بــر برگــزاری بــازی هــای محلــی، پخــت غذاهــای 

ــد  ــرض دی ــی و در مع ــنتی معرف ــای س ــاس ه ــی و لب ایران
عمــوم قــرار میگیــرد و بــه نشــر آییــن هــای ســنتی روســتاها 

ــه مــی شــود .  پرداخت
ــورد  ــون م ــه هــا تاکن ــن برنام ــرد: ای ــار ک ــدار اردکان اظه فرمان
اســتقبال عمــوم قــرار گرفتــه و انتظــار مــی رود ایــن بــازی هــا 
زنــده نگــه داشــته شــده و وزارت ورزش و جوانــان نیــز توجــه 
ویــژه ای بــه فدراســیون ورزش روســتایی و بــازی هــای بومــی 

و محلــی و اهدافــش داشــته باشــد. 
ــه  ــیون وظیف ــه فدراس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام مقیم
ــزی ، اجــرا و نظــارت برحســن  سیاســت گــذاری ، برنامــه ری
ــی و ورزش هــای روســتایی دارد  برنامــه هــای بومــی و محل
گفــت: در اســتان هــا و شهرســتان هــا نیــز هیــات هایــی بدین 

منظــور تشــکیل شــده اســت. 

H.Bagheri@eskimia.ir
حمید باقریشهرکرد

فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری دو ســارق حرفــه ای 
خــودرو و كشــف ۶ دســتگاه خــودرو پرایــد، در شــهركرد خبــر داد. 
ــر  ــن خب ــات ای ــریح جزئی ــام زاده« در تش ــردار»غامعباس غ س
ــد  ــر ســرقت چن ــی ب ــری مبن ــت خب ــی دریاف ــان داشــت: در پ بی
ــتگیری  ــهركرد ، دس ــتان ش ــد در شهرس ــودروی پرای ــتگاه خ دس
ســارق یــا ســارقان در دســتوركار كارآگاهــان پلیــس آگاهی اســتان 
و مامــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــهركرد، قــرار گرفــت. 
وی افــزود: در ایــن راســتا مأمــوران بــا انجــام كار اطاعاتی گســترده 
ــارقان  ــایی س ــه شناس ــق ب ــرقت، موف ــای س ــگرد ه ــی ش و بررس
شــده و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی در یــك عملیــات غافلگیرانــه 
آنــان را در حیــن ســرقت دســتگیر كردند.ایــن مقــام ارشــد 

انتظامــی خاطــر نشــان كــرد: ســارقان در بازجویــی فنــی پلیــس بــه 
ــد كــه متهمــان  ســرقت ۶ دســتگاه خــودروی پرایــد اعتــراف كردن
ــدند.  ــی ش ــی معرف ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــات قانون ــت اقدام جه
ســردار»غامعباس غــام زاده« در ادامــه از انهــدام ۱۵ بانــد ســرقت 
ــك  ــت: ی ــر داد و گف ــون خب ــاری تاكن ــدای ســال ج خــودرو از ابت
هــزار و ۱۰۰ نفــر ســارق تاكنــون دســتگیر و تحویــل مقامــات قضائی 
ــاری در  ــده انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختی ــد. فرمان شــده ان
پایــان از كاهــش چشــمگیر ســرقت نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
قبــل در اســتان خبــر داد و گفــت: برخــورد بــا ســارقان در دســتور 
كار مامــوران فرماندهــی انتظامــی اســتان قــرار دارد و از همشــهری 
هــای عزیــز درخواســت داریــم ضمــن رعایــت نــكات ایمنــی جهــت 
ــوارد  ــه م ــودرو هرگون ــرقت خ ــا س ــرقت خصوص ــری از س جلوگی

ــد. ــه ســامانه ۱۱۰ پلیــس گــزارش كنن مشــكوك را ب

فرماندار اردکان خبر داد:

شناسنامه دار شدن بازی های بومی و محلی اردکان
فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

دستگیری دو سارق حرفه ای خودرو در شهركرد

پیش بینی ثبت نام ۳0 هزار نفر 
از یزد برای شرکت در پیاده روی 

اربعین 
ــه اســتقبال بســیار  ــا اشــاره ب علی اصغــر شــریفی ب
خــوب مــردم یــزد از پیــاده روی اربعیــن اظهــار 
داشــت: ســال گذشــته بالــغ بــر ۲7 هــزار نفــر 
ــرکت  ــکوه ش ــم باش ــن مراس ــزد در ای ــتان ی از اس

ــد. کردن
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــز ب ــال نی ــرد: امس ــان ک وی بی
ســماح  ســامانه  در  نفــر   3۰۰ و  هــزار  تاکنــون 
ــزار  ــود 3۰ ه ــی می ش ــد، پیش بین ــام کرده ان ثبت ن
ــن  ــازم ای ــرده و ع ــام ک ــتان ثبت ن ــن اس ــر از ای نف

ــوند. ــوی ش ــم معن مراس
ــد  ــا بای ــران حتم ــه زائ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــریفی ب ش
ــزود: ســامانه  ــد، اف ــام کنن در ســامانه ســماح ثبت ن
ــامانه  ــا س ــانی samah.haj.ir تنه ــه نش ــماح ب س

ــت. ــران اس ــام زائ ــرای ثبت ن ــاز ب مج

ــرد:  ــوان ک ــزد عن ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــر ح مدی
ثبت نــام بــرای شــرکت در پیــاده روی اربعیــن از 
ــد  ــان می توانن ــدی پیــش آغــاز شــده و متقاضی چن
بــرای ثبت نــام بــه ســامانه ســماح مراجعــه کــرده و 
ــدارک خــود  ــد و ســپس م ــام کنن ــه ثبت ن ــدام ب اق
ــرای  ــدرج در ســایت ب ــر اســاس توضیحــات من را ب

ــد. ــه دهن ــد ارائ ــه و روادی ــت گذرنام دریاف
ــه روز هــای  ــام ب وی تاکیــد کــرد: بهتــر اســت ثبت ن
پایانــی موکــول نشــود تــا هــم اقدامــات بــرای 
ــد ســریع تر انجــام شــود  دریافــت گذرنامــه و روادی
ــل و  ــاماندهی، حم ــرای س ــزی ب ــه ری ــم برنام و ه
نقــل و ســاماندهی زائــران بــه نحــو بهتــری انجــام 

شــود.
شــریفی تصریــح کــرد: تنهــا زائرانــی کــه در ســامانه 
ســماح ثبت نــام کننــد زیــر پوشــش خدمــات 
ــه  ــر این صــورت مســئولیت هم ــود در غی ــد ب خواهن
مــوارد در ســفر بــر عهــده خــود مســافران و زائــران 

ــود. خواهــد ب

#خبر_ویژه



محمدحســین عزیــزی در خصــوص قربانــی کــردن دام 
در ایــام مــاه محــرم هشــدار داد و گفــت: بــا توجــه بــه 
ــه  ــبت ب ــکی نس ــازمان دامپزش ــرر س ــدار های مک هش
ــان  ــهر، همچن ــطح ش ــردن دام در س ــی ک ــدم قربان ع
ایــن رونــد ادامــه دارد. برایــن اســاس بــه علــت عــدم 
امــکان تشــخیص بیمــاری در دام  هــر لحظــه احتمــال 

ابتــا بــه تــب کریمــه کنگــو وجــود دارد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه رســم قربانــی کــردن در ایــام 
ــای  ــای دام ه ــاء و احش ــت امع ــزان انباش ــرم، می مح
ــن  ــه و ای ــش یافت ــا افزای ــده در قصابی ه ــی ش قربان
ــه فرآورده هــای گوشــتی را دچــار  امــر نگهــداری اینگون
ــا توجــه  ــی اســت کــه ب ــن در حال ــد، ای مشــکل می کن
بــه احتمــال بــاالی شــیوع بیمــاری تــب کریمــه کنگــو 

ــای  ــاء و احش ــر امع ــه و دیگ ــر، کله پاچ ــداری جگ نگه
دام هــای قربانــی شــده در ســطح شــهر بــدون نظــارت 
و می توانــد  بــوده  دامپزشــکی خطرنــاک  ســازمان 

ــد. ــش ده ــاری را افزای ــیوع بیم ش
ایــران  غذایــی  صنایــع  و  علــوم  انجمــن  رییــس 
خاطرنشــان کــرد: اولیــن افــراد در مواجهــه بــا بیمــاری 
تــب کریمــه کنگــو ، قصاب هــا و بعــد از آن آشــپز 
ــت  ــا گوش ــراد ب ــن اف ــه ای ــرا ک ــتند ؛ چ ــا هس هیئت ه
خــام  و خــون دام هــای قربانــی شــده در تمــاس بــوده 
ــا  ــد مبت ــا می توانن ــن فرآورده ه ــون  ای ــق خ و از طری
ــه بیمــاری شــوند ، بنابرایــن اکیــدًا توصیــه می شــود  ب
در روز هــای باقــی مانــده از مــاه محــرم ، از ذبــح دام در 

ســطح شــهر جــدًا خــودداری شــود.

رییــس مرکــز ســامت جمعیــت وزارت بهداشــت،درمان و 
ــاالی  آمــوزش پزشــکی گفــت: حداقــل 10درصــد ســالمندان ب
60 ســال بــه بیمــاری فراموشــی یــا آلزایمــر مبتــا مــی شــوند 
و بــا افزایــش ســن ، شــیوع ایــن بیمــاری بیشــتر مــی شــود.
محمــد اســماعیل مطلــق افــزود: بــر اســاس تعاریــف موجــود 
افــراد بــاالی 60 ســال در ایــران ســالمند تعریــف مــی شــوند.
هــم اکنــون هفــت میلیــون و 414 هــزار و 91 فــرد ســالمند در 
ایــران زندگــی مــی کننــد کــه 9.28 درصــدد جمعیــت کشــور را 

تشــکیل مــی دهنــد.
وی گفــت: رشــد جمعیــت ســالمندی در ایــران افزایــش یافتــه 
ــران  ــاالی 60 ســال در ای ــت ســالمندان ب اســت. رشــد جمعی
ــت ســالمندان  ــه 1.24درصــد رســیده و رشــد جمعی ــون ب اکن
ــد  ــده 6.1 درص ــران کنن ــیار نگ ــم بس ــه رق ــال ب ــاالی 65 س ب

ــران  ــد در ای ــت موالی ــد جمعی ــر رش ــن براب ــه چندی ــیده ک رس
ــوده کــه حــدود 1.8درصــد اســت. ب

ــواده وزارت بهداشــت،  رییــس مرکــز ســامت جمعیــت و خان
ــه  ــد ب ــش ســن امی ــت: افزای ــوزش پزشــکی گف ــان و آم درم
ــداد  ــه تع ــده ک ــث ش ــال ، باع ــه 74 س ــان ب ــی ایرانی زندگ
بیشــتری از مــردم بــه ســن پیــری و ســالمندی برســند ، امــا 
ــان 64  ــی ایرانی ــدون ناتوان ــه زندگــی ســالم و ب ــد ب ســن امی
ســال اســت، یعنــی ایرانیــان 10 ســال پایانــی عمــر خــود را بــا 

ــد. ــی زندگــی مــی کنن بیمــاری و ناتوان
مطلــق ادامــه داد: آلزایمــر نیــز در بیــن ســالمندان شــیوع قابل 
توجهــی دارد، حــدود 10درصــد افــراد بــاالی 60 ســال بــه ایــن 
ــاالی 80 ســال  ــراد ب ــن اف ــا مــی شــوند و در بی بیمــاری مبت

شــیوع دیابــت بیــش از 13درصــد اســت.

هشدار جدی رییس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

از نگهداری کله و پاچه تمیز نشده خودداری کنید 
رییس مرکز سالمت جمعیت وزارت بهداشت:

10درصد سالمندان کشور دچار آلزایمر می شوند

با خواص مارچوبه آشنا شوید 
 ایــن گیــاه معمــوال در انگلســتان از مــاه آوریــل تــا ژوئــن 
ــل )روز  ــنتی از 23 آوری ــور س ــه ط ــه ب ــود ک ــت می ش یاف
ــر  ــود و در اواخ ــاز می ش ــت آن آغ ــورج( برداش ــنت ج س
ــبز  ــا س ــتر مارچوبه ه ــد. بیش ــان می یاب ــن پای ــاه ژوئ م
رنــگ هســتند، امــا شــما می توانیــد انــواع ســفید و 

ــد. ــدا کنی ــز پی ــش آن را نی بنف
 خواص درمانی مارچوبه

مارچوبــه خــواص فراوانــی دارد از جملــه ویتامیــن A، مــواد 
ــت  ــم، پوس ــت از چش ــه محافظ ــه ب ــروری ک ــذی ض مغ
و سیســتم ایمنــی بــدن کمــک می کننــد، بــه عــاوه 
ویتامیــن C کــه بــرای تقویــت مویرگ هــا و تشــکیل کاژن 
ــی از  ــع خوب ــه همچنیــن منب ــر اســت. مارچوب بســیار موث
ویتامیــن K اســت کــه بــرای تشــکیل اســتخوان و لختــه 
ــن  ــرد و ممک ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــون م ــدن خ ش

ــه دیابــت را کاهــش دهــد. ــد خطــر ابتــا ب اســت بتوان
مارچوبــه حــاوی اســید فولیــک اســت کــه بــرای ســاختن 

ــک  ــید فولی ــت. اس ــم اس ــیار مه ــی بس ــلول های خون س
ــرای  ــروری ب ــاده ض ــک م ــارداری ی ــن در دوران ب همچنی
رشــد جنیــن بــه شــمار مــی رود. فقــط 150 گــرم مارچوبــه 
ــید  ــه اس ــرف روزان ــرای مص ــده ب ــه ش ــدار توصی کل مق
اکثــر بزرگســاالن )200mg( فراهــم  بــرای  را  فولیــک 
ــه  ــاردار روزان ــان ب ــه زن ــد ک ــه می کن ــد. NHS توصی می کن

ــد. ــت کنن ــک دریاف ــرم اســید فولی ــی گ 400 میل
ــای ادرار آوری اش  ــل ویژگی ه ــه دلی ــاز ب ــه از دیرب مارچوب
ــه  ــه ب ــدان معناســت ک ــن ب شــناخته می شــده اســت. ای
کلیه هــا بــرای از بیــن بــردن و جلوگیــری از تشــکیل 
ســنگ کلیــه کمــک می کنــد. همچنیــن دارای اثــرات ضــد 
التهابــی اســت، بنابرایــن ممکــن اســت شــرایط التهابــی را 

نیــز از بیــن ببــرد.
 اما دیگر خواص درمانی مارچوبه چیست؟

آیــا مارچوبــه بــه درمــان خمــاری کمــک می کنــد؟ 
ــه  ــه ممکــن اســت ب ــه مارچوب ــد ک شــواهدی وجــود دارن
دلیــل داشــتن فیبــر گیاهــی و فاونوییــد )ترکیبــات 
گیاهــی(، بــه کاهــش برخــی عایــم خمــاری کمــک کنــد. 

تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه مارچوبــه می توانــد 
ــکل کمــک  ــدی ناشــی از ال ــه کاهــش آســیب های کب ب
ــن خصــوص  ــد، اگــر چــه تحقیقــات بیشــتری در ای کن

ــت. الزم اس
 آیا مارچوبه می تواند برای سیستم گوارش 

مفید باشد؟
ــه  ــه مارچوب ــد ک ــان می دهن ــا نش ــن پژوهش ه همچنی
ــتگاه  ــرد دس ــم عملک ــه تنظی ــد ب ــده می توان ــه ش پخت
گــوارش کمــک کنــد و در درمــان کولیــت زخمــی مفیــد 
باشــد، در نتیجــه باعــث کاهــش التهــاب و ترمیــم 
ــت  ــبزیجات اس ــواع س ــی از ان ــه یک ــود. مارچوب می ش
ــل  ــک عم ــری بیوتی ــک پ ــوان ی ــه عن ــد ب ــه می توان ک
کنــد و باکتری هــای خــوب سیســتم گــوارش را تقویــت 

می کنــد.
 چگونه با مارچوبه آشپزی کنیم؟

ــده،  ــه ش ــل: پخت ــف از قبی ــواع مختل ــه ان ــه را ب مارچوب
ــوان  ــز می ت ــا آب پ ــز، ی ــار پ ــی، بخ ــده، کباب ــرخ ش س

ــرد.  ــتفاده ک اس

ــی  ــن فیزیوتراپ ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــک عض ی
ایــران گفــت: دانــش آمــوزان نبایــد کوله پشــتی را 
بــر روی یــک شــانه بیندازنــد، زیــرا ایــن امر ســبب 

ــروز اســکولیوز می شــود.  ب
ــن  ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــانژاد عض ــام پارس پره
یــک  ویژگی هــای  دربــاره  ایــران  فیزیوتراپــی 
کوله پشــتی مناســب اظهــار کــرد: وزن کولــه 
ــوز  ــا 15 درصــد وزن دانش آم ــد از 10 ت پشــتی بای
بیشــتر نباشــد. همچنیــن ابعــاد کوله پشــتی بایــد 
ــا جثــه فــرد و بــه صورتــی باشــد کــه  متناســب ب
بیشــتر از دو ســوم ســطح پشــتش را در برنگیــرد.
وی بیــان کــرد: قســمت باالیــی کوله پشــتی بایــد 
قســمت  و  دانش آمــوز  شــانه های  هم ســطح 

پایینــی آن حــدود ســه ســانتی متر باالتــر از گــودی 
کمــر شــخص قــرار گیــرد.

ــی  ــن فیزیوتراپ ــی انجم ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
ایــران افــزود: در صورتی کــه بنــد کوله پشــتی 
ــر روی  ــار ب ــد، فش ــفت باش ــی س ــک و خیل باری
ــای  ــود. پهن ــوز وارد می ش ــر دانش آم ــردن و س گ
ــد و  ــانتی متر باش ــج س ــد پن ــتی بای ــد کوله پش بن
ــر  ــا فشــار ب ــذاری مناســبی داشــته باشــد ت پدگ

روی عضــات شــانه وارد نشــود. 
ــه  ــی ک ــر بند های ــاوه ب ــرد: ع ــد ک ــانژاد تاکی پارس
ــد  ــد ، کوله پشــتی بای ــرار می گیرن ــانه ها ق روی ش
یــک بنــد کمــری هــم در پشــتش داشــته باشــد. 
بنــد کمــری بایــد بــر روی پشــت دانش آمــوز 

ــن  ــخص در حی ــی ش ــد و از بی تعادل ــت باش ثاب
ــن و افزایــش فشــار روی طرفیــن ســتون  راه رفت

ــد. فقــرات جلوگیــری کن
ــد از  ــتی بای ــای کوله پش ــرد: بند ه ــح ک وی تصری
ــا  ــد ت ــرار بگیرن ــوز ق ــش آم ــو، روی ســینه دان جل
فشــار بــه عصــب زیربغلــی وارد نشــود. وارد شــدن 
ــا  ــز و درد بازو ه ــی، گزگ ــب زیربغل ــه عص ــار ب فش
ــه  ــه همــراه دارد. جنــس کول ــوزان ب را در دانش آم
ــا پشــت  ــه نخــی باشــد ت ــر اســت ک پشــتی بهت

فــرد عــرق نکنــد.
ــی  ــن فیزیوتراپ ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــن عض ای
ــل  ــادار و مح ــد ج ــتی بای ــت: کوله پش ــران گف ای
قرارگیــری وســایل مختلــف در آن مشــخص 

ــد و  ــق نزن ــتی ل ــه کوله پش ــه ای ک ــه گون ــد ب باش
فشــار بــه صــورت یکنواخــت بــر روی پشــت فــرد 
منتشــر شــود. همچنیــن بایــد وزن اجســام درون 
ــرف  ــتر از ط ــرف آن بیش ــک ط ــتی در ی کوله پش

ــر نباشــد. دیگ
ــار کــرد: اگــر کوله پشــتی ســنگین  پارســانژاد اظه
باشــد، دانش آمــوز بــه ســمت عقــب کشــیده 
اســت کــه  مجبــور  فــرد  بنابرایــن  می شــود 
خــودش را بــه ســمت جلــو خــم کنــد. در نتیجــه 
قــوس پشــتی بــه مــرور افزایــش و قــوس کمــری 
ــاری  ــن ناهنج ــه ای ــه ب ــد ک ــدا می کن ــش پی کاه

گوژپشــتی )کیفــوز( می گوینــد.
ــر  ــتی را ب ــد کوله پش ــراد نبای ــرد: اف ــه ک وی توصی
ــدن وزن  ــرا وارد ش ــد، زی ــانه بیندازن ــک ش روی ی
ــرد  ــه ف ــود ک ــبب می ش ــانه س ــک ش ــر روی ی ب
دچــار انحــراف جانبی ســتون فقــرات )اســکولیوز( 

ــطح  ــم س ــانه ها ه ــاری ش ــن ناهنج ــود. در ای ش
هــم نیســتند.

ــی  ــن فیزیوتراپ ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــن عض ای
ایــران بــا اشــاره بــه شــایع بــودن انحــراف جانبــی 
ســتون فقــرات در ســنین بلــوغ ، بیــان کــرد: افــراد 
ــه  ــند ک ــته باش ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
درمــان ایــن عارضــه در ســنین پــس از بلوغ بســیار 
ــاری  ــن ناهنج ــه ای ــت و در صورتی ک ــخت اس س
درمــان نشــود، فشــار بــه اعصــاب و عضــات 

ــود. ــرات وارد می ش ــتون فق ــراف س اط
ــتی  ــی کوله پش ــمت جلوی ــزود: قس ــانژاد اف پارس
از نظــر ابعــاد بایــد مســاحت کمتــری نســبت بــه 
پشــت آن داشــته باشــد تــا تعــادل فــرد در هنــگام 
ــر  ــن اگ ــود همچنی ــظ ش ــتی حف ــل کوله پش حم
کوله پشــتی حجــم و قطــر زیــادی داشــته باشــد، 

ــه هــم می خــورد. ــوز ب ــش آم ــادل دان تع
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کوتاه اخبار

داروی پارکینسون به درمان سرطان 
کمک می کند

یافتــه هــای محققــان دانشــگاه تکنولــوژی تکــزاس 
نشــان مــی دهــد در بیمــاران مبتــا بــه پارکینســون، 
نــرخ ابتــا بــه بســیاری از ســرطان هــا پاییــن اســت.

یانگــزوم بوتیــا، سرپرســت تیــم تحقیــق در ایــن بــاره 
ــا« از ســوی ســازمان  ــد: »داروی »کاربیدوپ مــی گوی
غــذا و داروی آمریــکا بــه عنــوان داروی درمــان 
ــال در  ــت. ح ــده اس ــد ش ــون تایی ــاری پارکینس بیم
آزمایشــات بالینــی بــه ارزیابــی تاثیــر آن بــر انســان 
ــه شــده  ــک داروی ضدســرطان پرداخت ــوان ی ــه عن ب

اســت.
بیمــاری پارکینســون یــک اختــال نورولوژیکــی 
انحطاطــی اســت کــه عمدتــًا بــر مهــارت هــای 
حرکتــی فــرد تاثیــر مــی گــذارد و دارای عایمــی نظیر 
لــرزش، ســفتی انــدام و دشــواری در راه رفتــن اســت.

ــن  ــد دوپامی ــش تولی ــی از کاه ــرات ، ناش ــن تاثی ای
ــای  ــیگنال ه ــه س ــیمیایی ک ــاده ش ــت ؛ م ــز اس مغ

ــتد. ــی فرس ــدن م ــه ب ــز ب ــاری را از مغ رفت
ــاران  ــه بیم ــد ک ــی ده ــان م ــادی نش ــات زی مطالع
مبتــا بــه پارکینســون در مقایســه بــا جمعیــت 
عمومــی ، از نــرخ کمتــر ابتــا بــه اکثــر ســرطان هــا 

ــتند. ــوردار هس برخ
ــه  ــی ب ــه تنهای ــز ب ــا هرگ ــا »کاربیدوپ ــه بوتی ــه گفت ب
عنــوان یــک دارو بــرای بیمــاری هــای دیگــر اســتفاده 
نشــده اســت ، امــا مطالعــات مــا نشــان مــی دهــد 
ــرطانی  ــرات ضدس ــی دارای تاثی ــه تنهای ــا ب کاربیدوپ

اســت.«

شناسایی پروتئینی که عالیم 
آنفلوآنزا را بهبود می بخشد

 )101-RC( 101-retrocyclin ــه ــوم ب ــن موس پروتئی
پروتئینــی منحصربــه فــرد اســت کــه نــه تنهــا خــود 
ویــروس آنفلوآنــزا را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد بلکه 
التهــاب مضــر ناشــی از ویــروس را نیــز هــدف قــرار 

مــی دهــد.
ــر، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه  دنیــل پرانتن
مریلنــد آمریــکا، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا فکــر 
مــی کنیــم ایــن پروتئیــن مــی توانــد منجــر بــه تولیــد 
داروی قــوی بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری و در کل 

مقابلــه بــا التهــاب شــود.«
در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق ، تاثیــرات RC-101 را 
بــر ســلول هــای انســانی و در مــدل حیوانــی آنفلوآنــزا 

بــا اســتفاده از مــوش هــا، بررســی کردنــد.
محققــان بعــد از مطالعــه ســلول هــای ایمنی انســان 
دریافتنــد RC-101 دارای دو تاثیــر مثبــت اســت؛ اول 
ــق  ــا از طری ــی شــدن ســلول ه ــع از عفون ــه مان اینک
ــیر  ــه، مس ــود؛ دوم اینک ــی ش ــزا م ــروس آنفلوآن وی
التهابــی کــه در پــس اکثــر عایــم عفونــت آنفلوآنــزا 
ــی و دشــواری در  ــی حال ــب، درد، ب ــر ت هســت، نظی
نفــس کشــیدن را مســدود مــی کند.بــه گفتــه پرانتنر، 

ایــن عملکــرد دوگانــه منحصربــه فــرد اســت.

تغذیه
موثرترین دمنوش ها 

برای مقابله با خستگی روزانه
 ،C ــن ــار از ویتامی ــه سرش ــده ک ــی آفری ــد گیاهان خداون
ــر هســتند  ــواد مغــذی دیگ ــم، آهــن و م ــن، منیزی کافئی
کــه بــا خســتگی مقابلــه می کننــد و انقبــاض عضانــی را 

کاهــش می دهنــد.
جوشــانده ایــن گیاهــان در رفــع خســتگی و تقویــت انرژی 
افــراد بســیار موثــر اســت؛ بنابرایــن بــرای برطــرف شــدن 
خســتگی تان پــس از یــک روز پــر مشــغله کاری ، مصــرف 

دمنوش هــای زیــر را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم.
 مواد اولیه برای تهیه دمنوش گالب و دارچین 

ــم  ــک و نی ــی ی ــک ال ــر ی ــر نف ــه ازای ه ــوش )ب آب ج
ــتکان( اس

دارچین )نصف یک چوب(
شــکر )بــه ازای هــر نفــر یــک قاشــق غذاخــوری یــا نبــات 

بــه میــزان الزم(
گاب )به ازای هر نفر یک و نیم قاشق غذاخوری(

طرز تهیه دمنوش گالب و دارچین
در یــک قــوری دارچیــن و گاب را می ریزیــم و آب جــوش 
ــد  ــل می توانی ــم. در صــورت تمای ــه می کنی ــه آن اضاف را ب
بــه آن کمــی عــرق کاســنی یا نعنــاع نیــز بیفزاییــد. در انتها 
ــه  ــد ب ــم. ایــن دمنــوش بای ــه آن می افزایی ــز ب شــکر را نی
مــدت 30 الــی 45 دقیقــه روی حــرارت مایــم َدم بکشــد.

 دمنوش رزماری
مصــرف ســاقه و برگ هــای گیــاه رزمــاری ســبب تقویــت 
انــرژی بــدن می شــود و در رفــع مشــکات گوارشــی نیــز 

تاثیــر بســزایی دارد.
طرز تهیه دمنوش رزماری 

بــرای تهیــه دمنــوش رزمــاری 30 گــرم ســاقه  رزمــاری را 
در یــک لیتــر آب در حــال جــوش بریزیــد و اجــازه دهیــد 
کــه بــه مــدت 15 دقیقه بجوشــد. ســپس محلــول را صاف 
ــه مــدت یــک مــاه، قبــل از هــر وعــده غذایــی  کنیــد و ب

یــک فنجــان بنوشــید.
موارد منع مصرف دمنوش رزماری 

اســتفاده از ایــن گیــاه بــرای افــرادی کــه ســابقه بیمــاری 
ــاردار و  ــان ب ــرای زن ــد و همچنیــن ب ــا غــش دارن صــرع ی

ــود. ــه نمی ش ــودکان توصی ک
 دمنوش چای سبز با نعناع

ــای  ــن و ویتامین ه ــاوی کافئی ــبز ح ــای س ــای چ برگ ه
ــتند. A ، C و E هس

طرز تهیه دمنوش چای سبز با نعناع
یــک قاشــق چای خــوری چــای ســبز را در یــک فنجــان 
آب جــوش بریزیــد و بــه مــدت پنــج دقیقــه بجوشــانید. 
آن  بــه  نعنــاع  مقــداری  و  را صــاف  چــای  ســپس 
ــواص  ــبز خ ــای س ــه چ ــاع ب ــزودن نعن ــد. اف ــه کنی اضاف
می دهــد.  افزایــش  را  ســبز  چــای  تقویت کنندگــی 
می توانیــد روزانــه تــا قبــل از ســاعت 17 )5 بعدازظهــر( دو 

ــید. ــوش بنوش ــن دمن ــان از ای ــه فنج ــا س ت
موارد منع دمنوش چای سبز با نعناع

ــوش چــای  ــد در مصــرف دمن ــودکان بای ــاردار و ک ــان ب زن
ســبز بــا نعنــاع اعتــدال را رعایــت کننــد ، همچنیــن افــراد 
ــار فنجــان از  ــش از چه ــه بی ــد روزان ــی نبای دچــار کم خون

ایــن دمنــوش بنوشــند.

زیبایی

دشمن های پوست ومو
شــما هنــوز می توانیــد از محصــوالت مراقبــت پوســت 
ــت درســت از پوســت را  ــر مراقب ــد. اگ ــر اســتفاده کنی موث
فرامــوش کنیــد، تاثیــر همــه ایــن مــواد را بــه ســرعت نابود 
می کنیــد. اگــر مایلیــد زیبــا و ســالم پیــر شــوید ، بایــد بــا 

ــد. ــی کنی ــالم خداحافظ ــای ناس عادت ه
1. نور خورشید

90درصــد عایــم پیــری پوســت ، ناشــی از اشــعه خورشــید 
اســت. اگــر مایلیــد زیبــا پیــر شــوید ، از کرم هــای 
ــتفاده  ــش اس ــال ها پی ــد. از س ــتفاده کنی ــاب اس ضدآفت
ــری  ــای اب ــی در روزه ــاب حت ــای ضدآفت ــه از کرم ه روزان
و در فصــل زمســتان توصیــه شــده ، زیــرا اشــعه UVA از 
ــد  ــق می توان ــن طری ــد و از ای ــوذ می کن ــه نف ــر و شیش اب
در تمــام طــول ســال تاثیــر مضــر داشــته باشــد و پوســت 

شــما را پیــر کنــد. 
2. سیگار

هــر کســی می دانــد ســیگار کشــیدن چقــدر بــرای ســامت 
مضــر اســت، امــا بســیاری افــراد از تاثیــر ســیگار کشــیدن 
روی پوســت آگاه نیســتند. بــه شــما اطمینــان می دهــم که 
بافاصلــه بــا دیــدن پوســت فــرد ، می تــوان متوجــه شــد 
کــه آیــا او ســیگاری هســت یــا نــه؟ ســیگار کشــیدن باعث 
ــود.  ــت می  ش ــه پوس ــون ب ــان خ ــال در جری ــاد اخت ایج
ــود و  ــر می ش ــت ضخیم ت ــرده پوس ــلول های م ــر س قش
به موجــب آن صــورت خاکســتری و رنگ پریده تــر بــه 
نظــر می رســد. همچنیــن پوســت زیــر چشــم بــا توجــه بــه 
کاهــش جریــان خــون تیره تــر می شــود. ســیگار کشــیدن 
ــروک  ــن و چ ــح چی ــوط واض ــروز خط ــب ب ــط موج نه فق
ــر  ــه در قســمت های دیگ ــان می شــود، بلک ــراف ده در اط

صــورت نیــز چیــن و چــروک ایجــاد می شــود
3. استرس

ــدارد.  ــت ن ــی روی پوس ــل خوب ــز عکس العم ــترس نی اس
ــگام اســترس میــزان هورمــون اســترس )کورتیــزول(  هن
بــروز  باعــث  افزایــش می یابــد و می توانــد  بــدن  در 
جــوش شــود. عــاوه بــر ایــن، ســطح کورتیــزول مزمــن، 
بــاال مــی رود و ایــن عمــل پوســت را بد تــر می کنــد ، 
بنابرایــن رطوبــت بیشــتری از دســت می دهــد و بــه آرامــی 
خشــک و مــات می شــود. پوســت همچنیــن می توانــد بــا 

ــاب و قرمــزی واکنــش نشــان دهــد.  ســوزش، الته
4. کم خوابی

ــزول  ــطح کورتی ــش س ــب افزای ــز موج ــواب نی ــود خ کمب
می شــود. کمبــود خــواب باعــث کاهــش تولیــد ماتونیــن 
و  بازســازی  در  پوســت  از  هورمــون  ایــن  و  می شــود 
ــک  ــن ی ــد. ماتونی ــت می کن ــد حمای تشــکیل کاژن جدی
ــد خــواب  ــوی اســت. ســعی کنی آنتی اکســیدان بســیار ق
کافــی داشــته باشــید و اجــازه دهیــد پوســتتان اســتراحت 

کنــد.
5. قند و شکر

ــکر در کاژن  ــود. ش ــروک می ش ــن و چ ــث چی ــکر باع ش
و االســتین پوســت مســتقر می شــود، در نتیجــه بــه 
پوســت آســیب می رســاند. طبــق نتایــج مطالعــات، شــکر 
همچنیــن می توانــد آکنــه را تشــدید کنــد. مصــرف بیــش 
از حــد نــان ســفید و شــکات ســطح انســولین را افزایــش 

می دهــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و هفتم:  توجه به روزنه هاى 
آسيب رسانى به فرزند)2(

ســرزنش و تحقيــر، دعــوا و نــزاع پــدر و مــادر، 
ــا كــودك، تنبيــه و خشــونت، زيــاده روى در  بدزبانــى ب
نصيحت،نازپروردگــى، تبعيــض و بى عدالتــى والديــن، 
ــى و  ــر منف ــى و ايجــاد تفك ــى باف ــذاى حــرام، منف غ
بدبينــى در كــودك، مقايســه بــا ديگــران، حمايت هــاى 
افراطــى و بــى جــا، اســتبداد والديــن و... از روزنه هــاى 

ــان اســت. ــه كــودكان و نوجوان آســيب رســانى ب
ــدر و  ــژه پ ــه وي ــه توج ــانى ک ــاى آسيب رس از روزنه ه

ــت: ــز اس ــه چي ــد س ــا مى طلب مادره
 1 - عقلت     2 - شهوت     3 - اعتياد

ــدان خــود غافــل شــوند، نســبت  اگــر والديــن از فرزن
ــته  ــناخت نداش ــان ش ــنى فرزندش ــاى س ــه نيازه ب
باشــند و بــا برنامــه مراقبت هــاى الزم را اجــرا نكننــد و 
آنچــه بايــد بــه كودكانشــان بياموزنــد را بــه موقــع انجام 
ــند،  ــان باش ــرى فرزندش ــراف فك ــاده انح ــد آم ندهن
آمــاده باشــند كــه فرزندشــان انحــراف پيــدا كنــد، آماده 
ــه انحــراف جنســى  ــد او را ب باشــند كــه شــهوت فرزن

بكشــاند.
والديــن بايــد در روابــط مختلــف غافــل از كنجــكاوى 
بچه هــا نباشــند، لحظــه اى غفلــت ممكــن اســت يــك 
ــه  ــاره هم ــاند راه چ ــراف بكش ــه انح ــد را ب ــر فرزن عم
ــر هللا  ــت »اال بذك ــر اس ــانى ذك ــاى آسيب رس روزنه ه

ــوب« ــن القل تطمئ
اگــر پــدر و مــادر خــود را بــه ذكــر خــدا زينــت دادند،اگر 
ــا  ــس ب ــذت ان ــم و ل ــط كردي ــدا مرتب ــا خ ــدان ب فرزن
خــدا و لــذت ذكرالّلــه را چشــيدند هرگــز از خــدا غفــل 
ــر خداســت  ــاد و ذك ــه ي ــم ب نميشــوند و كســيكه دائ
آرامــش كافــى بــه دســت خواهــد آورد »اال بذكــر الّلــه 
تطمئــن القلــوب« »ومــن اعــرض عــن ذكــرى فــاّن له 

معيشــا ضنــكا«
ــت  ــورت گرف ــراض و دورى ص ــدا اع ــاد خ ــر از ي و اگ
بايــد منتظــر بــود كــه دچــار مشــكل و تنگــى و ســختى 
ــت  ــده غفل ــاك كنن ــم پ ــدا ه ــر خ ــويم ذك ــى ش زندگ
ــم  ــيارى و ه ــش و هوش ــب آرام ــم موج ــت و ه اس
ــم از  ــهوت ، اع ــه ش ــن ب ــده از پرداخت ــل بازدارن عام
شــهوت و دنيــا طلبــى و زيــاده خواهــى و خــود خواهى 
ــم  ــى و ه ــات اخاق ــى و انحراف ــهوت جنس ــا ش و ي

ــوى اســت. ــى ق عامل
بــراى تقويــت اراده، كــه اگــر انســان مســلح بــه آن شــد 
هرگــز گرفتــار دام اعتيــاد كــه انســان ســوز و خانمــان 

ســوز اســت نخواهــد شــد.
عــاوه بــر اينكــه الزم اســت بچــه هــا را بــا خــدا ارتبــاط 
دهيــم بايــد مراقــب باشــيم كــه از روزنــه هــاى آســيب 
ــظ  ــوان حف ــا ج ــوان و مخصوص ــودك، نوج ــانى ك رس
عزت و شــرافت و شــخصيت و شــأن و منزلت اوســت.

از کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت
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امــروزه بحــث بســیار مهمــی کــه در بخــش 
ســامت مطــرح اســت تجمیــع بیمه هــا و انتقــال 
آنهــا بــه وزارت بهداشــت اســت. بیمه هــا در ســال 
ــه  ــا بودج ــدند ت ــدا ش ــت ج 1369 از وزارت بهداش
بیمــه صــرف خــود بیمه هــا شــود. امــروزه دوبــاره 
ــا  ــر ب ــن ام ــه ای ــی آنهاســت ک ــه بازگردان ــاش ب ت
توجــه بــه پیشــینه بیمه هــا و جدایــی قبلــی آنهــا 

نیــاز بــه بررســی های کارشناسی شــده دارد. 
ــش  ــه بخ ــوری از س ــر کش ــامت در ه ــام س نظ
ــد خدمــت«  ــه خدمــت« و »خری »تولیــت«، »ارای
معنــای  بــه  تولیــت  اســت.  تشکیل شــده 
برنامه ریزی هــای  اجرایــی،  سیاســت گذاری 
راهبردی، ارزشــیابی، اعتبارســنجی و نظارت اســت. 
ــتان ها،  ــه بیمارس ــت ک ــات ، کاری اس ــه خدم ارای
کلینیک هــا و… انجــام می دهنــد. خریــد خدمــت 
هــم توســط بیمه هــا از ارایه دهنــدگان خدمــت 

انجــام می شــود. 

ــده  ــه عه ــات ب ــه خدم ــت و ارای ــران، تولی در ای
ــا  ــه ب ــد خدمــات ک وزارت بهداشــت اســت. خری
نمایندگــی بیمه هــا از طــرف بیمــاران انجــام 
و  رفــاه  وزارت کار،  نظــارت  تحــت  می شــود، 

ــت. ــی اس ــاون اجتماع تع
اخیــرًا الهوتــی، عضو کمیســیون برنامــه مجلس، 
ــه  ــا ب ــع بیمه هــا و انتقــال آنه ــا تجمی در رابطــه ب
ــی  ــت: » متول ــرده اس ــان ک ــت بی وزارت بهداش
ــی را  ــع مال ــرل مناب ــد کنت ــامت، بای ــام س نظ
ــن  ــه بدی ــن گفت ــد.« ای ــته باش ــار داش در اختی
ــه  ــز ب معناســت کــه مدیریــت کامــل بیمه هــا نی

ــود.  ــپرده ش ــت س وزارت بهداش
ــه  ــی الیح ــان بررس ــهریورماه و در جری ــا 9 ش ام
ــت و  ــیون بهداش ــعه، کمیس ــم توس ــه شش برنام
درمــان مجلــس پیشــنهاد مــورد حمایــت وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مبنــی بــر 
ــی و  ــای درمان ــع بیمه ه ــه تجمی ــت ب ــزام دول ال
انتقــال آنهــا بــه ایــن وزارتخانــه را تصویــب کــرد. 
ــود  ــالی می ش ــج س ــت پن ــوان گف ــی ت در کل م

کــه نــه الیحــه ای ارایــه می شــود و نــه طرحــی و 
ایــن در حالــی اســت کــه در سیاســت های کلــی 
ســامت ،  رهبــر معظــم انقــاب ، تأکیــد ویــژه ای 
بــر اجــرای ایــن قانــون داشــته اند؛ قانــون تجمیــع 
بیمه هــا. قانونــی کــه بــرای اجرایــی شــدن ، 
نیازمنــد تعییــن  تکلیــف بیمــه تأمیــن اجتماعی و 
بیمــه ســامت ایرانیان توســط وزارت رفاه اســت ؛ 
اگــر چــه ورود مســتقیم دولــت را نیــز می طلبــد. 
ــون برنامــه پنجــم توســعه ســبب  مــاده ٣٨ قان
شــد بــرای نیــل بــه هــدف تجمیــع ســازمان های 
بیمه گــر ، ســازمان بیمــه ســامت تشــکیل شــود 
تــا بــه موجــب آن تمــام ایرانیــان تحــت پوشــش 

بیمــه ای درمــان قــرار بگیرنــد. 
علــی  ربیعــی، وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی 
مشــکل بــزرگ عملی نشــدن طــرح تجمیــع 
مالــی  منابــع  متفاوت بــودن  را  بیمه هــا 
»نمی تــوان  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  بیمه هــا 
یک بــاره ســاختارها را بــر هــم زد. متاســفانه 
ــا آن را  ــی م ــده ول ــن مان ــون زمی ــن کار تاکن ای
ــا و  ــع در رویه ه ــن تجمی ــم، بنابرای ــاز کرده ای آغ
خدمــات و پــس از آن یکســان کردن منابــع را در 

ــم«.  ــرار داده ای ــود ق ــتور کار خ دس
عضــو هیئــت رییســه مجلــس نهــم در ایــن بــاره 
ــه  ــف برنام ــا تکلی ــع بیمه ه ــد: تجمی ــی گوی م
پنجــم توســعه بــود و هــم تکلیــف ایــن برنامــه 
ــه  ــده متوج ــه بن ــه ک ــی آنچ ــعه ول ــم توس شش

ــس از  ــرون مجل ــس و بی ــن مجل ــدم ، در ای ش
جملــه دولــت اراده ای بــرای ایــن کار وجــود نــدارد 
و وزارت بهداشــت واقعــًا مظلــوم واقــع شــده 

اســت. 

شــاهین محمدصادقــی در واکنــش بــه ایــن 
ــه  ــه هم ــد ک ــزرگان می گوین ــی ب ــه برخ ــا ک ادع
چیــز دربــاره تجمیــع بیمه هــا در اختیــار رییــس 
جمهــور نیســت و مجلــس بایــد همراهــی کنــد، 
ــس  ــار ریی ــًا در اختی ــًا دقیق ــرد: اتفاق ــح ک تصری
ــی  ــور در زمان ــاً رییــس جمه ــور اســت. مث جمه
کــه اختــاف بیــن وزرای بهداشــت و رفــاه وجــود 
داشــت یــا بیــن وزارت بهداشــت و ســازمان 
مدیریــت برنامه ریــزی، مســئله ای اســتخوان 
الی زخــم نگــه داشــته می شــد، رییــس جمهــور 

ــر  ــون و اگ ــورد قان ــد در م می توانســت حکــم کن
زیــر  و  وزرا  مــورد  در  حداقــل  نمی توانســت، 
مجموعــه خــود کــه می توانســت تصمیــم بگیــرد. 
یکــی دیگــر از نماینــدگان مجلــس شــورای 
ــه  ــک کاس ــه ی ــت ک ــد اس ــم معتق ــامی ه اس
شــدن بیمــه هــا از بــروز بســیاری از مشــکات و 
اختافــات در حــوزه بهداشــت و درمــان جلوگیری 
کــرده  و تمــام مــردم بــه یــک میــزان از پوشــش 
بیمــه ای خدمــات درمانــی اســتفاده مــی کننــد. 
ــت  ــه تولی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــری ب محســن بیگل
خطــر  بــه  را  ســامت  نظــام  پــاره،   تکــه 
مــی انــدازد، عنــوان کرد:حــوزه بهداشــت و درمــان 
مــردم ، بــه وزارت بهداشــت مربــوط اســت و ایــن 
ــه ــن زمین ــد در ای ــه بای  وزارت بهداشــت اســت ک

 سیاست های خود را اعمال کند. 
از ایــن رو  بــه اعتقــاد مــن تولیــت نظــام ســامت 
ــه  ــن وزارتخان ــار ای ــد در اختی ــدار بای ــع پای و مناب
باشــد تــا وزیــر بهداشــت بــا تمســک بــه ایــن دو، 
سیاســت گــذاری صحیحــی در حــوزه بهداشــت 
ــس  ــر حــال ریی ــه ه ــان داشــته باشــد. ب و درم
ــع  ــه تجمی ــرد قضی ــم بگی ــد تصمی ــور بای جمه
بیمه هــا را بــه نفــع هــر کســی کــه هســت حــل 
کنــد و ایــن موضــوع ماننــد اســتخوان الی زخــم 
نباشــد و رییــس جمهــور بایــد تکلیــف ایــن 
مســئله را روشــن کنــد تــا بــا تجمیــع بیمه هــا بــه 
نفــع مــردم، مشــکل ســامت کشــور بهبــود یابــد.

ــه  ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــر دفت ــی ، مدی ــرا عبدالله زه
ــل  ــه مکم ــه اجــرای برنام ــا اشــاره ب وزارت بهداشــت ب
ــد  ــت: در طــی چن ــدارس کشــور ،گف ــن در م ــاری آه ی
ــه ای  ــراوان طــی تفاهــم نام ــای ف ــا تاش ه ســال و ب
مشــترک بیــن وزرای بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــت  ــی در جه ــرورش ، اقدامات ــوزش و پ ــکی و آم پزش
بهبــود وضعیــت ریــز مغــذی هــا در دانــش آمــوزان بــه 
ــن برنامــه هــا،  ــب رســیده اســت کــه یکــی از ای تصوی
برنامــه آهــن یــاری در کلیــه دبیرســتان هــای دخترانــه 

ــد اســت. ــی جدی کشــور در هــر ســال تحصیل
ــن  ــه ، مکمــل آهــن در بی ــن برنام ــق ای وی گفــت: طب
دانــش آمــوزان دختــر دبیرســتانی بــرای پیشــگیری از 
کمبــود آهــن و کــم خونــی ناشــی از آن ، بــه صــورت هر 

هفتــه یــک عــدد مکمــل آهــن بــه مــدت چهــار مــاه در 
ــع می شــود. ــی توزی ســال تحصیل

عبداللهــی تاکیــد کــرد : در راســتای توزیــع قــرص 
ــوزش  ــه، آم ــطه دختران ــدارس دوره متوس ــن در م آه
معلمیــن، مراقبیــن بهداشــت مــدارس، دانــش آمــوزان 
ــاغل در  ــه ش ــان تغذی ــط کارشناس ــا توس ــای آنه و اولی
مراکــز خدمــات جامــع ســامت و در قالــب طــرح 
ــز انجــام  تحــول نظــام ســامت در حــوزه بهداشــت نی

می شــود.
وی در پایــان توصیــه کــرد: والدیــن نقــش بســزایی در 
تشــویق دختــران خــود در مصــرف قــرص هــای آهــن 
دارنــد ، بنابرایــن بــا آگاهــی دادن بــه آنهــا ، مــی تواننــد 

در ارتقــای ســامتی آنهــا موثــر باشــند.

ــی  ــوژی بالین ــرژی و ایمونول ــم، آل ــص آس ــک متخص ی
ــز  ــل پایی ــژه فص ــرژی وی ــا آل ــه ب ــی را در رابط توضیحات

ــرد.  ــه ک ارای
محمــد دادرس گفــت: در کنــار فصــل بهــار، افــراد 
زیــادی هــم هســتند کــه در فصــل پاییــز دچــار آلــرژی 
ــدید  ــا ش ــا عمدت ــن آلرژی ه ــزود: ای ــوند. وی اف می ش
ــد منجــر  ــه آن رســیدگی نشــود ، می توان ــر ب ــوده و اگ ب
ــرژی و  ــن متخصــص آســم، آل ــز شــود. ای ــه آســم نی ب
ــکات  ــی از مش ــینوزیت را یک ــی ، س ــوژی بالین ایمونول
بیمــاران در فصــل پاییــز دانســت و اظهارکــرد: بــا شــروع 
فصــل پاییــز و بــا ســرد تر شــدن هــوا، تــا حــدود زیــادی 
شــاهد ایجــاد ســینوزیت در بیمــاران هســتیم کــه ایــن 

ــی همــراه اســت. ــزش بین ــا آبری ســینوزیت ب

دادرس ، بــا بیــان اینکــه » آبریــزش بینــی تنهــا نشــانه 
ــرژی نیســت« خاطرنشــان کــرد: در  ســرماخوردگی و آل
حــال حاضــر بــه گونــه ای ترویــج شــده کــه هــر آبریــزش 
بینــی نشــانه ســرما خوردگــی و یــا آلــرژی اســت، امــا 
ــد  ــی می توان ــزش بین ــه آبری ــت ک ــی اس ــن در حال ای
عایــم برخــی بیماری هــای دیگــر باشــد و افــراد مبتــا 

ــه پزشــک مراجعــه کننــد. بایــد حتمــا ب
ــای  ــه در روز ه ــروج از خان ــه خ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بارانــی پاییــزی توصیــه نمی شــود ، اذعــان کــرد: توصیــه 
مــا ایــن اســت کــه افــراد بــرای جلوگیــری از هــر گونــه 
ــاز  ــازه آغ ــزی ت ــاران پایی ــه ب ــی ک ــی، زمان ــرژی فصل آل
خیابان هــا  در  حضــور  از  امــکان  حــد  تــا  می شــود 

ــد. ــاب کنن اجتن

،،
نظام ســامت در هر کشــوری از ســه 
بخــش »تولیــت«، »ارایــه خدمــت« 
و »خریــد خدمــت« تشکیل شــده 

اســت. 

کیمیای وطن بررسی کرد؛

تجمیع بیمه ها، استخوانی الی زخم 

 نقش مهم والدین در تشویق فرزندان 
به مصرف مکمل آهن در مدارس

یک متخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی :

باران پاییزی آلرژی را تشدید می کند 
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پیام امام حسین)ع(

آزادی و آزادگی انسان است
یــک محقــق و پژوهشــگر قــرآن و نهج البالغــه گفــت: 
پیــام امــام حســین)ع( بــرای آزادی هــای اجتماعــی و 
ــد در  ــان ها نبای ــه انس ــت و اینک ــخصی اس ــی ش آزادگ
ــد و آزادی  ــت بدهن ــت ذل ــی دس ــچ طاغوت ــل هی مقاب

ــد. خــود را از بیــن ببرن
محمــد مهــدی جعفــری، اســتاد دانشــگاه و محقــق و 
پژوهشــگر قــرآن و نهج البالغــه ، دربــاره مهم تریــن 
ــت  ــام حرک ــن پی ــرد: مهم تری ــار ک ــورا، اظه ــام عاش پی
ــن  ــم نرفت ــار ظل ــر ب ــالم( ، زی ــام حسین)علیه الس ام
اســت و اینکــه انســان در تمــام شــرایط بایــد وظایــف 
ــام مســلحانه  ــا قی ــر ب ــی اگ خــود را انجــام دهــد؛ یعن
نتوانســت ، بــه شــکل شــهادت و اگــر آن را هــم 
نتوانســت، بــه شــکل آگاه ســازی وظیفــه اش را انجــام 
دهــد ، امــا بایــد بــه هــر شــکلی کــه هســت ، مــردم را 
نســبت بــه ظلــم و از بیــن رفتــن حقوقشــان و نســبت 
بــه کســانی کــه از حــد خــود طغیــان کــرده و در مقابــل 

ــرد. ــتاده اند، آگاه ک ــردم ایس م
وی ادامــه داد:در هیــچ شــرایطی مســئولیت از انســان 
ســلب نمی شــود و بایــد نســبت بــه شــرایط روز و 
ــه خــود را انجــام  مســئولیت خــود آگاه باشــد و وظیف
دهد.جعفــری ، در رابطــه بــا پیام هــای عاشــورا بــه 
انســان عصــر مــدرن گفــت: بی خبــری و ناآگاهــی 
از وضعیــت انســانی خــود و دیگــران ، از تهدیــدات 
بــزرگ عصــر مــدرن اســت. انســان عصــر مــدرن دچــار 
ــد ؛   ــی می کن ــاط را ط ــیر انحط ــوده و س ــی ب واژگونگ
یعنــی اخــالق حاکــم نیســت و بعضــا برخــی کســانی 
ــف  ــه وظای ــد ،ب ــت می کنن ــن حکوم ــام دی ــه ن ــه ب ک
خــود آگاه نیســتند و دیــن را وســیله ای بــرای رســیدن 
ــگاه  ــتاد دانش ــن اس ــرار داده اند.ای ــود ق ــداف خ ــه اه ب
ــین  ــام حس ــام ام ــن پی ــزرگ تری ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــاختن  ــار، آگاه س ــه اعص ــردم هم ــه م ــالم ب علیه الس
دیگــران نســبت بــه شــرایط اجتماعــی و وظایــف 
انســانی اســت کــه بایــد در هــر شــرایطی انجــام دهنــد.
ــکوت در  ــه س ــد ک ــند و بدانن ــر باش ــه خط ــد متوج بای
مقابــل ظلــم یــا همراهــی بــا آن ،باعــث انحطاط انســان 
ــانیت را  ــد و انس ــد آگاه باش ــان بای ــذا انس ــود ل می ش

ــد. ــرار ده ــار ق ــالق را معی ــده و اخ بازگردان
وی اضافــه کــرد: انســان نبایــد دیــن را وســیله قــرار داده 
و یــا تنهــا تعالــی و تکامــل خــود را در نظر داشــته باشــد 
و تنهــا تشــریفات و ظواهــری را بــه نــام دین و عــزاداری 
بــرای امــام حســین علیــه الســالم انجــام دهــد، بلکــه 
بایــد بــه هدف هــای واالی امــام حســین کــه هشــدار به 
انســانیت و آگاه ســاختن انسان هاســت، توجــه داشــته 
باشــد. محقــق و پژوهشــگر قــرآن و نهج البالغــه گفــت: 
ــت  ــانی اس ــگ انس ــورا، فرهن ــده از عاش ــگ برآم فرهن
ــاب  ــورد خط ــل ها م ــه نس ــان ها را در هم ــه انس و هم
قــرار می دهــد. ولــی بشــر مــدرن شــده، راه انحرافــی را 
ــی  ــن راه انحراف ــر انســان ها از ای ــه و اگ در پیــش گرفت
بــه صــراط مســتقیم انســانیت برگردنــد، متوجــه پیــام 
 امــام حســین می شــوند و بــه آن فرهنــگ عمــل 

می کنند.

گردشگری
برگزاری تورهای آشنایی 
با فرهنگ عاشورا ؛ ویژه 

گردشگران خارجی در کاشان
ــان ، از  ــتان کاش ــی شهرس ــس اداره میراث فرهنگ ریی
برگــزاری تورهــای گردشــگری مذهبــی بــرای آشــنایی 

بیشــتر گردشــگران خارجــی خبــر داد.
میراث فرهنگــی  اداره  رییــس   ، محســن جــاوری 
شهرســتان کاشــان ، بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: »ایــن 
تورهــای گردشــگری بــه همــت اداره میراث فرهنگــی، 
انجمــن راهنمایــان گردشــگری، موسســه عروه الوثقی، 
ــهرداری، اداره  ــه ش ــالمی، مجموع ــات اس اداره تبلیغ
ــتان  ــه شهرس ــوزه علمی ــت ح ــز مدیری ــاف و مرک اوق
و  قــم  جامعه المرتضــی  مؤسســه های  و  کاشــان 
ــرای  ــی مطالعــات اســالمی قــم ب مؤسســه بین الملل
بیــش از 200 گردشــگر خارجی از 28 کشــور جهــان ، در 
روزهــای ســوم محــرم تــا دهــم محــرم برگــزار شــد.«

او بــا تأکیــد بــر اینکــه بافــت تاریخــی کاشــان 
ــی  ــی و مذهب ــی، فرهنگ ــای تاریخ ــل قابلیت ه به دلی
ــود ،  ــع می ش ــی واق ــگران خارج ــد گردش ــورد بازدی م
افــزود: »حرکــت ایــن تورهــا، از زیــارت ســلطان امیــر 
ــزرگ  ــه آقاب ــجد و مدرس ــرف مس ــه ط ــد )ع( ب احم
ــد از ایــن مکان هــا و بافــت  آغــاز شــد و بعــد از بازدی
تاریخــی ، بــا حضــور در یکــی از هیئت هــای عــزاداری 
کاشــان بــا میزبانــی گــرم مســئوالن هیئــت رو بــه رو 

بــود.
 آنهــا بعــد از دیــدن عــزاداری و شــنیدن صحبت هــای 
ــر برکــت امــام  ــل، مهمــان ســفره پ مبلغــان بین المل
حســین )ع( شــدند و بعــد از آن بــا حرکــت بــه ســمت 
زیــارت شــاهزاده ابراهیــم و بازدیــد، بــه تــالوت قــرآن 

کریــم و نغمــه هــای اســالمی گــوش فــرا دادنــد.«
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  اداره  رییــس 
ــای  ــر برنامه ه گردشــگری شهرســتان کاشــان، از دیگ
صــورت گرفتــه در ایــن ایــام ، بــه  برگــزاری تــور 
مذهبــی عاشــورا اشــاره کــرد کــه گردشــگران عــالوه بــر 
ــینیه  ــی و حس ــل گردان ــده ، از نخ ــای ذکرش برنامه ه

ــتند. ــد داش ــز بازدی ــرفره نی س
ــه معــروف  علیرضــا عبــدهللا زاده، دبیــر شــورای امــر ب
و گردشــگری  میراث فرهنگــی، صنایع دســتی  اداره 
ــاالی  ــت ب ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــت: »ب ــز گف کاشــان نی
بخــش زیارتــی و مذهبــی کاشــان، ایــن منطقــه 
ــا بهره گیــری از ایــن ظرفیت هــای بالقــوه،  می توانــد ب

ــد.« ــذب کن ــی را ج ــگران فراوان گردش
او بــا اشــاره بــه وجــود 120 بقعــه متبرکــه در کاشــان 
ــوان  ــت ، عن ــی اس ــه آن تاریخ ــش از 30 بقع ــه بی ک
ــیار  ــتان بس ــگری شهرس ــای گردش ــرد: »ظرفیت ه ک
باالســت و امیــد مــی رود بــا هماهنگی هــای الزم، 
تورهــای آشــنایی بــا فرهنــگ عاشــورا تــا پایــان مــاه 

ــه داشــته باشــد.« ــر ادام صف

آگهی فقدان سند مالکیت
طبق تقاضــای وارده 67763 مــورخ 96/06/21  
مصــدق  استشــهادیه  بــرگ   2 اســتناد  بــه 
ــی  ــما گواه ــهود رس ــای ش ــه امض ــت ک پیوس
گردیــد خانــم فاطمــه حســن زاده مدعــی 
ــک  ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی ــه س ــتند ک هس
ــاحت  ــه مس ــه اول  ب ــان در طبق ــد آپارتم واح
ــه  ــی ب ــماره 16328 فرع ــع ش 75/86 مترمرب
انضمــام ششــدانگ یــک واحــد انبــاری در 
ــه مســاحت 2.5  ــف دوم ب ــه همکــف ردی طبق
مترمربــع بــه نــام فاطمــه حســن زاده ســبلویی 
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد 
کــه در اثــاث کشــی مفقــود شــده اســت چــون 
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
نمــوده طبــق تبصــره یــک مــاده 120 اصالحــی 
آییــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی مــی شــود کــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــام معامل ــی انج ــس مدع هرک
ــزد  ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی ــک مزب مل
خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــراض  ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ــا ده روز ب ت
خــود را کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند مالکیــت 
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب 
ــده  ــه کنن ــه ارای ــند ب ــل س ــس و اص صورتمجل
مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر 
اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ســند ارایــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد  مرقــوم صــادر و ب
شــد. و بــه شــماره ســند 245- 88/10/9 دفتــر 
ــعبه  ــکن ش ــک مس ــن بان ــان در ره 277 کاش

ــت.  ــرار گرف ــان ق ــزی کاش مرک
اداره  رییــس  انتشــار))96/07/12((  تاریــخ 
ثبــت و امــالک اســناد کاشــان، محمد ســلمانی 

1223/ م الــف

آگهی فقدان سند مالکیت
ــس  ــوان رئی ــه عن ــس زاده ب ــر رئی ــای اصغ آق
هئیــت مدیره شــرکت اشــکان کاشــان ســهامی 
خــاص برابــر وارده 64869 مــورخ 1396/06/19 
ــه  ــی ک ــهاد محل ــرگ استش ــتناد دو ب ــه اس و ب
ــی شــده  ــت و امضــاء شــهود رســما گواه هوی
ــت ششــدانگ  ــه ســند مالکی ــی اســت ک مدع
یــک بــاب کارخانــه تکمیــل فــرش ماشــینی بــه 
ــالک  ــه شــماره پ ــع ب ــر مرب مســاحت 9600 مت
303 فرعــی مفــروز و مجــزا از 241 فرعــی 
ــع در بخــش دو حــوزه  ــی واق مجــزا از 66 اصل
ــر 451  ــه 128 دفت ــه در صفح ــان ک ــی کاش ثبت
ــام شــرکت  ــه ن ــت 65483 ب ــل ثب امــالک ذی
ــت  ــت 1391 ثب ــه شــماره ثب اشــکان کاشــان ب
و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده کــه 
برابــر ســند رهنــی 5885 مــورخ 1382/06/22 
دفتــر 541 تهــران در قبــال مبلــغ 4/500/000/000 
ریــال در رهــن بانــک ســپه شــعبه هنــگام 
تهــران مــی باشــد در اثــاث کشــی مفقــود 
شــده اســت چــون درخواســت صــدور ســند 
ــره 1  ــق تبص ــوده طب ــی نم ــت المثن مالکی

ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آیی ــاده 120 اصالح م
آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــور ی ــک مزب ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
ــن اداره  ــه ای ــا 10  روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای انتش
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه 
ــه تســلیم  اصــل ســند مالکیــت و ســند معامل
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند به 
ارائــه کنننــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت 
مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد  مرقــوم صــادر و ب

شــد.
ــت و  ــس اداره ثب ــار:96/7/12 رئی ــخ انتش تاری
امــالک اســناد کاشــان، محمــد ســلمانی 1262/ 

م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
موجــب  بــه  کار  شــیرین  صدیقــه  خانــم 
 96/06/20  -114576 شــماره  وکالتنامــه 
تنظیمــی دفتــر 259 تهــران وکالتــا از طــرف 
مهــدی و زهــرا شــیرین کار وراث مرحومــه 
ــرگ  ــتناد دو ب ــه اس ــدم ب ــری مق ــه ناظ فاطم
استشــهادیه محلــی کــه هویــت وامضــاء شــهود 
ــند  ــه س ــد ک ــی ان ــده مدع ــی گردی ــما گواه رس
مالکیــت ششــدانگ قطعــه باغچــه بــه شــماره 
ــی واقــع  2 فرعــی مجــزی شــده از 4796 اصل
ــا حــق  ــی کاشــان ب ــک حــوزه ثبت در بخــش ی
مجــری از شــماره 4796/1 کــه ذیــل ثبــت 5600 
ــم  ــام فاطمــه خان ــه ن ــر 62 صفحــه 459 ب دفت
ناظــری مقــدم فرزنــد محمدتقــی ثبــت و ســند 
ــه  ــت ک ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ــت ص مالکی
ــک  ــده و این ــود گردی ــی مفق ــت جابجای ــه عل ب
ــد.  ــوده ان ــی را نم ــند المثن ــدور س ــای ص تقاض
ــی  ــاده 120 اصالح ــک م ــره ی ــق تبص ــذا طب ل
ــا هرکــس  ــی، ت ــب آگه ــت مرات ــه ثب ــن نام آیی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی 
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی لغایــت ده 
ــراض خــود را  ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای روز ب
کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند 
معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس 
ــردد.  ــده مســترد گ ــه کنن ــه ارای و اصــل ســند ب
ــرر  ــت مق ــرف مهل ــه ظ ــت چنانچ ــی اس بدیه
اعتراضــی واصــل نگــردد یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند ارایــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 
ــد  ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــور ص مزب

شــد. 
اداره  رییــس  انتشــار))96/07/12((  تاریــخ 
ثبــت و امــالک اســناد کاشــان، محمــد ســلمانی 

1254/ م الــف

دادنامه
پرونــده کالســه: 95/545 دادنامــه شــماره: 
شــورای   4 شــعبه   96/05/31-333

مرتضــی  خواهــان:  برخــوار  اختــالف  حــل 
نشــانی  بــه  زارع  احمــد  احمــدی خوانــده: 
ــه  ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــکان ب ــول الم مجه
چکگردشــکار: پــس از جــری تشــریفات قانونی 
ــده و اخــذ نظــر  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ب
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــد. رای  ــی نمای ــدور رای م ــر ص ــرح زی ــه ش و ب
ــدی  ــی احم ــوای مرتض ــوص دع ــورا در خص ش
ــه  ــه خواســته مطالب ــد زارع ب ــت احم ــه طرفی ب
وجــه یــک طغــری چــک بــه شــماره 288488 
بــه سررســید 90/12/30 بــه مبلــغ 16200000 
ــیراز  ــازار ش ــعبه ب ــی ش ــک مل ــده بان ــال عه ری
بــه انضمــام خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه 
ــر  ــی  تصوی ــاد دادخواســت تقدیم ــه مف ــر ب نظ
مصــدق چــک و گواهینامــه عــدم پرداخــت 
ــل  ــر اص ــت ب ــی دالل ــه همگ ــوا ک ــتند دع مس
ــته و  ــدگان داش ــده خوان ــر عه ــن ب ــتقرار دی اس
بقــاء اصــول مســتندات مذکــور در یــد خواهــان 
داللــت بــر اســتصحاب و بقــاء دیــن و اشــتغال 
دعــوی  نکــرده  ارائــه  و  اقامــه  ذمــه خــود 
ــه  ــت دانســته مســتندا ب مطروحــه را وارد و ثاب
مــواد 198 و 519 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
و مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و قانــون 
استفســاریه تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون 
ــم  ــک حک ــدور چ ــون ص ــوادی از قان ــالح م اص
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ب
ــوا و  ــتند دع ــک مس ــت چ ــال باب 16200000 ری
احتســاب تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک 
ــغ 1098500  ــه پرداخــت مبل ــان تادی ــت زم لغای
ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی 
ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهی 
ــل  در ایــن شــعبه و بیســت روز پــس از آن قاب
عمومــی  محاکــم  در  نظرخواهــی  تجدیــد 

ــد. ــی باش ــوار م ــتان برخ ــی شهرس حقوق
م الــف 673 دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع 

شــماره یــک شهرســتان برخــوار

دادنامه
شــماره:  دادنامــه   95/106 پرونــده کالســه: 
18-95/10/18 شــعبه 3 شــورای حــل اختــالف 
برخــوار خواهــان: محمــود مهوری حبیــب آبادی 
فرزنــد غالمعلــی بــا وکالــت آقــای رضــا فــروزان 
ــانی  ــه نش ــتری ب ــمی دادگس ــل رس ــر وکی مه
ــاد  ــت آب ــتری دول ــب دادگس ــاد جن ــت آب دول
ــه  ــری  ب ــا جعف ــده: محمدرض ــالک 115 خوان پ
نشــانی مجهــول المــکان بــه خواســته مطالبــه 
وجــه بــه انضمــام خســارات دادرســی و تاخیــر 
ــا توجــه بــه  تادیــه حــق الوکالــه وکیــل شــورا ب
ــالم و  ــم رســیدگی را اع ــده خت ــات پرون محتوی
ــی  ــه صــدور رای م ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ب
نمایــد. رای شــورا در خصــوص دعــوی خواهــان 
ــت  ــا وکال ــادی ب ــب آب ــوری حبی ــود مه محم
رضــا فــروزان مهــر وکیــل دادگســتری بطرفیــت 
ــته  ــه خواس ــری ب ــا جعف ــد رض ــده محم حوان

ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــه وج مطالب
ــال  ــغ 11000000 ری ــه مبل 065337-95/04/20 ب
ــال( عهــده بانــک صــادرات  ــازده میلیــون ری )ی
ــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی  ســگزی ب
و حــق الوکالــه وکیــل و تاخیــر تادیــه نظــر بــه 
ــان  ــل خواه ــی وکی ــت تقدیم ــرح دادخواس ش
ــا  ــه ب ــرازی وی و اینک ــتغالت اب ــول ممس و اص
ــه و  ــه الیح ــده هیچگون ــه خوان ــالغ ب ــف اب وص
دفاعیــه مبنــی بــر عــدم اشــتغال ذمــه خویــش 
بــه ایــن شــورا ارائــه ننمــوده اســت لذا خواســته 
هواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص دانســته و بــا 
اســتناد مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و مــواد 
198 و 519 و مــاده واحــده استفســاریه الحــاق 
ــک  ــدور چ ــون ص ــاده قان ــه م ــره ب ــک تبص ی
ــخیص  ــع تش ــورخ 76/03/10 مجم ــوب م مص
مصلحــت نظــام خوانــده را بپرداحــت مبلــغ 
ــه  ــور ب ــک مذک ــه چ ــت وج ــال باب 11000000 ری
ــق  ــی و ح ــه دادرس ــال هزین ــغ 975000 ری مبل
الوکالــه وکیــل 400000 ریــال و تاخیــر تادیــه 
ــوف )95/04/20(  ــک موص ــدور چ ــخ ص از تاری
لغایــن زمــان وصــول کــه بــا توجــه بــه شــاخص 
تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی جمهوری 
ــق  ــردد در ح ــی گ ــبه م ــران محاس ــالمی ای اس
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف 
ــد نظــر خواهــی  ــراض و تجدی ــل اعت 20 روز قاب
در دادگا ه هــای عمومــی و حقوقــی شهرســتان 

برخــوار مــی باشــد.
م الــف 667 دفتــر شــعبه ســوم مجتمــع 

برخــوار یــک شهرســتان  شــماره 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهــان / شــاکی آقــای حبیــب احمــدی 
ــان و  ــم آقای ــت خوانده/مته ــه طرفی ــی ب دهق
خانــم هــا اکبــر رضایــی فرزنــد مرتضــی، رضــا، 
احمــد، زهــرا، پروانــه ، ســجاد، محمــود همگــی 
ــی  ــه بابائ ــی ، ملیح ــد رمضانعل ــی فرزن پهلوان
، نازنیــن شــیرعلیان ، ســعید علــی خاصــی 
هوشــنگ، حســین  فرزنــد  ابــادی  حبیــب 
ــمی  ــناد رس ــر اس ــر، دفت ــد اکب ــگری فرزن لش
ــم  ــه خواســته ابطــال ســند رســمی تقدی 192 ب
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
12 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
بــاال - خ  واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ 
شــهید نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل 
ــماره 120  ــاق ش ــه 1 ات ــان - طبق ــتان اصفه اس
ــه  ــده ک ــت گردی ــه کالســه 960500ثب ارجــاع و ب
وقــت رســیدگی ان 96/8/15 ســاعت 9 تعییــن 
شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن  
خوانــده / متهــم  و در خواســت  خواهــان / 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــاکی و ب ش
ــی  ــور مدن ــی در ام ــای عموم ــی دادگاهه دادرس
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 

جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می شــود تــا خوانده 
ــه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ
ــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل  دادگاه مراجع
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهت رســیدگی 

ــردد . ــر گ حاض
م الــف 19270 منشــی دادگاه حقوقی شــعبه 12 
ــان- دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفه

علــی فاتحی 

آگهی ابالغ اجرائیه«
محکــوم لــه : محمــد زاهــدی فرزنــد صفرعلــی 
ــزل  ــا کوچــه 8 من ــان صف ــارک، خیاب ســاکن ان
شــخصی محکــوم علیهــا: 1. علیرضا کرجــی زاده 
فرزنــد کمــال ســاکن ناییــن کمربنــدی روبــروی 
پــارک غدیــر 2-  زھــرا خســور فرزنــد حســین 
مجهــول المــکان کالســه پرونــده : 498/95 ش 
2 موضــوع ) محکــوم بــه ( : الــزام بــه انتقــال 
ــه موجــب رأی  ــه ب ــر خان ســند خــودرو در دفت
ــادره از  ــورخ 96/3/10 ص ــماره 80 م ــی ش غیاب
شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف ناییــن - - - 
»  محکــوم علیــة خانــم زهــرا خســور محکــوم 
اســت بــه حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد 
رســمی بــرای انتقــال ســند رســمی خــودرو بــه
شــماره انتظامــی 64-627 ش 23  بــه محکوم 
لــه محمــد زاهــدی و پرداخــت هزینــه دادرســی 
و نیــر محکــوم علیــه محکــوم اســت  بــه 
پرداخــت  خالفــی خــودرو بــه مبلــع 8/600/000 
ریــال در حــق محکــوم لــه و پرداخــت ٪5 
محکــوم بــه بابــت نیــم عشــر دولتــی  در حــق 
ــه  ــوم علی ــه محک ــه اینک ــر ب ــذا نظ ــت، ل دول
مجهــول المــکان مــی باشــد مــوارد منــدرج در 
ــن  ــون آئی ــاده 73 فال ــتناد م ــه اس ــه ب اجرائی
دادرســی دادگاههــای عمومــی و القــالب در امور 
ــار  در یکــی از روزنامــه هــای  ــرای یکب مدنــی ب
ــا محکــوم  کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد  ت
ــبت  ــرف ده روز نس ــت و ظ ــس از رؤی ــه پ علی
بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه اقــدام نمایــد در غیــر
ــق  ــی واز طری ــررات قانون ــق مق ــورت وف اینص
دایــره اجــرای احــکام عملیــات اجرائــی انجــام 

ــد شــد. خواه
م الــف 262 ســود خائــی رئیســی شــعبه دوم 

شــورای حــل اختالفــه ناییــن

دادنامه 
ــعبه  ــه 9509983728400602 ش ــده کالس پرون
ــن  ــتان نائی ــتری شهرس ــالب دادگس دادگاه انق
ــی شــماره 9609973728000493 ــم نهای تصمی
متهمیــن : 1. خانــم مــاه ســلطان ناروئــی 
ــزد - حســن  ــه نشــانی ی ــد عبدالحمیــد ب فرزن
منــزل   62 خ  اتوبوســرانی  شــهرک   - آبــاد 
عســکری فعــال مجهــول المــکان 2. اقــای احمد 
شــاهوزائی فرزنــد محمــد بــه نشــانی آزادشــهر 
- روســتای کلــو ... وحــدت پیلــی - منــزل 
شــخصی 3. اقــای علــی فخــر کاشــانی فرزنــد 

ــا وکالــت خانــم حمیــده حســین  گل محمــد ب
زاده مزرعــه شــاهی فرزنــد حســین بــه نشــانی 
ــوار شــهید مطهــری مجتمــع تجــاری  ناییــن بل

ــی  ــاب نمایشــگاه ابراهیم ــس جن ــد ی گل
اتهــام: مشــارکت در حمــل و نگهــداری 61 گیلــو 
و 450 گــرم حشــیش گردشــکار؛ دادگاه انقــالب 
ناییــن یــه تصــدی امضــاء کننــده زیــر تشــکیل 
محتویــات  بررســی  و  مالحظــه  بــا  اســت. 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت 
از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی نمایــد  رأی دادگاه در خصــوص 
اتهــام آقایــان 1- علــی فخــر کاشــانی فرزند گل 
محمــد بــا وکالــت خانــم حمیــده حســین زاده 
ــد  ــاهوزایی فرزن ــد ش ــاهی 2- احم ــه ش مزرع
ــی  ــاه ســلطان  ناروی ــم م ــاه 3- خان محمــد م
فرزنــد عبدالحمیــد دائــر بــر مشــارکت در حمــل 
و نگهــداری میــزان شــصت و یــک کیلــو و 
ــوع  ــیش ، موض ــرم حش ــاه گ ــد و پنج چهارص
ــی  ــرای عموم ــی دادس ــت تنظیم ــو اس کیفرخ
ــزارش  ــه گ ــر ب ــن نظ ــالب شهرســتان نایی و إنق
ضابطیــن دادگســتری ، کشــف  و ضبــط میــزان  
 pk ــواری ــودروی س ــور از خ ــدر مذک ــاده مخ م
ــق  ــی  54-417ق 25 متعل ــماره انتظام ــه ش ب
بــه متهــم ردیــف ســوم ، متــواری شــدن 
متهــم  ردیــف اول  پــس از توقــف  خــودرو  و 
ــه   ــن  و نتیج ــط  ضابطی ــتگیری  وی توس دس
ــوص  ــده درخص ــل آم ــی بعم ــات محل تحقیق
اشــتهار متهــم ردیــف ســوم و صرفنظــر از ســایر 
ــف اول و دوم  ــان ردی ــر متهم ــات غیرمؤث دفاعی
را محــرز و مســلم  آنــان   بزهــکاری  دادگاه 
ــون  ــاده 5 قان ــد 5 م ــه بن دانســته مســتندا« ب
ــا موادمخــدر مصــوب  ــارزه ب ــون مب اصــالح قان
1389 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و 
رعایــت مــاده 38قانــون مذکــور و بلحــاظ معیــل 
بــودن متهمــان ردیــف اول و دوم متهــم ردیــف 
ــت  ــس ، پرداخ ــال حب ــل 8 س ــه تحم اول را ب
یــک صــد و چهــل میلیــون ریــال جــزای نقــدی 
ــالق و  ــه ش ــت و 74 ضرب ــی دول ــن مدت در ای
متهــم ردیــف دوم را بــه تحمــل 7 ســال حبــس 
، پرداخــت یکصــد و چهــل میلیــون ریــال جزای 
نقــدی و تحمــل 70 ضربــه شــالق و متهــم 
ــس ،  ــال حب ــل 10 س ــه تحم ــوم را ی ــف س ردی
ــال  ــون ری ــتاد میلی ــت و هش ــت دویس پرداخ
ــت و 74  ــدوق دول ــق صن ــدی در ح ــزای نق ج
ضربــه شــالق  و متهــم ردیــف دوم  را بــه تحمــل 
7 ســال حبــس تعزیــری  و پرداخــت  یکصــدو 
چهــل میلیــون ریــال جــزای نقــدی و تحمــل 70 
ضربــه شــالق و متهــم ردیــف ســوم را بــه تحمل  
10 ســال حبــس و پرداخــت دویســت و هشــتاد 
ــل 74  ــدی  و تحم ــزای نق ــال ج ــون  ری میلی
ضربــه شــالق محکــوم مــی نمایــد. در خصــوص 
خــودروی  حامــل موادمخــدر موصــوف در صــدر 
دادنامــه بــه جهــت اذن و اطــالع مالــک از حمل 
موادمخــدر توســط آن مســتندا« بمــاده 30 
قانــون مذکــور بنفــع دولــت صــادر و اعــالم مــی 

گــردد . رای صــادره در خصــوص متهمیــن 
ردیــف اول و دوم حضــوری و ظــرف 20 روز 
پــس از ابــالغ قابــل تجدیدنظرخواهــی و در 
خصــوص متهــم ردیــف ســوم غیابــی و ظــرف 
20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 

ــل ــس از آن قاب شــعبه و ظــرف 20 روز پ
تجدیدنظرخواهــی در دادگاه محتــرم تجدیدنظــر 

اســتان اصفهــان مــی باشــد .
 م الــف 259 مجیــد شــفیعی  رئیــس شــعبه 

أول دادگاه انقــالب  اســالمی ناییــن

آگهی فقدان سند مالکیت
ــا  ــی ب ــری رنان ــه کبی ــه فاطم ــه اینک ــر ب نظ
تســلیم یــک بــرگ استشــهاد شــهود شــماره 
دفترخانــه   1396/06/14 49656مــورخ   :
ــند  ــدن س ــود ش ــی مفق ــان، مدع 112 اصفه
ــاع از  ــهم  مش ــزان 2/25 س ــه می ــت ب مالکی
هشــتادوچهار ســهم ششــدانگ پالک شــماره: 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 18 اصل 3507 فرع
14 ثبــت اصفهــان کــه در ذیــل ثبــت 147150 
تحــت  امــالک   796 دفتــر   162 صفحــه 
شــماره چاپــی 253508 صــادر و تســلیم 
ــال شــماره  ــه موجــب ســند انتق ــده و ب گردی
دفترخانــه   1385/05/25 مــورخ   22579
اســناد رســمی شــماره 112 شــهر اصفهــان 
ــه  ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــتان اصفه اس
ــی  ــب گواه ــردد بموج ــالم میگ ــن اع در ضم
ــورخ 1396/5/10  ــماره 517 م ــت ش حصروراث
ــان شــادروان  ــت اصفه شــعبه 54 حصــر وراث
فاطمــه کبیــری رنانــی فــوت نمــوده کــه ورثــه 
ــت  ــی درخواس ــهرابی رنان ــری س ــرده مه نامب
ــه  ــته ک ــار داش ــت و اظه ــوده اس ــی نم المثن
ســند مالکیــت مرقــوم در اثــر ســهل انــگاری 
مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده اســت . لــذا دفترچــه 
ســند مالکیــت مذکــور از درجــه اعتبــار ســاقط 
ــه اســتناد تبصــره یــک  ــذا مراتــب ب اســت. ل
اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون 
آگهــی مــی شــود  نوبــت  یــک  در  ثبــت 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت 
ــت  ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی ــک مرق ــه مل ب
نــزد خــود میباشــد ازتاریــخ انتشــار ایــن 
آگهــی ظــرف مــدت ده روز  اعتــراض  خــودرا 
کتبــا ضمــن ارائــه  اصــل ســند مالکیــت  یــا 
ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــده ســند  ــه کنن ــه ارائ ــت ب اصــل ســند مالکی
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف 
مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
ــه صــدور ســند  ــه نشــود اقــدام ب ــه ارائ معامل
 مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد

 شد .
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رشــته های  معــدود  از  یکــی  فیــروزه کوبــی 
صنایــع دســتی اســت کــه ســابقه تاریخــی 
چندانــی نداشــته و در حــال حاضــر هــم تولیــد 
ــا  ــده ت ــث ش ــر باع ــن ام ــدودی دارد ، همی مح
فیــروزه کوبــی آنگونــه کــه بایــد ، شــناخته شــده 
ــک  ــی ی ــی و گیرای ــه زیبای ــد ک نباشــد ، هــر چن
محصــول خــوب صنایــع دســتی را بــا خــود دارد.
قدمــت فیــروزه کوبــی بــه حــدود 70 ســال قبــل 
می رســد و در آن زمــان صنعتگــری بــه نــام 
»یوســف حکیمــان« معــروف بــه محمدرضــا ، در 
مشــهد کار فیــروزه کوبــی بــر روی زینــت آالتــی 
ــروع  ــواره را ش ــینه، گوش ــتبند، گل س ــر دس نظی
کــرد و حــدود 20 ســال بعــد ایــن صنعت توســط 
ــاج داداش« از  ــام »ح ــه ن ــری ب ــر دیگ صنعتگ
مشــهد بــه اصفهــان بــرده شــد. در حــال حاضــر 
صنعــت دســتی فیــروزه کوبــی، فقــط در اصفهــان 
رایــج اســت و صنعتگــران شــاغل در ایــن رشــته 

نیــز همچــون تولیــد آن ، محدودنــد.
از  نظــر  صــرف  فیــروزه کوبــی  اصفهــان  در 
ــد بشــقاب، لیــوان،  جواهــرات ، در ظروفــی مانن
ــتفاده  ــورد اس ــز م ــاش و… نی ــه و گالب پ کاس

ــرد. ــی گی قرارم
ــور آالت  ــروزه کــوب اعــم از زی ــرآورده فی یــک ف
ــارت از شــیئی اســت مســی،  ــا ظــروف ، عب و ی
برنجــی، نقــره ای یــا برنــزی کــه ذرات و قطعــات 
ریــز ســنگ فیــروزه بــر قســمت هایــی از ســطوح 
آن بــه فــرم موزاییــک در کنــار هــم نشــانده 
شــده و بــه ایــن ترتیــب جلــوه ای خــاص بــه آن 

ــود. ــیده می ش بخش
 لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید. 

چگونه وارد عرصه صنایع دستی شدید؟ 
از چه زمانی در این حوزه آغاز به فعالیت 

کرده اید و چه استادانی در این مسیر 
راهنمای شما بوده اند؟

حمیدرضــا عاشــق الحســینی هســتم. ســال 85 
ــزد  ــدم و ن ــازار کار ش ــاگرد وارد ب ــوان ش ــه عن ب
ــدم. در  ــغول کار ش ــی مش ــی درویش ــای عل آق
ــتم  ــگری نداش ــه کار مس ــه ای ب ــروع کار عالق ش
ــرای کســب درآمــد وارد ایــن عرصــه شــدم. و ب

ــود  حقــوق دریافتــی مــن هفــت هــزار تومــان ب
و در آن زمــان هیــچ گونــه تجربــه و آشــنایی 
ــود  ــتاد خ ــل کار از اس ــتم. اوای ــس نداش ــا م ب
ــدان  ــا گل ــم ت ــد کار کن ــدر بای ــه چق ــیدم ک پرس
ــار  ــا چه ــه ت ــد س ــرم، گفتن ــاد بگی ــازی را ی س
ــام کار را  ــاه تم ــه م ــدت س ــن م ــا م ــال ، ام س
ــی  ــی خوب ــاع مال ــان اوض ــم. آن زم ــرا گرفت ف
ــن  ــرم ، بنابرای ــتگاه بخ ــم دس ــا بتوان ــتم ت نداش
ــاری  ــایه کن ــا از همس ــب ه ــم ش ــم گرفت  تصمی
ــدی  ــا درآم ــم و ب ــاره کن ــش را اج ــتگاه های دس
کــه از کار شــب هــا بــه دســت آوردم ، توانســتم 
ــروع  ــود را ش ــم و کار خ ــداری کن ــه ورق خری س

کنــم. 

ــه  ــن س ــا ای ــن ، ب ــی کار م ــه و اصل ــه اولی مای
ورق شــروع شــد . مــن تولیــد گلــدان را در 
ــودم.  ــرده ب ــروع ک ــاری ش ــاره ای کن ــازه اج مغ
ــدند  ــه ش ــی متوج ــای درویش ــه آق ــس از آنک پ
ــرای خــودم کار کــن. قســمتی از  ــا ب ــد بی ، گفتن
ــن  ــه م ــک ســال ب ــدت ی ــه م ــازه خــود را ب مغ
ســاخته  همــه گلدان هــای  و  دادنــد  اجــاره 
شــده بــه دســت مــن را هــم می خریدنــد . 
ــزی  ــر تمی ــه خاط ــی ب ــای درویش ــای آق کاره
هــم فــروش خوبــی داشــت هــم گــران تــر بــود. 
 بنابرایــن مــن همــه تولیداتــم را یکجــا به ایشــان 
ــوال  ــه همیــن من مــی فروختــم و یــک ســال ب
کار کــردم ؛ از ســاعت 8 صبــح تــا 3 نصــف شــب 
کار می کــردم تــا اینکــه توانســتم ســرمایه ای 
بــه دســت آورم. کــم کــم بــه فکــر تولیــد قابلمــه 
ــه  ــان چندتک ــادم. آن زم ــه افت ــک تک ــی ی مس
ایــن محصــول  تولیــد می شــد . مــا بــرای 

ــد  ــم. تولی ــرس کردی ــم و پ ــام کردی ــب تم قال
ــدد  ــان روزی 30 ع ــه آن زم ــای چندتک قابلمه ه
بــود ، امــا بــه ایــن روش مــا روزی 500 تــا 1000 
ــه  ــود ک ــان ب ــن زم ــم. درای ــد می کردی ــدد تولی ع
ــردم و کار را  ــدا ک ــن کار پی ــه ای ــادی ب ــه زی عالق
گســترش دادم و بعــد از آن فعالیتــم را عــالوه بر 
مســگری در زمینــه فیــرزه کوبــی، ملیلــه، برنــج 
ــس  ــردم و پ ــال ک ــور جــدی دنب ــه ط ــم ب و خات
ــه  ــه مرحل ــود کــه ب ــه حــدی ب از آن پیشــرفتم ب

ــم در اســتان رســیدم. ــی ه اشــتغال زای
 چه کسانی شما را در این مسیر یاری 

کردند؟
در زندگــی ام هیــچ کــس بــه مــن کمــک نکــرده  
و تنهــا تــالش و پشــتکار خــودم  باعث پیشــرفت 
در کارم شــده اســت. مــن در کودکــی پــدرم را از 
دســت دادم ، حتــی عمــو یــا پدربزرگــی نداشــتم 
کــه در طــول ایــن ســال هــا بــه آنهــا تکیــه کنــم 
ــا  ــود آنه ــطه وج ــه واس ــا ب ــد ی ــم کنن و حمایت
ــم. از ابتــدا شــاگردی کــردم و  ــار کســب کن اعتب
بــا تــالش فــراوان و انجــام کار درســت ، توانســتم 
ــن بخــش ســرمایه  ــم و در ای اعتمــاد کســب کن
ــی در  ــی درویش ــای عل ــا آق ــم. تنه ــذاری کن گ
ابتــدا تجربیاتــی را در اختیــار مــن قــرار دادنــد.

 در مورد مجموعه فعالیت های خود در 
زمینه صنایع دستی توضیحی بفرمایید؟

ــان  ــش جه ــن نق ــوان نگی ــا عن ــا ب ــه م مجموع
ســازنده انــواع صنایــع دســتی مســی، برنجــی، 
و  و خاتــم کاربــردی  فیــروزه کوبــی  ملیلــه، 
ــا  ــر حمیدرض ــان معتب ــا نش ــت ؛ ب ــی اس تزیین

حســینی.
ــا 300 نفــر نیــروی ثابــت  ایــن مجموعــه کلــی ب
ــروزه  ــه، فی ــج، ملیل در بخــش هــای مــس، برن
کوبــی و خاتــم مشــغول فعالیــت اســت و 
ــه  ــر ک ــای دیگ ــمت ه ــر در قس ــدود 900 نف ح
ــر،  ــبکه زن، اره ب ــزن، ش ــای قلم ــامل نیروه ش
 ســفیدگر، خــم کار، چکــش کار، پــرس زن، 
فرچــه گــر و... مشــغول فعالیــت هســتند و 
ــدی و  ــر ســاده مســئول بســته بن تعــدادی کارگ
مونتــاژکاری محصــوالت هســتند و مــا آمادگــی 
داریــم هــر چیــزی راکــه در بــازار متقاضی داشــته 

ــم. ــد کنی باشــد تولی

اعتقــادی کــه مــن در طــول ایــن ســال ها داشــته ام 
ــدن  ــرآورده ش ــس از ب ــان پ ــه انس ــت ک ــن اس ای
ــالش  ــال ت ــه دنب ــد ب ــه خــودش، بای نیازهــای اولی
ــد ،  ــران باش ــای دیگ ــع نیازه ــرای رف ــش ب و کوش
بــه همیــن خاطــر مــن زمینه هــای اشــتغال زایــی 
بســیاری از جوانــان را فراهــم کــردم. در همیــن 
ــدان کارگاه زدم و در  ــان، در زن ــرای زندانی ــتا ب راس

ــدود 15 کارگاه دارم. ــم ح ــان ه اصفه
 به عنوان یک استاد کار ، توصیه شما به 

کسانی که می خواهند فیروزه کوبی را یاد 
بگیرند ، چیست؟

توصیــه مــن بــه جوانانــی کــه می خواهنــد در 
زمینــه فیــروزه کوبــی فعالیــت کننــد ، ایــن اســت 
کــه تنهــا بــا تــالش و پشــتکار و امیــد بــه خداونــد 
می تواننــد قله هــای موفقیــت را یکــی یکــی پشــت 

ــد. ســر بگذارن
 آیا کشوری در سطح جهان هست که 

رقیب هنر فیروزه کوبی ما باشد؟

در دنیــا هیــچ کــس رقیــب کار فیــروزه کوبــی ایــران 
. نیست

 آیا هنر فیروزه کوبی بازاری را برای 
جذب توریست ایجاد کرده است؟

بلــه چــون فیــروزه کوبــی در بیــن صنایــع دســتی 
ــر اســت. مــن  ــر و جــذاب ت ــی زیبات دیگــر خیل
ــروزه  ــگاه فی ــم را در فروش ــتر وقت ــودم بیش خ
هــم  توریســت ها  می کنــم.  ســپری  کوبــی 
عاشــق فیــروزه کوبــی هســتند ، بــه خاطــر اینکــه 

ــی اســت. ــا و جذاب ــر زیب هن
 مشکل اصلی شما در صنایع دستی و 

هنر فیروزه کوبی چیست؟
ــه  ــران از جمل ــع دســتی ای ــی صنای مشــکل اصل
ــب  ــرایط مناس ــدم ش ــی ، ع ــروزه کوب ــر فی هن
ــع اســت . اگــر ایــن  ــرای صــادرات ایــن صنای ب
ــود  ــل ش ــا ح ــئولین م ــت مس ــا هم ــکل ب مش
ــور و  ــتی کش ــع دس ــود در صنای ــکالت موج مش

ــد. ــد ش ــل خواه ــز ح ــی نی ــروزه کوب ــر فی هن

،،
ــه جوانانــی کــه می خواهنــد  توصیــه مــن ب
در زمینــه فیــروزه کوبــی فعالیت کننــد ، این 
اســت کــه تنهــا بــا تــاش و پشــتکار و امیــد 
به خداوند  ، می توانند قله های موفقیت را 

یکــی یکــی پشــت ســر بگذارنــد.

حمیدرضا عاشق الحسینی، هنرمند کارآفرین اصفهانی، در گفت و گو با کیمیای وطن:

 مشکل اصلی صنایع دستی اصفهان 
نبود شرایط مناسب برای صادرات است 



اطالعرسانی8
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابــر آراء صــادره  هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس س
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 
ــا  ــورد تقاض ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا  مش . ل
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه 
ــخاص  ــه اش ــود 0 در صورتیک ــی میش ــه 15 روز آکه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند . م ــته باش داش
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 .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد.
 139660302034010678 شــماره  1(رای 
فرزنــد  کاشــانی  فــدوی  دوم.زهــره  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه69صادره  بشــماره   علــی 
یکبابخانــه  ملی1261931041-ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت173/35 مترمربــع بشــماره 5 فرعــی از پــاک 
90- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر بخش1کاشــان)مالک 

رســمی(
هیــأت   139660302034012714 شــماره  2(رای 
ســیدمهدی  فرزنــد  دوم.سیدجعفرخراســانی 
بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه65صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1261416481-ششــدانگ 
فرعــی   5 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت189/75 
از  قســمتی  و  1و2و3و4فرعــی  ازشــماره  مجــزی 
دراراضــی  واقــع  اصلــی  ازپــاک 6351-  مشــاعات 
خراســانی  ازمهــدی  شهربخش1کاشــان)خریداری 

الهــدی( اعلــم  ومرضیــه 
هیــأت   139660302034010685 شــماره  3(رای 
محمدبشــماره   فرزنــد  دوم.عذراجعفرابــادی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه138صادره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1262216532-ســه دان
ــی مجــزی  ــع بشــماره 11 فرع بمســاحت112/20 مترمرب
 -6583 پــاک  از  ازمشــاعات  وقســمتی  از2فرعــی 
اصلــی واقــع در اراضــی شــهر بخش1کاشــان)مالک 

رســمی(
 139660302034010684 شــماره  4(رای 
اقــا  علــی  فرزنــد  خبــره  دوم.حســن  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه971صادره  بشــماره  
ملی1261556488-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــی مجــزی  ــع بشــماره 11 فرع بمســاحت112/20 مترمرب
 -6583 پــاک  از  ازمشــاعات  وقســمتی  از2فرعــی 
اصلــی واقــع در اراضــی شــهر بخش1کاشــان)مالک 

رســمی( 
 139660302034009354 شــماره  5(رای 
اســماعیل  فرزنــد  مباشــری  اول.بتــول  هیــأت 
بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه77صادره  بشــماره  
قدیمــی  یکبابخانــه  ملی1262149381-ششــدانگ 
بمســاحت215/57 مترمربــع بشــماره 8 فرعــی مجــزی 
از شــماره  7و6و5 و4 و3 فرعــی از پــاک 7903- اصلــی 
ــمی(  ــان)مالک رس ــهر بخش1کاش ــی ش ــع در اراض واق
هیــأت   139660302034012737 شــماره  رای   )6
بشــماره   اقاعبــاس  فرزنــد  عائیــان  عفــت  دوم. 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه2999صادره 
یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1260546101 ملــی 
فرعــی   11148 بشــماره  بمســاحت180/65مترمربع 
ــاک  ــرر از پ ــی مک ــماره 376 و378 فرع ــزی از ش مج
ــاد بخش2کاشــان)مالک  ــح اب ــع در صال ــی واق 2- اصل

رســمی( 
هیــأت   139660302034005889 شــماره  7(رای 
ســیدمحمد  فرزنــد  مرصعــی  دوم.ابوالقاســم 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه481صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1261538331-ششــدانگ 
11474فرعــی  بشــماره  بمســاحت161/45مترمربع 
مجــزی ازشــماره 11284 فرعــی از پــاک 2- اصلــی 
ــه  ــاد بخش2کاشــان)خریداری از ورث ــح اب واقــع در صال

مرصعــی(  ســیدرضا 
هیــأت   139660302034009269 شــماره  8(رای 
فرزندغامحســین  ظریــف  دوم.سجادســالمی 
اســدابادهمدان  از  شناســنامه22صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی4011882161-ششــدانگ  بشــماره  
11485فرعــی  بشــماره  بمســاحت92/75مترمربع 
مجــزی از شــماره  275 فرعــی از پــاک 2- اصلــی 
واقــع در صالــح ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازمهــدی 

لهــی(  عبدا
اول. هیــأت   139660302034011036 شــماره  9(رای 

احســان شــکرریز فرزنــد رحمت اله بشــماره  شناســنامه 
372 صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی1263227658-
موقوفــه  درعرصــه  احداثــی  اعیانــی  ششــدانگ 
11487فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت307/06 
مجــزی از807 فرعــی از پــاک 2- اصلــی واقــع در 

صالــح ابــاد بخش2کاشــان)اجاره نامــه ازاوقــاف(
هیــأت    139660302034010624 شــماره  10(رای 
غامحســین  فرزنــد  بیکــی  حســن  دوم.فاطمــه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
یکبــاب  ازششــدانگ  دانــگ  ملی1250020514-ســه 
ســاختمان بمســاحت123/33مترمربع بشــماره 11489 
فرعــی مجــزی از شــماره 9625 فرعــی از پــاک 2- 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــح اب ــع در صال ــی واق اصل

جلودارپــور(  ازامیرحســین 
هیــأت    139660302034010623 شــماره  11(رای 
محمــد  فرزنــد  جلودارپــور  دوم.امیرحســین 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه947صادره  بشــماره  

ملی1263322018-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت123/33مترمربع بشــماره 
11489 فرعــی مجــزی از شــماره 9625 فرعــی از پــاک 
ــاد بخش2کاشــان)مالک  ــح اب ــع در صال ــی واق 2- اصل

رســمی( 

 139660302034007368 شــماره  12(رای 

احمــد  فرزنــد  بیکــی  چــراغ  اول.مهــدی  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه132صادره  بشــماره  
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1262342341-ســه 
 658 بشــماره  بمســاحت190/25مترمربع  یکبابخانــه 

فرعــی از پــاک3و18- اصلــی واقــع در غیــاث ابــاد 

ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 
ابــاد کاشــان( غیــاث  مشــاعی 

هیــأت   139660302034007369 شــماره  13(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  نیاســر  عطــری  اول.مهیــن 
بشــماره   نیاســر  از  شناســنامه9صادره  بشــماره  
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1262951666-ســه 
 658 بشــماره  بمســاحت190/25مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی از پــاک3و18- اصلــی واقــع در غیــاث ابــاد 

ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 
ابــاد کاشــان( غیــاث  مشــاعی 

هیــأت   139660302034009259 شــماره  14(رای 
دوم.حمیدرضــا زارع میــدان میــری فرزنــد حســین 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه159صادره  بشــماره  
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1261989317-ســه 
 665 بشــماره  بمســاحت127مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی از پــاک3و18- اصلــی واقــع در غیــاث ابــاد 
ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

ابــاد کاشــان(  مشــاعی غیــاث 
 139660302034009262 شــماره  15(رای 
فرزندمحمدبشــماره   طوطیــان  دوم.الهــام  هیــأت 
بشــماره    ازکاشــان  شناســنامه2658صادره 
ازششــدانگ  دانــگ   ملی1263339107-ســه 
 665 بشــماره  بمســاحت127مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی از پــاک3و18- اصلــی واقــع در غیــاث ابــاد 
ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

کاشــان( ابــاد  غیــاث  مشــاعی 
 139660302034006755 شــماره  16(رای   
ماشــااله  فرزنــد  علیمــی  اول.مجتبــی  هیــأت 
از کاشــان بشــماره   بشــماره  شناســنامه5204صادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان ملی1263364551-س
کارگاه ســوله بمســاحت1793/15 مترمربــع بشــماره 
252 فرعــی از  پــاک 4 - اصلــی واقــع در عیســی ابــاد 

کوچــی(  الــه  ازولــی  بخش2کاشــان)خریداری 
 139660302034006756 شــماره  17(رای 
علــی  فرزنــد  فــر  اول.میترابخشــنده  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
یکبــاب  ازششــدانگ  دانــگ  ملی1250108179-ســه 
بشــماره  بمســاحت1793/15مترمربع  ســوله  کارگاه 
ــاد  ــع در عیســی اب ــی واق ــاک4- اصل ــی از پ 252 فرع
کوچــی(  الــه  ازولــی  بخش2کاشــان)خریداری 

 139660302034009666 شــماره  18(رای 
باباماشــااله  فرزنــد  گــو  حــق  اول.مهــدی  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه38924صادره  بشــماره  
یکبــاب  ملی1260379264-ششــدانگ  بشــماره  
 253 بشــماره  بمســاحت367/48مترمربع  کارگاه 
ابــاد  واقــع در عیســی  اصلــی  پــاک4-  از  فرعــی 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک 
 139660302034010750 شــماره  19(رای 
علیرضــا  فرزنــد  غفارپــور  اول.ماشــااله  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه3صادره  بشــماره  
اعیانــی  ازششــدانگ  ملی1239758308-چهاردانــگ 
بمســاحت196مترمربع  موقوفــه  درعرصــه  احداثــی 
بشــماره 9570فرعــی مجــزی از شــماره 1395 فرعــی از 
پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی بخش2کاشــان)اجاره 

اوقــاف( نامــه 
هیــأت   139660302034010751 شــماره  20(رای 
اســداله  فرزنــد  زاده  شــجاعی  اول.امینــه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه190صادره  بشــماره  
اعیانــی  ازششــدانگ  دانــگ  ملــی1261642937-دو 
بمســاحت196مترمربع  موقوفــه  عرصــه  در  احداثــی 
بشــماره 9570 فرعــی مجــزی از شــماره 1395 فرعــی از 
پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی بخش2کاشــان)اجاره 

نامــه اوقــاف(
اول.  هیــأت   139660302034010717 شــماره  21(رای 
ســید حســین ســیدی حســنارودی فرزنــد ســیدمحمود 
بشــماره  شناســنامه 531 صــادره ازکاشــان بشــماره  
ملی1260940756-ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل 
ــماره  9571  ــاحت98/75مترمربع بش ــاری بمس ــر انب ب
ــاک 11-  ــی از پ ــماره 6649 فرع ــزی از ش ــی مج فرع
ــی واقــع در زیــدی بخش2کاشــان)مالک رســمی( اصل

هیــأت   139660302034010713 شــماره  22(رای 
محمــد  فرزنــد  پرســتی  یــزدان  اول.عباســعلی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه947صادره  بشــماره  
ــور  ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع ملی1261457341-شش
بمســاحت230/22مترمربع  اطــاق  بــر  مشــتمل 
 4653 شــماره  از  مجــزی  فرعــی   5681 بشــماره 
ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
23(رای شــماره 139660302034012230 هیــأت دوم.

محمــد  علــی  فرزنــد  حکیمــی کاشــانی  ســیاوش 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
قســمتی  ازششــدانگ  ملی1250490715-چهاردانــگ 
ازیکبابخانــه بمســاحت2/56مترمربع بشــماره 5753 
واقــع  اصلــی   -13 ازپــاک  فرعــی  از897  فرعــی 
ازوراث  بخش2کاشــان)خریداری  حکیــم  دردشــت 

) جوانمــردی  وملــک  علیمحمدنــوروزی 
هیــأت   139660302034012231 شــماره  24(رای 
دوم.غزالــه حکیمــی کاشــانی فرزنــد علــی محمــد 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
قســمتی  ازششــدانگ  ملی1250183891-دودانــگ 
ازیکبابخانــه بمســاحت2/56مترمربع بشــماره 5753 
فرعــی از شــماره 897 از پــاک 13- اصلــی واقــع 
ازوراث  بخش2کاشــان)خریداری  حکیــم  دشــت  در 

جوانمــردی( وملــک  علیمحمدنــوروزی 
هیــأت   139660302034001117 شــماره  25(رای 
بشــماره   حســین  فرزنــد  اول.احمدمیرزائــی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه1064صادره 
ملی1261863372-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت135مترمربع بشــماره 22287فرعــی مجــزی 
از شــماره 8056 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ازامیررضــا  ابادبخش2کاشــان)خریداری  درناجــی 

جــوان(
هیــأت   139660302034001118 شــماره  26(رای 
عبــاس  فرزنــد  موغــاری  محمــدی  اول.نرگــس 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه541صادره  بشــماره  
ــه  ملی1262351170-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
بمســاحت135مترمربع بشــماره 22287فرعــی مجــزی 
از شــماره 8056 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ازامیررضــا  ابادبخش2کاشــان)خریداری  درناجــی 

جــوان(
هیــأت   139660302034001166 شــماره  27(رای 
اســداله  فرزنــد  دره  خیراندیــش  دوم.افســانه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
ســاختمان  یکبــاب  ملی1250134511-ششــدانگ 
22306فرعــی  بشــماره  بمســاحت79/18مترمربع 
ــی  ــع درناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ از11396 فرع
ازوراث  الواســطه  مــع  ابادبخش2کاشــان)خریداری 
ارمکــی( فــاح  وخاتــون  ارمکــی  امینــی  مســیب 

 139660302034001169 شــماره  28(رای 
فرزندمحمــد  فینــی  مادابــی  دوم.جــواد  هیــأت 
بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه831صادره  بشــماره  
ملی1263566650-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بمســاحت36مترمربع بشــماره 22308فرعــی 
ــی  ــع درناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ از 4036 فرع
ــن  ــطه ازحس ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش اب

غیــره( و  بیدگلــی  زراعتــی 
هیــأت   139660302034001171 شــماره  29(رای 
فرزنداســماعیل  فینــی  دوم.محمدمادابــی 

بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه6صادره  بشــماره  
ملی1262854431-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بمســاحت36مترمربع بشــماره 22308فرعــی 
ــی  ــع درناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ از 4036 فرع
ــن  ــطه ازحس ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش اب

غیــره( و  بیدگلــی  زراعتــی 
30(رای شــماره 139660302034003495 هیــأت اول.
حســین فتاحیــان فرزندعلی بشــماره  شناســنامه6صادره 
ملی1263268072-ششــدانگ  بشــماره   ازکاشــان 
یکبابخانــه بمســاحت100مترمربع بشــماره 22387فرعــی 
ــی  ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 7499 فرع ــزی از ش مج
بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  درناجــی  واقــع 

ــکار( ــین بی ازامیرحس
هیــأت   139660302034005821 شــماره  31(رای 
بشــماره   محمــود  فرزنــد  بخشــی  اول.امیرحســین 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه4418صادره 
ملی1263356702-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت96 
مترمربــع بشــماره 22426 فرعــی مجــزی از شــماره 
ــاد  6671 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی اب

زاده( سعیدحســین  از  بخش2کاشــان)خریداری 
هیــأت   139660302034007426 شــماره  32(رای 
محمدحســین  فرزنــد  کلــه  خیرخــواه  اول.مهــدی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
مســکونی  ســاختمان  ملی1250087521-ششــدانگ 
بمســاحت100 مترمربــع بشــماره 22427 فرعــی مجــزی 
از شــماره 7442 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازمحمــدزکاری(

هیــأت   139660302034007993 شــماره  33(رای 
ماشــااله  فرزنــد  بیدگلــی  مرصعــی  دوم.حســین 
کاشــان  از  شناســنامه2510صادره  بشــماره  
یکبــاب  ملی1261972181-ششــدانگ  بشــماره  
 22452 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت90/05  مغــازه 
ابــاد  واقــع درناجــی  اصلــی  پــاک 15-  از  فرعــی 
مالکیــن  از  الواســطه  بخش2کاشــان)خریداری مــع 

ابــاد( ناجــی  مشــاعی 
 139660302034009449 شــماره  34(رای 
فرزنــد  رهقــی  محمــدی  دوم.معصومــه  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه1431صادره  بشــماره   علــی 
یکبابخانــه  ملی1261228881-ششــدانگ  بشــماره  
ــزی  ــی مج ــماره 22503فرع ــاحت100مترمربع بش بمس
ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره  5395 فرع از ش
ــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه  در ناجــی اب

بوســتانی( ازمحســن 
 35(رای شــماره 139660302034010890 هیــأت دوم.
مهدیــه علیخانــی قزاانــی فرزنــد حســین بشــماره  

شناســنامه0صادره از کاشــان
بشــماره  ملی1250052599-ســه دانــگ ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت88/32 مترمربــع بشــماره  22504 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج مش
هیــأت   139660302034010891 شــماره  36(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  فــر  دلخــواه  دوم.احمدرضــا 
کاشــان  از  شناســنامه3336صادره  بشــماره  
بشــماره  ملی1262021073-ســه دانــگ ازششــدانگ 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت88/32  یکبابخانــه 
22504 از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
ازمالکیــن  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

ابــاد( ناجــی  مشــاعی 
هیــأت   139660302034009697 شــماره  37(رای 
بشــماره   نصرالــه  فرزنــد  یــار  اول.ناهیدفــرخ 
بشــماره   بیــدگل  و  آران  از  شناســنامه364صادره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی6199604881-ششــدانگ 
 22505 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت131/64 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
هیــأت   139660302034009663 شــماره  38(رای 
اســداله  فرزنــد  ایوبــی  زاده  حســین  اول.محمــد 
کاشــان  از  شناســنامه10496صادره  بشــماره  
چهاردیــواری  ملی1260611310-ششــدانگ  بشــماره  
بشــماره  بمســاحت160مترمربع  براطــاق  مشــتمل 
22506فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 
خیرخــواه( ازملیحــه  ابادبخش2کاشــان)خریداری 
هیــأت   139660302034009678 شــماره  39(رای 
حســین  فرزنــد  حجــازی  اخــوان  اول.حمیدرضــا 
کاشــان  از  شناســنامه2375صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1262052114-ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت100مترمربع بشــماره 22508فرعــی مجــزی 
از9345فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

رســمی( ابادبخش2کاشــان)مالک 
 139660302034010638 شــماره  40(رای 
محمــد  فرزنــد  دوم.حمیدحفیظیــان  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه86صادره  بشــماره  
ملی1261877330-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت100مترمربع بشــماره 22510فرعــی مجــزی 
از5619فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

رســمی( ابادبخش2کاشــان)مالک 
هیــأت   139660302034010639 شــماره  41(رای 
حســین  فرزنــد  مجــرد  نمدیــان  دوم.زهــرا 
بشــماره   از کاشــان  بشــماره  شناســنامه1366صادره 
ــه  ملی1262085330-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
بمســاحت100مترمربع بشــماره 22510فرعــی مجــزی 
از5619فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

ازحمیدحفیظیــان( ابادبخش2کاشــان)خریداری 
 139660302034009271 شــماره  42(رای 
فرزنــد  بیدگلــی  باقــری  دوم.شمســی  هیــأت 
آران  از  شناســنامه144صادره  بشــماره   حســنعلی 
ملی6199408896-ششــدانگ  بشــماره   وبیــدگل 
بشــماره  بمســاحت198/59مترمربع  یکبابخانــه 
درناجــی  واقــع  اصلــی   -15 ازپــاک  22511فرعــی 
ــن  ــطه ازمالکی ــع الواس ــان)خریداری م ابادبخش2کاش

ابــاد( ناجــی  مشــاعی 
 139660302034010951 شــماره  43(رای 
نورالــه  فرزنــد  دوم.مســعودهادیان  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه181صادره  بشــماره  
ملی1262030188-ششــدانگ  بشــماره  
بشــماره  بمســاحت159/40مترمربع  یکبابخانــه 
واقــع درناجــی  اصلــی  ازپــاک 15-  22512فرعــی 
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م ابادبخش2کاش

ابــاد( ناجــی  مشــاعی 
 139660302034010913 شــماره  44(رای 
غامعلــی  فرزنــد  ذراتــی  دوم.مهــدی  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه19صادره  بشــماره  
مغــازه  یکبــاب  ملی1261927274-ششــدانگ 
بمســاحت12/90مترمربع بشــماره 22516فرعــی مجــزی 
از20242فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 
ابادبخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از جعفــر 

ذراتــی(
هیــأت   139660302034010864 شــماره  45(رای 
علــی  فرزنــد  کار  ینجــه  باقــرزاده  دوم.مســلم 

بشــماره  شناســنامه7539صادره از کاشــان بشــماره  
ــه  ملی1263387901-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
بمســاحت67/60مترمربع بشــماره 22517فرعــی ازپاک 
15- اصلــی واقــع درناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م
هیــأت   139660302034010865 شــماره  46(رای 
احســان  ســید  فرزنــد  جهانتــاب  دوم.زهراســادات 
بشــماره  شناســنامه13494صادره از کاشــان بشــماره  
ملی1263447422-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت67/60مترمربع بشــماره 22517فرعــی ازپاک 
15- اصلــی واقــع درناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م
هیــأت   139660302034010965 شــماره  47(رای 
حســین  فرزنــد  ارمکــی  دوم.ســعیدصالحی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه807صادره  بشــماره  
زمیــن  قطعــه  ملی1261148355-ششــدانگ 
محصورمشــتمل برســاختمان بمســاحت77/70مترمربع 
واقــع  اصلــی   -15 ازپــاک  22518فرعــی  بشــماره 
باواســطه  ابادبخش2کاشــان)خریداری  درناجــی 

کاشــی( بخشــی  ازشمســی 
  139660302034010676 شــماره   رای   )48
بشــماره   علــی  فرزنــد  ترکــی  ســعید  دوم.  هیــأت 
ملــی  بشــماره   قــم  از  شناســنامه14731صادره 
ــاحت96  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 0386389446 - شش
ــده  ــزی از باقیمان ــی مج ــماره 22520فرع ــع بش مترمرب
واقــع  اصلــی   -15 ازپــاک  فرعــی   6671 شــماره 
درناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

کاشــی( زاده  سعیدحســین 
49(رای شــماره 139660302034012704 هیــأت دوم.

محمدرضاباشــی زاده فرزنــد علــی محمــد بشــماره  
شناســنامه165صادره از قم بشــماره  ملی0385132107-

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت153/83 مترمربــع 
ازپــاک 15- اصلــی واقــع  بشــماره 22532فرعــی 
درناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

ــی( ــی کاش ــی بخش شمس
هیــأت   139660302034012635 شــماره  50(رای 
احمــد  فرزنــد  مقــدم  قصابــی  دوم.فاطمــه 
کاشــان  از  شناســنامه1185صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1261912667ششــدانگ  بشــماره  
ــزی  ــی مج ــماره 22559فرع ــاحت75مترمربع بش بمس
از7945فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 
ــی( ــی مرق ــره کریم ــان)خریداری ازمنی ابادبخش2کاش

هیــأت   139660302034003998 شــماره  51(رای 
ســیدرضا  فرزنــد  مفــرد  اســامبولی  دوم.ســیدعلی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه1024صادره  بشــماره  
ملی1261723694-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
6538فرعــی  بشــماره  بمســاحت112/30مترمربع 
مجــزی از5169  فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع 
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــن بخش2کاش دردرب فی

ازحــاج حســن بخشــی(
هیــأت   139660302034004000 شــماره  52(رای 
بشــماره   عبــاس  فرزنــد  ضیغــم  دوم.مرضیــه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه1353صادره 
ملی1261752732-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
6538فرعــی  بشــماره  بمســاحت112/30مترمربع 
مجــزی از5169 فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع 
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــن بخش2کاش دردرب فی

بخشــی( حســن  ازحــاج 
هیــأت   139660302034009302 شــماره  53(رای 
بشــماره   قاســم  فرزنــد  صالحــی  اول.حســینعلی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه6387صادره 
مغــازه  یکبــاب  ملی1260570312-ششــدانگ 
بمســاحت23/21مترمربع بشــماره 6551فرعــی مجــزی 
از334و335 فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع دردرب 
فیــن بخش2کاشــان)خریداری از قاســم صالحــی(

هیــأت   139660302034009320 شــماره  54(رای   
بشــماره   حســن  فرزنــد  جلــودار  اول.حســین 

کاشــان از  شناســنامه552صادره 
یکبابخانــه  ملی1262203406-ششــدانگ  بشــماره  
ــزی  ــی مج ــماره 6552فرع ــاحت251مترمربع بش بمس
از4890 فرعــی ازپــاک 23- اصلــی واقــع در درب فیــن 

بخش2کاشــان)خریداری از پرویــز مهدیــزاده(
هیــأت   139660302034010720 شــماره  55(رای 
بشــماره   فرزندعبــاس  زارع  اســمعیلی  اول.علــی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه40448صادره 
زمیــن  قطعــه  ملی1260394523-ششــدانگ 
محصورمشــتمل برســاختمان بمســاحت29/25مترمربع 
از  از654فرعــی   مجــزی  11043فرعــی  بشــماره 
کوچــک  درفیــن  واقــع  اصلــی   -33 پــاک 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
هیــأت   139660302034011840 شــماره  56(رای 
فرزندمحمــد  مشــکانی  ســاروقی  دوم.ابوالفضــل 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه179صادره  بشــماره  
زمیــن  قطعــه  ملی1263615619-ششــدانگ 
محصورمشــتمل برســاختمان بمســاحت199/56مترمربع 
بشــماره  11058 فرعــی مجزی از97فرعــی  ازپاک 33- 
اصلــی واقــع درفیــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 

ــی( ــیابان فین ــام اس ــه غ از ورث
 139660302034007434 شــماره  57(رای 
فرزنــد  فینــی  عزیــزی  اول.فاطمــه  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه107صادره  بشــماره   علــی 
یکبابخانــه  ملی1262921325-ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت260/35 مترمربــع بشــماره 6674 فرعــی 
مجــزی از3493فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
 139660302034007435 شــماره  58(رای 
علــی  فرزنــد  فینــی  عزیــزی  اول.زهــره  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه119صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1263009131-ششــدانگ  بشــماره  
فرعــی  بشــماره 6906  مترمربــع  بمســاحت249/77 
مجــزی از3493فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
 139660302034010987 شــماره  59(رای 
فرزنداحمــد  احمدیــان  دوم.جــواد  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه740صادره  بشــماره  
ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان ملی1261954483-س
ــماره 6939  ــع بش ــاحت271/11 مترمرب ــاختمان بمس س
ــی  ــاک 34- اصل ــی ازپ ــزی از593   فرع ــی مج فرع
ــزرگ بخش2کاشــان)خریداری ازعلــی  واقــع در فیــن ب

ریاضــی فینــی و غیــره( 
هیــأت   139660302034010988 شــماره  60(رای 
امرالــه  فرزنــد  جوینانــی  خدابخشــی  دوم.فائــزه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  ملی1250019192-ســه 
ــماره 6939  ــع بش ــاحت271/11 مترمرب ــاختمان بمس س
فرعــی مجــزی از593فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقع 
در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ــره( ــی و غی ــی فین ــی ریاض ازعل
هیــأت   139660302034011007 شــماره  61(رای 
عبــاس  فرزنــد  فینــی  کریمــی  دوم.حســین 

بشــماره   کاشــان  از  بشــماره  شناســنامه1073صادره 
باغچــه  یکــدرب  ملی1261724186-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره 6940  بمســاحت481/55 مترمربــع 
از پــاک 34- اصلــی واقــع  مجــزی از594فرعــی 
ازیدالــه  بخش2کاشــان)خریداری  بــزرگ  فیــن  در 

احمــدی(
هیــأت   139660302034010904 شــماره  62(رای 
شــکراله  فرزنــد  فینــی  خدادادیــان  حســین  دوم. 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه179صادره  بشــماره  
ملی1263032931-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت230/03 مترمربــع بشــماره 6944 
فرعــی مجــزی از1149فرعــی از پــاک 34- اصلــی 
ــمی( ــان)مالک رس ــزرگ بخش2کاش ــن ب ــع در فی واق
 63(رای شــماره 139660302034010905 هیــأت دوم.
ــا بشــماره   ــی اق ــد عل ــادی فرزن ــی اب ــی عل ســمیه ارباب

شناســنامه1صادره از اران
دانــگ  ملی6199910184-ســه  بشــماره   وبیــدگل 
بمســاحت230/03  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ 
ــی  ــی مجــزی از1149فرع ــع بشــماره 6944 فرع مترمرب
بــزرگ  فیــن  در  واقــع  اصلــی   -34 پــاک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
هیــأت   139660302034009809 شــماره  64(رای 
مهــدی  فرزنــد  فینــی  هوشــمند  دوم.محمدرضــا 
کاشــان  از  شناســنامه4926صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1261025652-ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت473/60 مترمربــع بشــماره 6945 فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 34- اصل ــی از پ ــزی از1082فرع مج
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــزرگ بخش2کاش ــن ب فی

نعلچــی کاشــی ( اخــوان وعــذرا  ازوراث علــی 
هیــأت   139660302034010707 شــماره  65(رای 
یدالــه  فرزنــد  فینــی  شــیخی  اول.حســن 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه54صادره  بشــماره  
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1262790565-ســه دان
6946فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت342/24 
مجــزی از5772 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
هیــأت   139660302034010708 شــماره  66(رای 
حســن  فرزنــد  فینــی  شــیخی  اول.ملیحــه 
بشــماره   تهــران  از  بشــماره  شناســنامه4933صادره 
ــه  ملی0074079786-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
6946فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت342/24 
ــی واقــع در  مجــزی از5772فرعــی از پــاک 34- اصل

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
اول. هیــأت  67(رای شــماره 139660302034010666 
ســیدعباس  فرزنــد  کاشــان  پــور  ســادات  حســن 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه99صادره  بشــماره  
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1262862361-ســه دان
بمســاحت341/37 مترمربــع بشــماره 6947 فرعــی 
ــی واقــع در  مجــزی از5772فرعــی از پــاک 34- اصل

فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)مالک رســمی(
هیــأت   139660302034010667 شــماره  68(رای 
حســن  فرزنــد  فینــی  شــیخی  اول.محبوبــه 
بشــماره   تهــران  از  شناســنامه4249صادره  بشــماره  
ملی0450589579-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت341/37 مترمربــع بشــماره 6947 فرعــی 
ــی واقــع در  مجــزی از5772فرعــی از پــاک 34- اصل

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ  فیــن 
هیــأت   139660302034011004 شــماره  69(رای 
بشــماره   فرزندمحمداقــا  حســینی  دوم.حســین 
بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه47692صادره 
یکبابخانــه  ملی1260467058-ششــدانگ 
234فرعــی  بشــماره  بمســاحت165مترمربع 
واقــع  اصلــی   -37 ازپــاک  از163فرعــی  مجــزی 
الواســطه  مــع  دریزدابادبخش2کاشــان)خریداری 
مرقــی( باغــی  ومصطفــی  کمجانــی  ازمحمدتقــی 
70(رای شــماره 139660302034009352 هیــأت اول.
شــهاب منعمــی حســن آبــادی فرزنــد علــی اکبــر 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه14صادره  بشــماره  
ســاختمان  یکبــاب  ملی1262904897-ششــدانگ 
بمســاحت87/10 مترمربــع بشــماره 1461 فرعــی مجــزی 
از464فرعــی از پــاک 40- اصلــی واقــع در حســن ابــاد 

ازحبیــب منعمــی(  بخش2کاشــان)خریداری 
 139660302034004973 شــماره  71(رای 
فرزنــد  لتحــری  قدیمــی  اول.حمیدرضــا  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه136صادره  بشــماره   تقــی 
یکبابخانــه  ملی1262312061-ششــدانگ  بشــماره  
بشــماره 6778فرعــی  مترمربــع  بمســاحت323/70 
ــع  ــی واق ــاک 45- اصل ــی  از پ ــزی از1477 فرع مج
در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری ازحســین کاظمــی(

 139560302034020652 شــماره  72(رای 
مرتضــی  فرزنــد  حاجــی  اول.مصطفــی  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه4صادره  بشــماره  
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1263030599-ســه دان
فرعــی   6819 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت104/45 
ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ مجــزی از شــماره 1438 فرع
واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه ابراهیم 

گندمــکار(
هیــأت   139560302034020653 شــماره  73(رای 
بشــماره   مصطفــی  فرزنــد  بهشــتی  اول.نیــره 

کاشــان از  شناســنامه598صادره 
بشــماره  ملی1263573746-ســه دانــگ ازششــدانگ 
ــماره 6819  ــع بش ــاحت104/45 مترمرب ــه بمس یکبابخان
فرعــی مجــزی از شــماره  1438 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه 

ابراهیــم گندمــکار(
هیــأت   139660302034010761 شــماره  74(رای 
حاجــی  فرزنــد  لتحــری  اقاجانــی  دوم.علــی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه25صادره  بشــماره  
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1262808316-ســه دان
بمســاحت152/67 مترمربــع بشــماره 6933 فرعــی 
ــی  مجــزی از شــماره  1364 فرعــی از پــاک 45- اصل
واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ازحاجــی اقاجانــی لتحــری(
هیــأت   139660302034010760 شــماره  75(رای 
حســین  فرزنــد  لتحــری  اقاجانــی  دوم.اعظــم 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه88صادره  بشــماره  
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1262844401-ســه دان
بمســاحت152/67 مترمربــع بشــماره 6933 فرعــی 
ــی  مجــزی از شــماره  1364 فرعــی از پــاک 45- اصل
واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ازحاجــی اقاجانــی لتحــری(
 139660302034010883 شــماره  76(رای 
فرزندحســین  دوم.احمدشــومالی  هیــأت 
بــه  ازکاشــان  شناســنامه433صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1261653238-ششــدانگ  شــماره  
فرعــی   6936 بشــماره  بمســاحت118/35مترمربع 
مجــزی از3316فرعــی از پــاک 45-اصلــی واقــع 

رســمی( درلتحربخش2کاشــان)مالک 
 139660302034010635 شــماره  77(رای 
فرزنــد  لتحــری  باقــی  دوم.مهــری  هیــأت 

کاشــان  از  شناســنامه26صادره  بشــماره   حســین 
یکبابخانــه  ملی1262824109-ششــدانگ  بشــماره  
فرعــی   6939 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت52/45 
ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــماره  971 فرع ــزی از ش مج
ازوراث  بخش2کاشــان)خریداری  لتحــر  در  واقــع 

لتحــری( محمدمهدیــزاده 
78(رای شــماره 139660302034009624 هیــأت اول.

ــد  ــی محم ــد عل ــری فرزن ــعبانی زاده لتح ــا ش غامرض
از کاشــان بشــماره   بشــماره  شناســنامه62 صــادره 
ــه  ملی1262802725-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
فرعــی   6940 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت202/91 
ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــماره 1277فرع ــزی از ش مج

واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)مالک رســمی(
79(رای شــماره 139660302034009625 هیــأت اول.
مولــود شــعبانی زاده لتحــری فرزنــد محمدحســین 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه11صادره  بشــماره  
ملی1262843634-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   6940 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت202/91 
ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــماره 1277فرع ــزی از ش مج

واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)مالک رســمی(
هیــأت   139660302034009659 شــماره  80(رای 
حســین  فرزنــد  لتحــری  شــاطریان  اول.رحمــت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه59صادره  بشــماره  
ملی1262956463-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   6941 بشــماره  بمســاحت303مترمربع 
از پــاک 45- اصلــی واقــع  مجــزی از247فرعــی 
درلتحربخش2کاشــان)خریداری از حســین شــاطریان(

هیــأت   139660302034009660 شــماره  81(رای 
حســن  فرزنــد  لتحــری  اربابــی  اول.نرگــس 
بشــماره  شناســنامه2874صادره از کاشــان بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1261049896-س
فرعــی   6941 بشــماره  بمســاحت303مترمربع 
از پــاک 45- اصلــی واقــع  مجــزی از247فرعــی 
درلتحربخش2کاشــان)خریداری از حســین شــاطریان(

 139660302034009850 شــماره  82(رای 
جــواد  فرزنــد  میراخورلتحــری  دوم.میثــم  هیــأت 
شــماره   بــه  ازکاشــان  شناســنامه0صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1250062561-س
بشــماره 6943 فرعــی  بمســاحت113/56 مترمربــع 
ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــماره  242 فرع ــزی از ش مج
واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

وابریشــم کاشــان( ازشــرکت مخمــل 
هیــأت   139660302034009851 شــماره  83(رای 
دوم.فائــزه ســلمانی لتحــری فرزنــد علــی محمــد 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1250160790-س
بشــماره 6943 فرعــی  بمســاحت113/56 مترمربــع 
مجــزی از شــماره 242فرعــی از پــاک 45- اصلــی 
واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ازشــرکت مخمــل وابریشــم کاشــان(
هیــأت   139660302034011037 شــماره  84(رای 
صفــر  فرزنــد  لتحــری  کار  اول.اصغرهندوانــه 
بشــماره  شناســنامه2728صادره از کاشــان بشــماره  
ســاختمان  یکبــاب  ملی1261038431-ششــدانگ 
6946فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت143/78 
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از436 فرع مج
لتحــر بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه عبــاس اربــاب(

 139660302034010595 شــماره  85(رای 
فرزندغامرضــا  باقــرزاده  دوم.ابوالفضــل  هیــأت 
بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه99صادره  بشــماره  
ــتمل  ــواری مش ــدانگ چهاردی ملی1263034489-شش
 6948 بشــماره  بمســاحت196/45مترمربع  براعیــان 
ازپاک45-اصلــی  فرعــی   427 از  مجــزی   فرعــی 
واقــع درلتحربخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

تهامــی( ازسیدحســن 
 139660302034011030 شــماره  86(رای 
فرزندحســن  زاده  اول.اصغرحاجــی  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه10435صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1260610705-ششــدانگ  بشــماره  
6949فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت153/28 
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از328فرع مج
لتحــر بخش2کاشــان)خریداری از فاطمــه رضــا حاجــی(

هیــأت   139660302034013255 شــماره  87(رای 
ــدی   ــید مه ــاب فرزندس ــر آفت ــن می ــید محس دوم. س
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه594صادره  بشــماره  
ــتمل  ــاغ مش ــدرب ب ــدانگ یک ملی1261552717-شش
مترمربــع  بمســاحت20101  مرغــداری  برســاختمان 
بشــماره  7006 فرعــی مجــزی از 2037فرعــی از پــاک 
45- اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری از 

ــکار( ــی گندم مرتض
 139660302034012076 شــماره  88(رای 
احمــد  فرزنــد  قدیــری  دوم.علیرضــا  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه9712صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1263409636-ششــدانگ  بشــماره  
13954فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت93/69 
مجــزی از8226و8206فرعــی از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

کاشــانی( فخاریــان  اززهــرا  الواســطه 
هیــأت   139560302034031119 شــماره  89(رای 
ابوالقاســم  فرزنــد  پوربیدگلــی  عبدالــه  دوم.ســمیه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه513صادره  بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1262033500-س
بمســاحت96/55 مترمربــع بشــماره 14343 فرعــی 
مجــزی از 8236 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 

صفــی ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(
هیــأت   139560302034031120 شــماره  90(رای 
حســین  فرزنــد  بیدگلــی  خارکــن  دوم.مهــدی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه8014صادره  بشــماره  
ــه  ملی6199242440-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
بمســاحت96/55 مترمربــع بشــماره 14343 فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ مجــزی از8236فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  صفــی 
 139660302034007443 شــماره  91(رای 
فرزندســیداحمد  تهمتنــی  اول.ســیدعلی  هیــأت 
کاشــان  از  شناســنامه428صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1262122422-ششــدانگ  بشــماره  
بمســاحت118/80 مترمربــع بشــماره 14433فرعــی 
مجــزی از1480فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع 
در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازمحمداقــا 

ئــی( باغچا
هیــأت   139660302034007425 شــماره  92(رای   
بشــماره   عبدالرضــا  فرزنــد  طوینــی  اول.صالحــه 

اهــواز از  شناســنامه1522صادره 
یکبابخانــه  ملی1752713311-ششــدانگ  بشــماره  
بشــماره 14438فرعــی  مترمربــع  بمســاحت108/04 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از8250فرع مج

صفــی ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(
هیــأت   139660302034009253 شــماره  93(رای 
الــه  رحمــت  فرزنــد  ابــادی  اکبرامیــن  اول.علــی 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه677صادره  بشــماره  

ملی1262339669-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
14451فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت133/5 
مجــزی از12373فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازناهیــد گرامــی(
هیــأت   139660302034009254 شــماره  94(رای 
ماشــااله  فرزنــد  مقــدم  افشــاری  اول.ســکینه 
بشــماره  شناســنامه1433صادره از کاشــان بشــماره  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1261890711-س
14451فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت133/5 
مجــزی از12373فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازناهیــد گرامــی(
هیــأت   139660302034010647 شــماره  95(رای 
بشــماره   حســین  فرزنــد  چائــی  بــاغ  دوم.عطیــه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه14025صادره 
یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1263452736 ملــی 
14461فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت93/88 
مجــزی از8266فرعــی از پــاک  49- اصلــی واقــع 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه  در صفــی اب

آزوغ( ازغامرضــا 
 139660302034009675 شــماره  96(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  صــدر  زارع  اول.رضــا  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه319صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1261757505-ششــدانگ 
بشــماره 14465فرعــی  مترمربــع  بمســاحت121/85 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از1856فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  صفــی 
هیــأت   139660302034010927 شــماره  97(رای 
بشــماره   یــاره  فرزنــد  کهریــزی  دوم.جهانبخــش 
بشــماره   باختــران  از  شناســنامه522صادره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی3252595753-ســه 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت86/06  یکبابخانــه 
ــاک 49-  ــی از پ ــزی از7043 فرع ــی مج 14468فرع
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در صف ــی واق اصل

حجــازی( ازســیدابراهیم  الواســطه  مــع 
98(رای شــماره 139660302034010928 هیــأت دوم.

مریــم بژکــم فرزندعبداله بشــماره  شناســنامه653صادره 
از کرمانشــاه بشــماره  ملی3254731050-ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت86/06 مترمربع بشــماره 
14468فرعــی مجــزی از7043فرعــی از پــاک 49- 
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در صف ــی واق اصل

مــع الواســطه ازســیدابراهیم حجــازی(
هیــأت   139660302034009521 شــماره  99(رای 
بشــماره   رمضانعلــی  فرزنــد  اردش  دوم.مهــدی 
بشــماره   تهــران  از  شناســنامه2475صادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان ملی0073966894-س
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت75/33  ســاختمان 
پــاک 49-  از  از1271فرعــی  14469فرعــی مجــزی 
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در صف ــی واق اصل

محمدخاکبــاز( علــی  ازوراث  الواســطه  مــع 
هیــأت   139660302034009522 شــماره  100(رای 
بشــماره   برخورفرزندحســینعلی  دوم.مریــم 
شــماره   بــه  ازکاشــان  شناســنامه2037صادره 
ملی1262008093-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت75/33  ســاختمان 
پــاک 49-  از  از1271فرعــی  14469فرعــی مجــزی 
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در صف ــی واق اصل

محمدخاکبــاز( علــی  ازوراث  الواســطه  مــع 
هیــأت   139660302034009950 شــماره  101(رای 
ســیدعلی  فرزنــد  زاده  بابائــی  دوم.ســیدعباس 
کاشــان  از  شناســنامه51صادره  بشــماره   اکبــر 
یکبابخانــه  ملی1262484715-ششــدانگ  بشــماره  
14471فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت109/37 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ مجــزی از4272فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  صفــی 
هیــأت   139660302034010387 شــماره  102(رای   
بشــماره   ابراهیــم  فرزنــد  تقوائــی  دوم.اســماعیل 

کاشــان از  شناســنامه1364صادره 
ــدانگ  ــگ ازشش ــه دان ــماره  ملی1263345281-س بش
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت140/75  یکبابخانــه 
14472فرعــی مجــزی از790 از پــاک 49- اصلــی واقــع 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه  در صفــی اب

از ناهیدگرامــی(
 139660302034010391 شــماره  103(رای 
غامرضــا  فرزنــد  دوم.عطیــه کریمــی کلــه  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1250005434-ســه دان
بمســاحت140/75 مترمربــع بشــماره 14472فرعــی 

مجــزی از790 از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ناهیدگرامــی(

هیــأت   139660302034010593 شــماره  104(رای 
عبــاس  فرزنــد  مرقــی  دوم.محمداحمدیــان 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه25صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1262779243 ملــی 

14475فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت72/94 
ــی  ــع در صف ــی واق ــاک 49- اصل ــزی از1471 از پ مج
الواســطه  مــع  )خریــداری  بخش2کاشــان  ابــاد 

گیاهــی( ازغامرضــا 
 139660302034011048 شــماره  105(رای 
علــی  فرزنــد  اول.محمدجوادپــژوم  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه617صادره  بشــماره  
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1261936507-ســه دان
بمســاحت136مترمربع بشــماره 14477فرعــی مجــزی 
از1318فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری ازلطــف الــه خــان عامــل(

هیــأت   139660302034011049 شــماره  106(رای 
بشــماره   الــه  نعمــت  فرزنــد  دلشــاد  اول.زهــره 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه2603صادره 
ملی1262054397-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت136مترمربع بشــماره 14477فرعــی مجــزی 
از1318فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخش2کاشــان)خریداری ازلطــف الــه خــان عامــل(
هیــأت   139660302034011826 شــماره  107(رای 
ــد  ــاف فرزن ــل ب ــی زاده مخم ــه علینق ــیدروح ال اول.س
ســیدعباس بشــماره  شناســنامه 1619 صــادره از کاشــان 
یکبابخانــه  ملی1261963271-ششــدانگ  بشــماره  
ــع بشــماره 14496فرعــی مجــزی  بمســاحت99 مترمرب

ــع در صفــی  ــی واق ــاک 49- اصل از10728  فرعــی از پ

ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازابوالقاســم نصرابــادی(

 139660302034011848 شــماره  108(رای 

بشــماره   غظنفــر  فرزنــد  طائفــی  اول.الهــه  هیــأت 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه1122صادره 
ــاحت99  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ملی1261929281-شش
از 10728  مجــزی  بشــماره 14497فرعــی  مترمربــع 
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
هیــأت   139660302034012721 شــماره  109(رای 

غامحســین  فرزنــد  فینــی  ســبزیان  دوم.فاطمــه 
بشــماره   کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره  
یکبابخانــه  ملی1250313661-ششــدانگ 
14498فرعــی  بشــماره  مترمربــع  بمســاحت70/80 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از1323فرع مج
صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

اکبــرزارع( خانــم  ازبانوعــذرا 
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توپ و تور
ادامه داستان آسیایی شدن 

اصفهانی ها
ــی  ــال آسیایی شــدن تیم هــای اصفهان داســتان احتم
 باوجــود ناکامــی در کســب ســهمیه، بــا تمدیــد 

۳۰ روزه مهلت AFC ادامه پیدا کرد. 
اوج گرفتــن اختالفــات ســرمربی ســابق و مالــک 
ــت  ــه مهل ــدن ب ــا نزدیک ش ــان ب ــران همزم ــت ته نف
AFC بــه باشــگاه های ایرانــی روز گذشــته ایــن 
معکــوس  شــمارش  آورد کــه  به وجــود  را  تصــور 
ــگ  ــران از لی ــی ای ــان جــام حذف ــرای حــذف قهرم ب
ــه  ــی ک ــت. در صورت ــده اس ــاز ش ــیا آغ ــان آس قهرمان
ایــن حالــت ناخوشــایند بــه واقعیــت بپیوندد ســهمیه 
آســیایی مســتقیم تیــم تهرانــی احتمــااًل نصیــب 
تراکتورســازی می شــود کــه در لیــگ شــانزدهم ســوم 
ــپاهان  ــا س ــت ب ــه در رقاب ــم ک ــن ه ــد و ذوب آه ش
ــت  ــن اس ــرد ممک ــود ک ــارم را از آن خ ــگاه چه جای
ــرد.  ــان را بگی ــی آف لیــگ قهرمان  مجــوز حضــور در پل
در همیــن حیــن، رئیــس فدراســیون فوتبــال به طــور 
ــال آســیا  ــه کنفدراســیون فوتب ــرد ک ــالم ک رســمی اع
ــال  ــرای ارس ــی ب ــگاه های ایران ــه باش ــر ب ۳۰ روز دیگ
مدارکشــان جهــت دریافــت پروانــه حرفــه ای فرصــت 

داده اســت. 
ــران  ــدگان ای ــرای نماین ــط ب ــت فق ــن مهل ــه ای البت
بلکــه شــامل کلیــه  لیــگ قهرمانــان نیســت  در 
ــا  ــا از آن ج ــود ام ــری می ش ــگ برت ــگاه های لی باش
مجــوز  دریافــت  در  ناکامــی  پیامــد  اولیــن  کــه 
حرفــه ای عبــارت اســت از ممانعــت از حضــور در 
لیــگ قهرمانــان ســال ۲۰۱۸، نماینــدگان آســیایی 
بایــد بیــش از ســایرین آن را جــدی بگیرنــد. بــه ایــن 
ــا نشــدن  ــاره آسیایی شــدن ی ــی درب ــب، گمانه زن ترتی
ــر  ــاه دیگ ــک م ــا ی ــااًل ت ــی احتم ــای اصفهان تیم ه

ــت. ــد داش ــه خواه ادام

17 بازی تا رکورد تاریخی 
رجب زاده در ذوب آهن

کاپیتــان باتجربــه ذوب آهــن در لیــگ هفدهــم، می توانــد 
ــب زاده  ــذارد. مهدی رج ــای بگ ــر ج ــر ب ــوردی بی نظی رک
ــر  ــگ برت ــن لی ــن ترین بازیک ــن و مس ــه باتجربه تری ک
ــن  ــال ذوب آه ــای امس ــود، در بازی ه ــوب می ش محس
هــم عملکــرد خوبــی داشــته و اگــر مصدومیت ســراغش 

ــم باشــد.  ــر ه ــذار ت ــد، می توانســت تاثیرگ نمی آم
ــازی  ــن ۲۸۳ ب ــن ذوب آه ــا پیراه ــون ب ــب زاده تاکن رج
ــازی  ــورد ۳۰۰ ب ــا رک ــابقه ب ــط ۱7 مس ــام داده و فق انج
ــادی  ــه دارد. او کــه ســال های زی ــرای ذوب آهــن فاصل ب
ــان  ــگ قهرمان ــی و لی ــگ حذف ــن در لی ــرای ذوب آه ب
ــا  آســیا بــه میــدان رفتــه، می توانــد در لیــگ هفدهــم ب
انجــام ۱7 بــازی باقی مانــده رکــوردی بی نظیــر بــر جــای 

ــد. ــی می مان ــال ها باق ــا س ــه ت ــذارد ک بگ
 ایــن در حالــی اســت کــه رجــب زاده در مجمــوع دوران 
بــازی خــود بــا پیراهــن ذوب آهــن، فجرسپاســی و مــس 
کرمــان نزدیــک بــه 4۰۰ بــازی انجــام داده و از ایــن حیث 

نیــز رکــورددار اســت.

کوتاه اخبار 
وزنه برداران اعزامی به کره جنوبی 

تست دوپینگ دادند
مأمــوران ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ کشــورمان 
درخواســت  بنابــر  سه شــنبه  روز  صبــح  )نــادو( 
ــن مجموعــه  ــرداری در ای کمیته پزشــکی فدراســیون وزنه ب
حاضــر شــدند و از وزنه بــرداران دو تیــم مناطــق نفت خیــز 
جنــوب خوزســتان و نیــروی زمینــی ارتــش کــه قــرار اســت 
ــوند،  ــر ش ــیا حاض ــگاه های آس ــام باش ــای ج در رقابت ه

ــد.  ــگ گرفتن ــت دوپین تس
ــا  ــیا ۶ ت ــگاه های آس ــام باش ــرداری ج ــای وزنه ب رقابت ه

ــی برگــزار می شــود. ــان مــاه در کــره جنوب ۱۱ آب

بازگشت طالب لو به جمع آبی ها
ســؤال مشــترکی کــه از ســوی اصحــاب رســانه از حاضــران 
در نشســت کمیتــه  فنــی اســتقالل در پایــان دومیــن 
نشســت رســمی آن هــا صــورت گرفــت و پاســخ مشــترکی 
هــم بــه آن داده شــد، مواضــع جدیــد باشــگاه اســتقالل در 
قبــال ســیدمهدی رحمتــی و مجتبــی جبــاری دو بازیکــن 

باتجربــه ایــن تیــم بــود. 
اعضــای کمیتــه فنــی و حتــی مدیرعامل باشــگاه اســتقالل 
پاســخ های مشــابهی در مواجهــه بــا ایــن پرســش دادنــد 
ــًا همــه آن هــا تــوپ را در زمیــن ســرمربی جدیــد  و تقریب
ــه  ــوط ب ــن را من ــن دو بازیک ــه حضــور ای ــد و ادام انداختن

نظــر وینفــر شــفر کردنــد. 
در حالــی شــرط ادامــه حضــور رحمتــی و جبــاری در 
اســتقالل رضایــت شــفر اعــالم شــده کــه براســاس 
اطالعــات کســب شــده اغلــب اعضــای کمیتــه فنــی 
اســتقالل و تصمیم ســازان در ایــن باشــگاه روی بازگشــت 
ــن  ــه ای ــد. البت ــی ندارن ــم نظــر مثبت ــن تی ــه ای ــی ب رحمت
موضــوع هنــوز بــه تصویــب نهایــی نرســیده و ایــن تصمیــم 

ــت.  ــی نیس قطع
در همیــن رابطــه احتمــال ایــن کــه بعــد از قطــع قطعــی 
یــک  بایــد  آبی هــا  رحمتــی،  بــا  باشــگاه  همــکاری 

دروازه بــان جانشــین وی نماینــد زیــاد اســت. 
ــل  ــتقاللی ها بی تمای ــد اس ــان می ده ــواهد نش ــی ش برخ

بــه آغــاز دوبــاره همــکاری بــا وحیــد طالب لــو نیســتند.

فیفا سعودی ها را نقره داغ کرد
فیفــا فدراســیون فوتبــال عربســتان را بــه خاطــر 
برخــورد نامناســب بــا رســانه های قطــری جریمــه 
کــرد. در دیــدار تیــم ملــی فوتبــال عربســتان برابــر ژاپــن 
 bien sport ــژه شــبکه ــه وی ــگاران قطــری ب ــه خبرن ب
ــان  ــا وارد ورزشــگاه شــوند و بازیکن اجــازه داده نشــد ت
عربســتانی مصاحبــه بــا ایــن شــبکه را تحریــم کردنــد. 
فدراســیون بین المللــی فوتبال)فیفــا( عالوه بــر دادن 
ــه فدراســیون فوتبــال عربســتان  تذکــر کتبــی جــدی ب
آن هــا را 7۵۰۰ فرانــک ســوئیس جریمــه کــرد و تأکیــد 
کــرد کــه در صــورت تکــرار، برخــورد شــدیدی بــا آن هــا 

خواهــد کــرد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغرقلندریگروه ورزش

جنــاب آقــای زرگرپــور اســتاندار محتــرم اصفهــان 
ســالم.

مثــل ایــن کــه والیبــال حرفــه ای و قهرمانــی 
ــان  ــه ام ــرم ب ــئولین محت ــه مس ــر را هم لیگ برت
ــال  ــتمین س ــرای هش ــا ب ــد، ت ــا کرده ان ــدا ره خ
ــم  ــک تی ــد ی ــان فاق ــان نصف جه ــی اصفه پیاپ

لیگ برتــری در کشــور باشــد.
گویــا فریادهــای جوانــان برومنــد و غیــور والیبــال 
ــد و  ــی نمی رس ــوش کس ــه گ ــده رود ب ــار زاین دی
نوشــته های چندیــن ســاله نگارنــده از چشــم 
مســئولین ورزش اصفهــان مخفــی می مانــد و 
اهمیتــی بــرای ایــن ورزش مردمــی و پرطرفــدار 
قائــل نمی شــوند. گویــی شــرط قبــول مســئولیت، 
ــر چشــم  ــه درگــوش گذاشــتن و چشــم بند ب پنب

بســتن شــده اســت.
ــش  ــی بی ــه قدمت ــان ک ــال اصفه ــتان والیب داس
ــت،  ــازه ای نیس ــت ت ــال دارد، حکای ــصت س از ش
ــده  ــوم واقع ش ــن ورزش مظل ــون ای ــا پیرام باره
ســخن گفتیــم و بــه تجزیــه و تحلیــل پرداختیــم 
ــه برگ هــای زریــن افتخــارات والیبــال  و بارهــا ب
اصفهــان درســال های گذشــته اشــاره کردیــم و بــا 

ابــراز تأســف یــادآور شــدیم کــه  ای کاش می شــد 
پی ببریــم چــه عواملــی باعــث گردیــده تــا آســمان 
پر ســتاره والیبــال اصفهــان خالــی ازســتاره شــود، 
ــری،  ــا مباش ــر علیرض ــوش نظی ــان ملی پ و جوان
امیرغفــور، مســعود غالمــی، علــی جاللــی و ده هــا 
ــا  ــه ب ــان ک ــام آور دیگــر اصفه جــوان مســتعد و ن
ــار  ــی افتخ ــدرت در تیم مل ــک و ق ــی از تکنی غنای
می آفریننــد و قــادر می باشــند در قالــب یــک 
تیــم بومــی در لیگ برتــر مدافــع نــام پــرآوازه 
جــالی  به اجبــار  باشــند،  اصفهــان  والیبــال 
زادگاهشــان کــرده و بــه تهــران و ســایر اســتان ها 

مهاجــرت نماینــد.
آقــای اســتاندار، بــه صراحــت بایــد اذعــان کنیــم 
ــر  ــته هایی نظی ــه رش ــی ب ــی بی توجه ــل اصل دلی
ــال های  ــه درس ــان ک ــکتبال اصفه ــال و بس والیب
ــوده  گذشــته ســرآمد ســایر اســتان های کشــور ب
و باکســب عناویــن گوناگــون بــرای اصفهــان 
ــئوالن  ــی مس ــف مدیریت ــد، ضع ــار آفریده ان افتخ
ــاهد  ــروزه ش ــفانه ام ــت و متأس ــوده اس ورزش ب
هســتیم.  آن  زیان بــار  و  ناگــوار  پیامدهــای 
از  عدم حمایــت  ورزش،  در  دوگانگــی  ایجــاد 
ــرای  ورزش هــای غیرفوتبالــی و نبــود اسپانســر ب
ــال  ــوش والیب ــتعد و ملی پ ــان مس ــذب جوان ج

ــاوان  ــر، ت ــرای حضــور در لیــگ برت و بســکتبال ب
ســنگینی داشــته و باعــث گردیــده تا اکثــر جوانان 
و نوجوانــان تمایلــی بــرای فراگیــری والیبــال 
نداشــته و بیشــتر بــه ســمت و ســوی رشــته 
فوتبــال کشــیده شــوند، و ایــن درحالــی اســت که 
درگذشــته نه چنــدان دور هــر دو رشــته بســکتبال 
و والیبــال در کالس هــای تابســتانه بیــش از 
پانصــد داوطلــب بــرای فراگیــری ایــن دو رشــته 

ــتند. ــگاهی داش ــه ورزش دانش ــروف ب مع
به نظــر جناب عالــی وضعیــت کنونــی و عــدم 
در  لیگ برتــر  در  والیبــال  تیــم  یــک  حضــور 
شــأن نــام اصفهــان اســت کــه در ســال های 
ــدی  ــه و قدرتمن ــان نخب ــا بازیکن ــاه ب ــه پنج ده
همچــون محمدعقیــق، هوشــنگ حق شــناس، 
ــد  ــرورش، احم ــواد پ ــا، ج ــن رهنم شادروان حس
خلیفه ســلطانی، زنده یــاد هاشــم صفائیان پــور، 
مرحــوم محمــد فاتحــی، حســین رجایــی، مجیــد 
ــرادران ورد، شــهباز صــدری، حســین  ــور، ب هژبرپ

ــود. ــده ب ــران ش ــان ای ــب قهرم ــدل و... نای پاک
البتــه باوجــود عالقــه و ســلیقه های شــخصی 
رشــته های  برخــی  بــه  باشــگاه ها  مدیــران 
ورزشــی، شــک نداریــم کــه اصفهــان بــا داشــتن 
پیشکســوتان خوشــنام، ده هــا مربــی بین المللــی 

و صدهــا مربــی درجــه یــک، دو و ســه کــه حاضــر 
هســتند بــا طیــب خاطــر بــرای رشــد و شــکوفایی 
ــی  ــه عوامل ــند، چ ــا باش ــان کوش ــال اصفه والیب
ــن سرنوشــت  ــال به چنی ــا والیب ــده ت باعــث گردی

شــومی دچــار شــود.
چراکــه مــا براســاس علــت تصمیــم می گیریــم و 
ــا نهایــت  کمتــر بــه دلیــل و برهــان پایبندیــم و ب
تأســف بایــد عــرض کنــم تاکنــون تجزیــه و 
تحلیلــی اصولــی در این کــه چــه عواملــی باعــث 
گردیــده تــا باشــگاه های فــوالد مبارکــه ســپاهان 
و ذوب آهــن اقــدام بــه انحــالل تیم هــای والیبــال 
و بســکتبال نمــوده و بــرای همیشــه دســت 
ازحمایــت از ایــن دو رشــته پرطرفــدار کشــیده اند، 

بــه عمــل نیامــده اســت.
ــه  ــرم، در این ک ــتاندار محت ــور اس ــر پ ــای زرگ آق
ــم و  ــض و ندان ــت از ناق ــر اس ــان پ ورزش اصفه
نمی دانــم و حرکات نوســانی و پاندولــی شــک 
نکنید، متأســفانه ذهــن مســئوالن ورزش اصفهان 
به شــدت معطــوف بــه فوتبــال شده اســت و 

هیچ کــس تکلیــف خــود را نمی دانــد. و مرتــب در 
یــک دایــره تکــراری دور می زننــد و نمی خواهنــد 
ــته  ــاه رش ــش از پنج ــد بی ــه نبای ــد ک ــول کنن قب
ــود  ــه با وج ــد ک ــی بکنن ــدای فوتبال ــی را ف ورزش
امــر  در  ســرمایه گذاری  تومــان  میلیاردهــا 
 جذب مربــی و بازیکنــان خارجــی و غیربومــی 
ــه  ــد ک ــاکام مانده ان ــر ن ــال حاض ــا درح ــه تنه ن
ــرافکندگی  ــث س ــدی باع ــدول رده بن ــر ج در قع
فوتبــال دوســتان و هــواداران خــود شــده اند.

ــی  ــت و اهال ــان والیبالیس ــتاندار جوان ــای اس آق
والیبــال انتظــار دارنــد علــت عــدم اســتقبال 
اصفهــان  ســرمایه دار  باشــگاه های  مدیــران 
از ورزش هــای والیبــال و بســکتبال را جویــا 
ــدل و  ــد ع ــئوالن ورزش بخواهی ــوید و از مس ش
ــد و  ــت کنن ــان رعای ــاوات را در ورزش اصفه مس
بیــن رشــته های مختلــف ورزشــی تبعیــض 
قائــل نشــوند کــه موجــب دلســردی و دل زدگــی 
جوانــان بســیاری از ورزش هــای غیرفوتبالــی 

ــد. ــد ش خواه

 چرا والیبال اصفهان 
تیمی در لیگ برتر ندارد؟!

بــه  فرهــادی  اســماعیل  انتقــال  نهایی شــدن  صــورت  در 
گســترش فــوالد ایــن مهاجــم اصفهانــی بــرای اولین بــار 
ــا پیراهــن تیمــی غیــر از ذوب آهــن  حضــور در لیــگ برتــر را ب

ــرد. ــد ک ــه خواه تجرب
کــه  نمی کــرد  هــم  را  تصــورش  فرهــادی  اســماعیل 
مصدومیتــش حکــم بــه پایــان حضــور او در لیــگ برتــر 
ــم  ــاد. مهاج ــش افت ــال پی ــخ ۲س ــاق تل ــن اتف ــا ای ــد ام ده
ــا  ــان دوران نقاهــت ب ــه در پای ــس از آن ک ســابق ذوب آهــن پ
عدم تمایــل باشــگاه اصفهانــی بــرای ادامــه همــکاری بــا خــود 

ــک درآورد.  ــگ ی ــر از لی ــار س ــه ناچ ــد ب ــه ش مواج
ــن  ــند پیراه ــه گیتی پس ــتن ب ــل از پیوس ــا قب ــه ت ــادی ک فره
هیــچ تیــم دیگــری جــز ذوب آهــن را بــر تــن نکــرده بــود فصل 
ــان را  ــود اصفه ــه ای خ ــار در دوران حرف ــرای اولین ب ــش ب پی

ــد.  ــه ده ــت ادام ــه فعالی ــرز ب ــین الب ــا در اکس ــرد ت ــرک ک ت
ایــن مهاجــم اصفهانــی در ایــن تیــم لیــگ، بــه نوبــت شــاگرد 
ــی و  ــروز کریم ــی فی ــن یعن ۲ ســرمربی ســابقش در ذوب آه

یحیــی گل محمــدی شــد.
ــی  ــای ابتدای ــت در هفته ه ــس از غیب ــه پ ــی ک ــروز کریم فی
ــی  ــر بازگشــته و در پ ــگ برت ــه لی ــر ب ــار دیگ ــگ  هفدهــم ب لی
ــده  ــوالد را برعه ــت گســترش ف ــچ هدای ــوکا بوناچی ــاری ل برکن
ــزی،  ــم تبری ــئولیت تی ــول مس ــض قب ــه مح ــت ب ــه اس گرفت
ــین  ــن و اکس ــابقش در ذوب آه ــاگرد س ــذب ش ــان ج خواه

شــد. 
اگــر انتقــال فرهــادی بــه گســترش فــوالد نهایــی شــود ایــن 
مهاجــم در ۳۵ ســالگی بــرای اولین بــار حضــور در لیــگ برتــر 
بــا پیراهــن تیمــی بــه غیــر از ذوب آهــن را تجربــه خواهــد کــرد.

وینفــرد شــفر بعــد از مراســم معارفــه اش بــه عنــوان ســرمربی 
ــر ورزش  ــت: از وزی ــانه ها گف ــا رس ــو ب ــت و گ ــتقالل در گف اس
ــکر  ــاری تش ــای افتخ ــره و آق ــت مدی ــران، هیئ ــان ای و جوان
او در دبــی داشــتیم.  بــا  می کنــم. صحبت هــای مثبتــی 
ــی و  ــی قبل ــم. از مرب ــکر می کن ــز تش ــی نی ــات توفیق از زحم
کادرفنــی نیــز بــرای زحماتــی کــه کشــیدند تشــکر می کنــم و 

ــت دارم. ــا آرزوی موفقی ــرای آنه ب
 ایــران یــک کشــور قدیمــی و باتمــدن اســت. فوتبــال ایــران در 
آســیا خیلــی مطــرح اســت. می دانــم کــه جــواد قــراب عضــو 
ــخ حضــور داشــته  ــک مونی ــره اســتقالل در المپی ــت مدی هیئ
ــت  ــن اس ــن م ــن در ذه ــران و آرژانتی ــازی ای ــوز ب ــت. هن اس
ــد.  ــدار باش ــده آن دی ــران بازن ــد ای ــث ش ــی باع ــا مس و تنه
ســرمربی جدیــد اســتقالل ادامــه داد: بازیکنــان ایرانــی را بــه 

خوبــی می شناســم و علــی کریمــی شــاگرد مــن بــوده اســت. 
باقــری، دایــی، مهــدوی کیــا، هاشــمیان و چنــد نفــر دیگــر را 
ــم و می خواهــم  ــز تشــکر می کن می شناســم. از هــواداران عزی

ــدون آنهــا موفــق نمی شــویم.  ــا آنهــا صحبــت کنــم. مــا ب ب
در گذشــته همــواره کنــار تیــم بودنــد و االن نیــز همیــن 
 توقــع را از آنهــا دارم. هــر تیــم بزرگــی حتــی بایــرن مونیــخ و 
ــرای خــروج از ایــن شــرایط  ــد و ب ــد نوســان دارن ــال مادری رئ
تنهــا بایــد تمرینــات زیــاد انجــام داد. از تماشــاگران توقــع دارم 
در ورزشــگاه کنــار مــا باشــند زیــرا بــه آنهــا احتیــاج داریــم. وی 
دربــاره امکانــات ایــران اظهــار کــرد: مــن بابــت زمیــن شــکایتی 
نــدارم و اگــر مشــکلی باشــد، بــا باشــگاه هماهنــگ می شــویم 
تــا برطــرف شــود. مــا صحبت هــای مثبتــی در دبــی داشــتیم 

و آمادگــی داریــم تــا مســائل را مدیریــت کنیــم.

مهاجم اصفهانی به تبریز می رود

بازگشت فرهادی به لیگ برتر
سرمربی جدید استقالل:

ایران یک کشور قدیمی و باتمدن است

ورزش

ادامه از صفحه 8 
اول. شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۱۱۲۱هیأت  ۱۱۰(رای 

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  بیدگلــی  ســعیدجاللی 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه۵۵۵۳صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی۰۰7۱۲۶۱۳7۰-س
بمســاحت۱۲۶/۲۶ مترمربــع بشــماره۳4۲فرعی از پــالک 
۵۲- اصلــی واقــع در اراضــی مشــاعی صفــی ابــاد 

رســمی( بخش۲کاشــان)مالک 
هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۱۱۲۲  ۱۱۱(رای   
بشــماره  فرزنــد محمــد  ناظــری جــم  اول.ســمیه 

کاشــان از  شناســنامه۳۲۸۸صادره 
ــدانگ  ــگ ازشش ــه دان ــی۱۲۶۲۰۶۵۲4۰- س ــماره مل بش
یکبابخانه بمســاحت۱۲۶/۲۶ مترمربع بشــماره۳4۲فرعی 
ــی  ــع در اراضــی مشــاعی صف ــی واق ــالک ۵۲- اصل از پ

ابــاد بخش۲کاشــان)مالک رســمی(
دوم. هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۰۳97  ۱۱۲(رای 

محمدحســین عظیمیان قمصــری فرزند عباس بشــماره 
شناســنامه۰صادره از کاشــان بشــماره ملی۱۲۵۰۳9۰۵4۰-
مترمربــع  بمســاحت۱9۰/۲۰  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره۳۶۲فرعی از پــالک ۵۲- اصلــی واقــع در اراضــی 
مشــاعی صفــی ابــاد بخش۲کاشــان)خریداری مــع 

ــاد( الواســطه ازمالکیــن مشــاعی مزرعــه صفــی اب
هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۱۰۳۳  ۱۱۳(رای 
محمدرضــا  فرزنــد  معمارصــادق  اول.فاطمــه 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه۳۲۰۱صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی۰۰۶۶۲۳۲4۰۶-ششــدانگ 
بمســاحت۸۳/۵ مترمربــع بشــماره۳۶4 فرعــی مجــزی 
از۱۵فرعــی از پــالک ۵۲- اصلــی واقــع دراراضــی  صفــی 
ــه( ــش گوش ــان)خریداری ازمحمدش ــاد بخش۲کاش اب
دوم. شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۰7۲9هیأت  ۱۱4(رای 

علــی شــبان بــاال عبــاس ابــادی فرزنــد ماشــااله 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱۶7۶صادره  بشــماره 
ملی۱۲۶۱۸9۳۱۵۸-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی  بشــماره ۲9۸4  بمســاحت۱۰4/۲۲ مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــالک ۵۳- اصل ــی از پ ــزی از7۳۱فرع مج
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش۲کاش ــی اب یحی

ــی( ــرا جمل ــه زه ازورث
هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۰7۲۸  ۱۱۵(رای 
بشــماره  شــعبانعلی  فرزنــد  کهنکــی  دوم.فریــده 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱۰۸۲صادره 
ملی۱۲۶۱99۸۵4۵-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی مجــزی  مترمربــع ۲9۸4  بمســاحت۱۰4/۲۲ 
از7۳۱فرعــی از پــالک ۵۳- اصلــی واقــع در یحیــی ابــاد 
ــرا  ــه زه ــطه ازورث ــع الواس ــان)خریداری م بخش۲کاش

جملــی(
شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰۵۸7۲هیأت  ۱۱۶(رای 
بشــماره  الــه  فتــح  فرزنــد  اول.امیراحمدگندمــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۳4صادره 
ملی۱۲۶۳۱۱۰۵4۱-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت۲/7۵ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره۵۳۶۶  مترمربــع 
راونــد  در  واقــع  اصلــی   -۱ ازپــالک  فرعــی   ۱۸۰۸

ازشــهرداری( بخش4کاشــان)خریداری 
اول. هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۲۳۰  ۱۱7(رای 

ســیدمجتبی نورانــی فرزنــد ســیدمرتضی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱۲4صادره 

ملی۱۲۶۳۲۳۸۵۸۰-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت۱۸۰/۸۶ مترمربــع بشــماره ۵۳7۳ فرعــی 
مجــزی از۱7۸۶فرعــی ازپــالک ۱- اصلــی واقــع در راونــد 

ازاصغرگندمــی( بخش4کاشــان)خریداری 
هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۲۳۱  ۱۱۸(رای 
حســین  فرزنــد  فینــی  ملتیــان  اول.محبوبــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۸۶صادره  بشــماره 
ملی۱۲۶۲9۵۵4۲4-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت۱۸۰/۸۶ مترمربــع بشــماره ۵۳7۳ فرعــی 
مجــزی از۱7۸۶فرعــی ازپــالک ۱- اصلــی واقــع در راونــد 

ازاصغرگندمــی( بخش4کاشــان)خریداری 
هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۳۲۶  ۱۱9(رای 
ســیدجواد  فرزنــد  هاشــمی  بنــی  اول.سیدحســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۲۱صادره  بشــماره 
ســاختمان  ششــدانگ  ملــی۱۲۶۳۲۶۵4۰۵- 
بشــماره۵۳74فرعی  مترمربــع  بمســاحت۱97/۸۲ 
واقــع  اصلــی   -۱ پــالک  از  از74فرعــی  مجــزی 
الوچــه( ازحســین  درراوندبخش4کاشــان)خریداری 
هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۰9۳۲۸  ۱۲۰(رای 
ســیدجواد  فرزنــد  هاشــمی  بنــی  اول.سیدحســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱۸۳۰صادره  بشــماره 
ســاختمان  ششــدانگ  ملــی۱۲۶۱۲۰74۰۸- 
بشــماره۵۳7۵فرعی  مترمربــع  بمســاحت4۲۱/۳9 
ــد  ــع در راون ــی واق ــالک ۱- اصل ــی از پ ــزی از۱۵فرع مج
ازحســن کریمیــان( )خریــداری  بخــش4 کاشــان 
دوم. شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۰۶۸۲هیأت  ۱۲۱(رای   

حمیدرضــا تابــع فرزنــد داود بشــماره شناســنامه۰صادره از 
کاشــان بشــماره

ومغــازه  یکبابخانــه  ملی۱۲۵۰۲۵۲۶۸7-ششــدانگ 
بشــماره۵۳۸۲فرعی  بمســاحت۲9۱/47مترمربع 
مجــزی از۲۳۸۲فرعــی از پــالک ۱- اصلــی واقــع در 
ــنی  ــطه ازحس ــع الواس ــان)خریداری م راوندبخش4کاش

راونــدی(
شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۰۶۸۰هیأت  ۱۲۲(رای 
بشــماره  الــه  هدایــت  فرزنــد  دوم.ســعیدفرهادپور 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۱7۲۲صادره 
یکبابخانــه  ملی۱۲۶۱۲۰۶۳۳9-ششــدانگ 
بمســاحت۱۰۳/9۰ مترمربــع بشــماره۵۳۸۳فرعی مجزی 
راونــد  در  واقــع  اصلــی   -۱ پــالک  از  از۱۸۲۵فرعــی 
ــی  ــه عل ــطه از ورث ــع الواس ــان)خریداری م بخش4کاش

راونــدی( ضیائــی 
شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۰4۳۶هیأت  ۱۲۳(رای 
فرزندمحمدبشــماره  برزکــی  عبدلــی  دوم.عباســعلی 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه۳۸صادره 
ملی۱۲۶۲۸۸۲9۸۲-ششــدانگ یکــدرب باغچــه مشــتمل 
براطــاق بمســاحت۲7۰/۸۵ مترمربع بشــماره۵۳۸۶فرعی 
مجــزی از۱۸۵۳فرعــی ازپــالک ۱- اصلــی واقــع درراونــد 
بخش4کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه عبــاس 

محلوجــی نــوش ابــادی(
شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۰4۳4هیأت  ۱۲4(رای 
فرزندمحمدبشــماره  برزکــی  عبدلــی  دوم.عباســعلی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۳۸صادره 
ملی۱۲۶۲۸۸۲9۸۲-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت۱۰۰ 
مترمربــع بشــماره۵۳۸7فرعی مجــزی از۱۸۵۳فرعــی از 
پــالک  ۱- اصلی واقــع درراوند بخش4کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه از ورثــه عبــاس محلوجــی نــوش ابــادی(
هیــأت  شــماره۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۳4۰۱۲۲۵4  ۱۲4(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  مقــدم  صــدری  اول.رضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه۸۶صادره  بشــماره 
زمیــن  قطعــه  ملی۱۲۶۲97۱۶۲4-ششــدانگ 
بمســاحت۲7۰مترمربع  براطــاق  محصورمشــتمل 
بشــماره۱۱۰۶۱فرعی مجــزی از474فرعــی  از پــالک ۳۳- 
ــان)مالک  ــک  بخش۲کاش ــن کوچ ــع درفی ــی واق اصل

رســمی(
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 
مالکیــت  مقــررات  ســند  اعتــراض طبــق  وصــول 

ــد۰     ــد ش صادرخواه
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳9۶/7/۱۲ 

تاریخ انتشارنوبت دوم :  ۱۳9۶/7/۲۵  
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان

  محمد سلمانی ۱۲۳۶/ م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــی :  ــخ آگه ــی : ۱۳9۶۰۳9۰۲۰۰4۰۰۰۱۲۳ تاری ــماره آگه ش
۱۳9۶/۶/۱9  شــماره پرونــده : ۱۳94۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰۵۱۶ 

آگهــی مزایــده پرونــده اجرایی کالســه : ۱۲۸7 94۰ شــش 
دانــگ قطعــه زمیــن پــالک شــماره بیســت و ســه فرعــی 
ــار مجــزی شــده  ــل و چه ــزار و یکصــدو چه ــزده ه از پان
ــه آدرس :  ــان ب ــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفه از اصل
اصفهــان - خیابــان مــدرس ، خیابــان مولــوى ، حســینیه 
ــی ، کوچــه شــهید  ــم المنتظــر ، کوچــه مســجد النب قائ
ــد پســتی  ــالک ۸، ک ــدی ، پ ــن بســت فرزن ــدی، ب فرزن
۸۱49۱۰۱۵۵9 کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه ۲۵۶ 
دفتــر ۳۲ خروجــی امــالک ذیــل ثبــت شــماره ۳۲7۵۶ 
ــت و صــادر شــده اســت  ــی ۵49۶4۰ ثب ــا شــماره چاپ ب
ــی  ــه احداث ــر بکوچ ــول ۶/7۰ مت ــماالً بط ــدود : ش ــا ح ب
شــرقًا بطــول ۱4/۳۰ متــر بــه قطعــه ۲4 فرعــی از ۱۵۱44 
جنوبــًا بطــول ۸ متــر بــه قطعــه ۱۵۱44/۳۰ غربــًا بطــول 
۱4/۱۵ متــر بــه قطعــه ۱۵۱44/۲۲ فواصــل خط مســتقیم 
مفــروض اســت کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی محل 
بــه صــورت یــک منــزل مســکونی بــا مســاحت عرصــه 
حــدود )بــر اســاس ابعــاد منــدرج در ســند صــادره( ۱۰۵ 
ــا سیســتم  ــا قدمــت بیــش از ۳۰ ســال ب ــع ب ــر مرب مت
ســازه ترکیبــی ســتون و دیــوار باربــر بــا ســقف تیــر آهن و 
طــاق ضربــی مــی باشــد کــه زیــر زمین بــا سیســتم طاق 
چشــمه ای ، بــه مســاحت اعیانــی حــدود ۸۵ متــر مربــع 
ــای  ــره ه ــس درب و پنج ــت. جن ــده اس ــداث گردی اح
پروفیــل آهــن و شیشــه اجــرا شــده اســت. زیــر زمیــن 
ــف  ــد. ک ــی باش ــره م ــر زب ــوار آج ــی و دی ــف بت دارای ک
ــًا بتــن و در حیــاط از جنــس موزائیــک  ســازی هــا غالب
مــی باشــد. دیوارهــای داخلــی انــدود گــچ و در فضاهــای 
ــت.  ــده اس ــرا ش ــیکاری اج ــمتی کاش ــتی در قس بهداش
کــف آشــپزخانه از جنــس ســرامیک ، دیوارها کاشــیکاری 
کابینــت هــا از نــوع فلــزی مــی باشــند. نمــای ســاختمان 
پالســتر ســیمان و نمــای دیــوار حیــاط ســیمان شوســته 
اجــرا شــده اســت. محــل دارای انشــعابات آب و فاضــالب 
و گاز و کنتــور بــرق میباشــد و سیســتم گرمایش آبگرمکن 
ــت  ــده اس ــه ش ــی تعبی ــر آب ــرمایش کول ــاری و س و بخ
ملکــی خانــم زهــره معینــی کــه طبــق ســند رهنی شــماره 
۸۵477 مــورخ9۱/۱۱/۸ تنظیمــی در دفترخانه ۶۲ اصفهان 

در رهــن شــرکت تعاونــی اعتبــار آزاد ثامن االئمــه واقع می 
باشــد و طبــق اعــالم بســتانکار ملــک مــورد وثیقــه فاقــد 
بیمــه مــی باشــد و از ســاعت 9 الــی ۱۲ یکشــنبه مــورخ 
9۶/۸/7در اداره اجــرای اســناد رســمی  اصفهــان واقــع در 
خیابــان هشــت بهشــت شــرقی - چهــارراه اول خیابــان 
الهــور بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. مزایــده از مبلــغ پایه 
۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )یــک میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه 
میلیــون ریــال( شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــد ا فروختــه مــی شــود. 
ــه  ــوط ب ــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب الزم ب
آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و 
نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره 
ــوم  ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای تاتاری
ــده مزایــده اســت  ــه عهــده برن ــا نشــده باشــد ب شــده ی
ــازاد،  ــود م ــورت وج ــده در ص ــس از مزای ــه پ ــن آنک ضم
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 
بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا ایــن آگهــی 
در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن  چــاپ اصفهان 
مــورخ 9۶/۰7/۱۲ درج و منتشــر مــی گــردد و در صــورت 
ــردد.  ــی گ ــول م ــد موک ــه روز بع ــده ب ــی روز مزای تعطیل
توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده مبلــغ از پایــه 
مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی در وجــه 
اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان بــه همــراه تقاضــای 
کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامی اســت ضمنًا 
برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت 
اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب اداره 

ثبــت اســناد و امــالک ســپرده نمایــد.
ــمی  ــناد رس ــرای اس ــس اداره اج ــف ۲۰۲7۵ ریی  / م ال

ــی  ــان افســانه اســدی اورگان اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 4/31 
بخش 14 ثبت اصفهان

اینکــه عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی  نظــر بــه 
ــاغ پــالک شــماره  4/۳۱ واقــع در  ششــدانگ یکــدرب ب
بخــش چهــارده ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونده 
ــا  ــان ب ــه اصفه ــاف و امــور خیری ــام اداره اوق ــه ن ــی ب ثبت
تولیــت کریــم مومنــی در جریــان ثبــت اســت ، بــه عمــل 
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت. این ــده اس نیام
مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای متولــی دســتگاه 
مالــک ، تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز پنــج شــنبه 
مــورخ ۱۳9۶/۰۸/4 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از 
تاریــخ تنظیم صــورت مجلســتحدیدی تــا ۳۰ روز پذیرفته 

خواهــد شــد
م الــف ۲۱۰9۰.تاریــخ انتشــار : 9۶/7/۱۲ علیرضــا حیــدری  

رئیــس ثبــت اســناد و امــالک منطقــه غــرب اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــر  ــد اکب ــری فرزن ــادی اب ــت اتح ــم بهج ــان خان خواه
ــل عصــار  ــای جلی ــده آق ــه طرفیــت خوان دادخواســتی ب
زادگان بــه خواســته طــالق بــه درخواســت زوجــه تقدیــم 

ــان  ــتان اصفه ــتان شهرس ــی شهرس ــای عموم دادگاه ه
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 7 دادگاه خانــواده 
ــع  ــع شــهید قدوســی( واق ــان )مجتم شهرســتان اصفه
ــل  ــر( - حدفاص ــکی )خ می ــان - خ میرفندرس در اصفه
ــهید  ــی ش ــع قضای ــر - مجتم ــل می ــاال وپ ــاغ ب چهارب
ــه  ــه کالس ــاع و ب ــاق  ۲۰۵ ارج ــه ۲- ات ــی- طبق قدوس
9۶۰7۲۶ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 9۶/۰۸/۱۵ 
ــول  ــت مجه ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش ــاعت 9 تعیی و س
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویز 
مــاده 7۳ قانــون آییــن دادرســی داد گاہ هــای عمومــی و 
انقــالب در امــور مدنــی و دســتودادگاه  مراتــب یــک نوبت 
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی .از جرای در یک
خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

جهــت رســیدگی حاضــر گــردد.
ــعبه  ــری دادگاه ش ــور دفت ــدی ام ــف ۲۰447 متص م ال
7 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان )مجتمــع شــهید 

ــمی ــا قاس ــی( - محمدرض قدوس

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9۶۱۰۱۰۶79۳۸۰۱۱۰9

ــی  ــده 9۶۰99۸۶79۳۸۰۰7۲۶ شــماره بایگان شــماره پرون
شــعبه : 9۶۰7۲۶ تاریــخ تنظیــم 9۶/۶/۸ مشــخصات 
ابــالغ شــونده حقیقــی : ۱- ســید میــالد  حســینی 
مجهــول المــکان تاریــخ حضــور9۶/۸/۱4  یکشــنبه 
ــدوق   ــیخ ص ــارراه ش ــور اص چه ــل حض ــاعت ۱۱ مح س
ــورای  ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکال  مجتم چه
حــل اختــالف  تاریــخ حضــور 9۶/۸/۱4 ســاعت حضــور 
ــت  ــه طرفی ــلیمانی  ب ــوی آزاده س ــوص دع : ۱۱ در خص
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در این شــعبه 

حاضــر شــوید . 
م الــف ۱۸4۳۳ دفتــر شــعبه هشــتم  مجتمــع  شــماره ۲ 

شهرســتان اصفهان 

ابالغیه
ــده  ــه : 9۶۱۰۱۰۶797۲۰۰۶7۰ شــماره پرون شــماره ابالغنام
9۶۰99۸۶797۲۰۰۵4۱ شــماره بایگانــی شــعبه : 9۶۰۵4۱ 
تاریــخ تنظیــم 9۶/7/4 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی 
: علیرضــا آراســته مجهول المــکان تاریخ حضــور9۶/۸/۱۶ 
ســه شــنبه ســاعت ۱7 محــل حضــور اص خ ســجاد – 
ــور جنــب  ــی پ ــروی مدرســه نیل ــاب روب ــه ارب خ آیــت ال
ســاختمان صبــا پــالک ۵7 تاریــخ حضــور 9۶/۸/۱۶  
ســاعت حضــور : ۱7 در خصــوص دعوی  رســول موســوی 
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 
م الــف ۲۱۵۳۳ دفتــر شــعبه 4۲ مجتمــع  شــماره یــک 

شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 9۶۰۲۵4 خواهــان رحمــت  در خصــوص پرون
الــه احمــد پــور وکیــل خانــم ایــزدی دادخواســتی مبنــی 
برمطالبــه   بــه طرفیــت مقــدم اکبــری و حمیــده دهقــان 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز یکشــنبه   
مــورخ 9۶/۸/۱4 ســاعت ۵ عصــر تعییــن گردیــده اســت 

ــده مراتــب  ــودن خوان ــه  مجهــول المــکان ب . باعنایــت ب
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  ارباب 
– روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا 
ــل  ــورای ح ــتی ۸۱۶۵7۵۶44۱ ش ــد پس ــالک ۵7 ک – پ
اختــالف اصفهــان – شــعبه ................ مراجعــه و نســخه 
ــد. در صــورت  ــم را اخــذ نمای ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــی  ــی  تلق ــالغ قانون ــت رســیدگی اب ــدم حضــور در وق ع

شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: ۲۱۵۳۸م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲۸ شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه 
 : دادنامــه  9۶۰۰44شــماره   : پرونــده  کالســه 
9۶۰997۶7944۰۱۰۸۳ مــورخ 9۶/۵/۳۰مرجــع رســیدگی 
: شــعبه ۱4 شــورای حــل اختــالف  خواهــان نارینــه 
هاکپیــان  دولــت آبــادی نشــانی اصفهــان خاقانــی 
کوچــه هوائــی شــیراز بــن فــرازپ 4۱    خوانــده ۱- 
مهــدی احمــدی پــور ســر شــکه ۲- ایمــان پهلــوان زاده 
مجهــول المــکان خواســته : وجــه چــک مبلــغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ 
ریــال  گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه 
و ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را 
ــد  ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص ــر مب ــرح زی ــالم و بش اع
شــماره 9۶۰۵۵۳  دادنامــه  پیــرو    : اصالحــی  رای   .
ــه  ــه اینک ــر ب ــعبه نظ ــن ش ــادره از ای ــورخ 9۶/۳/۱۱ ص م
ــان  ــای ایم ــف دوم آق ــده ردی ــادره خوان ــه  ص در دادنام
پهلــوان زاده از قلــم افتــاده  اســت  لــذا شــورا بــه اســتناد 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــورا و ۳۰9 قان ــون ش ــواد ۳۲ قان م
مدنــی خوانــدگان  از یــک نفــر بــه دو نفــر بنــام آقایــان 
ــوان زاده  ــان پهل ــور ســر شــکه و ایم ــدی  پ ــدی احم مه
و محکومیــت آنهــا بصــورت تضامنــی افزایــش و اصــالح 
ــوع  ــدوی ممن ــدون رای ب ــالغ رای اصالحــی ب میگــردد اب
مــی باشــد و هــر دو رای بانضمــام همدیگــر  ابــالغ مــی 
گــردد  رای اصالحــی  صــادره ظــرف بیســت روز پــس از 
ابــالغ قابــل واخواهــی  درایــن شــعبه وبیســت روز پس از 
 آن قابــل اعتــراض در محاکــم عمومی و حقوقــی اصفهان

 می باشد . 
م الــف ۱9۲7۶قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه ۱4 

حــوزه قضائــی اصفهــان 

دادنامه 
 : دادنامــه  .................شــماره   : پرونــده  کالســه 
9۶۰997۶79۶۲۰۰۸۱9  مــورخ 9۶/۳/۲۵مرجــع رســیدگی 
ــان  ــان  خواه ــالف اصفه : شــعبه ۳۲ شــورای حــل اخت
موسســه مالــی  اعتبــاری عســگریه بــه مدیریــت عاملــی 
ســید امیــن جــوادی بنشــانی اصفهــان  خ شــیخ صــدوق 
شــمالی روبــه روی ســه راه مفیــد  ســاختمان موسســه 
مالــی اعتبــاری عســگریه طبقــه 4 وکیــل : یاســر 
شــیروانی زاده نشــانی اصفهــان خ شــیخ صدوق شــمالی 
ســه راه مفیــد موسســه اعتبــاری عســگریه    خوانــده رضا 
ســلطان محمــدی  مجهــول المــکان خواســته : ............
ــعبه و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ گردش
ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را 

ــی  ــدور رای م ــادرت بص ــر مب ــرح زی ــالم و بش اع
ــد . رای قاضــی شــورا :در خصــوص دادخواســت  نمای

ــت  ــه مدیری ــگریه  ب ــاری عس ــی و اعتب ــه مال موسس
ــا وکالــت آقــای یاســر  عاملــی ســید امیــن جــوادی ب
شــیروانی زاده  بطرفیــت آقایــان۱- رضــا ســلطان 
محمــدی فرزندمصطفــی ۲- مصطفــی طاووســی 
فرزنــد رجبعلــی ۳- غالمرضــا زارعیــن فرزنــد حســین 
4- محمدحســنانی فرزندحاتــم ۵- حســین یوســفی  
ــر  ــی ب ــم مبن ــدور حک ــته ص ــرو بخواس ــد خس فرزن
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن محکومی
ــی و  ــارات قانون ــه خس ــام کلی ــال بانضم ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ری
خســارت تاخیــر تادیــه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونده 
و جمیــع اوراق  پرونــده  و بامالحظــه قــرار داد مشــارکت 
ــدی  ــلطان محم ــا س ــای رض ــن آن آق ــه ضم ــی ک مدن
متعهــد بــه پرداخــت مبلــغ ۲۰۸۳۸7۰۰۰ ریــال در حــق 
موسســه نمــوده و خوانــدگان ردیــف دوم و ســوم چهارم 
پنجــم بعنــوان ضامــن اقــدام بــه امضــا ذیــل قــرار داد 
نمــود ه اســت کــه در صــورت تاخیــر در پرداخت  اقســاط  
و طبــق قــرار داد  فیمابیــن  طرفیــن ملــزم  بــه پرداخــت 
خســارت خواهنــد بــود  باعنایــت بــه ایــن کــه اصــل بــر 
عــدم  پرداخــت دیــن مــی باشــد و خوانــدگان علیرغــم 
ابــالغ قانونــی  در جلســه رســیدگی حاضــر نگردیــده و 
اقدامــی بــه ارائــه دالیــل محکمــه پســندی مبنــی بــر 
ــه  ــا توج ــد  و ب ــود ه ان ــش ننم ــون  خوی ــت دی پرداخ
ــف  ــرایط بندال ــان  ش ــی خواه ــت تقدیم ــه دادخواس ب
ــوی  ــذا دع ــم شــده اســت  فل ــرار داد فراه ــاده ۱۳ ق م
ــه صحــت تشــخیص داده شــده و  خواهــان مقــرون ب
ــی  ــون مدن ــواد ۱۰و۲۱9و۲۳۰و۲۳7  قان ــه م ــتندا ب مس
ــات  ــون عملی ــاده ۱۵ قان ــره م ــاق۲ تبص ــون الح و قان
ــا   ــازات  خــاص بانکه ــا و تســری امتی ــدن رب بانکــی  ب
ــواد ۵۱۵و۵۱9و۱9۸  ــاری و م ــی اعتب ــات مدال وموسس
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن ــون آئی قان
تضامنــی خوانــدگاه بــه پرداخــت مبلــغ ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریــال 
بابــت اصــل خواســته  و خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریخ 
94/۱۰/۲7  لغایــت زمــان وصــول  روز شــمار  بــه مبلــغ 
9۸۳7۳ ریــال بــه مبلــغ ۳۶۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت هزینــه 
دادرســی بطــور یــک پنجــم  دینــی هــر خوانــده  و حــق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی  در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد  و لیکن درخصــوص  مطالبه 
خســارت تاخیــر تادیــه  بــا توجــه بــه اینکــه طبــق قــرار 
داد فیمابیــن  خســارت تاخیــر تادیــه  اقســاط بموجــب 
مــاده ۱۳  آن مشــخص گردیــده اســت  فلــذا مطالبــه 
ــه بندهــای   ــه  مســتقال  ب ــر تادی مجددخســارت  تاخی
ــدارک  ــارت مت ــران خس ــارز جب ــداق  ب ــرار داد  مص ق
ــه  ــتندا ب ــذا مس ــدارد فل ــی ن ــه قانون ــد وج ــی باش م
ــن  ــون آئی ــاده ۲97  قان ــی  و م ــون مدن ــواد ۲۳۰ قان م
دادرســی  مدنــی  دعــوی خواهــان  مقــرون بــه صحــت 
تشــخیص داده نشــده و حکــم بــر بــی حقــی  خواهــان 
ــمت  ــادره در قس ــد  رای ص ــی نمای ــالم م ــادر و ع ص
محکومیــت  غیابــی ظــرف بیســت روز  قابــل واخواهــی  
و پــس از آن ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظــر 
اصفهــان در محاکــم عمومــی حقوقــی   خواهــی  

 می باشد 
م الــف ۱۸۳94 قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 

۳۲اصفهان 



پیشهناد فیلم

چارسو

کارگردان: فرهاد نجفی
نویسنده: فرهاد نجفی، حمید سلیمی

ــی،  ــا ضیغم ــن، نیوش ــا فروت ــران: محمدرض بازیگ
ســوگل طهماســبی، کوشــان بهرامــی، رهــا شــیرازی 

ــی ــا ضیغم ــی، روش ــا بادام چ و رض
 خالصه داستان فیلم:

داســتان مــردی مغــرور و بلندپــرواز اســت کــه در 
ــه مــرور گذشــته خــود  ــور ب شــرایطی خــاص مجب

می شــود.
فیلــم »چارســو« محصــول ســال 1390 بــه کارگردانی 
فرهــاد نجفــی اســت. اثــر اول فرهــاد نجفــی 
»حرکــت اول« نتوانســت بــه اکــران عمومــی برســد 
 و در نهایــت در قالــب نمایــش خانگــی عرضــه

 شد. 
ــود،  ــران نرســیده ب ــه اک ــش ب ــر اول ــه اث ــی ک نجف
ــا  ــد ی ــود در عی ــم خ ــران فیل ــرای اک ــاش ب در ت
تابســتان بــود، کــه موفــق بــه انجــام ایــن کار 
نشــد. »چارســو« در کشــور آلمــان و برخــی دیگــر 
از کشــورهای اروپایــی اکــران محــدودی را تجربــه 

ــرد.  ک
ــن  ــه اولی ــوان ب ــم می ت ــن فیل ــب ای ــکات جال از ن
ــی  ــا ضیغم ــر نیوش ــی خواه ــا ضیغم ــور روش حض
ــوان بازیگــر در  ــه عن و همــکاری ایــن دو خواهــر ب

ــم اشــاره کــرد.  ــن فیل ای
در یــک ســکانس از فیلــم نیوشــا ضیغمــی همــراه 
مــادرش در فیلــم بــه ایفــای نقــش می پــردازد کــه 
ــم  ــن فیل ضیغمــی در مــورد حضــور مــادرش در ای
در یادداشــت کوتاهــی نوشــت: »مــادر نازنینــم 
ــاورم  ــود ب ــا ب ــا م ــم چارســو ب ــه ســکانس درفیل ی
ــه،  ــت باش ــدر راح ــن این ق ــوی دوربی ــد جل نمی ش

ــون«. ــود »دلســوز و مهرب خــود همیشــگیش ب

حرف و نقل

 بهــزاد مصلــح تدوین فیلــم ســینمایی  »لس آنجلس 
ــا  ــان ب ــروان را همزم ــا پاک ــی تین ــه کارگردان ــران« ب - ته
ــاز افشــار،  ــرداری آغــاز کــرد. پرویــز پرســتویی، مهن فیلم ب
ماهایــا پطروســیان، ژوبیــن رهبــر، شــیرین یزدان بخــش، 
ــاب و گوهــر  ــی جن ــال شــومون، عل ــی پ ــاری، بان ــر ی زهی

خیراندیــش بازیگــران ایــن فیلــم ســینمایی هســتند.
 فیلم بــرداری فیلــم ســینمایی »چهــارراه اســتانبول« 
بــه تهیه کنندگــی و کارگردانــی مصطفــی کیایــی همچنان 
ســحر  محســن کیایــی،  رادان،  بهــرام  دارد.  ادامــه 
دولتشــاهی، رعنــا آزادی ور، ماهــور الونــد بازیگــران ایــن 

فیلــم هســتند.
 هفتمیــن همایــش »مهــر موالنــا« بــا عنــوان 
»آیینه هــای هســتی« 19 مهرمــاه برگــزار می شــود. 
ــر  ــتخواه، دکت ــود فراس ــر مقص ــش دکت ــن همای در ای
ــه  ــتعامی ب ــد اس ــر محم ــرگلزایی و دکت ــا س محمدرض
ــاره ایــن شــاعر و عــارف ایرانــی خواهنــد  ســخنرانی درب

پرداخــت.
 گــروه ســینمایی »هنــر و تجربــه« بــه بهانــه حضــور 
لیــا حاتمــی و ژولیت بینــوش در لیســت 25 بازیگر برتر 
قــرن ســایت اینــدی وایــر، ســانس ویــژه ای را بــرای دو 
فیلــم »جدایــی نــادر از ســیمین« و »کپــی برابــر اصــل« 

اختصــاص داده اســت.
 »لــی چانــگ ـ دونــگ« ـ کارگــردان مطــرح کــره ای 
ــروژی«  ــگل ن ــان »جن ــاس رم ــدی براس ــم جدی ـ فیل
ــی« در دســت ســاخت دارد.  ــی موراکام نوشــته »هاروک
نقــش اصلــی ایــن فیلــم را »اســتیونیان« بازیگر کــره ای 
ـ آمریکایــی ســریال »مــردگان متحــرک« ایفــا می کنــد.

 نمایشــگاهی از آثــار کیارنگ عایــی با عنــوان »دور از 
محــدوده« در گالــری بوهایــی در شــهر هانوفر آلمــان برپا 
می شــود و در ایــن نمایشــگاه مجموعــه ای از آثــار عایــی 
ــه نمایــش  ــا و کنش هــای بومــی ب ــت مکان ه بامحوری
گذاشــته می شــود. ایــن مجموعــه شــامل 1۶ عکــس در 
ابعــاد 3۴ در ۷0 ســانتیمتر اســت کــه بــه صــورت ســیاه و 

ســفید ارائــه می شــوند.
 فیلــم ســینمایی »یــادم تــو رو فرامــوش« بــه 
کارگردانــی علــی عطشــانی بــا حضــور در  دهمیــن 
جشــنواره فیلم »آنجلیــکا« جایزه بهتریــن پیام اجتماعی 

ــرد. ــود ک را از آن خ
پــاپ  موســیقی  غامرضــا صنعتگــر خواننــده   
کشــورمان بــه دلیــل تشــدید عارضه کبــدی و بــرای انجام 
چنــد عمــل جراحــی در  یکــی از بیمارســتان های تهــران 

بســتری اســت.
ــری  ــته ی جف ــه« نوش ــزار نظری ــه اب ــاب »جعب  کت
نیلــون و ســوزان ســرلز ژیــرو بــا ترجمــه مشــترک عباس 
لطفــی زاده و مرتضــی خوش آمــدی بــه تازگــی از ســوی 

نشــر ققنــوس منتشــر شــد.
ــوره  ــتند س ــز مس ــر مرک ــه مدی ــزدی قلع ــن ی  محس
دربــاره تولیــدات ایــن مجموعــه گفــت: مســتند بلنــدی درباره 
محمدرضــا پهلــوی بــا عنــوان »شاهفارســی« بــه کارگردانــی 
ــی  ــه کارگردان ــده« ب ــی ش ــتند »راه ط ــان، مس ــدی نقوی مه
علــی ماقلی پــور دربــاره مهــدی بــازرگان نخســت وزیر 
موقــت انقــاب و کاری بامحوریــت یکــی از جداشــدگان 
منافقیــن با عنــوان »ادوارد« بــه کارگردانــی محمدباقر شــاهین 
ــد ــه تولی ــه مرحل ــون ب ــه تاکن ــت ک ــی اس ــه کارهای  از جمل

 رسیدند.
ــردان  ــراح و کارگ ــنده، ط ــری نویس ــم مطه ــید میث  س
ــر  ــن اث ــرای ای ــاره اج ــت« درب ــدر همل ــرود - روح پ »گرت
نمایشــی کــه در تــاالر مولــوی روی صحنــه اســت گفــت: ایــن 
نمایــش از شــهریور مــاه اجــرای عمومــی خــود را در ســالن 
کوچــک مرکــز تئاتــر مولــوی آغــاز کــرده و اســتقبال نیــز تــا 
ــن اســت  ــا ای ــاش م ــوده اســت. ت ــروز رضایت بخــش ب ام
کــه بتوانیــم بــرای اجــرای نمایــش در بخــش مرور جشــنواره 

تئاتــر فجــر اعــام آمادگــی کنیــم.
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ــینماهای  ــران س ــاره اک ــروع دوب ــا ش ــان ب همزم
کشــور 3 فیلــم جدیــد در اصفهــان اکــران خواهــد 
ــا« ســه  ــا ایتالی ــا«، »زرد« و »ایتالی شــد. »ماالری
ــری  ــران سراس ــروز اک ــه از ام ــتند ک ــی هس فیلم
ــازه  ــم ت ــه فیل ــرد. از س ــد ک ــاز خواهن ــود را آغ خ
اکــران دو فیلــم »زرد« و »ایتالیــا ایتالیــا« اولیــن 
تجربــه کارگردانــی سازندگانشــان هســتند و از ایــن 
جهــت اکران هــای جدیــد ســینما را می تــوان 
بازگشــت دوبــاره فیلــم اولی هــا بــه گیشــه نامیــد. 
ــه  ــت ب ــم داش ــی خواهی ــروز نگاه ــزارش ام در گ

ایــن ســه فیلــم.
 »ماالریا«

فیلــم ســینمایی »ماالریــا« آخریــن ســاخته 
ــای  ــتیوال فیلم ه ــن دوره فس ــهبازی در دهمی ش
اصلــی  جایــزه  ســه  سانفرانسیســکو  ایرانــی 
بهتریــن فیلــم، بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن 
داســتان  ماالریــا  دریافــت کــرد.  را  فیلم نامــه 

ــای  ــه در تهرانگردی ه ــت ک ــری اس ــر و پس دخت
ــه مشــکلی  ــد ک ــردی برخــورد می کنن ــا م خــود ب
دارد و آن هــا ســعی می کننــد راه حلــی بــرای ایــن 
ــا«  ــم ســینمایی »ماالری ــد. فیل ــدا کنن مشــکل پی
ششــمین ســاخته پرویــز شــهبازی اســت. ســاغر 
قناعــت کــه در نقــش دختــری 20 ســاله در فیلــم 
»ماالریــا« بــازی می کنــد، از بیــن 1500 متقاضــی 
ایــن نقــش انتخــاب شــد. آزاده نامــداری )مجری 
تلویزیــون( و آذرخــش فراهانی)فرزنــد بهــزاد 
فراهانــی بازیگــر ســینما و تلویزیــون( بــرای اولین 
ــد.  ــازی می کنن ــینمایی ب ــم س ــک فیل ــار در ی ب
ســاعد ســهیلی دیگــر بازیگــر ایــن فیلــم اســت. از 
دیگــر عوامــل ایــن فیلــم ســینمایی هــم می تــوان 
فیلم بــرداری(،  بهمنش)مدیــر  هومــن  بــه 
ــور  ــاس(، منص ــه و لب ــراح صحن ــوان مقدم)ط کی
قومی)طــراح  محمدرضــا  شــهبازی)صدابردار(، 
چهره پــردازی(، مجیــد گودرزی)مدیــر تولیــد(، 
میهــن  نویــد  تــدارکات(،  لعل)مدیــر  مجیــد 
دوســت)برنامه ریــز(، حســین خضوعی)دســتیار 

ــه(،  ــی صحن ــزل رشیدی)منش ــردان(، غ اول کارگ
امیــد صالحی)عکاس(، ســهیل موفق)مستندســاز 
پشــت صحنــه(، محمدرضــا دلنــوازی )جانشــین 
تولیــد(، افشــین آقایــی )دســتیار دوم کارگــردان(، 
حســین شــهبازی و پریســا قهرمانــی )گــروه 
اول  )دســتیار  قربانــی  همایــون  کارگردانــی(، 
ــرداز( اشــاره  ــردار( و مرتضــی نجفــی )نورپ فیلمب

کــرد.
 »زرد«

فیلــم زرد اولیــن تجربــه مصطفــی تقــی زاده 
»زرد«  اســت.  و کارگــردان  نویســنده  بع نــوان 
ــهری  ــی ش ــی دارد و در فضای ــی اجتماع موضوع
روایتــی از داســتان زندگــی چنــد جــوان را روایــت 
می کنــد. ایــن فیلــم توانســت بــا حضــور در 
جشــنواره بین المللــی فیلــم هنــر روســیه دو 
بهتریــن  بخــش  در  اصلــی جشــنواره  جایــزه 
فیلــم و بهتریــن فیلم نامــه را از آن خــود کنــد. 
ــرام رادان  ــر به ــاوه ب ــینمایی ع ــم س ــن فیل در ای
ــک  ــار در ی ــرای نخســتین ب ــه ب ــات ک و ســاره بی
گرفته انــد،  قــرار  هــم  مقابــل  ســینمایی  اثــر 
بازیگرانــی چــون مهــرداد صدیقیــان، شــهرام 
آناهیتــا  کیان افشــار،  بهــاره  حقیقت دوســت، 
ــتادی،  ــا اس ــان، علیرض ــی نبوی ــی، امیرعل درگاه
علــی  تقــی زاده،  مرتضــی  ســتوده،  متیــن 
ــا رفیعــا، رضــا  ــکار، رومین صالحــی، شــهروز دل اف
ــی  ــدوی، حســین نائین ــاد مه شــمس الدین، فره

و حســین مهــری حضــور دارنــد.

ــوان  ــینمایی می ت ــم س ــن فیل ــل ای ــر عوام از دیگ
بــه حســین فرضــی زاد )مجــری طــرح(، مســعود 
ســامی )مدیــر فیلمبــرداری(، ســودابه خســروی 
)طــراح گریــم(، مهــدی ابراهیــم زاده و حمیــد 
محمودی )صدابــرداران(، محمدرضــا میرزامحمدی 
)طــراح صحنــه و لبــاس(، احســان وحیــد )مدیــر 
ــزی(،  ــر برنامه ری ــدزاده )مدی ــعید نق ــد(، س تولی
ســیاوش رمضانلــو )دســتیار اول کارگــردان(، فائــزه 
ــر  ــادر اژدری )مدی ــه(، ن ــی صحن ــی )منش گرکان
تــدارکات(، احســان جابــری )عــکاس(، مانــی 

ــرد. ــاره ک ــت صحنه( اش ــکاس پش ــدی )ع مجی

 »ایتالیا ایتالیا«
فیلــم »ایتالیــا ایتالیــا« بــه کارگردانی و نویســندگی 
کاوه صبــاغ زاده نیــز نخســتین فیلــم ایــن کارگردان 
محســوب می شــود. نــادر، شــخصیتی خیال پــرداز 

اســت کــه در رویاهــای خــود ســیر می کنــد، 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی دارد و گاه ب ــه ی حساس روحی
ــای او و  ــیت، ج ــن حساس ــزان ای ــل می ــه دلی ب
ــوض شــده  ــی مشترکشــان ع همســرش در زندگ
اســت. حامــد کمیلــی، ســارا بهرامــی، فریــد 
همایــون  رضــا ســخایی،  ســجادی حســینی، 
ــجادی  ــر س ــکاری، ناص ــر میرش ــادی، جهانگی ارش
علــوی،  فائــزه  اقباشــاوی،  دانــش  حســینی، 
ــور،  ــی ماقلی پ ــد، عل ــی، آرش مرش ــر اخاق آنامه
حســن زاهــدی، علــی جنــاب، درنــا مدنــی، پرینــاز 
ــدی  ــدس، مه ــگ، ناصــر مق ــدا اورن ــگاوزی، آی کن
فهیمــی و ســپیده راســتی فر از بازیگــران ایــن 
ــن  ــل ای ــر عوام ــتند. از دیگ ــینمایی هس ــم س فیل
ــر  ــی )مدی ــه: معیــن رضــا مطلب ــوان ب ــم می ت فیل
ــردار(،  فیلمبــرداری(، جهانگیــر میرشــکاری )صداب
علــی علویــان )صداگــذاری(، علــی بهرامی فــر 
ــد(،  ــر تولی ــدس )مدی ــر مق ــم(، ناص ــراح گری )ط
ــوی  ــا موس ــرح(، زیب ــری ط ــزی )مج ــدی مع مه
)طــراح صحنــه و لبــاس(، مهــدی صبــاغ زاده 
)مشــاور کارگــردان(، رضــا ســخایی )برنامــه ریــز و 
دســتیار اول کارگــردان(، مهــدی فهیمــی )دســتیار 
)منشــی  تمجیــدی  مــژگان  کارگــردان(،  دوم 
صحنــه(، کاوه صبــاغ زاده )انتخــاب موســیقی(، 
محمــدی  نــادر  )نورپــرداز(،  ســعید کشــی پور 
)مدیــر تــدارکات(، حلیمــه قشــقایی و کامیــار 
عاشــورنیا )مجریــان گریــم(، ناصــر ســجادی 

ــرد. ــاره ک ــکاس( اش ــینی )ع حس

ــریال ها  ــوای س ــه محت ــان این ک ــا بی ــینما ب ــد س ــک منتق ی
و برنامه هــای مذهبــی و مناســبتی تکــراری شــده اســت، 
ــرح  ــدی مط ــای جدی ــوع ســریال ها حرف ه ــن ن ــت: در ای گف
ــه  ــورا از زاوی ــه عاش ــرم و واقع ــبت مح ــه مناس ــود و ب نمی ش
جدیــدی نــگاه نمی کننــد. جبــار آذیــن بــا اشــاره بــه مشــکات 
مالــی تلویزیــون اظهــار کــرد: زمانــی بــود کــه هنرمنــدان 
ــم  ــب فیل ــاری را در قال ــی آث ــانه مل ــن رس ــه ای در همی حرف
ــال  ــول س ــی ط ــا در تمام ــه تنه ــه ن ــاختند ک ــریال می س و س
قابــل نمایــش بــود بلکــه هماهنگــی و هم ســویی مناســبی بــا 
ــی  ــا از زمان ــی کشــور داشــت. ام ــی و مذهب مناســبت های مل
کــه تلویزیــون بــه دلیــل مشــکات مالــی فریــاد می زنــد کــه 
ــم،  ــد کنی ــاخص تولی ــک و ش ــه ی ــار درج ــم آث ــا نمی توانی م

ــر شــده اســت. ــه روز بدت ــون روز ب اوضــاع تلویزی
ــون  ــرد تلویزی ــاره ی عملک ــدرس فیلمنامه نویســی درب ــن م  ای

در ایــام محــرم اظهــار کــرد: تلویزیــون در مــاه محــرم امســال 
ــریال  ــد و س ــردم ش ــان م ــی میزب ــت های خال ــا دس ــم ب ه
 و برنامه هــای تکــراری و کلیشــه ای را بــه نمایــش درآورد 
ــد  ــذب کن ــب ج ــه مخاط ــای این ک ــه ج ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــی  ــان از رســانه مل باعــث دلزدگــی، دلخــوری و دوری مخاطب
ــردم  ــا م ــام ب ــن ای ــه در ای ــای این ک ــه ج ــون ب ــد. تلویزی ش
همراهــی و همســویی داشــته باشــد و یــک ســریال درســت 
ــراری  ــه ای و تک ــریال کلیش ــه س ــر چ ــازد، ه ــابی بس و حس
ــی  ــزود: بررس ــن اف ــار آذی ــش داد. جب ــت، نمای ــود داش وج
ــم  ــداد عظی ــی گزارشــی از رخ ــری و حت ــار نمایشــی، تصوی آث
ــات  ــگ و ادبی ــگاه شایســته ای در فرهن عاشــورا و محــرم جای
ایرانــی و اســامی مــا دارد امــا رســانه ملــی در ایــن زمینــه هــم 
کــم کار اســت و آنچــه دربــاره ایــن موضــوع بــه صــورت فیلــم و 

ســریال شــاهد هســتیم، تکــراری اســت.

تأســیس  پیگیــری  از  کــه  فرشــچیان  محمــود  اســتاد 
دانشــگاه هنرهــای اســامی-ایرانی ناامیــد شــده معتقدســت 
هرچــه در تأســیس ایــن دانشــگاه تعلــل کنیــم، زمــان 
مهمــی را در شناســاندن هنــر خــود بــه دنیــا از دســت 
ــای ــگاه هنره ــیس دانش ــرح تأس ــت ط ــم. سال هاس  می دهی
 اســامی-ایرانی از ســوی محمــود فرشــچیان پیشکســوت 
هنــر نگارگــری مطــرح شــده اســت، امــا تأســیس ایــن 
دانشــگاه هم چنــان در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد و بــا وجــود 
آنکــه متولــی آن ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری اســت 
ــه وزارت  ــه در ایــن نهــاد دولتــی و ن ــه نظــر می رســد ن ولــی ب

ــم پیــش نمــی رود.  ــن مه ــوم ای آمــوزش عل
محمــود فرشــچیان گفــت: عمــًا هیــچ مســئولی از تأســیس 
ایــن دانشــگاه حمایــت نمی کنــد و مــن دیگــر از پیگیــری آن 
خســته و ناامیــد شــده ام. وی بــا تأکیــد بــر این کــه مــا بایــد 

ــا بشناســانیم،  ــه دنی ــان را بشناســیم و ب ــر خودم ــم هن بتوانی
توضیــح داد: بــا تأســیس ایــن دانشــگاه می توانســتیم شــاهد 
تحولــی عمیــق در عرصــه هنرهــای ایرانی-اســامی باشــیم و 
حتــی ایــن موضــوع در چنــد نهــاد بررســی شــده اســت امــا 

کارهــای اجرایــی آن پیــش نمــی رود.
ــه  ــا از جمل ــه فرشــچیان، بســیاری از کشــورهای دنی ــه گفت  ب
ــه  ــر خــود را ب ــن دانشــگاه هایی هن ــا چنی ــن توانســته اند ب ژاپ
ــه کاری  ــن زمین ــز در ای ــران نی ــا دارد ای ــاند و ج ــا بشناس دنی
انجــام دهــد. ایــن هنرمنــد پیشکســوت در پایــان بیــان کــرد: 
مــن متأســف هســتم کــه در ایــن زمینــه هــر چــه دلســوزی 
ــن  ــه ای ــر ب ــک ام ــه ســنگ خــورده اســت و ی ــرم ب ــردم تی ک
ــا در حــال  ــه جــای دنی ــد. االن هم ــر می افت ــه تأخی ــی ب مهم
ــا  ــرا م ــم چ ــتند و نمی دان ــا هس ــه دنی ــود ب ــر خ ــی هن معرف

ــم. ــل داری ــدر تعل این ق

فرهنگ و هنر10

،،
 از ســه فیلــم تــازه اکــران دو فیلــم 
»زرد« و »ایتالیا ایتالیا« اولین تجربه 
کارگردانی سازندگانشان هستند و از 
ایــن جهــت اکران هــای جدیــد ســینما 
فیلــم  دوبــاره  بازگشــت  را می تــوان 

اولی هــا بــه گیشــه نامیــد

نگاهی به تازه های اکران

بازگشت فیلم اولی ها به گیشه

امروز چهارشنبه 12 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 542 روزنامه

آگهی ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 

محدوده مطالعاتی سمیرم در استان اصفهان
براساس نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده، بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی 

محدوده  در  مخزن  حجم  و کسری  زیرزمینی  آب  سطح  افت  باعث  مستمر  وقوع خشکسالی های  و 

مطالعاتی سمیرم شده است. لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب و حفظ ذخایر ارزشمند 

آب زیرزمینی در محدوده یاد شده، به موجب ماده ۴ قانون توزیع عادالنه آب، حفر چاه عمیق، نیمه عمیق 

آئین نامه  در  مندرج  موارد  استثنای  )به  آب  منابع  از  بهره برداری  افزایش  هرگونه  یا  و  قنات  احداث  و 

اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 

و ماده 5۷قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 8۴ و در حد سقف تخصیص آب 

اباغ شده( در محدوده مذکور به مدت ۴سال از تاریخ نشر این آگهی طبق نقشه های موجود در دفتر 

حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت 

سهامی آب منطقه ای اصفهان با حدود اربعه به شرح ذیل ممنوع اعام می گردد.

شمال: از خط الراس کوه چهار قاچ در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 3103 کوه بهرز 
 )محل تاقی مرز محدوده های مطالعاتی مهرگرد، دوراهان و سمیرم(سپس به کوههای گبری، سبز و 

لپه  باغ و از آنجا تا کوه کمانه.

غرب: از خط الراس کوه کمانه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه تنگ شیر، نقطه ارتفاعی 2۷51 و 
از آنجا تا خط الراس کوه خرگر.

جنوب: از خط الراس کوه خرگر در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوههای دوژ گینه زرپادشاه )نقطه 
ارتفاعی 2۷۷9 و چشمه خونی و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 295۶ کوه رک حنا

ارتفاعی 2895  نقطه  به  امتداد مرز محدوده مطالعاتی  در  ارتفاعی 295۶ کوه رک حنا  نقطه  از   شرق: 
کوه دره علی، نقطه ارتفاعی 3055 کوه دلما و از آنجا تا خط الراس کوه چهار قاچ

وزارت نیرو م الف 90079

سینما
بررسی بهترین فیلم مستند 

جشنواره ی حسنات
برگزیــده ی  فیلم هــای  نقــد  تخصصــی  پنجمیــن کارگاه 
جشــنواره ی حســنات بــا موضــوع بررســی فیلــم مســتند »راه 
ــهرداری  ــزی ش ــه ی مرک ــاه در کتابخان ــر م ــور« 13مه بی عب

ــود.  ــزار می ش ــان برگ اصفه
بــا  حســنات  کوتــاه  فیلــم  جشــنواره ی  دبیرخانــه ی 
ــر  ــهرداری و دفت ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــکاری س هم
تخصصــی ســینما، کارگاه هــای تخصصــی نقــد فیلــم را 
ــزار  ــنات برگ ــنواره ی حس ــده ی جش ــار برگزی ــوع آث ــا موض ب
کــرده اســت. ایــن برنامــه کــه از 1۶ شــهریورماه آغــاز 
شــده و جلســات آن پنجشــنبه ی هــر هفتــه از ســاعت 
مرکــزی  کتابخانــه ی  کنفرانــس  ســالن  در   19 تــا   1۶
ــه ی  ــن برنام ــود، در پنجمی ــا می ش ــان برپ ــهردای اصفه ش

خــود بــه نقــد و بررســی مســتند »راه بــی عبــور« بــه 
نویســندگی و کارگردانــی محمدرضــا حافظــی اختصــاص 
ــت در  ــینما حقیق ــنواره ی س ــه در جش ــتند ک ــن مس  دارد. ای
ســه رشــته نامــزد دریافــت جایزه شــده بــود و در جشــنواره ی 
فیلــم کوتــاه حســنات نیــز به عنــوان بهتریــن فیلــم مســتند 
برگزیــده شــد، تاش هــای صادقانــه و بی توقــع یــک معلــم 
ــای  ــرای بچه ه ــی ب ــات تحصیل ــم آوردن امکان ــرای فراه را ب
ــی  ــد. گفتن ــر می کش ــه تصوی ــورمان ب ــایر کش ــی از عش برخ
ــگر  ــر، پژوهش ــنده، بازیگ ــروی، نویس ــدون خس ــت، فری اس
ــن کارگاه  ــناس در ای ــری کارش ــوان مج ــه عن ــردان، ب و کارگ
حضــور دارد. عاقمنــدان بــه شــرکت در ایــن کارگاه می تواننــد 
ــنبه  ــنات، پنجش ــایت حس ــق س ــام از طری ــت ن ــس از ثب پ
13 شــهریور ماه، رأس ســاعت 1۶ بــه ســالن کنفرانــس 

ــد. ــه کنن ــان مراجع ــه ی مرکــزی شــهرداری اصفه کتابخان

تلویزیون
اضافه شدن ۱۳ بازیگر جدید به 

سریال »محکومین«
ــن«  ــی »محکومی ــه تلویزیون ــه مجموع ــد ب ــر جدی 13 بازیگ
اضافــه شــدند. ســپیده خــداوردی، پژمــان بازغــی، ســیروس 
گرجســتانی، ســاغی زینتــی، آتــش تقــی پــور، مریــم 
نگیــن  تفتــی،  نیمــا شاهرخ شــاهی، کامــران  کاویانــی، 
معتضــدی، بهــرام ابراهیمــی، حســین محجــوب، مریــم 
ســعادت و شــبنم قلی خانــی بازیگــران جدیــد ســریال 
اپیزودیــک »محکومیــن« هســتند کــه بــه زودی مقابــل 
دوربیــن خواهنــد رفــت. موضــوع ایــن ســریال اپیزودیــک، 
مجــازات جایگزیــن اســت و در آن تــاش شــده تــا در قبــال 
ــدان، در  ــازات زن ــای مج ــه ج ــد، ب ــات غیرعم ــرم و تخلف ج
ــی  ــود. گفتن ــپری ش ــرم س ــت مج ــر محکومی ــی دیگ فضای
اســت عوامــل ایــن ســریال از روز 11 مهــر تــا جمعــه 1۴ مهــر 

ــه  ــه منطق ــد« ب ــزود »فرزن ــرداری اپی ــرای تصویرب ــروه ب گ
ــه  ــوط ب ــکانس های مرب ــد. س ــتوفی می رون ــاد مس احمدآب
ــازی ســیدمهرداد ضیایــی در ایــن منطقــه  ــا ب ــر ب منــزل اکب
ــرد  ــت ف ــد روای ــزود فرزن ــتان اپی ــد. داس ــد ش ــط خواه ضب
ــران  ــرو ته ــر خس ــان ناص ــه در خیاب ــت ک ــی اس داروفروش
کار می کنــد. او )مهــرداد ضیایــی( بــدون اینکــه بدانــد، 
ــردی می فروشــد.  ــه ف ــخ مصــرف گذشــته را ب ــی تاری داروی
پــس از مصــرف، فرزنــد آن مــرد دچــار تشــنج شــده 
ــد  ــکایت می کن ــر ش ــه از اکب ــدر بچ ــال آن پ ــت و به دنب اس
ــرف  ــخ مص ــی از تاری ــام بی اطاع ــن اع و او در دادگاه ضم
دارو، بــه جرمــش اعتــراف می کند.مجموعــه تلویزیونــی 
»محکومیــن« بــه تهیــه کنندگــی بهــروز مفیــد، کاری از گــروه 
فیلــم و ســریال شــبکه یــک ســیما اســت کــه در 30 قســمت 

ــت. ــد اس ــت تولی ــه ای در دس ۴5دقیق

تئاتر
 اجرای دور دوم نمایش

 »تو مشغول مردنت بودی«
ــندگی  ــه نویس ــودی« ب ــت ب ــغول مردن ــو مش ــش »ت نمای
کامــران شــهایی با طراحــی و کارگردانــی مژگان خالقــی، دور 
دوم اجــرای خــود را در تــاالر هنــر اصفهــان آغــاز کــرده اســت. 
ــودی« نمایشــنامه ی  ــت ب ــو مشــغول مردن نمایشــنامه ی »ت
ــدان اســت.  ــن منتق ــر فجــر و انجم ــده جشــنواره تئات برگزی
ــا  ــی از 2۴ ت ــژگان خالق ــی م ــه کارگردان ــه ب ــش ک ــن نمای ای
ــود  ــده ب ــرا ش ــان اج ــر اصفه ــاالر هن ــاه در ت ــهریور م 30 ش
ــر  ــی تئات ــر تخصص ــود را در دفت ــرای خ ــون دور دوم اج اکن

آغــاز کــرده اســت. مــژگان خالقــی، طــراح و کارگــردان ایــن 
نمایــش در مــورد جزئیــات آن می گویــد: »دغدغــه ی اجــرای 
ــن  ــود و ای ــا مــن ب ــد ســال پیــش ب ــن نمایشــنامه از چن ای
بــار بــه پیشــنهاد تــاالر هنــر تصمیــم بــه اجــرای آن گرفتــم. 
ایــن نمایشــنامه روایتگــر داســتان زندگــی روبــه زوال مــادری 
اســت کــه از 25 ســال پیــش دچــار بحــران شــده اســت. در 
ــی،  ــد بان ــزی، نوی ــی چــون لیــا پروی ایــن نمایــش بازیگران
فاطمــه و فائــزه بختیــار ایفــای نقــش می کننــد عاقمنــدان 
بــرای دیــدن ایــن نمایــش می تواننــد تــا 25 مهرمــاه هــر روز 
رأس ســاعت 30: 18 بــه تــاالر هنــر اصفهــان مراجعــه کننــد.

اگر مطبوعات دولتی به بخش 
خصوصی واگذار شود ...

رقابــت میــان نشــریات خصوصــی و دولتــی کــه 
ــانه های  ــئول رس ــران مس ــوی مدی ــب از س اغل
از  می شــود،  عنــوان  »نابرابــر«  خصوصــی 
مهم تریــن دغدغه هــای رســانه های مکتــوب 

در کشــور مــا محســوب می شــود. 
ــی  ــریات دولت ــازی نش ــا خصوصی س ــدف ی ح

از جملــه راه کارهــای اســت کــه بــرای حــل ایــن 
مســاله پیشــنهاد می شــود؛ کــه البتــه ایــن 
پیشــنهاد نیــز بــا انتقــادات زیــادی از جملــه بــه 
ــع و  ــانی جام ــالء در اطالع رس ــدن خ ــود آم وج
نیــز بالتکلیــف مانــدن تعــداد زیــادی از فعــاالن 
ــی  ــانه های دولت ــون در رس ــه هم اکن ــانه ای ک رس
مشــغول بــه کار هســتند، مواجــه اســت. امیدعلی 
 مســعودی، اســتاد ارتباطــات و رییــس دانشــکده 

علــوم ارتباطــات دانشــگاه ســوره در ایــن زمینــه 
از  راســتا  ایــن  در  می توانیــم  کــرد:  اظهــار 
تجربیــات مطبوعــات در ســایر کشــورهای جهــان 
و حتــی کشــورهای اســالمی نیــز اســتفاده کنیــم. 
در کشــورهای ثروتمنــد و پیشــرفته از آن جــا کــه 
به خوبــی از اهمیــت مطبوعــات و رســانه ها و 
تأثیرگــذاری آن هــا در افکار عمومی آگاه هســتند، 
از تمــام رســانه های خصوصــی حمایت هــای 

ــانه های  ــاًل رس ــرد و عم ــورت می گی ــی ص دولت
دولتــی نیــز بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
ــاره  ــا اش ــات ب ــتاد ارتباط ــن اس ــت. ای ــده اس ش
ــی در  ــوب خصوص ــانه های مکت ــرایط رس ــه ش ب
ــوب  ــانه های مکت ــا رس ــه ب ــی ک ــران و رقابت ای
ــانه های  ــه »رس ــان این ک ــا بی ــد و ب ــی دارن دولت
خصوصــی در ایــران بــا مشــکالت مختلفــی 
بــه  مطبوعــات  نامناســب  توزیــع  جملــه  از 

ــتند«،  ــه هس ــنتی مواج ــیوه های س ــان ش هم
ــا  ــی خودکف ــر بخــش دولت ــرد:  اگ خاطرنشــان ک
بشــود و از حمایت هــای کامــل دولــت محــروم 
ــات  ــان مطبوع ــی می ــت خوب ــگاه رقاب ــود، آن ش
ایجــاد خواهــد شــد. بهتریــن روش ایــن اســت 
ــه  ــود را ب ــی خ ــات مطبوعات ــت مؤسس ــه دول ک
ــد و بیشــتر نقــش  بخــش خصوصــی واگــذار کن

ــد. ــته باش ــی را داش ــی و حمایت نظارت

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

پسر
نویسنده لوئیس لوری

قیمت 32 هزار تومان
نشر ونوشه

صبحانه در تیفانی
نویسنده ترومن کاپوتی

قیمت 8 هزار و 500 تومان
نشر  ماهی

جیب های بارانی ات را بگرد
نویسنده پیمان اسماعیلی

قیمت 9 هزار تومان
نشر ققنوس

گالیه استاد فرشچیان از بی توجهی مسئولیندست تلویزیون در محرم امسال خالی بود
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50 سال؛ سن امید به زندگی 

توام با سالمت در ایران
شــهال کاظمــی پــور، جمعیــت شــناس و اســتاد 
دانشــگاه گفــت: تمــام تــالش بشــر از ابتــدای 
ــش  ــرای افزای ــش ، ب ــم و دان ــب عل ــت و کس خلق
طــول عمــر و کاهــش مــرگ و میــر انســان اســت. 
در حالــی کــه شــاهد آن هســتیم کــه هــر چــه زمــان 
ــه زندگــی و طــول عمــر  ــد ب ــو مــی رود ، امی ــه جل ب
در  اخیــرًا  می یابد،امــا  افزایــش  نیــز  انســان ها 
ــه  ــود ک ــد می ش ــی تاکی ــت شناس ــل جمعی محاف
فقــط افزایــش امیــد بــه زندگــی را نمی تــوان مــالک 

ــت.  ــر گرف ــورها در نظ ــی کش ــعه یافتگ توس
ــه کشــورهای  ــان آنک ــا بی ــه ب ــور ، در ادام ــی پ کاظم
توســعه نیافتــه هــم بــا وجــود دسترســی بــه 
امکانــات درمانــی و بهداشــتی همچــون واکســن ها و 
داروهــای متعــدد توانســته اند مــرگ و میــر خــود را 
کاهــش و امیــد بــه زندگــی را افزایــش دهنــد، گفت: 
بایــد مــالک توســعه یافتگــی کشــورها را »امیــد بــه 
ــی  ــم یعن ــا ســالمت« در نظــر بگیری ــوام ب زندگــی ت
تفــاوت در آنجایــی اســت کــه در کشــورها چــه تعــداد 
ــار  ــالخورده بیم ــداد س ــه تع ــالم و چ ــالخورده س س

ــود دارد.  وج
وی افــزود: ســن امیــد بــه زندگــی تــوام بــا ســالمت 
ــه  ــد ب ــه امی ــی ک ــوده ، در حال ــال ب ــران 50 س در ای
ــت  ــن جمعی ــی 74 ســال اســت. ای ــی معمول زندگ
ــران از  ــال در ای ــه طــور مث ــرد: ب ــح ک شــناس تصری
ــا دارای  ــر آنه ــا 80 نف ــدود 70 ت ــالمند ح ــر 100 س ه
بیمــاری هســتند و اغلــب بــا بیماری هایــی همچــون 
ــژه در  ــه وی ــتخوان )ب ــی اس ــردرد و پوک ــادرد، کم پ
زنــان ســالمند( همــراه هســتند و حــدود 30 نفــر از 
آنهــا ممکــن اســت هیــچ بیمــاری نداشــته باشــند و 
ایــن مســئله، ســبک زندگــی افــراد ایرانــی را نشــان 

ــود. ــالح ش ــد اص ــه بای ــد ک می ده

وجود ۲ هزار زن مطلقه زیر ۱5 سال
وجــود  از  اجتماعــی کشــور  اورژانــس  رییــس 
ــر  ــور خب ــال در کش ــر 15 س ــه زی ــزار زن مطلق دوه
ــش  ــل افزای ــن دالی ــم تری ــی از مه ــت: یک داد و گف

اســت.  زودهنــگام  ازدواج هــای  طالق هــا، 
ــی از  ــیب های ناش ــاره آس ــدبیگی درب ــین اس حس
ــوع ازدواج  ــورد موض ــت: در م ــگام گف ازدواج زودهن
اســتان های  در  اجتماعــی  اورژانــس   ، طــالق  و 
مختلــف بــا مســائل مربــوط بــه مشــکالت زوجیــن 
روبروســت کــه در همیــن رابطــه حــدود ۲00 مرکــز 
در اســتان های مختلــف کشــور بــه منظــور کاهــش 

ــد.  ــت می کنن ــالق فعالی ط
وی ادامــه داد: بایــد از فراکســیون زنــان در مجلــس 
شــورای اســالمی تشــکر کــرد کــه دغدغــه حمایــت 
ــن  ــای ای ــان را دارد و اعض ــودکان و زن ــوق ک از حق
ــر  ــران زی ــت ازدواج دخت فراکســیون طــرح ممنوعی
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــن کرده ان ــه و تدوی ــال را تهی 13 س
ــل  ــر تبدی ــای اخی ــی در دهه ه ــه بحران ــوع ب موض

ــود. شــده ب

جامعه
وزیر کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

افزایش موج »زنان سالمند تنها« 
در آینده

ــی  ــت روز جهان ــا گرامیداش ــی ب ــاه اجتماع ــرکار و رف وزی
ســالمندان ، بــر ضــرورت تغییــرات فرهنگــی، نظــام تأمین 
اجتماعــی، امنیــت غذایــی و ... در حــوزه ســالمندی تاکیــد 
ــا« در  ــان ســالمند تنه ــوج »زن ــش م ــت: افزای ــرد و گف ک
ــده  ــام ش ــات انج ــده مطالع ــکان دهن ــکات ت ــده از ن آین
اســت کــه در ذیــل شــورای عالــی رفــاه بــه مســئله مذکــور 
توجــه ویــژه ای خواهــد شــد. علــی ربیعــی گفــت: جامعــه 
ــش  ــا ش ــروز ب ــر ام ــت. اگ ــالمندی اس ــه س ــران، رو ب ای
میلیــون ســالمند مواجــه هســتیم، در آینــده ای نــه چنــدان 
ــون نفــر خواهــد شــد و  ــر 30 میلی ــغ ب ــن رقــم بال دور، ای
ایــن مســئله، برنامــه ریــزی دقیــق و جامــع بــرای رفــاه و 
تأمیــن آســایش خاطــر ایــن عزیــزان را می طلبــد. امــروز، 
ــی دفترچــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی  ــون ایران هفــت میلی
ندارنــد. نیــاز بــه برنامــه ریــزی مهــارت ســالمندان بــرای 
زندگــی در جامعــه، تغییــرات فرهنگــی، نظــام تأمیــن 
اجتماعــی مطمئــن بــرای روزهــای پیــری و حتــی توجــه 
بــه امنیــت غذایــی و مســایلی از ایــن دســت اســت 
ــالمندی را  ــه س ــوف ب ــای معط ــذاری ه ــت گ ــه سیاس ک
می طلبــد. مطالعــات آینــده، گاهــی نــکات تکان دهنــده در 
بــر دارد همچــون افزایــش مــوج زنــان ســالمند تنهــا. یکــی 
از کارهــای مهمــی کــه در ذیــل شــورای عالــی رفــاه بــه آن 
توجــه ویــژه خواهیــم کــرد ، همیــن مســئله اســت. بیاییــد 
بــا تاکیــد بــر آموزه هــای فرهنگی مــان، قدرشــناس اینــان 
ــالمندی  ــی س ــرای زندگ ــب ب ــه ای مناس ــیم وجامع باش

ایجــاد کنیــم.

مشکالت آموزش و پرورش را 
با بودجه گره نزنید

نایــب رییــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس معتقد 
اســت  گــره زدن مشــکالت آمــوزش و پــرورش بــا بودجــه، 
آدرس غلــط دادن بــرای حــل آنهاســت. جهانبخــش 
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ــرد: بودج ــار ک ــا اظه محبی نی
توجــه بــه اوضــاع اقتصــادی، موجــودی خزانــه و اختصاص 
ــی  ــور خیل ــای کش ــه هزینه ه ــی ب ــای مل ــبت درآمده نس
ــدر  ــه اینکــه هرچق ــا اشــاره ب ــاد نیســت. وی ب مــورد انتق
بتوانیــم در حــوزه آمــوزش و پــرورش هزینــه کنیــم ارزش 
ــوزش  ــت و آم ــاع، بهداش ــئله دف ــرد: مس ــه ک دارد، اضاف
ــرح  ــه مط ــه گان ــای س ــوان اولویت ه ــه عن ــرورش ب و پ
ــل  ــرای ح ــئوالن ب ــن مس ــه ذه ــا همیش ــوند ، ام می ش
ــه  ــی رود. وی اضاف ــه م ــمت بودج ــه س ــا ب ــکالت آنه مش
کــرد: در کنــار بودجــه بایــد بــه مولفه هــای دیگــری چــون 
مدیریــت و تربیــت نیروهــای اداری بــرای حرکــت دادن به 
ماشــین آمــوزش و پــرورش مثــل تربیــت مدیرانــی کاردان 
و معلمانــی الیــق از روزنــه دانشــگاه فرهنگیــان توجــه کرد.

کوتاه اخبار 

زن کودک ربا دستگیر شد
زن جــوان کــه پــس از ربــودن دختــر شــش ســاله قصــد 
خــروج از شــهر را داشــت ، بــا هوشــیاری مأمــوران پلیــس 
بازداشــت شــد. بنــا بــر ایــن گــزارش، والدیــن کــودک در 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ، ب ــرب بودن ــران و مضط ــه نگ ــی ک حال
ــجد  ــل در مس ــان از مقاب ــد فرزندش ــالم کردن ــس ، اع پلی
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــوده ش ــین )ع( رب ــام حس ام
اطالعاتــی کــه چنــد نفــر از شــاهدان و حاضــران در 
مراســم عــزاداری در اختیــار مأمــوران قــرار دادنــد، ردپــای 
ــب  ــد. بدین ترتی ــت آم ــرا به دس ــن ماج ــی در ای زن جوان
ــه  ــده و ب ــاز ش ــاره آغ ــن ب ــترده در ای ــس های گس تجس
ــده انتظامــی شهرســتان گالیکــش، تمامــی  دســتور فرمان
راه هــای خروجــی شــهر تحــت مراقبــت و کنتــرل پلیــس 
درآمــد. در حالــی کــه ســاعتی از ماجــرای ربــودن کــودک 
می گذشــت مأمــوران در بازرســی یــک خــودرو ، موفــق بــه 
ــا و بازداشــت او شــدند. ســرگرد  شناســایی زن کــودک رب
ــش در  ــی گالیک ــه انتظام ــده منطق ــری ، فرمان ــی تج عل
ــت: ســاعت ۲۲ شــب تاســوعای حســینی،  ــاره گف ــن ب ای
ــش  ــتان گالیک ــی شهرس ــروی انتظام ــت نی ــوران گش مأم
ازماجــرای ربــوده شــدن دختــر بچــه شــش ســاله مطلــع 
شــدند. نیــم ســاعت پــس از اعــالم ماجــرا، هنگامــی کــه 
ایــن زن قصــد خــروج از ضلــع غربــی شهرســتان گالیکش 
را داشــت ، در محــدوده روســتای »اســالم آباد« دســتگیر 

ــه دارد. ــات تخصصــی از او ادام ــه تحقیق شــد ک

پدری ناخواسته پسرش را کشت
ــته  ــواده ناخواس ــدر خان ــی پ ــزاع خانوادگ ــک ن ــی ی در پ

ــد.  ــرش ش ــدن پس ــته ش ــث کش باع
ــوان 35  ــت: ج ــد گف ــتان نهاون ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــی از روســتاهای بخــش  ــه ســاکن یک ــی ک ســاله متأهل
ــود  ــواده خ ــا خان ــب ب ــنبه ش ــت، دوش ــد اس ــزل نهاون خ
مشــاجره لفظــی پیــدا می کنــد. در ایــن شــرایط پــدر ایــن 
جــوان بــرای واســطه گری و پایــان مشــاجره ، ســعی 
می کنــد جــوان خــود را آرام کنــد ، امــا چاقــوی در دســت 
پســر در ایــن میــان ناخواســته بــه پهلــوی خــودش اصابت 
می کنــد. بــر اثــر ایــن حادثــه جــوان بــه بیمارســتان 
ــا متأســفانه جــان خــود را از دســت  ــل می شــود ام منتق
می دهــد. پرونــده ایــن حادثــه در اختیــار مراجــع قضایــی 
قرارگرفتــه و پــدر ایــن جــوان هــم دســتگیر و روانــه زنــدان 

شــده اســت.

حادثه تیراندازی با ۲ مجروح در قم
معــاون هماهنــگ کننــده نیــروی انتظامــی اســتان قــم از 
زخمــی شــدن دو نفــر در قــم بــر اثــر تیرانــدازی خبــر داد. 
ــه  ــوع حادث ــه وق ــا اشــاره ب ــی  ، ب ســرهنگ احمــد صادق
تیرانــدازی در قــم اظهــار داشــت: در ایــن حادثــه کــه عصــر 
دوشــنبه در بلــوار یــادگار امــام بــه وقــوع پیوســت، دو نفــر 
ــی شــدند.  ــرم زخم ــا ســالح گ ــد ب ــدر و پســر بودن ــه پ ک
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حادثــه در پــی اختــالف بیــن دو 
خانــواده بــه وقــوع پیوســت، افــزود: ضــارب فــردی غیــر 
بومــی بــود و در قم ســکونت نداشــته اســت. تحقیقــات در 

ایــن زمینــه ادامــه دارد.

کنش    وا

مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو   
در سال جاری تعداد پنج میلیون شیرخشک توسط 

سازمان غذا و دارو از منابع تولیدات ملی تأمین شده و 
به صورت یارانه ای در اختیار شیرخواران محروم از شیر 

مادر قرار گرفته است. همچنین حدود نیمی از این 
سهمیه به معاونت بهداشت تحویل داده شده که طبق 

ضوابط مربوطه، به صورت رایگان در اختیار مصرف 
کننده قرار می گیرد. خوشبختانه در سال های اخیر 

سازمان غذا و دارو هیچگونه کمبودی در زمینه تأمین 
این نوع شیرخشک نداشته و در حال حاضر ذخیره 
استراتژیک کافی این شیرخشک ها در کشور وجود 

دارد و طبق اعالم نیازهای مطرح شده از سوی مراجع 
ذی صالح ، سهمیه مناسب در اختیار آنها قرار می گیرد.

مرکز آمار ایران   
با توجه به نتایج به دست آمده از سرشماری نفوس و 

مسکن سال 13۹5 )کودکان الزم التعلیم در گروه سنی 
۶ تا 14 ساله 10 میلیون و 77۲ هزار و 787 نفر است 

که از این تعداد، پنج میلیون و 51۶ هزار و ۶37 نفر 
مرد و پنج میلیون و ۲5۶ هزار و 150 نفر زن بوده اند. 

همچنین از تعداد مذکور 315 هزار و 41۲ نفر بی سواد 
)15۹ هزار و ۶30 نفر مرد بی سواد و 155 هزار و 78۲ 
نفر زن بی سواد( در کل کشور وجود دارند که با توجه 

به اطالعات حاصل، جمعیت مردان بی سواد نسبت به 
بی سوادان زن گروه ۶ تا 14 ساله بیشتر است؛ البته 

جمعیت باسوادان مرد نسبت به زنان باسواد در همین 
گروه بیشتر است.

پزشکی قانونی   
در پنج ماهه نخست سال جاری از کل تلفات حوادث 

رانندگی پنج هزار و 450 نفر مرد و یک هزار و 50۶ 
نفر زن بودند. در این مدت و از کل تلفات یک هزار و 
۹1۶ نفر در مسیرهای درون شهری، چهار هزار و 570 
نفر در محورهای برون شهری، 45۶ نفر در مسیرهای 

روستایی و 14 نفر در مسیرهایی نامعلوم جان خود 
را از دست داده اند. در پنج ماهه نخست امسال 

استان های فارس با ۶54، تهران با 534 و خراسان 
رضوی با 51۶ فوتی بیشترین و استان های ایالم با 

54، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل هر کدام با 73 و 
البرز با 85 فوتی ، کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی 

را داشته اند.

مرکز سنجش و پذیرش 
دانشگاه آزاد اسالمی   

کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد 
۹۶ که مطابق کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش 
آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند 
متناسب با کد رشته امتحانی که درآن شرکت کرده اند 

www. بامراجعه به سامانه این مرکز به نشانی
azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر 100 رشته 

محل دانشگاهی از میان ۶588 رشته محل ارایه شده 
اقدام نمایند.

دندانپزشک قالبی در نازی آباد به دام افتاد

تهــران  آگاهــی  پلیــس  هفتــم  پایــگاه  رییــس 
بــزرگ از دســتگیری زنــی کــه بــا ســرقت مــدارک و 
مجوزهــای طبابــت یــک پزشــک ، خــودش را جــای 
وی جــا زده و اقــدام بــه تاســیس مطــب کــرده بــود، 

ــر داد. خب
ــم  ــال خان ــهریورماه امس ــنا، ۲۲ ش ــزارش ایس ــه گ ب
ــاد،  ــازی آب ــری 130 ن ــه کالنت ــه ب ــا مراجع ــی ب جوان
ــک  ــه ی ــش ب ــم دندان ــرای ترمی ــه ب ــرد ک ــالم ک اع
ــه  ــن رفت ــان مدائ ــاد، خیاب ــازی آب دندانپزشــکی در ن
، امــا بــا توجــه بــه نــوع رفتــاری کــه از خانــم 
دندانپزشــک دیــده ، بــدون آنکــه اجــازه کار بــر روی 
ــده و  ــارج ش ــب خ ــد ، از مط ــش را بده ــدان های دن
ــه  ــال هیچگون ــم اص ــن خان ــه ای ــد ک ــی کن ــان م گم

ــدارد. ــکی ن ــه دندانپزش ــی در زمین تخصص
باتشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع غصــب 
ــرای  ــده ب ــکی ، پرون ــوان پزش ــل عن ــن و جع عناوی
ــی  ــس آگاه ــم پلی ــگاه هفت ــار پای رســیدگی در اختی
تهــران بــزرگ قــرار گرفــت و کارآگاهــان پایــگاه هفتم 
پلیــس آگاهــی بــا مراجعــه بــه مطــب دندانپزشــکی 
مــورد نظــر در طبقــه دوم یــک ســاختمان تجــاری ، 
از خانــم دندانپزشــک کــه خــودش را دکتــر عاطفــه . 
الــف معرفــی کــرده بــود، درخواســت پروانــه مطــب 

ــد. ــی کردن ــدارک هویت ــه م ــکی و در ادام دندانپزش
در بررســی دقیــق مجــوز مطــب دندانپزشــکی و 
مــدارک هویتــی ارایــه شــده از ســوی خانــم عاطفــه 
 ، پلیســی  تحقیقــات  انجــام  ادامــه  در  و  .الــف 
ــه  ــد ک ــدا کردن ــالع پی ــم اط ــگاه هفت ــان پای کارآگاه
مجــوز و مــدارک ارایــه شــده بــه آنهــا واقعــا متعلــق 
بــه یــک پزشــک خانــم بــه نــام عاطفــه . الــف اســت 
کــه توســط خانــم حاضــر در مطــب شــخصی بــه نــام  

ــت. ــده اس ــل ش ــاله جع ــمیه . ع  35 س س
بــا احــراز موضــوع غصــب عناویــن و جعــل مــدارک 
ــی از  ــد و در بازرس ــتگیر ش ــمیه.ع دس ــکی، س پزش
تعــداد   ، مطــب دندانپزشــکی محــل فعالیتــش 
ــق  ــروقه متعل ــکی مس ــای پزش ــربرگ ه ــادی س زی
بــه دکتــر عاطفــه . الــف بــه همــراه تصاویــر مــدارک 
ــه  ــده ب ــه ش ــکی تهی ــر پزش ــن مه ــی و همچنی هویت

ــد. ــف ش ــف و توقی ــان ، کش ــام ایش ن

ــم  ــه مته ــف ک ــه . ال ــر عاطف ــم دکت ــایی خان باشناس
پرونــده بــا ســوء اســتفاده از مــدارک طبابتــش اقــدام 
بــه تأســیس مطــب بــرای خــودش کــرده بــود ، 
تحقیقــات از او در دســتور کار کارآگاهــان قــرار گرفــت  
و دکتــر عاطفــه . الــف پــس از حضــور در پایــگاه هفتــم 
ــمیه . ع  ــا س ــوری ب ــه حض ــی و مواجه ــس آگاه پلی
بالفاصلــه وی را مــورد شناســایی قــرار داد و گفــت: 
ســمیه . ع پیــش از ایــن بــه عنــوان منشــی و دســتیار 
پزشــک، نــزد مــن کار مــی کــرد و در طــول مــدت چنــد 
ماهــی کــه تحــت مراقبــت هــای پزشــکی بــرای تولــد 
فرزنــدم قــرار داشــتم ، بــه پیشــنهاد پزشــک و اعضــای 
خانــواده ام ، قــرار بــر آن شــد کــه تــا زمــان تولــد 
ــدم و  ــد فرزن ــس از تول ــم و پ ــتراحت کن ــدم اس فرزن
بــرای مراقبــت از وی، ایــن روال همچنــان ادامــه پیــدا 
ــی در  ــه فعالیت ــن مــدت مــن هیچگون ــرد و طــی ای ک

ــتم. ــکی نداش ــه دندانپزش زمین
متهــم پرونــده کــه چــاره ای جــز اعتــراف و بیــان 
حقیقــت نداشــت ، در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان 
گفــت: بــا همدســتی همســرم و پــس از ســرقت مجــوز 
پزشــکی، مــدارک هویتــی و ســربرگ های پزشــکی 
خانــم دکتــر ، اقــدام بــه تهیــه یــک مهــر پزشــکی بــه 
ــه مطــب دندانپزشــکی را  ــرده و در ادام ــام ایشــان ک ن
در نزدیکــی محــل ســکونتمان بــه راه انداختیــم و 
ــه  ــب مراجع ــه مط ــه ب ــرادی ک ــدت از اف ــن م ــی ای  ط
مــی کردنــد، مبالــغ مختلفــی از ۲00 تــا 700 هــزار تومــان 

بــه بهانه هــای مختلــف دریافــت کــردم.
براســاس اعــالم مرکــز اطــالع رســانی پلیــس آگاهــی 
ــن میرزکــی،  پایتخــت، ســرهنگ کارآگاه شــمس الدی
ــزرگ،  ــگاه هفتــم پلیــس آگاهــی تهــران ب رییــس پای
بــا اشــاره بــه دســتگیری همســر متهــم بــه نــام 
ــات،  ــه تحقیق ــت: در ادام ــاله گف ــود  ص 40 س محم
ــگاه  ــه پای ــایی و ب ــده شناس ــکات پرون ــدادی از ش تع
ــوت شــدند،  ــزرگ دع ــران ب ــس آگاهــی ته ــم پلی هفت
همچنیــن شــکایت خانــم دکتــر عاطفــه . الــف نیــز بــه 
همــراه شــکایت وزارت بهداشــت اخــذ شــد و متهمــان 
بــا قــرار قانونــی و بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلــی در 
ــزرگ  ــران ب ــی ته ــس آگاه ــم پلی ــگاه هفت ــار پای اختی

ــد. ــرار گرفتن ق

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا انتقــاد از تحمیــل معلــم 
بــه ایــن وزارتخانــه گفــت: عمــر مفیــد کتاب هــای درســی پنــج 

ســال اســت. 
حجت االســالم والمســلمین محی الدیــن بهــرام محمدیــان در 
حاشــیه تــور رســانه ای در جمــع خبرنــگاران اظهــار کرد: امســال 
بــا تمــام کاســتی هایی کــه وجــود داشــت، کتــاب پایــه یازدهــم 
در دوره نظــری، فنــی و حرفــه ای و کاردانــش، تولیــد، منتشــر 
و توزیــع شــد. وی افــزود: تعــداد 138 میلیــون جلــد کتــاب را 
تولیــد کردیــم و 1۲8 میلیــون جلــد کتــاب توزیــع شــده اســت. 
همچنیــن 10 میلیــون کتــاب اضافــه را بــرای ضریــب اطمینــان 

ــم.  ــد کرده ای تولی
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی در واکنش 
ــای  ــم کتاب ه ــوا و حج ــه محت ــبت ب ــه نس ــی ک ــه انتقادهای ب
درســی وجــود دارد، تصریــح کــرد: کتــاب درســی برای همیشــه 

ــک  ــد ی ــر مفی ــت: عم ــان گف ــالم محمدی ــت. حجت االس نیس
ــم  ــی ه ــای درس ــت، کتاب ه ــال اس ــج س ــی پن ــاب درس کت
ارزشــیابی می شــوند و هــم در برنامــه درســی قــرار گرفته انــد. 
ــی  ــاب درس ــر از کت ــی فرات ــه درس ــه برنام ــان اینک ــا بی وی ب
اســت، اظهــار کــرد: کتــاب درســی وقتــی تولیــد و اشــاعه پیــدا 
می کنــد، در پنــج ســال ارزشــیابی می شــود و اهدافــی کــه در 
برنامــه درســی پیش بینــی شــده اســت نیــز نتایــج آن بررســی 
می شــود؛ احتمــال دارد کتاب هــای درســی اصــالح شــود. 
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی ادامــه داد: 
ممکــن اســت تغییــرات جزئــی یــا کلــی باشــد. همچنیــن در 
مواقعــی تاریــخ مصــرف کتــاب تمــام شــده و بایــد یــک کتــاب 
جدیدالتألیــف تولیــد کنیــم. ی خاطرنشــان کــرد: کتاب هــا بــر 
ــن  ــول بنیادی ــند تح ــه س ــت ک ــم و تربی ــفه تعلی ــای فلس مبن
اســت، تدویــن می شــود و برنامه هــا مبتنــی بــر نیازهــا اســت.

موضــوع اشــتغال فــارغ التحصیــالن در ســال های اخیــر 
ــکاری  ــئله بی ــور در مس ــزرگ کش ــای ب ــی از چالش ه یک
شــده و دولت هــا مرتبــًا پیرامــون آن ســخن مــی گوینــد. 
ــل  ــازار کار ح ــان ب ــاد کارشناس ــه اعتق ــود، ب ــن وج ــا ای ب
مســئله بیــکاری فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی چنــد راه 
مشــخص دارد کــه غیــر از آن کار خاصــی نمی تــوان کــرد 
ــان  ــه حــل مشــکالت اشــتغالی جوان ــدوار ب ــد امی و نبای

ــود.  ــده ب درس خوان
ــه دانشــگاه و  ــه رشــد ورود ب ــد رو ب ــد رون ــه بای اواًل اینک
ــف در  ــگاه های مختل ــن دانش ــه بی ــکل گرفت ــت ش رقاب
جــذب دانشــجو متوقــف شــود، آموزش هــا کیفــی و بــر 
اســاس نیــاز بــازار کار باشــد. همچنیــن از زمــان مدرســه 
ــر آرزو و  ــن آخ ــگاه رفت ــه دانش ــد ک ــا بیاموزن ــه بچه ه ب
باالتریــن درجــه موفقیــت نیســت و بســیاری اتفاقــًا اگــر 

راه دانشــگاه را نرونــد در آینــده فــرد موفقــی خواهنــد بود. 
ــکده  ــط پژوهش ــده توس ــام ش ــی انج ــاس بررس ــر اس ب
ــل  ــراد فارغ التحصی ــد از اف ــدود 34 درص ــران، ح ــار ای آم
ــتند.  ــال هس ــادی غیرفع ــر اقتص ــی از نظ ــوزش عال آم
ــته  ــد، رش ــا 4۹ درص ــت ب ــط زیس ــت محی ــته حفاظ رش
ــد،  ــا ۲7 درص ــر ب ــته هن ــد، رش ــا 40 درص ــه ب ــوم رایان عل
معمــاری و ســاختمان ســازی بــا ۲۶ درصــد، رشــته 
فیزیــک بــا ۲۲ درصــد، رشــته علــوم زیســتی ۲۲ درصــد، 
ــوق ۲۲ درصــد،  رشــته کشــاورزی ۲۲ درصــد، رشــته حق
حرفه هــای مهندســی ۲1 درصــد، علــوم اجتماعــی و 
رفتــاری ۲0 درصــد، بازرگانــی و علــوم اجتماعــی ۲0 
درصــد، دامپزشــکی 1۹ درصــد، خدمــات پزشــکی 1۹ 
درصــد، ریاضیــات و آمــار 18 درصــد بــه ترتیــب بیکارترین 

ــت. ــران اس ــگاهی در ای ــته های دانش رش

بیکارترین رشته های دانشگاهی کشورعمر کتاب های درسی ۵ سال است
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و  خوانــدن  دبســتانی  پیــش  بچه هــای 
ــن  ــا ای ــه م ــس وظیف ــد پ ــتن نمی دانن نوش
اســت کــه مفاهیــم خودمــان مثــل آمــوزش 
ــاد و  ــگیری ازاعتی ــی، پیش ــای زندگ مهارت ه
ــق  ــی را از طری ــای اجتماع ــوزش مهارت ه آم
روشــهای دیگــر بــه آنهــا آمــوزش دهیــم 
ــی،  ــازی، نقاش ــا ب ــن روش ه ــی از ای ــه یک ک
انیمیشــن و نشــان دادن تصاویــر اســت. 
دنیــای کــودکان دنیــای تصویــر و رنگ اســت. 
بنابرایــن یکــی از روش هــای انتقــال مفاهیــم 
بــه کــودکان ، اســتفاده از تصاویــر اســت. علی 
ــا  ــی ب ــرای روانشناس ــی ، دکت ــر ابراهیم اکب
ــرای  ــا ب ــان داشــت: م ــن موضــوع بی ذکــر ای
پیشــگیری از اعتیــاد بــه ایــن دلیــل کــه 
ــودکان  ــرای ک ــدت ب ــه ش ــاد ب ــم اعتی مفاهی
انتزاعــی اســت ، بســته ای را شــکل داده ایــم 
ــی از  ــت. یک ــن روش اس ــامل چندی ــه ش ک
ــت. در  ــه اس ــار و پل ــازی م ــا ب ــن روش ه ای
ــت  ــرد را محافظ ــه ف ــواردی ک ــازی م ــن ب ای
مطالعــه  کــردن،  ورزش  ماننــد  می کنــد 
ــل  ــه و عوام ــن پل ــواک زدن و... را پایی ومس

خطــر زا کــه منجــر بــه گرایــش فــرد بــه اعتیاد 
ــازی،  ــش ب ــردن، آت ــوا ک ــد دع ــود مانن می ش
قــرص بــی جــا خــوردن و... را بــه عنــوان ســر 
ــاد  ــازی ی مــار گذاشــته ایم. بچه هــا در ایــن ب
ــد  ــر کار خــوب انجــام دهن ــه اگ ــد ک می گیرن
بــاال می رونــد و اگــر اشــتباهی انجــام دهنــد 

ــد. ــقوط می کنن ــن س ــه پایی ب

وی در ادامــه گفــت: یکــی دیگــر از ایــن 
روش هــا بــرای آمــوزش پیشــگیری از اعتیــاد 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس ــه نقاش کتابچ
ــم  ــا می آموزی ــه بچه ه ــات ، ب ــر حیوان تصاوی

ــت و  ــده اس ــوان کنن ــواد نات ــرف م ــه مص ک
انســان را ضعیــف می کنــد. در ایــن روش 
ــل  ــی مث ــتان های قدیم ــتفاده از داس ــا اس ب
ــوم را  ــه مفه ــه ودمن ــا کلیل ــه ی ــوش وگرب م
منتقــل می کنیــم. بــرای مثــال داســتانی 
طــرح کرده ایــم کــه در آن موشــی بــه شــیری 
ــیر  ــر ش ــاالی س ــد. ب ــارف می کن ــیگار تع س
یــک حبابــی ایجــاد می شــود ، شــیر دارد 
ــیگار را  ــن س ــن ای ــر م ــه اگ ــد ک ــر می کن فک
مصــرف کنــم ضعیــف می شــوم و مــوش دم 
مــن را روی کولــش می انــدازد و می بــرد. 
ایــن مفاهیــم را مــا از دو طریــق نقاشــی رنگ 
ــه کــودکان می دهیــم  شــده و رنــگ نشــده ب
ــگ  ــی رن ــد و نقاش ــگ کنن ــی را رن ــا نقاش ت
ــی  ــا مرب ــادر ی ــدر و م ــرای پ ــز ب ــده را نی ش
خــود توضیــح دهنــد. پــس مفاهیــم عاطفــی، 
ــه  ــی ب ــق نقاش ــناختی را از طری ــاری، ش رفت

می دهیــم. آمــوزش  بچه هــا 
دیگــری  بــه کتــاب  ادامــه  در  ابراهیمــی 
ــری در  ــاب دیگ ــا کت ــت: م ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــم تهی ــا خش ــه ب ــای مقابل ــه مهارت ه زمین
زیربنــای  خشــم  آنجــا کــه  از  کرده ایــم. 
جامعــه  امــروز  مشــکالت  از  بســیاری 

اســت، در ایــن کتــاب نیــز از طریــق نقاشــی 
عواملــی  و  خشــم  از  ناشــی  رفتارهــای 
ــه  ــا اینک ــود ی ــم می ش ــه خش ــر ب ــه منج ک
وقتــی دچــار خشــم شــدیم چــه کارهایــی را 
ــوزش  ــودکان آم ــه ک ــم ، ب ــام دهی ــد انج بای
ــم خشــم  ــا می خواهی ــع م ــم. در واق می دهی
ــه  ــم ب ــاده ترین مفاهی ــا س ــرل آن را ب وکنت
کــودکان آمــوزش دهیــم. در پایــان ایــن 
ــی  ــورت نقاش ــه ص ــز ب ــری، نی ــاب تصوی کت
ــه کــودکان  ــا خشــم را ب ــه ب روش هــای مقابل
آمــوزش داده ایــم. ماننــد اینکــه اگــر عصبانــی 
ــا  ــم، ب ــاره کنی ــیم و پ ــی بکش ــدیم نقاش ش
کســی حــرف بزنیــم، بخوابیــم، حواســمان را 
ــه  ــوط ب پــرت کنیــم و... در واقــع خشــم مرب
ــن  ــد ای ــا بای ــت و بچه ه ــز اس ــانی مغ پیش
ــا قســمت پیشــانی  مهارت هــا را یــاد بگیرندت
مغزشــان رشــد کنــد. متاســفانه مهدهــای مــا 
ــن  ــه همی ــد و ب ــام نمی دهن ــن کار را انج ای

ــی  ــا آدم هــای کــم تحمل ــل اســت کــه م دلی
ــته هایمان  ــم خواس ــم و نمی توانی ــار می آیی ب
ــن اســت  ــم و نتیجــه ای ــر بیندازی ــه تأخی را ب
کــه در ترافیــک، در زندگــی زناشــویی، در 
اداره بــا رییــس خــود و در مدرســه بــا معلــم 
خــود مشــکل داریــم و ایــن مشــکالت را 
نمی توانیــم تحمــل کنیــم. نتیجــه همــه ایــن 
موضوعــات هــم نزاع هــای دســته جمعــی در 
ــالق  ــاد وط ــردی، اعتی ــای ف ــان، دعواه خیاب

می شــود.
ابراهیمــی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: اگــر 
ایــن آموزش هــا از کودکــی و پیــش دبســتانی 
شــروع شــود و بچه هــا در قالــب بــازی ایــن 
موضوعــات را یــاد بگیرنــد، مطمئن باشــید در 
بیســت ســال آینــده مشــکالت نــزاع، طــالق، 
اعتیــاد و ... بســیارکمتر خواهــد شــد. در 
واقــع شــاه کلیــد حــل بســیاری از مشــکالت 

اجتماعــی مبــارزه بــا خشــم اســت.

آموزش کنترل خشم و مبارزه با اعتیاد به کودکان ، از طریق بازی و نقاشی

کنترل خشم
 شاه کلید حل مشکالت اجتماعی

،،
در واقــع خشــم مربــوط بــه پیشــانی 
ایــن  بایــد  بچه هــا  و  اســت  مغــز 
مهارت هــا را یــاد بگیرندتــا قســمت 
کنــد.  رشــد  مغزشــان  پیشــانی 
متاســفانه مهدهــای مــا ایــن کار را 

نمی دهنــد انجــام 

ــد  ــر ثروتمن ــی از دخت طــراح ســناریوی اخــاذی اینترنت
ــود.  ــی نب کســی جــز پزشــک قالب

ایــن پســر جــوان پــس از آشــنایی بــا دختــر شــیرازی 
ســاکن خــارج ، وی را فریــب داد تــا دســت بــه اخــاذی 

میلیــاردی بزنــد.
ســناریوی ایــن پرونــده زمانــی کلیــد خــورد کــه دختــر 
جوانــی بــه پلیــس مراجعــه کــرد و بــه طــرح شــکایت از 

خواســتگار خــود پرداخــت.
وی کــه یــک دختــر ثروتمنــد اســت و بــه راحتــی فریــب 
یــک پســر جــوان را خــورده ، در شــکایت خــود گفــت: 
چنــد وقــت پیــش از طریــق فضــای مجــازی بــا پســر 
جوانــی آشــنا شــدم. از همــان لحظــه آشــنایی بــه مــن 
پیشــنهاد ازدواج داد و گفــت کــه پزشــک بــوده و قصــد 

ازدواج بــا مــن را دارد. 
ــرای او توضیــح داده و  مــن هــم شــرایط زندگــی ام را ب
ــم  ــم، او ه ــی می کن ــور زندگ ــارج از کش ــه خ ــم ک گفت

ــول کــرد. قب
از همــان روزهــای نخســت آشــنایی چــرب زبانــی 
می کــرد. خیلــی غافلگیــر شــدم و احســاس می کــردم 

ــت.  ــر دنیاس ــن پس بهتری
او می گفــت کــه پزشــک اســت و در کارهــای پزشــکی 
خبــره اســت. او مدتــی قبــل ، از مــن خواســت کــه بــه 

ایــران برگــردم تــا همدیگــر را مالقــات کنیــم.
وی ادامــه داد: پــس از دو مــاه آشــنایی از طریــق فضای 
ــش  ــی از وی ، مجذوب ــدن عکس های ــا دی ــازی و ب مج
شــدم و در پــی وعــده ازدواج جهــت مالقــات حضــوری و 
آشــنایی بیشــتر بــه ایــران آمــدم و طــی چندیــن مرحلــه 

در مشــهد و تهــران او را مالقــات کــردم. 
بعــد از جلــب اعتمــادم نقشــه کالهبــرداری خــود را 
ــا طــرح اینکــه قصــد وارد کــردن  ــه اجــرا گذاشــته و ب ب

ــن کار  ــرای ای ــور دارد و ب ــه کش ــکی را ب ــزات پزش تجهی
نیازمنــد 1۶ میلیــارد ریــال اســت، از مــن تقاضــای 
ــغ  ــورده و مبل ــب خ ــم فری ــن ه ــت، م ــکاری داش هم

ــرار دادم. ــار او ق ــورت دالر در اختی ــه ص ــور را ب مذک
بعــد از دریافــت پــول ، ناپدیــد شــد و دیگــر پاســخگوی 

ــود. د ــم نب ــا و پیام های تماس ه
ر اینجــا بــود کــه بــه کالهبــرداری پــی بــرده و شــکایت 
کــردم. اوکــه زمانــی از عشــق و دوســت داشــتن حــرف 
ــش  ــرف های ــه ح ــرد و هم ــد می ک ــرا تهدی ــی زد ، م م
دروغ بــود. او فریبــم داد و مــن طعمــه ای بــرای نقشــه 
ــم از او  ــم گرفت ــن تصمی ــرای همی ــودم. ب ــاذی او ب اخ

شــکایت کنــم.
ــر جــوان ، دســتور تحقیــق  پــس از شــکایت ایــن دخت
ــا ردیابــی و بازداشــت  ــا ب در ایــن پرونــده صــادر شــد ت
ــده آشــکار شــود. رســیدگی  متهــم زوایــای پنهــان پرون
بــه پرونــده در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار 
ــر روی  ــی ب ــات فن ــی و اقدام ــس از بررس ــت و پ گرف
پرونــده فــوق، صحــت ادعــای شــاکیه تأییــد و متهــم در 

یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد.
در ابتــدای بازجویــی ، متهــم منکــر هرگونــه عمــل 
مجرمانــه نســبت بــه شــاکیه شــد ، امــا بعــد از رویارویی 
بــا ادلــه مجرمانــه خویــش بــه اتهــام وارده اقــرار کــرد و 
گفــت در شــبکه هــای اجتماعی ، خــود را پزشــک و وارد 
کننــده تجهیــزات پزشــکی معرفــی می کــرده و پــس از 
آشــنایی بــا قربانیــان و سوءاســتفاده از احساســات آنهــا 

، اقــدام بــه کالهبــرداری کــرده اســت. 
ــی  ــع قانون ــه مراج ــم ب ــده، مته ــل پرون ــس از تکمی پ

ــد. ــدان ش ــی زن ــت راه ــپرده و در نهای س
 هشدار پلیس

ــچ  ــه هی ــد و ب ــناس را نخوری ــراد ناش ــب اف ــز فری هرگ
عنــوان بــا افــرادی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی آشــنا 

ــد. ــاد نکنی ــوید، اعتم می ش
اســتفاده از عناویــن و مشــاغل خــاص و جعلــی از 
ترفندهــای مجرمــان ســایبری در ایــن فضاســت . ایــن 
ــران  ــن کارب ــه دام انداخت ــن شــگرد و ب ــا ای ــان ب مجرم
ــوارد  ــی م ــی در برخ ــرده و حت ــرداری ک ــا کالهب ، از آنه
ــم  ــس و فیل ــات، عک ــت آوردن اطالع ــه دس ــد از ب بع
ــران  ــه اخــاذی از کارب ــدام ب  شــخصی و خصوصــی ، اق

می کنند. 
ــب  ــد و فری ــت کنن ــیار دق ــد بس ــران بای ــن رو کارب از ای
وعــده هــای دروغیــن مجرمــان ســایبری را در ایــن فضا 
ــه  ــم و محرمان ــات مه ــچ وجــه اطالع ــه هی ــد و ب نخورن
خــود را در اختیــار ایــن کاربــران بــا هویــت جعلــی قــرار 

ندهنــد.
فریــب  راحتــی  بــه  دختــران  امــروزه  متأســفانه 
می خورنــد و پســران تبهــکار نیــز دختــران ســاده لــوح را 
ســوژه قــرار می دهنــد و در نقــش خواســتگار بــه اجــرای 
ــری  ــاذی و باجگی ــًا اخ ــه عمدت ــود ک ــوم خ ــه ش توطئ
اســت، می پردازنــد. بســیاری از ایــن دختــران هــم 
ــفانه  ــوند و متأس ــکایت نمی ش ــه ش ــر ب ــرس حاض از ت

بیشــتر فریــب می خورنــد.

اخـاذی میلیاردی خواستگار قالبی
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صفحه اول روزنامه آی
 - بدترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا

صفحه اول روزنامه عربستانی 
الحیات

 - افزایش اختالفات بین نیروهای سیاسی کردستان

 - عمل کامال شیطانی؛ 58 کشته در بدترین حادثه تیراندازی گروهی در آمریکاصفحه اول روزنامه تایمز

صفحه اول روزنامه لبنانی 
االخبار

 - تشکیالت خودگردان در غزه؛ آشتی حتمی؟

 مواد الزم

1/2 پیمانهآرد

1 پیمانهماست

3/4 پیمانهشکر دانه ریز

1/2 پیمانه قاشق چای خوریجوش شیرین 

1 قاشق چای خوریبکینگ پودر

1/2 پیمانهروغن 

1 قاشق چای خوریعصاره یا اسانس وانیل

 طرز تهیه
فارنهایــت( )۳۵۶درجــه  ســانتیگراد  ۱۸۰درجــه  روی  ۱۰دقیقــه  بــرای  را   فــر 

 گرم کنید.
یک عدد قالب ۸ اینچی )۲۰ سانتیمتری( را با کره یا روغن چرب کنید.

کمــی آرد روی قالــب بپاشــید و تــکان دهیــد تــا آرد بــه همــه جــای قالــب برســد. 
ســپس روی آن کاغذروغنــی قــرار دهیــد.

۱ و ½ پیمانه آرد را الک کنید.
داخل ظرف دیگری ۱ پیمانه ماست و ¾ پیمانه شکر را بریزید.

ســپس بــا همــزن خــوب هــم بزنیــد تــا کامــًا نــرم شــود. ½ قاشــق چای خــوری 
ــد. ــه کنی ــودر را اضاف ــگ پ ــوری بکین ــق چای خ ــیرین و ۱ قاش جوش ش

ــد. وقتــی ترکیــب  خــوب هــم بزنیــد و بگذاریــد ۵ دقیقــه مــواد داخــل ظــرف بمان
ــاب ایجــاد  ــا ماســت واکنــش نشــان دهــد روی ســطح مــواد حب جوش شــیرین ب

می شــود.
½ پیمانــه روغــن را اضافــه کنیــد. )ســعی کنیــد از روغنــی اســتفاده کنیــد کــه زیــاد 

بــو نداشــته باشــد مثــا روغــن آفتابگــردان.(
عصاره وانیل یا اسانس وانیل را اضافه کنید و هم بزنید.

سپس آردی که از قبل الک کرده اید را به مواد اضافه کنید.
با قاشق یا با هم زن مواد را هم بزنید.

خــوب هــم بزنیــد تــا مــواد نــرم شــود و آرد ســفید داخــل مــواد باقــی نمانــد. اگــر 
مــواد کمــی قلنبــه قلنبــه شــد نگــران نشــوید.

مــواد را داخــل قالبــی کــه چــرب کرده ایــد بریزیــد و داخــل فــری کــه از قبــل گــرم 
کرده ایــد بــه مــدت ۳۵ الــی ۴۰دقیقــه روی دمــای ۱۸۰درجــه ســانتیگراد )۳۵۶درجــه 

فارنهایــت( قــرار دهیــد.
ــدان را داخــل کیــک فــرو کنیــد  ســپس قالــب را از فــر بیــرون بیاوریــد و خــال دن
ــه  ــک پخت ــود، کی ــز ب ــدان تمی ــر خــال دن ــن شــوید. اگ ــا از پخته شــدن آن مطمئ ت
ــک  ــر روی کی ــه. اگ ــا نپخت ــوز کام ــما هن ــک ش ــبید کی ــه آن چس ــواد ب ــر م ــا اگ ام
سرخ شــده و مایــل بــه قهــوه ای رنــگ شــده باشــد ولــی داخــل کیــک هنــوز نپختــه 
باشــد روی کیــک را بــا فویــل بپوشــانید و دوبــاره بــه مــدت ۵ الــی ۱۰ دقیقــه بگذاریــد 
بپــزد. بگذاریــد کیــک کمــی ســرد شــود ســپس از داخــل قالــب بیــرون بیاوریــد و 

بادقــت کاغــذ را از آن جــدا کنیــد.
ــه  ــا خام ــکات ی ــس ش ــوه، س ــا قه ــد آن را ب ــت می توانی ــاده اس ــک آم ــون کی اکن

ســرو کنید.

زندگیامروز چهارشنبه 12 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 542 روزنامه
دریچه

 دیدار رهبر معظم انقالب با خانواده شهید محسن حججی

 برگزاری رزمایش اقتدار - عکس از صدا و سیما

افتادن پناهندگان روهینگیایی بروی ساحل از فرط خستگی 

  نیروهای عراقی در حال اقامه نماز درخالل عملیات الحویجه - 
عکس از فارس

دستخط رهبر انقالب بر تصویر شهید محسن حججی 

وصیت نامه شهید مدافع حرم بر روی سنگ مزارش 

جدول سودوکو - شماره 94

کاریکاتور - ضربه داعش به خودی ها 
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تسنیم

امامحسین)ع(میفرمایند:
»َمْنَعَبَدالّلَهَحّقِعَباَدِتِهآتاُهالّلُهَفْوَقاََماِنیِهَوِکَفاَیِتِه«.

»هرکسحقمعبودیتخدارابهجاآورد،خداوندبیش
ازحّدانتظاروکفایتشبهاوعطامىکند«.

حدیث روز

)بحار االنوار، ج ۶۸ ص ۱۸۴ ح۴۴ (

   ترفند خانه داری
ترفند و نکات مهم در پخت برنج

ترفندهــای کاربــردی در پخــت و درســت کردن برنج, 
ــه کار  ــرون ازخان ــی کــه بی ــد آشــپزی خانم های ترفن
می کننــد و وقتــی ظهــر بــه خانــه می آینــد، فرصــت 
ــت  ــه دوس ــن ک ــا ای ــد، و ی ــج را ندارن ــن برن پخت
ندارنــد از شــب قبــل برنــج آمــاده کننــد ،می تواننــد 

از ایــن روش کمــک بگیرنــد:
صبــح یــا شــب قبــل برنــج را آبکــش کنیــد، البتــه 
ــگ  ــه دی ــپس ت ــد، س ــک برداری ــی آن را خش کم
برنــج را آمــاده کــرده و برنــج را داخــل قابلمــه 
ــد،  ــرار دهی ــال ق ــل یخچ ــه را داخ ــد و قابلم بریزی
ظهــر برنــج را کمــی آب و روغــن دهیــد و آن را 
دم کنیــد حــاال تــا ســاالد را آمــاده کنیــد، برنــج هــم 

ــت. ــیده اس دم کش
 اگر برنج شما شور شد

اگــر قبــل از آب کــش کــردن برنــج متوجــه شــدید، 
کــه برنــج شــما شــور شــده اســت موقــع آب کــش 
کــردن برنــج آب بیشــتر روی برنــج داخــل آبکــش 

بریزیــد . 
ــه  ــج متوج ــردن برن ــش ک ــد از آب ک ــر بع ــا اگ ام
ــرف  ــرای برط ــاره ای ب ــر چ ــدید دیگ ــوری آن ش ش
ــه خــورش را  ــر اینک ــد. مگ ــردن شــوری آن نداری ک

بی نمــک درســت کنیــد.

   سالم باشیم
کلینیک های روش  های  

الغری مناسب 
ــردم  ــه م ــی ک ــاره نکات ــر محمدرضــا عبدالحســینی درب دکت
ــد،  ــد بدانن ــری بای ــای الغ ــه کلینیک ه ــه ب ــگام مراجع هن
گفــت: پزشــکان عمومــی قشــر عظیمــی از جامعــه پزشــکی 
ــرای افزایــش درآمــد خــود  ــد، گاهــی ب را تشــکیل می دهن
بــه اقداماتــی در حــوزه زیبایــی روی می آورنــد. ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه برخــی از پزشــکان بــه افــرادی 
ــرای مثــال ۵۰  ــد کــه اگــر ب کــه چــاق هســتند توصیــه کنن
ــی  ــی کن ــی جراح ــروز می توان ــه وزن داری، ام ــو اضاف کیل
ــردم  ــرای م ــوارد ب ــن م ــه ای ــوی! هم ــص ش ــردا مرخ و ف
وسوســه انگیز اســت. امــا بایــد توجــه کــرد کــه ایــن 
موضــوع قوانیــن خــاص خــود را دارد و گاهــی بــه بیمــاران 
گفتــه نمی شــود. وی ادامــه داد: ایــن موضــوع کــه بــه افــراد 
ــی  ــد بااســتفاده از روش های ــه می شــود می توانن چــاق گفت
مثــل لیپوماتیــک، لیپولیــزر و... الغــر شــوی، امــکان نــدارد. 
طبــق پروتکل هــای ایــن حــوزه، کســانی می تواننــد از 
ــه  ــد ک ــی محیطــی اســتفاده کنن ــب چرب ــای تخری روش ه
بــی ام آی زیــر ۳۰ دارنــد و بــا مشــکل اضافــه وزن روبــرو 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــن وج ــکان ای ــکی ام ــر پزش ــتند. از نظ هس
ــدن افــراد تخریــب شــود؛  ــی از ب بیشــتر از پنــج لیتــر چرب
تخریــب بیــش از ایــن عــدد باعــث ایجــاد آســیب ریــوی، 

آمبولــی چربــی و ... می شــود.

   سبک زندگی
نقش نگین

ــی را  ــای اساس ــان پیام ه ــتری ایش ــن انگش ــش نگی نق
ــن  ــه  ای ــه ب ــن رو، توج ــد. از ای ــادآور می ش ــران ی ــه دیگ ب
نقش هــا بــه عنــوان شــعار زندگــی هــر مســلمانی اساســی 
و مهــم اســت. عبــد خیــر می گویــد: علــی)ع( چهــار 
انگشــتر داشــتند کــه بــه دســت می کردنــد: یاقوتــی بــرای 
ــروزی  ــرای پی ــروزه ب ــی- و فی ــی- فرزانگ ــت و بزرگ نجاب
ــرای  ــز ب ــق را نی ــدی و عقی ــرای نیرومن ــی ب ــد چین و حدی
ــک  ــه االهللا الم ــوت: »الال ــن یاق ــش نگی ــت. نق محافظ
الحــق المبیــن« و نقــش فیــروزه: »هللا الملــک الحــق« و 
ــق  ــن عقی ــا« و در نگی ــه جمیع ــزْهً لل ــد: »الع ــش حدی نق
ســه ســطر نقــش بســته بــود: »ماشــاءهللا، القــوْهً اال باللــه، 

ــال، ص ۱99( ــتغفرهللا« )الخص اس

پیمان روزانه با فرشتگان
ــر)ع(  ــرت امی ــت: حض ــوده اس ــادق)ع( فرم ــرت ص حض
ــال  ــنده اعم ــته نویس ــه دو فرش ــاب ب ــداد- خط ــر بام ه
و  بزرگــوار  فرشــته  دو  شــما  بــر  مرحبــا  می فرمــود: 
ــز-  ــروز نی ــدا ام ــت خ ــه خواس ــت کننده اعمال-ب یادداش
آنچــه دوســت داریــد بــر شــما امــا خواهــم کــرد و به دنبال 
ایــن تعهــد بــه ذکــر: »ســبحان هللا و الالــه االهللا« مشــغول 
ــر  ــگام عص ــرد و هن ــوع می ک ــید طل ــا خورش ــد ت می ش
ــا می پرداخــت.  ــان ذکره ــه هم ــاب، ب ــروب آفت ــا غ ــز ت نی

)بحاراالنــوار، ج ۸۴، ص ۲۶7 ح 

ارتباط شب ادراری 
با یبوست در کودکان

 Wake تحقیــق انجــام شــده توســط مرکــز پزشــکی
ــه  ــب  ادراری همیش ــه ش ــان داد ک Forest Baptist نش
ــوارد  ــی از م ــوده و در خیل ــه نب ــکات مثان ــی از مش ناش
بــه ســبب یبوســت روی می دهــد. عــدم تشــخیص 
ــی،  ــکل را طوالن ــن مش ــان ای ــد درم ــب ادراری می توان ش
ــوع  ــود مدف ــن وج ــاط بی ــازد. ارتب ــوار س ــه و دش پرهزین
ــدا در  ــب ادراری ابت ــت روده و ش ــدازه در راس ــش از ان بی
ســال ۱9۸۶ معرفــی شــد. ایــن تحقیــق شــامل ۳۰ کــودک 
۵ تــا ۱۵ ســاله بــود کــه بــرای درمــان شــب ادراری اقــدام 
ــوه ی  ــه نح ــدند گرچ ــه ش ــان متوج ــد. محقق ــرده  بودن ک
دفــع اغلــب ایــن کــودکان طبیعــی بــود، امــا همــه ی آن هــا 
در راســت  روده خــود مدفــوع اضافــی داشــتند. امــا پــس 
ــای ضدیبوســت، شــب ادراری ــک داروه ــه کم ــان ب  از درم

۸۳ درصد )۲۵ کودک( طی ۳ ماه برطرف گردید.
ــح  ــز« توضی ــتیو هاج ــر »اس ــان، دکت ــت محقق سرپرس
موجــب  روده  راســت  در  اضافــی  مدفــوع  می دهــد: 
ــان  ــا نش ــق م ــود. تحقی ــه می ش ــش مثان ــش گنجای کاه
ــادی از ایــن کــودکان  می دهــد کــه شــب ادراری درصــد زی
بــا درمــان یبوســت از بیــن مــی رود. بــا اینکــه ایــن ارتبــاط 
ــود، امــا یافته هــای  ابتــدا در ســال ۱9۸۶ گــزارش شــده ب
ــی ایجــاد  ــر عمــده ای در معالجــات بالین آن گــزارش تغیی

نکــرد.

   خانواده


