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

روزنامه کثیراالنتشار   ||  چهارشنبه  19 مهرماه 1396  ||  20 محرم الحرام  1439  ||  11 اکتبر 2017  ||  شماره 548  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

صفحه 11 صفحه 2

شهردار اصفهان در دیدار مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

نهادهای محلی دراعتماد سازی 
مردم نقش آفرینی می کنند

|صفحه 4

بهانه جدید آمریکایی ها 
برای بازرسی از مراکز نظامی ایران 

بند T برجام چیست؟ 
|صفحه 2

شهردار کاشان عنوان کرد: 

تکریم ارباب رجوع  
باید در شهرداری همه گیر شود

 |صفحه 4

استقرار ۵۵ موکب از اصفهان 
کربال در نجف و 

 |صفحه 4

تبیین دستاوردهای نیروی انتظامی 
در هفته ناجا برای علما و مردم

سردارمعصوم بیگی:
 طرح وی ژه امنیت بازار اصفهان 

با مشارکت پلیس اجرایی می شود
 |صفحه 12

وجود ۱۳۰۰ دوربین ثبت 
تخلفات رانندگی در کشور

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در حال حاضر 1300 
دوربین ثبت تخلف در سطح کشور داریم و همچنین 

مجهز به 759 دوربین نظارتی هستیم...

که  آمریکا کوچک تر از آن است 
اقدامی علیه سپاه انجام دهد

علی اکبر والیتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پس از دیدار با سفیر سوریه در ایران در جمع 

خبرنگاران گفت: به زودی...
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صفحه 11

نگاهی به دالیل افت سپاهان اصفهان

کابوس هایی که خواب طالیی سپاهان را ربود

|صفحه 7صبح عذاب آور دانش آموزان

|صفحه 10

در گفت وگوی کیمیای وطن با رضا اخالقی 
هنرمند زیرساخت قلمزنی مطرح شد:

 ضرورت نظارت جدی 
بر صادرات و واردات نقره بی اعتنایی آموزش و پرورش به ساعات شروع مدارس

سرمقاله

سبک زندگی)2(
دو سوال مهم

پیش تر پیرامون سبک زندگی، طرحِ مسئله شد. 
رهنمون  بدانجا  تا  را  ما  این مسئله  صورت بندی 
از  زندگی  سبک  از  مختلفی  قرائت های  که  کرد 
منظر حاکمیتی قابل تصور است. فارغ از هرگونه 
چند  است  الزم  بخش،  این  در  نتیجه گیری 
پیش فرض دیگر نیز مورد واکاوی بیشتر قرار گیرد. 
در ادامه و در این بخش از نگاشتی پیرامون سبک 
زندگی دینی، ضرورت های بحث به صورت سوال و 
جواب مطرح می شود و به نظر می رسد به چرایی 
شایانی  کمک  دینی  زندگی  سبک  مفهوم  طرح 
خواهد کرد. در این بخش به دو سوال مهم پرداخته 
خواهد شد تا ذهن خواننده را نسبت به این مفهوم 

و حواشی آن آگاه تر کند...

دکتر سعید شریفی
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر

|صفحه 2

نگاهی به کتاب »راهنمای 
مردن با گیاهان دارویی«

آن بیرون 
نــوری هست

در آئین معارفه شهردار نجف آباد عنوان شد 

منتظری: مشتاق بهره گیری از 
نظرات صاحبان فکر و اندیشه ایم

 |صفحه 10



بین الملل

االخبار:اروپاتسلیمترامپنمیشود
روزنامــه لبنانــی االخبــار نوشــت کــه اروپایی هــا هرگــز 
مطابــق میــل ترامــپ بــه تحریم هــا بازنخواهنــد گشــت و  در 
مرحلــه پیــش رو شــاهد افزایــش تنــش در رابطــه آمریــکا با 

ایــران و اتحادیــه اروپــا خواهیــم بــود.
روزنامــه لبنانــی »االخبــار« در یادداشــتی بــه قلــم »نادیــن 
ــته ای:  ــان هس ــر امتح ــپ در براب ــوان »ترام ــا عن ــلق« ب ش
بــه تحلیــل قضیــه  پیش بینــی ســناریو جنون زدگــی« 
عهدشــکنی آمریــکا در پایبنــدی بــه توافــق هســته ای و 
ــت:  ــده اس ــت آم ــن یادداش ــت.در ای ــای آن پرداخ پیامده
ــن  ــا منتظــر شــنیدن یکــی از مهم تری ــار دنی ــن ب ــرای اولی ب
ســخنرانی های»دونالد ترامــپ«، رئیــس جمهور آمریکاســت 
کــه قــرار اســت بــه زودی در آن گــزارش، آمریــکا را پایبنــد بــه 
توافــق هســته ای بــا ایــران اعــالم کنــد و بــر اســاس اطالعاتی 
کــه بــه بیــرون درز کــرده، ترامــپ احتمــاال ایــن بــار بــا تاییــد 
برجــام مخالــف اســت امــا ایــن مســئله بــه معنــای خــروج 

نهایــی و ســاده آمریــکا از ایــن توافــق تاریخــی نیســت.

جلوگیریازموجآوارگانسوری
بــن علــی ییلدریــم، نخســت وزیــر ترکیــه، در ســخنانی تاکید 
کــرد: عملیــات ارتــش در اســتان ادلــب بــا هــدف جلوگیــری 

از مــوج مهاجــرت بــه ترکیــه خواهــد بــود.
ترکیــه اعــالم کــرده اســت کــه بــه شورشــیان کمــک خواهــد 
کــرد تــا توافقنامــه مربــوط بــه ایجــاد مناطــق کاهــش تنــش 
اجــرا شــود و درگیــری هــا بــا نیروهــای مــورد حمایــت ارتش 
ســوریه در منطقــه کاهــش یابــد.در حالــی کــه ارتــش ترکیــه 
قصــد دارد عملیاتــی را در اســتان ادلــب ســوریه آغــاز کــرده 
و بــه زعــم خــود امنیــت را در ایــن منطقــه برقــرار کنــد، یــک 
مقــام ارشــد شورشــیان ســوری گفتــه اســت کــه یــک تیــم 
شناســایی ارتــش ترکیــه وارد ادلــب شــده تــا شــرایط منطقه 

را بــرای اســتقرار نیروهــای ارتــش ترکیــه بررســی کنــد.

احتمالبروزجنگداخلی
درشهرکرکوکعراق

ــگ  ــروز جن ــال ب ــاره احتم ــراق درب ــور ع ــاون رئیس جمه مع
ــی در شــهر کرکــوک هشــدار داد.  داخل

ــروز  ــاره ب ــراق درب ــور ع ــس جمه ــاون رئی ــالوی، مع ــاد ع ای
ناکامــی  در صــورت  کرکــوک  در شــهر  داخلــی  جنــگ 
گفت وگوهــا بــرای حــل بحــران همــه پرســی منطقــه 
کردســتان هشــدار داد.عــالوی افــزود: آخریــن چیــزی کــه 
مــا خواهــان آن هســتیم، تنــش در کرکــوک یــا هــر منطقــه 
مــورد اختــالف از طــرف بســیج مردمــی یــا بخشــی از آن در 
برابــر واکنــش کُردهاســت. ایــن مســئله بــه امــکان رســیدن 
ــر  ــن اگ ــاد م ــه اعتق ــه خواهــد زد. ب ــراق متحــد ضرب ــه ع ب
ــد، درگیــری  ــه طــرف کرکــوک حرکــت کن بســیج مردمــی ب

ــد داد. ــا رخ خواه ــدیدی در آنج ش

تحریمهایجدیداتحادیهاروپا
علیهکرهشمالی

ــل  ــه ســازمان مل ــه ای ک ــا در اجــرای قطعنام ــه اروپ اتحادی
ــاه  ــل م ــته ای اوای ــش هس ــه آزمای ــش ب ــد در واکن متح
ســپتامبر کــره شــمالی تصویــب کــرد، تحریــم هــای 
ــره شــمالی  ــال کرد.ک ــگ اعم ــگ یان ــه پیون ــدی را علی جدی
اخیــرا بــزرگ تریــن آزمایــش هســته ای خــود را انجــام داد 
ــه موشــک  ــگ ب ــگ یان ــی از دســتیابی پیون ــن حاک ــه ای ک
ــته ای ــک هس ــل کاله ــت حم ــا قابلی ــتیک ب ــای بالس  ه

 است.

یادداشت
پیامتسلیتسرلشکرسلیمانی
درپیدرگذشتجاللطالبانی:
مامجاللعلمداروحدت

ویکپارچگیعراقبود
ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیــروی قدس 
ــت  ــی درگذش ــالمی، در پیام ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
جــالل طالبانــی، رئیــس جمهــور پیشــین عــراق و دبیــر کل 

اتحادیــه  میهنــی کردســتان عــراق را تســلیت گفــت.
ــر  ــرح زی ــه ش ــلیمانی ب ــردار س ــام س ــن پی ــی از مت بخش

ــت: اس
خبــر درگذشــت مجاهــد خســتگی ناپذیــر، رئیــس جمهــور 
فقیــد عــراق جنــاب آقــای جــالل طالبانــی نــه تنهــا مــردم 
مســلمان عــراق بلکــه همــه ملــت هــای منطقــه را متاثــر 

و متالــم کــرد.
مــرگ شــخصیت مجاهــدی کــه نزدیــک بــه شــصت ســال 
ــن،  ــرد، ترکم ــرب، کُ ــم از ع ــراق اع ــت ع ــرای آزادی مل ب
ــردی  ــرد؛ م ــارزه ک ــزدی مب ــیحی و ای ــنی، مس ــیعه، س ش
کــه بــه حــق کلمــه »مــام« برازنــده او بــود. شــخصیتی کــه 
بارهــا ســنگر خــود را ســنگر دفــاع از شــیعه، ســنی، کُــرد و 

ــرار داد. عــرب ق
منزلــت ایــن مــرد بــزرگ هنــوز در بیــن ملــت عــراق 
شــناخته نشــده اســت، کمــا اینکــه در کردســتان عــراق نیــز 
آنگونــه کــه بایــد، فرصــت شناســاندن و شــناخت ایــن رجل 

ــارز حاصــل نشــد. ب
طالبانــی مــردی بــزرگ بــود کــه ریاســت هــای جدیــد بــر 
ــزرگ  ــگاه هــا را ارزشــمند و ب بزرگــی او نیفــزود بلکــه جای
کــرد. شــخصیتی کــه بارهــا موجــب نجــات ملــت عــراق از 

گــرداب هــا، کشــمکش هــا و تفرقــه هــا شــد.
ــش از  ــراق بی ــتان ع ــردم کردس ــرای م ــت ب ــن مصیب ای
دیگــر آحــاد ملــت ایــن کشــور ســنگین اســت و بــه خوبــی 
می داننــد کــه طالبانــی بــزرگ بــا چــه مهــارت و حکمتــی در 
کنــار حقــوق دیگــر اقــوام عراقــی، حقــوق مــردم کردســتان 

عــراق را در قانــون اساســی تصویــب و تثبیــت کــرد.
طالبانــی بــدون اعتنــا بــه مخالفــت هــای آمریــکا در زمــان 
ــه،  ــق منطق ــق از حقای ــم دقی ــل فه ــه دلی ــراق، ب اشــغال ع
پیوســته از همبســتگی ملــت هــای عــراق و ایــران و دیگــر 

کشــورهای منطقــه دفــاع کــرد.
ــت و  ــی اس ــد خال ــز و فقی ــت عزی ــای آن دوس ــروز ج ام
بحــران کنونــی در کردســتان عــراق ناشــی از خــالء وجــود 
ــت.  ــی اس ــت شناس ــم و موقعی ــخصیت حکی ــن ش چنی
شــخصیتی کــه پیوســته نــه تنها بــر موج احساســات ســوار 
نمــی شــد، بلکــه احساســات را در یــک چارچــوب منطقی و 

عقالنــی هدایــت مــی کــرد.
طالبانــی عمــر خــود را فــدای ملــت عــراق کــرد و حقیقتــًا 
بایــد ایشــان را شــهید راه عــراق دانســت. رحمــت واســعه 
خداونــد بــر آن مــرد بــزرگ بــاد کــه پیوســته مرهمــی بــر 
زخــم هــای ملــت عــراق در زمــان حکومــت ســتمگر بعــث 
و پــس از آن نیــز علمــدار وحــدت و یکپارچگــی عــراق بــود.

سرمقاله
سبکزندگی)2(

استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر
دکتر سعید شریفی

نخســت اینکــه خاســتگاه و اســتدالل مخالفــان با 
ســبک زندگــی اســالمی چیســت؟ و دیگــر اینکــه 
چــرا در جامعــه ایــران ســبک زندگــی دینــی یــک 

مطالبــه حاکمیتــی قلمــداد شــده اســت؟
ــبت  ــتن نس ــت، دانس ــوال نخس ــوص س در خص
ــه  ــت. ب ــروری اس ــت ض ــگ و سیاس ــن فرهن بی
طــور کلــی دو رویکــرد کل گرایانــه و رویکــرد 
خاصگــرا نســبت بــه فرهنــگ وجــود دارد. در نــگاه 
ــام اســت  ــری ع ــه ام ــه مثاب ــگ ب نخســت فرهن
کــه کل شــیوه زندگــی انســان را شــکل می دهــد 
و مشــتمل بــر الیه هــای فکــری، نمــادی، ارزشــی 
و رفتــاری آن اســت. ســبک زندگــی در ایــن نــگاه، 
ــای عــام  ــه معن ــا فرهنــگ ب نزدیکــی بیشــتری ب
ــا چالــش  ــگاه عامــالن فرهنــگ ب ــن ن دارد. در ای
تفــاوت فرهنــگ موجــود و مطلــوب یعنــی قرائــت 
آن  اجتماعــی  قرائــت  و  فرهنــگ  از  سیاســی 
ــل  ــه دلی ــی ب ــت سیاس ــوند. قرائ ــه می ش مواج
ــه  ــر گرفت ــوب« ب ــوب دارای »چارچ ــت مطل ماهی
از  بــا ســازه هایی  ایــن رو  از  از منبــع اســت؛ 
ــر نیســتند، در چالشــی  ــه ســاختار پذی زندگــی ک
ــاع  ــن رو اجتم ــت. از ای ــد گرف ــرار خواه جــدی ق
بــا سیاســت در ایــن رویکــرد در چالــش مقاومــت 

ــس آداب اســت. ــه جن ب
ــه امــری خــاص  ــه مثاب ــگ ب ــگاه دوم، فرهن در ن
امــور هنــری و متعالــی دیــده  و محــدود در 
نخبــگان  قــدرت  دســت  در  کــه  می شــود 
ــار  ــگاه در آث اجتماعــی اســت. فرهنــگ در ایــن ن
بــزرگان، آثــار باســتانی و شــقوقی از مصنوعــات و 
محصــوالت فکــری و عملــی بشــر دیــده می شــود 
ــم آن را  ــی فه ــق و حت ــی خل ــگان توانای ــه هم ک
ــگ در  ــت فرهن ــری ماهی ــل برت ــه دلی ــد. ب ندارن
ایــن رویکــرد؛ قرائــت خــاص از فرهنــگ رابطــه ای 
دوگانــه بــا نهــاد قــدرت دارد؛ از یــک ســو نیازمنــد 
قــدرت سیاســت بــرای تعمیــم آن از طریــق 
آمــوزش رســمی بــه اقشــار جامعــه اســت؛ )چــرا 
ــد(  ــگان خــود را ناجــی فرهنــگ می دانن کــه نخب
ــت  ــاوت در قرائ ــل تف ــه دلی ــر ب ــوی دیگ و از س
نهــاد سیاســت، محکــوم بــه حــدودی اســت 
ــس  ــت از جن ــه مقاوم ــه مثاب ــدول از آن ب ــه ع ک
ــل  ــگاه اول در مقاب ــه ن ــت. اگرچ ــوژی اس ایدئول
ــگاه  نهــاد سیاســت انفعــال بیشــتری دارد، امــا ن
دوم بیشــتر خــود را در مقابــل نهــاد سیاســت 
و حتــی راهبــر آن می دانــد.در زمــره راهبــران 
ــض  ــفه های غام ــه فلس ــی ک ــنفکران سیاس روش
ــتای  ــرده و در راس ــه ک ــه ترجم ــان عام ــه زب را ب
ــد،  ــن می کنن ــه حاکــم سیاســی تبیی ــع طبق مناف
می تــوان مثــال زد. در نقطــه مقابــل روشــنفکرانی 
هســتند کــه عمدتــًا بــه دلیــل دور بــودن از منافــع 
ــالش  ــد و ت ــی دارن ــت ایدئولوژیک ــدرت، مقاوم ق
ــل  ــگ مث ــی فرهن ــازه های اصل ــا س ــد ب می کنن
ــد. در  ــش برخیزن ــه چال ــخ ب ــن، تاری ــان، دی زب
ایــن میــان روشــنفکران کــه خــود را ناجــی 
نقــش  می داننــد،  جامعــه  فکــری  رهبــران  و 
ــا  قابــل تاملــی دارنــد. هرگونــه زاویــه سیاســت ب
ــه  ــد ب ــنفکران( می توان ــی )روش ــگان فرهنگ نخب
چالشــی جــدی بــرای هــر دو نهــاد منجــر شــود. 
در ایــن معنــا تقابــل و تعامــل نهــاد سیاســت بــا 
رویکــرد دوم بــه فرهنــگ بیشــتر اســت. بخشــی 
ــه  ــه مداخل ــرای توجی ــالش ب ــنفکران در ت از روش
ــد دولــت و سیاســت در حــوزه فرهنــگ و  هدفمن
ــت و  ــد دول ــرای تحدی بخشــی دیگــر در تــالش ب
ــًا  ــروه عمدت ــن گ سیاســت هســتند. اســتدالل ای
ــه  ــکل دهی ب ــرای ش ــه ب ــی عام ــه توانای ــر پای ب
ســاختار زندگــی خــود و هدایــت آنهــا بــدون 
نیــاز بــه حضــور دولــت و تعبیــر دلخواهانــه بــودن 
ــی  ــز قرائت ــی نی ــوزه جمع ــی در ح ــت. حت آن اس
ــد. بناکــردن  ــه می کنن ــه غایــت دموکراتیــک ارائ ب
قواعــد زندگــی بــر پایــه قــرارداد جمعــی، بــه ایــن 
ــق  ــا از طری ــه تنه ــر ن ــر و ش ــه خی ــت ک معناس
ــر  ــن( بلکــه ب ــع از پیــش تعییــن شــده )دی مناب
ــه تشــخیص عقــل و خــرد جمعــی  ــه آنچــه ب پای
درســت پنداشــته می شــوند، قابــل تعییــن اســت. 
برآینــد همــه آنچــه مطــرح می شــود و از حوصلــه 
ــی  ایــن بحــث خــارج اســت، اینکــه انســان کنون
توانایــی »فهــم« درســتی و نادرســتی را دارد و 
ضرورتــًا بــدون نیــاز بــه یــاری جســتن از منبعــی، 
ــتی  ــن پنداش ــد. چنی ــت یاب ــدان دس ــد ب می توان
ــه  ــه نوعــی سکوالریســم اجتماعــی ب ســرانجام ب
ویــژه در جامعــه ایــران کــه منبــع اصلــی تدویــن 
سیاســت دیــن اســت، منجــر خواهــد شــد. 
ــار  ــرش اعتب ــه ای، پذی ــن مفروض ــتگاه چنی خاس
ــزان  ــن می ــای باالتری ــر مبن ــی ب ــرارداد اجتماع ق
ــی  ــات سیاس ــه در ادبی ــزی ک ــت؛ چی ــق اس تواف
امــروز بــه مثابــه دموکراســی پذیرفتــه شــده و از 
ــت.  ــراوان اس ــکیک ف ــل تش ــده مح ــر نگارن منظ
ــارج  ــه خ ــه مقال ــث از حوصل ــن بح ــه ای )اگرچ
ــه  ــدان پرداخت ــدی ب ــث بع ــا در مباح ــت، ام اس

ــد شــد.( خواه

بهانــه  آمریکایی هــا  اخیــر  هفته  هــای  در 
ــر  ــز غی ــه مراک ــی ب ــرای دسترس ــدی ب جدی
 T ــد ــران یافته اند؛»بن ــی ای ــته ای و نظام هس
ــد  ــه جدی ــان بهان ــک برجــام« هم ــه ی ضمیم
آمریکایی هاســت تــا بــه واســطه آن بــرای 
ــه  ــران ب ــته ای ای ــن غیرهس ــی از اماک بازرس
ــرژی اتمــی فشــار وارد  ــی ان آژانــس بین الملل

ــد. آورن
فشــار آنهــا تــا حــدودی هــم کارگــر افتــاد؛ تــا 
جایــی کــه »یوکیــا آمانــو« مدیــر کل آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی، اوایــل مهرمــاه، 
خواســتار شفاف ســازی دربــاره بنــد T ضمیمــه 

یــک برجــام شــد.
بندTچهمیگوید؟

ــه  ــد T ضمیم ــق بن ــزان، مطاب ــزارش می ــه گ ب
یــک برجــام، هرگونــه فعالیتــی کــه بــه طراحی 
و توســعه یــک وســیله انفجــار هســته ای 

ــت.  ــوع اس ــران ممن ــرای ای ــد، ب بینجام
ایــن فعالیت هــا طبــق متــن توافــق هســته ای 
شــامل ایــن مــوارد می شــود: طراحــی مدل هــای 
بــرای شــبیه ســازی وســایل  کامپیوتــری 
چاشــنی های  طراحــی  انفجاری هســته ای، 
ــد نقطــه، طراحــی سیســتم های  انفجــاری چن

چشــمه های  طراحــی  انفجــار،  تشــخیص 
ــارات. ــده انفج ــت کنن ــی هدای نوترون

ــتقیم  ــد مس ــد T، خری ــق بن ــن مطاب همچنی
ــل  ــه قاب ــه ک ــای دوگان ــالم دارای کاربری ه اق
اســتفاده در طراحــی کالهک هــای تســلیحاتی 
هســتند، بــرای ایــران ممنــوع اســت و تهــران 
ــیر  ــد مس ــالم بای ــه اق ــدن اینگون ــرای خری ب
مشــخص شــده در برجــام را کــه از آن بــه 
عنــوان »کانــال خریــد« یــاد مــی شــود و ذیــل 
کمیســیون مشــترک برجــام اســت، طــی کند.
دوتفسیرازیکبندبرجام؛تفسیر

مغلوطآمریکایی
و  سیاســی  فشــار  بــا  آمریکایی هــا  امــا 
ــا  ــن الق ــد، چنی ــاد کرده ان ــه ایج ــانه ای ک رس
می کننــد کــه آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی مســئول راســتی آزمایــی بنــد T اســت 
و بایــد زمینــه بازدیــد کارشناســان و بازرســان 
ایــن آژانــس از مراکــز غیرهســته ای و نظامــی 

ــود.  ــم ش ــران فراه ای
البتــه ایــن تنهــا نظر آمریکایی هاســت و ســایر 
ــه روس هــا چنیــن  طرف هــای برجــام از جمل
نظــری ندارنــد و معتقدنــد مســئول بحــث در 
خصــوص بنــدT، کمیســیون مشــترک برجــام 

اســت و در ایــن بنــد هیچگونــه اشــاره ای بــه 
ــت در  ــا دق ــت. ب ــده اس ــس نش ــش آژان نق
ــه  ــود ک ــخص می ش ــز مش ــد T نی ــاد بن مف
تفســیر روس هــا مطابــق بــا واقعیــت اســت؛ 
چــرا کــه در اکثــر مفــاد بنــد فوق الذکــر از 
ضمیمــه یــک برجــام، قیــد تاییــد کمیســیون 
مشــترک وجــود دارد و در آنهــا هیچگونــه 
نشــانی از نقــش راســتی آزمایــی آژانــس 
ــد  ــام قی ــم برج ــایر ضمائ ــه در س ــه ک آنگون

شــده، دیــده نمی شــود. 
نمایندهرادیکالآمریکا

Tمیدانداربند
»نیکــی هیلــی« نماینــده آمریــکا در ســازمان 
ملــل کــه دیدگاه هــای تنــد و رادیکالــی نســبت 
ــازم  ــاه ع ــهریور م ــل ش ــران دارد و اوای ــه ای ب
ــز  ــد از مراک ــرای بازدی ــا ب ــود ت ــده ب ــن ش وی
ــئوالن  ــه مس ــران ب ــی ای ــته ای و نظام غیرهس
ــرژی اتمــی فشــار وارد  ــی ان آژانــس بین الملل
ــده  ــدار ش ــز میدان ــد T نی ــه بن ــد، در قضی کن
اســت. وی پــس از شکســت تالش هــای 
شــهریورماهش در متقاعــد ســازی مســئوالن 
آژانــس جهــت بازدیــد از مراکــز نظامــی ایــران، 
کــه نهایتــا بــه هشــتمین گــزارش تاییــد کننده 
 T آژانــس منجــر شــد، ایــن بــار بــا حربــه بنــد

جلــو آمــده اســت.
ــر(  ــی روز پنجشــنبه 28 ســپتامبر )7 مه هیل
در جریــان نشســت شــورای امنیــت ســازمان 
ــن  ــیر ای ــیه و تفس ــاد از روس ــه انتق ــل، ب مل
کشــور از بنــد T ضمیمــه یــک برجــام پرداخت 

و گفــت: »بــه نظــر می رســد برخــی از کشــورها 
در تــالش هســتند در مســیر بازرســی های 
بیشــتر از ایــران مانع تراشــی کننــد. توافــق 
هســته ای ایــران بــدون بازرســی، وعــده ای تــو 

ــی اســت.« خال

البتــه ایــن اظهــارات کنایــه آمیــز و تهدیدگونــه 
نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل بــا واکنــش 
مقامــات روســی همــراه بــود؛ »میخائیــل 
اولیانــوف« رئیــس دفتــر کنتــرل تســلیحاتی 
و امــور منــع اشــاعه در وزارت خارجــه روســیه 
ــی  ــای »نیک ــس از لفاظی ه ــاعت پ ــد س چن
هیلــی« طــی بیانیــه ای تصریــح کــرد کــه 
ــه  ــه مســکو کوته بینان اتهامــات واشــنگتن علی
اســت و آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی کــه 
8 بــار پایبنــدی ایــران بــه مفــاد برجــام را تایید 
ــردن  ــرح ک ــرای مط ــی ب ــت، دلیل ــرده اس ک
ــدارد. ــران ن بازرســی از ســایت های نظامــی ای

Tموضعایراندرقبالبند
امــا ایــران نیــز راســتی آزمایــی بنــد T ضمیمه 
یــک برجــام را مطابــق مفــاد توافــق هســته ای، 
آژانــس  وظایــف  و  اختیــارات  حیطــه  در 
ــد.  ــداد نمی کن ــی قلم ــرژی اتم ــی ان بین الملل
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشــورمان روز دوشــنبه 16 مهرمــاه در جریــان 
نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه در 
پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر احتمــال بازدیــد 
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــان آژان بازرس
ــه  ــران ب ــی ای ــته ای و نظام ــز غیرهس از مراک
موجــب بنــد T ضمیمــه یــک برجــام، گفت که 
»بــه موجب بنــد T حوزه هــای نظارتی تســری 
پیــدا نمی کنــد و آژانــس 8 بــار پایبنــدی ایــران 
ــن  ــت. همچنی ــرده اس ــد ک ــام را تأیی ــه برج ب
تمامــی مکانیزم هــای اجــرای درســت برجــام 
در ایــن ســند پیش بینــی شــده اســت و هرگاه 
براســاس ایــن الزامــات پیش بینــی شــده نیاز 
بــه اقدامــی باشــد، بعــد از وصــول گزارش های 
رســمی، ایــران می توانــد پیرامــون آنهــا اظهــار 
ــا  ــا ب ــی آمریکایی ه ــور کل ــه ط ــد.« ب ــر کن نظ
ــر  ــد T، ب ــل بن ــی از قبی ــم کــردن موضوعات َعل
روی بهانــه بازدیــد از مراکــز نظامــی کشــورمان 
ــا شــاید آن را دســت آویزی  ــد ت تمرکــز کرده ان
بــرای خــروج از برجــام بــا مقصــر جلــوه دادن 
ایــران، قــرار دهنــد؛ آنچــه مســلم اســت اینکــه 
ــران جهــت  ــد از مراکــز نظامــی ای طــرح بازدی
راســتی آزمایــی برجامی بــا امتنــاع و مخالفت 

تصمیــم گیــران کشــور مواجــه خواهــد شــد.

بهانهجدیدآمریکاییهابرایبازرسیازمراکزنظامیایران

بند T برجام چیست؟ 

ادامه از صفحه اول

خارجــه  امــور  وزیــر  ظریــف  محمدجــواد 
کشــورمان در واکنــش بــه تصمیــم دولــت 
ــداران در  ــپاه پاس ــرار دادن س ــرای ق ــپ ب ترام
فهرســت تروریســتی، ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی را یــک افتخــار بــرای کشــور و ضامــن 
ــاع از  ــالب و دف ــداوم انق ــور و ت ــاع از کش دف

ــد. ــور خوان ــای کش مرزه
ــگ  ــپاه در جن ــش س ــه نق ــان اینک ــا بی وی ب
تحمیلــی نقــش بســیار درخشــانی بــود، افزود: 
آمریکایی هــا بــا چنیــن اقداماتــی، خودشــان را 
ــران  ــد و در چشــم مــردم ای ــر می کنن منزوی ت

ــوند. ــر می ش منفورت
جمهــوری  دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس 

اســالمی ایــران تصریــح کــرد: در صورتــی کــه 
چنیــن اشــتباه راهبــردی توســط مقامــات 
ــوری  ــا جمه ــرد، حتم ــورت بگی ــی ص آمریکای
ــد داد. ــام خواه ــل انج ــدام متقاب ــالمی اق اس

وی عنــوان کــرد کــه اقداماتــی در ایــن زمینــه 
طراحــی شــده و در زمــان الزم اعــالم خواهــد 

شــد.
ــوان  ــرد: ت ــان ک ــن خاطرنش ــف همچنی ظری
دفاعــی جمهــوری اســالمی ایــران بــرای دفــاع 
از کشــور در برابــر هــر گونــه اراده منفــی علیــه 

ــل مذاکــره نیســت. ملــت اســت و قاب
وی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری صــدا و ســیما 
افــزود: غربی هــا ایــن موضــوع را کامــال و 

ــال  ــز کام ــام نی ــد و در برج ــی می دانن ــه خوب ب
مشــخص اســت کــه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــد. ــره نمی کن ــی اش مذاک ــوان دفاع ــاره ت درب

وزیــر امــور خارجــه اظهــار داشــت: آنــان 
ــت  ــروش هنگف ــرای ف ــد ب ــه بای ــتند ک هس
ــه  ــه آن را ب ــیا ک ــرب آس ــه غ ــالح در منطق س
انبــار بــاروت تبدیــل کرده انــد، پاســخگو باشــند 
ــر  ــه تغیی ــن منطق ــان را در ای و سیاست هایش

ــد. دهن
ظریــف تصریح کــرد: جمهــوری اســالمی ایران 
تجربــه جنــگ تحمیلــی و حمایت هایــی را 
ــم متجــاورز صــدام شــد، دارد و در  ــه از رژی ک
ــاع از  ــرای دف ــد ب ــه بای ــت ک ــون آموخ آن آزم

ــش  ــوان خوی ــردم و ت ــه م ــط ب ــودش فق خ
ــی باشــد. متک

ــی  ــری مبن ــش دیگ ــه پرس ــخ ب  وی در پاس
بــر اینکــه در صــورت خــروج آمریــکا از برجــام 
واکنــش ایــران چــه بایــد باشــد؟ تاکیــد 
ــوری  ــه جمه ــم ک ــالم کرده ای ــا اع ــرد: باره ک
اســالمی ایــران سیاســت هایش را بــر اســاس 
ــد  ــن می کن ــع برجــام تعیی ــدی از مناف بهره من
و حتمــا انتخاب هــای متعــددی هــم در داخــل 

ــرون از آن دارد. ــم بی ــام و ه برج
ــاس  ــر اس ــا ب ــزود: م ــه اف ــور خارج ــر ام وزی
اینکــه چــه میــزان از منافــع جمهوری اســالمی 
ــران رعایــت شــود، ایــن انتخاب هــا را اجــرا  ای

خواهیــم کــرد.
ــه  ــه ب ــن مرحل ــکا در ای ــزود: آمری ــف اف ظری
ــه  ــت و برنام ــیده اس ــام نرس ــروج از برج خ
ــت  ــت های دول ــع سیاس ــری دارد. در واق دیگ

ــران  ــه ای ــت ک ــوده اس ــن ب ــپ ای ــای ترام آق
را از منافــع برجــام محــروم کنــد. مــا بــا 
ــم داد  ــازه نخواهی ــان اج ــت های خودم سیاس
ــون  ــد و تاکن ــی کن ــن اقدام ــکا چنی ــه آمری ک
ــا اقدامــات  ــده هــم ب ــم و در آین موفــق بوده ای
ــم  ــه خواهی ــت ها را ادام ــن سیاس ــب ای مناس

داد.

ظریف:آمریکاییهاباتحریمسپاهدرچشممردمایرانمنفورترمیشوند

اقدام متقابل می کنیم

روحانیدردیدارنخستوزیرارمنستان:
جنگوتشدیداختالفاتمنطقهای

بهنفعهیچکشورینیست
ــانی  ــگاه اطالع رس ــل از پای ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــان«  ــدار »کارن کاراپتی ــی در دی ــن روحان ــت جمهوری، حس ریاس
نخســت وزیــر ارمنســتان، روابــط و همکاری هــای دو کشــور 
ــا  ــبات ب ــعه مناس ــت: توس ــار داش ــرد و اظه ــی ک ــت ارزیاب را مثب
ارمنســتان بــه عنــوان کشــوری دوســت و همســایه، همــواره بــرای 

ــوده اســت. ــت ب ــز اهمی ــران حائ ای
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه روابــط تاریخــی، فرهنگــی و تمدنــی 
ــور در  ــترک دو کش ــع مش ــه و مواض ــتان در منطق ــران و ارمنس ای

ــروز  ــرد: ام ــان ک ــر نش ــی، خاط ــف بین الملل ــای مختل عرصه ه
روابــط سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی تهــران – ایــروان در ســطح 
مطلوبــی قــرار دارد، امــا در زمینــه مناســبات و همکاری هــای 
اســتفاده  راســتای  بیشــتر در  تــالش  اقتصــادی،  و  تجــاری 
حداکثــری از توانمندی هــا بــرای توســعه روابــط بــه نفــع دو ملــت 

ــت. ــروری اس ض
ــف  ــران و ارمنســتان در بخش هــای مختل ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــد همکاری ه ــع می توانن ــت و صنای ــرژی، ترانزی ــه ان از جمل
مطلوبــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند، افــزود: توســعه همکاری هــا 
و روابــط دو جانبــه و چنــد  جانبــه در تقویــت مناســبات منطقــه ای 
ــاره  ــا اش ــور ب ــس جمه ــد بود.رئی ــت خواه ــز اهمی ــیار حائ بس
ــه  ــه جمــع کشــورهای عضــو اتحادی ــران ب ــه اینکــه پیوســتن ای ب

اقتصــادی اورآســیا در شــکل گیــری روابــط و همکاری هــای جدید 
ــت  ــد از ظرفی ــت: بای ــزایی دارد، اظهارداش ــش بس ــه نق در منطق
ــور در  ــای دو کش ــاری در مرزه ــق آزاد تج ــای مناط و توانمندی ه
ــاری و  ــبات تج ــرک در مناس ــا و تح ــعه همکاری ه ــت توس جه
اقتصــادی ایــران و ارمنســتان اســتفاده حداکثری داشــته باشــیم.
ــا تأکیــد بــر ضــرورت ایجــاد صلــح و ثبــات پایــدار در  روحانــی ب
منطقــه، خاطــر نشــان کرد: جنــگ و تشــدید اختالفــات منطقه ای 
بــه نفــع هیــچ کشــوری نیســت و همــه دولت هــای منطقــه بایــد 

بــرای برقــراری صلــح پایــدار و آرامــش، تــالش کننــد.
رئیــس جمهــور ، اوضــاع کشــورهای منطقــه از جملــه ســوریه، یمن 
و عــراق را نگران کننــده دانســت و گفــت: حــل و فصــل مســائل و 
بحران هــای موجــود در هــر یــک از کشــورها موجــب خوشــحالی 

ــران و  ــتا ای ــن راس ــه در ای ــود ک ــد ب ــه خواه ــع کل منطق ــه نف و ب
ارمنســتان می تواننــد همکاری هــای خوبــی را بــا یکدیگــر داشــته 
ــن  ــز در ای ــر ارمنســتان نی ــان« نخســت وزی باشــند.»کارن کاراپتی
ــای  ــط و همکاری ه ــعه رواب ــرورت توس ــه ض ــاره ب ــا اش ــدار ب دی
دو کشــور در بخش هــای مختلــف، گفــت: بایــد از ظرفیت هــا 
ــعه  ــرای توس ــتان ب ــران و ارمنس ــود در ای ــای موج و توانمندی ه
حداکثــری همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری فیمابیــن اســتفاده 

کنیــم.
ــیل  ــا و پتانس ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــتان ب ــر ارمنس ــت وزی نخس
خــوب مناطــق آزاد مــرزی ایــران و ارمنســتان بــرای توســعه 
روابــط اقتصــادی دو کشــور، خواســتار حضــور بیشــتر شــرکت ها و 

ــد. ــتان ش ــق آزاد ارمنس ــی در مناط ــرمایه گذاران ایران س

دولت
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،،
و  سیاســی  فشــار  بــا  آمریکایی هــا 
رســانه ای کــه ایجــاد کرده انــد، چنیــن 
القــا می کننــد کــه آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی، مســئول راســتی آزمایی 

بنــد T اســت. 

مرجــع تقلیــد شــیعیان هــدف دشــمن از تجزیــه 
و اســتقالل عــراق را شــکل گیری اســرائیل جدیــد 
ــوری اســالمی  در منطقــه دانســت و گفــت: جمه
شــکل گیری  اجــازه  به هیچ عنــوان  ایــران 

ــد.  ــه را نمی ده ــد در منطق ــرائیل جدی اس
آیــت هللا حســین نوری همدانــی در دیــدار بــا 
جمعــی از پاســداران، بــا بیــان اینکه دو گــروه حق 
و باطــل همــواره در طــول تاریــخ وجــود داشــته و 
ــی از  ــت: یک ــار داش ــد، اظه ــم بودن رو در روی  ه
مهم تریــن دالیــل رســالت پیامبــران نیــز برپایــی 
حــق و مبــارزه بــا کفــر و باطــل بــوده اســت.وی بــا 
بیــان اینکــه امــام خمینــی)ره( زمینه ســاز بیداری 
اســالمی در جهــان بودنــد، افــزود: امــام راحــل بــا 
ــی را  ــتکبار جهان ــد، اس ــام دادن ــه انج ــی ک انقالب

قلع وقمــع کردنــد و نظــام جمهــوری اســالمی 
توانســت بــا عمــل بــه فرمایش هــا و توصیه هــای 
ــاع  ــاله دف ــگ هشت س ــه جن ــر فرزان ــن رهب ای
ــذارد. ــر بگ ــت س ــربلندی پش ــا س ــدس را ب مق

مرجــع تقلیــد شــیعیان بــه کینه تــوزی و دشــمنی 
ــار در  ــت: کف ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــتکبار جهان اس
همــه حــال دشــمن مســلمانان هســتند و حتــی 
اگــر بــا مالیمــت و لبخنــد بــا مســلمین برخــورد 
ــر عهــده   ــه و عــداوت آن هــا را ب ــد، در دل کین کنن
دارنــد و حتــی لبخنــد و دســت دادن آن هــا 

فریــب و نیرنــگ اســت؛ از ایــن رو نبایــد بــا 
چنیــن دشــمنانی ســازش داشــت.آیت هللا نــوری 
ــازش  ــه س ــه هزین ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب همدان
ــگ  ــه جن ــب بیشــتر از هزین ــا دشــمنان به مرات ب
ــازش  ــه س ــرد: به هیچ وج ــان ک ــت، خاطرنش اس
بــا دشــمن بــه صــالح نظــام نیســت و بایــد توجه 
داشــت کــه ســلطه پذیری در برابــر ســلطه گر 
ــب و  ــگاه فری ــد هیچ ــن رو نبای ــه دارد؛ از ای هزین

ــگ دشــمن را خــورد. نیرن
وی بــا تأکیــد بــر مجهــز و آمــاده بودن مســلمانان 

ــتی  ــم صهیونیس ــرد: رژی ــراز ک ــال اب ــه ح در هم
دومیــن دشــمن مســلمانان بــوده و اســتکبار 
ــورهای  ــان کش ــگاه در می ــاد پای ــا ایج ــی ب جهان
ــش  ــایش و آرام ــلب آس ــال س ــه دنب ــالمی ب اس
از آنــان است.اســتاد برجســته حــوزه علمیــه قــم 
بــه همه پرســی اســتقالل کردســتان عــراق اشــاره 
ــی در  ــاد پایگاه ــا ایج ــمنان ب ــت: دش ــرد و گف ک
ــی کردســتان  ــال اســتقالل و جدای ــه دنب ــراق ب ع
ــاد  ــال ایج ــه دنب ــن کار ب ــا ای ــد و ب ــراق بودن از ع
پایگاهــی بــرای رژیــم صهیونیســتی و در رأس آن 

آمریکایی هــا بودنــد کــه بــا بیــداری ملت هــا ایــن 
ــر آب شــده اســت. نقشــه دشــمن نقــش ب

ــه  ــراز کــرد: دشــمن ب ــوری همدانــی اب آیــت هللا ن
دنبــال همســو کــردن کُردهــا و ایجــاد مشــکل در 
4 کشــور عــراق، ایــران، ســوریه و ترکیــه اســت و 
ایــن 4 کشــور بایــد بــا اتحــاد و وحــدت و همدلــی 
در برابــر توطئه هــای آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی 
و عربســتان باشــند.وی هــدف دشــمن از تجزیــه 
اســرائیل  شــکل گیری  را  عــراق  اســتقالل  و 
نظــام  و گفــت:  دانســت  منطقــه  در  جدیــد 
ــازه  ــوان اج ــران به هیچ عن ــالمی ای ــوری اس جمه
را  منطقــه  در  جدیــد  اســرائیل  شــکل گیری 
نمی دهــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــر کشــورهای 

ــد. ــدا کنن منطقــه تســلط پی

آیتهللانوریهمدانی:
لبخند و دست دادن دشمنان »فریب و نیرنگ« است 

ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــی، عض ــر والیت علی اکب
پــس از دیــدار بــا ســفیر ســوریه در ایــران در جمــع خبرنــگاران 

گفــت: بــه زودی آخریــن آثــار تکفیری هــا و 
تروریســت ها از ســوریه پــاک خواهــد شــد و 
حاکمیــت ایــن کشــور بــه دســت دولــت قانونــی 

ــاد. ــد افت آن خواه
ــا  ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
اشــاره بــه صحبت هــای دولــت آمریــکا مبنــی بــر 

تحریــم  ســپاه پاســداران و ایــن مســئله کــه اگــر برجــام در طــی 
چنــد روز آینــده توســط آمریــکا تاییــد نشــود پاســخ ایــران چــه 
خواهــد بــود، بیــان کــرد: ایــن حــرف تــازه ای نیســت و آمریــکا 
بایــد بدانــد کــه ســپاه پاســداران، نماینــده مــردم ایــران در جبهــه 
طلبی هــای  توســعه  و  زیاده خواهی هــا  برابــر  در  مقاومــت، 

ــکا و رژیــم صهیونیســتی خواهــد ایســتاد. آمری
وی افــزود: ســپاه اســتوانه مقاومــت در ایــران و منطقــه اســت و 
بــدون شــک اگــر تدابیــر ســپاه نبــود، امــروز داعــش بــر عــراق و 
ســوریه حکمرانــی می کــرد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه  آمریــکا 
ــت  ــپاه ناراح ــوده، از س ــم ب ــش و تروریس ــان داع ــه از حامی ک

اســت.

والیتــی عنــوان کــرد: آمریــکا کوچــک تــر از آن اســت کــه بخواهد 
ــام  ــه تم ــرا ک ــد؛ چ ــه ســپاه پاســداران انجــام ده ــی علی اقدام
مــردم ایــران یکپارچــه و متحدنــد و از تمامیــت 
ارضــی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران حمایــت 
می کننــد؛ لــذا هرگونــه مخالفــت بــا ســپاه 
پاســداران بــه معنــای مخالفــت بــا مــردم ایــران 

اســت .
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بیــان 
ــل  ــردی غیرقاب ــت ف ــه دس ــکا ب ــای آمری ــار تعهده ــرد: اختی ک
ــم  ــار وی حاک ــار و رفت ــی در گفت ــه منطق ــت ک ــی اس پیش بین
ــود را در  ــدی خ ــه توانمن ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــت. جمه نیس
ــان داده  ــت نش ــح و مقاوم ــه صل ــف در زمین ــای مختل عرصه ه
اســت، همــه  گزینه هــا را روی میــز دارد و اگــر آمریــکا بخواهــد 
اقدامــی بــه عمــل آورد، بایــد بدانــد کــه بــا پاســخ قدرتمنــد ایران 

مواجــه خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: وظیفــه امضاکننــدگان برجــام اســت کــه آمریکا را 
وادار کننــد تــا دســت از بی منطقــی، سرکشــی و طغیــان در برابــر 
روابــط بین الملــل بــردارد؛ چــرا کــه آمریــکا در دهه هــای گذشــته 

آبــروی خــود را از دســت داده اســت.

ــاره اقدامــات بــرای گرفتــن ویــزای اربعیــن  حســن پــالرک درب
گفــت: ویــزا از الزامــات و نیازهــای ضــروری زائــران اســت کــه 

هــم حاکمیــت عــراق و هــم کشــور ایــران تاکیــد 
ــور  ــرز عب ــزا هیچکــس از م ــدون وی ــه ب ــد ک دارن

نکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه همــه زائــران اربعین حســینی 
ــام کننــد،  بایــد از طریــق ســامانه ســماح ثبــت ن
گفــت: عــالوه بــر 4 مرکــز در کنســولگری عــراق، 

ــزا  ــه وی ــرای ارائ ــزرگ ب ــر فرعــی هــم در شــهرهای ب دوازده دفت
ــزا همچــون  ــران پیــش بینــی شــده اســت و قیمــت وی ــه زائ ب
ســال گذشــته 40 دالر اســت، ضمــن اینکــه از هــر زائــر مبلــغ 25 
هــزار تومــان بابــت بیمــه و خدمــات بــه هــالل احمــر پرداخــت 

مــی شــود.
پــالرک خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته دو میلیــون و 600 هــزار 
نفــر زائــر در مراســم باشــکوه اربعیــن حســینی شــرکت کردنــد 
ــه  ــن تعــداد در ســال جــاری ب ــی مــی شــود ای کــه پیــش بین

ســه میلیــون نفربرســد.
ــرارگاه  ــب 12 ق ــب در قال ــکان و موک ــش اس ــزود: در بخ وی اف
خدماتــی، در مرزهــای چزابــه، مهــران و خســروی و اســتان های 

منتهــی بــه مــرز خدمــات رســانی انجــام خواهــد شــد و در 
کربــال و نجــف اشــرف، در مســیر کربــال و کاظمیــن، مقبــره 
طفــالن مســلم و... نیــز در داخــل خــاک 
عــراق خدمــات رســانی انجــام خواهــد شــد.

پــالرک بــا بیــان اینکــه مــدت ویــزای امســال 
ــود،  ــد ب ــه خواه ــه ماه ــن س ــران اربعی زائ
افــزود: زائــران مــی تواننــد یــک مــاه در عــراق 
بماننــد و برهمیــن اســاس خدمــات رســانی 

بــه زائــران از 5 َصفــر تــا 25 صفــر انجــام مــی شــود.
ــی در داخــل عــراق خــود  ــان اصل ــان اینکــه میزب ــا بی وی ب
مــردم عــراق هســتند، گفــت: مــردم، تشــکل هــا، ســازمان 
ــد و  ــی کنن ــک م ــانی کم ــات رس ــا در خدم ــا و هیئت ه ه
امســال 15 هــزار موکــب ثبــت نــام کــرده انــد و بــرای موکــب 
ــده  ــخص ش ــا مش ــف آنه ــده و وظای ــادر ش ــه ص ــا پروان ه

اســت.
پــالرک بــا بیــان اینکــه بــا هماهنگــی بــا عــراق بــرای عوامــل 
اجرایــی موکــب هــا مجــوز رایــگان داده مــی شــود، افــزود: 
در عــراق نقاطــی کــه بایــد خدمــات رســانی شــود، مشــخص 
شــده و مدیریــت مــی شــود تــا موکــب هــا مســتقر شــوند.

رئیسکمیتهمشارکتهایمردمیستاداربعین: 

ویزای اربعین سه ماهه است 
آمریکا کوچک تر از آن است 

که اقدامی علیه سپاه انجام دهد



کوتاه اخبار 

قیمت تولید بنزین بیشتر از 
قیمت فروش فعلی است

معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده هــای نفتــی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه قیمــت 
تولیــد هــر لیتــر بنزیــن بیشــتر از قیمتــی اســت کــه 
ــار  ــود، اظه ــه می ش ــردم عرض ــه م ــرآورده ب ــن ف ای
ــر  ــد هــر لیت ــا وجــود ایــن کــه قیمــت تولی کــرد: ب
بنزیــن در ایــران بیشــتر از قیمتــی اســت کــه ایــن 
فــرآورده بــه مــردم عرضــه می شــود؛ امــا ایــن 
ــر  ــن ارزان ت ــی بنزی ــای بین الملل ــت از قیمت ه قیم
اســت. شــاهرخ خســروانی بــا بیــان اینکــه هزینــه 
ــه  ــن بســتگی ب ــر بنزی تمــام شــده قیمــت هــر لیت
ــه در پاالیشــگاه ها طــی می شــود،  ــدی دارد ک فرآین
ــی  ــب پیچیدگ ــزان ضری ــدر می ــح داد: هرچق توضی
مذکــور  پاالیشــگاه  باشــد  باالتــر  پاالیشــگاه  در 
اســتفاده بهتــری در فرآینــد تبدیــل نفــت خــام بــه 
فرآورده هــای باکیفیــت می کنــد. بــه عبــارت دیگــر 
ــه  ــگاه ب ــک پاالیش ــر در ی ــی باالت ــب پیچیدگ ضری
ــا  ــت. وی ب ــر اس ــده پایین ت ــه تمام ش ــی هزین معن
ــه تولیــد بنزیــن  ــان ایــن کــه مابه التفــاوت هزین بی
در کشــور یــا واردات بنزیــن بــه کشــور و قیمتــی کــه 
بنزیــن بــه مــردم عرضــه می شــود بــه صــورت یارانــه 
بــه پاالیشــگاه ها پرداخــت می شــود، ادامــه داد: 
قیمــت هــر لیتــر بنزیــن وارداتــی ۱۷۰۰ تومــان اســت 
و از طــرف دیگــر قیمــت تمام شــده تولیــد هــر لیتــر 
بنزیــن در پاالیشــگاه های داخلــی بیشــتر از قیمتــی 
اســت کــه بــه مــردم عرضــه می شــود و ایــن 
ــگاه ها  ــه پاالیش ــه ب ــورت یاران ــه ص ــاوت ب مابه التف

پرداخــت می شــود.

 رکوردشکنی های جدید 
سکه و دالر

نــرخ دالر و ســکه طــی روزهــای اخیــر بــا تحــوالت 
ــدی در  ــای جدی ــه رکورده ــراه شــد و ب ــازه ای هم ت
ســال جــاری دســت یافــت؛ بــه گونــه ای کــه ســکه 
تمــام از مــرز یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان 
گذشــت و دالر هــم ۴۰۰۰ تومــان را رد کــرد. دالر 
آمریــکا در تاریــخ ســوم مــاه بــا طــی کــردن شــیب 
صعــودی در روزهــای قبــل از آن از مــرز ۳۹۰۰ تومــان 
گذشــت تــا شــیب صعــودی شــدن دالر در روزهــای 
ــی  ــد بخــورد. در روزهــای میان ــس از آن هــم کلی پ
مهــر همیــن مســیر تــداوم داشــت در نهایــت بــرای 
ــرای  ــر( دالر ب ــته ) ۱۷ مه ــار در روز گذش ــن ب اولی
اولیــن بــار در ســال ۱۳۹۵ از مــرز ۴۰۰۰ تومــان 
گذشــت تــا بــه رکــورد جدیــدی دســت پیــدا کــرده 
ــازار آزاد  ــان در ب ــن روز ۴۰۴۱ توم ــد. دالر در ای باش

عرضــه شــد.
 بررســی ها از رونــد قیمــت دالر در حــدود دو هفتــه 
ــدود ۱۴۰  ــن ارز ح ــه ای ــد ک ــان می ده ــته نش گذش
ــازار  ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــت پی ــش قیم ــان افزای توم
ســکه نیــز در همیــن فاصلــه و تحت تأثیــر بــازار دالر 
در مســیر صعــودی گام برداشــت؛ بــه طــوری کــه در 
شــروع مهرمــاه یــک میلیــون و ۲۳۷ هــزار تومــان 
ــا طــی  ــه شــد و در روزهــای بعــد ب ــازار فروخت در ب
کــردن مســیر افزایشــی در ۱۷ مهرمــاه از مــرز یــک 
ــه یــک  ــور کــرد و ب ــون و ۳۰۰ هــزار تومــان عب میلی
ــا در ۱۷ روز  ــید ت ــان رس ــزار توم ــون و ۳۱۲ ه میلی
ــه  ــش قیمــت را تجرب ــان افزای ــر ۷۵ هــزار توم اخی

کــرده باشــد.

اخبار اقتصادی
پرداخت  سپرده های تعاونی های 

افضل توس و وحدت توسط بانک آینده
ــدف  ــا ه ــل ب ــاری مل ــه اعتب ــده و مؤسس ــک آین بان
دارنــدگان  و  عزیــز  هموطنــان  بــه  مســاعدت 
ســپرده های خــرد در تعاونی هــای منحلــه افضــل 
تــوس و وحــدت، ســپرده های تــا ســقف ۳۰ میلیــون 
ــایی،  ــد شناس ــل فرآین ــدم تکمی ــم ع ــه رغ ــال را ب ری
ارزیابــی و انتقــال دارایی هــای آن تعاونی هــا، از محــل 

ــد.  ــت می کنن ــود پرداخ ــع خ مناب
ــه  ــده و مؤسس ــک آین ــئولیت بان ــت مس ــی اس بدیه
اعتبــاری ملــل در پاســخگویی بــه ســپرده گذاران ایــن 
ــای  ــزان دارایی ه ــه می ــدود ب ــًا مح ــا، صرف تعاونی ه
ــک  ــه بان ــه ب ــده و انتقال یافت ــایی و ارزیابی ش شناس
ــاس  ــود و براس ــد ب ــل خواه ــه مل ــده و موسس آین
ــای  ــئولیت ایف ــعه، مس ــم توس ــه شش ــون برنام قان
ــور  ــدات و پرداخــت بدهی هــای مؤسســات مذک تعه
بــر عهــده ســهام داران، مدیــران و مســئولین مربوطــه 

اســت. 
در ایــن رابطــه تصریــح می شــود به رغــم عــدم 
تکمیــل فرآینــد شناســایی و ارزیابــی و انتقــال 
ــده  ــک آین ــه بان ــای یادشــده ب ــای تعاونی ه دارایی ه
و مؤسســه اعتبــاری ملــل و عــدم مســئولیت قانونــی 
قبــال ســپرده گذاران  بانــک و مؤسســه در  ایــن 
وحــدت،  و  تــوس  افضــل  منحلــه  تعاونی هــای 
ــل  ــاری مل ــده و موسســه اعتب ــک آین مع الوصــف بان
در اقدامــی پســندیده و صرفــًا بــا رویکــرد مســاعدت 
بــه هموطنــان عزیــز و ســپرده گذاران خــرد، پرداخــت 
ســپرده های تــا ســقف ۳۰ میلیــون ریــال در دو 
تعاونــی منحلــه را از محــل منابــع خــود آغــاز کرده انــد 
کــه بانــک مرکــزی از ایــن اقــدام و مســئولیت پذیری، 

ــد. ــکر می کن ــر و تش تقدی

نگرانی سازمان استاندارد 
در مورد استفاده از خمیرمرغ

معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت: 
اســتفاده از خمیرمــرغ در تولیــد سوســیس و کالباس 
ــد ســه شــرط عدم اســتفاده  ــا بای ــدارد ام مشــکلی ن
از خمیرمــرغ دپــو شــده، عــدم اســتفاده از ضایعــات 
مــرغ و تولیــد خمیرمــرغ حتی االمــکان در واحــد 
ــا  ــی ب ــا جابه جای ــتی ی ــای گوش ــدی فرآورده ه تولی

ــود.  ــت ش ــتی رعای ــاً بهداش ــل کام حمل و نق
وحیــد مرندی مقــدم در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
ــن وضعیــت اســتفاده از خمیرمــرغ  ــا آخری ــاط ب ارتب
ــا  ــرد: باره ــار ک ــاس، اظه ــد سوســیس و کالب در تولی
ــرغ فی نفســه  ــه اســتفاده از خمیرم ــم ک ــام کردی اع
در تولیــد سوســیس یــا کالبــاس ایــرادی نــدارد؛ 
امــا بایــد در ایــن زمینــه مطمئــن باشــیم کــه مــاده 
ــری  ــواد دیگ ــوده و از م ــرغ ب ــده خمیرم استفاده ش

اســتفاده نمی شــود. 
ــه  ــی ایجــاد می شــود ک ــه داد: مشــکل زمان وی ادام
ــد  ــرغ در تولی ــات م ــرغ از ضایع ــای خمیرم ــه ج ب

سوســیس و کالبــاس اســتفاده می شــود. 
مســئله دیگــر قابل اشــاره ایــن اســت کــه خمیرمــرغ 
ــاال  ــه ب ــه ب ــا توج ــود و ب ــه ش ــری تهی ــد دیگ در واح
ــل  ــرغ، حمل و نق ــر م ــی خمی ــد آالیندگ ــودن درص ب
موجــب خواهــد شــد کــه بــا چنیــن مســئله ای مواجه 
ــه مقصــد در  ــا رســیدن ب ــدأ ت ــه مب شــود و در فاصل
شــرایط حمل و نقــل عاملــی بــرای آلودگــی خمیرمــرغ 

باشــد. 
مرندی مقــدم افــزود: اگــر واحــد تولیــدی سوســیس 
و کالبــاس از مراکــز مجــاز کــه دارای گواهینامــه 
مربوطــه از ســازمان دامپزشــکی هســتند خمیرمــرغ 
تهیــه و در همــان روز در چرخــه تولیــد از آن اســتفاده 

کنــد نیــز مشــکلی در ایــن راســتا وجــود نــدارد.

در دنیــای دوربین هــای حرفــه ای همیشــه 
امــا  بوده انــد؛  رقابــت  در  نیکــون  و  کنــن 
ــن کارزار وارد  ــه ای ــم ب ــونی ه ــی س ــه تازگ ب
شــده اســت و اتفاقــًا حریــف سرســختی 
 بــه نظــر می رســد. ایــن روزهــا مقایســه

  ۵D Mark IV ، D8۱۰ و A۹۹II برای عکاسان 
اهمیــت زیــادی دارد. دوربین هــای ســری 
۵D کنــن، D8۰۰ نیکــون و آلفــای ســونی، 
بــرای عکاســان  بهتریــن گزینــه  معمــوالً 
حرفــه ای و مســتقل محســوب می شــوند؛ 
چــرا کــه بدنه هــای گران تــر، مثــل کنــن 
عمومــًا  D۵ کــه  نیکــون  و   ۱DX MarkII
توانایی هایــی مناســب عکاســان خبــری و 
ورزشــی دارنــد، بــر خروجــی عکس هــای 
ــدارد و درنتیجــه،  ــر چشــمگیری ن آن هــا تأثی
۷۰درصــد  حــدود  در  مبلغــی  پرداخــت 
ــر  ــد. از ســویی دیگ ــه نمی کن بیشــتر را توجی
ــت  ــرداری باکیفی ــل فیلم ب ــی مث فناوری های
بــاال، در ســری ۵D و D8۰۰ دلیــل خوبــی 
بــرای خریــد آن هــا اســت و این روزهــا توجــه 
ــه خــود جلــب کــرده  فیلم ســازان زیــادی را ب
ــن ویژگی هــای  ــب برتری ــن مطل اســت. در ای
ســه دوربیــن یادشــده را ذکــر خواهیــم کــرد 
و در ادامــه بــه بررســی و مقایســه  آن هــا 

ــت. ــم پرداخ خواهی
A99II ۱. سونی

ــه  ــبت ب ــونی، نس ــای س ــم دار دوربین ه پرچ
دیگــر رقبــا جدیدتــر اســت و فقــط چنــد مــاه 
ــن  ــی از مهم تری ــذرد. یک ــی آن می گ از معرف
سیســتم  داشــتن   A۹۹II ویژگی هــای 
فوکــوس اتوماتیــک ۳۹۹ نقطــه ای اســت 
کــه در حالــت فوکــوس خــودکار هیبریــد 
)فوکــوس ترکیبــی بیــن نقــاط( ۷۹ نقطــه را 
ــم ۴۲.۴  پوشــش می دهــد. سنســور فول فری

ــذارد  ــی نمی گ ــرف باق ــای ح ــل ج مگاپیکس
ــم  ــت ۱۲ فری ــی ثب ــر، توانای ــویی دیگ و از س
عکــس پیاپــی در یــک ثانیــه، ســونی را فراتــر 
می دهــد.  نشــان  هــم رده  دوربین هــای  از 
فنــاوری بــه کار گرفته شــده در A۹۹II، آن را 
ــه کــرده اســت کــه  ــه سنســور دوگان ــز ب مجه
ــاوری BionZ X و LSI، امــکان  ــا فن همــراه ب
ــت فراهــم  ــا فرمــت ۱۴ بی عکاســی RAW ب

می کنــد.

دوربیــن حرفــه ای ســونی، توانایی فیلم بــرداری 
بــا کیفیــت UHD)نزدیــک بــه K۴( بــا ۳۰ 
فریــم بــر ثانیــه دارد. همچنیــن بــا رزولوشــن 
۱۰8۰p، فیلم بــرداری ۱۲۰ فریــم بــر ثانیــه را 
ممکــن می کنــد کــه در نتیجــه می تــوان 
حرکــت آهســته  خوبــی از خروجــی آن گرفــت. 
اســت   NFC و داخلــی   WiFi دارای  A۹۹II
 Image( تثبیت کننــده  تصویــر و سیســتم 
Stabilization:IS( داخــل بدنــه  ایــن دوربیــن 
ــت. ــد اس ــیار کارآم ــوره و بس ــوع پنج مح از ن

D8۱0 ۲. نیکون
جالــب اســت بدانیــد کــه سنســور ۳۶.۳ 
ــرای  ــونی ب ــن را س ــن دوربی ــلی ای مگاپیکس

ــگر  ــون پردازش ــه نیک ــاخته و البت ــون س نیک
تصویــر خــود بــا نــام اکســپید ۴ را بــه 
کاس  در   D8۱۰ اســت.  اضافــه کــرده  آن 
خــود عملکــرد ایــزوی بســیار خوبــی دارد 
و می تــوان آن را برتــر از معــادل خــود در 
ــر  ــه فیلت ــت؛ درحالی ک ــونی دانس ــن و س کن
ــز دارد.  ــکال نی ــذر )Low Pass( اپتی پایین گ
بــا فرمــت FX، دوربیــن نیکــون می توانــد بــا 
ــد و در  ــی کن ــه عکاس ــر ثانی ــم ب ــرخ ۵ فری ن
ــا  ــت DX، ت ــم شــدن روی فرم صــورت تنظی
۷ فریــم بــر ثانیــه هــم عمــل کنــد. باالتریــن 
کیفیــت فیلم بــرداری در D8۱۰، رزولوشــن 
ــر  ــم ب ــرعت ۶۰ فری ــا س ــول اچ دی ۱۰8۰p ب ف

ثانیــه اســت.
5D Mark IV ۳. کنن

بیــش از ۱۰ ســال اســت کــه طرفــداران کنــن 
ــتند  ــنا هس ــری ۵D آش ــای س ــا دوربین ه ب
 ،III و حــاال ۴ ســال پــس از ظهــور مــارک
می تواننــد مــارک IV را خریــداری کننــد. ایــن 
دوربیــن بــا سنســور فول فریــم CMOS و 
ــه می شــود  رزولوشــن ۳۰.۴ مگاپیکســل ارائ
کــه نمایشــگر لمســی ۳.۲ اینچــی بــا کیفیــت 
ــراه دارد  ــه هم ــی ب ــه  رنگ ــون نقط ۱.۶۲ میلی
و می تــوان بــا لمــس آن، نقطــه  فوکــوس 
را بــرای دوربیــن تعییــن کــرد. عکاســی 
پیاپــی در مــدل جدیــد بــه ۷ فریــم بــر ثانیــه 
 ۶ Digic ــر ــده  تصوی ــه و پردازن ــش یافت افزای
ــک ۶۱ نقطــه ای  ــوس اتوماتی ــا فوک ــاس، ب پ
و فوکــوس ترکیبــی ۴۱ نقطــه ای بــرای آن در 

ــه شــده اســت. نظــر گرفت
فیلم بــرداری بــا رزولوشــن K۴ و ســرعت ۳۰ 
فریــم برثانیــه، باالتریــن تــوان ایــن دوربیــن 
در تصویربــرداری اســت، در حالــی کــه بــا 
 ۶۰ ســرعت   ،۱۰8۰p فــول اچ دی رزولوشــن 

 ،۷۲۰p فریــم بــر ثانیــه و بــا رزولوشــن اچ دی
ســرعت ۱۲۰ فریــم بــر ثانیــه هــم بــرای 
امکان پذیــر   ۵D Mark IV فیلم بــرداری 

ــت. اس
 بررسی

ــه گــزارش زومیــت، سنســور یــک دوربیــن  ب
ــش آن  ــن بخ ــیاری، مهم تری ــده  بس ــه عقی ب
اســت، هرچنــد کــه صرفــًا مگاپیکســل باالتــر، 

دلیــل بــر کیفیــت بهتــر تصویــر نیســت. 
از ایــن نظــر بایــد ســونی A۹۹ را فراتــر از کنــن 
نه تنهــا  نیکــون D8۱۰ دانســت کــه  ۵D و 
ــد،  ــه می ده ــلی ارائ ــن ۴۲ مگاپیکس رزولوش
داینامیک رنــج )Dynamic Range( تصویــر 

ــری هــم دارد.  باالت
از دیگــر برتری هــای دوربیــن آلفــا نســبت بــه 
دیگــران بایــد بــه عملکــرد عالــی در ایزوهــای 
بــاال )حتــی ایــزوی ۲۵۶۰۰( اشــاره کــرد؛ 
ــی  ــدان عکاس ــرای عاقه من ــه ب ــن اینک ضم
بــا ســرعت بــاال )مثــل خبرنــگاران(، فوکــوس 
خــودکار ســریع ۳۹۹ نقطــه ای و توانایــی 
ــه در  ــر ثانی ــم ب ــرعت ۱۲ فری ــا س ــی ب عکاس

دوربیــن A۹۹II وجــود دارد. 
ــر  ــا، قدیمی ت ــه رقب ــبت ب ــون D8۱۰ نس نیک
آن  عرضــه   از  از ۲ ســال  بیــش  و  اســت 
ــش  ــی کاه ــده کم ــث ش ــه باع ــذرد ک می گ
ارزان تریــن  به عنــوان  و  داشــته  قیمــت 

ــش  ــه، ۷۰۰ دالر )بی ــن مقایس ــن در ای دوربی
ــن  ــر از کن ــان( کم هزینه ت ــون توم از ۲.۵ میلی

مــارک IV باشــد.
ــا  ــوان ی ــکاس ج ــک ع ــرای ی ــغ ب ــن مبل  ای
تــازه حرفه ای شــده، می توانــد صرفه جویــی 
ــه  ــز کارآمــد ب ــی باشــد و حتــی یــک لن خوب

ــد.  ــه کن ــزات او اضاف تجهی
برتری هــای کنــن جدیــد  اگــر بخواهیــم 
را نســبت بــه رقبــا نــام ببریــم، بایــد بــه 
ــه  ــم ک ــر آن بپردازی ــی تصوی ــارپنس عال ش
ــور و  ــون سنس ــای گوناگ ــف فناوری ه ــه لط ب
ــور  ــت. سنس ــده اس ــل ش ــده  آن حاص پردازن
جدیــد، خصوصــًا در عکاســی RAW و همــراه 
 Dual Pixel( ــه ــل دوگان ــاوری پیکس ــا فن ب
به خوبــی نشــان  را  Raw( کیفیــت خــود 

می دهــد. 
امــکان فوکــوس از طریــق لمــس نمایشــگر، 
بــرای اســتفاده در اســتودیو و خصوصــًا بــرای 
فیلم ســازان بســیار مفیــد اســت، ضمــن 
از  بهتــر  می توانــد   ۵D Mark IV اینکــه 
ــام  ــونی، روی اجس ــون و س ــای نیک نمونه ه
ــد و  ــته باش ــر داش ــوس متغی ــرک، فوک متح
ســوژه را بــدون دخالــت عــکاس، دنبــال کنــد.
ــرداری  ــه فیلم ب ــد ب ــه عاقه من ــانی ک ــرای کس  ب
هســتند، بــدون شــک دوربیــن جدیــد کنــن، 

ــود. ــد ب ــده خواه راضی کنن

A99II یا سونی D8۱0 5، نیکونD Mark IV بررسی کنن

 رقابت داغ
 سه غول دنیای عکاسی

ــت:  ــازی گف ــاختمان وزارت راه و شهرس ــکن و س ــاون مس مع
مــدت  افزایــش  و  نــرخ ســود  پیشــنهاد کاهــش  هنــوز 
ــب نرســیده و  ــه تصوی بازپرداخــت تســهیات مســکن یکــم ب
آنچــه در رســانه ها مطــرح شــد ناشــی از بدفهمــی اســت. حامــد 
مظاهریــان در حاشــیه هفدهمیــن همایــش سیاســت های 
ــار کــرد:  ــا ایســنا اظه ــران در گفت وگــو ب توســعه مســکن در ای
موضــوع افزایــش تــوان خریــد متقاضیــان مســکن سیاســت 
اصلــی وزارتخانــه اســت کــه یکــی از اقدامــات در ایــن خصــوص 
ــرخ ســود و افزایــش مــدت بازپرداخــت تســهیات  کاهــش ن
مســکن خواهــد بــود. پیشــنهاداتی هــم در ایــن خصــوص ارائــه 
کرده ایــم امــا هنــوز بــه تصویــب شــورای پــول و اعتبــار نرســیده 
اســت. وی در خصــوص اخبــار ارائــه شــده بــه روزهــای اخیــر 
مبنــی بــر کاهــش ســود تســهیات مســکن یکــم بــه هشــت 
ــح  ــال تصری ــه ۱۵ س ــت ب ــدت بازپرداخ ــش م ــد و افزای درص

کــرد: همان طــور کــه گفتــم پیشــنهاداتی در ایــن خصــوص ارائــه 
ــه تصویــب و اجــرا نرســیده اســت.  ــه مرحل ــوز ب شــده کــه هن
آنچــه کــه در روزهــای اخیــر مطــرح شــد بــه نظــر می رســد بــه 
بدفهمــی برمی گــردد. معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی همچنیــن در ایــن همایــش اظهــار کــرد: مطالعاتــی 
ــا ۱۳۹۲ انجــام  ــک دوره ۲۰ســاله از ســال ۱۳۷۲ ت ــه طــی ی ک
شــده نشــان می دهــد بهــای زمیــن در ایــران ۱۰۷ برابــر، 
قیمــت مســکن ۷۶ برابــر و اجاره بهــای خانــه در تهــران ۶۱ 
برابــر شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تــورم کــه شــاخص 
متعادل کننــده اســت ۳۷ برابــر شــده اســت. مظاهریــان ادامــه 
ــاد  ــک نه ــه ی ــود ب ــت های خ ــرای سیاس ــرای اج ــا ب داد: م
توســعه ای نیــاز داریــم و بانــک مســکن در چهــار ســال نشــان 
ــوان نهــاد توســعه ای در  ــه عن داده اهمیــت و قــدرت دارد کــه ب

بخــش مســکن فعالیــت کنــد.

بــاز هــم فصــل پاییــز بــا ورود بی موقــع و زودتــر از موعــد پرتقال 
رنگ آمیزی شــده ای همــراه شــد کــه نــه تنهــا ماننــد ســال های 
ــد؛  ــه می کن ــش مواج ــا چال ــول را ب ــن محص ــازار ای ــته ب گذش
بلکــه این بــار  ۴۵ روز زودتــر از فصــل برداشــت بــه بــازار آمــده 
و هیــچ عطــر، طعــم، مــزه و کیفیــت مناســبی هــم نــدارد. بــه 
ــن  ــد از ای ــدران بای ــداران مازن ــه باغ ــل اتحادی ــه مدیرعام گفت
اتفــاق جلوگیــری شــود و فروشــندگان و خریــداران ایــن میــوه 
جریمــه شــوند. محمدرضــا شــعبانی اظهــار کــرد: به اســتانداری 
و جهادکشــاورزی اســتان مازنــدران نامــه زدیــم تــا از بــروز ایــن 
اتفــاق و ادامــه آن جلوگیــری کننــد، چــرا که متأســفانه برداشــت 
ــه  ــی ک ــاز شــده در حال ــدران از ۱۰ روز گذشــته آغ ــال مازن پرتق
فصــل برداشــت آن ۴۵ روز دیگــر اســت و ورود پرتقــال نرســیده 
ــای  ــب نگرانی ه ــده موج ــورت رنگ آمیزی ش ــه ص ــازار ب ــه ب ب
اســت.  و مصرف کننــدگان شــده  تولیدکننــده  در  بســیاری 

مدیرعامــل اتحادیــه باغــداران مازنــدران ادامــه داد: نبایــد اجــازه 
ــول را  ــن محص ــازار ای ــده ب ــال رنگ آمیزی ش ــه پرتق ــم ک دهی
خــراب کنــد؛ چــرا کــه ایــن اتفــاق ســبب می شــود تــا باغــداران 
کــه از ســرمای ســال های گذشــته آســیب و خســارت فراوانــی 
ــرف  ــدید و ب ــرمای ش ــروز س ــری از ب ــرای جلوگی ــد، ب دیده ان
ــد و  ــر از موعــد برداشــت کنن ــی محصــول خــود را زودت احتمال
ــزی  ــا را رنگ آمی ــا آن ه ــد ت ــودجو بدهن ــده ای دالل و س ــه ع ب
ــزاف بفروشــند. شــعبانی  ــای گ ــا قیمت ه ــازار ب و ســپس در ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــدران، دانش ــتانداری مازن ــرد: اس ــد ک تأکی
و دیگــر دســتگاه های متولــی از جملــه جهــاد کشــاورزی و 
ــذا و دارو  ــتاندارد، غ ــازمان اس ــد س ــی مانن ــازمان های نظارت س
ــد  ــدگان بای ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــازمان حمای و س
بــه ایــن مســئله ورود کننــد و بــا برخــورد و جریمــه خریــداران و 

ــد. ــن اتفــاق را بگیرن ــوی ای فروشــندگان ایــن میوه هــا جل

۴۴ 1.۴ هزار دستگاه؛ واردات خودرو ۹1۶
در سال جاری

میلیارد دالر؛ صادرات 
فوالد کشور

دالر؛ قیمت هر اونس پالتین

ســال  نخســت  شــش ماهه  در  کشــور  در  خــودرو  واردات 
بــا 44 هــزار دســتگاه اســت. برابــر  جــاری 

طــی شــش مــاه نخســت ســال جــاری ۱.4 میلیــارد دالر فــوالد 
و محصــوالت وابســته صــادر شــده اســت.

در بــازار لنــدن هــر اونــس پالتیــن بــه قیمــت 9۱6 دالر و 24 
ســنت معاملــه شــد.
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۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان

SE۱۱۱ پراید  
۳۷ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان

  پژو پارس سال
۳۸ میلیون و ۷۰۰ 

هزار تومان

  پژو ۲۰۶ تیپ ۵
۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان

  پراید ۱۳۱
۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان

 اتحادیه طال   تندر ۹۰ پالس اتومات
جواهر و سکه 

تهران
۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان

تیبا
۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار 

تومان

SLX ۴۰۵ پژو
۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان

EF۷ سمند

،،
 ۵D Mark IV،   ایــن روزهــا مقایســه
D8۱۰ و A۹۹II بــرای عکاســان اهمیــت 

ــادی دارد.  زی

ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
اصفهــان در چهارمیــن جلســه کمیســیون بهبود مســتمر 
مالیاتــی،  چالش هــای  رفــع  و کار  محیــط کســب 
ــود  ــق بهب ــای تحق ــران آب را از اولویت ه ــی و بح بانک
ــرد:  ــوان ک ــت و عن ــان دانس ــب و کار اصفه ــای کس فض
اســتان  و کار  بهبــود فضــای کســب  دســتاوردهای 
ــه  ــرای هم ــی ب ــراغ راه ــو و چ ــد الگ ــان می توان اصفه

اســتان های کشــور باشــد. 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــتگاه های اجرای ــور دس ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
ــود مســتمر محیــط کســب و کار  ــون بهب ــا قان ــط ب مرتب
ــن  ــادی، ضم ــاب ســهل آب ــزار شــد، ســید عبدالوه برگ
تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی و قدردانــی ازخدمــات 
نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــرای ایجــاد فضــای امــن 
بــرای کار و زندگــی در کشــور گفــت: تعامــل و همدلــی 
ــان،  ــون کارفرمای ــی، کان ــاق بازرگان ــان مســوولین وات می
خانــه صنعــت و معــدن اســتان اصفهــان درکشــورمثال 
زدنــی اســت و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 
ــرای ســومین ســال متوالــی  خصوصــی ایــن اســتان ب
رتبــه نخســت را در ســطح کشــور کســب نمــوده اســت. 
وی بــا تقدیــر از حمایت هــا و جدیــت اســتاندار اصفهــان 
بــرای تشــکیل جلســات شــورای گفــت و گــو از حضــور 
شــخص اســتاندار در تمامــی جلســات ایــن شــورا ابــراز 
خرســندی نمــود. ســهل آبــادی همچنیــن حمایت هــای 
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان از بخــش 
اقتصــادی  فعــاالن  پشــتوانه های  از  را  خصوصــی 

اســتان عنــوان کــرد و افــزود: تــوان علمــی، توانمنــدی 
ــان در  ــتان اصفه ــود در اس ــی موج ــی و مدیریت اجرای
ــتاوردهای  ــک دس ــدون ش ــت و ب ــر اس ــور بی نظی کش
ــن  ــه پشــتوانه ای ــود فضــای کســب و کار اســتان ب بهب
توانمندی هــا می توانــد الگــو و چــراغ راهــی بــرای همــه 
اســتان های کشــور باشــد. رئیــس خانــه صنعــت و 
معــدن ایــران بــا اشــاره بــه توانمنــدی و ســابقه اجرایــی 
در ســطح کان و اســتانی اعضــای هیئــت رئیســه اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان تصریــح کــرد: هیئــت رئیســه، هیــات 
نماینــدگان و مشــاوران توانمنــد ایــن اتــاق از نقــاط 
قــوت اتــاق اصفهــان و پشــتوانه محکمــی بــرای دفــاع 
ــهل  ــند. س ــتان می باش ــن اس ــادی ای ــاالن اقتص از فع
آبــادی نقــش پارلمــان بخــش خصوصــی اصفهــان بــه 
ــازوی مشــورتی ســه قــوه، حضــور در شــورای  ــوان ب عن
گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی و همچنیــن 
حضــور در هیــات هــای حــل اختــاف مالیاتــی، بیمــه و 
تأمیــن اجتماعــی و... را در دفــاع از بخــش خصوصــی 
ادامــه کاســتی های  در  وی  خوانــد.  مؤثــر  اســتان 
ــکات  ــی از مش ــب و کار را ناش ــای کس ــود در فض موج
ــا پشــتوانه  ملــی و اســتانی دانســت و افــزود: امــروز ب
ــای  ــد گام ه ــتانی بای ــران اس ــی مدی ــکاری و همدل هم
ــتان  ــب و کار اس ــای کس ــود فض ــت بهب ــدی در جه بلن
ــاق  ــس ات ــت. رئی ــرمایه برداش ــذب س ــترش ج و گس
بازرگانــی اصفهــان رفــع چالش هــای مالیاتــی و بانکــی 
ــای  ــتان را از اولویت ه ــران آب اس ــل بح ــن ح همچنی

ــوان کــرد. ــود فضــای کســب و کار عن تحقــق بهب

دستاوردهای بهبود فضای کسب و کار اصفهان  آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
دانشگاه آزاداسالمی واحد كاشان درنظر دارد تأمین پهنای باند اینترنت به میزان ۲۰Mbp/s در روز )ساعت 
۱8-8( و ۱۰Mbp/s در شب )۱8 الی 8 صبح فردا( خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا 
شركت های واجد شرایط كه در این زمینه دارای تخصص و تجربه كافی و دارای پروانه فعالیت مربوطه 
می باشند میتوانند با واریز مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 
سیبا ۰۱۰۶۳۵۳۰۹۲۰۰8 به نام دانشگاه آزاداسامی كاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکی، جهت دریافت اسناد 
مناقصه و كسب اطاعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند و حداكثر 
ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از چاپ آگهی اسناد مربوطه را تحویل دبیرخانه دانشگاه و یا از طریق پست 
پیشتاز به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندی خیابان استادان کد پستی :8۷۱۵۹۹8۱۵۱ یا صندوق پستی: 

8۷۱۳۵/۴۳۳ ارسال نمایند. تلفن سایراطاعات: داخلی ۰۳۱-۵۵۵۴۰۰۵۵-۷۱8 
شرایط :

۱- هزینه خرید اسناد مناقصه ۲۰۰/۰۰۰ریال می باشد که میبایست به شماره حساب سیبا ۰۱۰۶۳۵۳۰۹۲۰۰8 
به نام دانشگاه آزاداسامی كاشان واریز گردد .

۲-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
۳-دانشگاه در رد یا قبول هریك یا تمامی پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی كاشان 

گز آنتیک
ــه دانــش و پشــتوانه 8۰ســاله خانــدان دردشــتی در  ــا اتــکاء ب شــرکت گــز آنتیــک ب
تولیــد انــواع گــز، ســوهان، پولــک و نبــات اصفهــان بــه روش هــای ســنتی و اصیــل، بــا 
ــتگاه های  ــین آالت و دس ــه ماش ــز ب ــته بندی مجه ــد و بس ــوط تولی ــدی از خط بهره من
ــوع  ــش از ۵۰ ن ــا بی ــا ب ــد روز دنی ــن مت ــا آخری ــراه ب ــزه هم ــًا مکانی پیشــرفته و کام
ــن دارا  ــلی و همچنی ــوهان عس ــز و س ــای گ ــن فرآورده ه ــن و اصیل تری از مرغوبتری
ــنت های  ــگ و س ــترش فرهن ــتای گس ــور، در راس ــر کش ــعبه در سراس ــودن ۱۵ ش ب
ایرانــی و آماده ســازی بســتری بــرای آشــنایی هرچــه بیشــتر ایرانیــان و ســایر ملــل 
بــا ایــن کهن تریــن ســوغات شــیرین ایرانــی و فاقــد هرگونــه مــواد مضــر و شــیمیایی، 
ــزان  ــما عزی ــس ش ــا و مجال ــود در میهمانی ه ــوالت خ ــه محص ــا ارائ ــر دارد ب در نظ
ــوازی خــود  ــی گــز آنتیــک، مهمان ن ــا خاطــره ای خــوش و طعــم به یاد ماندن همــراه ب
ــت  ــه دریاف ــق ب ــک موف ــز آنتی ــرکت گ ــت ش ــر اس ــه ذک ــاند. الزم ب ــات رس ــه اثب را ب
نشــان اســتاندارد، گواهینامــه ســامت و حــال از مالــزی، نشــان ســیب ســامت از 
ــکا FDA، گواهینامه هــای  ــذا و دارو آمری ــه از ســازمان غ ــذا و دارو، تأییدی ســازمان غ
 SGS از   HACCP و   ISO  ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵  ،ISO  ۹۰۰۱:۲۰۰8 اســتاندارد  بین المللــی 

ســوئیس شــده اســت.

تولید ملی

بازگشت دوباره پرتقال های رنگ شدهکاهش سود وام مسکن هنوز تصویب نشده است



هشت بهشت

بسیج همگانی برای مبارزه با مواد مخدر 
فرمانــدار اصفهــان ، بــا تأکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه 
ــار داشــت:  ــا مــواد مخــدر، اظه ــارزه ب اجتماعــی کــردن مب
ــون  ــف پیرام ــای مختل ــتگاه ه ــات دس ــم اقدام ــی رغ عل
پیشــگیری از اعتیــاد و مبــارزه بــا مــواد مخــدر، امــر 
اجتماعــی کــردن مبــارزه بــا مــواد مخــدر، مخصوصــا 
ــده  ــن پدی ــه ای ــبت ب ــا نس ــواده ه ــی خان ــش آگاه افزای
شــوم، از جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

ــی،  ــداری، احمــد رضوان ــط عمومــی فرمان ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــه در شهرس ــورت گرفت ــای ص ــتگاه ه ــات دس اقدام
پیرامــون آمــوزش در راســتای اجتماعــی کــردن مبــارزه بــا 
ــد گام  ــی کــرد و گفــت: هرچن مــواد مخــدر را مثبــت ارزیاب
ــن  ــف در ای ــای مختل ــتگاه ه ــط دس ــری توس ــای مؤث ه
ــی  ــات کاف ــن اقدام ــا ای ــت، ام ــده اس ــته ش ــه برداش رابط

ــت. ــی اس ــیج همگان ــتلزم بس ــوده و مس نب
 وی گفــت: صــدا و ســیما نقــش بســیار مهمــی در اطــاع 
رســانی و تأثیــر در افــکار عمومــی درخصــوص پدیــده 

ــده دارد.   ــاد، برعه اعتی

استقرار ۵۵ موکب از اصفهان 
در نجف و کربال

مجــوز راه انــدازی ۵۵ موکــب از اصفهــان در نجــف و کربــا 
بــرای خدمــت رســانی بــه زائــران کربــا صــادر شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، ســخنگوی ســتاد 
اربعیــن حســینی اســتان اصفهــان گفــت: هفــت موکــب در 
مــرز چزابــه و بقیــه در مســیر حرکــت زائــران از نجــف بــه 
کربــا مســتقر می شــود. در ایــن موکــب هــا روزانــه حــدود 
ــوند.  ــکان داده می ش ــینی اس ــن حس ــر اربعی ــزار زائ 40ه
همچنیــن در ایــن موکــب هــا خدماتــی از جملــه پزشــکی، 

ــه مــی شــود. ــران ارائ ــه زائ اســکان و تغذیــه ب
ــا مشــارکت  محمدرضــا قنبــری افــزود: ایــن موکــب هــا ب
ــه و  ــز، مبارک ــادرود نطن ــه ب ــزاداری از جمل ــای ع ــت ه هیئ
آســتان مقــدس امامــزادگان هــال بــن علــی آران و بیــدگل 

و ســیدمحمد خمینــی شــهر راه انــدازی مــی شــوند.

۱۱ موسسه خدمات حفاظتی 
زیر نظر پلیس 

بیــش از ۱۱موسســه خدمــات حفاظتــی زیــر نظــر پلیس در 
اصفهــان فعالیــت می کننــد.

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان نقــش ایــن 
ــت  ــراری امنی ــرای برق ــس ب ــار پلی ــا را در کن ــه ه موسس
مهــم دانســت و گفــت: حــوزه فعالیــت ایــن موسســه هــادر 

ــازار و مراکــز تجــاری اســت. محــات، ب
ســرهنگ حســین زاده افــزود: حراســت فیزیکــی، برخــورد 
بــا اراذل و اوبــاش و نظــارت بــر محــات و فضاهــای 
مختلــف از مهــم تریــن وظایــف این موسســه هاســت.افراد 
فعــال در ایــن موسســه ها، مجهــز بــه بخشــی از تجهیــزات 

پلیســی هــم هســتند.

هوای اصفهان؛ همچنان ناسالم 
وضعیــت کیفــی هــوای شــهر اصفهــان بــرای ســومین روز 
ــالم  ــرایط ناس ــاس در ش ــای حس ــروه ه ــرای گ ــی ب پیاپ
قــرار گرفــت و باالتریــن دمــای هــوا طــی ســاعات آینــده در 
بیشــتر مناطــق اســتان اصفهــان بیــن یــک تــا ســه درجــه 

ــد. ــش می یاب افزای
ــط  ــش اداره کل حفاظــت محی ــز پای ــام مرک براســاس اع
ــن  ــان، میانگیــن شــاخص کیفــی هــوای ای زیســت اصفه
کانشــهر در روز ســه شــنبه عــدد AQI( ۱08( را نشــان داد.
اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان نیــز براســاس تحلیل 
ــنبه  ــرد: در روز چهار ش ــام ک ــی اع ــای هواشناس ــه ه نقش
آســمان اصفهــان صــاف تــا کمــی ابــری و در بیشــتر مناطــق 

بــا وزش بــاد همــراه اســت.
در 6 ماهــه امســال هــوای اصفهــان ۱73 روز ســالم، یــک 
روز ناســالم بــرای عمــوم و ۱۱ روز ناســالم بــرای گــروه هــای 

حســاس بــوده اســت.

 اجرای فاضالب جرقویه 
در انتظار اعتبار است 

بخشــدار جرقویــه ســفلی گفــت: مطالعــات اجــرای 
عملیــات اجرایــی فاضــاب شهرســتان جرقویــه ســفلی 
انجــام شــده و بــرای آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه 

ــار هســتیم. ــارد تومــان اعتب منتظــر تامیــن ۲0 میلی
ــه  ــه چنانچ ــان اینک ــا بی ــدی ، ب ــری هرن ــن جعف حس
مشــکلی در رونــد انتقــال آب از تصفیــه خانــه بابــا شــیخ 
ــرای دو  ــا ب ــه ایجــاد شــود، مخــزن تنه ــه جرقوی ــی ب عل
ســاعت قــادر بــه تامیــن آب ایــن منطقــه اســت، ادامــه 
داد: بــر ایــن اســاس بهــره بــرداری از  مخــزن بزرگ تــر 

در دســتور کار قــرار گرفــت.
راه انــدازی فاضــاب، یکــی از مطالبات اصلی شــهروندان 
ایــن منطقــه اســت؛ چــرا کــه حفــر چــاه هــای جذبــی در 

ایــن منطقــه دارای مشــکات زیادی اســت.  
ــه ۱۵  ــا فاصل ــفلی ب ــه س ــتاهای جرقوی ــهرها و روس ش
ــک  ــدازی ی ــا راه ان ــد و ب ــرار دارن ــم ق ــری از ه کیلومت
تصفیــه خانــه مــی توانیــم ۱8 هــزار نفــر را تحت پوشــش 
قــرار دهیــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه از پســاب منطقــه 
جرقویــه مــی تــوان بــرای آبیــاری فضــای ســبز اســتفاده 
کــرد، ابــراز داشــت: مطالعــات راه انــدازی فاضــاب 
منطقــه جرقویــه ســفلی انجــام شــده اســت و بــرای آغاز 
عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه نیازمنــد ۲0 میلیــارد تومــان 

اعتبــار هســتیم.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
ــه  گفــت: وزارت کشــور ســازمان جدیــدی را ب
ــورت  ــه در ص ــرده ک ــاغ ک ــا اب ــهرداری ه ش
تحقــق ایــن مهــم، تشــکیات شــهرداری دچار 

ــد. ــد ش ــی خواه ــرات اساس تغیی
فتــح هللا معیــن، در برنامــه »اینجــا اصفهــان« 
بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری اصفهــان 
در شــروع کار خــود بایــد حجــم انباشــته 
بدهی هــا و درآمدهــای شــهرداری را کاهــش 
ــی  ــد را اجرای ــارت جدی ــد ازآن چ ــد و بع ده
کنــد، گفــت: ایــن تغییــرات در تشــکیات 
ســتاد مرکــزی شــهرداری، شــهرداری مناطــق 
ــی  ــود و برخ ــی ش ــام م ــا انج ــازمان ه و س
از ســازمان هــای وابســته در یکدیگــر ادغــام 
ــر  ــهرداری تغیی ــان ش ــداد معاون ــده و تع ش

پیــدا می کنــد.

رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
ــه ای  ــه گون ــی ب ــت مال ــد وضعی ــت: بای گف
مدیریــت شــود تــا پــروژه هــای اصلــی شــهر 
دچــار توقــف نشــود؛ از همیــن رو بایــد از 
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی ــر ب ــای دیگ روش ه

ــم. ــتفاده کنی ــاق اس اتف
ــل  ــل و نق ــکات حم ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
عمومــی و محیــط زیســت افــزود: بــرای رفــع 
ــط  ــی خ ــات اجرای ــد عملی ــکل بای ــن مش ای
ــم،  ــل کنی ــاز و آن را تکمی ــرو را آغ ۲ و 3 مت
همچنیــن خــط یــک متــرو بایــد بــه صــورت 
کامــل بهــره بــرداری شــود. بیــش از یــک مــاه 
گذشــته کــه متــرو از میــدان شــهدا و چهــارراه 
ــور کــرده اســت،  ــدان آزادی عب ــا می ــی ت تخت
تعــداد مســافران آن از ۲ نفــر بــه ۲4 هــزار نفر 
افزایــش پیــدا کــرده و درحــال حاضــر هــرروز 
۲4 هــزار نفــر بــا اســتفاده از قطــار شــهری در 

ســطح شــهر جابــه جــا مــی شــوند.

ــوط  ــر خط ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب معی
ــا  ــود، ب ــز ش ــل و تجهی ــریع تکمی ــرو س مت
ــویم،  ــی ش ــه رو م ــهروندان روب ــتقبال ش اس
افــزود: مذاکــراه بــا چندیــن شــرکت خارجــی 
بــرای عملیــات اجرایــی خطــوط دوم و ســوم 
قطــار شــهری انجــام شــده اســت، همچنیــن  
تملــک بخشــی از ایســتگاه هــای خــط یــک 
قطــار شــهری انجــام شــده و 4 ایســتگاه اول 
و حفــاری تونــل هــای آن دردســت اجراســت.
وی ادامــه داد: عملیــات اجرایــی تونل شــرقی 
خــط یــک متــرو ظــرف ۲ الــی 3 هفتــه آینده 
ــه  ــز ب ــل مــی شــود و قطــار شــهری نی تکمی
ــد؛  ــی حرکــت مــی کن صــورت شــرقی و غرب
ــه  ــاعت ب ــم س ــرفاصله آن از نی ــن س همچنی

یــک ربــع مــی رســد.
وی بــا تاکیــد براینکــه مذاکــرات خــط ســوم 
قطــار شــهری بــه مراحــل تعییــن کننــده ای 
رســیده اســت، اضافــه کــرد: تعــداد 6 شــرکت 
ــی  ــرکای خارج ــد ش ــی توانن ــه م ــی ک داخل
داشــته باشــند و بــا اســتفاده از بخــش 
ــزات  ــا تجهی خصوصــی، بخشــی از خطــوط ی
متــرو را تامیــن کننــد، بــه شــهرداری مراجعــه  
ــا آنــان انجــام شــد. کــرده و مذاکــرات الزم ب
 بازنگری جدید در خطوط بی. آر. تی

ــی  ــه ویژگــی هــای اجرای ــا اشــاره ب ــن ب معی
خــط ۲ قطــار شــهری اصفهــان، گفــت: خــط 
ــورت  ــه ص ــای آن ب ــتگاه ه ــرو و ایس دوم مت
زیرزمینــی اجــرا مــی شــود و دیگــر ترافیک در 
خیابــان هــا بــرای اجــرای ایــن پــروژه ایجــاد 

نمی شــود.
ــز  ــاری تجهی ــال ج ــان س ــا پای ــم ت امیدواری
ــال  ــا ترمین ــدان آزادی ت ــرو ازمی ــوط مت خط

ــود. ــل ش ــه تکمی صف

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه متــرو پــروژه گرانــی 
اســت، افــزود: بــرای عملیــات اجرایــی خــط 
یــک قطــار شــهری 3 هــزار میلیــارد تومــان و 
بــرای خــط ۲ ایــن پــروژه نیــز ۵ هــزار میلیــارد 
تومــان اعتبــار پیــش بینــی مــی شــود، 
همچنیــن بــرای عملیــات اجرایــی بخشــی از 
خــط 3 متــرو 3 هزارمیلیــارد تومــان در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.

 توجه به طرح های سالمت 
و زیست محیطی 

وی اظهــار کــرد: بــا تــاش شــهردار واعضــای 
ــرمایه  ــان، س ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ش
ــاه  ــرای رف ــی ب ــارد تومان ــذاری 8 هزارمیلی گ
انجــام  آلودگــی  کاهــش  و  شــهروندان 
ــه را دولــت  می شــود کــه نیمــی از ایــن هزین

ــد. ــی کن ــت م پرداخ
شــهراصفهان  اســامی  شــورای  رئیــس 
ــی و  ــی. آر. ت ــوط ب ــد در خط ــری جدی بازنگ
اتوبــوس هــا را یکــی از اهــداف شــهردار و 
ــن  ــت: ای ــهرخواند و گف ــامی ش ــورای اس ش
بازنگــری بــرای مــکان هایــی کــه ایــن خطوط 

کمتــر قــرار دارنــد، بــرای کاهــش آلودگــی های 
ناشــی از نــاوگان اتوبوســرانی انجــام می شــود. 
ــانی  ــه روز رس ــرای ب ــم ب ــژه ای ه ــار وی اعتب
اتوبــوس هــای قدیمــی در نظــر گرفتــه شــده 

ــت. اس
ــا  ــان ب ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
تاکیــد براینکــه  در نظــر داریــم یک آزمایشــگاه 
جامــع ســنجی آلودگــی هوا بــا همــکاری  اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت راه انــدازی کنیم، 
ــای  ــادی تابلوه ــداد زی ــن تع ــزود: همچنی اف
آگاهــی  بــرای  هــوا،  وضعیــت  نمایشــگر 
ــوا در ســطح  ــی ه ــزان آلودگ شــهروندان از می

ــی شــود. شــهرنصب م
ــان  در  ــس شــورای اســامی شــهر اصفه رئی
ــورای  ــم ش ــرد: در دوره پنج ــح ک ــه تصری ادام
اســامی شــهر اصفهــان و بــا همکاری شــهرک 
علمــی تحقیقاتــی و دانشــگاه هــای اصفهــان، 
به بررســی نحــوه اســتفاده شــهروندان ازانرژی 
خورشــیدی ورود پیــدا کــرده ایــم. بــرای 
تحقــق ایــن مهــم مذاکراتــی بــا وزارت نیــرو و 
بــرق منطقــه ای اصفهــان انجــام داده ایــم تــا 
یــک ایســتگاه خورشــیدی در نزدیکــی مرکــز 
بازیافــت در شــهر ســگزی پیــش بینــی شــود. 

 ایجاد امکانات شبانگاهی 
برای گردشگران 

معیــن اضافــه کــرد: ظــرف  یــک ســال و 
نیــم آینــده تعــداد تخــت هــای اقامتــی شــهر 
اصفهــان بــه یــک و نیــم برابــر افزایــش 
می یابــد.وی بــه ایجــاد امکانــات بــرای اوقــات 
فراغــت گردشــگران خارجــی درشــب ها اشــاره 
کــرد و افــزود: در صــدد هســتیم تا گردشــگران  
از ورزش باســتانی زورخانــه، مراســم هــای 

ــد. ــد کنن مذهبــی و فرهنگــی شــهر بازدی

ــی  ــای محل ــت: نهاده ــان گف شــهردار اصفه
دراعتمــاد ســازی  بیــن دولــت و مــردم 
ــم  ــن مه ــد و ای ــی کنن ــی م ــش آفرین نق
ــت را  ــکات دول ــیاری از مش ــد بس می توان

ــد. ــع کن مرتف
قــدرت هللا نــوروزی، در دیــدار مدیــرکل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان افــزود: 
ــن  ــازی  بی ــاد س ــی دراعتم ــای محل نهاده
ــه  ــد؛ ب ــش دارن ــیار نق ــردم بس ــت و م دول
طــوری کــه ایــن مهــم عــاوه بــر رفــع 
ــت، باعــث تحــول  بســیاری از مســائل دول

ــود. ــی ش ــز م ــل نی ــن المل ــط بی در رواب
ــان  ــم ادی ــه تکری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــش  ــی نق ــاق مل ــتای وف ــدی در راس توحی
ــا  ــت: ب ــده دارد، اظهارداش ــر عه ــی را ب مهم
توجــه بــه اینکــه اصفهــان مرکــز همزیســتی 
ادیــان توحیــدی اســت، بایــد از ایــن ظرفیت 
بایــد بــرای مبحــث مهــم گفت وگــوی ادیــان 
و پیــروان مذاهــب مختلــف اســتفاده کــرد.

 اصفهان نیاز به زیرساخت های 
فرهنگی و هنری دارد

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اصفهــان در ادامــه ایــن دیــدار  تصریــح 
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــاز ب ــان نی ــرد: اصفه ک
فرهنگــی و هنــری دارد؛ بــه گونــه ای کــه در 
ــه اســتانداردهای  ــن حــوزه هــا نســبت ب ای

ــف  ــی ضع ــی و جهان ــن الملل ــاخص بی ش
ــم. داری

حجــت االســام والمســلمین حبیــب رضــا 
ارزانــی ، توجــه بــه بخــش خصوصــی و 
مشــارکت مــردم و فعــاالن عرصــه فرهنگــی 
و هنــری را مهــم دانســت و اظهــار داشــت: 
الزم اســت در زمینــه موســیقی بانــوان و 
موســیقی خیابانــی، اقداماتــی بــا مــدل 

ــرد. ــورت گی ــی ص خاص
 حراج بزرگ اصفهان به زودی

وی  از راه انــدازی حــراج بــزرگ در اصفهــان 
خبــر داد و بیــان کــرد: ســعی داریــم در نیمه 
ــزرگ  ــراج ب ــرح »ح ــاری  ط ــال ج دوم س

ــم و  ــزار کنی ــر را برگ ــاد هن ــان« اقتص اصفه
ــال راه  ــوص در ح ــن خص ــامانه ای در ای س

ــدازی اســت. ان
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اصفهــان ادامــه داد: بــا اســتفاده از ظرفیــت 
۱۵ خواهــر خوانــده شــهر اصفهــان، می تــوان 
بــا طــرح حــراج بــزرگ اصفهــان بــا  صــدور 

ــق  ــاهد رون ــری، ش ــا ارزش هن ــای ب کااله
اقتصــاد هنــر باشــیم.وی بــا اشــاره بــه 
برپایــی کاروان »ادیــان توحیــدی، وفــاق 
ــن  ــت:  ای ــار داش ــان، اظه ــی« در اصفه مل
برنامــه در ســال گذشــته  بــا هــدف تاکیــد 
ــان  ــی هرچــه بیشــتر می ــاق و همدل ــر وف ب

ــد. ــزار ش ــف، برگ ــان مختل ــروان ادی پی

و  کــودکان  گفــت:  شــهرضا  شــهردار  کیمیای وطن
ــه هســتند  ــن ســرمایه اجتماعــی جامع ــان مهم تری نوجوان
انجــام  بــرای  بسترســازی  و  آمــوزش، حمایــت  زیــرا 
ــا امــکان رشــد و توســعه  ــرای آنه فعالیت هــای مختلــف ب
ــم  ــد. رحی ــم می کن ــده را فراه ــه در آین ــه جامع ــه جانب هم
ــا  ــادی کــه صرف ــوان نه ــه عن ــزود: شــهرداری ب جافــری اف
ــه امــور فرهنگــی شــهر  وظیفــه عمرانــی نداشــته و بایــد ب
مختلــف  هــای  مناســبت  در  کنــد،  رســیدگی  نیــز 

برنامه هایی را برای همه اقشار برگزار می کند.
جافــری بیــان کــرد: بخــش هایــی از فضاهــای شــهری باید 
بــرای حضــور کــودکان ایمــن ســازی شــود، از ســوی دیگــر 
الزم اســت امکانــات الزم بــرای اســتفاده کــودکان بــه طــور 
مســاوی در همــه مناطــق شــهری فراهم شــود و شــهرداری 

ــرد. ــه کار می ب ــود را ب ــاش خ ــه ت ــور هم ــن منظ ــرای ای ب
ــازی در شــکل گیــری  ــه نقــش ســازنده ب ــا اشــاره ب وی ب
شــخصیت کــودکان گفــت: کــودک هنــگام بــازی مــی توانــد 
کشــف کنــد چــه کســی اســت و چــه توانایــی هایــی دارد، 
 دنیــا چیســت و چگونــه بایــد خــود را بــا محیــط هماهنــگ

ــه  ــد ب ــی توان ــازی م ــه داد: ب ــهرضا ادام ــهردار ش  کند.ش
ــا  ــردن بچــه ه ــازی ک ــد؛ ب ــه نفــس ده ــاد ب ــودک اعتم ک
راهــی اســت بــه ســوی شــکل گیــــری شخصیتـــی ســالم 
ــده،  ــودک در آینــ ــه ک ــن ک ــرای ای ــه ب ــد و در نتیج و مفی
ــازی  ــد ب ــده ای داشــته باشــد، فرآین زندگــی خــوب و بالن
بســیار ضــروری اســت، بــه همیــن دلیــل شــهرداری تــاش 
می کنــد تــا محیطــی امــن و شــاداب بــرای بــازی کــودکان 

فراهــم کنــد.

ــت:  ــز گف ــع آب شهرســتان اردســتان و نطن ــس اداره مناب ریی
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــمند ب ــور هوش ــتگاه کنت ــون 3۵ دس تاکن
بهینــه میــزان برداشــت آب بــر روی چاه هــای آب ایــن 

ــت. ــده اس ــب ش ــتان نص شهرس
محمدرضــا ســلیمی ، اظهــار کــرد: در راســتای تدویــن و اجــرای 
ــن  ــادل بی ــاد تع ــرای ایج ــب ب ــی مناس ــای عملیات برنامه ه
ــی،  ــر زمین ــفره های آب زی ــژه در س ــه وی ــارف ب ــع و مص مناب
ــر روی تمــام چاه هــای شــرکت های  نصــب کنتــور هوشــمند ب
آب و فاضــاب شــهری و روســتایی در دســتور کار قــرار گرفتــه 
مرغــداری، گاوداری،  چاه هــای  تمــام  افــزود:  اســت.وی 
صنعتــی و خدماتــی نیــز بــه تدریــج دارای کنتورهــای هوشــمند 
می شــوند و تــا کنــون 3۵ حلقــه چــاه مجهــز بــه کنتــور 
ــمند  ــای هوش ــه داد: کنتوره ــت.وی ادام ــده اس ــمند ش هوش

ــری  ــاال در بخــش کشــاورزی جلوگی ــه و ب ــی روی از مصــرف ب
کــرده و بهینــه ســازی و تعــادل بخشــی آب هــای زیــر زمینــی 

ــد. ــه همــراه دارن را ب
ــاز  ــر مج ــاه غی ــه چ ــدن ۱0 حلق ــدود ش ــر و مس ــلیمی از پ س
از ابتــدای امســال در روســتاهای نیســیان، ظفرقنــد، مهرآبــاد، 
سرآســیاب و شهرســتان نطنــز خبــر داد و افــزود: بــا توجــه بــه 
اینکــه حفــر چاه هــای غیــر مجــاز در ایــن منطقــه مهم تریــن 
ــی  ــت، اهال ــن روستاس ــای ای ــدن قنات ه ــک ش ــل خش عام
ــه  ــاز را داوطلبان ــر مج ــاه غی ــت چ ــداد هف ــتاها تع ــن روس ای
مســدود کردنــد.وی تصریــح کــرد: در راســتای مدیریــت، 
نظــارت دقیــق و اجــرای طــرح احیــا و تعــادل بخشــی، ســه 
ــا  حلقــه چــاه غیــر مجــاز در محــدوده شهرســتان اردســتان ب

ــر شــد. ــی و انتظامــی ُپ همــکاری مســئوالن قضای

شهردار اصفهان در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

نهادهایمحلیدراعتمادسازیمردمنقشآفرینیمیکنند

شهردار شهرضا مطرح کرد:

کودکانونوجوانان،مهمترینسرمایهانسانیجامعه
نصب35دستگاهکنتورهوشمند
بررویچاههایآباردستان

شهردار کاشان عنوان کرد: 
تکریم ارباب رجوع  

باید در شهرداری همه گیر شود
E.Ghorbani@eskimia.ir

ابراهیم قربانیکاشان

ــه  ســعید ابریشــمی راد ، در نخســتین نشســت صمیمان
فصلــی مدیــران شــهرداری کاشــان گفــت: برنــد احتــرام  
ــه و  ــهرداری نهادین ــد در ش ــوع بای ــاب رج ــم ارب و تکری
همه گیــر شــود. برخــورد بــا اربــاب رجــوع و یکدیگــر بایــد 
بــا احتــرام باشــد و اگــر ایــن نــگاه در اجــرای پــروژه هــا 
رعایــت شــود، دیگــر پــروژه ای نیمــه کاره باقــی نخواهــد 
مانــد و ایــن بدیــن معناســت کــه شــهرداری بــرای 

ــل اســت. ــرام قائ شــهروندان احت
ــه  ــال ب ــس از ۱0س ــروز پ ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــهرداری کاشــان بازگشــته ام و احســاس تعلــق نســبت 
ــته و دارد،  ــود داش ــن وج ــهرداری در م ــواده ش ــه خان ب
ــه  ــرای ادام ــو ب ــر ن ــک تفک ــه ی ــروز کاشــان ب ــت: ام گف

ــهرداری  ــران ش ــدی مدی ــاج دارد. توانمن ــازندگی احتی س
کاشــان بــر مــن پوشــیده نیســت و ایــن لشــکر توانمندی 
ــی  ــی باق ــای نگران ــت، ج ــهری اس ــت ش ــه در مدیری ک

نمی گــذارد.
ــول در  ــر و تح ــه تغیی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمی راد ب ابریش
ــزود:  ــت، اف ــی اس ــر طبیع ــک ام ــهری ی ــت ش مدیری
ــع  ــایی مناب ــال شناس ــه دنب ــد ب ــهری بای ــت ش مدیری
جدیــد، تولیــد ثــروت و نــگاه متفــاوت بــه منابــع باشــد.
شــهردار کاشــان بــه میــزان بدهــی شــهرداری اشــاره کــرد 
و گفــت: تــا امــروز ۵۱0 میلیــارد تومــان بدهــی شــهرداری 
کاشــان اســت و بــر اســاس منابــع درآمــدی کــه تاکنــون 
ــی در  ــت ول ــیار باالئیس ــدد بس ــن ع ــیم، ای ــی شناس م
ــع  ــر از مناب ــزی غی ــه چی ــد ک ــع جدی ــا مناب ــاس ب مقی
ــی  ــدد بزرگ ــود، ع ــایی ش ــد شناس ــت و بای ــود اس موج

نیســت.
بــه گفتــه وی هــر قســمتی از مشــکات کنونــی شــهرداری 
کاشــان بــا دســت مدیــران و ســرمایه هــای اصلــی 
ــام  ــل حــل شــدن اســت و تم ــزرگ قاب ــن ســازمان ب ای

برنامه هــای مدیریــت شــهری بایــد بــا همراهــی و 
همفکــری مدیــران شــهرداری بــه منصــه ظهــور برســد و 
الزمــه ایــن ارتبــاط و همیــاری، شــناخت بیشــتر اســت.
ابریشــمی راد افــزود: رویکــرد مشــارکتی رویکــردی اســت 
کــه مــن در برنامــه خــود دارم و رســیدن بــه ایــن هــدف 

همراهــی و حضــور خاقانــه مدیــران را مــی طلبــد.
ــع،  ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــرد: ب ــد ک شــهردار کاشــان تاکی
ــف شــده و شــروع مجــدد  ــای بســیاری متوق ــروژه ه پ
آنهــا دربردارنــده هزینــه هاســت. بدهــی هــا و پرونده های 
ــن  ــار ای ــدن اعتب ــه دار ش ــب خدش ــز موج ــی نی حقوق
ســازمان و کــم شــدن اعتمــاد اجتماعــی و عمومــی 

می شــود.
ابریشــمی راد گفــت: ارزیابــی و کنتــرل باید موجــب بهبود 
ــی  ــن جهــت اداره پایــش و ارزیاب عملکــرد باشــد و در ای
عملکــرد بــا همــکاری معاونــت برنامــه ریــزی تاســیس 
ــه ســرعت ایجــاد شــده  ــد ب ــن اداره بای خواهــد شــد. ای
و هــدف از ایجــاد ایــن اداره، کنترلــی اســت کــه بــه بهتــر 

شــدن عملکــرد منجــر شــود.

پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مرکــز  مدیــر 
ــه دو  ــاله ای ک ــم س ــودک ۲ و نی ــت: ک ــان گف اصفه
ــود،  ــرده ب ــل ســقوط ک ــش از ســی و ســه پ روز پی
ــار  ــور راســتین اظه جــان خــود را از دســت داد. غف
داشــت: ۲ روز پیــش یــک کــودک ۲.۵ ســاله کــه به 
همــراه والدیــن خــود بــه ســی و ســه پــل آمــده بــود 
از بــاالی ایــن پــل ســقوط کــرد. نیروهــای امــدادی 

فــوری وارد عمــل شــدند و او را بــه بیمارســتان 
ــد. ــل کردن ــرا)س( منتق الزه

از  عائمــی  شــب  همــان  افــزود: کــودک  وی 
هوشــیاری داشــت و بــه کمــا نرفتــه بــود، مســئوالن 
بیمارســتان نیــز تمــام تــاش خــود را انجــام دادنــد 
ــتین  ــت داد.راس ــود را از دس ــان خ ــودک ج ــا ک ام
ــقوط  ــل س ــه پ ــی و س ــه از س ــی ک ــت: کودک گف

ــا وجــود تــاش  کــرد، دختــر بــود و همــان شــب ب
ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــکان ج پزش

 نصب حفاظ ایمنی 
برای پل تاریخی سی  و سه پل اصفهان  

ــل  ــی از پ ــاله اصفهان ــه س ــودک س ــقوط ک ــا س ب
تاریخــی ایــن شــهر، معــاون میــراث فرهنگــی 
ــه ایــن  اســتان اصفهــان درتوضیــح خــود نســبت ب

ــه  ــرای سی وس ــی ب ــاظ ایمن ــت: حف ــوع  گف موض
ــا  ــت: م ــری گف ــر طاه ــود. ناص ــب می ش ــل نص پ
ــی  ــی پ ــای تاریخ ــازی پل ه ــرورِت ایمن س ــه ض ب
برده ایــم و قــرار شــده کــه شــهرداری نمونــه ای 
از حفــاظ در یکــی از دهانه هــای سی وســه پــل 

ــد. ــی کن طراح
ــا  ــه ب ــن مکاتب ــون چندی ــت: تاکن ــار داش وی اظه
شــهرداری اصفهــان و ســازمان نوســازی و بهســازی 

ــت. ــده اس ــزار ش ــل برگ ــازی پ ــه ایمن س در زمین

ــازی و  ــازمان نوس ــه س ــده ک ــرار ش ــزود: ق وی اف
بهســازی نمونــه ای از حفــاظ در یکــی از دهانه هــای 
ــد  ــورت تایی ــد و در ص ــی کن ــل طراح ــه پ سی وس

ــز شــود. ــاظ مجه ــه حف ــل ب ــراث، سراســر پ می
معــاون میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــای  ــازی پل ه ــن س ــرورِت ایم ــه ض ــا ب ــه م اینک
تاریخــی رســیده ایم، گفــت: مــا نمی خواهیــم بــرای 
هیــچ یــک از شــهروندان و گردشــگران در محوطــه 

ــد. ــده ای رخ ده ــاق ناراحت کنن ــتانی اتف ــار باس آث

#خبر_گردی
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آمادگی ایجاد صنایع تبدیلی 
و کوچک در غرب اصفهان 

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــرای ایجــاد 
ــع کوچــک آمادگــی اعطــای  ــی و صنای ــع تبدیل صنای
ــه مجــوز در غــرب اســتان وجــود دارد، گفــت:  هرگون
ــب  ــه در قال ــع چ ــن صنای ــوز ای ــای مج ــرای اعط ب
شــهرک های موجــود و چــه ایجــاد شــهرک صنعتــی 
ــتایی  ــی روس ــی صنعت ــن در نواح ــد و همچنی جدی

ــود دارد. ــی وج آمادگ
رســول زرگرپــور، بــا اشــاره بــه لــزوم توســعه کشــت 
گیاهــان دارویــی در ایــن مناطــق افــزود: طــرح 
توســعه گیاهــان دارویــی و گیاهــان معطــر طــی یــک 
مــاه آینــده آمــاده خواهــد شــد و در هــر شهرســتان 
ــهیات و  ــت و تس ــوع کش ــت، ن ــاده کش ــن آم زمی
ــود،  ــاد می ش ــه ایج ــن رابط ــه در ای ــی ک معافیت های

ــد . ــد ش ــه خواه ــرمایه گذاران ارائ ــرای س ب
ــا  ــودرز- ازن ــان- الیگ ــن اصفه ــط راه آه ــه خ  وی ب
ــه  ــای الزم ب ــد پیگیری ه ــزود: بای ــرد و اف ــاره ک اش
صــورت جــدی در تهــران صــورت گیــرد کــه کارگاه هایی 
ــتان  ــده، در اس ــال ش ــر فع ــتان های دیگ ــه در اس ک

ــال شــود.  ــز فع ــان نی اصفه

تجربیات بازنشستگان آب و فاضالب 
روستایی فراموش نمی شود

رئیــس اداره توســعه منابــع انســانی و آمــوزش 
ــان  ــتان اصفه ــتایی اس ــاب روس ــرکت آب و فاض ش
ــگان در  ــتان گلپای ــور شهرس ــد از ام ــیه بازدی در حاش
منــزل آقــای شمســعلی حقیقــت بازنشســته آبفــار 
ــتفاده از  ــت: اس ــت  وگف ــور یاف ــتان، حض آن شهرس
تجربیــات همــه ایــن عزیــزان بایــد در دســتور کار قرار 

ــرد.  گی
حســن خرســند، در ایــن دیــدار، بازنشســتگان را 
ــوص  ــه خص ــه ب ــمند جامع ــی و ارزش ــر تجرب ذخای
شــرکت آبفــار اصفهــان دانســت و گفت :بازنشســتگان 
ــه  ــد و روحی ــد ش ــوش نخواهن ــگاه فرام ــار هیچ آبف
ــواران در راســتای  ــن بزرگ ــادی ودلســوزی های ای جه
خدمــت رســانی در یــاد و خاطــر مــردم عزیــز 

ــد . ــد مان ــی خواهن ــتاها باق روس

سفر2روزه وزیر راه  و شهرسازی 
به اصفهان  

ــتان  ــه اس ــفر دو روزه ب ــازی در س ــر راه وشهرس وزی
ــروژه  ــد پ ــاح از چن ــد و افتت ــر بازدی اصفهــان عــاوه ب
ــی، احــداث واحــد  ــروژه ریل ــد از پ راهســازی و بازدی
مســکونی در بافــت فرســوده را در برنامــه خــود دارد.

عبــاس آخونــدی و جمعــی از معاونــان وی، امــروز و 
ــد اجرایــی پــروژه  ــا حضــور در اصفهــان از رون فــردا ب
آزاد راه شــرق اصفهــان بازدیــد می کننــد و بــا افتتــاح 
ادامــه آزادراه غــرب اصفهــان، از بافــت فرســوده محلــه 
ــتگاه راه  ــتان، ایس ــرو بهارس ــروژه مت ــاد، پ ــت آب هم
آهــن ریــز و ۱۲ کیلومتــر خــط اتصــال بــه فوالدمبارکــه 
ــن شــهر  ــی زری ــروژه دوخطــه شــدن مســیر ریل و پ
بــه بافــق بازدیــد خواهنــد کرد.آخونــدی در ایــن ســفر 
کلنــگ احــداث ادامــه مســیر کنارگــذر غــرب اصفهــان 
ــول ۲8  ــه ط ــیراز ب ــان – ش ــمت آزادراه اصفه ــه س ب

کیلومتــر را بــر زمیــن مــی زنــد.

نخستین هواپیمای پسا برجامی 
در فرودگاه کاشان به زمین نشست

نخســتین هواپیمــای مــدرن ATR7۲- 600 پســا 
ــه شــرکت هواپیمایــی جمهــوری  ــق ب برجامــی متعل
اســامی ایــران )ُهمــا (کــه بــرای مســیرهای کوتــاه 
بــرد و مناطــق کــم برخــوردار اســتفاده مــی شــود، روز 
ســه شــنبه در فــرودگاه کاشــان بــر زمیــن نشســت.

ــان  ــرودگاه کاش ــل ف ــر عام ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
گفــت: پــرواز ایــن هواپیمــا از مبــدا تهــران بــه مقصــد 
ــه منظــور بررســی  ــه صــورت آزمایشــی ب کاشــان و ب
زیرســاخت های پــروازی فــرودگاه کاشــان بــرای 

ــد. ــام ش ــه ای انج ــای برنام ــراری پروازه برق
ســید مســعود مســعودی، بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
ــاه  ــای کوت ــراری پروازه ــرای برق ــی ب ــرواز آزمایش پ
ُبــرد فــرودگاه کاشــان انجــام شــد، افــزود: پروازهــای 
کاشــان - رشــت، کاشــان - شــیراز ، کاشــان - تهــران 
ــام  ــا انج ــوع هواپیم ــن ن ــا ای ــهد ب ــان - مش و کاش
ــافر ،  ــر مس ــت 70 نف ــا ظرفی ــا ب ــن هواپیم ــود. ای ش
ــداری شــده پــس از لغــو  یکــی از 6 هواپیمــای خری

ــی شــدن برجــام اســت.  ــا و اجرای ــم ه تحری

بازدید مدیرکل تعاون اصفهان
 از شیر پگاه 

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
اصفهــان، در بازدیــد از شــرکت شــیر پاســتوریزه پــگاه 
اصفهــان، بــا بیان اینکــه در مســئله ایمنی و بهداشــت 
بایــد بســیار حســاس بــود، گفــت:  محیــط کار 
ــن  ــط کار از مهم تری ــی و بهداشــت محی مســئله ایمن
در  وزارتخانــه  و  روابــط کار  دغدغه هــای معاونــت 

کارگاه هاســت.
 محســن نیرومنــد ، هــدف از ایــن بازدیــد را اهمیــت 
بحــث حفاظــت فنــی و بهداشــت کاردر شــرکت هــا و 
ــل  ــایی عوام ــزود: شناس ــت و اف ــات دانس کارخانه ج
ــه  ــوع حادث ــر در وق ــازمانی موث ــای درون س و زمینه ه
نقــش بســزایی در تقویــت موضــوع حفاظــت فنــی و 

بهداشــت کار اصفهــان خواهــد داشــت.

کودکخردسالبراثرسقوطازسیوسهپلجانخودراازدستداد

،،
درچــارت جدیــد شــهرداری، برخی از 
ســازمان هــای وابســته در یکدیگــر 
معاونــان  تعــداد  و  شــده  ادغــام 
شــهرداری تغییــر پیــدا مــی کننــد.
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تحوالت بنیادین در شهرداری و شورای شهر اصفهان آغاز شد؛ 

ازراهاندازیآزمایشگاهسنجشآلودگیهواتااستفادهبیشترازانرژیخورشیدی
معین: تشکیالت شهرداری دچار تغییرات اساسی خواهد شد
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کوتاه اخبار 

24 میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدهای تولیدی 

ــال  ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
و بختیــاری گفــت: ۲۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان 
ــی اســتان پرداخــت  ــه ۲۰ واحــد صنعت ــق ب تســهیالت رون

می شــود. 
نعیــم امامــی در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
اســتان بــا اشــاره بــه برگــزاری ۲۰7 جلســه ســتاد تســهیل 
در اســتان اظهــار داشــت: امــروز مشــکالت 7 واحــد 
ــی،  ــائل بانک ــه مس ــتان در زمین ــاورزی اس ــی و کش صنعت
تأمین اجتماعــی و زیرســاخت ها از جملــه آب مطــرح و 

ــد. ــی ش بررس
وی بــه مصوبــه ســتاد در خصــوص تســهیالت رونــق اشــاره 
کــرد و افــزود: پرداخــت ۲۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان 
تســهیالت رونــق بــه ۲۰ طــرح و واحــد صنعتــی اســتان در 
ایــن جلســه مصــوب شــد کــه ایــن میــزان تســهیالت زمینه 

اشــتغال ۲۴1 نفــر را تــا پایــان ســال فراهــم  کنــد.

نوسانات قیمت »پسته« با راه اندازی 
»بورس پسته« برطرف می شود 

ــاد کشــاورزی شــمال اســتان کرمــان گفــت:  ــر کل جه مدی
ــانات  ــاهد نوس ــته ش ــت پس ــل برداش ــاله در فص همه س
ــورس پســته  ــدازی ب ــا راه ان ــه ب قیمــت پســته هســتیم ک

ــود.  ــع می ش ــکل مرتف ــن مش ای
عبــاس ســعیدی اظهــار   داشــت: یکــی از ویژگی هــای 
فــروش محصــوالت کشــاورزی از جملــه پســته و خرمــا در 
بــورس، فــروش نقــدی اســت و کشــاورز بالفاصلــه بــه پــول 

ــد. ــود می رس خ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته حــدود 11۲ هــزار 
تــن پســته در اســتان کرمــان برداشــت شــد گفت: برداشــت 
امســال پیش بینــی  و  آغــاز شــده  اســتان  در  پســته 
می شــود 1۵۰ هــزار تــن محصــول پســته از باغــات اســتان 

برداشــت شــود.
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی شــمال اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه حــدود 9۰درصــد پســته اســتان کرمــان صــادر 
می شــود افــزود: همه ســاله در فصــل برداشــت پســته 
شــاهد نوســانات قیمــت پســته هســتیم کــه بــا راه انــدازی 

ــود. ــع می ش ــکل مرتف ــن مش ــته ای ــورس پس ب

راه اندازی اورژانس شیمیایی و 
پرتویی در استان یزد 

مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ارائــه 
طــرح پیشــنهادی پایــش آب در یــزد از راه انــدازی اورژانــس 

شــیمیایی و پرتویــی در اســتان یــزد خبــر داد. 
محمدصــادق طهماســبی در جلســه شــورای پدافنــد اســتان 
ــل در  ــد غیرعام ــت پدافن ــت تقوی ــه اهمی ــا اشــاره ب ــزد ب ی
کشــور و اســتان یــزد، اظهــار داشــت: طــرح پیشــنهاد 
ــرای سالم ســازی منابــع  ــا طــرح پایــش آب ب لحظــه ای ی

ــت. ــده اس ــتان داده  ش ــرب اس آب ش
مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتان یزد خاطرنشــان کــرد: با 
توجــه بــه تهدیداتــی کــه از جانــب گروه هــای تکفیــری در 
رابطــه بــا آلــوده کــردن منابــع آب مطــرح  شــده بــود، طرحی 
ــزد  ــتان ی ــل در اس ــه از قب ــی ک ــش بوم ــه دان ــه ب ــا توج ب

وجــود داشــت الگــو گرفتــه شــد.
دبیــر شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان یــزد ادامــه داد: در 
ــودن آب هــای شــرب،  ــان از ســالم ب ــرای اطمین گذشــته ب
ــده  ــد کــه در آن هــا ماهــی زن از منابعــی اســتفاده می کردن
وجــود داشــته باشــد و وجــود ماهــی در آب نشــان از ســالم 
ــوده اســت و همــکاران مــا  ــودن آن منبــع ذخیــره آبــی ب ب
نیــز قــرار اســت بــا الگو گیــری از ایــن روش، ســالم بــودن 

آب هــای اســتان را مشــخص کننــد.

راه اندازی درمانگاه »عمومی و 
تخصصی« در چهارمحال و بختیاری  
بختیــاری  و  چهارمحــال  اجتماعــی  درمــان  مدیــر 
گفــت: درمانــگاه عمومــی و تخصصــی در بیمارســتان 
شهرســتان  توابــع  از  فرخ شــهر  شــهر  تأمین اجتماعــی 

می شــود.  راه انــدازی  شــهرکرد 
محمــود جاویــد در بازدیــد از بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی 
فرخ شــهر اظهــار داشــت: در بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی 
امــام علــی)ع( فرخشــهر  بهســازی و توســعه خدمــات را 
ــم. ــرار داده ای ــات و فعالیت هــای خــود ق ــت اقدام در اولوی

ــرار  ــتور کار ق ــه در دس ــعه هایی ک ــی از توس ــزود: یک وی اف
دارد، اورژانــس ایــن بیمارســتان اســت کــه از 7۰۰ متــر بــه 
1۲۰۰ متــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲ میلیــارد تومــان توســعه 

می یابــد.
مدیــر درمــان اجتماعــی چهارمحــال و بختیاری خاطرنشــان 
کــرد: یکــی دیگــر از خدمــات آینــده ایــن بیمارســتان ایجــاد 
درمانــگاه عمومــی و تخصصــی در محوطــه بیمارســتان 
اســت؛ چــرا کــه در حــال حاضــر درمانــگاه ایــن بیمارســتان 
ــا  ــک ب ــای باری ــا در راهروه ــا وجــود پزشــکان خــوب ام ب
ــان  ــم در زم ــه امیدواری ــتیم ک ــه رو هس ــار  روب ــع بیم تجم

کوتــاه ایــن توســعه را نیــز انجــام بدهیــم.

۳4 درصد مددجویان کمیته امداد 
سالمند هستند 

ــواده  ــالمت خان ــت و س ــاون حمای ــیبانی، مع ــر ش ناص
کمیته امــداد اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــان تح ــد مددجوی ۳۴درص
ــو  ــزار مددج ــت: 199 ه ــتند، گف ــالمند هس ــتان س اس
تحــت حمایــت کمیته امــداد اســتان کرمــان قــرار دارنــد 
ــان ســالمند  ــن مددجوی ــر از ای ــزار و ۶۲۳ نف ــه ۶7 ه ک

ــتند. هس
ــی  ــای متنوع ــاد برنامه ه ــن نه ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــا مشــکالت  ــود و ســازگاری ب ــه بهب ــا هــدف کمــک ب ب
ــان پیش بینــی  ــرای ایــن مددجوی زندگــی ســالمندان ب
کــرده اســت، افــزود: پرداخــت کمــک معیشــت، تأمیــن 
ــن  ــای وام کارگشــایی و تأمی ــای مســکن، اعط هزینه ه
ــداری ســالمندان  هزینه هــای بهداشــت و درمــان و نگه
ــه  ــتان ب ــداد اس ــات کمیته ام ــه خدم ــزل از جمل در من

ســالمندان تحــت حمایــت اســت.

میــراث  ســازمان  گردشــگری  معــاون 
فرهنگــی و گردشــگری کشــور بــر لــزوم 
بهره گیــری بیشــتر از ظرفیــت جاذبه هــای 
ــگر  ــذب گردش ــتای ج ــزد در راس ــی ی مذهب

ــرد. ــد ک تأکی
ــای  ــت اعض ــی در نشس ــد  محب خدای محم
کمیتــه گردشــگری مذهبــی و معنوی اســتان 
یــزد بــا تأکیــد بــر اینکــه مبحــث گردشــگری 
ــمند  ــم و ارزش ــیار مه ــث بس ــی از مباح یک
اســت، اظهــار داشــت: ایــن بحــث بــا توجــه 
ــد  ــه دارد می توان ــه داشــته های بســیاری ک ب
از جهــات مختلــف دارای اهمیــت باشــد 
و اســتان یــزد نیــز در مباحــث فرهنگــی، 
بســیار  بوم گــردی  و  مذهبــی  تاریخــی، 
ــت های  ــذب توریس ــٔه ج ــذار و در زمین تأثیرگ

ــت. ــذار اس ــی تأثیرگ خارج
معــاون ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش و صنایع دس
ــمت  ــه س ــور ب ــاختمان ها در کش ــای س نماه
نمادهــای رومــی گرایــش پیــدا کــرده اســت، 
معیــار  داخلــی  طراحــان  تصریــح کــرد: 
خارجــی  بناهــای  را  خــود  طراحی هــای 

گذاشــته و ایــن مســئله ســبب می شــود 
کــه کشــور مــا کــه کشــوری تاریخــی اســت 
از حالــت ســنتی خــارج شــود و ایــن مســئله 

ــت. ــوب نیس ــور خ ــرای کش ب

ُبعــد  دو  را  بصــری  و  ذاتــی  ُبعــد  وی 
مــا  و گفــت:  عنــوان کــرد  صنایع دســتی 
می توانیــم بــا ایــن  همــه هنــری کــه در 
کشــور داریــم آن را وارد زندگــی جهانــی کنیــم 
و بــا ایــن توانایــی خــود، جهــان را در دســت 

بگیریــم.

ــد معنویــت  ــا بیــان اینکــه یــزد می توان وی ب
را در ُبعــد گردشــگری بــه دنیــا ســاطع کنــد، 
ــی  ــه توانای ــن  هم ــا ای ــگری ب ــزود: گردش اف
ــی  ــوی و دین ــگ معن ــد فرهن ــود می توان خ

ــد. ــان معرفــی کن ــه جهانی کشــور را ب
محب خدایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــما 
ــام  ــص ای ــان مخت ــه کارهایت ــد ک ــد بدانی بای
و مناســبت های خــاص نیســت و دقــت 
ــاب اســالمی  ــگ ن ــه فرهن داشــته باشــیم ک
ــژه اســت،  ــران یــک فرهنــگ خــاص و وی ای
تصریــح کــرد: ما بایــد تفکــر و داشــته هایمان 
و  گردشــگری  جاذبه هــای  قالــب  در  را 
 رفتــار و منــش خــود بــه جهانیــان ارائــه 

کنیم.
معــاون ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی کشــور خاطرنشــان کــرد: 
بــا  خارجــی  توریســت های  از  بســیاری 
مشــاهده رفتــار و منــش مــردم ایــران تفکراتی 
کــه درگذشــته از ایرانیــان داشــتند را بــه 
فراموشــی می ســپارند و حتــی مبلغــی بــرای 
خارجی هــای  مشــوق  و  بــوده  کشــورمان 
دیگــر بــرای حضــور در ایــران می شــوند.

وی اظهــار داشــت: مــا بایــد به گونــه ای 
کارکنیــم کــه آثــار کارهایمــان مانــدگاری 
داشــته باشــد و جامعــه ذی نفعــان را شــکل 
دهیــم و هرچــه ایــن جامعــه بزرگ تــر شــود 

ــت. ــد داش ــتر خواه ــدگاری بیش مان
ــا اشــاره بــه اینکــه در طــرح  محب خدایــی ب
ــزد در  ــتان ی ــت اس ــگری اولوی ــی گردش مل
بخــش کویرگــردی عنــوان  شــده اســت، 
گفــت: عــالوه بــر پتانســیل شــهر دارالعبــاده 
بخــش  مختلــف،  بخش هــای  در  یــزد 
فرهنگــی و تاریخــی یــزد بــه نســبت بخــش 
ــر  کویرگــردی قــوی نیســت و اگــر تمرکــز ب
روی تقویــت ایــن بخــش باشــد مانــدگاری 
توریســت در ایــن شــهر بیشــتر اســت و 
ــه  ــزد ب ــتان ی ــرای اس ــیاری را ب ــع بس مناف

دنبــال دارد.

وی بــا بیــان اینکــه اســتان یــزد می توانــد در 
ــردی  ــردی و تاریخ گ ــه اول کویرگ ــور رتب کش
را بــه خــود اختصــاص دهــد، گفــت: بــا 
ــر در  ــزد اگ ــتان ی ــیل اس ــه پتانس ــه ب توج
ایــن بخــش تمرکــز کافــی داشــته باشــید در 
آینــده نزدیــک بــه نتیجــه دلخــواه و مطلــوب 

می رســید.
معــاون ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری 
ظرفیــت  افــزود:  کشــور  صنایع دســتی  و 
ــی  ــد یک ــور می توان ــارج از کش ــای خ یزدی ه
ــزد  ــه اســتان ی ــای جــذب گردشــگر ب از راه ه
باشــد، به گونــه ای کــه هــر مقیمــی در خــارج 
از کشــور در جــذب توریســت بــرای ســفر بــه 
ایــن اســتان تــالش کنــد، بــا ایــن کار هرســاله 
توریســت های  چشــمگیر  حضــور  شــاهد 

ــزد باشــیم. خارجــی در کشــور و اســتان ی

معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور تأکید کرد:

لزوم معرفی جاذبه های معنوی یزد 
برای گردشگران خارجی

بــه گــزارش  کیمیــای وطــن بنــا به اعــالم روابــط عمومی 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان، ایــن 
ــش  ــت، کاه ــز مدیری ــدم تمرک ــتای ع ــازمان در راس س
تصدی گــری دولــت در زمینــه قیمــت و نرخ گــذاری 
و تفویــض اختیــار بیشــتر بــه واحدهــای صنفــی و 
ــورد  ــات م ــی کاال و خدم ــازار رقابت ــه ســوی ب ــت ب حرک
عرضــه واحدهــای صنفــی و بــه اســتناد مصوبــه یکصد و 
چهاردهمیــن جلســه هیئــت عالــی نظــارت، نرخ گــذاری 
ــه اســتثنای رشــته های اولویــت  کلیــه کاال و خدمــات ب
نمایشــگاه  رانندگــی،  آموزشــگاه های  یک)خدمــات 
ــم و  ــان حجی ــالک، ن ــات مشــاورین ام ــل، خدم اتومبی
نیمه حجیــم و توقف گاه هــا( تعییــن قیمــت فــروش 
ســایر کاال و خدمــات صنفــی در چهارچــوب ضوابــط 

صنفــی  مربوط)واحدهــای  ســود  و  قیمت گــذاری 
تولیــدی، خدمــات فنــی و خدماتــی( و درصدهــای 
ســود عمــده و خرده فروش)واحدهــای توزیعــی( رأســا 

ــرد. ــام می گی ــی انج ــای صنف ــط واحده توس
درخواســت  گرامــی  شــهروندان  تمامــی  از  لــذا 
ــه  ــبت ب ــه نس ــاج روزان ــد مایحت ــگام خری ــود هن می ش
ــد.  ــدام نماین ــی اق ــای صنف ــور از واحده ــت فاکت دریاف
ــور  ــه فاکت بدیهــی اســت در صــورت عــدم صــدور و ارائ
ــم از  ــف اع ــه تخل ــا هرگون ــی و ی ــد صنف ــط واح توس
ــه کاال و  ــدم عرض ــب، ع ــی، تقل ــی، کم فروش گران فروش
ــن 1۲۴  ــماره تلف ــا ش ــریعًا ب ــب را س ــات و... مرات خدم
ســتاد خبــری معاونــت نظــارت و بازرســی ایــن ســازمان 

ــد. ــالع دهن اط

ــدن  ــت و مع ــزرگ صنع ــگاه ب ــومین نمایش ــی س ــر اجرای مدی
اســتان یــزد از برگــزاری ســومین نمایشــگاه صنعــت و معــدن 

ــر داد.  ــزد خب اســتان ی
ــزرگ  ــگاه ب ــومین نمایش ــی س ــر اجرای ــرداری مدی ــان س پیم
ــگاه  ــومین نمایش ــت: س ــزد گف ــتان ی ــدن اس ــت و مع صنع
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــزد ب ــتان ی ــدن اس ــت و مع ــزرگ صنع ب
رویــداد صنعتــی و معــدن اســتان، امســال 9 لغایــت 1۲ 
بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در  آبان مــاه 
ــش از 1۰۰  ــد شــد. ســرداری از حضــور بی ــزار خواه اســتان برگ
شــرکت معتبــر از سراســر کشــور در نمایشــگاه بــزرگ صنعــت 
ــن شــرکت ها در حــوزه  ــزود: ای ــر داد و اف و معــدن اســتان خب
ــای  ــه کارگاه ه ــواد اولی ــد، م ــوط تولی ــین آالت خط ــد ماش تولی
ــع  ــادن و صنای ــری، مع ــوژی، ریخته گ ــوالد، متال ــی، ف صنعت

معدنــی، ابــزار آالت، لیفتــراک و باالبــر، خدمــات فنی مهندســی، 
مشــاوره ای، بازاریابــی و اتوماســیون فعالیــت دارنــد. وی عنــوان 
کــرد: ایــن نمایشــگاه بــا مجــوز وزارت صنعــت معــدن و تجــارت 
ــزد،  و همــکاری ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ی
شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان یــزد، شــرکت 
مهــرآوران، خانــه صنعــت و معــدن یــزد، شــرکت شــهرک های 
صنعتــی، نظــام مهندســی معــدن و انجمــن فــوالد ایــران برگــزار 
مــی شــود. مدیــر اجرایــی ســومین نمایشــگاه بــزرگ صنعــت و 
معــدن اســتان یــزد افــزود: عالقمنــدان به شــرکت در نمایشــگاه 
ــایت  ــه آدرس س ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ــد ب می توانن
ــا  ــا ب ــرده و ی ــه ک ــه نشــانی www.mehrexpo.com مراجع ب
شــماره های ســتاد برگــزاری ۰۳۵۳۶۲7۲۲۰۲ و ۰91۳۵۲۰۴۵7۲ 

تمــاس حاصــل کننــد.

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب ــی رئی ــال کریم کم
ــت:  7۰۰  ــار داش ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــق ب ــتان باف شهرس
کیلوگــرم چــوب تــاغ بــدون اخــذ مجــوز از ایــن اداره از یــک 

ــد. ــف ش ــار کش ــتگاه وانت ب دس
کریمــی افــزود: در پــی گشــت حفاظتــی از ســوی مأموریــن 
ــتان  ــن آباد شهرس ــه حس ــی منطق ــی مل ــن اداره در اراض ای
بافــق، از یــک دســتگاه وانت بــار، میــزان 7۰۰ کیلوگــرم چــوب 

تــاغ بــدون اخــذ مجــوز از ایــن اداره کشــف شــد.
وی  ادامــه داد: وانت بــا ر مذکــور بــه همــراه محمولــه 
ــی شهرســتان  ــام قضای ــا مق ــی ب کشف شــده طــی هماهنگ

ــود. ــی ش ــی آن ط ــل قانون ــیر مراح ــا س ــده ت ــف ش توقی
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان بافــق 
مــاده ۴۲ قانــون حفاظــت از منابــع طبیعــی را یــادآور شــد و 

ــردن،  ــدن و ریشــه کن ک ــون بری ــن قان ــا ای ــق ب ــزود: مطاب اف
ــال از  ــزم و زغ ــه چــوب، هی ــال و درخــت و تهی ســوزاندن نه
منابــع ملــی و توده هــای جنگلــی بــدون اخــذ پروانــه از اداره 
ــا ۶  ــه 11 روز ت ــب، ب ــت و مرتک ــوع اس ــی ممن ــع طبیع مناب
مــاه حبــس تأدیبــی و پرداخــت جریمــه نقــدی طبــق نظــر 

ــن اداره محکــوم اســت. ــع ای ــگل و مرت کارشــناس جن
کمــال کریمــی بــا بیــان اینکــه عرصه هــای منابــع طبیعــی و 
دولتــی شهرســتان بافق وســعتی بیــش از ۸۵۰ هــزار هکتار از 
ســطح شهرســتان را دربرمــی گیــرد، از عمــوم مــردم خواســت 
ــه تصــرف و تجــاوز اراضــی  ــا در صــورت مشــاهده هــر گون ت
ــا شــماره تمــاس ۳۲۴۲۲۰۶۰  ــن اداره را ب ــی، ای ــی و دولت مل
ــاس  ــبانه روزی 1۵۰۴ تم ــگان و ش ــن رای ــا تلف ــا ب ــع و ی مطل

حاصــل کننــد.

Kh.Hoseeinzadeh@eskimia.ir
خاطرهحسینزادهشهرکرد

رئیــس حفاظــت محیط زیســت بروجــن گفــت: بــا تغییــر 
ــن و  ــه نوی ــنتی ب ــاورزی از س ــش کش ــاری بخ روش آبی
مدیریــت در مصــرف طــی چنــد ســال گذشــته، آب دو دهنه 
چشــمه دائمــی جــوی گل و دو رشــته قنــات باالدســت بــه 

تــاالب گندمــان ایــن شهرســتان جــان دوبــاره بخشــید.
مرتضــی منصــوری بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــا شــروع 
ــاورزی در  ــش کش ــاری بخ ــدن آبی ــم ش ــز و ک ــل پایی فص
شــش روســتای باالدســت تــاالب گندمــان، آبگیــری ایــن 

ــاز شــد. ــی آغ ــی و بین الملل ــه مل منطق
ــز اراضــی کشــاورزی مناطــق  ــر در کشــت و تجهی وی تغیی
روســتایی باالدســت در راســتای صرفه جویــی آب طــی 

چهارســال گذشــته، نخســتین بــار ایــن تــاالب طــی ســال 
ــرد. ــظ ک ــاری ۶۰درصــد از آب موجــود خــود را حف ج

رئیــس حفاظــت محیط زیســت بروجــن، مشــارکت مــردم 
در حفــظ و احیــای تــاالب را بــا وجــود پدیــده خشک ســالی 
ــا  ــق ب ــاس تواف ــرد: براس ــح ک ــت و تصری ــمند دانس ارزش
ــازاد  ــاالب، آب م ــه ت ــر حقاب ــالوه ب ــه، ع ــاورزان منطق کش
ــت  ــاالب هدای ــن ت ــمت ای ــه س ــز ب ــاورزی نی ــش کش بخ
می شــود. تــاالب بین المللــی گندمــان بــا 9۸۰ هکتــار 
وســعت و ۲ هــزار و ۲19 متــر ارتفــاع از ســطح دریــا، جــزو 
ــتگاه   ــن زیس ــران و مهمتری ــری ای ــر پرنده نگ ــاالب برت 1۰ ت
ــی و  ــدگان بوم ــم پرن ــکان دائ ــرای اس ــور ب ــوری کش جان
ــری  ــه در7۰ کیلومت ــدگان مهاجــر اســت ک تخم گــذاری پرن

ــرار دارد. ــهرکرد ق ش

استانها

با ابالغ ماده قانونی؛

آغاز حذف برچسب قیمت در کرمان 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق:

۷۰۰ کیلوگرم چوب تاغ غیرمجاز در بافق کشف شد 

مدیر اجرایی سومین نمایشگاه بزرگ صنعت و معدن استان یزد خبر داد:

برگزاری بزرگترین گردهمایی صنعتگران و معدنکاران 
رئیس حفاظت محیط زیست بروجن:

تاالب بین المللی گندمان آبگیری شد

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

60درصد زائران اربعین از ناوگان 
حمل و نقل عمومی استفاده می کنند 

ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل و نق ــازمان راه ــافر س ــل مس ــر حمل و نق ــر کل دفت مدی
ــاوگان حمل و نقــل عمومــی اســتفاده  ــران اربعیــن از ن کشــور گفــت: ۶۰درصــد زائ

می کننــد. 
حمیدرضــا شــهرکی ثانــوی در ســفر بــه چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکه 
ــار داشــت:  ــد، اظه ــت می کنن ــل در کشــور فعالی دو هــزار و ۴۰۰ شــرکت حمل و نق

ــد. ــت می کنن ــل مســافر فعالی ــه حمل و نق ــن شــرکت ها در زمین ای
حمل و نقــل  و  راهــداری  ســازمان  مســافر  حمل و نقــل  دفتــر  کل  مدیــر 
ــوس،  ــرکت های مینی ب ــامل ش ــرکت ها ش ــن ش ــه داد: ای ــور ادام ــاده ای کش ج

ترکیبــی هســتند. و  اتوبوس رانــی، ســواری 
 2400 شرکت حمل و نقل در کشور فعالیت می کنند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش کیفیــت خدمــات جابه جایــی مســافر از 
مهم تریــن اهــداف ســازمان راهــداری و حمل و نقــل جــاده ای کشــور اســت، 

ــاده  ــی در ج ــی و خدمات ــات رفاه ــای خدم ــدازی مجتمع ه ــت: راه ان ــار داش اظه
ــت. ــور اس ــاده ای کش ــل ج ــداری و حمل و نق ــازمان راه ــداف س ــن اه از مهم تری

ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل و نق ــازمان راه ــافر س ــل مس ــر حمل و نق ــر کل دفت مدی
ــی و  ــات رفاه ــای خدم ــدازی مجتمع ه ــداث و راه  ان ــت: اح ــار داش ــور اظه کش

ــت. ــری اس ــال پیگی ــت در ح ــا جدی ــتان ب ــای اس ــی در جاده ه خدمات
ــل  ــاوگان حمل ونق ــی توســط ن ــون جابه جای ــار داشــت: ســاالنه 17۰ میلی وی اظه

عمومــی جــاده ای در کشــور انجــام می شــود.
ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل و نق ــازمان راه ــافر س ــل مس ــر حمل و نق ــر کل دفت مدی
کشــور ادامــه داد: 1۲ هــزار دســتگاه اتوبــوس وظیفــه جابجایــی زائــران اربعیــن را 

در کشــور بــر عهــده دارد.
ــرای شــرکت در مراســم اربعیــن از  ــران ب ــا بیــان اینکــه بیشــترین زائ شــهرکی ب
ــران  ــد زائ ــرد: ۶۰درص ــد ک ــد، تأکی ــتفاده می کنن ــی اس ــل عموم ــاوگان حمل و نق ن
بــرای شــرکت در مراســم اربعیــن از نــاوگان حمل و نقــل عمومــی اســتفاده 

می کننــد.
ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل و نق ــازمان راه ــافر س ــل مس ــر حمل و نق ــر کل دفت مدی
کشــور در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســال تــردد از مــرز مهــران بیشــتر از ســایر 
مرز هــا اســت، تأکیــد کــرد: بیشــترین مســافران بــرای حضــور در مراســم اربعیــن 

بــه اســتان ایــالم ســفر می کننــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها

پسته های سرقتی بدون مقصد 
نصــرهللا عباســی فرمانــده انتظامــی رفســنجان گفــت: 
در اجــرای طــرح پاکســازی مناطــق آلــوده با انجــام کار 
اطالعاتــی و مراقبتــی توســط کالنتــری 1۲ بــا هماهنگی 
قضایــی در بازرســی از منــزل خانمــی کــه در امــر 
خرده فروشــی مــواد مخــدر و مالخــری اشــتهار داشــت 
مقــدار بیــش از ۴۰۰کیلوگــرم پســته تــر و خشــک 

ســرقتی کشــف شــد.
ــه  ــراف ب ــرد دســتگیر و ضمــن اعت ــن ف ــزود: ای وی اف
ــس در  ــات پلی ــد و تحقیق ــت ش ــود بازداش ــرم خ ج

ــه دارد. ــن ادام ــایر متهمی ــتگیری س ــوص دس خص
ــی و  ــوص قدردان ــن خص ــردم در ای ــکاری م وی از هم
از شــهروندان خواســت هرگونــه مــورد مشــکوک را بــه 

پلیــس 11۰گــزارش کننــد.

دانش آموز کرمانی 
رتبه ویژه المپیاد نانو 

محمدمحســن بیگــی ، مدیــر کل آموزش و پــرورش 
ــژاد،  ــن بلوچی ن ــرح ام البنی ــت: ط ــان گف ــتان کرم اس
دانش آمــوز بمــی بــا موضــوع تهیــه فیلتــر طبیعــی نانــو 
کامپوزیتــی اکســید آهــن و الیــاف خرمــا جهــت حذف 
آالینده هــای سنگین)ســرب و جیــوه و..( از آب هــا 
ــت  ــا قابلی ــژه ب ــوان وی ــو عن ــاد نان ــتمین المپی در هش

ــرد. ــب ک ــازی را کس تجاری س
وی بــا بیــان اینکــه طرح هــای دانش آمــوزی بــا 
نانوکامپوزیت هــا،  جملــه  از  متنوعــی  موضوعــات 
ــدگان  ــو ذرات و فیلترهــا برن کاتالیزورهــا، پلیمرهــا، نان
ــن ۴۰  ــرد: از بی ــح ک ــد تصری ــه بودن ــن برنام ــی ای اصل
طــرح برگزیــده فقــط طرح هــای ام البنیــن بلوچی نــژاد 
دانــش آمــوز نهــاد ترویجــی نانــو پژوهشســرای 
دانش آمــوزی رویــان شهرســتان بــم بــا موضــوع 
تهیــه فیلتــر طبیعــی نانــو کامپوزیتــی اکســید آهــن و 
الیــاف خرمــا و اپلیکیشــن نانویــی بــاش توســط علــی 
ــاد  خســرو نژاد از خراســان رضــوی در هشــتمین المپی
ــا قابلیــت تجاری ســازی را کســب  ــو عنــوان ویــژه ب نان

ــد. کردن

 کشف 820کیلوگرم تریاک
در کهنوج 

مجیــد ســیمی سرپرســت دادســرای عمومــی و انقالب 
شهرســتان کهنــوج از کشــف ۸۲۰کیلــو گــرم مــواد 
مخــدر از نــوع تریــاک در ســه عملیــات جداگانــه طــی 

ــر داد. ــد روز گذشــته در ایــن شهرســتان خب چن
وی افــزود: درراســتای اجــرای ایــن عملیــات دو متهــم 
نیــز دســتگیر شــده و تحویــل مقامــات قضایــی شــده 

انــد.
ســیمی تصریــح کــرد: دســتگاه قضایــی بــا ســرعت و 
ــواد مخــدر  ــای کالن قاچــاق م ــه پرونده ه ــت ب قاطعی
رســیدگی خواهــد نمــود و بــا مجرمیــن برخــورد قاطــع 

قضایــی خواهــد نمــود.

ایجاد اشتغال برای 
فارغ التحصیالن  دانشگاهی 

ــرمایه گذاری  ــت از س ــذب و حمای ــر ج ــرکل دفت مدی
ــه در  ــت: 1۰درصــد اشــتغالی ک ــان گف اســتانداری کرم
ــود  ــاد ش ــان ایج ــتان کرم ــد در اس ــاری بای ــال ج س
فارغ التحصیــالن  بــرای  کارورزی  طــرح  محــل  از 

ــت.  ــگاهی اس دانش
ــت از  ــر جــذب و حمای ــرکل دفت ــی مدی ــد میرزای وحی
ســرمایه گذاری اســتانداری کرمــان در جلســه کارگــروه 
ــالغ  اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان گفــت: عــدم اب
بــه موقــع اعتبــارات در شــش مــاه اول امســال موجــب 
کنــدی رونــد ایجــاد اشــتغال شــده بــود کــه در شــش 
مــاه دوم ایــن کمبودهــا مشــخص شــده و ســهمیه هــر 

شهرســتان بــه آن ابــالغ شــده اســت.
ــرای ایجــاد 97۰ هــزار شــغل در  ــت ب ــزود: دول  وی اف
ســال جــاری برنامــه ریــزی کــرده اســت کــه حداقــل 
ــزار  ــود، ۳۴ ه ــاد ش ــتان ایج ــد در اس ــه بای ــغلی ک ش

شــغل اســت.

توزیع ۵0 بسته حمایتی 
لوازم التحریر 

ــرورش چهارمحــال  ــرکل آموزش و پ ــروز امیــدی مدی به
و بختیــاری از توزیــع ۵۰ بســته حمایتــی لوازم التحریــر 
بیــن دانش آمــوزان نیازمنــد منطقــه الران از توابــع 

ــر داد. شهرســتان شــهرکرد خب
وی افــزود: ایــن بســته ها شــامل کیــف و لوازم التحریــر 
ــه و  ــه تهی ــن منطق ــی از خیری ــط یک ــه توس ــت ک اس

توزیــع شــد.
امیــدی اضافــه کــرد: 1۰۰ بســته حمایتــی دیگــر نیــز در 
هفتــه آینــده بیــن دانش آمــوزان نیازمنــد منطقــه الران 

ــود. ــع می ش توزی

کیفیت و برداشت ذرت علوفه ای 
افزایش یافت 

ذبیــح هللا غریــب گفــت: امســال بــا توزیــع بــذر 
اصالح شــده زودرس و میــان رس کــم آب و تغییــر 
روش آبیــاری ســنتی بــه نویــن، کیفیــت ذرت علوفه ای 
در چهارمحــال و بختیــاری افزایــش یافــت و در مصــرف 

آب نیــز صرفه جویــی شــد.
وی همچنیــن از افزایــش میــزان تولیــد ایــن محصــول 
در اســتان خبــر داد و افــزود: انجــام طــرح کاداســتر و 
یکپارچه ســازی اراضــی، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
ترویجــی در زمــان کاشــت، داشــت و برداشــت، حمایت 
مســتقیم دولــت در اجــرای طرح هــای آبیــاری نویــن، 
پرداخــت تســهیالت بانکــی ارزان قیمــت و خریــد 
تضمینــی محصــول مــازاد بــر نیــاز کشــاورزان، مدیریت 
و کود هــای  مرغــوب  بــذر  از  بهره گیــری  و  مزرعــه 
ریزمغــذی از دالیــل ایــن افزایــش در کیفیــت و میــزان 

تولیــد اســت.
بختیــاری  و  چهارمحــال  جهادکشــاورزی  مدیــرکل 
اضافــه کــرد: امســال ســطح زیــر کشــت ذرت علوفه ای 
ــر  ــه از ه ــت ک ــار اس ــزار و ۲۰۰ هکت ــه ه ــتان س در اس
هکتــار بــه طــور میانگیــن ۵۵ تــن محصــول برداشــت 

می شــود.

،،
 معــاون گردشــگری ســازمان میــراث 
بــر  کشــور  گردشــگری  و  فرهنگــی 
لــزوم بهره گیــری بیشــتر از ظرفیــت 
جاذبه هــای مذهبــی یــزد در راســتای 

جــذب گردشــگر تأکیــد کــرد.

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
ــه  ــا توجــه ب ــاری گفــت: ب چهارمحــال و بختی
سرشــماری نفــوس و مســکن کشــور در ســال 
9۵، جمعیــت روســتایی اســتان 1۵درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش کاه
ــانه  ــاب رس ــع اصح ــی در جم ــهراب رئیس س
و مطبوعــات اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
سرشــماری نفــوس و مســکن کشــور در ســال 
ــاری حــدود  9۰، جمعیــت چهارمحــال و بختی
یــک میلیــون نفــر و جمعیــت روســتایی ۴۰۲ 
ــا  ــداد در ســال 9۵، ب ــن تع ــود ای ــر ب ــزار نف ه
1۵درصــد کاهــش بــه ۳۳9 هــزار و ۶۶7 نفــر 

ــت. ــیده اس رس
وی از وجــود 979 نقطــه آبــادی و مــکان 
ســکونت روســتایی در اســتان خبــر داد و 
افــزود: ایــن کاهــش جمعیــت زنــگ خطــری 
بــرای رشــد جمعیــت روســتایی به عنــوان 
ــی و  ــد، اصــل و اســاس اقتصــاد مقاومت مول

ــت. ــور اس ــدار در کش ــعه پای ــع توس منب
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــاری ب چهارمحــال و بختی
طــرح هــادی نقشــه توســعه روســتا اســت، 
ــادی ۵۲  ــرح ه ــال 9۵ ط ــرد: در س ــه ک اضاف
روســتا بــا اعتبــار یــک میلیــارد و ۸۵۵ میلیون 

ــار  ــا اعتب ــروژه ب ــداد 11۸ پ ــه و تع ــان تهی توم
ــان  ــون توم ــارد و ۳۳9 میلی ــوب ۸ میلی مص

اجــرا شــد.
ــا بیــان اینکــه در دو ســال گذشــته  رئیســی ب
ــتایی  ــطوح روس ــع از س ــر مرب ــزار مت ۵۰۰ ه
توســط قیــر یارانــه ای آســفالت شــده اســت، 
ادامه داد: ســهمیه ســال گذشــته قیــر یارانه ای 
اســتان در ســال گذشــته ۵ هــزار تــن بــود کــه 
ــن رســید و در صــورت  ــزار ت ــه 1۰ ه امســال ب
ــکن  ــاد مس ــه بنی ــارات الزم ب ــص اعتب تخصی
ــزار  ــوان 1۰ ه ــور، می ت ــالمی کش ــالب اس انق

تــن دیگــر نیــز ســهمیه گرفــت.

مســکن  بحــث  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ــول  ــد معل ــل دو فرزن ــای دارای حداق خانوار ه
ــب ۶۵۰  ــره در قال ــون ۴۳ فق ــتان تاکن در اس
میلیــون تومــان اعتبــار تســهیالت و ۲۸7 
میلیــون کمــک بالعــوض و بــه معلــوالن تحت 
ــار  ــا اعتب ــره ب ــتی ۲۴۴ فق ــش بهزیس پوش
۲ میلیــارد و 7۸۵ میلیــون تومــان اعتبــار 

تســهیالت پرداخــت شــده اســت.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۸ هــزار و ۶۵۰ 
ــهر های  ــتایی و ش ــر روس ــکن مه ــد مس واح
زیــر ۲۵ هــزار نفــر ســهمیه اســتان بــود کــه تــا 
ــق  ــن ســهمیه محق ــون 9۸.۵ درصــد از ای کن
ــان  ــن پای ــا جش ــر ب ــر مه ــا اواخ ــده و ت ش
مســکن مهــر، واحد هــای یاقیمانــده نیــز بــه 

می رســند.  بهره بــرداری 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش 15درصدی جمعیت روستایی در چهارمحال و بختیاری



توصیه های غذایی الزم 
در مراسم پیاده روی اربعین حسینی؛

 کاهش بیماری و مسمومیت
 با مصرف غذای گرم 

رئیــس انجمــن علــوم و صنایــع غذایــی ایــران گفــت: بــه منظــور ســهولت 
ــن  ــاده روی اربعی ــم پی ــران در مراس ــامت زائ ــظ س ــت و حف در فعالی
ــرم  ــای گ ــفر از غذا ه ــی س ــود ط ــه می ش ــران توصی ــه زائ ــینی، ب حس

ــد.  اســتفاده کنن
محمــد حســین عزیــزی در خصــوص برگــزاری مراســم اربعیــن گفــت: 
ــردی و  ــت ف ــت بهداش ــتای رعای ــد در راس ــراق بای ــور ع ــران در کش زائ
حفــظ ســامت خــود در مراســم پیــاده روی اربعیــن، توصیه هــای وزارت 

ــد. ــدی بگیرن ــه را ج ــازمان های مربوط ــت و س بهداش
وی افــزود: دادن نــذری یکــی از مراســم هــای مرســوم کشــور عــراق در 
ایــام پیــاده روی اربعیــن اســت کــه معمــوال  تنــوع باالیــی از موادغذایــی 
را در برمی گیرد.توصیــه می شــود زائــران تــا حــد امــکان از مــواد غذایــی 

ســاده تر در حیــن ســفر اســتفاده کننــد.
رئیــس انجمــن علــوم و صنایــع غذایــی ایــران خاطــر نشــان کــرد: مصرف 

غذا هــای گــرم در مراســم پیــاده روی اربعین از ســامت بیشــتری نســبت 
بــه غذا هــای ســرد برخــوردار اســت؛ چــرا کــه حــرارت غــذا منجــر بــه از 
ــال  ــده و احتم ــی ش ــواد غذای ــود در م ــای موج ــن میکروب ه ــن رفت بی

ــد. مســمومیت آن را کاهــش می ده
ــت در  ــع از فعالی ــک مان ــد و نم ــی، قن ــرف چرب ــرد: مص ــوان ک وی عن
پیــاده روی می شــود، بنابرایــن توصیــه می شــود زائــران در هنــگام 
مــواد غذایــی  اینگونــه  از خــوردن  پیاده روی هــای طوالنــی مــدت، 

خــودداری کننــد.
عزیــزی افــزود: افــرادی کــه دچــار حساســیت های غذایــی و محدودیــت 
ــرو ها در  ــواع کنس ــد از ان ــتند، می توانن ــاص هس ــای خ ــرف غذا ه در مص

طــی ســفر خــود اســتفاده کننــد. 
وی در پایــان یــادآور شــد: مصــرف انــواع مغز هــا در طــی پیــاده روی هــای 
ــی مــدت  ــاده روی طوالن ــی پی ــرژی و توانای ــد ان ــی مــدت، می توان طوالن
را تأمیــن کــرده  و بــه عنــوان بهتریــن تغذیــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
بــه منظــور پیشــگیری از بیمــاری هــای عفونــی و میکــروب هــا، توصیــه 
می شــود  حتمــا از آب هــای معدنــی پلمــپ شــده در حیــن ســفر 
اســتفاده شــود . همچنیــن مصــرف چــای مــی توانــد آب بــدن را تأمیــن 

کــرده و تشــنگی را بــه تعویــق انــدازد.

محمــد موســوی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد 
در ســنین  میانســالی  و کهنســالی  بیشــتر مبتــا به 
ــار  ــزرگ( می شــوند، اظه ــون  )روده ب ســرطان کول
ــکم در  ــد درد ش ــه مانن ــن عارض ــم ای ــرد: عائ ک
افــراد دیــده می شــود و همچنیــن  بیمــاران مبتــا 
بــه ســرطان روده بــزرگ  اجابــت  مزاجشــان  تغییــر  
ــن  ــرده اســت و گاهــی در مراحــل  پیشــرفته ای ک
بیمــاری  فــرد چنــد روز دچــار درد شــکم و تغییــر 

ــود. ــزاج می ش م
موســوی عنــوان کــرد: بیشــتر ســرطان های کولــون  
انفــرادی بــوده و جنبــه ارثــی و ژنتیکــی  نــدارد، امــا 
ــوده و  ــی  ب ــرطان ها فامیل ــوع س ــن ن ــی از ای برخ
ســابقه بــروز ایــن عارضه در دیگــر اعضــای خانواده  

دیــده شــده اســت امــا بــه طــور کلــی اکثر افــرادی 
ــوند،  ــزرگ می ش ــرطان روده ب ــه س ــا ب ــه مبت ک
جنبــه ارثــی نداشــته و در میانســالی و همچنین در 

کهنســالی  دچــار ایــن عارضــه می شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه ســرطان های ارثــی و فامیلــی 
ــد،  ــدا می کن ــروز پی ــر ب ــنین پایین ت ــتر در س بیش
ــی و  ــه فامیل ــرطان جنب ــه س ــی ک ــزود: هنگام اف
ــروز  ــر  ب ــنین  پایین ت ــتر در س ــی دارد، بیش ژنتیک
ــاوره  ــه مش ــرم ب ــاز مب ــراد نی ــن اف ــد و ای می یاب
ژنتیکــی دارنــد و همچنیــن دیگــر اعضــای خانواده 
نیــز بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری بایــد 

ــوند. ــش  ش آزمای
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــم  ــر ک ــون  در اث ــرد: ســرطان کول ــوان ک ــران عن ته

ــتفاده  ــری ، اس ــر کال ــواد پ ــرف م ــی ، مص تحرک
زیــاد از گوشــت، مصــرف کــم ســبزیجات و فیبــر  
و زمینه هــای خانوادگــی بــروز می کنــد و ایــن 
ــی و مصــرف  ــا چاق ــاط مســتقیمی ب عارضــه ارتب

ــم دارد. ــرب  و ورزش نامنظ ــی چ ــواد غذای م
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد در مراحــل مختلــف 
ــد،  ــه پزشــکان مراجعــه می کنن ــون  ب ســرطان کول
اظهــار کــرد: هنگامــی کــه غربالگــری ایــن بیماری 
انجــام می شــود، مــرگ و میــر ناشــی از آن کمتــر 
ــرادی کــه در مراحــل  ــه در اف ــه طــوری ک شــده؛ ب
ــن بیمــاری تشــخیص  داده می شــود،  ــی ای ابتدای
جراحــی  و شــیمی درمانی  و همچنیــن رادیوتراپــی  
منجــر بــه بهبــودی کامــل ایــن عارضــه و افزایــش 
طــول عمــر می شــود و همچنیــن افــرادی کــه در 
ــه  ــه پزشــکان مراجع ــاری ب ــی بیم مراحــل ابتدای
ــس  ــا در فرکان ــودی در آنه ــانس بهب ــد، ش می کنن

باالتــری  وجــود دارد.
ــفانه در  ــه متأس ــرادی ک ــرد: اف ــار ک ــوی اظه موس
مراحــل پیشــرفته بیمــاری ســرطان کولــون  بــه مــا 
ــلول های  ــه س ــل آنک ــه دلی ــد، ب ــه می کنن مراجع
ســرطانی از جــداره  روده و بافت هــای اطــراف  عبــور 
کــرده و بــه کبــد، ریــه، اســتخوان و همچنیــن مغز 
رســیده و اعضــای بــدن را درگیــر کــرده،  بهبــودی 
ــن  ــوده و ای ــاران میســر  نب ــن بیم ــرای ای ــل ب کام
افــراد درمــان می شــوند تــا عائمشــان  بهبــود 
یابــد و طــول عمــر آنهــا بــدون آنکــه بهبــودی کامل 

صــورت بگیــرد، افزایــش نســبی  داشــته باشــد.
ســرطان کولــون   بــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
یــک هشــدار جــدی محســوب می شــود تــا 
ــم  ــه عائ ــوده و ب ــود ب ــب خ ــتر مواظ ــراد بیش اف
ــراد  ــرد: اف ــح ک ــد، تصری ــه کنن هشــداردهنده  توج
ــش  ــک آزمای ــالیانه ی ــد س ــال بای ــاالی 50 س ب

ــا  ــرای خــون منفــی  داشــته باشــند و ی مدفــوع  ب
بعــد از 50 ســال دیگــر تســت شــورت  تلســکوپی  
ــاری  ــخیص بیم ــث  تش ــن کار باع ــه ای ــوند ک بش

کولــون  در مراحــل ابتدایــی می شــود.
موســوی  بــا بیــان اینکــه بــا انجــام تســت شــورت  
تلســکوپی ، پلیپ هــای ســرطانی در روده دیــده 
از  پلیپ هــا  برداشــتن  بــا  افــزود:  می شــوند، 
ســطح روده شــانس ســرطانی شــدن آنهــا از بیــن 
ــی  ــن، کم خون ــر آه ــد فق ــی مانن ــی رود و عائم م
و درد شــکم یــک هشــدار جــدی بــرای بــروز 

ســرطان روده بــزرگ  محســوب می شــود.
وی ادامــه داد: پزشــکان تمایــل دارنــد تــا بیمــاری 
ــازی  ــد کــه نی ــه تشــخیص دهن را در مراحــل اولی
ــود  ــی  وج ــد از جراح ــی بع ــای جانب ــه درمان ه ب
نداشــته باشــد  و شــانس بهبــودی  کامــل  افزایــش 

یابــد .
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همه چیز درباره سرطان روده بزرگ 

دانستنی های علمی

بعد از خوردن کیوی نخوابید!
حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 

پزشــکی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهــد.
 بعداز خوردن کیوی نخوابید!

کیــوی هضــم کننــده قــوی گوشــت اســت، آثــار قــوی 
ــی  ــکم خال ــا ش ــا ب ــده مخصوص ــر روی مع ــوی ب کی
وخوابیــدن بعــداز خــوردن آن، مــی توانــد باعــث 
ــزی  ــه بافــت معــده و حتــی خونری آســیب جــدی ب

ــده شــود. مع
 از بین بردن چین و چروک دور چشم 

آب ســیب طبیعــی مکمــل کــرم هــای دور چشــمتان 
خواهــد بود.ایــن آبمیــوه طبیعــی، بــه دلیــل دارا بــودن 
اســید مالیــک، چیــن و چــروک دور چشــم را از بیــن 

مــی بــرد.
 خواص پوست لیمو بر بدن

خــوردن پوســت لیمــو در پیشــگیری بیمــاری قلبــی، 
دیابــت، پوکــی اســتخوان، آرتریــت روماتوئیــد و 
ــز  ــردن آن نی ــو ک ــر اســت و ب ــی موث رماتیســم التهاب

ــود. ــون می ش ــار خ ــش فش ــث کاه باع
 سردردها را جدی بگیرید

ســردرد ناگهانی شــدید، ســردرد پیــش رونــده در حال 
ــا مشــکل دیگــری  افزایــش، ســردردی کــه همــراه ب
همچــون ضعــف دســت و پــا، خــواب رفتگی دســت و 
پــا و اختــال تعــادل یــا تــاری دیــد باشــد، الزم اســت 
ــی  ــت مهم ــت عل ــن اس ــود و ممک ــه ش ــدی گرفت ج
داشــته باشــد کــه در صــورت بــی توجهــی، مــی توانــد 

خطرنــاک باشــد.
 آلودگی هوا موجب کاهش رشد حافظه 

کودکان می شود 
ــاه  ــری کوت ــه قرارگی ــان داده ک ــات نش ــج مطالع نتای
ــیار  ــت بس ــا غلظ ــای ب ــرض آالینده ه ــدت در مع م
بــاال مــی توانــد تاثیــر بســیار نامناســبی بــر ســامت 

ــد.  ــته باش داش
البتــه تاثیــرات مخــرب آلودگــی هــوا در کــودکان 
مشــهودتر اســت؛ چراکــه ظرفیــت ریــه شــان کوچــک 

ــت. ــتر اس ــان بیش ــزان تنفسش و می
 بستنی را در جایخی یخچال نگه ندارید!

درجــه ســرمای جایخــی یخچــال، بــرودت الزم را 
بــرای نگهــداری بســتنی نــدارد و چــون بســتنی دارای 
ــه  ــت، ب ــکر اس ــوص ش ــه خص ــف ب ــات مختل ترکیب
ســختی منجمــد مــی شــود و تنهــا مکانــی کــه بــرای 
نگهــداری ایــن محصــول توصیــه مــی شــود، دمــای 
1۸- تــا 2۸- درجــه فریــزر اســت. در ایــن دمــا کیفیت 
بســتنی تــا ۹ مــاه بــه خوبــی حفــظ مــی شــود و اگــر 
کنــار محصــوالت معطــر و بــودار قــرار نگیــرد، تغییراتی 

در طعــم و بــوی آن نیــز ایجــاد نمــی شــود.
 با این چای، چربی شکمتان را آب کنید

چــای ســبز یکــی از شــناخته شــده تریــن انــواع چای 
ــد خــورده  ــا فوایــد ســامت مختلفــی پیون اســت و ب
ــواع چــای  ــن ان ــی از موثرتری اســت. چــای ســبز یک
بــرای کاهــش وزن نیــز محســوب مــی شــود. شــواهد 
ــا  ــبز را ب ــای س ــه چ ــد ک ــود دارن ــی وج ــل توجه قاب

ــد. ــد داده ان ــدن پیون ــی ب کاهــش وزن و چرب

تغذیه

مواد غذایی برای افزایش انرژی روزانه
ــبانه،  ــل ش ــتراحت کام ــود اس ــا وج ــراد ب ــب اف اغل
ــح، دچــار احســاس خــواب  ــگام صب ــاز هــم در هن ب
ــرای رفــع  آلودگــی مــی شــوند و نوشــیدن قهــوه را ب
ــی  ــن در حال ــد و ای ــی کنن ــاب م ــت انتخ ــن حال ای
ــت  ــن وضعی ــوه شــاید ای ــد قه ــه نمــی دانن اســت ک
ــا شــیرین  را بدتــر کنــد؛ بــه خصــوص اگــر همــراه ب

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــای مصنوع ــده ه کنن
ــه  ــد ک ــی وجــود دارن ــواد غذای در عــوض برخــی از م
ــتر از  ــه بیش ــدن روزان ــاداب مان ــا در ش ــت آنه خاصی

ــوه اســت. قه
 سرکه سیب: 

مخلــوط ســرکه ســیب همــراه بــا آب و عســل نــه تنها 
ــرای  ــود و ب ــی ش ــوب م ــنتی محس ــان س ــک درم ی
ــه  ــت، بلک ــد اس ــدن مفی ــی ب ــامت عموم ــظ س حف
ــرکه  ــن س ــود در ای ــیم موج ــا و پتاس ــیدآمینه ه اس
منجــر بــه رفــع خــواب آلودگــی و خســتگی هنــگام 

صبــح مــی گــردد.
 بلغور جو: 

ــا خســتگی  ــارزه ب ــرای مب ــی مناســب ب ــک خوراک ی
ــور جــو دوســر اســت.  بلغ

ایــن مــاده غذایــی حــاوی کربوهیــدرات هــای 
پیچیــده و بــا کیفیــت اســت کــه در بــدن بــه عنــوان 
گلیکــوژن ذخیــره شــده و ماننــد ســوخت بــرای مغــز 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــول روز اس ــا در ط ــه ه و ماهیچ
 آب: 

مصــرف آب، ســاده تریــن راه بــرای کمــک بــه بیــدار 
شــدن بهتــر هنــگام صبــح اســت. 

حتــی کــم آبــی خفیــف در بــدن مــی توانــد احســاس 
ناهوشــیاری را بیشــتر کنــد. در واقــع بســیاری از مــا 
هنــگام بیــدار شــدن، دچــار درجاتــی از کــم آبــی بــدن 

 . هستیم
ــتر  ــید، بیش ــی  نوش ــه م ــی ک ــد از آب ــر می خواهی اگ

ــد.  ــه کنی ــه آب اضاف ــو ب ــد، کمــی لیم ــره ببری به
ــد و  ــی  کن ــک م ــوارش کم ــتگاه گ ــه دس ــن کار ب ای
برخــورداری از دســتگاه گوارشــی قــوی، مهــم  تریــن 
نکتــه در بــاال نگــه داشــتن ســطح انــرژی محســوب 

مــی  شــود.
 نعناع: 

ســبزی  هــای دارای بــرگ  هــای ســبز تیــره، از جملــه 
مــواد غذایــی انــرژی  بخــش محســوب مــی  شــوند و 

در دســترس قــرار دارنــد. 
ــواد  ــا، م ــن  ه ــار از ویتامی ــا سرش ــبزی  ه ــن س ای
معدنــی و آنتــی  اکســیدان  هــا هســتند. اگــر زمانــی 
بــرای تهیــه یــک ظــرف بــزرگ ســاالد نداریــد، چنــد 
ســبزی را بــا مخلــوط  کــن هــم بزنیــد یــا آب بگیریــد 

ــید. و آن را بنوش
 تخم مرغ: 

ــدن  ــرای ب ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــد ان ــی  توانی ــما م ش
ــه دســت  ــه کامــل ب ــق یــک صبحان ــز را از طری و مغ
آوریــد؛ صبحانــه  ای کــه در آن پروتئیــن و چربــی 
وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا پروتئیــن و چربــی بــرای 

ــتند.  ــروری هس ــدن ض ــرژی ب ــن ان تامی

زیبایی

خوراکی های محبوب ناخن ها
ــار  ــک معی ــوان ی ــا به عن ــب از ناخن ه ــکان اغل پزش
از  اســتفاده می کننــد؛  بــدن  بــرای ســامت کل 
آنجایــی کــه بــدن مــواد مغــذی را در ابتــدا بــه 
اندام هــای حیاتــی می فرســتد، ناخن هــا اغلــب 
آخریــن عضــوی هســتند کــه موادمغــذی را دریافــت 
می کننــد، از ایــن جهــت در صــورت بــروز ســوء تغذیــه 
در بــدن، ناخــن هــا دچــار تغییــر مــی شــوند و حتــی 

ــد. آســیب مــی بینن
ــه  ــید، ب ــته باش ــالم داش ــی س ــر رژیم غذای ــی اگ حت
ــه مشــکاتی  ــا نیســت کــه ناخن هایتــان ب ایــن معن
ــوند؛  ــار نمی ش ــم دچ ــد ک ــدن و رش ــل کدرش از قبی
ــر  ــوک انگشــتانتان تاثی ــر  ن ــز ب ــک نی ــه ژنتی ــرا ک چ

می گــذارد. 
ــا وجــود ایــن مصــرف غذا هایــی کــه حــاوی مــواد  ب
ــه  ــد ب ــتند، می توان ــا هس ــوب ناخن ه ــذی محب مغ
ایــن عضــو بــدن کمــک کنــد تــا بــه بهتریــن شــکل 

رشــد کننــد.
ــادی اســید های چــرب  ــر زی ــاوی مقادی ــا ح آجیل ه
ــادام انتخــاب  امــگا 3 هســتند، امــا در ایــن میــان ب
بهتــری بــرای زیبایــی ناخــن هاســت؛ زیرا بیشــترین 
میــزان ویتامیــن E، منیزیــم و کلســیم را در مقایســه 
بــا ســایر آجیل هــا  دارد کــه  ایــن ویتامین هــا و 
ــت  ــتخوان ها و تقوی ــت اس ــه تقوی ــی ب ــواد معدن م
ناخــن  شکســتگی  از  و  ناخن هــا کمــک کــرده 

جلوگیــری می کننــد.
مــرغ سرشــار از ویتامیــن B، پروتئیــن و روی اســت و 
ایــن ترکیــب قدرتمنــد منجــر بــه تقویــت رشــد ناخن، 

مــو و پوســت شــود. 
مــرغ یــک پروتئیــن بــدون چربــی اســت. می توانیــد 
اســید آمینــه مــورد نیــاز را از مــواد غذایــی غیــر 

ــد. ــت کنی ــتی دریاف گوش
ســبزیجات تیــره رنــگ ماننــد لوبیــا، کلــم بروکلــی و 
ــه  ــن هســتند ک ــن و بیوتی ــی از  پروتئی ــم، غن گل کل
ــه حفــظ ســامت  در تولیــد کراتیــن پروتئینــی کــه ب
ناخن هــا و مــو کمــک می کنــد، نقــش موثــری 

ــد.  دارن
ــالم  ــده س ــان وع ــک می ــردان  ی ــای آفتابگ ــه ه دان
ــی شــوند  ــل از خــواب محســوب م ــده قب ــرای وع ب
و  مقادیــر فراوانــی منیزیــم دارنــد کــه موجــب رشــد 

می شــود. ناخن هــا 
ــه پرچــرب و شــیرین  ــی ک ــا طعــم معمول ماســت ب
نباشــد، بــه دلیــل غنــی بــودن از مــواد معدنــی چــون 
پروتئیــن، بیوتیــن، آهــن، منیزیــم، پتاســیم، کلســیم 
و ویتامیــن D مــاده غذایــی تقویت کننــده ناخــن  هــا 

محســوب مــی شــود.
ــرای  ــد ب ــیار مفی ــی بس ــاده غذای ــل م ــه کدوتنب دان
ســامت ناخن هــا محســوب مــی شــود ، ایــن دانــه 
سرشــار از ویتامیــن E، روی و فیبــر اســت و خاصیــت 
ــد. ــارزه می کن ــدن مب ــاب در ب ــا الته ــی دارد و ب قلیای

تخــم مــرغ درســت ماننــد ماهــی ســالمون، غنــی از 
ــی  ــوده و در زیبای ــن D ب ــن و ویتامی ــن، بیوتی پروتئی

ناخــن هــا بســیار تاثیرگــذار اســت.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و نهم: ايفاى نقش 
در پيروزى تحصيلى فرزند)3(

از امــور بديهــى اســت کــه والديــن در ترغيــب و 
تشــويق فرزنــدان خــود نســبت بــه فــرا گيــرى علــوم، 
ــده اى  ــده و ارزن ــن کنن ــش تعيي ــون و دروس نق فن
دارنــد. بــراى اينکــه پــدر و مــادر بتوانــد نقــش مثبــت 
و ارزنــده خــود را در پيــروزى تحصيلــى فرزنــد ايفــا 

کنــد، بايــد:
12 - بــراى اينکــه تــرس فرزنــد از شکســت برطــرف 
شــود و جــرأت و جســارت بــراى تجربــه کــردن 
داشــته باشــد، والديــن بايــد بــه او کمــک کننــد و از 
ــات  ــه تجربي ــد دســت ب ــا بتوان ــد ت او پشــتيبانى کنن
جديــد بزنــد و ايــن از طريــق ايجــاد فرصــت مناســب 
اســت کــه کــودک بــا اســتفاده از فرصــت ايجــاد شــده 
ــتپاچگى،  ــراس و دس ــرس و ه ــدون ت ــد ب ــى توان م
شکســت را بــه تجربــه بگــذارد و از شکســت نهراســد. 
ــر شکســتى خــود  ــه ه ــودک آموخــت ک ــه ک ــد ب باي
تجربــه اى بــزرگ و موفقيتــى ارزشــمند اســت؛ زيــرا 
شکســت باعــث مــى شــود کــه بــا شــناخت عوامــل 
ــک شــويم و  ــت نزدي ــرزى و موفقی ــه پي شکســت ب
ــفيد  ــيه س ــب س ــان ش ــه پاي ــد ک ــه ان ــت گفت درس
اســت و از پــى هــر ســختى آســانى خواهــد بــود؛ )اّن 

مــع الُعســر ُيســرا.(
13 - والديــن بايــد بــه کودکشــان کمــک کننــد تــا او 
بتوانــد بيانــات و ســخنان خــود را بــه صــورت خــوب، 
ــى  ــر کودک ــد، اگ ــرح کن ــا مط ــم و گوي ــن، منظ روش
بتوانــد مطلــب مــورد نظــرش را بــه خوبــى بيــان کنــد، 
مــى توانــد بــه راحتــى بــا ديگــران ارتبــاط برقــرار کنــد 

و بــه کســب علــم و دانــش بپــردازد.
ــان  ــان کودکم ــرف در ده ــه ح ــود ک ــب ب ــد مواظ باي
نگذاريــم، يعنــى اگــر جملــه اش را درســت ادا نکــرد، 
مــا بــراى او اصــاح نکنيــم؛ بلکــه بــه او وقــت بدهيم، 
حوصلــه و صبــر بــه خــرج دهيــم تــا او خــود موضــوع 
ــا  ــه م ــورش را ب ــد و منظ ــن کن ــش را روش و مطلب
بفهمانــد و هرگــز بــه او تذکــر ندهيــم کــه چــرا درســت 
ــخنت را  ــده س ــده بري ــرا بري ــى؟ چ ــى زن ــرف نم ح

بيــان مــى کنــى؟ ِمــن ِمــن مــى کنــى؟ ...
14 - ارتبــاط صميمانــه شــما پــدر و مادرهــا مــى تواند 
محيــط امــن و خوبــى بــراى يادگيــرى فرزندتــان بــه 
وجــود آورد. پــدر و مــادر بايــد بــا تشــويق ، پشــتيبانى، 
پيشــنهاد و پاســخ بــه ســواالت بچــه هــا ، آنهــا را در 
ــه  ــود روحي ــد خ ــه فرزن ــد و ب ــک کنن ــرى کم يادگي

بدهنــد. 
ــام دادن  ــه انج ــت ک ــه الزم اس ــن نکت ــادآورى اي ي
تکليــف کــودک، کمــک و پشــتيبانى از او بــه حســاب 
ــى مــى  ــراى او تلق ــه امــرى مضــر ب ــد؛ بلک نمــى آي

شــود.
از کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت
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دبیــر انجمــن علمــی شــنوایی شناســی ایــران، 
ــنوایی  ــم ش ــی ک ــل اصل ــی از دالی ــت: یک گف
بــه ویــژه در ایــران، ارثــی اســت و بایــد قبــل از 
ــک  ــاوره ژنتی ــا مش ــارداری، حتم ــه ب ــدام ب اق
و آزمایش هــای غربالگــری ژنتیکــی صــورت 

ــرد.  پذی
ــن  ــه ای ــزان ب ــخ می ــد در پاس ــد جلیلون حمی
ســوال کــه چنــد درصــد مــردم ایــران از ســمعک 
اســتفاده مــی کننــد، افــزود: آمار دقیق و مســتند 
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد، امــا می تــوان گفــت 
درصــد کمــی از افــراد کــم شــنوای بزرگســال در 

کشــور ، از ســمعک اســتفاده مــی کننــد.
وی در توضیــح اینکــه چــرا افــراد کــم شــنوا کمتر 
ــت:  ــد، اظهارداش ــی کنن ــتفاده م ــمعک اس از س
گــران بــودن هزینــه هــای ســمعک و خدمــات 
ــتفاده از  ــه اس ــت ب ــدم رغب ــن ع آن و همچنی
ــا ایــن افــراد کمتــر از  ســمعک، باعــث شــده ت

ســمعک اســتفاده کننــد.

اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
نشــان  آمــار جهانــی  داد:  ادامــه  بهشــتی، 
می دهــد کــه از هــر 1000 تولــد، یــک تــا دو 
ــه در  ــد ک ــی آین ــا م ــه دنی ــنوا ب ــم ش ــر ک نف
ایــران حداقــل برابــر بــا ایــن مقــدار اســت و یــا 
پیش بینــی مــی شــود کــه حداکثــر 3 تــا 4 نفر 
در هــر 1000 تولــد کــم شــنوا باشــند، البتــه آمــار 
افــراد کــم شــنوا در بزرگســاالن بیشــتر از ایــن 
خواهــد بــود؛ چــون افزایــش ســن، بیماری ها و 
آلودگــی صوتــی و شــغل، در ایجــاد کم شــنوایی 

ــر دارد. تاثی
جلیلونــد افــزود: بــا توجــه بــه پیشــرفت هایــی 
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــوژی ص ــم ادیول ــه در عل ک
ــت آن و  ــنوایی، عل ــم ش ــخیص ک ــکان تش ام
میــزان ضایعــه و مــکان آن در همــان بــدو تولــد 
ــم  ــت ک ــر اس ــی بهت ــور کل ــه ط ــود دارد. ب وج
شــنوایی را قبــل از ۶ ماهگــی تشــخیص بدهیم 

ــم. ــه شــروع کنی و درمــان را بافاصل

از کــم  وی گفــت: بهتریــن راه پیشــگیری 
شــنوایی، قــرار نگرفتــن در معــرض ســر و 
صداهــای بلنــد همچــون نویزهــای صنعتــی و 
شــهری اســت و بایــد آلودگــی صوتــی کنتــرل 
شــود و بــا مشــاهده کمتریــن عائــم کــم 
شــنوایی بــه ویــژه در هنــگام بیمــار شــدن، بایــد 

ــرد. ــه ک ــنوایی مراجع ــص ش ــه متخص ب
جلیلونــد ادامه داد: همچنیــن افراد باید وضعیت 
شــنوایی خــود را بــه صــورت ســالیانه چک کنند 
و بــرای ایــن کار مــی تواننــد بــه کلینیــک هــا و 
مراکــز ادیولــوژی مراجعــه کننــد تــا متخصصین 
ــراد را  شــنوایی وضعیــت سیســتم شــنوایی اف
ــت  ــا، وضعی ــه در کشــور م ــد. البت ــی کنن ارزیاب
شــنوایی نــوزادان در همــان اوایــل تولــد بررســی 
ــد حتمــا  و کنتــرل مــی شــود و خانواده هــا بای
در ایــن زمینــه دقــت کننــد و آزمایش هــا را بــه 
ــی در ســطوح  ــد و حت طــور کامــل انجــام دهن
ــای  مدرســه و در ســطح اســتخدام، آزمایش ه
شــنوایی بــه صــورت ســالیانه انجــام می شــود.
دبیــر انجمــن علمــی شــنوایی ایــران در پاســخ 
ــه ایــن ســوال کــه چــه کســانی بایــد نگــران  ب
کــم شــنوایی و ناشــنوایی خــود باشــند، اظهــار 
ــواده هــای  داشــت: معمــوال کســانی کــه در خان

خــود افــراد کــم شــنوا یــا ناشــنوا دارنــد و کســانی 
ــد  ــی دارن ــا هــم نســبت فامیل ــادر ب ــدر و م ــه پ ک
بــه ویــژه فامیــل نزدیــک، همچنیــن کســانی کــه 
از داروهــای اتوتوکســیک و آســیب رســان بــه 
سیســتم شــنوایی اســتفاده مــی کننــد و نوزادانــی 
کــه بــا عوامــل خطــر همچــون کــم وزنــی، زردی، 
کمبــود اکســیژن و... بــه دنیــا مــی آینــد، کســانی 
ــی  ــا و ســر وصــدای صنعت ــرض نویزه ــه در مع ک
هســتند و حتــی صداهــای انفجاری همچــون ترقه 
کــه در چهارشــنبه ســوری خیلی شــایع اســت، باید 

نگــران و مراقــب شــنوایی خــود باشــند.

وی ادامــه داد: یکــی از دالیــل اصلی کم شــنوایی 
بــه ویــژه در ایــران، ارثــی اســت و بایــد قبــل از 
ــارداری، حتمــا مشــاوره ژنتیــک و  ــه ب ــدام ب اق
ــورت  ــی ص ــری ژنتیک ــای غربالگ ــش ه آزمای

پذیــرد.
ــای  ــت آزمایش ه ــوص اهمی ــد در خص جلیلون
ــری  ــای غربالگ ــت: آزمایش ه ــری، گف غربالگ
ــری شــود.  ــد حتمــا پیگی ــدو تول شــنوایی در ب
ــر  ــی موث ــن آزمایش هــا ارزان، ســریع و خیل ای
هســتند. متاســفانه برخــی از خانــواده هــا ایــن 
ــه و  ــدی نگرفت ــد ج ــدو تول ــا را در ب آزمایش ه
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی کنن ــری نم پیگی
کــه عائــم کــم شــنوایی در نــوزادان کامــا 
نامحســوس و پنهــان اســت و اگــر تشــخیص 
ــار  ــان نشــوند، آث ــع درم ــه موق داده نشــوند و ب
بســیار مخــرب بــر روی مغــز کــودک و عملکــرد 
اجتماعــی، تحصیلــی، هوشــی و ارتباطــی او در 
جامعــه خواهــد داشــت و هزینه های ســنگینی 
بــر جامعــه و دولــت تحمیــل خواهــد کــرد. در 
حالــی کــه بــا تشــخیص بــه موقــع و درمــان از 
ــد، باعــث مــی شــود کــودک  همــان اوایــل تول
کــم شــنوا همچــون یــک کــودک ســالم رشــد 

کنــد.

،،
دبیر انجمن علمی شنوایی شناسی 
ایــران، گفــت: یکــی از دالیــل اصلــی 
کــم شــنوایی بــه ویــژه در ایــران، ارثــی 
است و باید قبل از اقدام به بارداری، 
حتما مشاوره ژنتیک و آزمایش های 

غربالگــری ژنتیکی صــورت پذیرد. 

دبیر انجمن علمی شنوایی شناسی ایران:

ایرانی های کم شنوا 
کمتر از سمعک استفاده می کنند 

ــاالی  ــه ســطح ب رئیــس بیمارســتان مســیح دانشــوری ب
علمــی دانشــمندان ایرانــی در حــوزه پزشــکی اشــاره کــرد. 
علــی اکبــر والیتــی، رئیس بیمارســتان مســیح دانشــوری، 
بــا بیــان اینکــه بــر اســاس فرمایشــات رهبــری، ایــران باید 
در منطقــه رتبــه نخســت علــم پزشــکی را داشــته باشــد، 
ــکی در  ــم پزش ــد در عل ــدون تردی ــون ب ــرد: اکن ــوان ک عن
منطقــه جایــگاه نخســت را بــه خــود اختصــاص داده ایــم.

وی بــا اشــاره بــه ســطح بــاالی علمــی دانشــمندان 
ــا اتــکا بــه  ایرانــی در حــوزه پزشــکی در دنیــا گفــت: مــا ب
مقــاالت پزشــکی کــه از دانشــمندان حــوزه پزشــکی ایــران 
ــال  ــت و اعم ــده اس ــاپ ش ــی چ ــن الملل ــاالت بی در مق
جراحــی پیچیــده ای کــه در کشــور انجــام می شــود، از نظــر 
پزشــکی پیشــرفته هســتیم و جایــگاه نخســت منطقــه را 

ــم. داری
والیتــی بــا اشــاره به ســفر بســیاری از بیماران از کشــورهای 
منطقــه بــه ایــران بــرای درمــان عنــوان کــرد: اگــر بیمــاری 
در کشــورهای منطقــه مبتــا بــه بیمــاری شــود کــه درمــان 
آن در کشــورش در ســطح پایینــی صــورت گرفتــه باشــد، 
ــه  ــرای درمــان ب ــاالی علــم پزشــکی ب ــه دلیــل ســطح ب ب

ایــران ســفر مــی کنــد.
رئیــس بیمارســتان مســیح دانشــوری بــا اشــاره بــه انجام 
پیشــرفته تریــن درمــان هــای دنیــا در بیمارســتان مســیح 
ــه  ــه ب ــاری در منطق ــر بیم ــون اگ ــت: اکن ــوری گف دانش
بیمــاری هــای ریــوی ماننــد ســل و بســیاری بیماری هــای 
ســخت در ایــن زمینــه مبتــا شــده باشــد، بــرای درمــان 

ــد. ــاب می کن ــران را انتخ ای

شــهریار اســامی تبــار، مدیــر کل دفتــر بازرســی، پاســخگویی 
بــه شــکایات و امــور حقوقــی ســازمان غــذا و دارو گفــت: ناصــر 
ــاق  ــاب و قاچ ــای کمی ــروش داروه ــز ف ــی مرک ــرو، زمان خس
بــود امــا اکنــون ایــن اتفــاق از طریــق ســایت هــای اینترنتــی 
ــا اینکــه فــروش دارو از طریــق اینترنــت  صــورت می گیــرد و ب
ــا  ــود، ام ــی ش ــوب م ــاق محس ــی قاچ ــه نوع ــی و ب غیرقانون
بیشــتر داروهــای قاچــاق از طریــق ایــن ســایت هــا عرضــه و در 

ــل می شــود. ــه مشــتری تحوی محــل ب
وی ادامــه داد:  فــروش، عرضــه و تبلیــغ دارو بــه صــورت 
ــاق  ــی قاچ ــه نوع ــوده و ب ــاز ب ــی و غیرمج ــی، غیرقانون اینترنت
محســوب می شــود. هــم اکنــون بــازار ناصرخســرو ماننــد چنــد 
ســال گذشــته نیســت بلکه ســایت هــای مختلــف دارویــاب و...
ایجــاد شــده انــد کــه داروهــا را از مســیر نادرســت تهیــه کــرده 

و بــه مصــرف کننــده مــی رسانند.اســامی تبــار اظهــار داشــت:  
ــور و  ــتانی کل کش ــی دادس ــت قضائ ــق معاون ــب از طری مرات
همــکاری پلیــس فتــا پیگیــری می شــود. بــه صــورت خــاص 
اجــازه فــروش اقــام غیردارویــی و داروهــای OTC بــه چندین 

ــه داده شــده اســت. داروخان
وی گفــت: بــرای برخــورد بــا قاچــاق، طــرح هایــی در ســازمان 
ــا را  ــی، آنه ــی و حقوق ــای بازرس ــش ه ــه بخ ــده ک ــرا ش اج
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــی س ــا هماهنگ ــی و ب بررس
ــه  ــخگویی ب ــی، پاس ــر بازرس ــر کل دفت ــری می کنند.مدی پیگی
شــکایات و امــور حقوقــی ســازمان غــذا و دارو بیــان داشــت: 
حــدود 11000 داروخانــه در کشــور داریــم کــه بــر اســاس طــرح 
ــای  ــی برنامه ه ــاه ۹000 بازرس ــه م ــر س ــامت- ه ــول س تح
مشــخص- روزانــه بازرســی از مراکــز عرضــه انجــام می شــود.

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد: 

سفر بیماران به ایران برای درمان
کارشناس سازمان غذا و دارو:

فروش دارو از طریق اینترنت غیرقانونی است

در  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس  رفیعی پــور،  علیرضــا   
ــا  ــی آزمایشــگاه های دامپزشــکی کشــور ب نخســتین گردهمای
ــا  ــور ب ــروز کش ــگاه های ام ــطح آزمایش ــه س ــه اینک ــاره ب اش
ــروز  ــبختانه ام ــت: خوش ــت، گف ــی نیس ــته یک ــال گذش 10 س

آزمایشــگاه ها در رده هــای بهتــری قــرار گرفته انــد.
ــت  ــت کیفی ــد در خدم ــگاه ها بای ــه آزمایش ــان اینک ــا بی وی ب
و تضمیــن تولیــد باشــد، اظهــار کــرد: کنتــرل آزمایشــگاهی و 
ــات  ــزات و ملزوم ــت تجهی ــطح کیفی ــردن س ــاال ب ــرورت ب ض
پزشــکی، یکــی از نیازهــای ضــروری ماســت و مــا بایــد در ایــن 

ــم. ــام دهی ــاماندهی های الزم را انج ــه س زمین
ــه اعتقــاد مــن  رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور افــزود: ب
خدمــات دامپزشــکی در 2 واژه نظــارت و پایــش خاصــه 
ــم  ــد، 2- تنظی ــه تولی ــش هزین ــارت و کاه ــود؛ 1- نظ می ش

تولیــد؛ کــه بــرای تولیدکننــده و مصــرف کننــده، دولــت 
حاکمیــت مهمــی در ایــن زمینــه دارد و بایــد بــه ایــن دو حــوزه 

ــم. ــر بپردازی بهت
وی گفــت: متاســفانه آزمایشــگاه ها از ســال های گذشــته 
ــت  ــده اس ــارج ش ــتان ها خ ــز اس ــدود مراک ــای مح از جغرافی
ــه  ــن زمین ــده و در ای ــر درک ش ــا بهت ــن فض ــدوارم ای ــه امی ک
ــال  ــرزی انتق ــتان های م ــه اس ــزات را ب ــن تجهی تخصصی تری
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب دهیــم. رئیــس ســازمان دامپزشــکی ب
اول  جایــگاه  آزمايشــگاه ها  جایــگاه  بین المللــی  تبــادالت 
اســت، اظهــار کــرد: مــا بایــد مرزبــان حوزه ســامت و بهداشــت 
جامعــه باشــیم، متاســفانه بســیاری از عوامــل بیمــاری هــای 
ناشــناخته، در اســتان هــای مــرزی بــروز مــی کننــد کــه بایــد 

ــرای ایــن کار فکــری کــرد. ب

متخصــص جراحــی ســینه بــا اشــاره بــه اینکه ایــن ســرطان در 
صــورت تشــخیص بــه موقــع درمان پذیــر اســت، گفــت: کنتــرل 

وزن در پیشــگیری از ســرطان ســینه اهمیــت زیــادی دارد.
الفت بخــش در نشســت خبــری کنگــره ســه گانه  آســیه 
پژوهشــکده معتمــد جهــاد دانشــگاهی، اظهــار داشــت: تغذیــه 
ســالم و تحــرک بدنــی، مهــم تریــن عوامــل قابــل کنتــرل بــرای 
کاهــش ابتــا بــه بیمــاری ســرطان اســت و عوامــل ژنتیکــی، 
ســبک زندگــی، تغییــرات هورمونــی، ســن بــاال در اولیــن 

ــود.  ــینه ش ــرطان س ــروز س ــبب ب ــد س ــارداری می توان ب
وی افــزود: آلودگی هــای محیطــی، تغذیــه ناســالم، کــم بــودن 
تحــرک بدنــی و چاقــی مهــم تریــن علــل بــروز ســرطان ســینه 

ــود.  ــوب می ش محس
مدیــر گــروه پژوهشــی بیماری هــای ســینه پژوهشــکده معتمد 

جهــاد دانشــگاهی، بــا تأکیــد بــر اینکه ســرطان ســینه در صورت 
تشــخیص بــه موقــع درمان پذیــر اســت، گفــت: کنتــرل وزن در 

پیشــگیری از ســرطان پســتان اهمیــت بســیاری دارد. 
بــه گفتــه وی، غربالگــری و معاینــات دوره ای توســط پزشــک، 
ــه  ــه موقــع ســرطان ســینه ب بهتریــن روش هــای تشــخیص ب

ــد.  ــمار می آی ش
ایــن متخصــص جراحــی ســینه بــا اشــاره بــه برگــزاری کنگــره 
ملــی ســرطان پســتان پژوهشــکده معتمــد جهــاد دانشــگاهی، 
ــای  ــرداری و روش ه ــرطان، تصویرب ــگیری در س ــت: پیش گف
مداخلــه ای، ژنتیــک و ســرطان ســینه توارثــی، کیفیــت زندگــی، 
ــای  ــکی و جنبه ه ــی پزش ــای مهندس ــاروری، کاربرده ــظ ب حف
اخاقــی در ســرطان ســینه از جملــه محورهــای مــورد بحــث و 

ــت. ــره اس ــن کنگ ــو در ای گفت وگ

رئیس سازمان دامپزشکی مطرح کرد:

دامپزشکی؛ مرزبان حوزه سالمت و بهداشت جامعه 
متخصص جراحی سینه:

برای پیشگیری از سرطان، وزنتان را کنترل کنید
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یک هزار و 500 فعال قرآنی

 بیمه می شوند
مدیــرکل برنامــه ریزی، آموزش و توســعه مشــارکت های 
معاونــت قــرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
از بیمــه شــدن یک هــزار و 500 فعــال قرآنــی تــا پایــان 

فصــل پاییز خبــر داد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ایرنــا، 
ــت: در دو  ــروی گف ــی خس ــام محمدعل حجت االس
مــاه اخیــر حــدود دو هــزار و 800 فعــال قرآنــی تحت 
ــز  ــر پایی ــا آخ ــد و ت ــرار گرفته ان ــه ق ــش بیم پوش
امســال، یــک هــزار و 500 نفــر بــه صنــدوق اعتبــاری 

ــد شــد. ــی خواهن ــر معرف هن
وی در جلســه ای کــه بــا حضــور منصــور وحیدی فــر، 
معــاون صنــدوق هنــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی برگــزار شــد، اضافــه کــرد: تاکنــون در 
مراحــل مختلــف دو هــزار و 254، هــزار و 134 و 
ــن  ــه شــده اند و پیــش از ای ــی بیم ــال قرآن 491 فع
مراحــل نیــز در تفاهــم نامــه ای کــه میــان معاونــت 
قــرآن و عتــرت بــا صنــدوق اعتبــاری هنــر بــه امضــا 
ــار  ــز در اختی ــهیاتی نی ــا تس ــد ت ــرر ش ــید، مق رس

ــرد. ــرار گی ــی ق ــاالن قرآن فع
ــاالن  ــی از فع ــن برخ ــرار نگرفت ــت ق ــروی عل خس
در چتــر حمایتــی بیمــه را نقــص عضویــت آنــان در 
صنــدوق اعــام کــرد و گفــت: بیمــه فعــاالن قرآنــی 
توســط صنــدوق اعتبــاری هنــر، نشــانه توجــه وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه آنهاســت و توجــه بــه 
ــرای  ــات ب ــازی امکان ــم س ــی و فراه ــاالن قرآن فع
آنهــا کمکــی بــزرگ بــرای کســانی اســت کــه عمــر و 

ــد. ــن راه گذرانده ان ــود را در ای ــی خ جوان
االســام محمدرضــا حشــمتی، معــاون  حجــت 
قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ ارشــاد اســامی، مــاه 
گذشــته پــس از اعــام دو برابــر شــدن بودجــه ایــن 
معاونــت، از تأثیــر ایــن افزایــش اعتبــار بــر مســائل 
رفاهــی همچــون بیمــه فعــاالن قرآنــی ســخن گفــت 
و اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه بحــث بیمــه و 
ــه دارد، حــدود  ــک ســرفصل جداگان ــارات آن ی اعتب
دو میلیــارد و 800 میلیــون تومــان از ایــن محــل 
دریافــت خواهــد شــد کــه تــا حــدود دو هــزار نفــر را 

ــم. ــه می کنی ــا اضاف ــع بیمه ه ــه جم ب
اردیبهشــت امســال وعــده داد  البتــه حشــمتی 
ــان امســال بیمــه  ــا پای ــی ت کــه تمــام فعــاالن قرآن
خواهنــد شــد و افــزود: حــدود چهارهــزار و 500 نفــر 
ــه  ــر را ب ــزار نف ــد و دو ه ــه بودن ــرایط بیم ــد ش واج
ــن  ــم کــه ای ــوان اولویــت نخســت، معرفــی کردی عن

ــه شــدند. ــراد بیم اف
وی افــزود: البتــه قبــًا ســه هــزار و 500 فعــال 
قرآنــی بیمــه شــده بودنــد و در مجمــوع بیمــه 
شــده های حــوزه فرهنــگ و هنــر 20 هــزار نفــر 
هســتند، ایــن رونــد ادامــه دارد و بــر اســاس آمــار 
موجــود 50 درصــد از بیمــه شــدگان فعــاالن قرآنــی 
ــا  ــه واجــدان شــرایط ت ــد و هم ــش می یاب ــا افزای م
ــه  ــرده و بیم ــی ک ــد را ط ــن رون ــال 96 ای ــان س پای

می شــوند.

گردشگری

سهم ناچیز گردشگری 
در تولید ناخالص ملی

رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی گفــت: گردشــگری در 
خیلــی از کشــورها نقــش جــدی در تولیــد ناخالــص داخلی 
کشــورها ایفــا می کنــد. متأســفانه در کشــور مــا ایــن عــدد 
ناچیــز اســت و حــدود 2.5 تــا 2.9 درصــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی را تشــکیل می دهــد کــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 

زیــادی کــه ایــران دارد ایــن عــدد، عــدد کمــی اســت.
به گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــس  ــان، رئی ــر مونس ــی، علی اصغ ــراث فرهنگ ــازمان می س
و گردشــگری  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان 
در گفت وگــو بــا شــبکه العالــم درخصــوص ســاختار 
ســازمان متبوعــش اظهــار داشــت: مــا خیلــی نتوانســته ایم 
ــی را  ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــه آث ــور در زمین ــای کش مزیت ه
ــم در یــک برنامه ریــزی منســجم  ــا داری معرفــی کنیــم. بن

ــم. ــی کنی ــان معرف ــورهای جه ــه کش ــه هم آن را ب
ــا  ــادی در دنی ــی زی ــت های فرهنگ ــت: توریس مونســان گف
ــا،  ــد از موزه ه ــا بازدی ــدی آن ه ــه عاقه من ــد ک ــود دارن وج
آثــار تاریخــی، تمدن هــای کهــن و بازدیــد ازشــهرهای 
تاریخــی اســت کــه مــا خوشــبختانه در ایــران به وفــور همــه 
ــار تاریخــی، شــهرهای تاریخــی  ــر آث را داریــم. مــا عــاوه ب
هــم داریــم و شــهر یــزد به طــور کامــل یــک ثبــت جهانــی 
ــار  ــز آث ــر ایــن اصفهــان، مشــهد و تبری اســت کــه عــاوه ب
ــات خارجــی  ــد در بخــش تبلیغ ــه بای تاریخــی هســتند ک
بیشــتر کار کنیــم و کشــور را بیشــتر معرفــی کنیــم تــا منجر 

ــه گســترش توریســت خارجــی شــود. ب
ــم  ــعی کردی ــت: س ــی گف ــازمان میراث فرهنگ ــس س رئی
خارجــی  توریســت  ورود  بــرای  را  زیــادی  تســهیات 
ــزای  ــور وی ــرای 180 کش ــل ب ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــا کنی مهی

فرودگاهــی ســه ماهــه صــادر می کنیــم.
از کشــور  ایرانــی کــه  اکنــون گردشــگر  ادامــه داد:  او 
اســت  گردشــگری  دوبرابــر  تقریبــًا  می شــود،  خــارج 
کــه بــه کشــور وارد می شــود. در ایــن کشــور بــا ایــن 
ــا  ــد ام ــس باش ــد عک ــه بای ــن معادل ــی ای ــابقه تاریخ س
امیدواریــم در ایــن دوره بتوانیــم ســهم خودمــان را در 
ــگاه  ــم و جای ــا دهی ــتغال ارتق ــاد اش ــور و ایج ــاد کش اقتص
ســازمان در کشــور ارتقــا پیــدا کنــد. مونســان در خصــوص 
ــاخت های  ــت: زیرس ــور گف ــتی کش ــاخت های توریس زیرس
کشــور زیرســاخت های خوبــی اســت، مــدل اقامتگاه هــای 
ــون  ــت. اکن ــی ماس ــای تاریخ ــا ظرفیت ه ــب ب ــا متناس م
ــه  ــم ک ــت داری ــت توریس ــرای اقام ــکان ب ــدود 3400 م ح
1100 عــدد آن هتــل اســت، امــا معتقدیم توریســتی کــه وارد 
ــن رو  ــت؛ از همی ــردی اس ــال بوم گ ــود، به دنب ــران می ش ای
مــا بخشــی از فضاهــای تاریخــی خــود را بــه مکانــی بــرای 
اقامــت توریســت تبدیــل کردیــم، زیــرا هتل هــای لوکس در 
تمــام کشــورهای دنیــا وجــود دارد، امــا اکنــون ده هــا هتــل 
مــدرن و لوکــس در حــال ســاخت و حــدود صدهــا مــکان 

ــم. ــت داری ــرای اقام تاریخــی ب

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک دولت آباد برخوار

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــش  ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول ــت مل ثب
16 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی 
عــادی  اســناد  و  مشــاعی   مالکیــت 
ــه  ــروزی و مالکان ــات مف ــلیمی تصرف تس
ذیــل محــرز  بامعــارض متقاضیــان  و 
گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــه  ــمی و ب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــت  ــب در دونوب منظــور اطــاع عمــوم مرات
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
اعتراضــی  اســناد مالکیــت متقاضیــان 
داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــی  ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م انقض
ــق مقــررات اســناد مالکیــت  ــراض طب اعت
صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت 
دادگاه  بــه  متضــرر  مراجعــه  از   مانــع 

نیست.
1-برابر رای شــماره139660302018000489 
 1396114402018000010 پرونــده  کاســه 
ــر  ــد اکب ــی فرزن ــه جمال ــح ال ــای فت آق
از  صــادره   9875 شناســنامه  بشــماره 
دانــگ  ســه  بــه  نســبت  فاورجــان  
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه 
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  364مت مس
روی قســمتی از پــاک 37 فرعــی از 316  
ــت  ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل
آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای 

ــه ــاعی اولی ــت مش مالکی
2-برابر رای شماره 139660302018000490 
 1396114402018000009 پرونــده  کاســه 
ــان  ــد رمض ــلیمانی فرزن ــدی س ــای مه آق
از  صــادره   109 شناســنامه  بشــماره 
اصفهــان  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه 

ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  364مت مس
روی قســمتی از پــاک 37 فرعــی از 316  
ــت  ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل
آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای 

ــه ــاعی اولی ــت مش مالکی
3-برابررای شماره 139660302018000487 
 1396114402018000008 پرونــده  کاســه 
ــان  ــد رمض ــلیمانی فرزن ــدی س ــای مه آق
از  صــادره   109 شناســنامه  بشــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــان  نس اصفه
بــه  کارگاه  بــاب  یــک  ششــدانگ  از 
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  364مت مس
از  فرعــی   37 پــاک  از  قســمتی  روی 
316  اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی 
دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
ــر ــای امی ــمی آق ــک رس ــداری از مال  خری

 عابدی
4-برابر رای شماره 139660302018000488 
 1396114402018000007 پرونــده  کاســه 
آقــای فتــح الــه جمالــی فرزنــد اکبــر 
از  صــادره   9875 شناســنامه  بشــماره 
فاورجــان  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  
364متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 
ــع  ــی واق ــی از 316  اصل ــاک 37 فرع از پ
در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی 

ــدی ــر عاب ــای امی آق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/19
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   

شــماره: 636 /37/05/الــف/م بــه تاریــخ 
96/06/27

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــد حــدود ششــدانگ یکب ــون تحدی چ
ــی  ــه اعیان ــای ثمنی ــتثنا به ــه اس ــه ب خان
پــاک شــماره 2253 فرعــی از 27/63 
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه 
ــام تقــی ســواد  ــه ن ــده ثبتــی ب طبــق پرون
کوهــی فرزنــد علــی در جریــان ثبــت 
ــی  ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل ــت ب اس
ــه  ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــه عم ــت ب ثب
ــون  ــر از مــاده 15 قان دســتور قســمت اخی
نامبــرده  تقاضــای  طبــق  بــر  و  ثبــت 
تحدیدحــدود ملــک مرقــوم در روز ســه 
شــنبه مــورخ 96/8/9 ســاعت 9 در محــل 
ــه  ــذا ب ــد. ل ــه عمــل خواهــد آم شــروع وب
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه موجــب ای
ــه در روز  ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط مجاوری
ــد.  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق و س
ــان امــاک  ــن و صاحب اعتراضــات مجاوری
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 
ــق  ــد و طب ــد ش ــه خواه )30( روز پذیرفت

تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن 
تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت 
معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی 
ــه  ــم دادخواســت را اخــذ و ب گواهــی تقدی

ــد. ــلیم نمای ــن اداره تس ای
شــماره : 22353 / م الــف رییــس منطقــه 

ثبــت اســناد غــرب اصفهــان- حیدری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــه  ــای ثمنی ــتثنا به ــه اس ــه ب ــاب خان یکب
اعیانــی پــاک شــماره 2254فرعــی از 
27/63واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام مجتبــی 
ــی  ــر قل ــد امی ــتانی فرزن ــی جوهرس زمان
ــدم  ــت ع ــه عل ــت ب ــت اس ــان ثب در جری
ــه عمــل نیامــده  ــت ب حضــور متقاضــی ثب
ــر از  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
نامبــرده تحدیدحــدود ملــک مرقــوم در روز 
ــاعت 9در  ــورخ 96/8/9 س ــنبه م ــه ش س
محــل شــروع وبــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا 
بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن 
و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
ــد.  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق و س
ــان امــاک  ــن و صاحب اعتراضــات مجاوری
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 
)30(روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن 
تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت 
معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی 
ــه  ــم دادخواســت را اخــذ و ب گواهــی تقدی

ــد. ــلیم نمای ــن اداره تس ای
شــماره : 22354 / م الــف رییــس منطقــه 

ثبــت اســناد غــرب اصفهــان- حیدری

فقدان سند
نظــر بــه اینکــه ســید محمــد حســین 
ــهاد  ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ــان ب طائری
-139602152559000101: شــهود شــماره 

96/7/2 دفترخانــه 1007 تهــران، مدعــی 
مفقــود شــدن ســند مالکیــت شــش دانگ 
ــی  ــی از 16 اصل ــماره :265 فرع ــاک ش پ
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه در 
ذیــل ثبــت 207081 مــورد ثبــت در صفحــه 
تحــت  امــاک   909 جلــد  دفتــر   397
ــلیم  ــادر و تس ــی 540827 ص ــماره چاپ ش
گردیــده و بــه موجــب انتقــال شــماره: 
110515-5/3/1388 دفترخانــه 9 اصفهــان 
بــه وی انتقــال یافتــه و اظهــار داشــته کــه 

ــی  ــر جابجای ــوم در اث ــت مرق ــند مالکی س
ــند  ــدور س ــای ص ــده و تقاض ــود گردی مفق
لــذا  اســت  نمــوده  المثنــی  مالکیــت 
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی 
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120آیی ــل م ذی
ــی شــود چنانچــه  ــی م ــت آگه ــک نب در ی
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق مل
ــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن  ن
اعتــراض  روز  ده  مــدت  ظــرف  آگهــی 
خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند 
ــن اداره  ــه ای ــه ب ــا ســند معامل ــت ی مالکی
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس تس
ــه  ــت ب ــس و اصــل ســند مالکی صورتمجل
ــی  ــردد بدیه ــده ســند مســترد گ ــه کنن ارائ
اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی 
نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند 
ــود  ــه نش ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی مالکی
ــی  ــه صــدور ســند مالکیــت المثن اقــدام ب

ــد. ــد ش ــررات خواه ــق مق طب
شــماره: 22169/ م الــف رییــس ثبــت 
اســناد و امــاک منطقــه غــرب اصفهــان- 

ــدری ــا حی علیرض

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمدعلــی قــاری ویدوجــی فرزنــد 
عباســعلی بــه اســتناد دو بــرگ استشــهاد 
محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما 
ــند  ــه س ــت ک ــی اس ــده مدع ــی ش گواه
مالکیــت ششــدانگ اعیــان یــک دســتگاه 
آپارتمــان بــه مســاحت 83/25 متــر مربــع 
ــزا  ــروز و مج ــی مف ــماره 6408 فرع ــه ش ب
از 5966 فرعــی مجــزا شــده از 33 اصلــی 
ــان  ــی کاش ــوزه ثبت ــش دو ح ــع در بخ واق
قطعــه  پارکینــگ  اعیــان  انضمــام  بــه 
ــه در  ــع ک ــاحت 12/5 مترمرب ــه مس 35 ب
صفحــه 269 دفتــر 734 امــاک ذیــل 
ــی  ــای محمدعل ــام آق ــه ن ــت 122028 ب ثب
ــت  ــعلی ثب ــد عباس ــی فرزن ــاری ویدوج ق
و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده 
ــر ســند رهنــی 12508 مــورخ  ــا براب و ضمن
ــال  ــان در قب ــر 117 کاش 1391/09/23 دفت
مبلــغ 355/620/000 ریــال در رهــن بانــک 
تجــارت شــعبه کاشــان مــی باشــد. کــه در 
ــون  ــت چ ــده اس ــود ش ــی مفق ــاث کش اث
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــای 
آییــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی مــی 
شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
ــا وجــود ســند  ــور ی ــه ملــک مزب نســبت ب
ــخ  ــی باشــد از تاری ــزد خــود م ــت ن مالکی
انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن اداره 
ــن  ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت مراجع
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه 
ــا مراتــب صورتمجلــس و  تســلیم نمایــد ت

اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد 
و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد 
ــه  ــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائ ی
نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم 
صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد 

شــد.
1290/م الــف رئیــس اداره ثبــت و امــاک 

اســناد کاشــان، ســلمانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به مجهول 

المالک ثبتی
اباغنامــه:9610100367800217  شــماره 
پرونــده:9609980367800042  شــماره 
ــخ  ــعبه: 960048 تاری ــی ش ــماره بایگان ش
ســتاد  خواهــان   تنظیــم:1396/07/04 
امــام)ره(   حضــرت  فرمــان  اجرایــی 
دادخواســتی بــه طرفیــت مجهــول المالــک 
ــه  ثبتــی بــه خواســته ضبــط مطــرح کــه ب
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ای
کاســه 9609980367800042 دادگاه ویــژه 
ــت  ــان ثب ــون اساســی اصفه اصــل 49 قان
مــورخ 1396/10/27  رســیدگی  وقــت  و 
ســاعت 10:30 تعییــن کــه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون 
ــه علــت مجهــول  آئیــن دادرســی مدنــی ب
درخواســت  و  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات خواه
ــا  جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد ت
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــده ظــرف ی خوان
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه و  انتشــار آگهــی ب
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود، نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 
ــت رســیدگی در  ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

ــردد. ــر گ دادگاه حاض
 شــماره: 21526/ م الــف مدیــر دفتــر  
دادگاه ویــژه اصــل 49 قانــون اساســی 

احمــدی اصفهــان- 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610100361706581 اباغنامــه:  شــماره 
پرونــده:9609980361700613  شــماره 
ــخ  ــعبه: 960685 تاری ــی ش ــماره بایگان ش
خانــم  خواهــان    1396/07/04 تنظیــم: 
بــه  دادخواســتی  محمــدزاده   منــور 
و  رفایــی  جــواد  خوانــدگان  طرفیــت 
و  و رضــا فصیحــی  مرتضــی فصیحــی 
ــان و  ــلیمان فرکی ــی و س ــم فصیح ابراهی
عباســقلی ترابــی و حســین اســماعیلی بــه 
ــم ســند رســمی  ــه تنظی ــزام ب خواســته ال
عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم  ملــک 
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 
ــی  ــعبه 28 دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب رس
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در 
اصفهــان- خ چهاربــاغ بــاال- خ شــهید 

نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل 
اســتان اصفهــان طبقــه 2 اتــاق شــماره 
ــه 960685 ح/28  ــه کاس ــاع و ب 214 ارج
ثبــت گردیــده کــه در جریــان دادرســی 
ــخ 1396/9/25  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس وق
ــه  ــذا ب ــده . ل ــن گردی ــاعت 10:30 تعیی س
ــدگان  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
تجویــز   بــه  و  خواهــان  درخواســت  و 
ــی دادگاه  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و 
دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــود  ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــه پــس از  ــدگان ظــرف یــک هفت ــا خوان ت
ــاد آن  ــاع از مف ــی و اط ــر آگه ــخ نش تاری
بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی 
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در تاریــخ و زمــان 
فــوق در شــعبه حاضــر گردنــد. بدیهــی 
اســت در صــورت عــدم حضــور وفــق قانــون 

ــد. ــد ش ــری خواه ــم گی تصمی
شــماره: 21495/ م الــف منشــی دادگاه 
عمومــی  دادگاه   28 شــعبه  حقوقــی 

اصفهــان شهرســتان  حقوقــی 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
و  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر  از 
حقوقــی شهرســتان برخــوار در پرونــده 
خوانــدگان   950853 مطروحــه کاســه 
آقایــان علیرضــا شــریفیان فرزنــد... و 
ــد  ــی شــاهدانی فرزن ــری عل منصــور جعف
خدارحــم  کــه  در پرونــده فــوق الذکــر 
ــول المــکان اعــام شــده اســت  ــه مجه ک
ــد  ــه برومن ــا تران ــم ه ــا خان ــان ه و خواه
بــا وکالــت الهــه عارفیــان و شــاهدخت 
بــه  غیــاث  وکالــت ســارا  بــا  برومنــد 
جریــان  در  ســند     ابطــال  خواســته 
ــد  ــی نمای ــار م ــد اخط ــی باش ــیدگی م رس
کــه بــرای روز مــورخ 1396/09/01 ســاعت 
11:30 صبــح در دادگاه شــعبه دوم محاکــم 
عمومــی و حقوقــی برخــوار مراجعــه نمایــد 
و یــا چنانچــه جهــات ردی داریــد بــه 
ــه  ــرر ب ــد مق ــل از موع ــی قب ــورت کتب ص
دفتــر مربــوط اعــام و ارســال داریــد و اال 
تصمیــم مقتضــی اتخــاذ و دادگاه غیبــا رای 
صــادر خواهــد نمــود جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی و بــرگ دادخواســت و ضمائــم آن 
ــد  ــه نمای ــوط ه مراجع ــر دادگاه مرب ــه دفت ب
ــون  ا د م   ــاده 73 قان ــق م ــی وف ــن آگه ای
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 
مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای 

کثیراالنتشــار درج شــود. 
ــی  ــی حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش دفت

برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

5/37/674/م الــف به تاریــخ 96/07/10

 آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم

ــه  آقــای رســول عباســیان  دادخواســتی ب
ــم  ــت ابراهی ــه طرفی ــه ب ــته مطالب خواس
حبیبــی نجــف آبــادی بــه ایــن شــورا 
ــه کاســه 95/852  ثبــت و  تســلیم کــه ب
ظــرف مــدت ده روز پــس از نشــر آگهــی 
تعییــن شــده اســت  وقــت رســیدگی 
ــول المــکان  ــده مجه ــه اینکــه خوان نظــر ب
ــون  ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ــد ل میباش
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
ــر االنتشــار  ــه هــای کثی در یکــی از روزنام
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور 
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت 
ــه  ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر 
فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــاغ 
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی 
اتخــاذ نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی بــه 
آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج و 

مــدت آن ده روز اســت.
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان  برخــوار
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
ــخ  ــه تاری ــف ب ــامی 5/37/706/م ال اس

96 /07 /18

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای رســول عباســیان  دادخواســتی 
ــاد  ــت می ــه طرفی ــه ب ــه خواســته مطالب ب
شــیرازی تهرانــی و رحیــم نــادری بــه ایــن 
شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 95/851  
ثبــت و ظــرف مــدت ده روز پــس از نشــر 
آگهــی وقــت رســیدگی تعییــن شــده 
ــول  ــده مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ اس
ــاده 73  ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش الم
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای 
ــع و نشــر میشــود و از  ــر االنتشــار طب کثی
خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
ــه و در  ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــم ب و ضمائ
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق وق
ــور  ــدم حض ــورت ع ــود. در ص ــر ش حاض
و  ابــاغ شــده محســوب  دادخواســت 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ نمــود.

ــد  ــی باش ــه آگه ــازی ب ــدا نی ــه بع چنانچ
فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 

ــت. اس
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان  برخــوار
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســامی 5/37/705/م الــف بــه تاریــخ 

96/07/18

KH.Tavasoli@eskimia.ir
خدیجه توسلی دینانیگروه معارف

رضــا اخاقــی متولــد 1358 دارای تحصیــات 
دیپلــم هســتم. در ســال 1375 پــس از اتمــام 
تحصیات دبیرســتان و گرفتــن دیپلم، وارد بــازارکار 
قلمزنــی شــده و در ســرای تحدیــد )جهــان نمــای 
فعلــی( مشــغول فعالیــت شــدم. حــدود 8 ســال 
شــاگرد بــودم. آن زمــان بیشــتر مرســوم بــود 
ــود  ــتادان خ ــش اس ــادی پی ــان زی ــدت زم ــه م ک

ــم.  شــاگردی کنی
ــس از  ــم و پ ــربازی رفت ــت س ــه خدم ــپس ب س
ــا دو  ــردم ت ــاز ک ــم را آغ ــاره فعالیت ــت، دوب بازگش
ــد  ــس از چن ــران شــود و پ ــودم جب ــه نب ســالی ک
ســال فعالیــت مســتمر در ایــن هنــر اســتاد شــدم. 
در ابتــدا بــرای کارفرماهایــی چــون آقایــان پــرورش، 
جوزدانــی، بارونــی، اهتمــام، فرقدانــی، نوایــی 
و جوهــری کار می کــردم. امــا از ســال 1388 
فروشــگاهی را راه انــدازی کــردم و بــه طور مســتقل 
تولیــد و فــروش محصــوالت قلمزنــی نقــره را بــه 

ــده دارم. عه
 تا به حال چه موفقیت هایی در این زمینه 

کسب  کرده اید؟ وضعیت شرکت شما در 
نمایشگاه ها به چه صورت بوده است؟

بزرگ تریــن موفقیــت مــن، پیشــرفت در 
کارم بــوده اســت. در نمایشــگاه هــای زیــادی 
کــه در شــهرهای مختلــف از جملــه کیــش و 

تهــران برگــزار شــده، شــرکت کــرده ام. 
در تعــدادی از آنهــا از کار مــا اســتقبال شــده 
و در تعــدادی دیگــر اســتقبال خوبــی نشــده؛ 
زیــرا کار نقــره در ایــران جــا نیفتــاده و ارزشــی 

بــرای آن قائــل نیســتند. 
ــکات  ــا دارای مش ــگاه ه ــرکت در نمایش ش
خــاص خــود اســت. در بیســت و هفتمیــن 
نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی ایــران، رتبــه 

ــردم. ــی کســب ک اول را در رشــته قلمزن
 به نظر شما، یک محصول ممتاز 
قلمزنی باید چه ویژگی هایی داشته 

باشد؟
ــا  ــد ب ــول بای ــی محص ــاخت قلمزن در زیرس
کیفیــت عالــی ارائــه شــود و قلمــزن هــم باید 

بــا کیفیــت خــوب قلــم بزنــد.
 آیا بانوان در این رشته فعالیت 

دارند و آیا می شود روی قلمزنی به 
عنوان یک شغل خانگی پر درآمد مثل 
قالیبافی برای بانوان خانه دار حساب 

کرد؟

بلــه بانــوان در ایــن هنــر فعالیــت دارنــد. خیلــی 
از بانــوان ایــن هنــر را آمــوزش دیــده و پیشــرفت 

خوبــی داشــته اند و کارگاه هــم زده انــد. 
ــم  ــرا ه ــت زی ــوب اس ــیار خ ــم بس ــا ه کار آنه
ــت  ــت و دق ــم ظراف ــد و ه ــم می زنن ــوب قل خ

ــد. ــی در کار دارن باالی
 در مورد حوزه فعالیت خود یعنی 
زیرساخت قلمزنی صحبت بفرمایید

نقــره خــام را در اثــر حــرارت ذوب کــرده و پــس 
از آنکــه عیــار آن 84 شــد؛ تبدیــل بــه ورق 
می کنیــم. مرحلــه بعــدی ایجــاد قالــب اصلــی 
ظــروف اســت کــه بــه آن زیرســاخت قلمزنــی 

گوینــد. 
ــی انجــام می شــود،  ــدون قلمزن ــه ب ایــن مرحل
ســپس توســط هنرمنــدان قلمــزن بــر روی 
آن طرح هــای مختلفــی چــون گل و مــرغ، 
یــا  و  برجســته  طرح هــای  یــا  و  مینیاتــور 
طرح هایــی کــه ســفارش داده شــده باشــد، کار 
ــی  ــر و تکمیل ــه آخ ــپس در مرحل ــود، س می ش
بــه مــا برگشــت داده می شــود و ســرانجام بــه 
مرحلــه فــروش رســیده و بــه دســت مشــتریان 

می رســد.
 شرایط فعلی صنایع دستی ایران )به 

ویژه شهر اصفهان( را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

امــروزه صنایــع دســتی در ایــران و بــه خصــوص 
اصفهــان در وضعیــت مطلوبــی بــه ســر نمی برد. 
بــا توجــه به اینکــه بســیاری از صنایع دســتی در 
ایــران و بــه خصــوص اصفهــان تولیــد می شــود 
امــا ایــن هنــر در ســال هــای اخیــر دچــار 

ــادی شــده اســت.  مشــکات زی
ــن  ــه در ای ــکاتی ک ــن مش ــم تری ــی از مه یک
زمینــه وجــود دارد، توقــف صــادرات صنایــع 
دســتی اســت کــه در نتیجــه ایــن عامــل، افــراد 
بســیاری در ایــن صنایــع بیــکار شــده و تعــدادی 
از هنرمنــدان نیــز بــه کشــورهای دیگــر مهاجــرت 

کرده انــد.
 مشکالتی که در زمینه نقره و هنر 

قلمزنی در اصفهان وجود دارد کدامند؟ 
به نظر شما برای مقابله با این مشکالت، 

چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

ــادرات  ــف ص ــر توق ــن هن ــده در ای ــکات عم مش
محصــوالت قلمزنــی و نقــره، واردات نقــره بــه صورت 
قاچــاق و نوســانات قیمــت نقــره اســت کــه بــه نظــر 
مــن بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکات بایــد تدابیــر 
مهــم و اساســی در زمینــه صــادرات و واردات نقــره، 
قاچــاق نقــره و نوســانات قیمــت نقــره صــورت گیرد.
 حمایت از هنرمندان و بیمه هنرمندان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
بیمــه هنرمنــدان از بیــن رفتــه و حمایتــی از آن 
ــه 7  ــتی بیم ــع دس ــه صنای ــود ک ــرار ب ــود. ق نمی ش
درصــدی بشــود، امــا تنهــا در حــد یــک حــرف باقــی 
مانــده اســت و تعــداد افــرادی کــه بیمــه 7 درصــدی 

هســتند، بســیار محــدود اســت.
 ارتباط شما با اتحادیه صنایع دستی 

چگونه است؟
ارتبــاط مــا بــا اتحادیــه صنایــع دســتی خوب اســت. 
مــا از اتحادیــه صنایــع دســتی یــک مجــوز گرفته ایم 
و اگــر مشــکاتی بــا مشــتری یــا همــکار پیــدا کنیم، 

ایــن مشــکل توســط اتحادیــه حــل می شــود.
 آیا به نظر شما استفاده از دستگاه های 

خودکار و خم کاری در قلمزنی، ضربه ای 
به این صنعت وارد نمی کند یا به عبارتی 

آن را از فرم سنتی و همیشگی خود خارج 
نمی کند؟

دســتگاه های خــم کاری و چــرخ کاری بایــد وجــود 
داشــته باشــد؛ چــون دارای کاربــرد اســت و کیفیــت 
ــوالت  ــدادی از محص ــب تع ــرد و قال ــاال می ب کار را ب
ــا  ــود ام ــام می ش ــم کاری انج ــتگاه خ ــط دس توس
ایــن دســتگاه ها خــواه ناخــواه بــر کار افــرادی کــه بــا 

ــر دارد. ــد تأثی ــت کار می کنن دس
 آیا در عرصه قلمزنی آثار چینی وجود 

دارد؟
خیــر. بــه خاطــر اینکــه نقــره در چیــن هیــچ معنایی 
ــران  ــی وارد ای ــای قلمزن ــری کاره ــک س ــدارد. ی ن
ــود،  ــود و از جنــس آهــن ب ــره نب ــه نق ــود ک شــده ب
امــا اتحادیــه صنایــع دســتی از فــروش آنهــا در بــازار 

جلوگیــری کــرد.
 پیشنهادات شما به مسئوالن در مورد 

هنر قلمزنی چیست؟
حــل مشــکل صــادرات و کنتــرل بــر واردات نقــره تــا 

از طریــق قاچــاق وارد نشــود.

 وضعیت آموزش قلمزنی چگونه است 
و توصیه شما به کسانی که می خواهند 

این هنر را یاد بگیرند چیست؟
بســتگی بــه اســتادی دارد کــه نــزد آن آمــوزش 

ــد.  می بینن
ــوزش  ــرای آم ــی ب ــاد خاص ــا نه ــگاه ی آموزش
ــازه ای  ــا مغ ــتادان م ــک از اس ــر ی ــم و ه نداری
دارنــد و در همانجــا مشــغول آمــوزش هســتند. 
اگــر قلمزنــی را در ســطح خــوب یــاد بگیرنــد 

ــرد دارد. بســیار کارب
 آیا کشوری در سطح جهان هست که 

رقیب هنر قلمزنی ما باشد؟
خیر.

 آیا هنر قلمزنی بازاری را برای جذب 
توریست ایجاد کرده است؟

ــد  ــر را دوســت دارن ــن هن ــه. توریســت ها ای بل
ــد. مشــکل  ــکان اســتفاده از آن را ندارن ــا ام ام
اصلــی ایــن اســت کــه توریســت ها نمی تواننــد 
بیشــتر از 3 کیلــو نقــره از ایــران بــا خــود ببرنــد. 
آن هــا در گمــرک و فــرودگاه بــرای بــردن دچــار 

ــتند. مشکل هس
 نقره مورد نیاز شما از کجا تأمین 

می شود و آیا ایران دارای معادن نقره 
است؟

نقــره مــورد نیــاز مــا بــه صــورت قاچــاق از مــرز 
ــود.  ــه وارد می ش ترکی

در ایــران معــادن نقــره تنهــا در مس سرچشــمه 
ــادن  ــن مع ــه ای ــی ب ــا دسترس ــود دارد ام وج

بــرای مــا امکانپذیــر نیســت.

در گفت و گوی کیمیای وطن با رضا اخالقی، هنرمند زیرساخت قلمزنی مطرح شد:

ضرورت نظارت جدی مسئوالن 
بر صادرات و واردات نقره و نوسانات قیمت آن

،،
یکــی از مهــم تریــن مشــکالتی کــه 
توقــف  ایــن زمینــه وجــود دارد،  در 
صادرات صنایع دســتی اســت که در 
نتیجــه ایــن عامــل، افــراد بســیاری در 
ایــن صنایــع بیکار شــده و تعــدادی از 
هنرمنــدان نیــز بــه کشــورهای دیگــر 

مهاجــرت کرده انــد.
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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

رابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی 
ــان  ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
مشــخصات  لــذا    . اســت  گردیــده  محــرز 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان و ام متقاضی
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوب ــر ب زی
فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند . مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه اداره ثبــت اســناد  2 مــاه اعتــراض خــود را ب
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس کاش
ــراض .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 

ــد. نماین
شــماره139660302034010875هیأت  1(رای 
دوم.زهــرا علــی بلنــدی فرزندرضــا بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  1024صــادره  شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1262253810-ششــدانگ 
بمســاحت94/20 مترمربــع بشــماره6 فرعــی 
ــوی پشــت  ــع درک ــی واق ــاک 7555- اصل ازپ
مشــهد بخــش1 کاشــان)خریداری ازرضــا علــی 

ــدی( بلن
شــماره139660302034003623هیأت  2(رای   
اکبــر  علــی  فرزنــد  زاده   علــی  .زهــرا  اول 
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 946 صــادره 
دانــگ  ســه  ملــی1261699033-  بشــماره 
بمســاحت119/28  یکبابخانــه   ششــدانگ  از 
مترمربــع بشــماره13 فرعــی مجــزی از4فرعــی 
از پــاک 7656- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر 

رســمی(  بخش1کاشــان)مالک 
شــماره139660302034003622هیأت  3(رای 
فرزنــد  آبــادی  نــوش  بنائــی  .حســین  اول 
ــی  بشــماره شناســنامه 39294 صــادره  غامعل
ملــی1260382982-  بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه   ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 
ــی  ــع بشــماره13 فرع بمســاحت119/28 مترمرب
مجــزی از4فرعــی از پــاک 7656- اصلــی 
واقــع در اراضــی شــهر بخش1کاشــان)مالک 

رســمی(
شــماره139660302034010537هیأت  4(رای 
حســام  فرزنــد  علــوی  دوم.امیرحســین 
بشــماره شناســنامه 22213 صــادره از تهــران 
ملی0058335129-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت48/46  براطــاق   محصورمشــتمل 
از  فرعــی مجــزی  بشــماره11488  مترمربــع 
شــماره232فرعی از پــاک 2- اصلــی واقــع در 
صالــح ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034003472هیأت  5(رای 
ــن  ــد حس ــرادی فرزن ــرزاده م ــرف اکب اول.اش
بشــماره شناســنامه60صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262254671-ششــدانگ 
بشــماره653  مترمربــع  بمســاحت89/75 
ــاث  ــع درغی ــی واق ــاک3و18- اصل ــی از پ فرع
عبــاس  از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

زاده( حســین 
شــماره139660302034005161هیأت  6(رای 
دوم.معصومــه امینــی معیــن فرزندزمــان علــی 
بشــماره شناســنامه708صادره ازکاشــان بشــماره 
ــگ ازششــدانگ  ــی3991231239- ســه دان مل
بمســاحت107/25مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره657 فرعــی از پــاک 3و18- اصلــی 
واقــع درغیــاث ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش مالکی
شــماره139660302034005163هیأت  7(رای 
فرزنــد  قهرمــان  رمضانــی  دوم.مهرابعلــی 
شناســنامه1109صادره  بشــماره  احمدعلــی 
ملــی3991235315-  بشــماره  رزن  از 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بمســاحت107/25مترمربع بشــماره657 فرعــی 
ــاد  ــاث اب ــع درغی ــی واق ــاک 3و18-  اصل ازپ
ــاعی  ــن مش ــان)خریداری از مالکی بخش2کاش

غیــاث آبــاد(
شــماره139660302034007349هیأت  8(رای 
ــد  اول.سیدحســین موســوی حســنارودی فرزن
صــادره   11 شناســنامه  بشــماره  ســیدمحمد 
ملــی1262959470- بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بمســاحت119/51 مترمربــع بشــماره659 فرعــی 
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل از پ
ــاعی  ــن مش ــان)خریداری از مالکی بخش2کاش

ــاد( ــاث آب غی
شــماره139660302034007350هیأت  9(رای 
ــادی  ــوش اب ــیدزاده ن ــادات س ــه س اول.صدیق
ــنامه 5224  ــماره شناس ــیدمحمد بش ــد س فرزن
-6199330196 بشــماره  کاشــان  از  صــادره 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بمســاحت119/51 مترمربــع بشــماره659 فرعــی 
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل از پ
ــاعی  ــن مش ــان)خریداری از مالکی بخش2کاش

ــاد( ــاث آب غی
شــماره139660302034005590هیأت  10(رای 
دوم.فضــه رحیمیــان بیدگلــی فرزنــد رحیــم 
ــماره  ــان بش ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
ششــدانگ  از  ملی1250029643-دودانــگ 
مترمربــع  بمســاحت124/90  یکبابخانــه 
بشــماره661فرعی از پــاک 3و18-اصلــی واقــع 
از  بخش2کاشــان)خریداری  آبــاد  غیــاث  در 

مالکیــن مشــاعی غیــاث آبــاد(
شــماره139660302034005589هیأت  11(رای 
فرزنــد  نصرابــادی  شــهبازی  دوم.مهــدی 
از  شناســنامه313صادره  بشــماره  رجبعلــی 

کاشــان بشــماره ملی1261990854-چهاردانــگ 
بمســاحت124/90  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
ازپــاک  فرعــی   661 بشــماره  مترمربــع 
آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی  3و18- 
ــاعی  ــن مش ــان)خریداری از مالکی بخش2کاش

غیــاث آبــاد(
شــماره139660302034010877هیأت  12(رای 
حســین  فرزنــد  زارع  عباســی  دوم.مریــم 
بشــماره شناســنامه0صادره ازکاشــان بشــماره 
ملی1250327504-ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت121/79  یکبابخانــه 
بشــماره662 فرعــی از پــاک 3و18- اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع در غیــاث آب

از مالکیــن مشــاعی غیــاث آبــاد(
شــماره139660302034010878هیأت  13(رای 
حبیــب  فرزنــد  رحیمــی  دوم.امیرحســین 
بشــماره شناســنامه179صادره ازکاشــان بشــماره 
ملی0579976203-ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت121/79  یکبابخانــه 
بشــماره662 فرعــی از پــاک 3و18-اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع در غیــاث آب

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش از مالکی
شــماره139660302034010690هیأت  14(رای 
کاشــان  واحــد  اســامی  آزاد  دوم.دانشــگاه 
ششــدانگ   -  10100190358 ملــی  بشناســه 
ــع  ــاحت2500 مترمرب ــگاه بمس ــاختمان دانش س
بشــماره1820 فرعــی مجــزی از135فرعــی از 
پــاک 10- اصلــی واقــع دراقبالیــه بخــش2 

کاشــان)خریداری از احمــد کیهــان(
شــماره139660302034003401هیأت  15(رای 
ســادیانی  اســماعیلی  اول.محمــود 
شناســنامه340صادره  فرزندجوادبشــماره 
ازکاشــان بشــماره ملی1260970371-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت155/55  ســاختمان 
بشــماره9432 فرعــی مجــزی از شــماره 196 
فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
بخش2کاشــان)خریداری از علــی اصغرنجفــی(

 16(رای شــماره139660302034005682هیأت 
الــه  قــدرت  فرزنــد  دوم.محمدســرنجی 
ازکاشــان  شناســنامه1770صادره  بشــماره 
ــاب  بشــماره ملی1261164288-ششــدانگ یکب
مترمربــع  بمســاحت78/74  ســاختمان 
بشــماره9455 فرعــی مجــزی از شــماره419

فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
محمــود  ورثــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 

گندمــی وغیــره(
ــماره139560302034028394هیأت  17(رای ش
ــب  ــد حبی ــس فرزن ــک نف ــین نی اول.امیرحس
ازکاشــان  شناســنامه759صادره  بشــماره 
بشــماره ملی1262251168-ششــدانگ قســمتی 
مترمربــع  بمســاحت24/32  ازیکبابخانــه 
بشــماره4168 فرعــی مجــزی از شــماره 38 
فرعــی از پــاک 12- اصلــی واقــع درجمــال 
حســین  از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

محمدســعیدی(
شــماره139660302034006751هیأت  18(رای 
بشــماره  حســین  فرزنــد  اول.محمودقدمــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه938صادره 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ملی1262252954-شش
بشــماره4189  مترمربــع  بمســاحت13/4 
از  فرعــی  شــماره1948  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  درجمــال  واقــع  اصلــی   -12 پــاک 
الــه  رحمــت  از  بخش2کاشــان)خریداری 

اقــازاده(
شــماره139660302034005042هیأت  19(رای 
اول.زهــرا کانتــرزاده گرمســیر فرزنــد محمدرضــا 
بشــماره شناســنامه177صادره از تفــت بشــماره 
یکبابخانــه  ملی4459685221-ششــدانگ 
بشــماره5639  مترمربــع  بمســاحت94/5 
از  فرعــی  شــماره3674  از  مجــزی  فرعــی 
پــاک 13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034026219هیأت  20(رای 
فرزنــد  مازندرانیــان  دوم.محمدرضــا 
شناســنامه10224صادره  بشــماره  مهــدی 
ملــی1260608581-  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت100مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره22134فرعی مجــزی از شــماره5507 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

رســمی( ابادبخش2کاشــان)مالک 
21(رای شــماره139560302034030356هیأت 
ــد غامرضــا بشــماره  ــی فرزن ــاس نعمت دوم.عب
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3390صادره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1260930300-ســه 
یکبــاب  ســاختمان بمســاحت145/77مترمربع 
بشــماره22281فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــی ابادبخش2کاش درناج
ــماره139560302034030355هیأت  22(رای ش
دوم.الهــام بنائــی علــی ابــادی فرزنــد فضــل اله 
بشــماره شناســنامه15صادره از کاشــان بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1263018009-ســه 
ــاحت145/77مترمربع  ــاختمان بمس ــاب س یکب
بشــماره 22281 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابادبخش2کاشــان)مالک  درناجــی  واقــع 

ــمی( رس
ــماره139660302034003684هیأت  23(رای ش
اول.ســهیا صفــاری قمصــری فرزنــد هوشــنگ 
کاشــان  از  شناســنامه3540صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی1263347924-ســه  بشــماره 
بمســاحت116/45  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  فرعــی  بشــماره22372  مترمربــع 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
24(رای شــماره139660302034003685هیأت 
اول.علیرضــا محمدیــه فرزنــد اکبــر بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3382صادره 
ملی1262021537-ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت116/45  یکبابخانــه 

بشــماره22372 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

رســمی(
شــماره139660302034003505هیأت  25(رای 
اکبــری فرزنــد علــی بشــماره  اول.محبوبــه 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه2088صادره 
یکبابخانــه  ملی0053908740-ششــدانگ 
بشــماره22384  مترمربــع  بمســاحت127/8 
از  شــماره2745فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 
ازســلطانعلی  بخش2کاشــان)خریداری 

ابراهیمــی(
26(رای شــماره139660302034007444هیأت 
تقوایــی یزدلــی فرزنــد حســین  اول.میثــم 
کاشــان  از  شناســنامه2960صادره  بشــماره 
ملی1262101247-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت188/54  یکبابخانــه 
بشــماره22414فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

27(رای شــماره139660302034005953هیأت 
ــا  ــال اق ــد جم ــی فرزن ــی یزدل ــرم ایقان اول.اک
بشــماره شناســنامه22صادره از آران و بیــدگل 
ملی6199840437-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت112/50  یکبابخانــه 
و1862  از4000  مجــزی  بشــماره22417فرعی 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد 
28(رای شــماره139660302034005855هیأت 
اول.مســعود نظــری نــژاد فرزنــد عباس بشــماره 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه35304صادره 
یکبابخانــه  ملی0082247498-ششــدانگ 
بمســاحت 75مترمربــع بشــماره22418فرعی 
مجــزی از7940فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

ــمی( رس
شــماره139660302034005851هیأت  29(رای 
علــی  فرزنــد  شــقایقی  اول.حمیدرضــا 
محمــد بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان 
ملی1250036038-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت143/6  یکبابخانــه 
اصلــی   -15 پــاک  از  بشــماره22423فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در ناجــی اب واق

ابتکاریــاوران کویــر( شــرکت  از 
30(رای شــماره139660302034005854هیأت 
اول.مســعود نظــری نــژاد فرزنــد عباس بشــماره 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه35304صادره 
یکبابخانــه  ملی0082247498-ششــدانگ 
بمســاحت69/3 مترمربــع بشــماره22431فرعی 
مجــزی از7890فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

ــمی( رس
31(رای شــماره139660302034007354هیأت 
احمــد  فرزنــد  رحمانــی  اول.ابراهیــم 
کامیــاران  از  شناســنامه3412صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی3838345045-ســه  بشــماره 
ــع  ــه بمســاحت99 مترمرب ازششــدانگ یکبابخان
بشــماره22435فرعی مجــزی از6069 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
ــماره139660302034007355هیأت  32(رای ش
فرزنــد  ده  ســه  محســنی  اول.معصومــه 
از  شناســنامه641صادره  بشــماره  عزیزالــه 
کاشــان بشــماره ملی1261123662-ســه دانــگ 
ــع  ــه بمســاحت99 مترمرب ازششــدانگ یکبابخان
بشــماره22435فرعی مجــزی از 6069 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
ــماره139660302034005894هیأت  33(رای ش
عبــاس  فرزنــد  غزنــوی  دوم.علــی 
کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ملی1250109221-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت126/75  یکبابخانــه 
اصلــی   -15 پــاک  از  بشــماره22437فرعی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

) رســمی
شــماره139660302034010715هیأت  34(رای 
ــماره  ــا بش ــد غامرض ــی فرزن ــیه میرزائ اول.آس
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   58 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1261918762-ششــدانگ 
بشــماره22489  بمســاحت100مترمربع 
از  شــماره7744فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 
الــه  حجــت  از  بخش2کاشــان)خریداری 

بهامیــن(
 35(رای شــماره139660302034010718هیأت 
محمــود  فرزنــد  پــور  امینــی  اول.مرتضــی 
بشــماره شناســنامه 2108 صــادره از کاشــان

ملی1262092752-ششــدانگ  بشــماره 
براطــاق  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه 
بشــماره22490  بمســاحت223/20مترمربع 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه علــی 

نقــی فضــل(
شــماره139660302034010627هیأت  36(رای 
صــادق  فرزنــد  جعفرابــادی  اقــا  دوم.علــی 
ــان  ــادره از کاش ــنامه37903 ص ــماره شناس بش
ملی1260369056-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت133/10مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره22492فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

37(رای شــماره139660302034010533هیأت 
ــر بشــماره  ــد قمب ــا شــعبان زاده فرزن دوم.مهلق
بشــماره  دلیجــان  از  10صــادره  شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی0579872270-ششــدانگ 
بشــماره22495  مترمربــع  بمســاحت219/40 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع

ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034010712هیأت  38(رای 

اول.حســین خاکــی دیزچــه فرزنــد علــی محمد 
بشــماره شناســنامه 9صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262970504-ششــدانگ 
بمســاحت160 مترمربــع بشــماره22497 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
ــاح زاده( ــدی ف بخش2کاشــان)خریداری ازمه
شــماره139660302034010711هیأت  39(رای 
ــد حســین  اول.محســن عامــری شــهرابی فرزن
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 679 صــادره 
ملی1262035163-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت123/23مترمربع  ســاختمان 
اصلــی   -15 پــاک  از  بشــماره22498فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در ناجــی اب واق

از نعمــت الــه دشــت حکیمــی(
شــماره139660302034010709هیأت  40(رای 
ــم  ــد ابراهی ــه فرزن ــی کل ــین امین اول.امیرحس
بشــماره شناســنامه 3721 صــادره از کاشــان 
از  ملی0492768862-2/46دانــگ  بشــماره 
بمســاحت100مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از7403فرعــی  مجــزی  بشــماره22499فرعی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034010710هیأت  41(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  دانشــمند  اول.داود 
تهــران  از  صــادره   4300 شناســنامه 
از  ملی0068269250-3/54دانــگ  بشــماره 
بمســاحت100مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از7403فرعــی  مجــزی  بشــماره22499فرعی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034011035هیأت  42(رای 
ــین  ــد حس ــی فرزن ــی پورکاش ــه حاج اول.رباب
ــان  ــادره از کاش ــنامه 42625 ص ــماره شناس بش
ششــدانگ  ملــی1260416313-  بشــماره 
باغچــه وســاختمان بمســاحت345/92مترمربع 
بشــماره22500فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه 

رضــا بخشــی(
شــماره139660302034010381هیأت  43(رای 
بشــماره  محمدآقــا  فرزنــد  دوم.منیــرزواری 
بشــماره  کاشــان  از  506 صــادره  شناســنامه 
یکبــاب  ملی1261660765-ششــدانگ 
بشــماره22501  بمســاحت180مترمربع  کارگاه 
از  شــماره20613فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 
ــی( ــا رزاق ــان)خریداری از غامرض بخش2کاش

شــماره139660302034010631هیأت  44(رای 
ــش  ــد خدابخ ــیان فرزن ــان خدابخش دوم.احس
کاشــان  از  صــادره   951 شناســنامه  بشــماره 
ملی1261623215-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت129/52مترمربع  خانــه  یکبــاب 
بشــماره22507 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

رســمی(
شــماره139660302034010724هیأت  45(رای 
ــیدمحمود  ــد س ــدری فرزن ــیدمجتبی ص دوم.س
از  صــادره   285 شناســنامه  بشــماره 
ملــی1262361486- بشــماره  کاشــان 

خانــه  یکبــاب  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بشــماره22523  بمســاحت76/20مترمربع 
پــاک  از  از7981فرعــی  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034010725هیأت  46(رای 
دوم.ابتصــام باریــک انــدام فرزند صالح بشــماره 
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 1338 ص شناس
ملی1262387663-ســه دانــگ ازششــدانگ 
بمســاحت76/20مترمربع  خانــه  یکبــاب 
ــی  ــزی از7981فرع ــی مج ــماره22523 فرع بش
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
مجتبــی  ســید  از  بخش2کاشــان)خریداری 

ــدری ( ص
شــماره139660302034011124هیأت  47(رای 
فرزندمجتبــی  فاتــح  کــوروش  دوم.حامــد 
ازهمــدان  شناســنامه2163صادره  بشــماره 
ملی3991235854-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت141/85  یکبابخانــه 
اصلــی   -15 ازپــاک  بشــماره22525فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع در ناجــی آب
ناجــی اراضــی  مشــاعی  مالکیــن   از 

 آباد(
ــماره139560302034005954هیأت  48(رای ش
اول.آســیه کربائــی فرزنــد حمیــد بشــماره 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه678صادره 
یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی1262035155- 
بمســاحت115 مترمربــع بشــماره22526فرعی 
ــی  ــاک 15- اصل ــی از پ ــزی از 9445 فرع مج
واقــع در ناجــی آبــاد بخش2کاشــان)مالک 

ــمی( رس
شــماره139660302034010714هیأت  49(رای 
محمــد  فرزنــد  جــزه  زراعتــی  اول.امیــد 
کاشــان  از  شناســنامه2020صادره  بشــماره 
ملی1263332730-ششــدانگ  بشــماره 
چهاردیــواری مشــتمل براعیــان بمســاحت101/8 
از  مجــزی  بشــماره1432فرعی  مترمربــع 
اصلــی   -24 پــاک  از  شــماره147فرعی 
بخش2کاشــان)مالک  دیزچــه  در   واقــع 

رسمی(
شــماره139660302034007450هیأت  50(رای 
اول.مریــم آقاقدیــری کاشــی فرزنــد خلیــل 
کاشــان  از  شناســنامه1074صادره  بشــماره 
ملی1262082412-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت209/90  یکبابخانــه 
شــماره694  از  مجــزی  بشــماره10920فرعی 
ــن  ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل ــی از پ فرع
ــه  ــرج ال ــان)خریداری ازف ــک بخش2کاش کوچ

نیــک بخــت(
شــماره139660302034005678هیأت  51(رای 

دوم.ناصرصــدری مقــدم فرزنــد علــی اکبــر 
ــماره  ــان بش ــنامه1صادره از کاش ــماره شناس بش
ملــی1262928850 -چهاردانــگ ازششــدانگ 
بمســاحت187/19مترمربع  یکبابخانــه 
 1598 ازشــماره  مجــزی  بشــماره10925فرعی 
وباقیمانــده201 فرعــی از پــاک 33- اصلــی 
واقــع در فین کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 

ــی( ــور فین ــین پ ــا حس از رض
شــماره139660302034005679هیأت  52(رای 
دوم.آســیه اخبــاری نــژاد فرزنــد احمــد بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4861صادره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملــی1261024974-دو 
مترمربــع  بمســاحت187/19  یکبابخانــه 
بشــماره10925فرعی مجــزی از شــماره 1598 
وباقیمانــده201 فرعــی از پــاک 33- اصلــی 
واقــع در فین کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 

ــی( ــور فین ــین پ ــا حس از رض
شــماره139660302034011027هیأت  53(رای 
احمــد  فرزنــد  فینــی  محمدیــان  اول.رضــا 
ازکاشــان  صــادره  شناســنامه51  بشــماره 
ملی1262987423-ششــدانگ  بشــماره 
یکبابخانــه وباغچــه بمســاحت1390/4 مترمربــع 
 1113 ازشــماره  مجــزی  بشــماره11045فرعی 
ــن  ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل ــی از پ فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  کوچــک 
 54(رای شــماره139660302034000329هیأت 
بشــماره  الــه  روح  فرزنــد  اول.وحیدبهــرام 

بشــماره کاشــان  از  شناســنامه1134صادره 
یکبابخانــه  ملی1261724798-ششــدانگ 
ــماره6781فرعی  ــع بش ــاحت109/3 مترمرب بمس
ازپــاک  شــماره479فرعی  از  مجــزی 
بــزرگ  فیــن  در  واقــع  اصلــی   -34

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034001187هیأت  55(رای 
دوم.رضــا ســیفای فینــی فرزندحســین بشــماره 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه27 
چهاردیــواری  ملی1262949165-ششــدانگ 
بمســاحت90/80  براطــاق  محصورمشــتمل 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6885  مترمربــع 
اصلــی   -34 پــاک  از  1154فرعــی  شــماره 
واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری 

ازورثــه حشــمت خانــم نجیبــی (
شــماره139660302034011926هیأت  56(رای 
محمــد  نگهدارفرزنــد  دوم.حمیدرضــا 
کاشــان  از  شناســنامه932صادره  بشــماره 
ســه  ملــی1262252891-  بشــماره 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانگمشــاع 
بمســاحت1446/26مترمربع  بــاغ 
 284 شــماره  از  مجــزی  بشــماره6927فرعی 
فرعــی ازپــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ 

شــماره139660302034011928هیأت  57(رای 
میرســاجدی  الســادات  دوم.الدن 
ــنامه51صادره  ــماره شناس ــیدمحمد بش فرزندس
ملــی1262323134-  بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانگمشــاع  ســه 
بمســاحت1446/26مترمربع  بــاغ 
 284 شــماره  از  مجــزی  بشــماره6927فرعی 
فرعــی ازپــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ 
58(رای شــماره139460302034031851هیأت 
رمضانعلــی  فرزنــد  طحــان  اول.عباســعلی 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه14  بشــماره 
ملی1262853076-ششــدانگ  بشــماره 
ــان  ــتمل براعی ــن محصورمش ــه زمی ــک قطع ی
بمســاحت110/28 مترمربــع بشــماره1440 فرعی 
مجــزی ازشــماره903فرعی از پــاک 40- اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع درحســن آب

ــی( ــوب پائ ــر چ ــی اکب ازعل
شــماره139660302034011028هیأت  59(رای 
ــی  ــد عل ــادی فرزن ــی حســن اب ــدی ازان اول.مه
بشــماره شناســنامه12 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262959101-ششــدانگ 
بشــماره1491فرعی  بمســاحت146مترمربع 
مجــزی از شــماره 98فرعــی از پــاک 40- اصلی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع درحســن آب

ــیان( ــلطان مهندس ــم س از خان
شــماره139660302034007366هیأت  60(رای 
اول.جعفرجســاس فرزنــد محمــود بشــماره 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه43669 
از  دانــگ  ملی1260426777-ســه  بشــماره 
ششــدانگ اعیانــی یکبابخانــه بمســاحت116 
مجــزی  فرعــی  بشــماره6919  مترمربــع 
اصلــی   -45 پــاک  از  فرعــی    3660 از 
نامــه  بخش2کاشــان)اجاره  لتحــر  در   واقــع 

اوقاف(
شــماره139660302034007367هیأت  61(رای 
اصغــر  فرزنــد  لتحــری  آرانــی  اول.مرضیــه 
تهــران  از  صــادره  شناســنامه1296  بشــماره 
دانــگ  ملی0067150845-ســه  بشــماره 
ــاحت116  ــه بمس ــی یکبابخان ــدانگ اعیان ازشش
مجــزی  فرعــی  بشــماره6919  مترمربــع 
اصلــی   -45 پــاک  از  فرعــی     3660 از 
نامــه بخش2کاشــان)اجاره  لتحــر  در   واقــع 

 اوقاف(
شــماره139660302034004994هیأت  62(رای 
بشــماره  اکبــر  فرزنــد  اختــر  دوم.مریــم 
از دزفــول بشــماره  شناســنامه1874 صــادره 
ملــی5269593955- ششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره6923  مترمربــع  بمســاحت151/45 
فرعــی  شــماره1418  از  مجــزی  فرعــی 
لتحــر  در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک   از 
ــواه  ــین وطنخ ــان)خریداری ازحس بخش2کاش

کاشــی(
63(رای شــماره139660302034003422هیأت 
ــین  ــد غامحس ــی فرزن ــه علیرضائ دوم.روح ال
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه38  بشــماره 
ملی1262680662-ششــدانگ  بشــماره 

مترمربــع  بمســاحت124/60  یکبابخانــه 
ــی  ــزی از1465فرع ــی مج ــماره14399 فرع بش
ابــاد  واقــع درصفــی  اصلــی  پــاک 49-  از 
الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

فتحــی( ازمحمداقــا 
شــماره139660302034004028هیأت  64(رای 
فرزنــد  خارکــن  زاده  اســدهللا  اول.مهــدی 
ــادره  ــنامه3455 ص ــماره شناس ــی بش محمدتق
ملــی1262106184- بشــماره  کاشــان  از 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت119/5 مترمربع 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14406 
7045فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازمحســن 

توســلی(
شــماره139660302034005065هیأت  65(رای 
ــی بشــماره  ــد نادعل ــی فرزن اول.مرتضــی صادق
شناســنامه386 صــادره از باختــران بشــماره 
یکبابخانــه  ملی3253307263-ششــدانگ 
بشــماره14417  مترمربــع  بمســاحت110/12 
از  شــماره1246فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
حاجــی  نازنیــن  از  بخش2کاشــان)خریداری 

بیگــی(
66(رای شــماره139660302034007382هیأت 
ــماره  ــی بش ــد اقاتق ــا اژدری فرزن اول.محمدرض
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه648صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1261882946-ســه 
مترمربــع  بمســاحت89/75  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14431 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ 12043فرع
ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( صفــی 
ــماره139660302034007384هیأت  67(رای ش
ــد محمــد بشــماره  ــی فرزن اول.معصومــه رعایائ
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه9442صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1260600769-ســه 
مترمربــع  بمســاحت89/75  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14431 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ 12043فرع
ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( صفــی 
شــماره139660302034007361هیأت  68(رای 
عبدالعلــی  فرزنــد  تمتاجــی  اول.جــواد 
ازکاشــان  شناســنامه32صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی1263027598-ســه  بشــماره 
بمســاحت105/65  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  بشــماره14442فرعی  مترمربــع 
اصلــی   -49 پــاک  از  1465فرعــی  شــماره 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در صفــی اب واق

فتحــی( ازمحمدوغامعلــی 
69(رای شــماره139660302034007363هیأت 
اول.محدثــه ســادات محقــی فرزنــد ســیدمحمد 
کاشــان  از  شناســنامه43صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی1263543677-ســه  بشــماره 
بمســاحت105/65  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  بشــماره14442فرعی  مترمربــع 
اصلــی   -49 پــاک  از  شــماره1465فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در صفــی اب واق

فتحــی( ازمحمدوغامعلــی 
شــماره139660302034010663هیأت  70(رای 
ــا محمدقاســم فرزندحســین بشــماره  اول.فریب
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه15568 ص شناس
ملــی0084579242-دو دانــگ از ششــدانگ 
بمســاحت79/85مترمربع  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14456 
1331فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
ــه  ــان)خریداری از ورث ــاد بخش2کاش ــی اب صف

فاطمــی(
شــماره139660302034010664هیأت  71(رای 
اول.پرویــن شــتردار ابوزیدآبــادی فرزندعلــی 
بشــماره شناســنامه2481 صــادره از کاشــان 
از  دانــگ  ملــی1260636984-دو  بشــماره 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت79/85مترمربع 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14456 
1331فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
ــه  ــان)خریداری از ورث ــاد بخش2کاش ــی اب صف

فاطمــی(
شــماره139660302034010665هیأت  72(رای 
فرزندرضــا  قهــرودی  غفــاری  اول.مرتضــی 
کاشــان  از  شناســنامه5951صادره  بشــماره 
از  دانــگ  ملــی0056600704-دو  بشــماره 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت79/85مترمربع 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14456 
1331فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
ــه  ــان)خریداری از ورث ــاد بخش2کاش ــی اب صف

فاطمــی(
 73(رای شــماره139660302034010844هیأت 
فرزندحســن  کاشــان  ناظمــی  دوم.مهــدی 
بشــماره شناســنامه396صادره از کاشــان بشماره 
یکبابخانــه  ملی1261792661-ششــدانگ 
بشــماره14460  بمســاحت102/50مترمربع 

فرعــی مجــزی از شــماره 9010فرعــی از
ابــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
نماینــده  میثــم  از  بخش2کاشــان)خریداری 

نیاســر(
شــماره139660302034010653هیأت  74(رای 
دوم.معصومــه جالــی فرزندعباســعلی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه6603صادره 
یکبابخانــه  ملی1263378544-ششــدانگ 
بشــماره14463  بمســاحت173مترمربع 
از  380فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از علــی 

پــرورده(
شــماره139660302034009702هیأت  75(رای 
فرزندجــواد  حســکوئی  بابائــی  اول.فرزانــه 
ــماره  ــان بش ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ملی1250032271-ششــدانگ 
بشــماره14464  بمســاحت90/95مترمربع 
از  5758فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 

ابــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
طیبیــان(  زهــرا  از  بخش2کاشــان)خریداری 
76(رای شــماره139660302034007376هیأت 
بشــماره  جــواد  فرزنــد  اول.محمودموبــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه236صادره 
از ششــدانگ  ملی1262315743-چهاردانــگ 
مترمربــع  بمســاحت74/46  یکبابخانــه 
ــی  ــاک 49- اصل ــی از پ ــماره14483 فرع بش
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی آب ــع درصف واق

ازمحمدفتحــی(
ــماره139660302034007377هیأت  77(رای ش
بشــماره  رضــا  فرزنــد  بهزادنیــا  اول.مریــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه776صادره 
از ششــدانگ  دانــگ  ملــی1261829425-دو 
مترمربــع  بمســاحت74/46  یکبابخانــه 
بشــماره14483 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی  
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی آب ــع درصف واق

ازمحمدفتحــی(
شــماره139660302034010998هیأت  78(رای 
دوم.اکــرم پیــران کاشــانی فرزنــد ماشــااله 
بشــماره شناســنامه623صادره از کاشــان بشماره 
یکبابخانــه  ملی1261719670-ششــدانگ 
ــع بشــماره360 فرعــی  بمســاحت99/50 مترمرب
از پــاک 52- اصلــی واقــع در اراضــی مشــاعی 
از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  صفــی 

ــاد( ــی آب ــاعی صف ــن مش مالکی
شــماره139660302034010716هیأت  79(رای 
اول.فرزانــه مــرادی فرزنــد عیســی بشــماره 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه15001صادره 
یکبابخانــه  ملی0078931355-ششــدانگ 
بمســاحت75مترمربع بشــماره365 فرعــی از 
پــاک 52-اصلــی واقــع دراراضــی مشــاعی 
بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  صفــی 

ازجعفررســتمی(
شــماره139660302034010915هیأت  80(رای 
فرزنــد  آبــادی   نــوش  اول.زهراعجمــی 
61صــادره  شناســنامه  بشــماره  الــه  نعمــت 
ملــی1263275699- بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بمســاحت192/37مترمربع بشــماره5112 فرعــی 
ــی  ــاک 1- اصل مجــزی از شــماره74فرعی از پ
از  بخش4کاشــان)خریداری  راونــد  در  واقــع 

عجمــی( غامرضــا 
شــماره139660302034031871هیأت  81(رای 
فرزنــد  راونــدی  زاده  ســلیمان  دوم.کریــم 
از  محمــد بشــماره شناســنامه 1446صــادره 
کاشــان بشــماره ملی1261203569-ششــدانگ 
ــاب ســاختمان بمســاحت173/75مترمربع  یکب
ازشــماره  مجــزی  بشــماره5209فرعی 
1830فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 
از  الواســطه  مــع  بخش4کاشــان)خریداری 

ماشــااله منصــوری راونــدی(
شــماره139660302034007419هیأت  82(رای 
اول.مجتبــی قربانــی راونــد فرزنــد ماشــااله 
کاشــان  از  93صــادره  شناســنامه  بشــماره 
دانــگ  ملی1263195091-ســه  بشــماره 
ــاحت350مترمربع  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ازشش
 1 شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5363 
فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 

رســمی( بخش4کاشــان)مالک 
شــماره139660302034011038هیأت  83(رای 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــی آران ــی هیزم اول.جعفرعل
کاشــان  از  9صــادره  شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1263166431-ششــدانگ یکبــاب 
مترمربــع  بمســاحت509/27  ســاختمان 
بشــماره5380 فرعــی مجــزی از شــماره 15 
فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 

رســمی( بخش4کاشــان)مالک 
ــماره139660302034007359هیأت  84(رای ش
اول.ســیدعلی ســیدی خزاقــی فرزنــد ســیدرضا 
بشــماره شناســنامه 15صادره از کاشــان بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1263231551-ســه 
بمســاحت246/75مترمربع  یکبابخانــه 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره1758 
ــع در  ــی واق ــاک 4- اصل شــماره194فرعی از پ
خــزاق بخش4کاشــان)خریداری ازمحمدحســن 

ــز( ــون ری صاب
شــماره139660302034007360هیأت  85(رای 
فرزنــد  خزاقــی  احمــدی  گل  اول.زهــرا 
457صــادره  شناســنامه  بشــماره  ماشــاءاله 
ملــی1261188659- بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بشــماره1758  بمســاحت246/75مترمربع 
فرعــی مجــزی از شــماره194فرعی از پــاک 4- 
اصلــی واقع در خــزاق بخش4کاشــان)خریداری 

ریــز( صابــون  ازمحمدحســن 
ــماره139660302034005844هیأت  86(رای ش
فرزنــد حســن  اول.احســان کــوزه گرآرانــی 
آران  از  صــادره   9605 شناســنامه  بشــماره 
ملــی6199136012- بشــماره  وبیــدگل 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت262مترمربع 
ــی مجــزی از شــماره 784  بشــماره3888 فرع
ــر  ــع در نیاس ــی واق ــاک 35- اصل ــی از پ فرع
یعقوبــی( ازعــذرا  بخش6کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034010871هیأت  87(رای 
فرزندمحمــد  عمورمضانــزاده  دوم.احســان 
بشــماره شناســنامه 4 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262905206-ششــدانگ 
بشــماره206  مترمربــع  بمســاحت754/18 
فرعــی مجــزی از شــماره8 فرعــی از پــاک 
ابــاد  دولــت  مزرعــه  در  واقــع  اصلــی   -45
نیاسربخش6کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

عمورمضانــزاده( یوســف 
مــدت  انقضــای  درصــورت  اســت  بدیهــی 
طبــق  اعتــراض  وصــول  وعــدم  مذکــور 
صادرخواهــد مالکیــت  ســند   مقــررات  
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ورزشاستانها

تغییر معادله نیمکت استقالل
ــرار  ــتقالل ق ــگاه اس ــات باش ــن تصمیم ــاس آخری ــر اس ب
اســت عــالوه بــر پســر »وینفــرد شــفر« یــک مربــی داخلــی 
ــان  ــی آبی پوش ــه کادر فن ــر ب ــی دیگ ــی خارج ــک مرب و ی
اضافــه شــوند. پــس از جدایــی علیرضــا منصوریــان از 
ــت  ــای او را روی نیمک ــی ج ــفر آلمان ــتقالل، ش ــم اس تی
گرفــت. پیرمــرد کهنــه کار بــه صــورت رســمی کارش را 
ــرد  ــچ ف ــان هی ــا او همچن ــرده؛ ام ــاز ک ــا شــاگردانش آغ ب
ــد و  ــود نمی بین ــار خ ــتیار در کن ــوان دس ــدی را به عن جدی
تنهــا »میــک مــک درمــوت« بدنســاز از تیــم ســابق فنــی 

ــور دارد.  ــفر حض ــار ش ــتیار در کن ــوان دس به عن
ــی  ــه فن ــره و کمیت ــت مدی ــای هیئ ــن برنامه ه از مهم تری
آبی هــا تعییــن و اســتخدام دســتیاران ایــن ســرمربی 
اســت. پیــش از ایــن یک بــار کمیتــه فنــی دو پیشکســوت 
ــه شــفر در  ــوان دســتیار پیشــنهاد داد ک ــم را به عن ــن تی ای
نهایــت اســتفاده از طاهــری و دین محمــدی را پذیــرا نشــد. 
پیگیری هــای خبرنــگار مهــر در ایــن خصــوص نشــان 
ــد شــفر  ــه فرزن ــد ک ــزور جدی ــک آنالی ــه جــز ی می دهــد ب
اســت و تــا آخــر ایــن هفتــه بــه آبی هــا ملحــق می شــود، 
حضــور حداقــل دو دســتیار دیگــر در کادر فنــی آبی هــا 
ــال  ــه احتم ــه ب ــتیاری ک ــت. دو دس ــی اس ــل پیش بین قاب
ــه  ــود. کمیت ــی و یکــی خارجــی خواهــد ب ــاد یکــی ایران زی
فنــی و هیئــت مدیــره در ایــن بــاره پیشــنهاداتی دارنــد کــه 
در صــورت رســیدن بــه جمع بنــدی بــا شــفر مطــرح کــرده 
ــه  ــی اضاف ــه کادر فن ــا ب ــفر آن ه ــت ش ــورت موافق و در ص

می شــوند.

اهوازی ها در غدیر رکورد می شکنند؟
تعــداد هــوادار دیدارهای پرســپولیس و اســتقالل خوزســتان 
در اهــواز هیــچ گاه از 20 هــزار نفــر تجــاوز نکــرده اســت. ایــن 
ــد و تمــام  ــه مصــاف هــم رفته ان ــار در اهــواز ب ــم 4 ب دو تی
بازی هــا نیــز در ورزشــگاه غدیــر اهــواز برگــزار شــده اســت. 
مصــاف پرســپولیس و اســتقالل صنعتــی در آخریــن هفتــه 
لیــگ ســیزدهم بــرای ســرخ ها بســیار حســاس بــود، آن ها 
در صــورت کســب 3 امتیــاز و عدم پیــروزی فــوالد در تبریــز 
ــه همیــن دلیــل  ــر می رســیدند و ب ــی لیــگ برت ــه قهرمان ب
هوادارانشــان نزدیــک بــه نیمــی از ورزشــگاه را بــه تصاحــب 
خــود درآورده بودنــد؛ امــا در آن طــرف دوســتداران فوتبــال 
در اســتان خوزســتان بــا توجــه بــه دیــدار حســاس دیگــر 
تیمشــان و تماشــای جشــن قهرمانــی احتمالــی، ترجیــح 
داده بودنــد بــازی را از خانــه دنبــال کننــد و بــه همیــن دلیل، 
ایــن دیــدار در حضــور بیــش از 15 هــزار پرسپولیســی برگزار 
شــد. فصــل بعــد امــا هــر دو تیــم در وضعیتــی نابه ســامان 
بــه هــم رســیدند و تماشــاگران زیــادی نیــز از ایــن بــازی 
اســتقبال نکردنــد تــا دومیــن دیدار پرســپولیس و اســتقالل 
ــاوی 1-1  ــاگر و تس ــزار تماش ــا 6 ه ــر ب ــی در الغدی صنعت

انجــام شــود. 
در لیــگ پانزدهــم شــاگردان برانکــو ایوانکوویچ در شــرایطی 
بــه خوزســتان ســفر کردنــد کــه در رده هــای انتهایــی جــدول 
رده بنــدی قــرار داشــتند و همیــن موضــوع ســبب شــد تــا 
ــر برگــزار شــود.  ــر از 10 هــزار نف ــازی در حضــور کمت ــن ب ای
ــدار دو تیــم در اهــواز  امــا فصــل قبــل پرتماشــاگرترین دی
رقــم خــورد. جایــی کــه پرســپولیِس صدرنشــین بــه مصاف 
مدافــع عنــوان قهرمانــی آمــد و بیــش از نصــف ورزشــگاه پر 
شــد. مســئوالن ورزشــگاه الغدیــر حاضریــن در اســتادیوم را 
20 هــزار نفــر اعــالم کردنــد امــا نگاهــی کلــی نشــان مــی داد 

تماشــاگران بســیار بیشــتر از آنچــه اعــالم شــد، بودنــد. 
الزم بــه ذکــر اســت پرتماشــاگرترین بــازی تاریــخ دو تیــم، 
فصــل قبــل بــا حضــور 40 هــزار پرسپولیســی و در ورزشــگاه 
آزادی برگــزار شــد و بایــد دیــد ایــن رکــورد در دیــدار پیــش 

رو شکســته خواهــد شــد یــا خیــر؟!

دهقان، اولین لژیونر 
دوچرخه سواری بانوان

تیــم  یــک  بــه  دوگانــه،  بانــوان  ملــی  تیــم  عضــو 
ماندانــا  اســت.  پیوســته  امــارات  در  دوچرخه ســواری 
دهقــان کــه در ســال های اخیــر درخشــش خوبــی در 
ــان  ــی جه ــه داشــته و در ســطح آســیا و حت رشــته دوگان
ــوان اولیــن  ــه عن در مســابقات مختلــف شــرکت کــرده، ب
لژیونــر دوچرخه ســواری بانــوان ایــران خــودش را معرفــی 
ــی  ــوان هفتم ــه عن ــته ب ــال گذش ــه س ــت. او ک ــرده اس ک
رقابت هــای دوگانــه قهرمانــی جهــان رســیده بــود، اخیــرًا 
مــورد توجــه مســئوالن باشــگاه َاالَصیــل )Al Asayl( قــرار 
ــد.  ــه کــه در رشــته دوچرخه ســواری فعالیــت می کن گرفت
دهقــان بــا عقــد قــراردادی بــه ایــن تیــم اماراتــی 
پیوســته و بــا حجــاب اســالمی بــرای آن هــا رکاب 
ــخ  ــر تاری ــن لژیون ــوان اولی ــه عن ــا خــودش را ب ــد ت می زن
دختــر  ایــن  مطــرح کنــد.  بانــوان  دوچرخه ســواری 
دوچرخه ســوار کــه البتــه رشــته اصلــی فعالیتــش دوگانــه 
ــگاه  ــه باش ــت گیری ب ــق تس ــود، از طری ــوب می ش محس
ــا  ــس ب ــن پ ــت از ای ــرار اس ــت و ق ــته اس ــی پیوس امارات
پیراهــن ایــن باشــگاه اماراتــی در مســابقات بین المللــی 

ــد.  ــرکت کن ش
ماندانــا دهقــان در خصــوص لژیونــر شــدنش بــه ســایت 
ورزش بانــوان گفــت: روز تســت گیری عــالوه بــر مــن، دو 
نماینــده از ایرلنــد، یــک نفــر از آمریــکا، اردن، مراکــش و 
ــر  ــج نف ــت پن ــه در نهای ــد ک ــده بودن ــر ش ــارات حاض ام
ــن باشــگاه را  ــا ای ــکاری ب ــرارداد هم انتخــاب شــدیم و ق
امضــا کردیــم. او همچنیــن اعــالم کــرد کــه قــرار اســت در 
اولیــن مســابقه تــور چهــار مرحلــه ای دوچرخه ســواری کــه 
ــش  ــار تیم ــود، در کن ــزار می ش ــد برگ ــاه در تایلن 2۹ مهرم

شــرکت کنــد.

محمد انصاری بعد از تلنگر ملی!
محمــد انصــاری مدافــع چپ پــای پرســپولیس بــا ســعی و 
تــالش بســیار در تمریــن بــه دنبــال پــس گرفتــن جایگاهی 
اســت کــه قبــالً در تیم ملــی بــه وی اختصــاص داده 
ــو  ــم برانک ــدی تی ــای کلی ــه از مهره ه ــاری ک ــد. انص می ش
بــه حســاب می آیــد و غیبتــش در دیــدار حســاس الهــالل 
ــم گذاشــت، در روزهــای  ــد کاری تی ــادی روی رون ــر زی تأثی
گذشــته تمرینــات منظــم و ســفت و ســختی انجــام داده 
ــرای خــط دفاعــی  ــازی اهــواز انتخــاب اول برانکــو ب و در ب

خواهــد بــود. 
چــاره ای  تیم ملــی  در  بــرای حضــور مجــدد  انصــاری 
ــم  ــرای تی ــن نمایــش ب ــز کامــل و انجــام بهتری جــز تمرک
باشــگاهی اش نــدارد، چیــزی کــه قبــالً از او بســیار دیده ایم. 
ــه انصــاری در  ــوس کــی روش ب ــد کــه تلنگــر کارل ــد دی بای
ــک  ــه کم ــپولیس ب ــل پرس ــای فص ــاس ترین روزه حس

ــه. ــا ن ــد ی ــو خواهــد آم برانک

کوتاه اخبار

حاشیه در اردوی حریف 
شگفتی ساز ذوب آهن

اســتعفای مربــی پدیــده در لیــگ هفدهــم و در آســتانه 
ــم  ــن تی ــی ای ــات درون ــا ذوب آهــن اختالف ــی ب رویاروی
ــگ  ــه از لی ــت هفت ــت هش ــا گذش ــرد. ب ــکار ک را آش
هفدهــم پدیــده پشــت ســر پــارس جنوبــی و باالتــر از 
پرســپولیس در رده دوم جــدول جــای دارد تــا یکــی از 
دو صدرنشــین غیرمنتظــره لیــگ برتــر باشــد. ایــن تیــم 
ــا ذوب آهــن دچــار حاشــیه  ــدارش ب امــا در آســتانه دی
شــده اســت. جــدای از محــل میزبانــی از تیــم اصفهانی 
ــه  ــده ب ــده، پدی ــام مان ــه ای از ابه ــان در هال ــه همچن ک
برخــی اختالفــات درون تیمــی هــم دچــار شــده اســت. 
ــتی در  ــار ُپس ــا انتش ــوی ب ــد تق ــه محم ــس از آنک پ
صفحــه شــخصی خــود از حضــور در کادر فنــی پدیــده 
انصــراف داد، مدیرعامــل باشــگاه مشــهدی نیــز از طریق 
ســایت رســمی پدیــده بــه آن واکنــش نشــان داد و از 
ــر  ــاد کــرد. پیش ت ــم انتق ــی مســتعفی تی رویکــرد مرب
ــاره احتمــال حضــور تقــوی در کادر فنــی  شــایعاتی درب
اســتقالل نقــل محافــل رســانه ای شــده بــود. بــا جدایی 
ایــن مربــی از پدیــده بایــد دیــد کــه ایــن شــایعات در 
ــی از  ــا محل ــد شــد ی ــدل خواهن ــت ب ــه واقعی ــه ب ادام
اعــراب نخواهنــد یافــت. تقــوی کــه ابتــدای فصــل بــه 
درخواســت رضــا مهاجــری بــه کادر فنــی پدیــده اضافــه 
ــوده  شــد، حــدود دو دهــه پیــش بازیکــن اســتقالل ب

اســت.

حسرت جام جهانی 
به دل سوریه ماند

تیــم ملــی فوتبــال اســترالیا بــا برتــری مقابــل ســوریه، 
نماینــده آســیا در مرحلــه نهایــی انتخابــی جــام جهانــی 
شــد. در دیــدار برگشــت پلــی آف انتخابــی جــام جهانــی 
ــم اســترالیا و ســوریه در ســیدنی  ــاره آســیا دو تی در ق
ــدای مســابقه  ــه در ابت ــد ک ــدان رفتن ــه می ــم ب ــر ه براب
ایــن ســوری ها بودنــد کــه موفــق شــدند میزبــان خــود 
را غافلگیــر کننــد. اشــتباه مدافعــان اســترالیایی ســبب 
ــی عربســتان از  ــر الســومه مهاجــم االهل ــه عم شــد ک
ایــن موقعیــت اســتفاده کنــد و در دقیقــه شــش دروازه 
ــد. در ادامــه اســترالیا کــه شــروع  ــاز کن کانگوروهــا را ب
ــق  ــل موف ــم کیهی ــر تی ــه س ــا ضرب ــت ب ــی داش ضعیف
ــاوی  ــا تس ــازی ب ــا ب ــد ت ــاز کن ــوریه را ب ــد دروازه س ش
یــک بــر یــک دنبــال شــود. در نیمــه نخســت، دو تیــم 
ــی  ــی داشــتند ول ــرای گلزن ــی ب ــار دیگــر موقعیت های ب
ــوریه  ــان س ــًا دروازه ب ــا خصوص ــش دروازه بان ه درخش
ســبب شــد توپــی از خــط دروازه هــا عبــور نکنــد. در نیمه 
ــت و  ــش گذاش ــه نمای ــری ب ــازی بهت ــترالیا ب دوم اس
ســوریه نیــز ســعی کــرد روی ضــد حمــالت خطرســاز 
ــی  ــن تعویض ــوان بازیک ــه عن ــب ب ــور خطی ــود. حض ش
ــاال  باعــث شــد اســتحکام خــط میانــی تیــم ســوریه ب
باشــد؛ ولــی در نهایــت بــازی بــا تســاوی یــک بــر یــک 
بــه پایــان رســید و بــه وقــت اضافــه کشــیده شــد. در 
وقت هــای اضافــه داور بــا ســخت گیری، المــاواس 
هافبــک تیــم ســوریه را از زمیــن بــازی اخــراج کــرد تــا 
ایــن تیــم 10 نفــره شــود. اســترالیا سراســر حملــه شــد 
ــا یــک بازیکــن بیشــتر اســتفاده کافــی را  ــد ب ــا بتوان ت
ــا ایــن حــال مهاجمــان اســترالیا قــدرت  ــی ب ــرد؛ ول بب
کافــی در زدن گل را نداشــتند. در نهایــت بــاز هــم ایــن 
ــدرت ســرزنی خــود را نشــان  ــه ق ــود ک ــل ب ــم کیهی تی
ــار در  ــن ب ــر ای ــار دیگ ــر ب ــه س ــا ضرب ــت ب داد و توانس
نیمــه دوم وقت هــای اضافــه بــرای تیــم ملــی کشــورش 
ــه  ــازی ضرب گل زنــی کــرد. در ثانیه هــای پایانــی ایــن ب
عمــر الســومه از روی یــک ضربــه ایســتگاهی بــه دیرک 
دروازه اصابــت کــرد تــا ایــن دیــدار بــا برتــری دو بــر یک 

اســترالیا بــه پایــان برســد.

کامل ترین تراکتور فصل
مقابل صدرنشین لیگ

ــود در  ــب خ ــن ترکی ــا کامل تری ــازی ب ــم تراکتورس تی
فصــل جــاری بــه مصــاف پــارس جنوبــی جــم مــی رود. 
اگرچــه محمــد ابراهیمــی و شــهرام گــودرزی بــه دلیــل 
مصدومیــت قــادر بــه همراهــی تراکتورســازی در هفتــه 
نهــم لیــگ برتــر نیســتند؛ امــا رســیدن محمــد نــوری و 
ســینا عشــوری خبــر خوبــی بــرای یحیــی گل محمــدی 
محســوب می شــود. از ایــن رو فــرزاد حاتمــی و مهــدی 
شــریفی نیــز کــه در بــازی قبلــی مصــدوم شــده بودنــد، 
ــه تمرینــات تراکتــور برگشــته اند. همچنیــن برخــالف  ب
بــازی قبلــی کــه دو بازیکــن تراکتــور بــه نام هــای 
غایــب  دلیــل محرومیــت  بــه  نــادری  و  طاهــران 
ــا پــارس جنوبــی جــم مشــکلی  ــازی ب ــرای ب ــد، ب بودن
نخواهنــد داشــت. از ســوی دیگــر جوانــان تراکتــور نیــز 
ــی  ــی شــرایط آمادگــی خوب ــب اصل ــا حضــور در ترکی ب
ــد.  ــری برجــای بگذارن ــد عملکــرد بهت ــد و می توانن دارن
تراکتوری هــا امیــدوار هســتند تــا اولیــن شکســت را بــه 
پــارس جنوبــی تحمیــل کننــد و شــرایط خــود را در پایان 

هفتــه نهــم در جــدول رده بنــدی بهتــر کننــد.

آغاز برنامه های تیم ملی 
کشتی فرنگی از اواسط آبان

دور جدیــد تمرینــات تیــم ملــی کشــتی فرنگــی ایــران در 
صــورت موافقــت فدراســیون کشــتی از اواســط آبان مــاه 
آغــاز خواهــد شــد. نخســتین اردوی فرنگــی کاران پــس 
از بازی هــای داخــل ســالن قهرمانــی آســیا بــا پیشــنهاد 
ــت فدراســیون  ــی و در صــورت موافق ــم مل ــی تی کادر فن
ــاز  ــران آغ ــه کشــتی ته ــاه در خان کشــتی از روز 15 آبان م
خواهــد شــد. طبــق اعــالم کادر فنــی تیــم ملــی کشــتی 
فرنگــی هــدف از برگــزاری ایــن اردو، آغــاز دوبــاره تمرینات 
فرنگــی کاران و نظــارت بــر آمادگــی جســمانی آن هــا برای 
ــن  ــت. ای ــدی اس ــای بع ــنگین تر اردوه ــل س ــاز مراح آغ
ــوت از  ــا دع ــاه ب ــط آبان م ــت از اواس ــرار اس ــات ق تمرین
ــاز شــود.  ــرای حضــور در اردو آغ ــرات واجــد شــرایط ب نف
فرنگــی کاران ایــران از ابتــدای ســال 201۸ میــالدی بایــد 
در رقابت هــای قهرمانــی آســیا، مســابقات جام جهانــی و 

ــد. همچنیــن بازی هــای آســیایی حضــور یابن
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بــر کســی پوشــیده نیســت کــه ســپاهان 
روزهــای بــدی را ســپری می کند.پرافتخارترین 
ــن فصــل  ــران در ای ــه ای ای ــال حرف ــم فوتب تی
ــت و پا  ــال دس ــدول در ح ــی ج ــه پایین در نیم

ــت.  زدن اس
ــان  ــا پای ــادی ت ــت زی ــوز فرص ــد هن ــر چن ه
همــه  امــا  اســت؛  مانــده  باقــی  فصــل 
عالقمنــدان فوتبــال بــه خوبــی می داننــد 
ــه  ــا چ ــگ ت ــای اول لی ــای روزه ــه امتیازه ک
انــدازه در انتهــای فصــل حائــز اهمیــت اســت 
و بــا وضعیــت فعلــی ســپاهان کمتــر هــوادار 
ــم  ــن تی ــی ای ــه قهرمان ــدوار ب ــم امی ــن تی ای
ــای فصــل اســت.  ــی در انته ــوب اصفهان محب
ســپاهان در فصــل گذشــته بــا عبــدهللا ویســی 
همــه چیــز داشــت، تیمــی جــوان و باانگیــزه 
و آینــده دار، امــا تنهــا مشــکل ویســی خــوب 
نتیجــه گرفتــن بــود. آمــدن کرانچــار ایــن امید 
ــد  ــم می توان ــن تی ــه ای ــواداران داد ک ــه ه را ب
ــا  ــد؛ ام ــدا کن ــاره پی ــی را دوب ــیر قهرمان مس
ــوان  ــان ج ــا از بازیکن ــه تنه ــپاهان ن ــاال س ح
ــم  ــن ه ــه گرفت ــه در نتیج ــده بلک ــی ش خال
ــه مشــکلی اساســی برخــورد کــرده اســت.  ب
امــا چــرا ســپاهان تــا ایــن انــدازه دچــار افــت 

شــده اســت.

 جای خالی حاج صفی
لیــگ  در  حاج صفــی  احســان  عملکــرد 
شــانزدهم بــا هــر معیــاری بــرای یــک مدافــع 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــرد ب ــه ف ــر ب ــپ منحص چ
بازیکــن کــه از هفتــه ســوم لیــگ شــانزدهم 

و در دیــدار برابــر صنعــت نفــت آبــادان پــس 
ــه  ــان ب ــال آلم ــک فصــل حضــور در فوتب از ی
ترکیــب طالیی پوشــان بازگشــت، در طــول 
فصــل ۸ پــاس گل و 5 گل نمایشــی درخــور 
توجــه داشــت. حاج صفــی در لیــگ برتــر 
ــود  ــپاهان ب ــم در س ــه پنج ــا هفت ــم ت پانزده
و بــا کســب 4 بــرد و یــک مســاوی، 13 

ــد.  ــازی ش امتی
پــس از هفتــه پنجــم ایــن بازیکــن چپ پــا بــه 
ــت و افــت طالیی پوشــان  بوندســلیگای دو رف
بــا حســین فرکــی کــه در نهایت بــا اخــراج این 
مربــی همــراه شــد، آغــاز شــد. حاج صفــی در 
ــا جدایــی از جمــع ســپاهانی ها  ایــن فصــل ب
ــام  ــل از ج ــال قب ــا س ــد ت ــان ش ــی یون راه
جهانــی را در یــک تیــم اروپایــی تــوپ بزنــد. 

ســپاهان هــم تــا پایــان هفتــه هشــتم 
ــته و  ــی داش ــرد ضعیف ــم عملک ــگ هفده لی
ــت.  ــت آورده اس ــه دس ــاز ب ــت امتی ــا هف تنه
بی شــک گل حاج صفــی بــه گســترش فــوالد 
ــوان  ــار را می ت ــور کرانچ ــان حض ــز در زم تبری
در میــان بهتریــن گل هــای فصــل طبقه بنــدی 
کــرد کــه نشــان از اهمیــت حضــور ایــن مهــره 
داشــته  ســپاهان  نتیجه گیــری  رونــد  در 

ــت. اس
 سرور جپاروف

ســرور جپــاروف در نیم فصــل لیــگ شــانزدهم 
موردتوجــه منصوریــان قــرار گرفــت و بــه 
ــت  ــه نتوانس ــس از اینک ــا پ ــد؛ ام ــران آم ای
بــه دلیــل محرومیــت اســتقالل از نقــل و 
انتقــاالت بــا ایــن تیــم قــرارداد امضــاء کنــد، بــا 
تفاهم نامــه ای کــه میــان دو باشــگاه اســتقالل 
و ســپاهان امضــا شــد در اختیــار باشــگاه 

ــت.  ــرار گرف ــی ق اصفهان
و  ویژگی هــا  از  نتوانســت  البتــه  ویســی 
توانایی هــای جپــاروف در تاکتیــک تیمــی خــود 
بــه خوبــی اســتفاده کنــد، امــا در 6 دیــداری کــه 
کرانچــار هدایــت ســپاهان را برعهده گرفــت، این 
بازیکــن بــه رهبــر خــط میانــی ســپاهان بــدل 
شــد و بــه خوبــی جــای خالــی نویدکیــا را کــه 
بــا افــت او در ســپاهان مشــهود شــده بــود، پــر 

کــرد. 
طالیی پوشــان در پنجــره تابســتانی و بــا توجــه 
بــه عالقــه کرانچــار تــالش زیــادی بــرای ادامه 

ــتانی و  ــالق ازبکس ــک خ ــا هافب ــکاری ب هم
ــار عنــوان بهتریــن بازیکــن آســیا  برنــده دو ب
داشــتند؛ امــا در نهایــت ایــن منصوریــان 
ــازی  ــرای ب ــاروف را ب ــت جپ ــه توانس ــود ک ب
ــدان  ــد. بی شــک فق ــد کن در اســتقالل متقاع
جپــاروف کــه در فصــل جــاری نیــز تنهــا 
بــا شــوت  پیــروزی علیرضــا منصوریــان 
زیبــای ایــن بازیکــن در مقابــل تراکتورســازی 
ــل از  ــد یکــی از دالی ــد، می توان ــه دســت آم ب
ــار در  ــه کرانچ ــد ک ــی باش ــیدن تیم ــم پاش ه
6 دیــدار انتهایــی فصــل شــانزدهم در اختیــار 
داشــت؛ بــه خصــوص اینکــه رافائــل کریــوالرو 
نیــز کــه بــرای جایگزینــی او آمــده اســت، بــه 
ــه  ــی به هیچ وج ــی بدن ــتن آمادگ ــل نداش دلی
ــم باشــد. ــذار در تی ــره ای تأثیرگ نتوانســته مه

 خط دفاعی
گذشــته  فصــل  پایــان  در  طالیی پوشــان 
و  کولیبالــی  موســی  خلیــل زاده،  شــجاع 
احســان حاج صفــی را بــه عنــوان ســه عنصــر 
اصلــی خــط دفاعــی از دســت دادنــد و ســعید 
ــی،  آقایــی، حســن جعفــری، ســیاوش یزدان
رودریگوئــز  ژایــرو  البتــه  و  پورقــاز  عــزت 
ــرات  ــا تغیی ــد، ت ــن کردن ــی را جایگزی برزیل
صــد در صــدی را در خــط دفاعــی خــود 
ــون 11  ــن خــط دفاعــی تاکن ــد. ای ــه کنن تجرب
ــه نشــان از  ــرده ک ــت ک ــدار دریاف گل در ۸ دی

هماهنــگ نبــودن آن هــا دارد. در حالــی کــه در 
6 دیــدار انتهایــی لیــگ شــانزدهم ســپاهانی ها 
بــا حضــور کرانچــار تنهــا 4 گل دریافــت کردنــد. 
بــه نظــر می رســد ایــن خــط بــا توجــه بــه اینکــه 
اکثــر آن هــا بازیکنــان شناخته شــده ای هســتند 
بــرای هماهنگــی و عملکــرد بهتــر همچنــان بــه 

ــاز دارد. ــان نی زم
 خط حمله

باعــث  شــش دانگ  پلی میکــر  یــک  نبــود 
شــده تــا ســپاهانی ها بــا مشــکل ایجــاد 
باشــند.  روبــه رو  گلزنــی  موقعیت هــای 
ــدار گذشــته نشــان  شــاگردان کرانچــار در ۸ دی
ــوپ را در  ــد ت ــی می توانن ــه خوب ــه ب ــد ک داده ان
ــد؛  ــدل کنن ــر رد و ب ــن یکدیگ ــدان بی ــه می میان
ــه  ــد در نزدیکــی محوطــه جریم ــی نمی توانن ول
حریــف بــه همیــن میــزان خــوب باشــند. 
طالیی پوشــان فصــل گذشــته در 6 دیــدار ۹ بــار 
گل زنــی کردنــد، امــا ایــن فصــل در ۸ مســابقه 
6 گل زده انــد، کــه نشــان از افــت عملکــرد 

ــم دارد.  ــن تی ــن ای مهاجمی
ساســان انصــاری و مــروان حســین دو مهاجــم 
ــا  ــا اینجــای فصــل تنه ــی طالیی پوشــان ت اصل
ــودن  ــد کــه نشــان از تحــت فشــار ب 2 گل زده ان
ــه ســرمربی  ــاالی آن هــا دارد. البت و اســترس ب
کــروات ســپاهان بارهــا بــه مشــکل عدم گلزنــی 
ــد  ــت بای ــته و در نهای ــاره داش ــش اش مهاجمان

ــن  ــروج از ای ــرای خ ــکاری ب ــه راه ــم چ ببینی
ــت در ســر خواهــد داشــت. وضعی

 تغییرات زیاد
ســپاهان فصــل را بــا تغییــرات زیــادی در تمــام 
ــگ  ــت و هماهن ــرده اس ــاز ک ــود آغ ــوط خ خط
ــل  ــی از دالی ــد یک ــرات می توان ــن نف ــودن ای نب
عمــده نتیجــه نگرفتــن تیــم کرانچــار در هشــت 
هفتــه ابتدایــی لیــگ هفدهــم باشــد. اخیــرًا و 
ــل نفــت  پــس از شکســت طالیی پوشــان مقاب
تهــران جلســه ای میــان کرانچــار و محســن 
طاهــری مدیرعامــل ســپاهان برگــزار شــد کــه 
اضافــه شــدن یــک دســتیار جدیــد خروجــی آن 
بــوده اســت. البتــه به قطــع یقین مــوارد دیگری 
ــه شــود،  ــن لیســت اضاف ــه ای ــد ب هــم می توان
امــا چیــزی کــه واضــح اســت تفــاوت عملکــرد 
ــم  ــگ هفده ــانزدهم و لی ــگ ش ــار در لی کرانچ
اســت کــه در بدتریــن حالــت می تــوان بــه 
خریدهــای اشــتباه نیز اشــاره داشــت. ســپاهان 
ــران زده وارد  ــت بح ــر نف ــت براب ــس از شکس پ
ــده  ــار ش ــور کرانچ ــدی از دوران حض ــاز جدی ف
اســت و در نهایــت بایــد ببینیــم ایــن ســرمربی 
باتجربــه کــروات چــه راهــکاری بــرای پوشــش 
نقصان هــای خــود در ادامــه مســابقات خواهــد 
داشــت و اینکــه ســرانجام آیــا خریدهــای جدید 
ــود را  ــای خ ــد توانایی ه ــان می توانن طالیی پوش

نشــان دهنــد یــا خیــر؟

نگاهی به دالیل افت سپاهان اصفهان

کابوس هایی که خواب طالیی سپاهان را ربود

ســازمان لیــگ بعــد از برگــزاری قرعه کشــی مرحلــه 
برنامــه  از تغییــر  نهایــی جــام حذفــی  یک هشــتم 
زمان بندی شــده برگــزاری دربــی حســاس پایتخــت 
ــده  ــالم ش ــن اع ــش از ای ــه پی ــرایطی ک ــر داد. در ش خب
ــه  ــاه ب ــم آبان م ــت روز پنج ــرح پایتخ ــم مط ــود دو تی ب
ــر  ــگ برت ــم لی ــه ده ــا در هفت ــد ت ــم می رون ــاف ه مص
ــر بعــد  ــد، ســازمان لیــگ برت ــرار بگیرن ــه روی هــم ق روب
ــی  ــی جــام حذف ــه یک هشــتم نهای از قرعه کشــی مرحل

ــر داد.  ــدار را تغیی ــن دی ــخ ای تاری
اســت:  آمــده  برتــر  لیــگ  ســازمان  اطالعیــه  در 
ــی  ــام حذف ــی ج ــتم نهای ــه یک هش ــی مرحل »قرعه کش
شــامگاه دوشــنبه برگــزار شــد کــه 16 تیــم حاضــر در ایــن 
رقابت هــا حریفــان خــود را شــناختند. ایــن مرحلــه قــرار 
اســت روزهــای ســوم و چهــارم آبــان برگــزار شــود. البتــه 

دیــدار نســاجی و اســتقالل بــرای اینکــه اســتقالل بتوانــد 
در ورزشــگاه آزادی میزبــان نســاجی باشــد، روز 2۸ مهــر 
ــن روز  ــردای ای ــود و ف ــزار می ش ــگاه آزادی برگ در ورزش
پرســپولیس در مرحلــه یک شــانزدهم نهایــی در ورزشــگاه 

ــه مصــاف نفــت مــی رود.  آزادی ب
ــن  ــت بی ــی پایتخ ــا دارب ــد ت ــث ش ــل باع ــن تداخ ای
اســتقالل و پرســپولیس در چارچــوب هفتــه دهــم لیــگ 
برتــر بــه احتمــال زیــاد چهــارم آبــان برگــزار شــود.« بــه 
ایــن ترتیــب اولیــن دربــی تهــران کــه بــا حضــور دو مربــی 
خارجــی سرشــناس می توانــد توجــه همــگان را بــه 
ورزشــگاه بــزرگ آزادی جلــب کنــد، 24 ســاعت زودتــر از 
زمان بنــدی قبلــی برگــزار خواهــد شــد تــا عالقمنــدان بــه 
دو تیــم شــاهد نمایــش تیم هــای محبــوب خــود در ایــن 

ــند. ــاز باش ــاس و سرنوشت س ــاف حس مص

ــک  ــوان در ی ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــته لی ــل گذش ــان فص قهرم
قدمــی انحــالل قــرار گرفــت! تیــم فوتبــال بانــوان آینده ســازان 
میهــن اصفهــان کــه عنــوان قهرمانــی فصــل گذشــته لیــگ برتــر 

ــرار دارد.  ــالل ق ــی انح ــک قدم ــد در ی ــدک می کش را ی
ســعید موحــدی مدیرعامــل باشــگاه آینده ســازان کــه در فصــول 
ــابقات  ــی مس ــخصی راه ــه ش ــا هزین ــم را ب ــن تی ــته ای گذش
ــت از  ــرای حمای ــری ب ــال اسپانس ــه دنب ــال ب ــرد، امس می ک
ــگاه  ــت باش ــال حمای ــی احتم ــی در مقطع ــود و حت ــش ب تیم
ســپاهان از ایــن تیــم نیــز مطــرح شــد؛ امــا گویــا ایــن موضــوع 

ــده اســت.  در حــد حــرف باقــی مان
ــه مســابقات  ــه موحــدی، گالره ناظمــی مســئول کمیت ــه گفت ب
بانــوان ســازمان لیــگ در تمــاس بــا وی اعــالم کــرده اســت تــا 
روز چهارشــنبه فرصــت دارد تکلیــف تیم را مشــخص کنــد وگرنه 
از شــرکت دادن آینده ســازان در لیــگ امســال معــذور اســت. 

ــق  ــه تواف ــر ب ــک اسپانس ــا ی ــی ب ــازان حت ــل آینده س مدیرعام
ــده  ــاه آین ــک م ــد ی ــالم کرده ان ــا اع ــا آن ه ــیده ام ــه رس اولی
می تواننــد پــای میــز مذاکــره بنشــینند و ایــن در حالــی 
اســت کــه بازیکنــان آینده ســازان کــه تــا االن هــم صبــر کــرده 
ــد  ــت داده ان ــر را از دس ــای دیگ ــه تیم ه ــتن ب ــت پیوس و فرص

ــد.  ــر کنن ــن صب ــتر از ای ــوند بیش ــر نمی ش حاض
موحــدی مدیرعامــل باشــگاه آینده ســازان، دربــاره رئیــس 
فدراســیون فوتبــال نیــز اظهــار کــرد: یــک بــار بــا تــاج تمــاس 
گرفتــم و چــون شــماره را نمی شــناخت جــواب داد و گفــت کــه 
روز یکشــنبه از فدراســیون تمــاس خواهــم گرفــت؛ امــا پــس از 
آن تلفــن خــود را روی خــط عــرب دایــورت کــرد و هــر بــار عنوان 
ــت  ــا او صحب ــاج در جلســه اســت و اصــاًل نتوانســتم ب شــد ت
کنــم. تــا جایــی کــه مــن متوجــه شــده ام قصــد این هــا انحــالل 

تیــم اســت.

ورزش

،،
را ســپری  بــدی  روزهــای  ســپاهان 
ــال  ــم فوتب ــن تی ــد. پرافتخارتری می کن
حرفــه ای ایــران در ایــن فصــل در نیمــه 
پایینــی جــدول در حــال دســت و پا زدن 

ــت.  اس

کاروان وزنه بــرداری ایــران هفتــه گذشــته بــه دوبــی ســفر 
کــرد تــا بــا حضــور در ســفارت آمریــکا اقدامــات الزم برای 
اخــذ ویــزا را انجــام دهــد. ایــن ســفر بــا موفقیــت نســبی 
فدراســیون همــراه بــود؛ امــا دو ملی پــوش ایرانــی یعنــی 
ســید ایــوب موســوی و صالــح چراغــی از ســوی ســفارت 
وزنه بــرداری  فدراســیون  شــدند.  ریجکــت  آمریــکا 
بالفاصلــه اعتــراض خــود را بــه ســفارت آمریــکا و 
فدراســیون جهانــی اعــالم کــرد تــا اینکــه بــار دیگــر وقــت 
ــا  ــار ب ــن ب ــد. ای ــی داده ش ــردار ایران ــه وزنه ب ــفارت ب س
تصمیــم فدراســیون صالــح چراغــی از لیســت کنــار رفــت 
و فقــط موســوی راهــی دوبــی شــد. در ایــن میــان اعــزام 
ــز  ــاالن نی ــی بزرگس ــر تیم مل ــی، مدی ــا کاظم محمدرض
ــه  ــه ب ــا توج ــود آورد. ب ــه وج ــی را ب ــرف و حدیث های ح
ــوان  ــه عن ــرادی و محمدرضــا ســیاهپور ب ــی م ــه عل اینک

ــی درخواســت  ــت قبل ــر فدراســیون در نوب ــس و دبی رئی
ویــزا کــرده بودنــد، برخــی از ایــن مســئله کــه چــرا چنــد 
مســئول همــراه تیــم ملــی بــه آمریــکا می رونــد، انتقــاد 
ــرداری  ــیون وزنه ب ــس فدراس ــرادی، رئی ــی م ــد. عل کردن
در این بــاره گفــت: در وزن ۸5 کیلوگــرم قبــالً هــم توضیــح 
ــته  ــرکت کننده داش ــم 2 ش ــا می توانی ــًا م ــه نهایت دادم ک
ــه  ــد. ب باشــیم؛ امــا 4 نفــر وزنه بــردار در اردو حاضــر بودن
همیــن خاطــر بــا تصمیــم کادرفنــی دیگــر صالــح چراغی 
کــه در ایــن وزن بــود، بــه دوبــی اعــزام نشــد. وی افــزود: 
ــرای هــر  ــه ب ــن اســت ک ــادی ای ــر روال ع از ســوی دیگ
ــند. در  ــه باش ــت صحن ــد پش ــر می توانن ــردار 3 نف وزنه ب
ترکمنســتان نیــز کاظمی نــژاد بــه عنــوان مدیــر تیم ملــی 
ــا  ــود و در انتخــاب وزنه ه ــد ب ــار بیرانون بزرگســاالن در کن

ــرد. ــه او کمــک می ک ــز ب نی

ــر کــه بایــد مدافــع حقــوق باشــگاه ها  ســازمان لیــگ برت
باشــد و بــرای گرفتــن حــق آن هــا از ســازمان صداوســیما 
بــه آب و آتــش بزنــد، در ادامــه سیاســت های خــود 
بازهــم در آغــوش تلویزیــون غــش کــرد! ســازمان لیــگ و 
فدراســیون فوتبــال کــه تقویــم مسابقاتشــان را بــا تلویزیون 
هماهنــگ می کننــد و تغییــرات برنامه هایشــان هــم 
براســاس درخواســت تلویزیــون اســت، بــاز هــم در آغــوش 
ایــن رســانه افتادنــد و حاضــر شــدند هدیــه ویــژه ای 
ــگاه ها و  ــلم باش ــق مس ــه ح ــد ک ــادی بدهن ــه نه ــم ب ه
ــگاه ها  ــئوالن باش ــت مس ــد. سال هاس ــال را نمی ده فوتب
ــئوالن  ــد مس ــار دارن ــد و انتظ ــی می نالن ــکالت مال از مش
پخــش  لیــگ حــق  و ســازمان  فوتبــال  فدراســیون 
تلویزیونــی را دریافــت کننــد تــا آن هــا از زیــر بــار مشــکالت 
مالــی کمرشــکن خــارج شــوند؛ امــا ایــن دو نهــاد فوتبالــی 

ــه  ــد بلک ــل کنن ــکل را ح ــته اند مش ــوز نتوانس ــا هن نه تنه
هــر روز فوتبــال را هــم مقابــل ایــن نهــاد »ذلیل تــر« 
می کننــد. تلویزیــون حــق پخــش تلویزیونــی را نمی دهــد 
و ســاعت ها برنامه هایــش را بــدون هزینــه از همیــن 
فوتبــال پــر می کنــد، آن وقــت مدیــران ســازمان لیــگ و 
فدراســیون فوتبــال بــه جــای اینکــه دنبــال حــق باشــگاه ها 
باشــند روز بــه روز بیشــتر از گذشــته بــه تلویزیــون اهمیــت 
می دهنــد و در تازه تریــن اقدامشــان قرعه کشــی جــام 
ــون  ــع تلویزی ــرای مناف ــد و ب ــچ« کردن ــی را »کادوپی حذف
هدیــه کردنــد. فوتبالــی کــه هــر روز بایــد مســتقل تر 
شــود و حقــش را از همــه نهادهــا و ســازمان ها بگیــرد بــه 
لطــف مدیرانــی کــه بیشــتر بــه فکــر خودشــان هســتند تــا 
ــتر از  ــود و بیش ــروز می ش ــر از دی ــر روز ذلیل ت ــال، ه فوتب

ــه آغــوش تلویزیــون فــرو مــی رود. قبــل ب

سازمان لیگ در آغوش تلویزیونواکنش رئیس وزنه برداری به ابهام های یک اعزام

احمدرضا عابدزاده
ستاره ای که ماه مجلس بود!

ــود؛  ــه ب ــل همیش ــدزاده مث ــا عاب ــب احمدرض ــود دوشنبه ش ــه ن در برنام
باصالبــت، دوست داشــتنی و بــا همــان لبخندهــای تســکین دهنده. 
دیــدن چهــره خنــدان احمدرضــا عابــدزاده در برنامــه نــود آن هــم 
ــیرینی  ــه ش ــد ک ــان آم ــر یادم ــه قبل ت ــد دقیق ــا چن ــه تنه ــی ک هنگام
ــای  ــل آن روزه ــنگربان بی بدی ــون س ــن را مدی ــی در پک ــن قهرمان جش
ــد.  ــم، دل هــر فوتبال دوســتی را سراســر هیجــان می کن ــی بودی ــم مل تی
احمدرضــا در دوران بازیگــری همــه فاکتورهــای بزرگــی را در خــود جــای 
ــده  ــه عه ــه ســتاره ها نقشــی ســیاه و ســپید ب ــی ک ــود. در روزهای داده ب
ــود. در  ــران ب ــال ای ــن ســتاره نســل مــدرن فوتب ــدزاده اولی داشــتند، عاب
ــتار  ــه سوپراس ــدزاده یک تن ــاد، عاب ــه هفت ــیرین ده ــخ و ش ــای تل روزه
ــر درون دروازه، او  ــش وصف ناپذی ــز درخش ــه ج ــود. ب ــران ب ــال ای فوتب
ــت،  ــرار می گرف ــتگاهی ق ــات ایس ــت ضرب ــی زد، پش ــی م ــی پنالت گاه
حتــی از زمیــن خــودی تــور دروازه حریفــان را هــدف می گرفــت، 
ــب  ــردن هاشمی نس ــه گ ــز ب ــال قرم ــی ش ــاس ترین دارب ــش از حس پی
از  لبخنــد  نیــز  از تلخ تریــن اشــتباهات  بعــد  می انداخــت و حتــی 

روزهایــی  در  نمی شــد.  پنهــان  دوست داشــتنی اش  صــورت  زاویــه 
ــه  ــق گرفت ــران رون ــات ای ــازه در مطبوع ــگ ت ــای رنگارن ــه هفته نامه ه ک
بــود، چهــره گــرم و دلنشــین احمدرضــا بخــش زیــادی از صفحــات اول 
دکه هــا را بــه خــود اختصــاص مــی داد و او محبوب تــر از همیشــه، نقــش 
اول صعــود تاریخــی بیســت ســال پیــش بــه فرانســه لقــب گرفت. شــاید 
ــرای فضــای بســته آن  ــران ب ــال ای ــد فوتب ــد ســنگربان تنومن ســقف بلن
روزهــا کمــی غیرقابل قبــول بــود؛ بــه همیــن دلیــل شــاید بســیاری حضور 
او را برنتافتنــد و قصــه حضــور یکــی از محبوب تریــن ورزشــکاران تاریــخ 
مملکــت خیلــی زودتــر از موعــد بــه پایــان رســید و آن بیمــاری لعنتــی 
باعــث شــد ســنگربان محبــوب ســکوهای اســتادیوم آزادی خیلــی 
ــاید در  ــود. ش ــین ش ــرده و خانه نش ــرک ک ــال را ت ــه اول فوتب زود صحن
ــرای  ــی را ب ــی تیم مل ــاد بســیاری نیمکــت پرســپولیس و حت ــه هفت ده
احمدرضــا عابــدزاده متصــور بودنــد؛ امــا سرنوشــت بــرای یکــی از معــدود 
ســتاره های محبــوب فــارغ از اســتقالل و پرســپولیس بــه شــکل دیگــری 
رقــم خــورد. حــاال و بعــد از گذشــت چنــد ســال، دیــدن همیــن مــدت 
زمــان کوتــاه در قــاب جادویــی گرچــه بــرای هوادارانــش کافــی نیســت؛ 
امــا غنیمتــی اســت بــرای آن هایــی کــه دلشــان بــرای روحیــه، صالبــت و 

ــد احمدرضــا تنــگ شــده اســت. لبخن

#خبر_ویژه
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حرف و نقل

 ســیف هللا صمدیــان می گویــد بــا ایــن انگیــزه جلــو 
آمــده و ریاســت هیئت مدیــره انجمــن عکاســان را 
 برعهــده گرفتــه کــه چــراغ »مــوزه عکــس ایران« روشــن 

شود.
ــریال های  ــردان س ــن دری، کارگ ــاء الدی ــید ضی  س
می گویــد:  انگلیســی«  »کیــف  و  پهلــوی«  »کاله 
ــم چــون وقــت  ــگاه نمی کن ــون را ن ســریال های تلویزی
ــی  ــه کار پرمخاطب ــن اســت ک ــل آن هــم ای ــدارم. دلی ن
ــکان  ــدازه کــه جامعــه را ت ــه آن ان ســاخته نمی شــود؛ ب
ــینم و  ــه بنش ــد ک ــن را وادار کن ــر آن، م ــد و در اث بده

ــم. ــون ببین تلویزی
 رضــا فیاضی، بازیگر و نویســنده، درباره کتاب فروشــی 
کــه بــا نــام »جزیــره کتــاب« در جزیــره کیــش راه انــدازی 
کــرده اســت، گفــت: اصــل ماجرا این اســت کــه از تهــران، 
ــه ام را  ــن حرف ــودم. م ــده ب ــته ش ــک خس دود و ترافی
دوســت دارم و نمی توانســتم آن را فرامــوش کنــم 
و از طــرف دیگــر دنیــای کتــاب، دنیــای مــن اســت و 
ــی  ــت ادب ــز فعالی ــی نی ــد وقت ــدم. چن ــه آن عالقه من ب
داشــتم و شــعرها و رمــان و داســتان هایم چــاپ شــد و 
درواقــع درگیــر کارهــای ادبــی بــودم. بــه نظــرم بهترین و 
زیبنده تریــن کار بــرای مــن بــه عنــوان بازیگــر ایــن بــود 

کــه کتاب فروشــی داشــته باشــم.
 نســیم مرعشــی رمــان تــازه منتشرشــده اش بــا نام 
»َهــرَس« را روایتــی کم تــر شنیده شــده از دوران بعــد از 

جنــگ عــراق علیــه ایــران توصیــف کرد.
ــی و  ــگ توفیق ــی بهرن ــه کارگردان ــدر« ب ــریال »پ - س
ــرای پخــش از شــبکه دو  ــا، ب تهیه کنندگــی حامــد عنق
ســیما در مــاه مبــارک رمضــان امســال در حــال تولیــد 

اســت.
نمایــش »شــنیدن« بــه کارگردانــی امیررضــا   
ــر  ــی تئات ــتیوال جهان ــژه فس ــزه وی ــتانی، جای کوهس

»بیتــف« بلگــراد را از آن خــود کــرد.
ــی در  ــه خــودش انقالب ــه نوب ــه ب  شــبکه نســیم ک
قالــب برنامه هــای تلویزیــون ایجــاد کــرد و نســل 
جدیــدی از برنامه هــای کمــدی را بــا اســتانداردهای بــاال 
تولیــد و پخــش کــرد، ایــن بــار بــرای تولیــد یــک برنامه 
ــه  ــن باتجرب ــدی« کمدی ــر عب ــراغ »اکب ــب س پرمخاط
ایرانــی رفتــه اســت. »عبــدی شــو« یــک برنامــه طنــز 
و شــامل اجراهــای اســتندآپ کمــدی اســت کــه قــرار 

ــد. ــدی آن را اجــرا کن ــر عب اســت اکب
 مســتند »۵ مرتبه چیکو: رودخانه  سانفرانسیســکو و 
مردمانــش« امــروز همزمــان بــا پنجمیــن روز از برگزاری 
هفتــه  فیلــم برزیــل، در ســینما ســوره  اصفهــان اکــران 

می شــود.
 فراخــوان سی وششــمین جشــنواره ملــی فیلم فجر 
بــا تغییراتــی از جملــه اضافه شــدن جایزه هنــر و تجربه، 
قــرار گرفتــن فیلــم کوتــاه در فراخــوان، حــذف بخــش 
ــش  ــرای بخ ــم ب ــر ۲۲ فیل ــن حداکث ــتند و تعیی مس

مســابقه منتشــر شد.
ــی  ــه کارگردان ــینمایی »آوانتاژ«ب ــتند س ــم مس  فیل
محمــد کارت و تهیه کنندگــی آبــان عســکری و محمــد 
کارت، در اولیــن حضــور خارجــی خود به شــصتمین دوره 

فســتیوال »الیپزیــک« آلمــان راه یافــت.

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ 

نشــر چشــمه بــرای کمــک کــردن بــه مخاطــب 
در انتخــاب ژانــر داســتان، آن هــا را در ســه 
گــروه قفســه قرمــز )داســتان های ســاختارگرا، 
آبــی  قفســه  ژانــر(  ضــد  و  جریان گریــز 
)داســتان های ژانــر ســاده( و قفســه ســیاه 
تقســیم  و جنایــی(  پلیســی  )داســتان های 
کــرده اســت. در بهــــار امســال، انتشــارات 
چشــمه کتابــی بــا عنــوان »راهنمــای مــردن بــا 
ــارزاده«  ــه عط ــی« نوشــته »عطی ــان داروی گیاه
ــت  ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــه ب ــرد ک ــر ک منتش
ــو،  ــتانی ن ــاختار؛ داس ــه و س ــر درون مای از نظــ
خــاص و متفــاوت اســت و نــگاه ساختارشــکنانه 
نویســنده باعــث شــده تــا ایــن کتــاب در قفســه 
قرمــز نشــــر چشــمه قــرار گیــرد. در ادامــه 
نگاهــی گــذرا بــه اولیــن رمــان عطیــه عطــارزاده 

ــت. ــم داش خواهی

 موضوع کتاب
دارویــی«،  گیاهــان  بــا  مــردن  »راهنمــای 
داســتانی خــاص دارد و ســاختاری قابــل تأمــل 
و زندگــی دختــر جوانــی را روایــت می کنــد کــه 
نابیناســت و در خانــه ای همــراه مــادرش در کار 
خشــک کــردن، ترکیــب و آمــاده ســازی گیاهــان 
تاریکــِی  در  او  می کنــد.  همــکاری  دارویــی 
ــا اســتفاده از  ــد، توانســته ب ــه می بین ــی ک دنیای
قــوای حســی دیگــر بــه درک محیــط پیرامــون 
ــکل  ــاختار و ش ــز در س ــه چی ــد. هم ــود برس خ
ــا مــادرش  ــه رابطــه نزدیــک او ب گیاهــان و البت
ــرای  ــک روز ب ــه ی ــا اینک ــود؛ ت ــه می ش خالص
شــرکت در مراســمی خانوادگــی از خانــه پــا بــه 
بیــرون می گــذارد و همیــن موضــوع باعــث 
ــی او  ــا در درون و زندگ ــیاری چیزه ــر بس تغیی

می شــود. 
ــی«  ــان داروی ــا گیاه ــردن ب ــای م ــان »راهنم رم
ــنده از  ــه نویس ــت ک ــاوت اس ــاب متف ــک کت ی

ــر  ــه فضــا و الیه هــای ُپ ــا توجــه ب ــق راوی، ب طری
ــد،  ــب می آفرین ــرای مخاط ــه ب ــی ک ــوب ذهن آش
خواننــده را بــه ســمتی پیــش می بــرد کــه 
بســیاری از مفاهیــم بــرای او غیرقابــل پیش بینــی 

ــت. اس
 ساختــار کتاب

عــالوه بــر ســاختار درونــی داســتان کــه در اغلــب 
ــود؛  ــده می ش ــگفت زدگی خوانن ــث ش ــوارد باع م
رمــان از نظــر ســاختار ظاهــری هــم نوعــی 
جریان گریــزی را القــــا می کنــد؛ بــه عنــوان 
مثــال بــا اینکــه کتــاب در قالــب نمایشــنامه 
نوشــته نشــده امــا ماننــد یــک نمایشــنامه کــه از 
ــه جــای فصــل  ــرده تشــکیل می شــود ب ــد پ چن
بنــدی، بیســت و ســه پــرده دارد و یــا نویســنده در 
ــره  حاشــیه برخــی صفحــات کتــاب همچــون دای
المعارفــی مصــور، عکــس و توضیحاتــی در مــورد 
ــی  ــه درک برخ ــت ک ــته اس ــان نوش ــی گیاه بعض
ــده آســان تر  ــرای خوانن قســمت های داســتان را ب
می کنــد و عــالوه بــر آن مخاطــب بــا کاربــرد، نــام 
و ویژگی هــای بعضــی گیاهــان دارویــی آشــنا 
ــم:  ــران« می خوانی ــح »شوکــ ــود. در توضی می ش
»گیاهــی کــه حتــی نیــم گرمــش می توانــد انســان 
بالغــی را بکشــد. ایــن گیــاه مســتقیم بــر سیســتم 
ــن  ــد از از کار انداخت ــذارد و بع ــر می گ ــاب اث اعص

ــود.« ــرگ می ش ــب م ــی، موج ــاب تنفس اعص

 تنهــایی
ــی نابیناســت  ــه راوی داســتان، دخترک ــا ک از آنج
کــه هیچگونــه ارتباطــی بــا جهــــان خــارج از خانه 
نــدارد؛ تنهایــی از مهــم تریــن درون مایه هــای 
ــوان گفــت  ــه شــمار مــی رود و می ت ــن رمــان ب ای
ــر  ــوم برآشــوبنده از آن تصوی ــک مفه نویســنده ی
ــه  ــی از آن گاهــی منجــر ب ــه رهای ــرده اســت ک ک

ــر می شــود. ــر خطــ ــب و پ ــای عجی راه ه
ــم  ــی از مفاهی ــیار زیبای ــای بس ــارزاده تعبیره عط
ــه  ــاب ارائ ــن کت ــی در ای ــون تنهای ــف همچ مختل
ــودن  می دهــد؛ مفاهیمــی کــه در عیــن حســی ب
بیشــتر جنبــه انتزاعــی بــه خــود می گیرنــد 
ــوند:  ــت می ش ــا روای ــردی نابین ــان ف ــرا از زب زی
ــی.  ــان خال ــت و همزم ــری اس ــزِ ُپ ــی چی »تنهای
ســرخ نیســت چــون شــور نیســت. گاهــی 
ارغوانــی اســت...آدم را فــــرا می گیــرد و ناگهــان 
ــر  ــا، زی ــت پلک ه ــزد پش ــد. می ری ــرش می کن ُپ
ــه  ــد ب ــروع می کنن ــا ش ــانه ها. پاه ــو، روی ش گل
ســنگین شــدن و موجــب می شــود آدم بــه عمــق 

ــرود.« ب
 مادر و کشف جهــان

ــادر را همچــون  ــن الگوها م ــر اســاس کهــ ــر ب اگ
ــت  ــه در جه ــی ک ــم؛ کس ــده بدانی ــن پرورن زمی
تــالش  انســان  جســم  و  روح  دادن  توســعه 
می کنــد و همــواره در صــدد نگهــداری و حمایــت 

ــوان  ــت، می ت ــب اوس ــد و مراق ــد برمی آی از فرزن
نتیجــه گرفــت کــه نویســنده داســتان، بــه مفاهیم 
روان شناســی هــم بی توجــه نبــوده اســت؛ چــرا که 
در تمــام داســتان حضــور و نقش حمایتگر مــادر را 
در ارتبــاط بــا راوی شــاهد هســتیم. مــادری کــه در 
پنــــاه او، راوی جهان خارج از خانه را می شناســد، 
مــادری کــه از بورخــس، ابن ســینا و... کتــاب 
می خوانــد و راوی بــه آن گــوش می ســپارد و 
ــر نابیناســت:  سرچشــمه تمــام دانایی هــای دخت
»در واقــع جهــان بــدون مــادرم برایــم قابــل تصــور 
ــادر در  ــه م ــوده و نیســت. حــس حقیقــی ام ب نب
همــه عمــر فقــط قدردانــی اســت. ایــن مــادر بــود 
ــه  ــم گشــود ک ــه روی ــی را ب که...دروازه هــای جهان
ــدم  ــرای ق ــی دارد ب ــجاعت کاف ــی ش ــر کس کمت
ــم  ــم می گوی ــاز ه ــتانه اش. ب ــه آس ــتن ب گذاش
ــد  مــادر مهربان تریــن شــبحی اســت کــه می توان
ــه در  ــاورد ک ــادش بی ــه ی ــذرد و ب ــار آدم بگ از کن
جهـــــان هیــچ چیــزی بــرای ترســیدن نیســت.«
ــی«،  ــان داروی ــا گیاه ــردن ب ــای م ــاب »راهنم کت
ــتفاده از  ــا اس ــنده ب ــه نویس ــت ک ــتانی اس داس
موقعیت هــای خــاص، اشــخاص و شکســتن 
ــه  ــب ب ــرای مخاط ــی را ب ــا فضای ــی هنجاره برخ
وجــود آورده اســت کــه در آن عشــق و خشــونت، 
تاریکــی و روشــنایی، دانایــی و نادانــی را همزمــان 

می تــوان دیــد.

ــی  ــوار زرد« در حال ــی »ن ســومین قســمت از ســریال تلویزیون
پخــش شــد کــه نــادر مشــایخی، موســیقیدان و رهبــر ارکســتر 

ــود.  ــا ب ــر یکــی از نقش ه کشــورمان ایفاگ
ــوان بازیگــر یکــی از نقش هــا  ــه عن ــی ب ــادر مشــایخی درحال ن
حضــور داشــت کــه عالقــه منــدان او را بــر خــالف پــدر بازیگرش 
ــاهده  ــده مش ــای زن ــیقی و اجراه ــای موس ــتر در عرصه ه بیش
کــرده بودنــد، بــه همیــن جهــت حضــور وی در ایــن مجموعــه به 
عنــوان ایفاگــر نقــش اســتاد موســیقی، یکــی از نــکات جالــب 
توجــه ســریال بــود. همچنیــن طراحــی یــک موضــوع جنایــی 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــیقی مش ــروه موس ــک گ ــه ی ــی ک در فضای
ــدت، از  ــاالر وح ــا در ت ــی صحنه ه ــرداری برخ ــتند و فیلمب هس

ــود. ــن بخــش از ســریال ب دیگــر ویژگی هــای ای
ســریال »نــوار زرد« مجموعــه ای بــا مضمونــی جنایی – پلیســی 
ــاعت 3۵: ۲1  ــر روز س ــاری ه ــه ج ــدای هفت ــه از ابت ــت ک اس

ــتان  ــه داس ــود. در خالص ــش می ش ــیما پخ ــبکه دوم س از ش
»نــوار زرد« آمــده اســت: »ســرگرد امیــدی از افســران زبــده فتــا 
ــا کالهبــرداری هــای اینترنتــی  ــه همــراه ســروان محســن، ب ب
ــه  ــا ورود ب ــان ب ــن می ــه در ای ــود ک ــه رو می ش ــددی روب متع

ــورد.«  ــم می خ ــدی رق ــات جدی ــده ای، اتفاق پرون
محمدرضــا شــفیعی تهیــه کننده، کریم لــک زاده نویســنده، پوریا 
ــرداری،  ــر تصویرب ــادی شــاللوند مدی ــردان، ه ــی کارگ آذربایجان
علــی عدالــت دوســت صدابــردار، بهــزاد جعفری طــراح صحنه و 
لبــاس، کامــران خلــج طــراح گریــم، فرشــید رئوفی مدیــر تولید، 
حســن هنــدی عــکاس و امیــر آقایــی، ســیروس گرجســتانی، 
کمنــد امیرســلیمانی، داریــوش اســدزاده، بهــاره کیــان افشــار، 
امیــر غفارمنــش، نــادر مشــایخی، قاســم زارع و محســن 
 بهرامــی گــروه بازیگــران ایــن مجموعــه تلویزیونــی را تشــکیل 

می دهند.

ــوان  ــا عن ــر ســلطانی« ب ــار نقاشــی »منوچه نمایشــگاهی از آث
»رنــگ در طبیعــت و طبیعــت بــی جــان« در نگارخانــه صفــوی 

اصفهــان برگــزار شــده اســت. 
ایــن هنرمنــد در گفــت وگــو بــا ایمنــا گفــت: آن چیــزی کــه در 
ــاق  ــی اتف ــالت در رشــته نقاشــی و در بحــث مبان دوران تحصی
مــی افتــد، ایــن اســت کــه موضوعــات رنگ شناســی و طــرح و 
ترکیــب بنــدی، آن طــور کــه بایــد مــورد تأکیــد قــرار نمی گیرنــد 
و بــه نوعــی کــم اهمیــت تلقــی می شــوند و بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــان در زمین ــه تحصیالتش ــرادی ک ــیاری از اف ــه بس ــت ک اس
ــات  ــه اطالع ــن زمین ــان می رســد، بازهــم در ای ــه پای نقاشــی ب
ــالت  ــد از تحصی ــن بع ــل م ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــی ندارن چندان
ــگ  ــه رن ــردم در زمین ــه مــدت ۲ ســال ســعی ک دانشــگاهی ب

شناســی بــه صــورت تخصصــی فعالیــت کنــم. 
منوچهــر ســلطانی افــزود: در ایــن نمایشــگاه، عنصــری کــه مورد 

تاکیــد قــرار گرفتــه رنــگ اســت و طبیعــت و طبیعــت بــی جــان 
ــا  ــم از آن ه ــا بتوانی ــا م ــه ای هســتند ت ــن نقاشــی ها بهان در ای
اســتفاده کنیــم و رنگــی را کــه بــه صــورت جداگانــه بــه عنــوان 

شــخصیت می شناســیم، بهتــر نشــان دهیــم. 
گفتنــی اســت منوچهــر ســلطانی متولــد ســال 13۶1 و دانــش 
آموختــه کارشناســی نقاشــی از دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان 
اســت. وی در انجمــن نقاشــان اصفهــان عضویــت دارد و تاکنون 
در ۴ نمایشــگاه انفــرادی و بیــش از 1۰ نمایشــگاه گروهــی 
در زمینه هــای عکاســی، نقاشــی، فتــوکالژ، چــاپ و دیگــر 
ــد  ــرای بازدی ــدان ب ــه من زمینه هــا شــرکت داشــته اســت. عالق
از ایــن نمایشــگاه می تواننــد تــا چهارشــنبه ۲۶ مهرمــاه ســاعت 
ــی،  ــان خاقان ــع در خیاب ــوی، واق ــه صف ــه نگارخان ــا ۲3 ب 1۷ ت
حدفاصــل خواجــه پطــروس و وحیــد، جنــب کوچــه شــماره 31، 

خانــه صفــوی، مراجعــه کننــد.
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ــالغ رســمی حکــم انتصــاب مجــدد مســعود  درمراســم اب
ــاد کــه 1۵ مهرمــاه  ــوان شــهردار نجــف آب ــه عن منتظــری ب
بــا حضــور اســتاندار اصفهــان و دیگــر مســئوالن شهرســتان 
ــه از  ــخنرانان، گل ــتر س ــترک بیش ــه مش ــد، وج ــزار ش برگ
ــت  ــهر و درخواس ــن ش ــدی ای ــرانه درآم ــودن س ــن ب پایی
ــص  ــدال در تخصی ــت اعت ــار رعای ــای آن در کن ــرای ارتق ب

ــود. بودجــه هــا ب
ــر انتصــاب  ــی ب ــر کشــور مبن ــم وزی ــالغ حک در مراســم اب
ــاد  ــه عنــوان شــهردارنجف آب مجــدد مهنــدس منتظــری ب
ــود،  ــراه ب ــارم هم ــورای چه ــای ش ــر از اعض ــا تقدی ــه ب ک
اســتانداراصفهان بــه عنــوان نماینــده تــام االختیــار دولــت  
خطــاب بــه شــهردار و شــورای اســالمی دوره پنجــم ، تاکیــد 
ــته و  ــال گذش ــد ۴ س ــه مفی ــه تجرب ــت ب ــا عنای ــرد: ب ک
باتوجــه بــه شــأن و منزلــت نجــف آبــاد، بــا تــالش بیشــتر 
ــد  ــش کنی ــت و کوش ــف فعالی ــت مضاع ــت خدم در جه
ونبایــد رونــد ۴ ســال گذشــته ادامــه پیــدا کنــد و بایــد بــا 
یــک برنامه ریــزی بهتــر و منســجم تر، ابتــکارات جدیدتــر، 
داشــته  هماهنگــی کامل تــری  و  بیشــتر  تالش هــای 

باشــید.
رســول زرگرپــور، اصفهــان را یــک اســتان شهرنشــین 
ــهری  ــور ش ــت کش ــد جمعی ــزود: ۷۵ درص ــمرد و اف برش
هســتند ولــی ایــن آمــار در اصفهــان بــه ۸۸ درصــد رســیده 
ــا داشــتن 1۰۷شــهر بیشــترین تعــداد  ــان ب اســت و اصفه

ــور دارد. ــهر را در کل کش ش

اســتاندار اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر اجــرای طــرح 
ــوراها  ــتی در ش ــی باالدس ــند نهای ــهر و س ــی ش تفصیل
ــت:  ــرد، گف ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــده، بای ــام نش انج
بــا اجــرای ایــن طــرح نبایــد در آینــده شــاهد معضــالت 
ــزرگ باشیم.شــوراها بایــد احیــای ســاختار  شــهرهای ب
تشــکیالت جدیــد را بــر اســاس مصوبــات وزارت کشــور 
ــه انجــام رســانند. ــالغ شــده، ب ــه شــهرداری ها اب ــه ب ک

ــت  ــرک فعالی ــور مح ــد را موت ــان درآم ــتاندار اصفه اس
ــق  ــا از طری ــر ی ــن ام ــزود: ای شــهرداری ها برشــمرد و اف
ــوارض،  ــدور ع ــق ص ــا از طری ــی ی ــارکت های مردم مش
تحقــق مــی یابــد ولــی در برخی شــهرها شــاهد هســتیم 
کــه بودجــه از طریــق فــروش تراکــم بــه دســت می آیــد 

کــه ایــن عمــل وجهــه منطقــی نــدارد.
 شهردار نجف آباد خدمت به مردم 

را به پست باالتر ترجیح داد 
ــق  ــوازن در مناط ــت و ت ــه عدال ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود:  شــود،  اجرایــی  بایــد  شــهری  مختلــف 
شــهردارنجف آبــاد عالقــه خاصــی بــه خدمــت بــه 
مردمــش دارد، حــدود شــش مــاه قبــل پیشــنهاد پســتی 
باالتــر را در جایــی خــارج از شــهرداری بــه او دادیــم ولــی 
ــح ــهر را ترجی ــن ش ــردم ای ــه م ــزاری ب ــان خدمتگ  ایش

 دادند.
زرگرپــور همچنیــن بــا تقدیــر از انتخــاب خــوب شــورای 
ــی  ــه ط ــورت گرفت ــای ص ــت: از کاره ــان داش ــم بی پنج
چهــار ســال گذشــته می تــوان بــه عنــوان نهضــت 
ــز شــاهد  ــده نی ــم در آین ــاد کــرد و امیدواری ســازندگی ی

ــیم. ــد باش ــن رون ــه ای ادام

 نجف آباد، سرانه درآمدی مناسبی ندارد
در ادامــه ایــن مراســم ســهراب مظفــر نجفــی، فرمانــدار 
نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه از شــش شــهردار 
ابقــا شــده و در خصــوص  نفــر  شهرســتان، چهــار 
شــهرداران کهریزســنگ و علویجــه نیــز شــاهد انتخــاب 
افــراد جدیــدی بــوده ایــم، ادامــه داد: بــا وجــود 
عنایت هــای ویــژه مقــام معظــم رهبــری بــه ایــن شــهر 
ــای  ــروژه ه ــی پ ــه برخ ــاص بودج ــب اختص ــه در قال ک
شــاخص نمــود پیــدا کــرده، ولــی همچنــان نجــف آبــاد 
از ســرانه درآمــدی مناســبی برخــوردار نیســت وهمیــن 
ــت. ــرده اس ــدید ک ــود را تش ــکالت موج ــوع مش موض

ــکاری  ــارم در هم ــورای چه ــرد ش ــر از عملک ــا تقدی وی ب
و تعامــل ســازنده بــا ادارات مختلــف و کمــک بــه 
ــات  ــرد: انتخاب ــه ک ــت خــوب فضــای شــهر اضاف مدیری
پنجمیــن دوره شــورای شــهر در نجــف آبــاد بــه صــورت 
ــن شــرایط انجــام شــد و  کامــال الکترونیــک و در بهتری
ــز ادامــه  ــد در دوره هــای بعــدی نی ــن رون ــم ای امیدواری

داشته باشد. 
 استفاده از نظرات صاحبان اندیشه 

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــاد نی ــف آب ــهردار نج ــن ش ــن آئی در ای
ــش رو  ــال پی ــوراها و در ۴ س ــم ش ــه در دوره پنج اینک
ــه  صــورت ویــژه از حضــور مــردم  در مدیریــت شــهری ب
ــر  ــتفاده ازنظ ــه داد: اس ــرد، ادام ــم ک ــتفاده خواهی اس
ــن  ــا وهمچنی ــه زمینه ه ــر و اندیشــه درهم ــان فک صاحب
بهــره گیــری ازانتقادهــای ســازنده، مهــم تریــن هــدف 

ــت. ــی اس ــهر داری در دوره آت ش
ــام  ــه مق ــدای چفی ــم، اه ــن مراس ــه ای ــن لحظ زیباتری

معظــم رهبــری بــه شــهردار نجف آبــاد بــود؛ ایــن چفیــه 
ــام  ــط مق ــی توس ــهید حجج ــواده ش ــدار خان ــه در دی ک
ــود،  ــده ب ــم ش ــواده تقدی ــن خان ــه ای ــری ب ــم رهب معظ
توســط پــدر شــهید حججــی تقدیــم شــهردار نجف آبــاد 
شــد تــا تبرکــی بــرای آغــاز فعالیت شــهردار در چهارســاله 
دوم باشــد کــه خــود نیــز از خانــواده معظــم شهداســت.
ــای دوره  ــای اعض ــات و تالش ه ــن از زحم ــن آیی در ای
ــه در دوره  ــاد ک ــهر نجف آب ــالمی ش ــورای اس ــارم ش چه
قبــل 13 نفــر بودنــد، بــا اهــدای لــوح و هدایــا تقدیــر و 

تشــکر بــه عمــل آمــد.
 انتخاب منتظری از بین ۲۰ گزینه

ــا  ــز ب ــاد نی ــس شــورای پنجــم نجــف آب ــن رئی همچنی
اشــاره بــه اینکــه ۲۰گزینــه مختلــف بــرای تصــدی 
ــهری  ــان ش ــاد در پارلم ــف آب ــهرداری نج ــئولیت ش مس
مطــرح بودنــد، اظهــار داشــت: بــا بررســی هــای صــورت 
گرفتــه بــه 1۰ گزینــه رســیدیم و در ادامــه نیــز بــا توجــه 
ــورت  ــه ص ــر ب ــا ۸ نف ــراد، ب ــن اف ــر از ای ــه انصراف۲نف ب
ــه خواســته  ــا برنام ــه شــده و از آن ه حضــوری مصاحب
شــد و در نهایــت هــم از ســه گزینــه نهایــی، منتظــری بــا 
اکثریــت آرا بــه عنــوان شــهردار ۴ ســال آینــده ایــن شــهر 

ــد.  در ســمتش باقــی مان
مجتبــی گــودرزی از ســوابق مدیریتــی خــوب، عملکــرد 
قابــل قبــول در دوره قبلــی شــهرداری و محبوبیــت 
مردمــی بــه عنــوان مهــم تریــن دالیــل انتخــاب مجــدد 
منتظــری نــام بــرد و اظهــار داشــت: »از ســرانه درآمــدی 
۲1۰هــزار تومانــی در دوره قبــل، بــه ســرانه ۵1۰هــزار 
ــا آنچــه  ــان ب ــن امــر همچن ــی ای ــی رســیده ایم ول تومان

کــه شایســته مــردم شــریف نجــف آبــاد اســت، فاصلــه 
دارد و انتظــار داریــم مدیــران اســتانی حداقــل بر اســاس 
را تخصیــص  اعتبــارات  ایــن شهرســتان،  جمعیــت 

ــد.« دهن
 بودجه نجف آباد نیازمند عدالت است

نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس نیــز در ایــن 
آئیــن  درادامــه درخواســت های مکــرر خــود از اســتاندار 
اصفهــان دربــاره برقــراری عدالــت در اختصــاص بودجــه 
بــه  توجــه  بــا  نجف آبــاد، گفــت:  شهرســتان  بــه 
ــژه،  ــداری وی ــوان فرمان ــه عن ــاد ب ــاخص های نجف آب ش
بــه لحــاظ عدالــت، حــق نجف آبــاد در بحــث بودجــه داده 

ــت. ــده اس نش
ابوالفضــل ابوترابــی، افــزود: اعضــای شــورای پنجــم بــا 
انتخــاب شــجاعانه و مدبرانــه خــود بــار دیگــر شــهرداری 
را انتخــاب کردنــد کــه در ۴ ســال گذشــته دوره مدیریتــی 
ــا وجــود شــرایط رکــود اقتصــادی کشــور، شــاهد  وی، ب

ــم. ــوده ای پروژه هــای عظیــم اســتانی ب
ــی  ــت: همدل ــس گف ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
ــتان  ــئوالن شهرس ــان مس ــته می ــال گذش ــه در ۴ س ک
برقــرار شــد، در دوران بعــد از انقــالب بی نظیــر بــود 
ــی ــای عظیم ــی پروژه ه ــاح و کلنگ زن ــث افتت ــه باع  ک

ــرر  ــت های مک ــه درخواس ــر در ادام ــار دیگ ــد. وی ب ش
ــت در  ــراری عدال ــاره برق ــان درب خــود از اســتاندار اصفه
ــاب  ــاد، خط ــتان نجف آب ــه شهرس ــه ب ــاص بودج اختص
ــن شهرســتان  ــان داشــت:  ای ــان بی ــه اســتاندار اصفه ب
چیــزی غیــر از حــق خــود نمی خواهــد و از شــما 
خواهشــمندیم بــه  عنــوان نماینــده دولــت و بــا توجــه بــه 

ــاد در بســیاری از شــاخص ها چــون هنــر  اینکــه نجف آب
و ورزش بــه  عنــوان شــهر طالیــی کشــور اســت و از لحــاظ 
ایثــار و شــهادت می تــوان نــام شــهیدآباد بــر آن نهــاد و 
وجــود بیــش از ۴۰ هــزار دانشــجو و طلبــه کــه نســبت بــه 
درصــد کل اســتان بســیار بی نظیــر اســت، ایــن مشــکل 

ــه زودی حــل شــود. ب
ــت  ــرم و عظم ــع ح ــهدای مداف ــت ش ــاره اهمی وی درب
ــه ســر  ــرد: دوران داعــش ب شــهید حججــی، مطــرح ک
خواهــد آمــد و ایــن دوره از تاریــخ بــه عنــوان بــرگ زریــن 
ــم  ــا تقدی ــی ب ــد شــد و خانواده های ــت خواه ــالب ثب انق

فرزنــدان خــود ســربلند شــدند.
 اخالص، برنامه ریزی و همدلی
رمز موفقیت خادمان ملت است

امــام  جمعــه نجف آبــاد نیــز دربــاره اقدامــات شــهرداری 
نجف آبــاد در ۴ ســال گذشــته گفــت: در شــرایط ســخت 
اقتصــادی کــه بــر جامعــه حاکــم بــود، شــهرداری 
ــزی  ــالص و برنامه ری ــی، اخ ــایه همدل ــاد در س نجف آب
توانســت چنیــن پروژه هــای عظیمــی را بــه ثمــر بنشــاند.

حجت االســالم مصطفــی حســناتی افــزود: اعضــای دوره 
پنجــم شــوراهای شــهر نجف آبــاد بــه دور از جوســازی ها 
و فشــارها بــا تدبیــر بــار دیگــر مســعود منتظــری را بــه 

ــد. ــاد انتخــاب کنن ــوان شــهردار نجف آب عن
ــاره اقدامــات شــهرداری در دوره چهــارم شــوراها  وی درب
ــه  ــر جامع ــه ب ــادی ک ــخت اقتص ــرایط س ــت: در ش گف
ــی،  ــایه همدل ــاد در س ــهرداری نجف آب ــود، ش ــم ب حاک
اخــالص و برنامه ریــزی توانســت چنیــن پروژه هــای 

ــه ثمــر بنشــاند .  عظیمــی را ب

 در آئین معارفه شهردار نجف آباد عنوان شد:

منتظری: مشتاق بهره گیری از نظرات صاحبان فکر و اندیشه ایم
زرگرپور: اجرای طرح تفصیلی نجف آباد باید در دستور کار قرارگیرد

دول ارکا�ن �ج

ایتالیا ایتالیا
کارگردان کاوه صباغ زاده

بازیگران حامد کمیلی، سارا بهرامی، 
رضا سخایی، جهانگیر میرشکاری، فرید 

سجادی حسینی، دانش اقباشاوی 
سینما چهارباغ

نگار
کارگردان رامبد جوان

بازیگران نگار جواهریان، 
محمدرضا فروتن، آتیال پسیانی، 

افسانه بایگان، مانی حقیقی
سینما ساحل

زرد
کارگردان مصطفی تقی زاده
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حــدود بیســت روزی از شــروع ســال تحصیلــی جدید 
ــد ســال های  ــم مانن ــذرد. متأســفانه امســال ه می گ
گذشــته شــاهد بی اعتنایــی آموزش و پــرورش بــه 
هشــدارهای کارشناســان دربــاره ســاعات شــروع 

ــتیم. ــای درس هس کالس ه
مدت هاســت دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــه  ــح ب ــا 9.30 صب ــاعت 9 ت ــان در س ــز انس ــه مغ ک
حداکثــر بازدهــی خــود می رســد و در ســاعات قبــل از 

آن، از کارایــی الزم برخــوردار نیســت.
 بــه همیــن دلیــل هــم در اکثــر کشــورهای جهــان 
بــه خصــوص کشــورهای پیشــرفته ســاعت شــروع 

مــدارس ســاعت 9 صبــح اســت.
ــوزش و  ــا آم ــف ها ام ــن کش ــه ای ــود هم ــا وج  ب
ــاعت  ــر س ــی در براب ــت عجیب ــا مقاوم ــرورش م پ
ــه  شــروع مــدارس دارد و در ایــن موضــوع کامــاًل ب

هشــدار کارشناســان بی اعتناســت. 
ســاعت شــروع بســیاری از مــدارس در حــال حاضر 
ســاعت 7.30 دقیقــه صبــح اســت بــه همیــن دلیــل 
ــواب  ــه از خ ــل 6.30 دقیق ــد حداق ــوز بای دانش آم
بیــدار شــود؛ البتــه ایــن موضــوع بــه شــرطی اســت 
کــه فاصلــه مدرســه تــا خانــه بیشــتر از نیم ســاعت 
نباشــد و واضــح اســت کــه در شــهرهای بــزرگ ایــن 
احتمــال بســیار انــدک اســت و دانش آمــوزان بایــد 

حتــی خیلــی زودتــر از خــواب برخیزنــد.
حاصــل ایــن لجاجــت عجیــب آموزش و پــرورش 
در  دانش آمــوزان  خواب آلــود  قیافه هــای  هــم 
و کاهــش ســطح هوشــیاری کــودکان  مــدارس 
تحصیلــی افــت  همچنیــن  و  درس  زمــان   در 

 است. 
موضــوع ســاعات شــروع مــدارس در کنــار مباحثــی 
ــه ها  ــوزش در مدرس ــودن آم ــور ب ــون تئوری مح چ
ــا  ــس و ده ه ــرای تدری ــی ب ــات عمل ــود امکان و کمب
ــره  ــده به ــث ش ــر باع ــت دیگ ــز و درش ــکل ری مش
 هوشــی در کشــور مــا بــه شــدت افــت پیــدا 

کند. 
مــا قبــاًل هــم دربــاره عوامــل کاهــش بهــره هوشــی 
در ایــران نوشــته بودیــم و حــاال بایــد ماجــرای 
بــه  نیــز  را  اجبــاری  بیدار شــدن های  صبــح زود 

ــم. ــه کنی ــی اضاف ــره هوش ــاز به ــل زمینه س عوام
ــا در  ــرورش م ــن حــد آموزش و پ ــا ای ــه چــرا ت اینک
برابــر موضوعــی ســاده ماننــد تغییــر ســاعت شــروع 
ــن  ــز روش ــا نی ــر م ــد ب ــت می کن ــدارس مقاوم م
نیســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حاصــل ایــن 
آینــده  بــه  بی توجهــی ضربــات جبران ناپذیــری 

ــرد. کشــور وارد خواهــد ک
امیدواریــم مســئوالن محتــرم ایــن هشــدار را جــدی 
بگیرنــد و بــا تغییــر ســاعت شــروع مــدارس زمینــه 

را بــرای رشــد بهتــر دانش آمــوزان فراهــم کننــد.

اخبار استان

وجود ۱۳۰۰ دوربین ثبت تخلفات 
رانندگی در کشور

ــت: در حــال حاضــر ۱300  ــور ناجــا گف رئیــس پلیــس راه
دوربیــن ثبــت تخلــف در ســطح کشــور داریــم و همچنیــن 
ــی  ــردار تق ــتیم. س ــی هس ــن نظارت ــه 7۵9 دوربی ــز ب مجه
مهــری در مراســم افتتــاح 3۵ مرکــز مانیتورینــگ در 
ســطح اســتان ها و ســامانه هوشــمند ثبــت تخلــف اظهــار 
ــات در  ــن موضوع ــی از مهم تری ــت یک ــًا امنی داشــت: قطع
توســعه جوامــع اســت و برقــراری امنیــت در رفت و آمــد بــر 
عهــده پلیــس قــرار گرفتــه اســت. وی افــزود: بهره گیــری 
از تجهیــزات و فناوری هــای نویــن در دســتورکار پلیــس قرار 
ــه پلیــس  ــا ب ــرل رفت وآمده ــزات در کنت ــن تجهی دارد و ای
ــدی  ــد و باعــث رضایت من خدمــات شــایانی عرضــه می کن
مــردم می شــود. رئیــس پلیــس راهــور ناجــا گفــت: 
ــه مــردم  ــادی ب ــات زی ــدازی ســامانه راهــور ۱۲0 امکان راه ان
ارائــه می دهــد. در حــال حاضــر تعامــل و هماهنگــی خوبــی 
میــان پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بــا ســازمان راهــداری 
ــد  ــور رص ــه منظ ــداری ب ــزات راه ــتفاده از تجهی ــرای اس ب
جاده هــا بــه ویــژه جاده هــای برون شــهری انجــام شــده و 

تمــام اتوبوس هــای برون شــهری رصــد می شــوند.

 صدور ماهیانه 2.5میلیون
 کارت هوشمند ملی

ســخنگوی ســازمان ثبت احــوال از صــدور ماهیانــه دو 
میلیــون و ۵00 هــزار کارت هوشــمند ملــی خبــر داد و گفــت: 
کارت هــای قدیمــی ســال آینــده بی اعتبــار می شــود. 
ســیف هللا ابوترابــی بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد صــدور 
کارت هــای ملــی هوشــمند طبــق برنامه ریــزی درحــال 
انجــام اســت، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر همــکاری خوبــی 
ــه ویــژه اداره پســت  بیــن ســازمان ها و ادارات مربوطــه و ب
وجــود دارد. وی تصریــح کــرد: هم اکنــون ۲7 میلیــون 
کارت هوشــمند صــادر شــده و ایــن در حالــی اســت کــه بــر 
ــه ۲ میلیــون و ۵00 هــزار کارت صــادر  اســاس آمــار ماهیان
می شــود. ســخنگوی ســازمان ثبت احــوال بیــان کــرد: 
ــه و گســترش  ــای صــورت گرفت ــه هماهنگی ه ــا توجــه ب ب
دفاتــر در ســطح کشــور در حــال حاضــر صــدرو کارت 
هوشــمند بــه ۱۵ روز رســیده اســت و ایــن در حالــی اســت 
ــر روی ســایت ســازمان و  ــز ب کــه تعرفه هــای دریافتــی نی
دفاتــر صــدور کارت نصــب شــده اســت. ابوترابــی بــا تأکیــد 
بــر اینکــه اعتبــار کارت هــای ملــی تــا پایــان ســال خواهــد 
ــان  ــده از هموطن ــه زمــان باقی مان ــا توجــه ب ــود، افــزود: ب ب
درخواســت می شــود هــر چــه زودتــر نســبت بــه تعویــض 
ــان  ــه زم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد. وی ب ــدام کنن ــود اق کارت خ
ــی  ــی قدیم ــای مل ــتفاده از کارت ه ــرای اس ــده ب اعالم ش
تمدیــد نخواهــد شــد، بیــان کــرد: در ســال آینــده کارت هــای 
ــتگاهی  ــازمان و دس ــچ س ــده و در هی ــار ش ــی بی اعتب مل

ــود. مــورد تأییــد نخواهــد ب

کوتاه اخبار 
سقوط آزاد متهم از طبقه چهارم 

دادگستری اصفهان
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت: روز 
ــده  ــل پرون ــه دلی ــه ب ــاله ک ــی 30س ــنبه جوان دوش
کیفــری در دادگســتری کهنــدژ حضــور یافــت خــود 
ــاب  ــن پرت ــه پایی ــز ب ــن مرک ــارم ای ــه چه را از طبق
ــه  ــه حادث ــا اشــاره ب ــا ب ــد خســروی وف ــرد. احم ک
شــهر  چهــار  ناحیــه  دادگاه  در  متهمــی  ســقوط 
ــته  ــم روز گذش ــن مته ــت: ای ــار داش ــان اظه اصفه
ــه  ــدژ ب ــتری کهن ــارم دادگس ــه چه ــود را از طبق خ

ــت.  ــرده اس ــاب ک ــن پرت پایی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه علــت ایــن حادثــه در 
ــه  ــم ب ــرد: مته ــح ک ــت، تصری ــی اس ــت بررس دس
دلیــل پرونــده کیفــری در دادگاه حضــور یافتــه بــود 
ــی  ــه تحقیقــات مقدمات ــز در مرحل ــده وی نی و پرون
قــرار دارد. رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
ــور  ــع حض ــه موق ــس ب ــه اورژان ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــه مرکــز درمان ــه و ایــن متهــم مجــروح را ب یافت
انتقــال داده انــد، افــزود: هنــوز خبــر قطعــی از 
ــم. ــت ســالمت وی در دســت نداری ــن وضعی آخری

نگهداری از بیماران روانی 
به خاطر ارتباط پنهانی!

ــی  ــاط پنهان ــراری ارتب ــرم برق ــه ج ــل ب ــی متأه زن
ــاری  ــک ســال کار اجب ــه ی ــا هم دانشــگاهی اش ب ب
ــوم شــد.  ــی محک ــاران روان ــداری بیم ــز نگه در مرک
ــس از  ــه پلی ــه ب ــا مراجع ــی ب ــش زن ــدی پی چن
شــوهرش شــکایت کــرد و گفــت: »همســرم ســعید، 
معلــم اســت و در دانشــگاه درس می خوانــد. چنــد 
وقــت پیــش متوجــه شــدم در فضــای مجــازی بــا 
زنــی شــوهردار ارتبــاط دارد و بــا هــم عکــس و 
ــا ثبــت ایــن شــکایت،  فیلــم ردوبــدل می کننــد.« ب
ســعید 40ســاله بــه کالنتــری احضــار و بــا بررســی 
محتــوای تلفــن همراهــش مشــخص شــد بــا یکــی 
ــد  ــام ناهی ــه ن ــگاه ب ــی هایش در دانش از همکالس
ــز مــورد  ــن زن 3۵ســاله متأهــل نی ــاط دارد. ای ارتب
ــد ســعید، داشــتن  ــا مانن ــت؛ ام ــرار گرف ــق ق تحقی
ارتبــاط پنهانــی را رد کــرد. بــا وجــود ایــن و براســاس 
ــم  ــدور حک ــرای ص ــده ب ــده، پرون ــدارک کشف ش م
در اختیــار شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری اســتان 
تهــران قــرار گرفــت. در ابتــدا شــاکی بــا بیــان 
ایــن کــه قصــد گرفتــن طــالق دارد، درخواســت 
ــد  ــعید و ناهی ــپس س ــرد. س ــه ک ــیدگی عادالن رس
داشــتن ارتبــاط را رد کردنــد و مدعــی شــدند فقــط 
در یــک دانشــگاه بــا هــم درس می خواننــد. در 
پایــان دادگاه، قضــات وجــود ارتبــاط پنهانــی را 
ــالق  ــه ش ــه 99 ضرب ــعید را ب ــتند و س ــرز دانس مح
ــوم  ــاده محک ــهری دورافت ــد در ش ــال تبعی و دو س
کردنــد. ناهیــد نیــز عــالوه بــر 99 ضربــه شــالق بــه 
ــاران  ــداری بیم ــز نگه ــاری در مرک ــال کار اجب یک س

ــوم شــد. ــی محک روان

کنش    وا

رئیس جمعیت هالل احمر   
محموله بشردوستانه هالل احمر ایران برای کمک به مردم 

میانمار به بنگالدش ارسال شد.

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و 
مؤسسات عام المنفعه کمیته امداد   

دفاتر کمیته امداد در شهرستان مسئول انعقاد تفاهم نامه با 
مؤسسه خیریه مستقر در آن شهر یا منطقه است. فعالیت 
در قالب مراکز نیکوکاری فقط برای مساجد فعال شناسایی 

شده در محدوده محالت قابلیت اجرایی دارد. همچنین 
هیچ صندوق صدقه ای با نام مرکز نیکوکاری تولید و توزیع 

نمی شود بلکه در صورت نیاز، کمیته امداد صندوق های صدقه 
را در اختیار مراکز نیکوکاری قرار می دهد.

رئیس گروه بانک خون بند ناف و سلول های 
بنیادی سازمان انتقال خون   

بانک های خون بند ناف به دو دسته کلی عمومی و 
خصوصی تقسیم می شوند. در بانک های عمومی هیچ گونه 
هزینه ای از اهداکننده خون بند ناف دریافت نمی شود؛ زیرا 
نمونه ای که اهداکننده به بانک خون بند ناف عمومی اهدا 

می کند، برای مصرف عموم بیماران است، نه صرفًا برای 
مصرف خود نوزاد و خانواده فرد اهداکننده. این درحالی ست 

که در بانک های خصوصی هزینه پردازش و نگهداری را 
خانواده پرداخت می کند. بنابراین، نمونه نیز تنها برای خود 
فرد و خانواده اش نگهداری می شود. بر این اساس اهدای 

خون بند ناف به بانک های عمومی کامالً رایگان است.

 دبیر اتحادیه دانشگاه ها 
و مراکز غیرانتفاعی   

وضعیت مؤسسات غیرانتفاعی اسفناک است. ظرفیت دوره 
کاردانی ۵ تا 7 درصد تکمیل شده و 9۲ درصد باقی مانده، 

ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد فقط ۱4 الی ۱۵ درصد 
تکمیل شده و 7۵ درصد باقی مانده، کارشناسی پیوسته 

6۵ درصد خالی مانده و 3۵ درصد تکمیل شده است. در 
این زمینه به وزارت علوم اخطار داده و درخواست کرده ایم 

فکری درباره وضعیت مؤسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی 
داشته باشند.

 قائم مقام وزارت تعاون
 کار و رفاه اجتماعی   

در نظام آموزشی سنتی تنها دانش آموزان را با علم  آشنا 
می کنیم. انتقال ناقص دانش و تجربه از طریق چهارچوب 

نمادین که گفتار و نوشتار است کفایت نمی کند و نیاز به ارائه 
آموزش عملی داریم.

روزنامه ایندیپندنت  
تعداد دختران محصل در سراسر جهان برای اولین بار در 

مدت ۱0 سال کاهش پیدا کرده است و این وضعیت بحران 
جهانی به حساب می آید که فقر را تداوم می بخشد. مطالعه 
انجام گرفته نشان می دهد کشورهایی که پایین ترین میزان 
حضور دختران در مدرسه در آن ها گزارش شده از فقیرترین 
مناطق جهان هستند که سودان جنوبی، جمهوری آفریقای 

مرکزی و نیجر در ابتدای این فهرست قرار دارند.

قاتلستایش۲۷مهراعداممیشود

ورامیــن  انقــالب شهرســتان  و  عمومــی  دادســتان 
از اجــرای حکــم اعــدام قاتــل ســتایش قریشــی 
ــاه  ــخ ۲7 مهرم دختربچــه 7ســاله افغانســتانی در تاری

جــاری خبــر داد.
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  مرادطلــب  ابوالقاســم 
ــذ حکــم  ــه تنفی ــر گفــت ک ــن خب ــا اعــالم ای تســنیم ب
ــر مشــکلی  ــل ســتایش واصــل شــده و اگ ــدام قات اع

نباشــد، ۲7 مهــر مــاه جــاری 
حکــم اعــدام اجــرا می شــود.

انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ایــن  بــه  پاســخ  در  ورامیــن 
ــه حکــم قصــاص اجــرا  ســؤال ک
افــزود:  اعــدام،  یــا  می شــود 
ــت  ــتایش درخواس ــاء دم س اولی
ــد. اجــرای حکــم اعــدام را کرده ان

مرادطلــب گفــت کــه ســن قاتــل 
ــیده  ــال رس ــه ۱8 س ــتایش ب س

ــت. اس
۲3 فروردیــن ســال گذشــته بــود 

ــه  ــک دختربچ ــل ی ــوع قت ــر وق ــی ب ــی مبن ــه گزارش ک
6 ســاله افغانســتانی در روســتای خیرآبــاد ورامیــن 

ــد. ــی ش ــع قضای ــل مراج تحوی
ــود کــه ســتایش قریشــی کــه  گــزارش حاکــی از آن ب
بــه گفتــه پــدرش یک شــنبه ۲۲ فروردیــن بــرای خریــد 
ــه  ــه خان ــر ب ــود، دیگ ــزل خــارج شــده ب بســتنی از من

بازنگشــته اســت.
در تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد کــه پســر ۱7ســاله 
همســایه کــه دچــار وسوســه شــیطانی شــده بــود، او را 

ربــوده و پــس از تجــاوز بــه قتــل رســانده اســت.
بــا اعــالم ایــن گــزارش، دادســتانی ورامیــن بــر 
رســیدگی ویــژه و خــارج از نوبــت پرونــده تأکیــد کــرد و 
از نخســتین لحظــات وقــوع ایــن جنایــت، رســیدگی بــه 
ایــن پرونــده بــه طــور ویــژه و خــارج از نوبــت در دســتور 
ــس از  ــه پ ــا اینک ــت ت ــرار گرف ــی ق کار دســتگاه قضای

ــم  ــت و کیفرخواســت، شــعبه هفت ــرار مجرمی صــدور ق
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران، قاتــل ســتایش را 
بابــت ارتــکاب قتــل بــه قصــاص،  بابــت تجاوز به عنــف 
بــه اعــدام و بابــت جنایــت بــر میــت بــه دیــه محکــوم 
ــی کشــور  ــوان عال ــم در شــعبه 3۲ دی ــن حک ــرد. ای ک

تأییــد شــد.
قاتــل ســتایش هــم اکنــون در کانــون اصــالح و تربیــت 
ــرد  ــر می ب ــه س ــران ب ــتان ته اس
ــل وی  ــز وکی ــش نی ــدی پی و چن
از بســتری شــدن موکلــش در 
بیمارســتان اعصــاب و روان خبــر 

داد.
پزشــکی قانونــی پیشــتر ســالمت 
تأییــد  را  ســتایش  قاتــل  روان 

ــود. ــرده ب ک
ــل  ــم قات ــال 9۵، حک ــن س ۱0 بهم
ــد  ــه واح ــرا ب ــرای اج ــتایش ب س
اجــرای احــکام دادســرای ورامیــن 
ارجــاع شــد؛ امــا فعــالً منتظــر 
و  ارش البــکاره  خصــوص  در  دادگاه  تکلیــف  تعییــن 

مهرالمثــل اســت.
دادســتان ورامیــن قبــالً دربــاره آخریــن وضعیــت اجــرای 
ــه  ــور ک ــود: آن ط ــه ب ــنیم گفت ــگار تس ــه خبرن ــم ب حک
ــور نشــوند  ــرای اینکــه مجب ــد، ب ــول گفته ان ــواده مقت خان
تفاضــل دیــه ناشــی از اجــرای قصــاص را بپردازنــد، 
ــش  ــدام را پی ــث اع ــق و بح ــاص را معل ــل قص یحتم

ــند.  بکش
ــرا  ــوان نظــر قطعــی داد زی ــه در حــال حاضــر نمی ت البت
آدمیــزاد اســت و امــکان دارد تــا روز اجــرای حکــم، 

ــد. ــرا کنن ــاص را اج ــد و قص ــر کن ــان تغیی تصمیمش
ــی  ــوء تفاهم ــه س ــرای اینک ــرده ب ــد ک ــب تأکی مرادطل
پیــش نیایــد، دســتگاه قضایــی هیــچ ورودی بــه موضوع 
اخــذ گذشــت نداشــته اســت و فقــط حکــم صادرشــده و 

ــد. ــرا می کن ــاءدم را اج ــم اولی تصمی

از  آموزش و پــرورش  وزارت  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
ــا ســتاد کل نیروهــای مســلح  ــزاری جلســات مشــترکی ب برگ
ــر ســر کســر خدمــت ســربازی  خبــر داد و گفــت: مذاکراتــی ب
فارغ التحصیــالن رشــته های فنــی و ارائــه دیپلــم مهارتــی 
ــام  ــال انج ــری در ح ــته های نظ ــالن رش ــه فارغ التحصی دوم ب
اســت. علــی زرافشــان دربــاره مهارت آمــوزی در دوران ســربازی 
ــا مهارت آمــوزی را در کشــور توســعه  ــرد: در تالشــیم ت ــار ک اظه
دهیــم. در همیــن راســتا ســتاد کل نیروهــای مســلح جلســات 
مشــترکی بــا بخش هــای مختلــف دارد کــه یکــی از کارگروه هــا 

ــت.  ــرورش اس ــه آموزش و پ ــوط ب مرب
ــترک در  ــات مش ــن جلس ــی در ای ــوارد مختلف ــزود: م وی اف
دســت بررســی اســت کــه از جملــه آنهــا تعییــن تکلیــف خدمت 
فارغ التحصیــل شــاخه های  دانش آمــوزان  بــرای  ســربازی 
ــر  ــی ب ــه ای اســت. بحــث اعطــای مشــوق هایی مبن فنی و حرف

ــن  ــالن ای ــرای فارغ التحصی ــربازی ب ــت از دوره س ــر خدم کس
رشــته ها مطــرح اســت. همچنیــن قــرار اســت توافقاتــی صورت 
بگیــرد تــا آن هــا کــه فارغ التحصیــل رشــته های نظــری هســتند 
نیــز در دوره ســربازی تحــت آموزش هــای مهارتــی قــرار بگیرنــد. 
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آموزش و پــرورش افــزود: 
تــالش می کنیــم مهارت هــا را طــوری تنظیــم کنیــم کــه 
ــی  ــد، یعن ــم بگیرن ــر ه ــم دیگ ــک دیپل ــوزان ی ــن دانش آم ای
ــش  ــه پرس ــخ ب ــان در پاس ــند. زرافش ــته باش ــم داش دو دیپل
دیگــری مبنــی بــر اینکــه آیــا کاهــش 600 پرســنل از بدنــه وزارت 
آموزش و پــرورش صحــت دارد، گفــت: در مــاده 33 قانــون 
ــتگاه های  ــد دس ــه بای ــت ک ــده اس ــعه آم ــم توس ــه شش برنام
دولتــی ۱۵درصــد از نیروهایشــان را کاهــش دهنــد. البتــه ایــن 
موضــوع در قانــون برنامــه پنجــم توســعه هــم مطــرح بــود امــا 

اجــرا نشــد. 

وزیــر آموزش و پــرورش جزئیــات طــرح »ایــران مهــارت« را 
تشــریح کــرد و گفــت: در ایــن طــرح دبیرســتانی ها در ۲0 جلســه 
ــا »طــرح  ــداف آن ب ــه آشــنا می شــوند و اه ــای پای ــا مهارت ه ب

کاد« متفــاوت اســت. 
ــرح  ــی از ط ــم رونمای ــیه مراس ــی در حاش ــد بطحای ــید محم س
ــه  ــا ب ــوزان بن ــه دانش آم ــان اینک ــا بی ــارت ب ــران مه ــاب ای کت
عالقــه، امکانــات و مقتضیــات منطقــه ای و شــرایطی کــه منطقــه 
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــاب کنن ــارت را انتخ ــن ۵00 مه ــد ای دارد می توانن
ــه  ــی ب ــارات مفصل ــور اش ــری و رئیس جمه ــم رهب ــام معظ مق
در  می کنیــم  داشــتند کــه ســعی  مهارت آمــوزی  ضــرورت 

ــم.  ــت کنی ــات حرک ــن منوی ــردن ای ــی ک ــتای عملیات راس
ــرح  ــن ط ــب ای ــه در قال ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــر آموزش و پ وزی
دانش آمــوزان مــا برخــی حرفه هــا و فنــون را تمریــن کــرده 
مهارت آمــوزی  زمــان  می آموزنــد گفــت:  را  مهارت هایــی  و 

ــی  ــعه کارآفرین ــد در توس ــا می توان ــت؛ ام ــر اس ــاه و مختص کوت
ــات  ــوزان را از محفوظ ــد و دانش آم ــر باش ــزه مؤث ــاد انگی و ایج
خــارج کنــد. بطحایــی دربــاره »طــرح کاد« کــه در گذشــته اجــرا 
می شــد گفــت: تجربیــات خوبــی از طرح هــای مشــابه داشــتیم 
ــرح  ــان ط ــرح، هم ــن ط ــد. ای ــف ش ــا متوق ــی از آن ه ــا برخ ام
ــه  ــار ب ــه ای یک ب ــوزان هفت ــرح کاد دانش آم ــت، در ط کاد نیس
را  شــغلی  ظرافت هــای  و  مهارت هــا  و  مراجعــه  کارگاه هــا 
ــه  ــتانی ها در ۲0 جلس ــرح دبیرس ــن ط ــا در ای ــد؛ ام می آموختن
ــه آشــنا می شــوند و اهــداف آن  ــا مهارت هــای پای ۱.۵ســاعته ب

ــاوت اســت.  ــا طــرح کاد متف ب
ــداد  ــت تع ــد اس ــه امی ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــر آموزش و پ وزی
زیــادی از دانش آمــوزان تحــت پوشــش طــرح »ایــران مهــارت« 
قــرار بگیرنــد گفــت: بخــش وســیعی از مــدارس متوســطه اول و 

دوم مجــری طــرح خواهنــد شــد.
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انتشــار خبــر قتــل جــوان مهابــادی کــه توســط 
4 تــن از دوســتانش بــا ضربات چاقــو مجروح 
و پــس از یــک روز ســوزانده می شــود، باعــث 
شــد تــا زنــگ خطــر گســترش قتل هــای 
ــدا در  ــه ص ــر ب ــار دیگ ــونت ب ــا خش ــوأم ب ت
ــطح  ــا س ــار نه تنه ــن ب ــه ای ــی ک ــد؛ قاتالن بیای
جدیــدی از خشــونت هنــگام ارتــکاب جــرم را 
ــرداری  ــا فیلم ب ــه نمایــش گذاشــتند؛ بلکــه ب ب
و عکس بــرداری از صحنــه جــرم نشــان دادنــد 
ــا  ــش ب ــش از پی ــی بی ــدان اجتماع ــه وج ک

ــه رو شــده اســت. بحــران روب
دکتــر امــان هللا قرائی مقــدم، آسیب شــناس 
ــاره  ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ اجتماع
بــه حادثــه قتــل جــوان مهابــادی گفــت: زمینــه 
ــای  ــد در زمینه ه ــی را بای ــن حوادث ــوع چنی وق
جســت وجو  جامعــه  مــردم  فرهنگــی 
ــزو  ــت ج ــن دس ــی از ای ــوع حوادث ــرد. وق ک
پدیده هــای جدیــد و نوظهوریســت کــه بــر 
و  جامعــه  در  موجــود  اثــر خشــونت گرایی 
ــه وجــود آمــده اســت.  ــواده ایــن افــراد، ب خان
ــده اند  ــزرگ ش ــی ب ــراد در خانواده های ــن اف ای
کــه در آن هــا خشــونت بیشــتری وجــود دارد. 
اگرچــه نمی تــوان احــکام کلــی دربــاره میــزان 
گرایــش بــه خشــونت در مناطــق مختلــف 
کشــور صــادر کــرد؛ امــا در برخــی مناطــق 

ایــران، مــردم شــرایط روحــی آرام تــری دارنــد؛ 
ایــن درحالیســت کــه در مناطقــی کــه فرهنــگ 
خشــونت رواج بیشــتری دارد و افــراد به شــکل 
مســتمر در معــرض تضادهــای درون گروهــی 
ــکل  ــه ش ــات ب ــه جنای ــد، در نتیج ــرار دارن ق

می شــوند. دیــده  خشــن تری 

 افزایش خشونت
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــن آسیب شــناس اجتماع ای
ــایلی  ــا اســتفاده از وس ــر ب ــه اخی ــوع حادث وق
همچــون چاقــو و ســاطور و ســپس ســوزاندن 
ــاهد  ــد ش ــر می رس ــه نظ ــه داد: ب ــد ادام جس
اجتماعــی  ســطح  در  خشــونت  افزایــش 
پرونده هــای  مــورد  در  هســتیم؛ چــرا کــه 

مشــابه دیگــر ماننــد حادثــه خیرآبــاد ورامیــن 
ــل روی جســد مقتــول اســید ریختــه  کــه قات
ــای  ــان از روش ه ــه مجرم ــم ک ــود، می بینی ب
تــوأم بــا خشــم و خشــونت بیشــتری در 

ارتــکاب جــرم اســتفاده کرده انــد.
وی در ادامــه، افزایــش خشــونت در عرصه هــای 
ــش  ــل افزای ــی از دالی ــی را یک ــی اجتماع زندگ
چنیــن حوادثــی دانســت و تصریــح کــرد: 
ــرای مثــال در کتاب هــای درســی، فیلم هــای  ب
ــاهد  ــا ش ــار، باره ــریال ها و اخب ــینمایی، س س

بازنمایــی خشــونت هســتیم. 
از ســوی دیگــر مشــکالت جوانــان نظیــر 
ــده،  ــه آین ــبت ب ــدی نس ــرخوردگی و ناامی س
کار، ازدواج و محدودیت هــا و محرومیت هــا 
ــد در افزایــش ایــن معضــالت نقــش  می توانن
ــن مســائل در  ــن ای ــد؛ بنابرای ــا کنن مهمــی ایف
وهلــه اول ریشــه در خانــواده و ســپس در رواج 
مصادیــق خشــونت در ســطح اجتمــاع دارنــد.

 قتل های »ناموسی«
قرائی مقــدم بــا اشــاره بــه گمانه زنی هایــی 
ــان در  ــن جوان ــل ای ــزه قت ــورد انگی ــه در م ک
ــرد: در  ــار ک ــود دارد اظه ــازی وج ــای مج فض
ســطح کشــور قتل هــای زیــادی تحــت عنــوان 
ــرای  ــده می شــود. ب قتل هــای »ناموســی« دی
قتل هــای  و کردســتان  لرســتان  در  مثــال 

ــاق  ــس« اتف ــوان »خون ب ــت عن ــی تح ناموس
می افتــد کــه ریشــه در مســائل فرهنگــی ایــن 

ــق دارد. مناط
امــا بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه عمــده 
ایــن قتل هــای اتفــاق افتــاده در کشــور ریشــه 
فرهنگــی، اقتصــادی ماننــد اختالفــات بــر ســر 
آب و زمیــن یــا مســائل قومــی دارنــد. در 
منطقــه ای کــه قتــل اخیــر اتفــاق افتــاده اســت 

مســئله ناموســی مســئله پررنگــی اســت.
وی درخصــوص وقــوع حوادثــی از ایــن دســت 
ــرات  ــا تغیی ــت: ب ــدار داد و گف ــده هش در آین
و  جامعــه  جــو  بهبــود  آموزش و پــرورش، 
ــش  ــی، کاه ــاط اجتماع ــادی و نش ــاد ش ایج
ــاع،  ــطح اجتم ــگری در س ــونت و پرخاش خش
تقویــت نقــش تربیــت خانودگــی، حرکــت بــه 
ســمت اعتقــادات و باورهــای مذهبــی و حفــظ 
ــن مســائل  ــوان ای حرمت هــا و ارزش هــا می ت

ــش داد. را کاه

 تحصیالت
 وی بــا تأکیــد بــر مســئله ســطح تحصیــالت 
در پیشــگیری از چنیــن حوادثــی تصریــح 
کــرد: معمــواًل افــراد تحصیل کــرده کمتــر 
ــه چنیــن اقدامــات خشــونت آمیزی  دســت ب

می زننــد.
ایــن اقدامــات در میــان افــراد کــم سن و ســال 
و یــا افــرادی کــه تحصیــالت پایین تــری 
دارنــد بیشــتر دیــده می شــود. بــه نظــر 
تحصیــالت کمتــر،  بــا  افــرادی  می رســد 
نتیجــه  در  و  دارنــد  بی دلیــل  تعصبــات 
ــه کار  ــه ب ــزان خشــونتی ک ــات می ــن تعصب ای

می برنــد نیــز بیشــتر اســت.
از نظــر ایــن افــراد مفهــوم نامــوس بــا مفهــوم 
تقــدس همــراه اســت و وقتــی نامــوس همــه 
ــه  ــود، از اینک ــی می ش ــراد تلق ــن اف ــز ای چی
ــود  ــر ناب ــک نف ــل ی ــا قت ــز ب ــان را نی زندگیش

ــد. ــی ندارن ــد ابای کنن
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ــتاگرام  ــه ای در اینس ــدازی صفح ــا راه ان ــه ب ــوان ک ــردی ج م
ــه  ــه الن ــران جــوان را ب ــان و دخت ــه ماســاژدرمانی زن ــه بهان و ب
مخوفــش در مشــهد می کشــاند و ضمــن فیلم بــرداری از آنــان 
ــد. ــتگیر ش ــایی و دس ــرد، شناس ــی می ک ــتفاده  جنس سوءاس

ــون رو  ــرای قان ــده ب در حالــی دســت متهــم اصلــی ایــن پرون
ــات و  ــس اطالع ــوران اداره  فضــای مجــازی پلی ــه مأم شــد ک
ــردی  ــت عمومــی خراســان رضــوی، طــی رصدهــای کارب امنی
خــود در فضــای ســایبر، بــا صفحــه  اینســتاگرامی فــرد 
یــا افــرادی تحت عنــوان »ماســاژدرمانی بــرای خانم هــا« 
ــل صفحــات  ــن قبی ــه از ای ــه اینک ــا توجــه ب مواجــه شــدند. ب
ــه  ــه ای ک ــاد اســت، نکت ــت زی اینســتاگرامی در فضــای اینترن
مأمــوران را بــر آن داشــت کــه پیگیــر ایــن موضــوع شــوند نــوع 
آگهــی راه انــداز ایــن صفحــه بــود کــه در آن نوشــته شــده بــود: 

ــا«. ــاژور آق ــط ماس ــا توس ــاژدرمانی خانم ه »ماس
ــه   ــرای ادام ــوع ب ــات، موض ــن اطالع ــدن ای ــت آم ــه دس ــا ب ب
پیگیــری و جلــب متهــم یــا متهمــان ایــن پرونــده بــه دادســرا 
اعــالم شــد و پرونــده در اختیار شــعبه  ۲06 بازپرســی دادســرای 
ــام  ــت. طــی دســتور مق ــرار گرف ــالب مشــهد ق ــی و انق عموم
ــن  ــیدگی کننده  ای ــم رس ــی تی ــی های تخصص ــی، بررس قضای
ــن  ــداز ای ــرد راه ان ــه ف ــید ک ــی نکش ــد و طول ــاز ش ــده آغ پرون
صفحــه  اینســتاگرامی، کــه ۲9۲7 دنبال کننــده داشــت، در 

مشــهد شناســایی شــد.
ــی  ــای تخصص ــرنخ، ردزنی ه ــن س ــدن ای ــت آم ــه دس ــا ب ب
ــت  ــات و امنی ــس اطالع ــازی پلی ــای مج ــوران اداره  فض مأم
ــه  ــم ک ــاز شــد و ســرانجام مته ــی خراســان رضــوی آغ عموم
مــردی جــوان بــود در منطقــه  ســرافرازان 49  مشــهد شناســایی 

شــد.
 پاتک به النه مرد ماساژور

مأمــوران، پــس از شناســایی متهــم اصلــی ایــن پرونــده، 
گــزارش کاملــی از عملکــرد خــود را در اختیــار بازپــرس شــعبه  
ــد و طــی  ۲06 دادســرای عمومــی و انقــالب مشــهد قــرار دادن
حکمــی، بــرای جلــب ایــن مــرد جــوان وارد عمــل شــدند. تیــم 
ــزل،  ــه من ــم ورود ب ــتن حک ــت داش ــا در دس ــی کننده، ب بررس
ــه ای  ــه خان ــل ک ــالمی وارد مح ــئونات اس ــت ش ــن رعای ضم
ــوران، از  ــرد. مأم ــتگیر ک ــم را دس ــد و مته ــود ش ــکونی ب مس
محــل، یــک دســتگاه تلفــن همــراه هوشــمند، یــک دســتگاه 
تبلــت، یــک دســتگاه هــارد اکســترنال و برخــی لــوازم 

ــد. ــف کردن ــاژ کش ــوص ماس مخص
در حالــی کــه متهــم بــرای بیــان توضیحاتــی بــه دادســرا انتقال 
یافــت تیــم رســیدگی کننده  پرونــده، طــی هماهنگــی بــا مقــام 
قضایــی، لــوازم دیجیتالــی مکشــوفه از مخفیــگاه وی را مــورد 
ــپ و  ــم، کلی ــی فیل ــداد قابل توجه ــه تع ــرار داد ک ــی ق بازبین
ــوان توســط ماســاژور  ــه آمــوزش ماســاژ بان ــوط ب عکــس مرب
مــرد و تعــداد زیــادی فیلم هــای مســتهجن در قالــب ماســاژ و 
همچنیــن ده هــا کلیــپ کــه توســط متهــم از مراجعانــش ضبــط 

شــده بــود بــه دســت آمــد.
 عاشق ماساژ هستم

متهــم، پــس از بازجویــی کوتاهــی در مقــر فرماندهــی پلیــس 
ــه   ــرای ادام ــوی، ب ــان رض ــی خراس ــت عموم ــات و امنی اطالع
تحقیقــات، بــه دادســرا انتقــال یافــت و در برابــر بازپرس شــعبه  

۲06 دادســرای عمومــی و انقــالب مشــهد قــرار گرفــت.

ایــن مــرد جــوان در اظهــارات خــود بــه مقــام قضایــی گفــت: 
ــه  ــی ک ــردم و از جای ــد ســفر ک ــه تایلن ــش ب ــد ســال پی »چن
بــه حرفــه  ماســاژ درمانــی عالقــه ی زیــادی داشــتم، در 
ــران  ــه ای ــی ب ــردم. وقت ــه را کســب ک ــن حرف ــدرک ای آنجــا م
ــت  ــه ای تح ــتاگرام صفح ــی اینس ــبکه  اجتماع ــدم، در ش آم
ــی  ــردم. یک ــدازی ک ــا راه ان ــرای خانم ه ــوان ماســاژدرمانی ب عن
از دوســتانم در خیابــان ســرافرازان زندگــی مجــردی دارد؛ 
ــاژ و  ــرای ماس ــل را ب ــن مح ــه ای ــد روز در هفت ــرای چن ــذا ب ل
تدریــس حســابداری از او اجــاره کــردم. در ایــن مــدت، مراجعه 
ــا  ــوان ب ــای ج ــه خانم ه ــی ک ــرا هنگام ــتم زی ــده ای نداش کنن
ــه  ــد و متوجــه می شــدند ک تلفــن همراهــم تمــاس می گرفتن
قــرار اســت یــک آقــا آنــان را ماســاژدرمانی کنــد از ایــن عمــل 
ــده   ــاره  تعــداد ۲9۲7 دنبال کنن منصــرف می شــدند.«.متهم درب
صفحــه  اینســتاگرامش توضیــح داد: »بــرای اینکــه کارم را مهــم 
جلــوه بدهــم و مشــتری خــودم را جــذب کنــم، بــرای فریــب 
مخاطبانــی کــه بــا ایــن صفحــه مواجــه می شــدند، از فالورهــای 
ــع،  ــزار فالورســاز اســتفاده می کــردم. در واق ــا نرم اف مجــازی ی
ــتند.« ــی نیس ــتاگرامم واقع ــه  اینس ــده  صفح ۲9۲7 دنبال کنن

ــه ســؤال مقــام قضایــی مبنــی  ایــن مــرد جــوان در پاســخ ب
 بــر اینکــه ایــن پیــج را بــا چــه هدفــی راه انــدازی کــرده اســت 
گفــت: »مــن ایــن پیــج را بــا هــدف درمــان راه انــدازی کــرده ام 
و در اظهــارات قبلــی ام هــم گفتــم هیــچ مراجعه کننــده ای 

نداشــته ام.«
 ضبط فیلم مستهجن از خانم های جوان

در حالــی کــه متهــم در جلســه  بازپرســی اش ادعــا کــرده 
ــت،  ــته اس ــدت نداش ــن م ــده ای در ای ــچ مراجعه کنن ــود هی ب
فیلم هــای ضبط شــده  او از مراجعانــی کــه بــرای ماســاژ 
ــده در  ــدل ش ــای رد و ب ــد و پیام ه ــه بودن ــراغش رفت ــه س ب
پیج هــای خصوصــی تلگرامــش بــا ده هــا خانــم جــوان 

دســتش را بــرای دادســرا رو کــرد.
بــا بــه دســت آمــدن ایــن ســرنخ ها، متهــم، کــه دیگــر راهــی 
بــرای کتمــان حقیقــت نداشــت، مجــددًا از بــاب توجیــه درآمــد 
و بــه بازپــرس شــعبه  ۲06 دادســرای عمومــی و انقــالب مشــهد 
گفــت: »چنــد نفــر آمدنــد امــا مــن فقــط بــه تعهداتــم عمــل 

کــردم و آنــان را ماســاژ دادم و دســت از پــا خطــا نکــردم.«
ایــن مــرد جــوان بــه میــزان هزینــه  هــر جلســه  ماســاژ 
ــغ  ــاژ مبل ــار ماس ــر ب ــرای ه ــن ب ــه داد: »م ــرد و ادام ــاره ک اش
ــی از  ــه برخ ــه البت ــم ک ــان می گرفت ــان از مراجع ــزار توم ۵0 ه
ــا  ــه ســراغم می آمدند.«.ب ــز ب ــر نی ــه  دیگ ــن مرحل ــان چندی آن
وجــود اینکــه متهــم مــدام راهــی بــرای کتمــان واقعیــت ماجــرا 
انتخــاب می کــرد تــا مقــام قضایــی را فریــب دهــد، مســتندات 
مکشــوفه دســتش را رو کــرده بــود و دســت و پــا زدن متهــم 
بــرای بی گنــاه جلــوه دادن خــود هماننــد آب کوبیــدن در هــاون 

بــود کــه هیــچ ســودی بــه حالــش نداشــت.
 ایــن مــرد جــوان، پــس از تکمیــل تحقیقــات، بــه اتهــام دایــر 
ــاژدرمانی  ــوان ماس ــت عن ــا تح ــاد و فحش ــز فس ــودن مرک نم
بــرای بانــوان، طــی هماهنگــی بازپــرس شــعبه  ۲06 دادســرای 
ــی  ــنگین راه ــه  س ــرار وثیق ــا ق ــهد، ب ــالب مش ــی و انق عموم
زنــدان شــد؛ امــا تحقیقــات از وی همچنــان ادامــه دارد. 
ــه جرائــم مجــازات حبــس را در  ــرای این گون قانون گــذار نیــز ب

ــه اســت. نظــر گرفت

ماساژشیطانی

،،
در مناطقــی کــه فرهنــگ خشــونت 
رواج بیشــتری دارد و افــراد بــه شــکل 
تضادهــای  معــرض  در  مســتمر 
درون گروهــی قــرار دارنــد، در نتیجــه 
جنایــات بــه شــکل خشــن تری دیــده 

می شــوند

،،
تنفیــذ حکــم اعــدام قاتــل ســتایش 
واصــل شــده و اگــر مشــکلی نباشــد، 
27 مهــر مــاه جــاری حکــم اعــدام اجرا 

می شــود.
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زهرانصیریکیمیای وطن

 بــا شــروع هفتــه ناجــا مســئوالن و مدیــران ارشــد 
ــدار  ــه دی ــنه، ب ــنت حس ــم س ــه رس ــرو ب ــن نی ای
شــخصیت های مذهبــی و فرهنگــی شــهر رفتنــد تــا 
از نزدیــک گزارشــی از رونــد برنامه هــای انجــام شــده 
بــه علمــا و مراجــع عظــام تقیلــد بدهنــد و هــم اینکه 
از بیانــات و صحبت هــای ســازنده ایشــان در ادامــه 

راه بهــره گیرنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان ابتــدا بــه 
دیدارزعیــم حــوزه علیمــه اصفهان رفــت و در دیــدار با 
ایشــان، ازآخریــن اقدامــات انجــام شــده ایــن نیــرو 
در راســتای ایجــاد امنیــت بــرای شــهروندان ســخن 
گفــت. رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان در ایــن دیــدار 
ضمــن تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی بــه کارکنــان 
ایــن نیــرو، اظهــار داشــت: نیــروی انتظامــی امــروز 
یــک نیــروی فــوق العــاده ارزشــی اســت. کار ایــن 
ــوری  ــام جمه ــت نظ ــه امنی ــت اینک ــه جه ــرو ب نی
اســامی را تأمیــن می کنــد، بســیار ارزشــمند اســت.

 تقدیر از پلیس برای ایجاد 
فضای امنیت درمحرم 

آیــت الــه حســین مظاهــری، باالتریــن نعمت هــا را 
نعمــت امنیــت عنــوان کــرد و گفــت: یکــی از کارهای 
مهمــی کــه نیــروی انتظامــی انجــام می دهــد، ایجاد 
ــود  ــت وج ــن امنی ــر ای ــه اگ ــرا ک ــت اســت؛ چ امنی
نداشــت، هیچکــس نمی توانســت بــه کارهــای 
ــی و  ــت را نگران ــک مل ــردازد و ی ــود بپ ــره خ روزم

ــت. ــرا می گرف ــراب ف اضط
زعیــم حــوزه عملیــه اصفهــان بــا بیــان اینکه امســال 
ــا  ــرم ب ــاه مح ــه اول م ــردم در ده ــای م عزاداری ه
شــکوه و عظمــت و بــدون هیچگونــه حادثــه و ناامنی 
در ســطح اســتان و کشــور برگــزار شــد، از نیروهــای 
انتظامــی بــه جهــت تأمیــن امنیــت ایــن مراســم ها 

تقدیــر کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه کار نیــروی انتظامــی فوق العــاده 
ــی  ــای انتظام ــه نیروه ــاب ب ــت، خط ــنگین اس س
گفــت: البتــه شــما خــود را بایــد ســرباز امــام زمــان 
)عــج( بدانیــد؛ چــرا کــه امــروز در خــط مقــدم جبهــه 

مقابلــه بــا دشــمن نظــام اســامی قــرار داریــد.
ایــن مرجــع تقلیــد کار افــرادی را کــه در خــط مقــدم 
ــمند  ــیار ارزش ــد، بس ــرار دارن ــمن ق ــا دش ــه ب مقابل
ــان اول  عنــوان کــرد و افــزود: همــان طــور کــه جوان
انقــاب در خــط مقــدم جبهــه بــا دشــمن جنگیدنــد 
ــن کشــور  ــد یــک وجــب از خــاک ای و اجــازه ندادن
ــای  ــم نیروه ــروز ه ــد، ام ــمن بیفت ــت دش ــه دس ب
ــد  ــاد می کنن ــه ایج ــی ک ــت کامل ــا امنی ــی ب انتظام

ــد. ــاکام می گذارن ــمن را ن دش
 نیروهای انتظامی حافظ امنیت نظام است

آیــت الــه مظاهــری گفــت: امــروز بــه برکــت خــون 

شــهدا و جانفشــانی نیروهــای نظامــی و انتظامــی 
کشــور مــا در دنیــا عزتمنــد شــده و دولت هــای 
غربــی روی نظــام مــا حســاب بــاز می کننــد و 
دیدیــم کــه وقتــی رئیــس جمهــور مســتکبر آمریــکا 
آن بــی ادبــی را در ســازمان ملــل درحــق ملــت ایــران 

ــد. ــراض کردن ــه او اعت کــرد، همــه کشــورها ب
وی نیروهــای انتظامــی را حافــظ امنیــت نظــام 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــوری اســامی عن ــدس جمه مق
دعــای رهبــر معظــم انقــاب، مراجــع تقلیــد و یــک 
ملــت، همیشــه پشــتیبان نیروهــای انتظامی اســت 
ــی  ــن نیروهای ــه خاطــر داشــتن چنی ــد را ب و خداون

شــاکر و سپاســگزار هســتیم.
ــا بیــان اینکــه مــا  آیــت الــه مظاهــری در خاتمــه ب
از عملکــرد نیــروی انتظامــی راضــی هســتیم، بــرای 
ســردار اشــتری، فرمانــده ایــن نیــرو و تمامــی 
ــامتی و  ــرو آرزوی س ــن نی ــاغل در ای ــان ش کارکن

ــرد. ــت ک موفقی
 راهبرد اساسی پلیس

تأمین امنیت مردم است
ســردار معصــوم بیگــی نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان 
ــرای  ــی ب ــام نعمت ــات عظ ــا و آی ــود علم ــه وج اینک
ملــت و نظــام جمهــوری اســامی هســتند، گفــت: 
افتخــار نیروهــای انتظامــی ایــن اســت کــه از محضر 
ایــن علمــا بهــره منــد هســتیم و هــر نظــری داشــته 
باشــند بــا جــان و دل بــه آن توجــه کــرده و در 

مأموریت هــا از آنهــا اســتفاده می کنیــم.
وی راهبــرد اساســی پلیــس را تأمیــن امنیــت مــردم 
ــن راه  ــروی انتظامــی در ای ــزود: نی ــرد و اف ــوان ک عن
ــد  ــری م ــم رهب ــام معظ ــای مق ــان ه ــواره فرم هم
ظلــه العالــی را نصــب العیــن خــود قــرار داده اســت. 
ســردار معصــوم بیگــی در ادامــه از توفیقــات خــوب 
ــال  ــه اول امس ــش ماه ــی ش ــان ط ــس اصفه پلی
خبــر داد و گفــت: بــه حمــد خــدا از ابتــدای امســال 
تاکنــون 83 بانــد مخــوف مــواد افیونــی و 133 بانــد 
ســرقت منهــدم شــده اند و در راســتای پیشــبرد 
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 600 میلیــارد ریــال کاالی 

قاچــاق کشــف شــده اســت.
ایــن مقــام انتظامــی بیان داشــت: طــی 6 ماهــه اول 
امســال 900 هــزار تمــاس مردمــی بــا مرکــز فوریــت 
پلیســی 110 برقــرار شــده کــه تعــداد زیــادی از آنهــا 

منجــر بــه عملیــات شــده اســت.
معصــوم بیگــی ادامــه داد: اســتان اصفهان از شــرایط 
ــد اســت و یکــی از  امنیتــی بســیار خــوب بهــره من
امن تریــن اســتان های کشــور اســت و نیــروی 
انتظــام  نیــز طرح هــای پاکســازی و  انتظامــی 

ــد. ــرا می کن ــتمرًا اج ــی را مس بخش
ــرات در  ــه پیچیدگــی و تغیی ــا توجــه ب وی گفــت: ب
ــی  ــای تخصص ــر آموزش ه ــز ب ــس نی ــم، پلی جرائ
ــزات مــدرن در  ــان، اســتفاده از تجهی و علمــی کارکن

ــد  ــارت تاکی ــه مه ــش ب ــل دان کشــف جــرم و تبدی
دارد.

 پلیس به موتورسیکلت های گشت زنی 
در کوچه ها نیاز دارد

 امــام جمعــه شــهر اصفهــان و نماینــده ولــی فقیــه 
ــان  ــا فرمانده ــدار ب ــز در دی ــان نی ــتان اصفه در اس
نیــروی انتظامــی گفــت: یکــی از نعمت هــای بــزرگ 
ــن کشــور  هــر جامعــه ای، امنیــت آن اســت و در ای
بیشــترین ســهم از ایجــاد امنیــت را نیــروی انتظامی 

ــده دارد. برعه
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایــی نــژاد، افــزود: در 
بحــث انتظامــی، پیشــگیری مهم تــر از درمان اســت 
ــز  ــوند و تمرک ــدود ش ــرقت مح ــای س ــد راه ه و بای
ــر پیشــگیری از وقــوع جــرم باشــد.  پلیــس بایــد ب
ــروی  ــد نی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــی از تجهیزات یک
موتورســیکلت های  دارد،  آن کمبــود  در  انتظامــی 
مجهــز بــرای گشــت زنــی در کوچه هاســت کــه بایــد 

تهیــه شــود.
وی بیــان داشــت: در گذشــته حرکــت مناســبی 
ــل و  ــاوگان حم ــازی ن ــا و نوس ــر اتومبیل ه در تغیی
نقــل پلیــس صــورت گرفــت و در حــال حاضــر نیــز 
ــاس  ــیکلت ها احس ــا موتورس ــه ب ــاز در رابط ــن نی ای

می شــود.
 توجه پلیس به امنیت فرهنگی

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان تاکیــد 
کــرد: همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد؛ 
بایــد بــا مــردم نرمــش داشــته باشــیم و در مســئله 
قاچــاق متاســفانه داریــم اشــتباه می کنیــم و افــراد 
ــرد را کــه تعــداد کمــی جنــس قاچــاق از مرزهــا  ُخ
عنــوان  بــه  می خرنــد،  مــرزی  بازارچه هــای  و 

ــم. ــتگیر می کنی ــی دس قاچاقچ
 امــام جمعــه اصفهــان تصریــح کــرد: در کانتری هــا 
کار نیــروی انتظامــی بســیار گســترده اســت و حتــی 
قســمتی از کارهــای قــوه قضائیــه نیــز در کانتری ها 
انجــام می شــود و فشــار کار زیــاد اســت و حتــی بــا 
ایــن شــرایط نیــز بایــد بــا مــردم بــا خوبــی و نرمــی 

رفتــار کــرد.
ــز از  ــی نی ــت فرهنگ ــت: امنی ــژاد گف ــی ن طباطبای
ــه  ــی ک ــا کس ــت و ب ــوردار اس ــی برخ ــت باالی اهمی
هنجــار شــکنی می کنــد، بایــد برخــورد کــرد و 
ــی نبایــد  ــی و فرهنگ ــی دین هنجارشــکنی و ناامن
ــه  ــاد ک ــت ارش ــد؛ گش ــت باش ــاده و راح ــدر س اینق

زمانــی اجــرا می شــد کار خوبــی بــود.
 چتر امنیت بر سر اصفهانی ها

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان نیــز در دیــدار بــا 
آیــت الــه طباطبایــی نــژاد گفــت: بــرای مثــال اگــر 
ــد،  ــیب باش ــار آس ــور دچ ــگ کش ــا فرهن ــاد ی اقتص
ــر تعــداد مأموریت هــای  ــز ایــن مشــکات ب ســر ری

ــد. ــی می افزای ــروی انتظام نی
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: رفــع ایــن 
مشــکات نیــاز بــه تــاش شــبانه روزی پلیــس دارد 
و امنیــت نیــز ماننــد اکســیژن بایــد بــه طــور مــداوم 

ــرد. ــرار بگی ــار مــردم ق در اختی
ــتان  ــرد: در اس ــح ک ــی تصری ــوم بیگ ــردار معص س
اصفهــان بــه لطــف خــدا، دعــای مراجــع محتــرم و 
تــاش مــردم و نیروهــای انتظامی، وضعیــت امنیت 
مناســبی حاکــم اســت و همچنــان معتقدیــم نیروی 
انتظامــی نیازمنــد ارشــاد و راهنمایــی علمــا بــوده و 

هســت.
جــزو  اصفهــان  اســتان  داشــت:  اعــام  وی 
اســتان های امــن کشــور محســوب می شــود. از 
ابتــدای ســال تــا کنــون 83 بانــد تهیــه و توزیــع مواد 
مخــدر در اســتان منهــدم شــده کــه برخــی از آن هــا 
بســیار پیچیــده و گســترده بودنــد و در ایــن مســیر، 
ــت. ــده اس ــف ش ــدر کش ــواد مخ ــواع م ــن ان 13 ُت

ــن 133  ــزود: همچنی ــتان اف ــی اس ــده انتظام فرمان
ــودرو  ــزار خ ــده و 4 ه ــایی ش ــارقان شناس ــد س بان

ــز  ــور نی ــن ســارقان کشــف و 2 هــزار و 500 موت از ای
ــارد تومــان از امــوال  ــط شــد و 80 میلی از آن هــا ضب

ــده شــده اســت. ــردم برگردان م
ایــن مقــام انتظامــی اذعــان کــرد: در حــوزه مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال بــا توجــه بــه صحبت هــای حضــرت 
آیــت هللا خامنــه ای، کار مبــارزه را بــا جدیــت دنبــال 
کردیــم و 60 میلیــارد مجمــوع امــوال قاچــاق کشــف 
ــز و  ــر قاچاقچــی ری ــط شــده اســت و 800 نف و ضب

درشــت دســتگیر شــدند.
ســردار معصــوم بیگــی گفــت: در حوزه هــای عفــاف 
و حجــاب کــه مطالبــه آحــاد مــردم و مؤمنان اســت؛ 
ــت و  ــر اس ــی و تذک ــرد ایجاب ــا رویک ــرد اول م رویک

رویکــرد ســلبی نیــز بــا باندهــای فســاد داریــم.
 وی بیــان کــرد: بررســی ها نشــان می دهــد فقــط 3 
درصــد مــردم میــل بــه بزهــکاری دارنــد و بــر همیــن 
اســاس، پلیــس بــا 97 درصــد جامعــه بــا عطوفــت 
رفتــار خواهــد کــرد و اقتــدار خــود را بــا قــدرت تمــام 

بــرای 3 درصــد تبهــکار صــرف خواهــد کــرد.
 عملکرد قرارگاه اقدام و عمل پلیس

ایــن مقــام انتظامی متذکر شــد: در هفته هــای اخیر، 
قــرارگاه اقــدام و عمــل در فرماندهی انتظامی اســتان 
تأســیس شــده و مأموریت آن، تجمیــع ظرفیت های 
موجــود و پیونــد آن بــا ظرفیت هــای بیرونــی نیــروی 
انتظامــی بــه منظــور انجــام مأموریت هــای گســترده 

نظیــر طــرح ذوالفقار 1 اســت.
ســردار معصــوم بیگــی اعــام کــرد: در مانــور ذوالفقار 
ــارد قاچــاق  ــن مــواد مخــدر، 35 میلی حــدود 1.5 ت
کاال و 90 خودرو و موتورســیکلت مســروقه نیز کشــف 
شــد. ایــن قــرارگاه کامــاً دائمــی اســت و گام بعدی، 
فعــال شــدن آن در 5 شهرســتان دیگــر و نهایتًا فعال 

شــدن در کل اســتان اســت.
 اصناف اصفهان گوش به فرمان 

نیروی انتظامی است
رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان نیــز بــا تبریــک هفتــه 
ناجــا در همایــش پلیــس، امنیــت و اصناف، بــا بیان 
اینکــه مجموعــه اصنــاف قــدر امنیــت را می داننــد و 
ــت:  ــد، گف ــداد می کنن ــس قلم ــه پلی ــود را از بدن خ
ــه  ــر ب ــت رســانی بهت ــرای خدم ــان ب ــاف اصفه اصن
ــی  ــروی انتظام ــتورات نی ــرای دس ــاده اج ــردم آم م

هســتند.
رســول جهانگیــری اظهــار داشــت: اگر امنیت از بشــر 
گرفتــه شــود، هیــچ کاری از او بــر نمی آیــد و عمــاً در 
جامعــه بــی اثــر خواهــد بــود و از همیــن رو اســت که 
همــه بایــد قــدر ایــن امنیتــی را کــه امــروز در جــای 
جــای میهــن اســامی مــا فراهــم شــده بدانیــم و از 

تأمیــن کننــدگان آن تشــکر و قــدر دانــی کنیــم.
ــه نمایندگــی از تمــام  ایــن مقــام مســئول گفــت: ب
ــه  ــاف اســتان از مجموع ــای اصن روســای اتحادیه ه
جــان برکفــان پلیس اســتان تشــکر کــرده و زحمات 

ــم. ــان را ارج می نه آن
جهانگیــری افــزود: مجموعــه اصنــاف اســتان بــرای 
انجــام خدمــت رســانی بهتــر بــه مــردم آمــاده اجرای 
دســتورات نیــروی انتظامــی اســت و معتقدیــم کــه 
ــث  ــی، باع ــروی انتظام ــا نی ــا ب ــاط م ــل و ارتب تعام
ــرخ  ــعه چ ــب و کار و توس ــر کس ــه بهت ــق هرچ رون

اقتصــاد اســتان خواهــد شــد.
ــاق  ــاف اســتان گفــت: تعامــل ات ــاق اصن رئیــس ات
اصنــاف بــا نیــروی انتظامــی اســتان باعــث شــده که 
امــور جــاری مــردم نیزســریع تــر و بــدون هیچگونــه 
مشــکلی انجــام شــود کــه از ایــن بابــت از مســئوالن 
پلیــس امنیــت عمومــی و اداره اماکــن اســتان تقدیر 

می کنیــم.
 اجرای طرح وی ژه امنیت بازار اصفهان

با مشارکت پلیس
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــژه ای  ــت نقــش وی ــد امنی ــم مــردم در تولی معتقدی
دارنــد و اصنــاف هــم بخشــی از ایــن مــردم هســتند، 

از طــرح ویــژه ایــن فرماندهــی بــا مشــارکت اصنــاف 
در تأمیــن امنیــت بــازار خبــر داد.

 ســردار مهــدی معصــوم بیگــی، در همایــش پلیس، 
ــازار،  ــبه ب ــاف و کس ــت: اصن ــاف گف ــت و اصن امنی
مردمی تریــن قشــر جامعــه و نزدیک تریــن نهــاد بــه 
مــردم هســتند کــه از قبــل از انقاب همــکاری خوبی 
را بــا انقابیــون و رهبــران و مبــارزان انقــاب داشــتند 
و درزمــان پیــروزی انقــاب و دوران دفــاع مقــدس، 

نقــش موثــری را ایفــا کردنــد.
وی امنیــت در محیــط بــازار را بســیار مهــم و حیاتــی 
ــت  ــه ای امنی ــر جامع ــت: اگ ــار داش ــت و اظه دانس
ــاش و  ــد امــکان ت ــی تردی الزم را نداشــته باشــد، ب
فعالیــت مؤثــر و مفیــد بــرای آحــاد مــردم آن جامعه 

ــود. ــم نمی ش فراه
ــرد  ــه رویک ــان اینک ــا بی ــی ب ــوم بیگ ــردار معص س
بــا  امنیــت جامعــه  تأمیــن  پلیــس اصفهــان، 
مشــارکت مــردم اســت، گفــت: طبیعی اســت کــه در 
حــوزه اصنــاف بــه طــور ویــژه بــه ایــن موضــوع نــگاه 

ــم. ــی داری ــه خاص ــرای آن برنام ــم و ب می کنی
فرمانــده انتظامــی اســتان از اجــرای طــرح ویــژه ای 
بــرای تأمیــن امنیــت بــازار بــا مشــارکت اتحادیه های 
اصنــاف اســتان خبــر داد و گفــت: بــا تعامــل و 
همــکاری بیــش از گذشــته خــود می توانیــم در ایــن 
ــه  ــه و ب ــه کشــور ارائ ــان ب ــی را از اصفه ــه الگوی زمین

ــم. ــل کنی ــر اســتان ها منتق دیگ
وی افــزود: مدل هایــی از همــکاری و روش هــای 
جدیــدی بــرای ارتقــای امنیــت بــازار تعریــف شــده 

کــه بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد.
 امنیت ما یک امنیت مردم پایه است

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان در روز سه شــنبه 
18 مهرمــاه نیــز در همایــش راهــوران محلــه و تجلیل 
از نمونه هــای ترافیکــی، بــا تقدیــر از تاش هــای 
راهــوران محلــه و جاده هــای روســتایی گفــت: 
امیدواریــم بــه عنــوان اولیــن اســتان، جشــن اســتان 
بــدون تصــادف فوتــی را بــا اهتمــام و جدیــت 

همگانــی برگــزار کنیــم.
ســردار »مهــدی معصــوم بیگــی« در ایــن همایــش 
کــه بــا حضــور مدیــران اداره راه و شهرســازی، 
ــزار  ــی برگ ــتگاه های دولت ــایر دس ــتانداری و س اس
ــه  شــد، گفــت: امنیــت مــا یــک امنیــت مــردم پای
ــد  ــردم در تولی ــری م ــارکت حداکث ــا مش ــت و ب اس
ــا داد. ــه روز آن را ارتق ــوان روز ب ــت، می ت نظــم وامنی

وی افــزود: در حــوزه جاده هــا و تصادفــات جــاده ای 
ــک  ــس کم ــه پلی ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــردم هس م
ــا رعایــت قوانیــن و مقــررات، آمــار وقــوع  ــد و ب کنن
تصادفــات جــاده ای و فوتــی را در شــهرها و روســتاها 

کاهــش دهنــد.
 نقش مهم دهیاران 

در تأمین امنیت ونظم جامعه
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: ســازمان یــک 
ــوراها« و  ــن اساسی»مردم«،»ش ــه رک ــتا از س روس
»دهیــاران« تشــکیل شــده کــه در کنــار یکدیگــر در 
حــوزه امنیــت و انضبــاط بخشــی، بــه نحــو مطلوبــی 
ــال  ــه دنب ــرده و ب ــش ک ــای نق ــس ایف ــار پلی در کن
هــدف مشــترکی کــه همــان امنیــت پایــدار و مــورد 

ــی اســت، هســتند. رضایــت همگان
ــاران روســتا را نقشــی  معصــوم بیگــی، نقــش دهی
بــی بدیــل و ممتــاز دانســت و گفــت: اســتان اصفهان 
ــل توجهــی از  روســتاهای زیــادی دارد و بخــش قاب
روســتایی  جاده هــای  اســتان  ایــن  جاده هــای 
اســت کــه روزانــه رفــت و آمــد زیــادی در ایــن 

جاده هــا صــورت می گیــرد.
وی بیــان داشــت: تصادفــات فوتــی جاده هــای 
روســتایی اســتان اصفهان از 90 نفر در ســال گذشــته 
ــه 18 نفــر کاهــش یافتــه کــه ایــن مهــم حاصــل  ب
تــاش همــگان اســت و امیــدوارم در ســال های 

آینــده حتــی یــک نفــر هــم نداشــته باشــیم.

ــال 84  ــت: در س ــان داش ــی بی ــام انتظام ــن مق ای
تعــداد 28 هــزار نفــر در جاده هــا جــان خــود را 
ازدســت دادنــد کــه آمــار بســیار نگــران کننــده ای بــود 
امــا بــا برنامــه ریزی هــای انجــام شــده و همــکاری 
مــردم و همــه دســتگاه ها، ایــن آمــار هــم اکنــون بــه 
17 هــزار نفــر رســیده کــه بازهــم رقــم باالیــی اســت 
و امیــدوارم در ســال های آینــده شــاهد کاهــش 

بیشــتری باشــیم.
ــی  ــته های ناش ــار کش ــه آم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
از تصادفــات در کشــور مــا آمــار بــاال و نگــران 
کننــده ای اســت، تصریــح کــرد: بــا رعایــت قوانیــن، 
مشــارکت مردمــی و همــکاری همــه دســتگاه های 
دولتــی، می توانیــم از وقــوع حــوادث تلــخ جــاده ای 

ــم. ــری کنی جلوگی
 همیاران پلیس؛ عامل کاهش 

وقوع حوادث جاده ای
 جانشــین انتظامــی اســتان گفــت: همیــاران پلیــس 
بــا یــادآوری قوانیــن و مقــررات بــه بزرگ ترهــا 
در هنــگام رانندگــی، می تواننــد از وقــوع حــوادث 

ــد. ــاده ای بکاهن ج
ــش  ــزدر همای ــین زاده نی ــین حس ــرهنگ حس س
همیــاران پلیــس راهنمایــی و رانندگــی افــزود: همــه 
ــی  ــش، نوع ــن همای ــر در ای ــوزان حاض ــش آم دان
قهرمــان ملی هســتند. همیــاران پلیــس با یــادآوری 
قوانیــن و مقــررات بــه بــزرگ ترهایشــان در هنــگام 
ســفر و هشــدار بــه آنــان در هنــگام تخطــی از قانــون، 
می تواننــد از حجــم تصادفــات و صدمــات ناشــی از 

آن بکاهنــد.
ــودک  ــل ک ــش نس ــت: نق ــار داش ــین زاده اظه حس
ــش  ــور، نق ــی کش ــای فرهنگ ــرای ارتق ــوان ب و نوج
مهمــی اســت و بــر همین اســاس اســت کــه نیروی 
انتظامــی، بــر بهبــود تعامــل بــا اداره آمــوزش پرورش 

و آمــوزش بیشــتر همیــاران پلیــس تاکیــد دارد.
 وجود بیش از 75 هزار 

همیار  پلیس در اصفهان
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان گفــت: 
ــزار و  ــس و ه ــار پلی ــزار همی ــش از 75 ه ــروز بی ام
200 نفــر فرهنگیــار وجــود دارنــد کــه بــه طور مســتمر 
در مــدارس حضــور یافتــه و آموزش هــای الزم را بــه 

ــد. ــه می دهن دانــش آمــوزان و معلمــان ارائ
ســرهنگ رضــا رضایــی در رابطــه بــا برگــزاری 
همایــش همیــاران و فرهنگیــاران پلیس، اظهــار کرد: 
طــرح همیــاران و فرهنگیــاران پلیــس تاکنــون نتایج 
مثبــت بســیاری بــرای اســتان اصفهــان بــه همــراه 
ــرح توانســته ایم  ــن ط ــب ای داشــته اســت و در قال
ــه،  ــا و جامع ــطح خانواده ه ــازی در س ــا فرهنگس ب
توجــه مــردم بــه مباحــث ترافیکــی و رعایــت قوانین 
و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را افزایــش دهیــم.
وی افــزود: توجــه بــه قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و 

رانندگــی، عامــل مهمــی در کاهــش تصادفــات اســت 
و بــا اتــکا به آمــوزش همیــاران و فرهنگیــاران پلیس، 
می تــوان ایــن ســنت را در بدنــه جامعــه نهادینــه کــرد.

ــل  ــون تعام ــا کن ــرد: ت ــح ک ــی تصری ســرهنگ رضای
ــتای  ــرورش در راس ــوزش و پ ــا اداره آم ــبی ب مناس
آمــوزش دانــش آمــوزان و معلمــان صــورت گرفتــه و 
ــر و  از امــروز تصمیــم داریــم ایــن تعامــل را نزدیک ت

ــر ادامــه دهیــم. قدرتمندت
 رتبه اول پلیس راه اصفهان 

در کاهش تصادفات فوتی
رئیــس پلیــس راه اســتان نیز بــا تقدیر از همــکاری و 
همراهــی راهــوران محلــه گفــت: نتیجه ایــن تعامات 
ــش  ــال درکاه ــن س ــرای چندمی ــا ب ــده ت ــث ش باع
تصادفــات فوتــی جاده هــای روســتایی کشــور، رتبــه 

اول را کســب کنیــم.
 ســرهنگ حســین پورقیصــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــاران ترافیــک  ــاران جــوان و فرهنگی طــرح پلیــس ی
بــا اســتفاده از ظرفیــت معلمــان و مربیــان آمــوزش 
ــای  ــه اجــرا گذاشــته شــد و موفقیت ه ــرورش ب و پ
خوبــی نیــز بــه همــراه داشــت، افــزود: یــک حلقــه 
مفقــوده هــم در ســطح جاده هــای روســتایی وجــود 
ــه  ــود؛ ب ــم ب ــی مه ــس خیل ــرای پلی ــه ب ــت ک داش
همیــن جهــت ناجــا به ایــن فکــر افتاد تــا از دهیــاران 
روســتاها در قالــب طــرح راهــوران محلــه، اســتفاده 
کنــد؛ چــرا کــه ایــن افــراد می توانســتند به پلیــس در 
امــر آمــوزش و فرهنــگ ســازی ترافیــک روســتاییان 

کمــک کننــد.
ــوزش  ــازی، آم ــگ س ــری، فرهن ــرهنگ پورقیص س
ــا نصــب  ــه ب روســتائیان، آشکارســازی وســایل نقلی
برچســب ها در نقــاط حادثــه خیــز و شناســایی و رفــع 
ــا  آنهــا را از جملــه مــوارد همــکاری راهــوران محلــه ب
پلیــس راه اســتان عنــوان کــرد و گفــت: هفتــه نیروی 
انتظامــی فرصــت مغتنمــی اســت تــا درآن از زحمات 
ایــن عزیــزان بــه نحــو شایســته ای قدردانــی کنیــم.

وی افــزود: در ســطح اســتان هــزار و 800 روســتا 
ــد و  ــا را اداره می کنن ــار، آنه ــه 600 دهی ــود دارد ک وج
ایــن عزیــزان در زمینــه آمــوزش کاربــران آســیب پذیر 
ماننــد عابــران پیــاده، راکبــان موتورســیکلت، رانندگان 
ــا و  ــت باره ــدگان وان ــاورزی و رانن ــای کش تراکتوره
کســانی کــه در زمــان تــردد در جاده هــای روســتایی 
ــک  ــا کم ــه م ــوند، ب ــوار می ش ــا س ــت وانت ه پش

ــد. کردن
ــه اول پلیــس راه  ــام انتظامــی از کســب رتب ــن مق ای
جاده هــای  تلفــات  کاهــش  زمینــه  در  اســتان 
روســتایی کشــور در طــی چنــد ســال متوالــی خبــر 
داد و گفــت: جــا دارد از مدیــرکل راهــداری اســتان و 
ــه مــا در  مدیــرکل امــور روســتایی اســتانداری کــه ب
رابطــه بــا آمــوزش روســتاییان کمــک شــایانی کردند، 

تقدیــر و تشــکر کنــم. 
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