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وزنامه ای برای همه ر
کیمیای وطن در یک نگاه

کرد: معاون سابق بانک مرکزی عنوان 

کاهش سود تسهیالت 
و احتمال بروز پدیده نزول خواری

یار مهربان مورد بی مهری ایرانیان

چرا کتاب نمی خوانیم؟

گاردین: روزنامه 

چهره سرسخت ایران
به بحرین هشدار داد

کارآفرینی امید خبر داد: مدیرعامل صندوق 

صندوق امید وام ۱۰ میلیون 
تومانی ازدواج می دهد

معلم خارجی، بهانه ای برای 
کالن شهریه های 

امراهلل احمدجو:

داستان سلمان فارسی
از یک شک آغاز می شود
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»ملک سلیمان«
ملک فراموش شده

درس های فرهنگی امام علی)ع(        

له
قا
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ــه  ــی دارد ک ــداف و آرمان های ــی اه ــر حکومت ه
از بــدو تاســیس تــاش می کنــد آرمان هــا 

و اهــداف حکومتــی خــود را در جامعــه پیــاده 
ــق فرهنگــی و فرهنگســازی، جامعــه  ــد و از طری  کن
ــد.  ــوق ده ــود س ــر خ ــداف مدنظ ــتای اه را در راس
تربیــت  و  حکومت هــا  فرهنگــی  مســئولیت 
اعتقــادی و اخاقــی افــراد جامعــه در فلســفه 

دارد.  ویــژه ای  جایــگاه  سیاســی 
ــه  ــن وظیف ــی، اصلی تری ــای اله ــر اســاس آموزه ه ب
ــوان  ــه عن ــدا ب ــوی خ ــه از س ــامی ك ــت اس حكوم
ــه  ــران ب ــت توســط پیامب ــوع حكوم ــن ن متعالی تری
انســان ها عرضــه شــده، رشــد دادن انســان بــه 

ــت. ــی اس ــد و بندگ ــناخت خداون ــوی ش س
یکــی از  برجســته ترین حکومت هــای دینــی در 
تاریــخ بشــریت و بعــد از رســول هللا)ص( حکومــت 
5 ســاله امیــر المومنیــن علــی)ع( اســت کــه تاریــخ 

مشــابه آن را ســراغ نــدارد...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

تغییر استانداران در دستور کار 
وزارت کشور قرار گرفت

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

مدیر عامل شرکت آبفار روستایی استان اصفهان خبر داد:

با تکمیل مجتمع های آبرسانی در نایین، 40روستا از خدمات آبرسانی بهره مند می شوند 
 اولویت پروژه های فاضالب روستایی، باالدست زاینده رود است  

 مدیــر عامــل شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان طبــق رســم دیرینــه 
کیمیای وطن

زهرا نصیری

ــام حســن  ــاد مســعود ام ــا می ــارن اســت ب ــه مق هــر ســاله ک
ــی  ــه صرفه جوی ــای هفت ــا برنامه ه ــد ت ــگاران آم ــع خبرن ــه جم ــی)ع( ب  مجتب
ــد و از  ــریح کن ــانه ها تش ــرای رس ــود، ب ــروع می ش ــاه ش ــا 7 تیرم ــه از 1 ت را ک

مشکاتی که این شرکت در پروژه های خود با آن روبه رو است، بگوید.
او ابتــدا از اهمیــت ایــن شــرکت بــرای بیــش از 635 هــزار مشــترکی کــه تحــت 
پوشــش هســتند، ســخن گفــت و بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه روزانــه بیــش 
ــود و در  ــرار می ش ــرکت برق ــن ش ــامانه 1523 ای ــا س ــی ب ــاس تلفن از 500 تم
ــرار  ــتور کار ق ــات الزم در دس ــا اقدام ــن تماس ه ــه ای ــه هم ــیدگی ب ــت رس  جه

می گیرد.
را دارای  1339 روســتای دارای  محمدحســین قرائتــی کوهپایــه، اصفهــان 
ــت  ــر تح ــزار نف ــا 635 ه ــتا ب ــان 948روس ــن می ــه از ای ــرد ک ــوان ک ــکنه عن س
پوشــش شــرکت آبفــار روســتایی اســت و مابقــی روســتاها )حــدود 380 
بــه  روســتا(جمعیت هایی زیــر 20 خانــوار دارنــد کــه کل جمعیــت آن هــا 
 60 هــزار نفــر می رســد و بــرای آنــان آبرســانی بــه صــورت ســیار انجــام 

می شود.
 وی بحــران خشکســالی، کاهــش شــدید منابــع آب شــرب و افــت شــدید آب در 
مناطــق روســتایی، همچنیــن تامیــن آب بیــش از2 میلیــون راس دام در اســتان 
 اصفهــان را از مشــکات ایــن شــرکت عنــوان کــرد و ادامــه داد: در ســال گذشــته 
 و امســال بیشــترین مناطــق دارای مشــکل تامیــن آب، بــه ترتیــب ناییــن 
و اردســتان هســتند کــه ایــن مســئله بــه دلیــل بارش هــای کــم در ایــن مناطــق 

رخ داده اســت.
 وی تامیــن آب روســتاهای حاشــیه شــهرها کــه مملــو از جمعیــت افاغنــه اســت 
ــت:  ــا دانســت و گف ــن گروهه ــن آب شــرب ای ــرای تامی ــر معضــات ب را از دیگ
 آلودگــی منابــع آب زیرزمینــی کــه بــر اثــر اســتفاده نادرســت از ســموم 
 و کودهــای شــیمایی رخ داده، همچنیــن عمــر زیــاد شــبکه ها و خطــوط انتقــال 

می شــود  حاصــل  رهیافــت  ایــن  از  آبــی کــه  درصــد   31.2 هدررفــت   و 
ــکات  ــه مش ــبکه ها از جمل ــاح ش ــانی و اص ــات آبرس ــاد عملی ــای زی و هزینه ه

موجــود بــر ســر راه ایــن شــرکت اســت.
انشــعابات غیرمجــاز در روســتاها زد  بــه   قرائتــی کوهپایــه، گریــزی هــم 
شناســایی  اصفهــان  شهرســتان  در  غیرمجــاز  انشــعاب  هــزار   2 و گفــت: 
ایــن  قضایی120مــورد  مراجــع  هماهنگــی  بــا  قبــل  ســال  در  کــه  شــد 
انشــعابات مجازشــدند؛ امــا مســئله ای نیــز در زمینــه تخصیــص نیافتــن 
اعتبــارات مــاده 10 و 12 بــه مدیریــت بحــران اســتان وجــود دارد؛ در ســال 
94 تنهــا 43 درصــد از ایــن بودجه هــا بــه شــرکت آبفــار روســتایی داده 
 شــد کــه ایــن مبالــغ کفایــت چالش هــا و محدویت هــای ایــن شــرکت 

را نمی کند.
   اولویت پروژه های فاضالب روستایی، باالدست زاینده رود است  

وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن در رابطــه بــا وجــود فلــزات 
ــهروندان  ــرای ش ــکاتی ب ــروز مش ــبب ب ــه س ــا ک ــی از چاه ه ــنگین  در بعض س
ــتایی  ــار روس ــرکت آبف ــز ش ــوط قرم ــزو خط ــت آب، ج ــت، گفت:کیفی ــده اس ش
اســت. در کل اســتان بحــث نیتــرات 80 روســتا مطــرح اســت کــه در 4 روســتا 
ــات  ــز عملی ــن مشــکل برطــرف شــد و در 5 روســتا نی ــد ای ــر چــاه جدی ــا حف ب
 رقیق ســازی صــورت گرفــت و 24 روســتا بــه مجتمع هــای آبرســانی وصــل 

شد.
قرائتــی ادامــه داد: همچنیــن 46 روســتا کــه آبرســانی ســیار می شــود، امســال 
ــز  ــرات مجه ــذف نیت ــتگاه های ح ــه دس ــعه ب ــدوق توس ــارات صن ــق اعتب از طری

شــده اســت.
وی در تاکیــد ایــن گفتــه بــه ایــن مســئله نیــز اشــاره کــرد کــه درحــال حاضــر152 
ــت  ــرداری اس ــه بهره ب ــل در مرحل ــورت کام ــه ص ــتایی ب ــانی روس ــع آبرس  مجتم
و از طریــق صنــدوق توســعه پــول نیــز 57.5 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای انجــام 

ــروژه تک روســتایی و33 مجتمــع روســتایی اختصــاص داده شــده اســت  47پ
کــه بــه مرحلــه اجــرا برســانیم.

ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه پرســش دیگــر خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی 
بــر اولویــت اجــرای پروژه هــای فاضــاب در ایــن شــرکت اظهــار داشــت: اهمیــت 
ــرای شــرکت آبفــار ابتــدا در مناطــق باالدســت زاینــده رود   طرح هــای فاضــاب ب
و ســد چــم آســمان اســت کــه منطقــه مــورگان و رحمت آبــاد در لنجــان را شــامل 
ــن  ــت؛  ای ــت اس ــز اهمی ــم آباد حای ــه  هاش ــز منطق ــان نی ــود و در اصفه می ش

ــا 70 درصــد پیشــرفت در حــال کامــل شــدن اســت. پروژه هــا ب
  زنگ خطر فرسودگی 45 درصدی شبکه های روستایی

تــا 45 درصــد شــبکه های روســتایی فرســوده  قرائتــی تصریــح کــرد:40 
هســتند و ایــن یــک زنــگ خطــر اســت. البتــه بــا مطالعــات جامــع در تمامــی 
ــدی  ــارات، اولویت بن ــص اعتب ــه تخصی ــه ب ــا توج ــش ب ــت پوش ــتا های تح روس

ــود. ــاز می ش ــبکه ها آغ ــن ش ــاح ای ــرای اص ب
مدیــر عامــل آبفــار اســتان اصفهــان از اجــرای دو پــروژه مهــم نیــز در شهرســتان 
ــات  ــعه عملی ــدوق توس ــارات صن ــق اعتب ــزود: ازطری ــت و اف ــخن گف ــن س نایی
تکمیــل و آماده ســازی پروژه هــای کوهســتان، بهارســتان و الی ســیاه در دســت 
اقــدام اســت کــه بــا راه انــدازی ایــن مجتمع هــا در بهمن مــاه  امســال 40 روســتا 

ــوند. ــد ش ــانی بهره من ــات آبرس ــد از خدم می توانن
  آزمایشگاه تعیین فلزات سنگین در اصفهان بین المللی می شود

ــنگین  ــزات س ــزان فل ــی می ــه بررس ــه ب ــا ک ــگاه ریزآالینده ه ــدازی آزمایش راه ان
ــر  ــان از دیگ ــان در اســتان اصفه ــارد توم ــک میلی ــار ی ــا اعتب ــردازد ب در آب می پ
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــه آن اش ــار ب ــل آبف ــر عام ــه مدی ــت ک ــی اس ــای مهم پروژه ه
دراســتان 2 آزمایشــگاه میکروبــی، 3 آزمایشــگاه شــیمیایی )اردســتان، لنجــان 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــتند ک ــال هس ــک فع ــگاه بیولوژی ــک آزمایش ــان( و ی و اصفه
اصفهــان بعــد از مشــهد در جایــگاه دوم آزمایشــگاه های تعییــن فلــزات ســنگین 

ــرار دارد. ق
ــس از  ــان پ ــنگین در اصفه ــزات س ــن فل ــگاه تعیی ــر داد: آزمایش ــی خب قرائت
ــوان آزمایشــگاهی  ــه عن  انجــام ممیــزی کــه اواســط تیرمــاه انجــام می شــود، ب

بین المللی و دارای ISO معرفی می شود .
ــن مســئله  ــه ای ــت و ب ــه ســراغ عملیات هــای آبرســانی ســیار رف وی ســپس ب
اشــاره کــرد کــه حجــم آب توزیــع شــده توســط نــاوگان آبرســانی ســیار266هزار 
و 966 متــر مکعــب و تعــداد خانوارهــای بهره منــد از ایــن خدمــات بیــش از 26 

هــزار نفــر بــوده اســت.
ــتان  ــتکوه شهرس ــون پش ــه ای چ ــیار از منطق ــانی س ــای آبرس ــی هزینه ه قرائت
فریدونشــهرتا خــور و بیابانــک را ســال قبــل بیــش از 3 میلیــارد تومــان عنــوان 
ــرای امســال بیــش از 3.5 میلیــارد تومــان  ــه را ب کــرد و پیش بینــی ایــن هزین

دانســت.
ــود  ــام می ش ــر انج ــط 38 تانک ــیار توس ــانی س ــات آبرس ــرد: خدم ــد ک وی تاکی
کــه 10 دســتگاه آن مربــوط بــه ســتاد مدیریــت بحــران اســتان اســت. همچنیــن 
در روســتاها 533 تانکــر ثابــت بــرای آبرســانی وجــود دارد کــه بــرای مشــترکین 

ــد. ــام می دهن ــانی انج خدمت رس
ــل  ــال قب ــیار در س ــانی س ــه آبرس ــت ک ــاره داش ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای وی ب
ــه  ــداد ب ــن تع ــه در اردیبهشــت امســال ای ــرای 416 روســتا انجــام می شــد ک ب
ــه اینکــه 89 درصــد  ــا توجــه ب ــار ب ــن آم ــه ای 273 روســتا رســیده اســت.  البت

ــت. ــم اس ــتند، مه ــی هس ــد غیرخانگ ــی و11 درص ــترکین خانگ مش
مدیــر آبفــار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال قبــل324 پــروژه در 
ــه  ــیار ب ــانی س ــبکه ها و آبرس ــعه ش ــاح و توس ــامیدنی، اص ــای آب آش زمینه ه
ــروژه تک روســتایی انجــام  روســتا ها و همچنیــن 33 مجتمــع آبرســانی و 47پ
شــده اســت، گفــت: ایــن پروژه هــا در قالــب صنــدوق توســعه، بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر113 میلیــارد تومــان بــوده کــه تخصیــص اعتبــار دریافتــی در ایــن زمینــه 28 

ــوده اســت. ــارد تومــان ب میلی

سه شنــبه اول تیر: آب، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
چهارشنبه دوم تیر: آب، رسانه، مدیریت مصرف )شرب، کشاورزی، صنعت(

پنجشنبه سوم تیر: آب، مدیریت و چالش های منابع آب زیرزمینی 
جمعه چــهارم تیر: آب، آموزه های دینی و ارتقای آگاهی های عمومی 

شنـبه پنجــم تیر: آب،  محیط زیست و سالمتی همگانی
یکشنـبه ششم تیر: آب و خانواده )مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب( 

دوشنبه هفتم تیر: آب، قانون و حقوق شهروندی 

عناوین و موضوعات هفته صرفه جویی در مصرف آب 

رهبر انقالب در دیدار با جمعی از شعرا در شب میالد امام حسن مجتبی)ع(:

خیانت های آمریکا در قضیه برجام 
به افکار عمومی منتقل شود

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ساخت های فرهنگی
تنفس فرهنگی را 
راحت تر می کند

8

مسئـــــــوالن شهــــــری در آییـــــن افتتــــــاح 
پروژه های شهرداری منطقه 8 اصفهان:



درس های فرهنگی امام علی)ع(        
ــراف  ــان و اعت ــه آن اذع ــرض ب ــان بی غ و مورخ
ــی)ع(  ــام عل ــری ام ــه فک ــد. در منظوم می کنن
دولــت اســامی  در مســایل فرهنگــی نمی توانــد 
ــه مســایل  ــی ب ــی باشــد و توجه ــت بی طرف دول

فرهنگــی نداشــته باشــد. 
مــوالی متقیــان علــی ابــن ابیطالــب علیــه 
الســام در همــان ابتــدای عهدنامــه مالک اشــتر 
ــن  ــی در 4 رک ــت دین ــرای حکوم ــی را ب وظایف
مطــرح می فرماینــد کــه  یکــی از  مهم تریــن 
ــی  ــت فرهنگ ــا«، تربی ــتصاح اهله ــا »اس  آن ه
ــه  ــاح جامع ــردم و اص ــوی م ــی و معن و اخاق

ــت. ــی اس ــت دین ــف حکوم ــزو وظای ــم ج ه
بــا ایــن وصــف، اینکــه امــروزه بعضــی بــا 
می گوینــد  آشــکارا  بعضــی  و  ســرپوش 
ــوی  ــی و معن ــایل اخاق ــد در مس ــت نبای حکوم
ــد  ــرف بمان ــد بی ط ــا بای ــد ی ــت کن ــردم دخال  م
حــرف و دیدگاهــی غلــط و غیردینــی اســت. 
دولــت اســامی  بایــد در زمینــه فرهنگــی برنامــه 
ــه  ــی جامع ــایل فرهنگ ــر مس ــد و ب ــته باش داش
در مســایل  نبایــد  هرگــز  و  باشــد  حســاس 
یــک  باشــد.  بی طــرف«  »دولتــی  فرهنگــی 
ــرت  ــه حض ــت ک ــن اس ــرعی اش همی ــند ش س
بــرای  داری  وظیفــه  تــو  می فرمایــد  امیــر 
تربیــت و اصــاح فرهنــگ و افــکار عمومــی 
نمی توانــی  و  برنامه ریــزی کنــی  جامعــه   در 
ــدارد؛  ــن ن ــه م ــی ب ــگ، ربط ــه فرهن ــی ک بگوی
ــت  ــئولیتی اس ــردن از مس ــی ک ــانه خال ــن ش ای
کــه دیــن بــر دوش دولــت گذاشــته شــده 
یــا  وانمــود کنــد  این گونــه  نبایــد  و  اســت 
بگویــد کــه اگــر ما)دولــت( دخالــت کنیــم 
نــه،  می شــود!  دولتــی  دیــن،  می گوینــد 
 یکــی از وظایــف دولــت دینــی ایــن اســت 
مقــام  اســت.  دین دولتــی  از  غیــر  ایــن،  و 
معظــم رهبــری یکــی از اهــداف واالی حضــرت 
رســاندن  حکومتــش،  دوران  در  را  علــی)ع( 
مــردم بــه بهشــت بیــان می کننــد کــه مســئله ای 
 بســیار مهــم و از وظایــف اصلــی حاکــم اســامی

است. 
ایشــان بــا اشــاره بــه بعضــی مطالــب کــه 
وظیفــه حکومــت اســامی  بــرای رســاندن مــردم 
ــه  ــد، این گون ــؤال می برن ــر س ــت را زی ــه بهش ب
حاکــم  اصلــی  »وظیفــه  می دهنــد:  پاســخ 
ــه  ســعادت واقعــی  اســامی  رســاندن مــردم ب
 اســت کــه البتــه ایــن، بــه معنــای تحمیــل 
و زور نیســت؛ بلکــه بــا توجــه بــه تمایــل فطــرت 
 انســان ها بــه ســعادت، بایــد زمینــه کمــک 
ــه ایــن هــدف  و راهنمایــی و تســهیل رســیدِن ب
ــام  ــا مــردم ای ــدار ب واال فراهــم شــود.« )در دی

)93/2/23
امــام علــی)ع( در حکومــت 5 ســاله خــود  
تــاش بســیاری کــرد تــا فکــر و مشــی و منــش 
ــات  ــا و انحراف ــود را از بدعت ه ــر خ ــردم عص م
ــول  ــده در ط ــود آم ــه وج ــی ب ــری و فرهنگ فک
بزدایــد  پیشــین  حکومت هــای  ســال   25 
و دوبــاره بینــش دینــی و سیاســی و ارزش هــای 
ــاری  ــه ج ــر)ص(، و ... را در جامع ــان پیامب  زم

سازد.
یکــی از کارهــای عالمانــه حضــرت علــی)ع( 
ــع  ــاح بدای ــت، اص ــه حکوم ــیدن ب ــد از رس بع
بــه اصــول اســام بازگشــت  انحرافــات و   و 

از  پــس  کــه  اســت  چیــزی  ایــن  و  بــود 
آن  شــاهد  اســامی  مــا  انقــاب  پیــروزی 
فرهنگســازی  در  عزیــز  امــام  کــه   بودیــم 
و تغییــر نگــرش طاغوتــی بــه دینــی نقــش 
نگــرش  توانســتند  و  داشــتند  را  اساســی 
جامعــه شــکل گرفتــه در حکومــت طاغــوت 
را جایگزیــن ارزش هــای دینــی   را اصــاح و 

کنند.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

فرمانده انتظامی اصفهان: 

مردادماه، آغاز اجرای طرح عملیاتی 
ویژه متالشی کردن کانون های جرم

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان گفــت: یــک 
متاشــی کردن  بــرای  ویــژه  عملیاتــی  طــرح 
بــا ورود و تجمــع  کانون هــای جــرم و مقابلــه 

می شــود. غیربومی اجــرا  مجرمــان 
ســردار  پلیــس،  خبــری  پایــگاه  بــه گــزارش 
ــات  ــه ماق ــیه جلس ــی در حاش ــا آقاخان عبدالرض
برنامه هــای  از  یکــی  داشــت:  مردمی اظهــار 
و کاهــش  پیشــگیری  بــرای  مهمی کــه  بســیار 
قــرار  اســتان  پلیــس  کار  دســتور  در  جرائــم 
متاشــی  بــرای  ویــژه  عملیاتــی  طــرح  دارد، 
اســتان  ســطح  در  جــرم  کانون هــای   کــردن 
ــاده  ــرای آن آم ــات اج ــه مقدم ــت ک ــان اس اصفه
شــده و از اول مردادمــاه بــه طــور رســمی کلید 

می خــورد.
بیــان کــرد:  اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده 
ــهر  ــز در ش ــق جرم خی ــام مناط ــه تم ــن زمین در ای
شناســایی  اســتان  شهرســتان های  و  اصفهــان 
ــن  ــر ای ــژه ای ب ــرافیت وی ــا اش ــوران م ــده و مام ش
ــا اجــرا شــدن ایــن طــرح  نقــاط پیــدا کرده انــد و ب
بنــا داریــم تــا کانون هــای جــرم در اســتان را برهــم 
زده و از تجمــع مجرمــان در یــک منطقــه جلوگیــری 

ــم. کنی
ــه  ــد ب ــرم بای ــر ج ــت ب ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
تــا  بگیــرد  انجــام  تخصصــی  علمــی و  شــکلی 
مشــکات امنیتــی، انتظامــی و بزهــکاری در ســطح 
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــیم، تصری ــته باش ــات نداش مح
زمینــه نیــز طــرح کنتــرل جمعیــت مجرمــان و 
ــات  ــام مح ــان در تم ــرکات آن ــر تح ــرافیت ب اش

ســطح اســتان نیــز اجــرا می شــود.
ــا ورود و  ــه ب ــه مقابل ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار آقاخان س
اســتان های  از  غیربومی کــه  مجرمــان  تجمــع 
دیگــر بــه اســتان اصفهــان گفــت: بــه طــور تقریبــی 
می دهــد  رخ  اســتان  در  جرائمی کــه  درصــد   60
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــان غیربومی اس ــط مجرم توس
مســافر بــه اســتان مــا می آینــد و بــرای چنــد 
ماهــی منازلــی را در مناطقــی ویــژه اجــاره کــرده و 

ــد. ــود می پردازن ــه خ ــل مجرمان ــام عم ــه انج ب
وی از کنتــرل و نظــارت بــر اجــاره منــازل بــه 
مجرمــان ســابقه دار و تحت تعقیــب خبــر داد و 
ــه  ــا اتحادی ــه ب ــاتی ک ــرد: در جلس ــان ک خاطرنش
انجــام شــده هیــج  صنــف مشــاوران امــاک 
بنگاهــی حــق اجــاره منــزل بــدون هماهنگــی 
عمومی نیــروی  اماکــن  بــر  نظــارت  اداره  بــا 

رد. نتظامی نــدا ا
نقــش  اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده 
ــای  ــردن کانون ه ــی ک ــردم در متاش ــارکت م مش
جــرم را بســیار حائــز اهمیــت عنــوان و بیــان کــرد: 
و  دریافــت گزارش هــا  آمــاده  مردادمــاه  اول  از 
پیام هــای مردمی هســتیم و از تمــام شــهروندان 
بــه ویــژه معتمــدان محــات می خواهیــم کــه 
فعالیــت  از  را  و جامــع خــود  اطاعــات کامــل 
مشــکوک افــراد ســابقه دار و تــردد افرادناشــناس و 
ــق تلفــن مرکــز  ــه خــود را از طری ــه محل غیربومی ب
ــه  ــه ب ــن مراجع فوریت هــای پلیســی 110 و همچنی
ــاع  ــس اط ــه پلی ــت های انتظامی ب ــا و گش  یگان ه

دهند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

مدیران دریافت کننده حقوق های 
نجومی باید عزل شوند

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــعیدی در مجل ــرا س زه
ــازی  ــد شفاف س ــی بای ــای میلیون ــوع حقوقه موض
ــای  ــده حقوقه ــران دریافت کنن ــت: مدی ــود، گف ش

نجومی بایــد عــزل شــوند.
ــه  ــه در جلس ــردم مبارک ــده م ــعیدی نماین ــرا س زه
بــه پرداخــت  علنــی دیــروز مجلــس، نســبت 
ــی  ــران دولت ــی مدی ــه برخ ــی ب ــای میلیون حقوقه
انتقــاد کــرد و گفــت: بحــث مهمی کــه امــروز بایــد 
ــم  ــه شش ــه در برنام ــود ک ــن ب ــد ای ــرح می ش مط
ــر  ــرا را فقیرت ــر و فق ــا را غنی ت ــد اغنی ــعه نبای توس

ــم. کنی
وی افــزود: ملــت از مجلــس انتظــار دارد کــه دربــاره 
حقوقهــای میلیونــی اقدامــات جــدی و عملــی 

ــرد. صــورت گی
کــرد:  تاکیــد  مجلــس  در  مبارکــه  نماینــده 
بحثــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه امــروز 
در موضــوع برنامــه ششــم توســعه ابتــدا بایــد 
 بــرای مــردم شفاف ســازی کنیــم کــه در حفــظ 
انجــام  اقداماتــی  چــه  اجتماعــی  وحــدت 

؟ هیــم می د
ــر اینکــه ســرمایه نماینــدگان  ــا تاکیــد ب ســعیدی ب
اعتمــاد اجتماعــی مــردم اســت، اظهــار کــرد: مــردم 
ولی نعمــت مــا هســتند، بایــد دقــت شــود بــه 
خاطــر حفــظ حرمــت مدیــران مؤمــن و پاک دســت 
ــی شفاف ســازی شــود. ــای میلیون موضــوع حقوقه

وی افــزود: اگــر موضــوع حقوقهــای میلیونــی 
را بــرای مــردم شفاف ســازی نکنیــم، در اولیــن 
آزمونــی کــه در مجلــس دهــم پیــش روی ماســت 

ــی رود. ــت م ــردم از دس ــی م ــاد اجتماع اعتم
ــتور  ــه دس ــاره ب ــا اش ــن ب ــه همچنی ــده مبارک نماین
ــر  ــی ب ــوا مبن ــر روســای ق ــس و دیگ رییــس مجل
ــای  ــه حقوقه ــی ک ــا مدیران ــورد ب ــری و برخ پیگی
میلیونــی دریافــت می کننــد، خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــف در جه ــران متخل ــزل مدی ــت ع ــد در جه بای
اقداماتــی  پاک دســت  مدیــران  حفــظ حرمــت 

ــرد. ــورت گی ص

استان اصفهان

در شــب میــاد کریــم اهــل بیــت حضــرت امــام 
اهالــی  از  جمعــی  علیه الســام،  مجتبــی  حســن 
ــاعران  ــی و ش ــعر و ادب فارس ــتادان ش ــگ، اس فرهن
جــوان و پیشکســوت کشــور و تعــدادی از شــاعران 
از کشــورهای پاکســتان، هندوســتان و افغانســتان 
ــاب  ــر معظــم انق ــه ای رهب ــت هللا خامن ــا حضــرت آی ب

کردنــد. اســامی دیدار 
ــدار، شــاعران  ــه ای در ایــن دی حضــرت آیــت هللا خامن
خواندنــد  ارزشــمند کشــور  ذخایــر  و  را ســرمایه ها 
ــع دار  ــگام و موض ــده، بهن ــزوم »زن ــر ل ــد ب ــا تأکی و ب
ــای  ــی و نیازه ــائل اصل ــوص مس ــعر در خص ــودن ش ب
کشــور«، خاطرنشــان کردنــد: امــروز جنــگ دیگــری از 
ــارزه ای سیاســی و فرهنگــی در  ــوع جنــگ نــرم و مب ن
جریــان اســت و در ایــن مصــاف، شــعر بایــد به عنــوان 

ــد. ــه مســئولیت خــود عمــل کن ــر ب ــزاری مؤث اب
ــاد  ــت ی ــم و گرامیداش ــامی با تکری ــاب اس ــر انق رهب
ــد ســبزواری، قریحــه سرشــار و تســلط  مرحــوم حمی
بــر انــواع شــعر و دایــره وســیع واژگان را از امتیــازات آن 
شــاعر ارجمنــد برشــمردند و افزودنــد: ویژگــی بی نظیــر 
مرحــوم ســبزواری ســرودهای تأثیرگــذار، بــا کیفیــت و 

بــه روز او بــود.
ایشــان از همیــن زاویــه ســرود را مؤثرتریــن نــوع شــعر 
خواندنــد و گفتنــد: ســرعت و فراگیــری عمومی ســرود 
ــد  ــواع شــعری بیشــتر اســت و ســرود مانن از همــه ان
نفــوذ می کنــد،  بهــاری در جامعــه  تــازه و  هــوای 
ــج  ــد ســرودهای خــوب و تروی ــا تولی ــد ب ــن بای بنابرای

ــن عرصــه  ــود و خــأ موجــود در ای ــا، کمب مناســب آنه
ــرد. را برطــرف ک

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ســپس در تبییــن جایــگاه 
و مســئولیت شــعر، شــاعران را جــزء عزیزتریــن و 
ــد:  ــتند و افزودن ــور دانس ــرمایه های کش ــن س فاخرتری
ــه  ــی ک ــا و در مقاطع ــد در بزنگاهه ــرمایه بای ــن س ای
سیاســی،  مســائل  همچــون  مســائلی  در  کشــور 
فرهنگــی، ارتباطــات مردمــی و پیوندهــای اجتماعــی و 
مواجهــه بــا دشــمنان خارجــی نیــاز بــه کمــک دارد، بــه 

ــد. ــخ ده ــور را پاس ــای کش ــد و نیازه ــدان بیای می
رهبــر انقــاب تأکیــد کردنــد: شــعر بایــد زنــده باشــد و 
ــه مســائل جــاری و نیازهــای کشــور موضــع  نســبت ب

داشــته باشــد.
و  اشــعار  ترویــج  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  ایشــان 
ســرودهای زنــده و موضــع دار در ســطح وســیع، و 
مســئولیت صداوســیما و ســایر دســتگاههای مســئول 
در ایــن زمینــه، خاطرنشــان کردنــد: امــروز نســبت بــه 
ــعر  ــون ش ــته ای همچ ــده و برجس ــعار زن ــته اش گذش
ــدس،  ــاع مق ــن، دف ــن، بحری ــطین، یم ــاره فلس درب
شــهدای غــواص، شــهدای مدافــع حــرم یــا مظلومیــت 
ــوم،  ــیخ مظل ــی ش ــیخ زکزاک ــون ش ــی همچ مجاهدان
امــا  می شــود  نیجریــه گفتــه  مصمــم  و  شــجاع 
روحیه بخــش،  و  مؤثــر  ایــن شــعرهای  متأســفانه 
ــن  ــوند و در ای ــس نمی ش ــج و منعک ــی تروی ــه خوب ب

خصــوص کوتاهــی و کــم کاری وجــود دارد.
خیانتهــای  »بیــان  خامنــه ای،  هللا  آیــت  حضــرت 

آمریکایی هــا در قضیــه برجــام« را یکــی دیگــر از 
زنــده  شــعر  ســرودن  بــرای  ممکــن  عرصه هــای 
ــدان  ــیون، هنرمن ــر سیاس ــاوه ب ــد: ع ــد و گفتن خواندن
ــکار  ــه اف ــا را ب ــن واقعیته ــد ای ــاعران بای ــژه ش و به وی

کننــد. عمومی منتقــل 
ــط در  ــات غل ــاد از برخــی اقدام ــا انتق ــاب ب ــر انق رهب
ــگار،  ــاد و ولن ــدون اعتق ــداِن ب ــل هنرمن ــج و تجلی تروی
افزودنــد: متأســفانه گاهــی از فــردی کــه ذره ای گرایش 
ــداده  ــان ن ــاب اسامی نش ــام و انق ــم اس ــه مفاهی ب
ــه  ــه هم ــدی ک ــا از هنرمن ــود ام ــل می ش ــت، تجلی اس
عمــر و ســرمایه هنــری خــود را در راه اســام و انقــاب 

ــه او توجــه نمی شــود. ــل و ب ــده اســت، تجلی گذران
ــتفاده از  ــامی، »اس ــاب اس ــر انق ــدی رهب ــه بع توصی
ــعار  ــه اش ــان ب ــردم و جوان ــه م ــال و توج ــت اقب فرص

ــود. ــه« ب ــعار مرثی ــا و اش ــر نوحه ه ــرد نظی پرکارب
ــر  ــای پ ــی از نوحه ه ــه نمونه های ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
مضمــون و شــورانگیز در دوران مبــارزه علیــه رژیــم 
طاغــوت و همچنیــن در دوران دفــاع مقــدس، گفتنــد: 
ــارزه  ــا دوران مب ــروز ب ــگ ام ــوع جن ــدان و ن ــه می البت
ــون  و ســالهای اول انقــاب، متفــاوت اســت و مــا اکن
ــگ سیاســی، فرهنگــی،  ــرم، و جن ــگ ن ــدان جن در می
ــن  ــه در ای ــم ک ــرار داری ــوذ ق ــا نف ــه ب ــی و مقابل امنیت
ــارزه هســتند و  ــا در حــال مب ــا و اراده ه ــدان، فکره می
یکــی از ابزارهــای اصلــی و مؤثــر در ایــن مبــارزه نیــز، 

ــزار شــعر اســت. اب
تأکیــد بــر »تدویــن، ترجمــه و انتشــار موضوعــی اشــعار 

دفــاع  فلســطین،  در مســائلی همچــون  برجســته 
ــن  ــردن مضامی ــل ک ــن«، »تبدی ــه، یم ــدس، منطق مق
ــعر« و  ــه ش ــی ب ــون دین ــه و مت ــی ادعی ــاظ عال و الف
»ســرودن اشــعار آئینــی مضمــون دار و قــوی بــا هــدف 
ــام«،  ــم الس ــن علیه ــه معصومی ــارف ائم ــال مع انتق
توصیه هــای بعــدی رهبــر انقــاب اســامی در ایــن 

ــود. ــاعران ب ــه ش ــدار صمیمی ب دی
ــرورت  ــر ض ــن ب ــه ای همچنی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ارتقــاء و تعالــی بخشــیدن بــه شــعر و متوقــف نشــدن 
شــاعران در مســیر پیشــرفت تأکیــد کردنــد و افزودنــد: 
الزم اســت بــرای ارتقــاء شــعر و تربیــت شــاعران، 
و حمایــت  تقویــت  فنــی  مردمــی و  مجموعه هــای 

شــوند.
ــعار  ــاعران، اش ــر از ش ــدار، 23 نف ــن دی ــدای ای در ابت
اســامی قرائت  انقــاب  رهبــر  حضــور  در  را   خــود 

کردند.

رهبر انقالب در دیدار با جمعی از شعرا در شب میالد امام حسن مجتبی)ع(:

خیانت های آمریکا در قضیه برجام به افکار عمومی  منتقل شود

حجت االســام ســیدمحمود علــوی وزیــر اطاعــات کــه بــرای ارائــه گــزارش به 
صحــن علنــی مجلــس رفتــه بــود، در جمــع خبرنــگاران بــا تشــکر از رســانه ها 
ــد،  ــا کردن ــی را افش ــران دولت ــی مدی ــای نجومی برخ ــوع حقوق ه ــه موض ک
گفــت: ایــن افشــاگری موجــب شــد کــه دســت دولــت در رســیدگی بــه ایــن 
مســئله بــاز شــود، اگــر دولــت خــود بــه ایــن مســائل می پرداخــت، ممکــن 
ــیده  ــرک کش ــراد س ــخصی اف ــاب های ش ــه حس ــت ب ــه دول ــد ک ــود بگوین ب
ــرای  ــت ب ــن مســئله دســت دول ــوان شــدن ای ــا عن ــا الحمــدهللا ب اســت، ام
ــاره  ــاون اول دراین ب ــه مع ــور دســتور قاطــع ب ــاز شــد و رییس جمه برخــورد ب

دادنــد و جلســاتی تــا االن تشــکیل شــده اســت.
ــن  ــتم ای ــک بیس ــر ی ــک وزی ــوان ی ــه به عن ــام اینک ــا اع ــات ب ــر اطاع وزی
ــاره تشــکیل  ــده ای دراین ب ــغ نیــز حقــوق نمی گیــرد، تصریــح کــرد: پرون مبال
شــده اســت کــه ان شــاءهللا از طریــق معــاون اول رییس جمهــور راجــع بــه آن 

ــد. ــد ش ــانی خواه اطاع رس

محمدحســین مقیمی معــاون سیاســی وزیــر کشــور از تغییر برخی اســتانداران 
خبــر داد و گفــت:  در برنامــه وزارت کشــور تغییــر برخــی از آقایــان اســتاندار در 
ــرات  ــن تغیی ــرور ای ــی به م ــوده ول ــم ب ــا تعدادشــان ک دســتور کار اســت، ام

انجــام خواهــد شــد.
ــه  ــد، ب ــود دارن ــتانداران در کار خ ــه اس ــیتی ک ــل حساس ــزود: به دلی وی اف
ــب شــود  ــت تصوی ــد در دول ــر جدی ــه انتخــاب نف ــل از آنک ــل قب ــن دلی همی
هیــچ اطاع رســانی دربــاره آن نمی کنیــم، چــرا کــه معتقدیــم ایــن کار باعــث 

ــرد. ــرار بگی ــر ق ــان تحــت تأثی ــرد آن می شــود عملک
ــی  ــوی برخ ــا از س ــی اظهارنظره ــا رد برخ ــور ب ــر کش ــی وزی ــاون سیاس مع
نماینــدگان مجلــس دربــاره انتخــاب اســتانداران جدیــد، ادامه داد:  ما مســئول 
تأییــد و تکذیــب اظهــارات نماینــدگان مجلــس نیســتیم؛ اطاع رســانی در ایــن 
زمینــه زمانــی صــورت می گیــرد کــه دولــت پیشــنهاد وزارت کشــور را بررســی و 

تصمیم گیــری کنــد. /تســنیم

اقتصــاد  کمیســیون  تشــکیل  بــا  مجلــس  نماینــدگان 
اساســی  قانــون   44 اصــل  اجــرای  بــر  نظــارت  و   مقاومتــی 

مخالفت کردند.
ــی  ــه علن ــامی در جلس ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــدادی از نماین تع
دیــروز خانــه ملــت، طــرح تشــکیل کمیســیون ویــژه اقتصــاد مقاومتــی 
ــر اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی را بــه مجلــس ارائــه  و نظــارت ب

کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، پــس از بیــان اظهــارات موافقــان و مخالفــان 
ــیون  ــکیل کمیس ــا تش ــس ب ــدگان مجل ــت نماین ــرح، در نهای ــن ط ای
ــر اجــرای اصــل 44 در مجلــس  ــژه اقتصــاد مقاومتــی و نظــارت ب وی

دهــم مخالفــت کردنــد.
ــا  ــط ب ــث مرتب ــکیل مباح ــورت تش ــیون در ص ــن کمیس ــود ای ــرار ب ق

ــد. ــال کن ــی را دنب ــاد مقاومت اقتص

الریجانی در نطق پیش از دستور:

حوادث بحرین، آزمون حقوق بشر برای آمریکا و انگلیس است

گاردین:

چهره سرسخت ایران به بحرین هشدار داد

روزنامــه گاردیــن در واکنــش بــه هشــدار کــم ســابقه ســردار ســلیمانی بــه 
رژیــم بحریــن نوشــت: چهــره سرســخت دســتاوردهای راهبــردی ایــران در 
ــو تابعیــت شــیخ عیســی  ــن در لغ ــدام بحری ــه اق ــه هشــدار داد ک خاورمیان

ــت مســلحانه مواجــه شــود. ــا مقاوم ــد ب می توان
روزنامــه گاردیــن در پــی انتشــار بیانیــه کــم ســابقه ســردار قاســم ســلیمانی، 
فرمانــده نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایران در انتقــاد 
ــیعیان  ــته ش ــر برجس ــم، رهب ــد قاس ــی احم ــیخ عیس ــت ش ــو تابعی ــه لغ ب
بحریــن، هماننــد بســیاری از رســانه های خارجــی بــه آن واکنــش نشــان داد 

ــه را منتشــر کــرد. و بخش هایــی از ایــن بیانی
بــه نوشــته گاردیــن، وزارت کشــور بحریــن روز دوشــنبه اعــام کــرد کــه تابعیت 
رهبــر معنــوی اکثریــت شــیعه ایــن کشــور را لغــو کــرده اســت، اقدامی کــه 
ــی از  ــژه تهدیدات ــه وی ــن ب ــرون از بحری ــز در بی ــا واکنش هــای اعتراض آمی ب

ســوی ایــران مبنــی بــر احتمــال افزایــش تنش هــا مواجــه شــده اســت.
ــه  ــود ک ــا می ش ــس از آن انج ــه پ ــک هفت ــر از ی ــن کم ت ــدام بحری ــن اق ای
ــن  ــه بزرگ تری ــاق ک ــت الوف ــای جمعی ــور فعالیت ه ــن کش ــی در ای دادگاه
گــروه مخالــف دولــت بحریــن محســوب می شــود را بــه اتهــام برانگیختــن 
ــخصًا  ــه مش ــی ک ــدرت خارج ــک ق ــا ی ــاط ب ــی و ارتب ــای فرقه ی ناآرامی ه

ــوع اعــام کــرد. ــوده اســت، ممن ــران ب منظــور آن ای
ســردار ســلیمانی بــه منامــه هشــدار داد کــه بــا ایــن کار از خــط قرمــز عبــور 
ــی  ــا مقاومت ــد ب ــم می توان ــس قاس ــیخ عی ــر ش ــار ب ــش فش ــرده و افزای ک

مســلحانه مواجــه شــود.
فرمانــده نیروهــای ویــژه قــدس کــه به عنــوان چهره سرســخت دســتاوردهای 
راهبــردی ایــران در منطقــه خاورمیانــه شــناخته می شــود در ادامه هشــدارهای 
خــود گفــت: رژیــم آل خلیفــه )حکومــت بحریــن( بــه طــور قطــع هزینــه این 

کار را خواهــد پرداخــت و رژیــم خون خــوار آن هــا ســاقط خواهــد شــد.
گاردیــن در ادامــه نوشــت: پــس از انتشــار خبــر ســلب تابعیــت شــیخ قاســم 
در رســانه های اجتماعــی بــه ســرعت جمعــی از معترضــان مقابــل منــزل وی 

در غــرب منابــه تجمــع کردنــد و شــعار ســر دادنــد.
ــوق  ــع حق ــروه مداف ــک گ ــه ی ــی ک ــوق و دموکراس ــی حق ــازمان بحرین س
بشــر محســوب می شــود نیــز نســبت بــه پیامدهــای ایــن اقــدام حکومــت 
 بحریــن هشــدار داد و آن را خــط قرمــزی بــرای بســیاری از مــردم بحریــن 

دانست. 

وزیر دفاع آمریکا:

مقابله با ایران یکی از چالش های آمریکا در سال 2016
ــای  ــن چالش ه ــه در بی ــد ک ــی ش ــکا مدع ــاع آمری ــر دف وزی
داعــش  و  ایــران  جــاری  میــادی  ســال  در   آمریــکا 
ــا مواجــه  ــا آنه ــه ب دو چالشــی هســتند کــه کشــورش در منطق

اســت.
ــکا در ســخنانی در اندیشــکده  ــاع آمری ــر دف ــر وزی اشــتون کارت
ــاره  ــت درب ــن صحب ــنگتن، ضم ــکا در واش ــد آمری ــت جدی امنی
ــه رو  ــا آن رو ب ــاری ب ــال ج ــورش در س ــه کش ــی ک چالش های
ــا  ــن چالش ه ــه ای ــران را از جمل ــن و ای ــیه، چی ــت، روس اس

ــمرد. برش
بــر اســاس گــزارش پایــگاه اینترنتــی وزارت دفــاع آمریــکا، وی 
ــد  ــیه خوان ــور را روس ــن کش ــش روی ای ــش پی ــتین چال نخس
ــا  ــژه در اروپ ــه وی ــیه ب ــدری روس ــتیزه جویی و قل ــت: س و گف
ــر  ــر پ ــردن تغیی ــا اســت. ســپس اداره ک ــش م نخســتین چال
ــوس آرام در رده  ــی اقیان ــیا، یعن ــم آس ــه مه ــتاب در منطق ش
ــت  ــرفت اس ــال پیش ــن در ح ــه چی ــی ک ــرار دارد، جای دوم ق
ــوان  ــت ت ــت. تقوی ــتیزه جویانه اس ــز س ــرفت نی ــن پیش ــا ای ام
دفــاع موشــکی و بازدارندگــی در رویارویــی بــا اقدام هــای 
تحریک آمیــز کــره شــمالی و تهدیــدی کــه متوجــه هــم پیمانــان 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــش ب ــومین چال ــت س ــا اس م
و  در خاورمیانــه  بعــدی  چالــش  این کــه  بیــان  بــا  کارتــر 
شــمال آفریقــا قــرار دارد، افــزود: مــا در ایــن منطقــه شــبکه و 
ــران و خطــر داعــش  ــوذ ای ــا نف ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ائتاف های

و دیگــر گروه هــای تروریســتی رهبــری می کنیــم. شــتاب 
ــا تروریســم و داعــش پنجمیــن چالــش  بخشــیدن بــه نبــرد ب

ــت. ــاری اس ــال ج ــکا در س ــش روی آمری پی
ــا  ــود ب ــه خ ــارات خصمان ــه اظه ــکا در ادام ــاع آمری ــر دف وزی
ــق  ــن تواف ــروه 1+5، ای ــران و گ ــق هســته ای ای ــه تواف ــاره ب اش
ــته ای  ــاح هس ــه س ــران ب ــتیابی ای ــری از دس ــرای جلوگی را ب
خــوب توصیــف کــرد و مدعــی شــد: نگرانــی مــا دربــاره دیگــر 
ــه  ــی ک ــت. اقدامات ــا اس ــا برج ــان پ ــران هم چن ــای ای رفتاره
ــتور کار دارد،  ــه در دس ــازی منطق ــات س ــت بی ثب ــران در جه ای
ــه  ــدرت در زمین ــا ق ــا ب ــت ت ــته اس ــر آن داش ــاع را ب وزارت دف
ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــران گام 
بــردارد و بــر تعهــد آهنیــن مــا بــه امنیــت هــم پیمانان مــان در 

ــد ورزد. ــرائیل تاکی ــژه اس ــه وی ــه ب منطق
ــش آن در  ــران و نق ــاره ای ــی درب ــات آمریکای ــای مقام ادعاه
ــت های  ــن سیاس ــه ای ــود ک ــرح می ش ــی مط ــه در حال منطق
ــه  ــت ک ــه اس ــه و خاورمیان ــنگتن در منطق ــه واش مداخله جویان
ــران  ــت و ای ــته اس ــی داش ــگ را در پ ــی و جن ــر بی ثبات بیش ت
ــه  ــه مداخل ــبت ب ــواره نس ــه هم ــت ک ــورهایی اس ــه کش از جمل
آمریکایی هــا در منطقــه ابــراز نگرانــی کــرده و بــر لــزوم مقابلــه 
بــا تروریســم در تمامی ســطوح آن بــه ویــژه تروریســتم دولتــی 
و حامیــان گروه هــای تروریســتی و تکفیــری تاکیــد کــرده 

اســت. /ایســنا

علوی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
تشکر از رسانه ها برای بازتاب فیش حقوق های نجومی

معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد:
تغییر استانداران در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت

در نشست دیروز نمایندگان مجلس مطرح شد:
مجلس به تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی رأی نداد

حتما بخوانید!
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ــیخ  ــت ش ــامی لغو تابعی ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
عیســی قاســم از ســوی رژیــم آل خلیفــه را محکــوم کــرد 
ــری  ــوق بش ــون حق ــس در آزم ــکا و انگلی ــت: آمری و گف

ــد. ــرار گرفته ان ــن ق ــردم بحری ــر م ــری در براب دیگ
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی ریی ــی الریجان عل
جلســه علنــی دیــروز خانــه ملــت در نطــق پیش از دســتور 
خــود گفــت: یکــی از حــوادث تأســف آور کــه در میــان کارزار 
پرآشــوب جریــان تروریســم منطقــه توجــه همــگان را بــه 
ــم  ــه رژی ــدام ناشــیانه و ماجراجویان ــرد، اق ــب ک خــود جل
ــیخ  ــت هللا ش ــی، آی ــوار دین ــم بزرگ ــورد عال ــن در م بحری
عیســی قاســم بــود کــه تصــور می کردنــد بــا لغــو تابعیــت 

ایــن مــرد بــزرگ می تواننــد بحــران سیاســی داخلــی خــود 
ــد. ــوق دهن ــش س ــوی آرام را به س

وی افــزود: البتــه ایــن اقــدام آل خلیفــه را بایــد در 
زنجیــره ای از رفتارهــای سبک ســرانه ایــن رژیــم ارزیابــی 
دقیــق کــرد. از طرفــی حاکمیــت خــود را زیــر ســلطه پایگاه 
ــت تانکهــای یــک کشــور  ــی و همچنیــن دخال نظامی غرب
ــه ذلــت کشــاندند و تمامی نیروهــای آزادی خــواه  عربــی ب
ــات  ــتند اعتراض ــالمت آمیز می خواس ــورت مس ــه به ص را ک
دموکراتیــک خــود را ادامــه دهنــد، بــه زنــدان افکندنــد کــه 
از جملــه آنهــا شــیخ ســلمان، عالــم دیگــر بحریــن بــود.

رییــس مجلــس بــا بیــان اینکــه رژیــم آل خلیفــه رجــال 

اهــداف  را در جهــت پیشــبرد  ایــن کشــور  سیاســی 
تروریســتها ســرکوب کــرده اســت، اظهــار کــرد: ایــن رژیــم 
ــورد  ــردم را م ــرعی م ــات ش ــلمانان و وجوه ــوال مس ام
ــردم، به خصــوص  ــادی از م ــده زی ــرار داده و ع دســتبرد ق
جوانــان را بــه خــاک و خــون کشــیده و ایــن امــر و 
اقدامی کــه روز گذشــته انجــام داده یــک حلقــه جدیــدی 
از ایــن مجموعــه اقدامــات اســت کــه همگــی ضدانســانی 

ــت. اس
ــم  ــر رژی ــدام اخی ــن اق ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب الریجان
بحریــن یــادآور یاوه گوییهــای شــاه نگون بخــت ایــران 
اســت کــه می گفــت هــر کســی داخــل حــزب رســتاخیز 
نشــود بایــد از تابعیــت ایــران خــارج شــود، افــزود: همیــن 
او را واژگــون کــرد. ســلطنت  درشــت گوییها ســلطنت 
ــت  ــی به دق ــابقه تاریخ ــن س ــه ای ــد ب ــم بای ــه ه آل خلیف
بنگــرد کــه آنهــا یک هــزارم شــاه ایــران هــم عــده و ُعــده 
ندارنــد. نفســهای آخــر یــک رژیــم اســت کــه بــزرگان خود 

را بــه لغــو تابعیــت تهدیــد کنــد.
ــاک  ــه آب و خ ــهروند ب ــتگی ش ــر وابس ــزود: مگ وی اف
کشــورش بــا تصمیمــات نابخردانــه ســاطین زبــون 
تغییــر می کنــد؟ وابســتگی بــه میهــن را شــما بــه ملتتــان 

ــتانید. ــه بس ــد ک نداده ای
رییــس مجلــس تصریــح کــرد: امریکایی هــا و انگلیســیها 

هــم کــه امــروز بــر مقــدرات ایــن کشــور کوچــک مســلط 
شــده اند، امــروز در آزمــون دیگــری قــرار گرفته انــد کــه در 
مقابــل دعــاوی زیــاد خودشــان دربــاره حقــوق بشــر، ایــن 
رفتــار بــدوی را چگونــه توجیــه می کننــد، آن هــا و برخــی از 
سلطنت نشــینان ماجراجــوی منطقــه کــه ســخن از آرامش 
ــار آرامش بخــش  ــن رفت ــا ای ــد، آی در منطقــه ســر می دهن
اســت و یــا آتش بــازی بــرای به هم ریختگــی امنیــت 
منطقــه؟ مگــر مــردم بحریــن چــه می خواهنــد کــه بــا داغ 

و درفــش، آن هــا را لغــو تابعیــت می کننــد؟
ــر  ــک ام ــن ی ــردم بحری ــرد: حــرف م ــد ک ــی تأکی الریجان
ــا رأی  ــات ب ــه در انتخاب ــه هم ــت ک ــاده اس ــن و س روش
ــت  ــادی اس ــع زی ــن توق ــا ای ــد، آی ــرکت کنن ــاوی ش مس
کــه چنــد ســال آنهــا را در ایــن ماجــرا بــه خــاک و خــون 

کشــیده اند؟
وی بــا بیــان اینکــه مجلــس شــورای اســامی این اقــدام 
ــس  ــت: مجل ــد، گف ــوم می کن ــه را محک ناشــیانه آل خلیف
ــت  ــن اهان ــه حاکمــان بحریــن هشــدار می دهــد کــه ای ب
بــه ســاحت آیــت هللا مجاهــد شــیخ عیســی قاســم، 
ماجراجویــی گســتاخانه اســت و تمــام امیدهــا در وصــول 
بــه راه حــل مســالمت آمیز را از بیــن می بــرد و مــردم 
زجرکشــیده و محــروم از حقــوق اولیه شــان را بــه عصیــان 

ــنیم ــی دارد. /تس وا م
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ــم  ــا حک ــران ب ــه ای ــل بیم ــر عام ــته مدی روز گذش
و گفتــه  شــد  برکنــار  اقتصــاد  وزیــر  طیب نیــا، 
ــت وام 600  ــی دریاف ــم در پ ــن حک ــه ای می شــود ک
میلیــون تومانــی بــا ســود بســیار کــم از ســوی آقای 
مدیــر عامــل بــوده اســت. مدیــر عامــل قبلــی بیمــه 
ــای  ــته و در اوج جنجال ه ــد روز گذش ــران در چن ای
ــط  ــال ضواب ــی و اعم ــای حقوق ــه فیش ه ــوط ب مرب
اجرایــی بودجــه کــه دریافــت تســهیالت غیرمتعــارف 
ارشــد  توســط مدیــران  دولتــی  در شــرکت های 
را ممنــوع می کــرد، بی ســر و صــدا 600 میلیــون 
تومــان وام بــا ســود بســیار ناچیــز دریافــت نمــوده 
ــی  ــالع در پ ــض اط ــه مح ــاد ب ــر اقتص ــت. وزی اس
ایــران  بیمــه  رییــس  برمی آیــد کــه  وی  عــزل 
اســتعفا می دهــد. گفتــه  و  پیش دســتی کــرده 
ــر اســاس  ــن وام ب ــت ای ــد دریاف ــر چن می شــود ه
ــده  ــای برجای مان ــن نامه ه ــا و آیی ــتور العمل ه دس
ــاد  ــر اقتص ــا وزی ــوده، ام ــی نب ــته غیرقانون از گذش
طــی ماه هــای گذشــته تاکیــد کــرده بــود کــه 
موضــوع وام هــای رفاهــی بایــد ســامان پیــدا کنــد 
و از حالــت بی انضباطــی گذشــته خــارج شــود؛ امــا 
ــی  ــوع بی توجه ــن موض ــه ای ــل ب ــل قب ــر عام مدی
اقــدام می توانــد نویدبخــش  ایــن  بــود.  کــرده 
ــا  ــارزه ب ــوع مب ــردان در موض ــه دولتم ــد ک آن باش
بــر  حاکــم  بی قاعدگی هــای  و  بی انضباطی هــا 
تســهیالت رفاهــی مدیــران دســتگاه های اقتصــادی 

ــتند. ــدی هس ــی ج دولت

پیش بینی رشد درآمدهای عمومی 
چهارمحال و بختیاری

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
رشــد 3  پیش بینــی  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
درصــدی درآمدهــای عمومــی اســتان در ســال 
95 نســبت بــه ســال 94 خبــر داد. حبیــب  هللا 
وفایــی در اولیــن جلســه ســتاد تجهیــز درآمــد 
ــد  ــزان 3 درص ــت: می ــاری گف ــال ج ــتان در س اس
ســاز و کارهــای الزم بــه منظــور دســتیابی بــه 
اهــداف پیش بینــی شــده مــورد بررســی قــرار 
ــرای  ــار کــرد: یــک راهــکار ب گرفتــه اســت. وی اظه
ــی اســتان  ــای عموم ــش درآمده  دســتیابی و افزای
و تجهیــز و بــه کارگیــری ســایر منابــع، انجــام طــرح 
ــی و پژوهشــی درآمدهــای اســتان اســت.  مطالعات
ــت  ــه وضعی ــتیابی ب ــه دس ــان اینک ــا بی ــی ب وفای
ــه  ــاز ب ــاز اول نی ــتان در ف ــای اس ــوب درآمده مطل
مطالعــه و تحقیــق دارد، خاطرنشــان کــرد: رشــد 3 
درصــدی در ســال 1395 نســبت بــه عملکــرد 1394 
زمانــی محقــق می شــود کــه دســتگاه های اجرایــی 
عضــو ســتاد و ســایر دســتگاه ها اهتمــام مضاعفــی 

در دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر داشــته باشــند.

صنوف آالینده به خارج از کرمان 
انتقال می یابند

ــده  ــوف آالین ــت: صن ــان گف ــاف کرم ــاق اصن ــس ات ریی
کرمــان بــه شــهرک صنعتــی خضــرا منتقــل می شــوند. 
ــرا 150  ــهرک خض ــرد: در ش ــار ک ــری اظه ــف جعف یوس
هکتــار زمیــن بــرای انتقــال صنــوف آالینــده دیــده شــده 
ــن در  ــدار زمی ــن مق ــرارداد ای ــرد: ق ــان ک اســت. وی بی
شــهرک خضــرا ظــرف مــدت دو مــاه آینــده آماده اســت 
و انتقــال صنــوف بــه صــورت کامــل تــا دوســال آینــده 
صــورت می گیــرد. جعفــری تصریــح کــرد: صنــوف 
ــه درب و پنجره ســازی  آالینــده شــامل صنوفــی از جمل

ــی  ــبک، نقاش ــنگین و س ــک س ــازی، مکانی  کابینت س
و صافکاری می باشد.

مدیر عامل جدید شرکت عمران بهارستان:

 مسکن مهر بهارستان نیازمند 
220 میلیارد تومان اعتبار است

ــل  ــر عام ــه مدی ــع معارف ــم تودی ــنبه مراس روز دوش
ــا حضــور  ــد بهارســتان ب ــران شــهر جدی شــرکت عم
مســئوالن کشــور و اســتان اصفهــان برگــزار شــد. 
عضــو هیئــت مدیــره شــرکت عمــران شــهرهای 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــن آیی ــور در ای ــد کش جدی
همــه زیرســاخت ها و اقدامــات مهندســی بــرای 
ــت  ــده اس ــم ش ــد فراه ــهرهای جدی ــکونت در ش س
ــرای  ــات ب ــه خدم ــن زیرســاخت ها وارای ــت: تامی گف
توســعه مطلــوب کــه مــورد رضایــت شــهروندان باشــد 
ــود  ــید محم ــت. س ــی نیس ــد کاف ــهرهای جدی در ش
 میریــان توســعه فرهنگــی، اجتماعــی معیشــت 
و اشــتغال را از مهم تریــن مــواردی دانســت کــه امروزه 
بایــد در توســعه شــهرهای جدیــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد و گفــت: ایــن مــوارد تاکنــون مــورد غفلــت قــرار 
گرفتــه اســت و اگــر تــداوم یابــد، آســیب بزرگــی بــه 
ــک  ــاد، مل ــان، مشــغله زی  شــهر وارد می شــود. میری
و امــالک و ســاخت و زیرســاخت ها را علت بی توجهی 
بــه ایــن امــر دانســت و افــزود:: بــا توســعه فرهنگــی 
ــود  ــتر می ش ــردم بیش ــه م ــا ب ــگاه م ــی، ن و اجتماع
تکامــل  مــردم می توانــد  نیازهــای  بــه  توجــه   و 
ــد. محمدرضــا احمــدی  و توســعه شــهر را فراهــم کن
مدیــر عامــل جدیــد شــرکت عمــران بهارســتان نیــز 
گفــت: بــرای اتمــام مســکن مهــر بــه ازای هــر واحــد 
20 میلیــون تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل نیــاز اســت 
و 11 هــزار واحــد مســکن مهــر در ایــن شــهر نیــاز بــه 
ــرای  ــد ب ــه بای ــت ک ــار اس ــان اعتب ــارد توم 220 میلی
ــا  ــزی کــرد و ب ــه و برنامه ری ــروژه هزین ــن پ اتمــام ای
تامیــن ایــن اعتبــار قــول می دهیــم تــا پایــان ســال 

مســکن مهــر بــه اتمــام برســد. 
گفتنــی اســت آییــن تودیــع و معارفــه مدیــر عامــل 
ــا حضــور  ــد بهارســتان ب ــران شــهر جدی شــرکت عم
اســتانی  مســئوالن  ســایر  و  اصفهــان   فرمانــدار 

و شهری در شرکت عمران بهارستان برگزار شد.

اخبار کوتاه

  تمــام آمارهــای داخلــی و بیــن المللــی 
سرویس  اقتصاد
دامون رشیدزاده 

حکایــت از آن دارد کــه کشــور مــا دچــار 
معضــل کــم آبــی اســت و ایــن معضــل بــا رشــد 
ــی  ــع آب ــت. مناب ــرفت اس ــال پیش ــام آور در ح سرس
ایــران هــر روز کــم و کمتــر می شــود و متاســفانه کشــور 
ــال های  ــرود در س ــش ب ــد پی ــن رون ــا همی ــر ب ــا اگ م
ــد  ــه خواه ــرب مواج ــن آب ش ــکل تامی ــا مش ــده ب آین
ــا توجــه بــه همــه ایــن مســایل صرفــه جویــی  شــد. ب
ــک  ــا ی ــه تنه ــرب ن ــرف آب ش ــوص در مص ــه خص ب
ضــرورت بــه نظــر می رســد، بلکــه بایــد بــه یــک 

فرهنگ تبدیل شود.
 یکــی از مشــکالت ایــران در زمینــه هدر رفت آب شــرب 
بحــث شســت و شو هاســت؛ جایــی کــه مــا آب شــرب 
ــتفاده  ــی اس ــام کارهای ــواع و اقس ــرای ان ــا ارزش را ب ب
ــرب ــتفاده از آب ش ــرای اس ــی ب ــه ضرورت ــم ک  می کنی

 ندارد.
   کولرهای آبی

یکــی از ایــن وســایل هــدر رفــت کولرهــای آبــی 
اســت کــه نــه تنهــا بــرق مصــرف می کننــد، بلکــه 
ــای  ــد. کولره ــدر می دهن ــه ه ــاارزش را ب ــرب ب آب ش
آبــی بــا وجــود مزایــای فراوانــی چــون قیمــت مناســب 
ــازده ســرمایش  ــی، ب ــرژی مصرف ــه ان دســتگاه و هزین
زیــاد و مصــرف کــم انــرژی، مقــدار آب زیــادی را هــدر 

می دهنــد، آن هــم آب شــرب گرانبهــا. 
ــای  ــی از راهکاره ــه گازی یک ــی ب ــای آب ــل کولره تبدی
ــوده اســت؛  ــرای کاهــش مصــرف آب ب ــردم ب ــر م اخی
امــا مصــرف زیــاد بــرق ایــن نــوع کولرهــا حتــی در نــوع 

ــوع  ــن ن ــتفاده از ای ــود اس ــث می ش ــرف باع ــم مص ک
کولرهــا در اســتان های مرکــزی ایــران ماننــد اصفهــان 
و یــزد، نــه بــرای مــردم صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد 
و نــه بــرای دولــت؛ زیــرا کــه بــرق کشــور تــا همیــن جــا 
هــم در بهتریــن حالــت بــا میــزان تولیــدی برابــر اســت 
ــوان مصــرف بیــش از  ــاب و ت ــرق کشــور، ت و شــبکه ب

ایــن را نــدارد. 
از همیــن  بهینــه  اســتفاده  رو  پیــش  تنهــا گزینــه 
کولرهــای آبــی اســت. راهکارهــای بســیاری بــرای کــم 
ــوع کولرهــا وجــود دارد؛ مــا  ــن ن کــردن مصــرف آب ای
ــی  ــه شــما معرف ــا را ب ــن روش ه ــه از بهتری ــد نمون  چن

می کنیم.
  توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی

- دقــت کنیــد هنــگام خریــد، دســتگاهی کــه انتخــاب 
ــرژی  ــد دارای عالمــت اســتاندارد و برچســب ان می کنی
ــترین  ــرژی، بیش ــب ان ــه برچس ــه ب ــا توج ــد و ب باش

ــی را داشــته باشــد. کارای
ــه کانال کشــی  ــری اســت ک ــر مناســب کول ــک کول - ی
ــکان  ــی  االم ــد و حت ــته باش ــی نداش ــیر طوالن آن مس
ــود. ــاب ش ــی انتخ ــرای کانال کش ــیر ب ــن مس کوتاه تری

اگــر کانال هــای شــما خــارج از ســاختمان باشــد، حتمــا 
حواســتان باشــد بــه وســیله عایــق کاری بــا پشــم 
ــا  ــدن کانال ه ــرم ش ــر از گ ــای دیگ ــا عایق ه ــه ی شیش

و هــدر رفتــن ســرما در اثــر تابــش مســتقیم نــور 
خورشــید بــر آن هــا جلوگیــری شــود کــه گاهــی نصــب 
یــک ســایبان ســاده بــر روی کولــر و کانــال هــم مؤثــر 

اســت.
بــه آب مخــزن کولــر، محلــول   -

ضدعفونــی کننــده سانوســیل 
از  قبــل  و  کنیــد  اضافــه 
ــر  ــتفاده از کول ــار اس ــر ب ه

 بــه مــدت 15 دقیقــه پمــپ 
ــا  ــد ت ــی روشــن کنی ــه تنهای را ب
ــس شــود. ــال خی پوشــال ها کام

  کلید هوشمند کولر آبی
ــای  ــرای کولره ــمند ب ــد هوش کلی
دارد؛  بســیاری  مزایــای  آبــی 
ــیله  ــن وس ــه ای ــد ب ــما می توانی ش
محیــط  بــرای  مناســب  دمــای 
دمــای  می توانیــد  تعریــف کنیــد؛ 
محیــط را توســط دماســنج چــک 
ــزان  ــرل می ــا کنت ــد ب ــن کلی ــد؛ ای کنی
رفتــن  هــدر  از  مصرفــی کولــر  آب 

می کنــد.  جلوگیــری  آب  بی رویــه 
ــم  ــیله تنظی ــه وس ــی ب ــرژی الکتریک ــرف ان مص

تایمــر کاهــش می یابــد؛ همچنیــن عمــر قطعــات 

ــاد  ــور و پمــپ آب آن زی ــد الکتروموت الکترونیکــی مانن
ــدن  ــل ش ــع و وص ــر قط ــه در براب ــرا ک ــود؛، چ می ش
بــرق هنــگام قطعــی، ناگهانــی بــرق مقاومــت دســتگاه 
را افزایــش می دهــد و در نهایــت اینکــه از خشــک 
 شــدن پوشــال ها جلوگیــری کــرده و دیرتــر خــراب

 می شوند.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

بی آبی با کولرهای آبی

معــاون ســابق بانــک مرکــزی بــا اعتقــاد بــه اینکــه کاهش 
مرحلــه ای ســود بانکــی نمی توانــد اثــری در خــروج اقتصاد 
ــود  ــش س ــدم کاه ــاد از ع ــا انتق ــد ب ــته باش ــود داش از رک
ــد  ــا ســود ســپرده های بانکــی تاکی ــان ب تســهیالت همزم
ــد احتمــال  ــه می توان ــدن ایــن معادل کــرد کــه ناقــص مان

ــد.  ــت کن ــواری را تقوی ــده نزول خ ــروز پدی ب
حیــدر مســتخدمین حســینی اگــر چــه 
ــورم  ــا ت ــب ب ــی متناس ــود بانک ــش س کاه
را منطقــی می دانــد، امــا تاکیــد دارد کــه 
نحــوه کاهــش و برخــی نواقــص موجــود در 
ــر ایــن تصمیــم  آن موجــب ممانعــت از تاثی
ــد.  ــد ش ــود خواه ــاد از رک ــروج اقتص ــر خ ب

وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود کاهــش نــرخ ســود بانکــی 
ــای  ــر متغیره ــاری ب ــته آث ــر نتوانس ــال اخی ــه س در دو س
اقتصــادی داشــته باشــد، ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال حتی 
ــن  ــق گرفت ــرای رون ــا حــدی ب ــرات ت ــن تغیی ــه ای ــا اینک ب
ــد انجــام می شــود،  ــازار ســرمایه یــا ســایر بازارهــای مول ب
ــرای کاهــش  ــر ب ــوده و حتــی اعــالم اخی ــه نب امــا این گون

ــازار  ــی در ب ــر مثبت ــا اث ــه تنه ــد ن ــه 15 درص ــود ب ــرخ س ن
ســرمایه نداشــت، بلکــه آن را منفــی کــرد. ایــن کارشــناس 
امــور بانکــی بــه دالیــل عــدم کارایــی کاهــش نــرخ ســود در 
ــر اشــاره کــرد و توضیــح داد: اولیــن مــورد  دوره هــای اخی
ــش  ــدم کاه ــرای ع ــر ب ــدام اخی ــن اق ــه همی ــوان ب می ت
همزمــان ســود بانکــی و ســپرده اشــاره کــرد؛ 
ــه  ــهیالت فاصل ــود تس ــی س ــه وقت ــرا ک چ
ــپرده دارد،  ــود س ــا س ــد ب ــش از 7 درص بی
تنهــا موجــب افزایــش درآمدهــای بانک هــا 
اکنــون هزینــه  خواهــد شــد؛ چــرا کــه 
 پرداخــت ســپرده های آن هــا کاهــش یافتــه 
ــودهای  ــان س ــر همچن ــوی دیگ ــی از س ول
باالیــی بــرای تســهیالت دریافــت می کننــد کــه ایــن 
شــرایط بــه هیــچ عنــوان بــا معــادالت اقتصــادی هماهنگ 
نیســت؛ چــون بــه طــور حتــم بانک هــا تمــام درآمدهــای 
ــرای  ــهیالت دهی ب ــه تس ــل را ب ــن مح ــده از ای ــر ش کس
تولیــد و رونــق اقتصــاد اختصــاص نــداده و بخــش زیــادی 
ــرد. ــد ک ــود خواهن ــاص خ ــای خ ــرف هزینه ه از آن را ص

معاون سابق بانک مرکزی عنوان کرد:
کاهش سود تسهیالت و احتمال بروز پدیده نزول خواری

مدیــر عامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد از تخصیــص 10 هــزار 
ســهمیه وام 10 میلیــون تومانــی ازدواج بــه ایــن صنــدوق، 
توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران خبــر 
مرکــزی جمهــوری  بانــک  نــورهللا زاده گفــت:  اصغــر  داد. 
ــداد  ــت تع ــه نخس ــال 1395 و در مرحل ــران در س ــالمی ای اس

میلیــون   10 ازدواج  وام  ســهمیه  هــزار   10
امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  بــه  تومانــی 
 اختصــاص داد کــه در خردادمــاه ســال جــاری 
ــام از  ــک، ثبت ن ــن بان ــالم ای ــا اع ــان ب و همزم
متقاضیــان در صنــدوق آغــاز شــد و طــی 4 روز 
ــه  ــدوق ب ــه اول صن ــهمیه مرحل ــه س کاری، کلی
ــاد  ــانگر اعتم ــود نش ــن خ ــه ای ــید ک ــام رس اتم

مــردم بــه صنــدوق و ســابقه درخشــان ایــن صنــدوق در 
ــن  ــه وی اولی ــه گفت ــد. ب ــهیالت ازدواج می باش ــت تس پرداخ
ــد در  ــی امی ــدوق کارآفرین ــی صن ــون تومان وام ازدواج 10 میلی
ــده  ــت ش ــتان پرداخ ــتان گلس ــرداد 1395 در اس ــخ 20 خ تاری
ــوص  ــد درخص ــی امی ــدوق کارآفرین ــل صن ــر عام ــت. مدی اس
ــر  پرداخــت تســهیالت صنــدوق در ســال 1394 اظهــار کــرد: ب

اســاس پیگیری هــای صنــدوق کارآفرینــی امیــد و تاییــد 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، از ســال 1394 نــام 
ــوان موسســه مجــاز جهــت  ــه عن ــد ب ــی امی ــدوق کارآفرین صن
پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج، در ســامانه بانــک 
 مرکــزی درج شــد. نــورهللا زاده ادامــه داد: ســال گذشــته 
ــزی ــک مرک ــهمیه بان ــالم س ــاس اع ــر اس  و ب
 70 ازدواج  تســهیالت  اعطــای  و  ثبت نــام 
ــه  ــف شــد ک ــدوق تکلی ــه صن هــزار متقاضــی ب
ــا  ــد ب ــی امی ــدوق کارآفرین ــان صن ــن می در ای
ــام  ــت ن ــه زیرســاخت های موجــود، ثب توجــه ب
ــرد.  ــاز ک ــور آغ ــر کش ــان را در سراس از متقاضی
ــام  ــت ن ــان ســهمیه ثب ــس از پای ــزود: پ وی اف
صنــدوق در مــرداد مــاه ســال 1394 دریافــت مــدارک ضمانتــی 
و پرداخــت تســهیالت ازدواج بــه ســرعت آغــاز شــد کــه در ایــن 
مرحلــه متقاضیــان، حداکثــر 3 هفتــه پــس از تکمیــل مــدارک 
خــود موفــق بــه دریافــت وام ازدواج شــدند. وی عــدم دریافــت 
ــا  ــراف ی ــدگان را انص ــام کنن ــت ن ــی ثب ــهیالت ازدواج برخ تس

عــدم تکمیــل مــدارک ضمانتــی ذکــر کــرد.

بــر اســاس اطالعــات مرکــز آمــار ایــران تــورم کاال و خدمــات مصرفــی 
شــهری در خــرداد مــاه ســال جــاری تــک رقمــی شــد و بــه 9.5 رســید. 
بــر اســاس اطالعــات مرکــز آمــار ایــران، شــاخص کل قیمــت کاال 
ــاه  ــرداد م ــای 100=1390( در خ ــر مبن ــهری )ب ــی ش ــات مصرف و خدم
ســال 1395 عــدد 224.2 را نشــان می دهــد کــه نســبت بــه مــاه قبــل 
ــه  0.5 درصــد افزایــش داشــته اســت. افزایــش شــاخص کل نســبت ب
ــت  ــد اس ــه( 6.1 درص ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــل )ت ــال قب ــابه س ــاه مش م
ــود کاهــش یافتــه اســت.  ــه مــاه قبــل کــه 6.۸ درصــد ب کــه نســبت ب
همچنیــن درصــد تغییــرات شــاخص کل )نــرخ تــورم شــهری( در دوازده 
ــال  ــابه س ــه دوره مش ــبت ب ــال 95 نس ــاه س ــه خردادم ــی ب ــاه منته م
قبــل 9.5 درصــد اســت کــه نســبت بــه اردیبهشــت مــاه 1394 کــه 10.2 
 درصــد بــود، کاهــش یافتــه اســت. شــاخص گــروه عمــده »خوراکی هــا

ــه  ــید ک ــم 260.1 رس ــه رق ــاه ب ــن م ــات« در ای ــامیدنی ها و دخانی آش
نســبت بــه مــاه قبــل 0.1 درصــد افزایــش داشــته اســت. شــاخص گــروه 
ــید  ــدد 257.4 رس ــه ع ــی ب ــورد بررس ــاه م ــا« در م ــی »خوراکی ه اصل
کــه نســبت بــه مــاه قبــل یــک درصــد افزایــش داشــته اســت. شــاخص 
ــل 3.۸  ــاه مشــابه ســال قب ــه م ــی »خوراکی هــا« نســبت ب ــروه اصل گ
درصــد افزایــش نشــان می دهــد و نــرخ تــورم دوازده ماهــه ایــن گــروه 
7.5 درصــد اســت. شــاخص گــروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها 
و دخانیــات« نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 4.2 درصــد افزایــش 
را نشــان می دهــد و درصــد تغییــرات ایــن گــروه در دوازده مــاه منتهــی 
ــل 7.5 درصــد  ــه دوره مشــابه ســال قب ــاه 1395 نســبت ب ــه خردادم ب
اســت کــه نســبت بــه اردیبهشــت مــاه ســال 1394 کــه ۸.4 درصــد بــود 

کاهــش یافتــه اســت.

تکنســین خریــد اضطــراری شــرکت فــوالد مبارکــه 
 Gland( گفــت: بــا بومــی ســازی پمــپ آب گلنــد
یــک  مجتمــع  ایــن  گندله ســازی  واحــد   )Water
میلیــارد 650 میلیــون ریــال صرفــه جویــی حاصــل شــد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
فــوالد مبارکــه، نــادر محمــد شــفیعی گفــت: مهم تریــن 
ــتفاده از  ــر اس ــالوه ب ــز ع ــن تجهی ــن ای ــای تامی مزای
ــادی  ــی اقتص ــه جوی ــی، صرف ــرکت های داخل ــوان ش ت
حاصــل از آن اســت. وی افــزود: پــس از تأمیــن پمــپ، 
ــه  ــان واحــد گندل مراحــل آماده ســازی آن توســط کارکن
ــی  ــاز طراح ــورد نی ــم م ــه فری ــام و در ادام ــازی انج س
شــد.  نصــب  مدنظــر  پمــپ  ســپس  و  ســاخته  و 
ــازی  ــه س ــد گندل ــک واح ــرات مکانی ــناس تعمی کارش
فــوالد مبارکــه نیــز گفــت: نمونــه داخلــی ایــن تجهیــز بــا 
اســتفاده از توانمنــدی متخصصــان ایرانــی بــا موفقیــت 
 )Gland Water( ــد ــن پمــپ خارجــی آب گلن جایگزی
واحــد گندله ســازی شــد. فرهنــگ دباغ نیــا گفــت: 
ــد  ــازی و خری ــه س ــد گندل ــترک واح ــکاری مش در هم
ــی آب  ــپ خارج ــه، پم ــوالد مبارک ــرکت ف ــراری ش اضط

ــد.  ــن ش ــی جایگزی ــه داخل ــا نمون ــد ب ــد واح گلن
آب گلنــد  تهیــه  بــرای  ایــن  از  پیــش  افــزود:  وی 

پمپ هــای تامیــن آب و لجــن غبارگیرهــای واحــد 
گندلــه ســازی، از پمــپ مرکــب فشــار قــوی ایتالیایــی 
ــه  شــرکت IDROMECCANICA اســتفاده می شــد ک
ایــن تجهیــز پــس از 25 ســال کار بــه شــدت مســتهلک 
 شــده بــود و امــکان اســتفاده از آن وجــود نداشــت 
و بــه دلیــل نداشــتن قطعــات یدکــی زیــر مجموعــه ایــن 

پمــپ، تعمیــر آن نیــز غیرممکــن بود.

ــات  ــت ارزان و باکیفیــت سال هاســت کــه از مطالب ــه اینترن دسترســی ب
اصلــی کاربــران ایرانــی بــه شــمار مــی رود. در ایــن میــان بیش از 10 ســال 
ــات  ــی اطالع ــا روی کار آمــدن شــبکه مل ــه ب ــده داده شــده ک اســت وع

ایــن مهــم محقــق خواهــد شــد. 
ــی  ــبکه مل ــات ش ــه خدم ــی ب ــث دسترس ــان، بح ــت زم ــا گذش ــال ب ح
ــاید در  ــه و ش ــود گرفت ــه خ ــری ب ــت جدی ت ــرور حال ــه م ــات ب اطالع
ــن  ــات ای ــه خدم ــی ب ــت دسترس ــش قیم ــث کاه ــه بح ــن وهل اولی
ــل  ــر عام ــه مدی ــه ای ک ــه گون ــه اســت؛ ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق شــبکه م
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه در گذشــته 
ــال  ــد و ح ــط داده ان ــای غل ــده ای آدرس ه ــبکه ع ــن ش ــوص ای در خص
بــا روی کار آمــدن شــبکه ملــی اطالعــات و کاهــش هزینه هــای 
 دسترســی، مــردم می تواننــد شــیرینی دسترســی بــه ایــن شــبکه 

را بچشند. 
ــات  ــرکت ارتباط ــکان ش ــی س ــه تازگ ــه ب ــی ک ــواد آذری جهرم محمدج
ــد روز پــس از معارفــه  زیرســاخت را در دســت گرفتــه، مــاه گذشــته چن
ــالم  ــه اع ــور این گون ــی کش ــای ارتباط ــاح پروژه ه ــم افتت ــب مراس در قال
کــرد کــه بــه واســطه طــرح جدیــد شــرکت ارتباطــات زیرســاخت هزینــه 
هــر لینــک 10 گیــگ ارتباطــی از 1.7 میلیــارد تومــان بــه حــدود 9 میلیــون 

تومــان کاهــش یافتــه اســت. 
پــس از آن نیــز در قالــب مراســم دیگری، وی میزبــان یکــی از اپراتورهای 
ــا  ــده خدمــات اینترنتــی شــد ت ــه کنن ــد شــرکت ارای تلفــن همــراه و چن
ــد  ــر متح ــا یکدیگ ــرکت ها ب ــن ش ــراردادی ای ــد ق ــا عق ــب ب ــن ترتی بدی
شــوند تــا محتــوای داخلــی را بــا قیمتــی حــدود 50 درصــد پایین تــر در 

اختیــار مشــترکان خــود قــرار دهنــد.

ــا  ــده ب ــام ش ــرات گازی انج ــه مذاک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــک مق ی
ترکمنســتان گفــت: تبدیــل گاز بــه بــرق اقتصادی تریــن ســناریوی 
فعلــی بــرای صــادرات گاز ایــران بــه کشــورهای منطقــه اســت. عزیــز هللا 
رمضانــی در »نشســت تخصصــی معرفــی نظریــه شــبکه انــرژی خــزر« 
ــزارش  ــاس گ ــت: براس ــران گف ــارت گاز ای ــت های تج ــریح سیاس در تش
برتیــش پترولیــوم، انگلیــس هــم اکنــون بــا پشــت سرگذاشــتن روســیه 
بــه بزرگ تریــن دارنــده ذخایــر گاز طبیعــی جهــان تبدیــل شــده اســت. 
ــه در شــرایط  ــالم اینک ــا اع ــی گاز ب ــل شــرکت مل ــن  المل ــور بی ــر ام مدی
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــران ب ــی از ای ــال متوال ــومین س ــرای س ــی ب فعل
دارنــده ذخایــر گاز جهــان یــاد می شــود، تصریــح کــرد: هــم اکنــون ســه 
ســناریو بــرای صــادرات گاز طبیعــی ایــران تعریــف و مطالعــات اجــرای 
آن هــا آغــاز شــده اســت. ایــن عضــو هیئــت مدیــره شــرکت گاز از مســیر 
ــت  ــه اولوی ــوان س ــه عن ــرق ب ــه ب ــل گاز ب ــی و تبدی ــه، آالن ج ــط لول خ
صــادرات گاز ایــران یــاد کــرد و اظهــار داشــت: هــر یــک از ایــن مســیرها 
ــه دنبــال انتخــاب بهتریــن  ــه همــراه دارد کــه ب معایــب و مزیت هایــی ب
ــل  ــن  المل ــور بی ــر ام ــا هســتیم. مدی ــک از بازاره ــر ی ــرای ه ــا ب گزینه ه
شــرکت ملــی گاز ادامــه داد: اگــر ایــن مــوارد را در نظــر بگیریــم، ایــن ایده 
مطــرح می شــود کــه گاز را تبدیــل بــه بــرق کنیــم و بــرق را در شــبکه ای به 
جریــان بیندازیــم؛ بنابرایــن در قالــب نشســتی در عشــق آباد بحث شــبکه 
ــن اســاس، شــبکه  ــر ای ــی ب ــه رمضان ــه گفت ــم. ب ــرژی را مطــرح کردی ان
ــوری  ــتان، جمه ــران، ترکمنس ــون ای ــورهایی همچ ــور کش ــا حض ــی ب برق
آذربایجــان یــا کشــورهای دیگــر ایجــاد می شــود و کشــورهایی کــه انــرژی 
را تولیــد می کننــد، بــرق را بــه ایــن شــبکه تزریــق کــرده و کشــورهایی کــه 

ــد. ــن شــبکه برداشــت می کنن ــد، از ای ــاز دارن نی

تورم، تک رقمی شد

یک میلیارد و 650 میلیون ریال صرفه جویی در فوالد مبارکه

ایران به جای گاز، برق صادر می کندرویای اینترنت ارزان برای ایرانیان

اخبار کوتاه

سبد جهیزیه ایرانی هم آمد
رییــس اتــاق تعــاون، از اجــرای طــرح ســبد خریــد 
جهیزیــه ایرانــی بــرای تســهیل امــر ازدواج جوانــان 
خبــر داد. بهمــن عبدالهــی، رییــس اتــاق تعــاون از 
ــر  ــی خب ــه ایران ــد جهیزی ــار ســبد خری اعطــای چه
داد و گفــت: هــدف از اجــرای ایــن طــرح تســهیل 
ازدواج جوانــان اســت کــه بــر اســاس آن زوج هــای 
مراجعــه  بــا  می تواننــد  خانواده هــا  و  جــوان 
ــه  ــه اتحادی ــق ب ــی متعل ــگاه های تعاون ــه فروش ب
ــره  ــک فق ــدور ی ــکاد( و ص ــت )اس ــان دول کارکن
چــک از آن بهره منــد شــوند. وی افــزود: تمــام 
کاالهــای مدنظــر، ایرانــی و باکیفیــت هســتند کــه 
در قیمت هــای 7، 10، 15، 20 میلیــون تومــان در 
ــس  ــت. ریی ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــار متقاضی اختی
ــر  ــود در نظ ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاون ب ــاق تع ات
ســود  از  پایین تــر  و  درصــد   12 شــده  گرفتــه 
بانکــی اســت، اظهــار داشــت: ایــن ســبد جهیزیــه 
ــر از  ــه تشــریفاتی، در کمت ــدون هیــچ گون ــی ب ایران
72 ســاعت و تنهــا بــا ارایــه چــک، قابــل دســترس 
ــه  ــده ب ــداری ش ــه خری ــن جهیزی ــت؛ همچنی اس
ــد  ــال خواه ــتریان ارس ــرای مش ــگان ب ــورت رای ص
شــد. وی در پایــان تاکیــد کــرد: در مراحــل بعــدی 
ســبدهای  ایــن  از  می تواننــد  مــردم  تمامــی 

جهیزیــه ای بهره منــد شــوند.

سودهای بانکی رسما کاهش یافت
ــا  ــن بانک ه ــده بی ــام ش ــات انج ــال توافق ــه دنب ب
ــاه  ــما از روز اول تیرم ــپرده رس ــود س ــای س نرخ ه
ــه طــور یکدســتی بانک هــا  ــا ب ــر کــرد و تقریب تغیی
ویتریــن ســودهای خــود را از 1۸ بــه 15 درصــد 
ــران  ــان گ ــی همچن ــا وام بانک ــد؛ ام ــش دادن کاه
ــر  ــی ب ــار مبن ــز آم ــالم مرک ــا اع ــان ب اســت. همزم
ــدی  ــه درص ــش س ــورم، کاه ــدن ت ــی ش ــک رقم ت
ســود ســپرده نیــز در بانک هــا کلیــد خــورد و 
ــا  ــید ت ــد رس ــه 15 درص ــدت دار ب ــپرده های م س
فاصلــه بیــن نــرخ ســود تــا تــورم تــا حــدی نســبت 
بــه گذشــته متناســب تر تعییــن شــود. هــر چنــد کــه 
هنــوز هــم فاصلــه حــدود 6.5 درصــدی نــرخ ســود 
ســپرده و بیــش از 12 درصــدی ســود تســهیالت بــا 
تــورم مشــهود اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
جریــان کاهــش اخیــر نــرخ ســود، ســود تســهیالت 
کاهشــی نداشــت و در همــان 22 درصــد قبلــی 

ــد. باقــی مان

 کاهش قیمت طال 
و افزایش نرخ دالر

ــی در  ــد کاهش ــا رون ــد ب ــرح جدی ــام ط ــکه تم س
مقایســه بــا روز دوشــنبه یــک میلیــون و 33 هــزار 
ــان  ــکا 3464 توم ــد و دالر آمری ــه ش ــان عرض توم
معاملــه می شــود. هــر گــرم طــالی 1۸ عیــار 
ــود.  ــه می ش ــان فروخت ــزار توم ــه 105 ه ــک ب نزدی
ــت  ــش قیم ــا کاه ــکه ب ــع س ــم و رب ــن نی همچنی
ــب 517 و 270  ــه ترتی ــنبه، ب ــه روز دوش ــبت ب نس
هــزار تومــان عرضــه شــد. اونــس جهانــی طــال نیــز 
ــورک داد  ــازار نیوی ــالت در ب ــرای معام 12۸4 دالر ب
و ســتد می شــود. در بــازار ارز نیــز یــورو 3933  
پونــد انگلســتان 50۸2 تومــان و یــوان چیــن 53۸ 

ــت دارد. ــان قیم توم

قیمت شیرخام افزایش یافت
مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری دامــداران از متوقــف 
شــدن رونــد کاهشــی قیمت شــیرخام پــس از اجرای 
طــرح خریــد توافقــی ایــن کاال خبــر داد و گفــت: در 
ــه و از  ــن کاال افزایــش یافت بعضــی نقــاط قیمــت ای
1150 بــه 1230 تومــان رســیده اســت. علیرضــا عزیــز 
ــور  ــه ط ــر ب ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب الله
متوســط روزانــه حــدود 700 تــن شــیرخام از دامــداران 
کشــور بــه صــورت توافقــی خریــداری می شــود، 
ــورت  ــه ص ــا ب ــداران ی ــات دام ــت: مطالب ــار داش اظه
ــا  ــاده پرداخــت می شــود؛ ام ــب نه ــا در قال ــدی ی نق
ــاز نشــده اســت.  ــات آغ ــن مطالب ــوز پرداخــت ای هن
ــات  ــه ثب ــی ب ــد توافق ــه خری ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــث  ــرده و باع ــک ک ــازار کم ــام در ب ــیر خ ــت ش قیم
 شــده رونــد کاهشــی قیمــت ایــن کاال متوقــف شــود
گفــت: اجــرای ایــن طــرح حتــی ســبب شــده اســت 
ــدا  ــش پی ــاط افزای ــی نق ــیرخام در بعض ــت ش قیم

کنــد.

حتما بخوانید!
3علت برکناری مدیر عامل بیمه ایران... چهار شنبـــــه  2 تیر ماه 1395

ـــمـــاره 185 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(چاپ  دوم

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

ــه شــماره 4/95/524 مــورخ 95/3/19 شــورای اســالمی شــهر در نظــر دارد  ــه اســتناد مصوب شــهرداری فوالدشــهر ب

عملیــات ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصــه ذیــل  دعــوت بــه 

ــد. ــل می آی عم

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/4/12 جهــت اطــالع از شــرایط و شــرکت در مناقصــه بــه واحــد 

امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال( 

مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال( 

 ردیف موضوع مناقصه شماره مناقصه

100/000/000 2/000/000/000 95/6402 

95/3/24 

 ترمیم ترانشه های آسفالتی سطح شهر فوالدشهر بصورت
50 درصد نقدی و 50 درصد ملک با شرایط مزایده

1

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد:
صندوق امید وام ۱0 میلیون تومانی ازدواج می دهد
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دومیــن کنگــره ملــی آبیــاری و زهکشــی ایــران بــا عنــوان بزرگ تریــن 
ــی  ــه میزبان ــال ب ــهریورماه امس ــا 4 ش ــور، از 2 ت ــی آب کش گردهمای
ــگاه  ــزارش پای ــه گ ــود. ب ــزار می ش ــان برگ ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
خبــری ربیــع، دکتــر جهانگیــر عابــدی کوپایــی، دبیــر ایــن کنگــره ملــی 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: اگــر بــه بحــران آب در کشــور توجــه نشــود 
 بســیاری از معضات اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و زیســت محیطی 
را بــه دنبــال خواهــد داشــت. عابــدی کوپایــی بــا اشــاره بــه قرارگیــری 
کشــور در اقلیــم خشــک و نیمه خشــک و نیــز اهمیــت تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی بــه عنــوان اولویتــی اجتناب ناپذیــر بــرای 
حفــظ امنیــت غذایــی کشــور افــزود: بــه دلیــل ســهم زیاد مصــرف آب 
در ایــن بخــش، مدیریــت و برنامه ریــزی علمــی – عملــی در آبیــاری 
و زهکشــی، نقــش موثــری در کاهــش فشــارهای وارده بــه منابــع آب 
 ایفــا می کنــد. وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ارایــه راهکارهای مطمئــن، دقیق 
و پایــدار بــرای مواجهــه بــا ایــن چالــش ملــی تصریــح کــرد: 
ــور در  ــی کش ــی و اجرای ــای علم ــی بخش ه ــری و همگرای جامع نگ
ــق گفتمــان علمــی در  ــرداران، از طری ــا مشــارکت بهره ب حــوزه آب و ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــی میس ــای علم همایش ه
  مشارکت بیش از 20 مرکز علمی و دانشگاهی

دکتــر مهــدی قیصــری، دبیــر اجرایــی ایــن کنگــره ملــی نیــز 
ــا همــکاری انجمــن آبیــاری و زهکشــی ایــران  گفــت: ایــن کنگــره ب

 کمیتــه ملــی آبیــاری و زهکشــی ایــران و کمیتــه منطقــه ای آبیــاری 

و زهکشــی زاینــده رود و بــا حمایــت اســتانداری اصفهــان، وزارت جهاد 
کشــاورزی، وزارت نیــرو و شــهرداری اصفهــان و نیــز مشــارکت نهادهــا 
و شــرکت های دولتــی و خصوصــی و بــا مشــارکت بیــش از 20 مرکــز 

علمــی و دانشــگاهی برگــزار خواهــد شــد. 
آب  بخــش  متخصصــان  تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  قیصــری 
در  به ویــژه  آب،  بحــران  مشــکل  بررســی  هــدف  بــا  کشــور 
ارایــه  بــرای  بخــش کشــاورزی و فضــای ســبز و بسترســازی 
می کننــد  شــرکت  ملــی  ایــن کنگــره  در  اجرایــی  راهکارهــای 

ــت  ــی، 4 نشس ــتقل علم ــش مس ــزاری 16 همای ــرد: برگ ــه ک اضاف
 تخصصــی بخش هــای علمــی و اجرایــی، نمایشــگاه های فنــی 
ــه ای ــی- حرف ــی- اجرای ــای علم ــاری، کارگاه ه ــی آب و آبی  و صنعت

جشــنواره فرهنگی هنــری رســانه ای آب و بازدیدهــای علمی تفریحــی 
از جملــه بخش هــای ایــن کنگــره اســت.

  6 محور اصلی کنگره
دکتــر محمــد شــایان نژاد، دبیــر علمــی دومیــن کنگــره ملــی 
ــی  ــتقل پیش بین ــش مس ــز 16 همای ــران نی ــی ای ــاری و زهکش آبی

ــرد  ــف ک ــی توصی ــور کل ــتای 6 مح ــره را در راس ــن کنگ ــده در ای  ش
 و افــزود: 6 محــور اصلــی ایــن کنگــره درخصــوص بررســی ابعــاد فنــی 
و علمــی طرح هایــی چــون طــرح احیــا و تعادل بخشــی منابــع 
 آب زیرزمینــی، مدیریــت و بهــره وری آب - انــرژی در کشــاورزی

ــاری  ــت محیطی آبی ــرات زیس ــی و اث ــاری و زهکش ــامانه های آبی س
بــا آب هــای نامتعــارف، کاربــرد فناوری هــای نویــن در مدیریــت 
 منابــع آب و آبیــاری و زهکشــی، بررســی ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی 

و زیست محیطی در آبیاری و زهکشی خواهد بود.
 شــایان نژاد نشســت های تخصصــی ایــن کنگــره را جامع نگــر توصیــف 
ــای  ــوع راهکاره ــار موض ــا چه ــت ها ب ــن نشس ــه داد: ای ــرد و ادام ک
ــش  ــای افزای ــی، راهکاره ــع آب زیرزمین ــی مناب ــا و تعادل بخش احی
چالش هــای  کشــاورزی،  در   )Watergy( آب-انــرژی  بهــره وری 
آبیــاری  نویــن  سیســتم های  توســعه  راهکارهــای  و  رو   پیــش 
ــه ای  ــه گون ــور ب ــه ای در کش ــت های گلخان ــعه کش ــم انداز توس و چش

ــد.  ــره را پوشــش دهن ــه محورهــای کنگ ــزار می شــوند ک برگ
ــن  ــه ای ــه دبیرخان ــاالت ب ــال مق ــت ارس ــه مهل ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــاه اس ــام 15 مردادم ــت ثبت ن ــن مهل ــاه و آخری ــره 16 تیرم  کنگ
و کســب  ثبت نــام  منظــور  بــه  عاقه منــدان  خاطرنشــان کــرد: 
ــه نشــانی  ــره ب ــه وب ســایت های کنگ ــد ب ــات بیشــتر می توانن اطاع
www.iaidm.ir یــا www.iaidm.iut.ac.ir مراجعــه کننــد یــا بــا 

شــماره تلفــن 03133913349 تمــاس بگیرنــد.

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی خبر داد:

دانشگاه صنعتی اصفهان، میزبان بزرگ ترین گردهمایی آب کشور

ــد شــده در  ــن تولی ــان گفــت: بنزی ــر کل اســتاندارد اصفه مدی
ــر ــر، تقطی ــه تبخی ــت از جنب ــن اس ــان ممک ــگاه اصفه  پاالیش
فشــار و درجــه اشــتعال اســتانداردهای الزم را نداشــته باشــد. 
غامحســین شــفیعی درخصــوص موضــوع اســتاندارد بنزیــن 
ــن  ــت: بنزی ــار داش ــان اظه ــگاه اصفه ــده در پاالیش ــد ش تولی

ــت  ــان از نظــر کیفی ــده شــده در اصفه تولی
هیــچ مشــکلی نــدارد؛ امــا از نظــر عملکــرد 
ــال  ــوان مث ــه عن ــه ب ــت ک ــوال اس ــر س زی
ــتاندارد  ــد اس ــش از ح ــدی بی ــن تولی بنزی
ــوخت  ــبب س ــل س ــن عام ــر و همی تبخی
شــدن ســریع بنزیــن در وســیله نقلیــه 
حــال  در  داشــت:  بیــان  وی  می شــود. 
اصفهــان  بنزیــن  از  نمونــه   19  حاضــر 
را در پاالیشــگاه نفــت اصفهــان، پخــش 

بــرای   ... و  ســوخت  جایگاه هــای  نفتــی،  فرآورده هــای 
ــج آن نیامــده  ــوز نتای ــم کــه هن ــرداری کرده ای آزمایــش نمونه ب
اســت. بنزیــن تولیــدی در اصفهــان از نظــر کیفیــت و شــاخص 
ســامتی مشــکلی نــدارد و اینکــه گفتــه می شــود از نظــر 

ــور شــیمیایی دارای مشــکل  ــد فاکت ــردی و بررســی چن عملک
ــر، فشــار  ــر، تقطی ــه تبخی ــه از جنب ــدان معناســت ک  اســت، ب
و درجــه اشــتعال ممکــن اســت اســتانداردهای الزم را نداشــته 
باشــد. وی اعــام کــرد: در حــال حاضــر مشــخص شــده 
کــه ســرعت تبخیــر بنزیــن تولیــدی پاالیشــگاه اصفهــان 
تــا  اســت.  اســتاندارد  حــد  از  بیــش 
نمونــه   19 آزمایــش  دقیــق  نتایــج 
نمی تــوان  نشــود،  مشــخص  بنزیــن 
ــخ  ــرد. وی در پاس ــرح ک ــات را مط جزیی
ــن  ــد بنزی ــخص ش ــر مش ــه اگ ــه اینک ب
گونــه ای  بــه  اصفهــان  شــده  تولیــد 
 اســت کــه ســبب آســیب بــه خــودرو یــا 
 اعمــال فشــار مالــی بــه صاحــب خــودرو 
می شــود، چــه اقدامــی از ســوی اداره 
 کل اســتاندارد انجــام می گیــرد، گفــت: مــا تنهــا نتایــج 
ــه  ــه ای ب ــت فرج ــا در نهای ــم؛ ام ــام می کنی ــران اع ــه ته را ب
اشــکاالت  تــا  می شــود  داده  نفــت  پاالیشــگاه   صاحبــان 

را رفع کنند.

مدیر کل استاندارد اصفهان:
سرعت تبخیر بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان، بیش از حد استاندارد است

ــر  ــدر عرصــه ب ــد آنق ــت: بای ــاری گف ــال و بختی اســتاندار چهارمح
ــرای  ــدر ب ــواد مخ ــارت م ــه تج ــود ک ــگ ش ــرگ تن ــوداگران م س
ــه  ــاره ب ــا اش ــتکی ب ــلیمانی دش ــم س ــد. قاس ــدور نباش ــا مق آن ه
ــدر ــواد مخ ــه م ــتان در مقول ــوده اس ــاط آل ــل نق ــایی کام  شناس
ــاط ــن نق ــاد در ای ــا اعتی ــه ب ــرد: الزم اســت ضمــن مقابل ــار ک  اظه

گیــرد.  صــورت  نیــز  قــوی  فرهنگــی  کار 
وی تصریــح کــرد: امــروزه مصــرف مــواد 
اقشــار  و  یافتــه  زیــادی  وســعت  مخــدر 
ایــن  زیــادی را درگیــر کــرده اســت کــه 
اســت.  خطرنــاک  جامعــه  بــرای  پدیــده 
همســرآزاری  طــاق،  آمــار   افزایــش 
ــاد  ــونت، فس ــد، خش ــل عم ــودک آزاری، قت ک
و فحشــا از جملــه آثــار اجتماعــی اعتیــاد 
ــواد مخــدر اســت. ســلیمانی دشــتکی  ــه م ب

خاطرنشــان کــرد: نبایــد ارزش هــای فرهنگــی جامعــه ماننــد کانون 
ــه ضدارزش هــا  ــه ارحــام جــای خــود را ب ــت و صل ــواده، محب خان
و ایجــاد محافــل نامناســب بدهنــد. افســردگی، اســترس و 
ــه  ــن عوامــل پــس از عامــل خانوادگــی در زمین اضطــراب مهم تری

گرایــش بــه اعتیــاد هســتند و بایــد ریشــه آن هــا نیــز بــا بررســی 
ــی  ــران جهان ــه بح ــه س ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــخص ش ــق مش دقی
فقــر، نابــودی محیــط زیســت و تهدیــدات هســته ای اظهــار کــرد: 
اعتیــاد نیــز بــه یــک بحــران جهانــی تبدیــل شــده و در رتبــه چهــارم 
ــا بیــان اینکــه داشــتن  بحران هــا قــرار دارد. ســلیمانی دشــتکی ب
مشــترک  مــرز  کیلومتــر   200 و  یک هــزار 
ــدر از  ــواد مخ ــوع م ــر ن ــتان، تغیی ــا افغانس ب
ســنتی بــه صنعتــی از جملــه مشــکات کشــور 
ــتند،  ــدر هس ــواد مخ ــا م ــه ب ــه مقابل در زمین
تصریــح کــرد: تغییــر نگــرش افــراد بــه مــواد 
مخــدر نیــز یــک مشــکل اســت و نبایــد دیــد 
مثبــت بــه آن وجــود داشــته باشــد. وی گفت: 
بایــد آنقــدر عرصــه بــر ســوداگران مــرگ تنــگ 
ــا  ــرای آن ه ــواد مخــدر ب ــه تجــارت م شــود ک
مقــدور نباشــد. ســلیمانی دشــتکی اظهــار کــرد: پلیــس مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر در صــف اول مقابلــه بــا ایــن بــای خانمان ســوز قــرار 
ــت؛  ــادی داده اس ــازان زی ــهدا و جانب ــر ش ــن ام ــر ای ــر س دارد و ب

ــر و تشــکر اســت. عملکــرد ایــن پلیــس شــایان تقدی

رفع مشکل زمین های فردوان
رییــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: بــرای حــل 
ــردوان  ــه ف ــای محل ــی از زمین ه ــی بخش ــکات حقوق مش
اصفهــان در حــال مذاکــره بــا آســتان قــدس رضــوی 
هســتیم. رضــا امینــی گفــت: آســتان قــدس رضــوی ادعــای 
مالکیــت 52 حبــه از 72 حبــه مالکیــت شــش دانــگ 

دارد.  را  فــردوان  زمین هــای 
اصلی تریــن  از  یکــی  موضــوع  ایــن  کــرد:  اظهــار  وی 
ــن  ــه ســاکنان ای ــه خدمــات شــهری ب ــرای ارای مشــکات ب
محلــه اســت و امیدواریــم بــا تعاملــی کــه بــا آســتان قــدس 
رضــوی خواهیــم داشــت، مشــکات ایــن محلــه را برطــرف 
ــم  ــاکنان آن را فراه ــه س ــتر ب ــات بیش ــه خدم ــه ارای و زمین

ــم.  کنی
ــی  ــکات حقوق ــل مش ــرای ح ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زمین هــای فــردوان اصفهــان تاکنــون چنــد جلســه بــا 
ــزود:  ــم، اف مســئوالن آســتان قــدس رضــوی برگــزار کرده ای
ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــا آســتان قــدس ب ــا ب مذاکــرات م
ــم  ــه انجــام خواهی ــی ک ــا تعامات ــم ب ــه دارد و امیدواری ادام
داد، هــم حقــوق آســتان قــدس تامیــن شــود و هــم اینکــه 
وضعیــت زمین هــای ایــن محلــه از باتکلیفــی خــارج شــود 
و ســاکنان ایــن محلــه بتواننــد پــس از ســال ها بــرای 
امــاک و مســتغات خــود تصمیــم بگیرنــد. محلــه فــردوان 
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــهر اصفه ــی ش ــای قدیم ــی از محله ه یک
300 هــزار متــر مســاحت از محله هــای موجــود در منطقــه 8 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــان ب اصفه

هوای اصفهان همچنان در شرایط 
ناسالم است

ــود  ــا وج ــته ب ــبانه روز گذش ــان در ش ــوای اصفه ــت ه کیفی
ــای  ــرای گروه ه ــان ب ــار، همچن ــرد و غب ــت گ ــش غلظ کاه

ــت.  ــالم اس ــاس ناس حس
وضعیــت کیفــی هــوای شــهر اصفهــان در ایســتگاه های 
مراقبــت دائــم بــر حســب شــاخص آلودگــی هــوا بــر اســاس 
اعــام مرکــز پایــش حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اصفهــان، عــدد AQI(111( را نشــان می دهــد کــه نســبت بــه 
روز گذشــته تاحــدودی غلظــت آالینده هــا در هــوای امــروز 

ــه اســت.  ــن کانشــهر کاهــش یافت ای
همچنیــن وضعیــت کیفــی هــوا در شهرســتان خمینی شــهر 
 )AQI( 119 107، شاهین شــهر 104، مبارکــه 111 و ســجزی
ــوا ــی ه ــر اســاس شــاخص آلودگ ــزارش شــده اســت. ب  گ

ــوای  ــا 100 ه ــوب، 51 ت ــوای خ ــا 50 ه ــاخص از 0 ت ــن ش ای
متوســط، 101 تــا 150 هــوای ناســالم بــرای گروه هــای 
ــوای  ــا 300 ه ــالم، 201 ت ــوای ناس ــا 200 ه ــاس، 151 ت حس
بســیار ناســالم، 301 تــا 500 هــوای خطرنــاک اســت. 
مــدت  در  شــمالی  نیمــه  در  به ویــژه  اســتان،  هــوای 
بعدازظهرهــا  در  و  آلــود  غبــار  و  آینــده صــاف  روز   ســه 

و شب ها همراه با وزش باد شدید پیش بینی شد.

سخنگوی ذوب آهن اصفهان:
اظهار نظرهای غیرمسئوالنه 

کمکی به تولید کشور نخواهد کرد
اظهارنظرهــای  اصفهــان گفــت:  آهــن  ذوب  ســخنگوی 
ــد ــرار ندارن ــی ق ــگاه قانون ــه در جای ــرادی ک  غیرمســئوالنه اف

ــد  ــانه ها بای ــرد و رس ــد ک ــی نخواه ــور کمک ــد کش ــه تولی ب
ــد.  ــدام کنن ــمی اق ــای رس ــار از کانال ه ــار اخب ــرای انتش ب
محمدرضــا کجبــاف افــزود: امــروز سیاســت ها و برنامه هــای 
 بــورس و فرابــورس توســط مســئوالن ذی ربــط تبییــن 
و اطاع رســانی می شــود و اشــخاصی کــه مســئولیتی در 
ــود  ــای خ ــه فعالیت ه ــت ب ــر اس ــد، بهت ــه ندارن ــن زمین ای

ــد.  بپردازن
ــه  ــود ک ــه ب ــران گفت ــاق ته ــدگان ات ــای نماین ــی از اعض یک
ــورس توســط  ــان در فراب ــذاری ســهام ذوب آهــن اصفه واگ
ــن  ــای ای ــل بدهی ه ــش از ح ــازی پی ــازمان خصوصی س س

ــت.  ــون اس ــاف قان ــرکت خ ش
ســخنگوی ذوب آهــن اضافــه کــرد: بــر اســاس قانــون، هــر 
ــدام  ــذاری ســهام خــود اق ــرای واگ ــد ب ــه بخواه شــرکتی ک
کنــد، بــورس و فرابــورس بــر اســاس شــاخص های تعریــف 
ــز از  ــن نی ــد و ذوب آه ــام می دهن ــدام الزم را انج ــده، اق ش

ایــن امــر جــدا نیســت. 
ــد  ــن ندارن ــئولیتی در ذوب آه ــه مس ــرادی ک ــت: اف  وی گف
ــده  ــز تصمیم گیرن ــورس نی ــورس و فراب ــازمان های ب و در س
نیســتند، بــه جــای ایجــاد شــبهه، تــاش خــود را بــرای رونق 
 بخشــیدن بــه تولیــد کشــور صــرف کننــد. بــه گفتــه کجبــاف 
ــمی  ــناس رس ــیابی کارش ــا ارزش ــن ب ــهام ذوب آه ارزش س
ــا میــزان بدهــی  دادگســتری در فرابــورس عرضــه شــده و ب
ــه  ــه هم ــی ب ــئله بده ــی دارد و مس ــرکت همخوان ــن ش ای
ــک شــرکت  ــه ی ــط ب ــد و فق ــدا می کن ــاط پی شــرکت ها ارتب

ــط نیســت. مرتب

فرهنگ شهروندی 
در اتوبوس های شهری اصفهان

ــش از 400  ــاه در بی ــر م ــه ه ــه ک ــفر مطالع ــای س کارت ه
دســتگاه اتوبــوس شــهری اصفهــان نصــب می شــود، از 
ــر  ــردازد. دبی ــماند می پ ــک پس ــوع تفکی ــه موض ــر ب اول تی
کمیتــه فرهنــگ شــهروندی شــهرداری اصفهــان گفــت: 
تفکیــک پســماند از مبــدأ یکــی از راهکارهــا بــرای جلوگیــری 
ــد و ســعی  ــه شــمار می آی ــی ب از هدررفــت ســرمایه های مل
شــده در قالــب داســتان های کوتــاه و جــذاب، تفکیــک 
زبالــه را در کارت هــای ســفر مطالعــه در اتوبوس هــا بــه 

ــم.  ــادآوری کنی ــهروندان ی ش
 ســعید امامــی افــزود: عــوارض عــدم تفکیــک زبالــه

ــظ  ــت حف ــزل و اهمی ــه درب من ــتن زبال ــع نگذاش ــه موق ب
از  ســرمایه های ملــی 

ــن دوره از کارت هــای ســفر  دیگــر مــواردی اســت کــه در ای
ــاه  ــر م ــه داد: ه ــود. وی ادام ــاره می ش ــه آن اش ــه ب مطالع
ــف از  ــای مختل ــا موضوع ه ــه ب ــفر مطالع ــزار کارت س 12 ه
ســوی کمیتــه فرهنــگ شــهروندی در اتوبوس هــای شــهری 

ــود. ــب می ش ــان نص اصفه
 عاقه منــدان می تواننــد بــرای کســب اطاعــات بیشــتر 
فرهنــگ  کمیتــه  برنامه هــای  و  فرهنگــی  تولیــدات  از 
شــهروندی شــهرداری اصفهــان بــا شــماره 34467360 
تمــاس یــا بــه وب ســایت shahrvandi.net مراجعــه 

ــد. کنن

اخبار کوتاه 

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
تکمیل فاز نخست پروژه بزرگ استقالل 

طی 9 ماه
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: بــا تــاش 
اجــرای  در حــال  پروژه هــای  شــبانه روزی دســت اندرکاران 
شــهر، میانگیــن مــدت اجــرای ایــن پروژه هــا نســبت بــه ســال 
گذشــته 27 درصــد کاهــش داشــته اســت. بــه گــزارش کیمیای 
وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، 
ایــرج مظفــر بــا اشــاره بــه ســرعت ســاخت پروژه هــای بــزرگ 
ــهری  ــای ش ــام پروژه ه ــرد: اتم ــار ک ــان اظه ــهری در اصفه ش
ــه  ــاش شــبانه روزی منجــر ب ــا ت ــن زمــان ممکــن ب در کمتری
کاهــش 27 درصــدی میانگیــن مــدت اجــرای ایــن پروژه هــا 
ــت. وی  ــده اس ــته ش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــا ســرعت  ــدان اســتقال ب ــروژه می ــه اجــرای ابرپ ــا اشــاره ب ب
ــود طــرح بــزرگ  ــا وجــود اینکــه قــرار ب بســیار زیــاد افــزود: ب
ــا توجــه  ــی شــود ب ــدان اســتقال در مــدت 2 ســال اجرای می
بــه اهمیــت ایــن محــدوده و ورودی اصفهــان، در ســه شــیفت 
کاری توانســتیم فــاز نخســت پــروژه را در مــدت 9 مــاه تکمیــل 
کنیــم. در اجــرای ایــن پــروژه روزانــه 400 نفــر و شــبانه 100 نفــر 
فعالیــت می کردنــد. وی اضافــه کــرد: دیگــر پروژه هــای بــزرگ 
شــهری نیــز ماننــد پــروژه اســتقال بــا ســرعت زیــادی در حال 
احــداث اســت و شــهردار محتــرم اصفهــان نیــز شــخصا توجــه 
و اهتمــام ویــژه ای بــرای تکمیــل ایــن پروژه هــا دارد تــا هرچــه 

ــرد. ــرار گی ــار شــهروندان ق ســریع تر در اختی

»نسخه های شفابخش« منتشر شد
کتــاب »نســخه های شــفابخش« اثــر عبــد الکریــم شمشــیری 
ــازار  ــه ب ــاپ و ب ــان چ ــری اصفه ــوزه هن ــارات ح ــط انتش توس
ــفابخش  ــخه های ش ــاب نس ــت. کت ــده اس ــه ش ــاب عرض کت
ــم شمشــیری )محمددوســت( اســت کــه  ــد الکری نوشــته عب
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــان ب ــتان اصفه ــری اس ــوزه هن ــط ح توس
اســت. ایــن کتــاب در 3 هــزار نســخه و 156 صفحــه تدویــن 
شــده و طــرح روی جلــد آن کاری از فضــل  هللا صابــری 
ــر(، قائم مقــام حــوزه هنــری  ــری )صاب اســت. فضــل  هللا صاب
اصفهــان در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت: خداونــد در قــرآن کریــم 
ــت  ــوان گف ــماوات و االرض« و می ت ــور الس ــد »هللا ن می فرمای
ــی اســتفاده شــده اســت.  ــود اله ــن رهنم ــاب از ای ــن کت در ای
وی افــزود: بــر ایــن اســاس کتــاب »نســخه های شــفابخش« 
ــع  ــرای رف ــرآن ب ــات ق ــی از آی ــرد بعض ــتفاده و کارب ــه اس ب
مــادی  حــوزه  در  انســان ها  زندگــی  روزمــره   مشــکات 
و معنــوی می پــردازد. قائم مقــام حــوزه هنــری اصفهــان 
تاکیــد کــرد: تمامــی کاربردهــای بیــان شــده بــرای ایــن آیــات 
ــه  ــرم)ص( و ائم ــر اک ــخنان پیامب ــفابخش از س ــی و ش نوران

ــت. ــده اس ــاس ش ــن اقتب معصومی

انتصابی جدید در ارشاد استان اصفهان
بــا حکــم حجــت  االســام حبیب رضــا ارزانــی، مدیــر کل فرهنــگ 
ــمت  ــه س ــی ب ــب وکیل ــان، زین ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس و ارش
مشــاور مدیــر کل در امــور بانــوان اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 

ــان منصــوب شــد.  اســامی اســتان اصفه
در متــن ایــن حکــم آمــده اســت: نظــر بــه تجربــه و تعهــد ســرکار 
ــاور  ــوان »مش ــه عن ــما را ب ــاغ ش ــن اب ــب ای ــه موج ــی، ب عال
ــت در  ــد اس ــم. امی ــوب می کن ــوان« منص ــور بان ــر کل در ام مدی
ارتقــای ســطح آگاهــی بانــوان همــکار و رفــع معضــات ایشــان 
ــوی  ــاط ق ــاد ارتب ــارب و ایج ــال تج ــارب و انتق ــی و تق و همگرای
ــوان  ــا بان ــه ب ــای تابع ــت اداره کل و واحده ــای فعالی ــا حوزه ه ب
ــزار  ــی فروگ ــچ کوشش ــر از هی ــاب هن ــگ و ارب ــاب فرهن اصح
ننمــوده و نیــز بــا اســتفاده از نظــرات کارســاز آن حضــرات ســعی 
را بــه صفــای باطــن گــره زده و طرحــی نــو درافکنیــد. موفقیــت 
شــما را از درگاه الیــزال الهــی مســئلت دارم. زینــب وکیلــی پیــش 
از ایــن مســئول دبیرخانــه انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی اســتان 

ــود. اصفهــان و دبیــر جایــزه ادبــی اســتان اصفهــان ب

اخبار کوتاه 

حتما بخوانید!
تکمیل فاز نخست پروژه بزرگ ...
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در شهر

 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان یــزد از افزایــش 86 درصــدی اســتحصال آب در تابســتان ها در ایــن اســتان خبــر داد. علــی اســامی
ــون و 760  ــاه 5 میلی ــتان و در دی م ــرف در زمس ــزان مص ــت: می ــار داش ــزد اظه ــتان ی ــرف آب در اس ــرانه مص ــه س ــاره ب ــا اش ــری ب ــتی خب ــب در نشس امش
ــرد  ــام ک ــتان اع ــر زمس ــتان را دو براب ــرف آب در تابس ــزان مص ــامی می ــت. اس ــر اس ــر 205 لیت ــر نف ــرای ه ــد ب ــرانه تولی ــه س ــت ک ــب اس ــر مکع ــزار مت ه
و افــزود: میــزان مصــرف آب در یــزد در تابســتان ها بــه 10 میلیــون و 710 هــزار متــر مکعــب می رســد کــه در تیرمــاه میــزان تولیــد آب 369 لیتــر در 
ــرف آب  ــرانه مص ــه س ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــتر اس ــهرها بیش ــژه باغ ش ــه وی ــزد، ب ــتان ی ــهرهای اس ــی ش ــدد در بعض ــن ع ــد: ای ــادآور ش ــت. وی ی ــه اس ثانی
در تابســتان در تفــت 580 لیتــر، در مهریــز 420 لیتــر، در یــزد 320 لیتــر، در اردکان 420 لیتــر، در اشــکذر 520 لیتــر، در بافــق 380 لیتــر و در بهابــاد 
 420 لیتــر اســت. مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه در 5 مــاه از ســال از کولــر آبــی در یــزد اســتفاده می شــود
ــتان  ــن اس ــر در ای ــی دای ــر آب ــزار کول ــرف 400 ه ــه مص ــزد ب ــتحصالی در ی ــب آب اس ــر مکع ــون مت ــب از 90 ملی ــر مکع ــون مت ــرد: 20 میلی ــان ک  خاطرنش

می رسد.

افزایش 86 درصدی استحصال آب در تابستان های یزد

آگهی مزایده
اجــرای احــکام شــعبه 28 دادگاه حقوقــی اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص پرونــده اجرائــی شــماره 940621ج 28/ لــه هایــده 
ســام خانیانــی بــه نشــانی ..............و علیــه محمــد گابــدار بــه نشــانی .......... مبنــی بــر فــروش 8/2 حبــه از 12 حبــه از 72 
حبــه ســهم االرث محکــوم علیــه از یــک بــاب منــزل مســکونی بــه شــماره پــاک ثبتــی 15190/28614 بخــش 5 اصفهــان بــه 
نشــانی خ پرویــن – خ معــراج – خ فجــر 3  فلکــه فتــح کــوی عســگریه پــاک 106 جلســه مزایــده ای در روز یکشــنبه تاریــخ 
1395/4/27 ســاعت 9/5 صبــح الــی 10 صبــح در اجــرای احــکام شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان واقــع در خیابان 
شــهید نیکبخــت 200 متــر بعــد از ســاختمان مرکــزی دادگســتری کل اســتان اصفهــان جنــب بیمــه پارســیان –مجتمــع اجــرای 
احــکام حقوقــی طبقــه دوم برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از مزایــده از آدرس صدرالذکــر بازدیــد نماینــد 
و کســانی حــق شــرکت در مزایــده را دارنــد کــه 10 در صــد مبلــغ کارشناســی را نقــدا همــراه داشــته باشــند مزایــده از مبلــغ 

کارشناســی شــروع و برنــده فــرد یــا افــرادی مــی باشــند کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی 

منــزل مســکونی دو طبقــه بصــورت در تــو حیــاط بــا ســازه نیمــه اســکلت و ســقف تیرآهــن بــا قدمــت حــدود 20 ســاله و 
ــو مینیــوم و شیشــه هــای تــک جــداره بصــوت تمــام کار و درب ورودی اصلــی میباشــد و  نمــای آجــری و پنجــره هــای آل
هــم اکنــون در حــال بهــره بــرداری اســت. ایــن منــزل مســکونی دارای دو واحــد مســتقل از یکدیگــر )شــامل : طبقــه منهــای 
1/5 – و طبقــه اول بــا کــد 1/8+) جمعــا 2 واحــد( و در طبقــه همکــف بــا کــد 00/00 ) شــامل ، حیــاط و پارکینــگ مســقف در 
حــد 5*2/7( میباشــد. هــر دو طبقــه دارای خدمــات مــورد نیــاز ) بــرق و آب و گاز شــهری ( میباشــد. هــردو طبقــه دارای 

ایــوان مســقف نیــز میباشــد. 
هــر طبقــه دارای اطــاق خــواب و ســالن پذیرائــی و آشــپزخانه ( بــا دیــواره هــای کاشــی کاری شــده بــا کــف ســرامیک ( و 
مجهــز بــه کابینــت فلــزی و سرویســهای بهداشــتی الزم و تــراس ســر پوشــیده میباشــد. نــوع درب هــای داخلــی چوبــی و 
پنجــره هــا آلومینیومــی بــوده و سیســتم گرمایــش آن توســط بخــاری و ســرمایش توســط کولــر تامیــن شــده اســت . کــف 
طبقــه مذکــور توســط موکــت و ســایر بدنــه هــا توســط گــچ دو گچــه نقاشــی شــده پوشــیده شــده اســت و نیــز کــف حیــاط و 

پارکینــگ توســط موزائیــک پوشــیده شــده اســت. 
بــه اســتناد اســتعام  اداره ثبــت و اســناد و امــاک شــهراصفهان  ،  بشــماره رایانــه  139405802027002581 مــورخ 94/12/24 
ملــک مــورد نظــر بــه پــاک ثبتــی 28614 فرعــی از 15190 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبتــی اصفهــان بــه مســاحت 197/24 متر 
مربــع مــورد ثبــت بشــماره 55119 در صفحــه 350 دفتــر 284 بــه میــزان شــش دانــگ بــه مالکیــت مرحــوم محمــود گابــدار 

بــه شــماره ملــی 1286239710 و دارای دفترچــه مالکیــت بــه شــماره چاپــی ســند 508548 میباشــد .
بــه اســتناد گواهــی حصروراثــت بشــماره 1512 مــورخ94/3/28 از طــرف شــعبه 10 حقوقــی ، وراث مرحــوم محمــود گابــدار 
عبارتنــد از : زهــرا پــور امینــه )همســر مرحــوم ( – علیرضــا و محمــد و اکبــر گابــدار )فرزنــدان پســر ( – آســیه و فاطمــه و 
ملیحــه و نرگــس گابــدار )فرزنــدان دختــر ( میباشــد. بــا توجــه بــه جمیــع جهــات و کلیــه عوامــل تاثیــر گــذار در قضیــه ) 
شــامل : موقعیــت ، دسترســی – نــوع ســاخت و متــراژ عرصــه و اعیانــی – ارزش انشــعابات متعلقــه و ســایر ( علــل خصــوص 
میزانــه عرصــه و تقاضــای ملــک بــه هنــگام مباشــرت بــه امــر کارشناســی و بــدون در نظــر گرفتــن هرگونــه بدهــکاری مالکیــن 
بــه شــهرداری و ســایر ارگانهــا ، ارزش کل 6 دانــگ ایــن ملــک )عرصــه و اعیانــی ( بــا مشــخصات اعــام شــده ، جمعــا بــه 

مبلــغ 5/600/000/000 ریــال ) معــادل : پانصــد و شــصت میلیــون تومــان ( بــر آورد و اعــام نظــر مــی گــردد.
فلــذا ســهم محمــد گابــدار فرزنــد محمــود بــر اســاس گواهــی حصــر وراثــت از بابــت فــروش ملــک مــورد نظــر بــه مبلــغ 
980/000/000 ریــال )معــادل : نــود و هشــت میلیــون تومــان ( مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه مجمــوع محکــوم بــه و حــق االجرای 
دولتــی کــه 631/695/000 ریــال مــی باشــد 8/2 حبــه از 12/6 حبــه از 72 حبــه ششــدانگ پــاک مذکــور ســهم االرث محمــد 

گابــدار بــه فــروش مــی رســد. شــماره : 9423/ م الــف اجــرای احــکام شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان

نوبت  اول  آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای شماره 9459 مورخ 95/3/31 
نوبت چاپ اول

1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق 

یافت و گشایش اسناد مناقصه: یخ و مهلت در 3-تار
یخ 95/4/2 لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/4/5  یخ انتشار آگهی از تار وز کاری از تار یافت اسناد مناقصه به مدت 3 ر   الف( مهلت در

  ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 95/4/20
وز دوشنبه مورخ 95/4/21 در محل سالن جلسات   ج ( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه ر

  د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
یر بنایی بر اساس بخشنامه سر جمع )100/6405 مورخ 89/2/4( می باشد.    ه( نحوه عقد قرار داد به صورت ز

یافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: اصفهــان - خیابــان بــاغ گلدســته - مقابــل درب شــرقی بــازار هنــر - اداره کل نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان    4- نشــانی در
)امــور قراردادهــا جهــت در یافــت اســناد مناقصــه و دبیــر خانــه جهــت تحویــل پــاکات مناقصــه( )تلفــن تمــاس: 32222889( 

یز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(       ب( ضمانتنامه معتبر بانکی    5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف( سپرده )وار
  6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

ویت می باشد. متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل ر
یابی آنان تکمیل شده باشد.  ز ونده ار ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پر

کل نوسازی مدارس استان اصفهان اداره  م الف :2823

 نوبت
مناقصه

 مبلغ برآورد اولیه به ریال
)بر اساس فهرست بها 

سال 95(

 مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه )ریال( 

 مدت
قرارداد

عنوان پروژه  ردیف

اول 8/799/704/853 440/000/000 8 ماه تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم 1

اول 3/388/603/454 169/500/000 2 ماه تعمیر و توسعه مدیریت آموزش و پرورش سمیرم 2

اول 2/956/684/913 148/000/000 6 ماه  تخریب و بازسازی مدرسه صداقت )حضرت محمد )ص((
 محمدآباد جرقویه سفلی

3

اول 5/180/395/263 259/500/000 8 ماه  تخریب و بازسازی مدرسه اسدی )جنب مدرسه رفیعی( علویجه
مهردشت

4

اول 5/195/587/581 260/000/000 6 ماه 5 تعمیر و بازسازی مدرسه شهید جالل هاشمی دامنه فریدن

اول 5/049/609/753 252/500/000 6 ماه  تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه ایثارگران حضرت زینب )علی
 دایی( کاشان

6

دوم 12/658/845/286 633/000/000 4 ماه تکمیل استخر سرپوشیده والیت نجف آباد 7

چهارمحال و بختیاری:
اعتیاد به عنوان یک بحران جهانی، در رتبه چهارم بحران ها قرار دارد
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حتما بخوانید!
فیلم فرهادی کی در ایران اکران می شود

 »ملــک ســلیمان«، عنــوان فیلمــی 
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

قرآنــی اســت کــه مهرمــاه ۸۹ بــه 
اکــران عمومــی درآمــد. ایــن فیلــم کــه روایتگــر زندگــی 
ــهریار  ــی ش ــه کارگردان ــت ب ــلیمان)ع( اس ــرت س حض
بحرانــی و تهیه کنندگــی مجتبــی فــرآورده ســاخته 
شــده اســت. تصویربــرداری ایــن فیلــم در تیرمــاه ســال 
۸۶ همزمــان بــا میــاد حضــرت فاطمــه)س( آغــاز شــد 
و پــس از ۹ مــاه کار بــه پایــان رســید. بــرای ایــن فیلــم 
دکورســازی های بزرگــی انجــام شــد کــه بخــش اصلــی 
آن، مربــوط بــه شــهر اورشــیلم بــود کــه در جــاده قدیــم 
تهــران ـ ســاوه ســاخته شــده اســت. ایــن کار قــرار بــود 
ــودن  ــم نب ــل فراه ــه دلی ــه ب ــد ک ــه گانه باش ــری س اث
بودجــه امــکان ســاخت ادامــه آن تاکنــون فراهــم 
رابطــه مســئوالن ســازمان  ایــن  نشــده اســت. در 
ــی  ــل اصل ــود بودجــه را دلی ــز همیشــه نب ســینمایی نی
تولیــد نشــدن ادامــه ایــن کار بیــان می کننــد. در حالــی 
کــه در ایــن ســال ها بودجه هــای کانــی در اختیــار 

پروژه های دیگری قرار گرفته است.
  اولین فیلم دیجیتال سینمای ایران

در ایــن فیلــم بــرای اولین بــار از فنــاوری پیشــرفته 
ســی جی ای و دی ای اســتفاده شــده اســت. بــرای 
همیــن ایــن فیلــم قرآنــی را می تــوان بــه عنــوان 
ــرد.  ــام ب ــران ن ــینمای ای ــال س ــم دیجیت ــن فیل اولی
ــدی ــام حمی ــت، اله ــود پاک نی ــی، محم ــن زندگان  امی

مهــدی فقیــه، حســین محجــوب، زهــرا ســعیدی 
ــم  ــن فیل ــران ای ــه بازیگ ــی و... از جمل ــا کمال علیرض
ســینمایی بودنــد. دربــاره نقــش اول ایــن کار ذکــر یــک 
نکتــه خالــی از لطــف نیســت؛ آن هــم اینکــه تــا دو روز 

ــش  ــاری نق ــود حســین ی ــرار ب ــرداری ق ــل از فیلمب قب
حضــرت ســلیمان)ع( را ایفــا کنــد؛ امــا در لحظــه آخــر 
امیــن زندگانــی جایگزیــن وی شــد. همچنیــن مهــدی 
ــم  ــن فیل ــرای ای ــینما ب ــوت س ــر پیشکس ــه، بازیگ فقی
ــل را از  ــش مکم ــر نق ــن بازیگ ــیمرغ بهتری ــزه س جای
بیســت  و هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر دریافــت کــرد.

  5 سیمرغ بلورین
ــم فجــر  ــم فیل ــم در جشــنواره بیســت  و هفت ــن فیل ای
ــان  ــن می ــد و از ای ــیمرغ ش ــدای س ــته، کاندی در ۹ رش
ــرای  ــردازی ب توانســت در پنــج بخــش بهتریــن چهره پ
ســعید ملــکان، بهتریــن جلوه هــای ویــژه رایانــه ای 

بــرای لئولــو، بهتریــن صداگــذاری بــرای کینســون 
ــگ  ــرای چــان کون ــن ب ــن موســیقی مت ــگ، بهتری چان
ــدی  ــرای مه ــرد ب ــل م ــش مکم ــن نق ــگ و بهتری وین
فقیــه ســیمرغ ها را بــه خــود اختصــاص دهــد. در 
ضمــن ایــن کار در بخــش بین الملــل جشــنواره آن 
ــرای  ــنواره ب ــت جش ــی مدیری ــاک طای ــم، پ دوره ه
پیشــگامی در اســتفاده از فنــاوری روز و بیــرق طایــی 
)جایــزه بزرگداشــت مصطفــی عقــاد( را بــرای بهتریــن 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــی ب ــام اله ــروج پی ــم م فیل
 جوایز بین المللی

ــلیمان)ع(«  ــک س ــی »مل ــن  الملل ــز بی ــاره جوای درب

نیــز بایــد بــه جایــزه بهتریــن کارگردانــی و جایــزه 
جایــزه  و  بغــداد  فیلــم  جشــنواره  فیلــم  بهتریــن 
ــرد.  ــاره ک ــو اش ــم ورش ــن فیل ــره ای بهتری ــیر نق شمش
دربــاره ایــن کار می تــوان گفــت »ملــک ســلیمان)ع(« 
ــی اســت.  ــا پیش فــروش جهان ــی ب ــم ایران اولیــن فیل
ــان ۱۳۸۹ )۷ ذی الحجــه(  ــخ ۲۳ آب ــن در تاری همچنی
ــالروز  ــل س ــه دلی ــران ب ــینماهای ای ــه س ــی ک در حال
ــک  ــود، »مل ــل ب ــر)ع( تعطی ــام محمدباق ــهادت ام ش
ــه اکــران خــود  ــود کــه ب ــا فیلمــی ب ســلیمان)ع(« تنه
ــلیمان)ع(«  ــک س ــم »مل ــه داد. فیل ــن روز ادام در ای
عوامــل فنــی خارجــی داشــت؛ بــرای مثــال چــان 
کونــگ کــه موســیقی ایــن فیلــم را ســاخته بــود. 
 همچنیــن جلوه هــای ویــژه و صداگــذاری ایــن کار 
ــن  ــت. ای ــده داش ــر عه ــگ ب ــون چان ــو و کینس را لئول
ــزرگ ســینمای  ســینماگران هــر کــدام در فیلم هــای ب
ــدای  ــا کاندی ــده ی ــا اینکــه برن ــان حضــور داشــته ی جه

ــد. ــزه اســکار بودن جای
 بودجه

ــا بودجــه 5 میلیــاردی تولیــد  فیلــم شــهریار بحرانــی ب
ــه فــروش بیــش از ۱.5 میلیــاردی  شــده و توانســت ب
پخــش  زمــان  آن  در  هرچنــد کــه  یابــد؛  دســت 
تکثیــر غیرمجــاز آن ضربــه ای  و  فیلــم  غیرقانونــی 
مهلــک بــه فــروش ایــن فیلــم وارد کــرد. بــا ایــن همــه 
اســتقبال گســترده از ایــن فیلــم ســبب شــده بــود کــه 
ــد؛  ــرای ســاخت دنباله هــای آن افزایــش یاب امیدهــا ب
امــا دریــغ کــه ایــن فیلــم موفــق نتوانســت ادامــه یابــد 
و در فــراز و فرودهــای ســینمای کشــور مــی رود تــا بــه 

ــود. ــپرده ش ــا س خاطره ه

کیمیای وطن بررسی کرد:

»ملک سلیمان«، ملک فراموش شده

ــاج  ــی »ح ــخصیت روحان ــا ش ــیاری او را ب ــه بس ــی ک ــا توکل رض
ــود«  ــته ب ــک فرش ــی »او ی ــریال رمضان ــدی« در س ــا معتم آق
ــا نقــش  ــرادر« ب ــز در ســریال »ب ــن روزهــا نی ــد، ای ــاد دارن ــه ی  ب
و گریمــی متفــاوت در قــاب تلویزیــون دیــده می شــود. او دربــاره ی 
ــر  ــدر اث ــم چق ــن گری ــم ای ــت: نمی دان ــد اس ــود معتق ــم خ گری

گذاشــته؛ امــا فکــر می کنــم مــورد اســتقبال 
مخاطبــان قــرار گرفتــه اســت. تمــام تاشــم 
 را کــردم کــه بــا فــرم متفاوتــی ایــن کاراکتــر 
را ارایــه دهــم. متفــاوت بــازی کــردن بخشــی 
ــان  از ماجراســت، بخــش دیگــر هــم مخاطب
هســتند کــه بــرای مــن حایــز اهمیتنــد. اگــر 
ــا  ــا نقــش منفــی ی گریــم عــوض می کنــم ی
کمــدی می گیــرم، بــرای ایــن اســت کــه 
ــتقیم  ــی مس ــن را در خط ــازی م ــب ب  مخاط

 و یکنواخت نبیند. توکلی ســپس از حضورش در مجموعه ای جدید 
بــا گریمــی متفــاوت خبــر داد و گفــت: قــرار اســت نقــش 
ــدارد  ــم؛ مــردی کــه یــک گــوش ن ــازی کن  مــرد یــک گــوش را ب
ــرای  ــه ب ــد؛ البت ــم را ببری ــد گوش ــه می توانی ــرده ام ک ــوان ک و عن

بازیگــری گــوش کــم اســت، ســرم را هــم بُبریــد. بازیگــر 
یــک  »او  اعتــراض«،  »روزهــای  »زیرزمیــن«،  ســریال های 
دربــاره  آنجلــس«  »مــردان  و  »فاصله هــا«  بــود«،  فرشــته 
بــه  ایــن مجموعه هــا داشــته  نقش هــای متفاوتــی کــه در 
نقــش روحانــی کــه ســال ها پیــش در مجموعــه »او یــک 
ــرد  ــاره ک ــت، اش ــته اس ــود« داش ــته ب  فرش
حــاج  شــخصیت  هــم  هنــوز  و گفــت: 
ــده  ــب مان ــن مخاط ــدی در ذه ــا معتم  آق
شــخصیت  بــه  بایــد  معتقــدم  اســت. 
روحانــی کوچــه بازارهــای خودمــان بیشــتر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی در پای ــم. توکل بپردازی
ــی  ــای تلویزیون ــه در مجموعه ه ــی ک تجارب
اســت  داشــته  رمضانــی  ســریال های  و 
مــن تجــارب  از  بخشــی  شــد:   یــادآور 

ــل  ــود حم ــا خ ــه ب ــت ک ــی اس ــختی ها و مصایب ــه س ــوط ب مرب
ــاوت کار  ــم متف ــا گری ــون نقــش قاچاقچــی را ب ــه اکن ــرده ام ک ک
ــه دارم  ــک وظیف ــن ی ــه مســلم اســت، م ــا آنچــه ک ــم. ام  می کن

و آن هنر بازیگری است. مهر

رضا توکلی، بازیگر »برادر«:
برای بازیگری گوش کم است، سرم را هم ِبُبرید

حجــت هللا ایوبــی رییــس ســازمان ســینمایی در حاشــیه 
ــدگان  ــه کنن ــی تهی ــه شــورای عال ــم نام مراســم امضــای تفاه
رســانه های  موسســه  بــا  تجمیــع کننــده  شــرکت های  و 
ــگاران و در پاســخ  ــا موضــوع VOD در جمــع خبرن ــری ب تصوی
ــاره  ــده درب ــه وجــود آم ــورد حواشــی ب ــر در م ــگار مه ــه خبرن ب

ــران گفــت:  ــزی فیلم هــای در حــال اک ممی
برخــی از مســائلی کــه اتفــاق افتــاده اســت 
و حساســیت هایی کــه در مــورد ایــن روزهــا 
در ســینما وجــود دارد و دربــاره آن صحبــت 
ــق ســینما اســت.  ــه خاطــر رون می شــود، ب
از آنجــا کــه ســینما رونــق پیــدا کــرده، 
حساســیت ها نیــز در مــورد آن افزایــش 
پیــدا کــرده اســت. وی دربــاره چالــش 
ــران  ــوق مدی ــش حق ــدن فی ــانه ای ش رس

انتشــار فیش هــای حقوقــی مدیــران  دولتــی و احتمــال 
ســازمان ســینمایی تاکیــد کــرد: خیلــی دلــم می خواهــد 
فضــای آرام ســینمای ایــران از بیــن نــرود و حافــظ آرامــش در 
ســینما هســتم و در ایــن زمینــه آمادگــی داریــم کــه فیش هــای 

حقوقــی خــود و مدیــران قبلــی در ســازمان ســینمایی را منتشــر 
کنیــم کــه البتــه ایــن کارهــا خیلــی درســت نیســت، امــا اگــر 
ایــن کار را انجــام دهیــم همــه خیلــی متحیــر می شــوند. ایوبــی 
دربــاره ســاخت فیلــم در مــورد موالنــا گفــت: از روز اول کــه آمدم 
ــم  ــورد فیل ــن م ــا در ای ــردم ت ــویق ک ــینماگران را تش ــا س باره
بســازند. چنــد فیلمنامــه نیــز خــودم خواندم 
و در ایــن میــان یکــی از فیلمنامــه هایــی که 
جمــع و جورتــر اســت امیدواریــم بــه نتیجــه 
ــی از  ــال فیلم های ــه هرح ــد، ب ــی برس نهای
ــتند  ــی هس ــای تاریخ ــت فیلم ه ــن دس ای
و نیازمنــد بودجــه هســتند و مــا بــا بودجــه 
حداقلــی خــود بــرای ســاخت ایــن فیلم هــا 
ــدوارم  ــال امی ــر ح ــه ه ــم. ب ــکل داری مش
ــاخته  ــا س ــرت موالن ــورد حض ــی در م فیلم
ــته  ــخصیت داش ــن ش ــت از ای ــی درس ــت و روایت ــود و قرائ ش
ــن نشــات  ــا از ای ــت درســت از موالن ــه هرحــال روای باشــیم. ب
ــه و پژوهــش  ــه گنجین ــدون مراجعــه ب ــوان ب ــرد و نمی ت می گی

ــه متــن درســتی برســد. ربیــع ــی ب ایران

 درخشش فیلمساز اصفهانی 
در جشنواره معلولین هند

نویســندگی  بــه  مــا«  »دایــره کوچــک  مســتند   فیلــم 
ــن  ــزه بهتری ــب« جای ــل پورابوطال ــی »محمدفاض و کارگردان
ــی  ــن  الملل ــه ســیزدهمین جشــنواره بی ــر ۶۰ دقیق ــم زی فیل
ــرد.  ــود ک ــد را از آن خ ــن We Care هن ــای معلولی فیلم ه
ایــن جشــنواره هرســاله بــا هــدف افزایــش آگاهــی دربــاره 
ــورات  ــردن تص ــرف ک ــت، برط ــه معلولی ــوط ب ــایل مرب مس
ــرات  ــاد تغیی ــول و ایج ــراد معل ــاره اف ــات درب ــط و تعصب غل
ــوان  ــاس عن ــر اس ــود و ب ــزار می ش ــاری برگ ــی و رفت نگرش
المللــی  بیــن   فعالیت هــای  از  جدایی ناپذیــر  بخــش 
یونســکو قلمــداد شــده کــه بــا هــدف افزایــش ســطح 
ــویق  ــان و تش ــر جه ــوالن سراس ــوق مع ــاره حق ــی درب آگاه
نهادهــا، ســازمان ها و هنرمنــدان در حــوزه معلــوالن فعالیــت 

می کنــد.

آغاز استحکام بخشی کاشیکاری های 
مسجد امام)ره(

مدیــر گــروه امانــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
اصفهــان از آغــاز استحکام بخشــی کاشــیکاری های ضلــع 
ــور  ــر داد. منص ــان خب ــام اصفه ــجد ام ــاط مس ــمالی حی ش
زیــرک ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود: بــا توجــه بــه 
ــی  ــن اصل ــته در صح ــال گذش ــه س ــه از س ــی ک ــاز طرح آغ
و مدرســه های مســجد امــام آغــاز شــده، هم اکنــون در 
ــر  ــاط در خط ــدی نق ــایی و اولویت بن ــی، شناس ــال بررس ح
ــاط  ــه شــمالی حی ــگ در جبه ــزش کاشــی های هفــت رن ری
ــه  ــن جبه ــرد: در ای ــح ک ــتیم. وی تصری ــام هس ــجد ام مس
متاســفانه بخش هایــی از تزیینــات کاشــیکاری ها بــه دلیــل 
فرســودگی مــات و عوامــل جــوی در حــال جــدا شــدن از 
ــی در  ــه بســتر اســت کــه توســط اســتادکاران گــروه امان الی
حــال استحکام بخشــی و مرمــت می باشــند. زیــرک تاکیــد 
کــرد: مدت زمــان اجــرای ایــن پــروژه ۶ مــاه و بــا هزینــه ای 

ــود. ــرآورد می ش ــال ب ــون ری ــر 4۰۰ میلی ــغ ب بال

استفاده از فرهنگ غنی اسالمی 
برای قوام فرهنگی کشور

اســتاندار کرمــان گفــت: الزم اســت از فرهنــگ غنــی اســامی 
بــرای قــوام فرهنگــی کشــور بیشــتر اســتفاده کنیــم. علیرضــا 
رزم حســینی در جریــان بازدیــد از یازدهمیــن نمایشــگاه 
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب قــران و عتــرت اســتان در ســخنانی ب
ترویــج فرهنــگ اســامی در جامعــه گفــت کــه الزم اســت از 
فرهنــگ غنــی اســامی بــرای قــوام فرهنگــی کشــور بیشــتر 
ــا  ــرایط و ب ــن ش ــرد: در ای ــح ک ــم. وی تصری ــتفاده کنی اس
ــکار  ــه اف ــف ب ــاء مختل ــه انح ــه ب ــی ک ــه هجمه های ــه ب توج
ــوان  ــل ج ــژه نس ــه وی ــه، ب ــای جامع ــادات و باوره و اعتق
ــی  ــای دین ــران و آموزه ه ــه ق ــک ب ــرد، تمس ــورت می گی  ص
تخریــب  مــوج  ایــن  بــا  مقابلــه  راه  بهتریــن  قرانــی  و 
ــرآن  ــی نمایشــگاه ق ــر از برپای ــا تقدی اســت. رزم حســینی ب
نمایشــگاه هایی  چنیــن  برگــزاری  کــرد:  خاطرنشــان 
نوجوانــان  و  و جلــب جوانــان  زمینــه جــذب   می توانــد 
را بــه ســمت فرهنــگ اســامی فراهــم کنــد. در ایــن دیــدار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــزاده، مدی ــا علی محمدرض
اســتان ضمــن همراهــی اســتاندار در نمایشــگاه توضیحاتــی 
درخصــوص نحــوه برپایــی نمایشــگاه، چگونگــی تغییــر 
ــا  ــایر اداره ه ــکاری س ــل و هم ــوه تعام ــزاری، نح ــل برگ  مح

و نهادها در جریان برگزاری نمایشگاه ارایه کرد.

حصار قلعه تاریخی احمدآباد ابرکوه 
مرمت شد

حصــار قلعــه تاریخــی احمدآبــاد شهرســتان ابرکــوه بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر ۲۳۰ میلیــون ریــال مرمــت شــد. »مجاهــد 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  کرباســی«، سرپرســت 
ــن خصــوص  ــوه در ای دســتی و گردشــگری شهرســتان ابرک
ــا همــکاری دهیــاری و شــورای اســامی روســتای  گفــت: ب
ــر ۲۳۰  ــغ ب ــاری بال ــص اعتب ــا تخصی ــوه و ب ــاد ابرک احمدآب
ــت  ــن روســتا مرم ــه تاریخــی ای ــال حصــار قلع ــون ری میلی

شــد. 
وی افــزود: مرمت هــای انجــام شــده شــامل تراشــیدن 
اندودهــای فرســوده، دیــوار چینــی بــا مــات خشــت و 
گل، کاهــگل بدنه هــا بــه صــورت ته کــش و روکــش و 
ــر  ــه متذک ــی در ادام ــت. کرباس ــوده اس ــا ب ــب ناودان ه نص
ــی  ــتاهای تاریخ ــه روس ــاد از جمل ــتای احمدآب ــد: روس ش
شهرســتان ابرکــوه اســت کــه در مســیر جــاده تاریخــی 
ابرکــوه اصفهــان از راه اســفنداران قــرار دارد و قلعــه تاریخــی 
آن مربــوط بــه دوره قاجــار اســت و بــه جهــت ســامت بنــا 

ــت. ــی را داراس ــش خصوص ــه بخ ــذاری ب ــت واگ قابلی

راه اندازی مجمع خیرین قرآن و عترت 
در چهارمحال و بختیاری

ــتان  ــامی اس ــات اس ــازمان تبلیغ ــی س ــور قرآن ــس ام ریی
چهارمحــال و بختیــاری از راه انــدازی مجمــع خیریــن قــرآن 
و عتــرت بــه منظــور اجــرای فعالیت هــای قرآنــی در اســتان 
خبــر داد. بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری دانشــجویان 
ایــران )ایســنا( – منطقــه چهارمحــال و بختیــاری- مهــدی 
پرتویــی ۳۱ خردادمــاه در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
ــرآن  ــن ق ــع خیری ــرد: مجم ــار ک ــات اظه ــانه و مطبوع  رس
و عتــرت متشــکل از افــراد شایســته قرآنــی از هر شهرســتان 
اســت کــه بــا کمــک خیریــن بــه موسســات قرآنــی کمــک 
ــراد  ــزود: اف ــد. وی اف ــرا می کنن ــی اج ــای قرآن و فعالیت ه
ــاب  ــماره حس ــه ش ــود را ب ــای خ ــد کمک ه ــر می توانن خّی
۱۰/4۶۲44444/۱ واریــز کننــد تــا کمبــود اعتبــارات در حــوزه 

قرآنــی جبــران شــود. 
ــرآن در مصــای  ــی ق ــه جزءخوان ــزاری برنام ــی از برگ پرتوی
امــام خمینــی)ره( اســتان خبــر داد و گفــت: تیمــی متشــکل 
از قاریــان بومــی اســتان بــرای رصــد و ارزیابــی جزءخوانــی 

قــرآن در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــه منظــور آمــوزش و کســب تجربــه 
مدیــران قرآنــی، اردوی 4 روزه بــه اســتان قــم در نظــر گرفتــه 
ــد.  ــد کنن ــی بازدی ــران از موسســات قرآن ــا مدی ــود ت شــده ب
رییــس امــور قرآنــی ســازمان تبلیغــات اســامی اســتان از 
برگــزاری جشــنواره موسســات قرآنــی اســتان بــا محوریــت 
ســوره مبارکــه یاســین خبــر داد و گفــت: ایــن جشــنواره در 
ســه رده ســنی کمتــر از ۹ ســال، ۹ تــا ۱۶ ســال و بیشــتر از 

۱۶ ســال برگــزار خواهــد شــد.

اخبار کوتاه 

قطر علیه صدا و سیمای ایران شکایت کرد
ســیمای  و  صــدا  از  قطــر  اســپورت   beIN شــبکه 
کشــورمان بــه دلیــل پرداخــت نکــردن حــق پخــش بــه 
ــر  یوفــا شــکایت کــرد. روزنامــه الوطــن قطــر امــروز خب
ــی beIN اســپورت قطــر اقدامــات الزم   داد: شــبکه جهان
را بــرای شــکایت علیــه بعضــی از شــبکه های تلویزیونــی 
انجــام داده اســت؛ شــبکه هایی کــه بــدون پرداخــت حــق 

پخــش، رقابت هــای یــورو ۲۰۱۶ را پخــش می کننــد.
ــبکه  ــت: ش ــد و نوش ــی ش ــری مدع ــه قط ــن روزنام  ای
beIN اســپورت از شــبکه های موریتانیــا، شــبکه های 
ــران  ــیمای ای ــدا و س ــر، ص ــس و الجزای ــروق در تون الش
و صــدا و ســیمای چــاد بــه یوفــا شــکایت کــرده اســت. 
ــه  ــبکه در خاورمیان ــن ش ــری، بزرگ تری ــبکه قط ــن ش  ای
ــورو  ــابقات ی ــش مس ــق پخ ــت و ح ــمال آفریقاس و ش
۲۰۱۶ را خریــداری کــرده اســت و بــه صــورت زنــده 

می کنــد. پخــش 

فیلم فرهادی کی در ایران اکران می شود؟
ــا اعــام نــام فیلمیــران بــه عنــوان پخش کننــده فیلــم  ب
جدیــد اصغــر فرهــادی، ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه 

ایــن فیلــم چــه زمانــی در ایــران اکــران می شــود؟ 
ــه به تازگــی  ــران« ک ــر عامــل »فیلمی ــی ســرتیپی مدی عل
پخــش داخلــی فیلــم »فروشــنده« اصغــر فرهــادی 
ــن  ــران ای ــان اک ــاره  زم ــت، درب ــه اس ــده گرفت ــر عه را ب
ــگار ایســنا گفــت: اکــران اروپــا  فیلــم در ایــران بــه خبرن
ــا  ــود و م ــاز می ش ــهریورماه آغ ــم از ش ــکای فیل و آمری
 در تــاش هســتیم کــه قبــل از آن زمــان در ایــران فیلــم 

را اکران کنیم و به دنبال اولین زمان هستیم. 
شــرکت پخــش »فیلمیــران« پیــش از ایــن نیــز پخــش 
ــیمین«  ــادر از س ــی ن ــی«، »جدای ــاره ال ــای »درب  فیلم ه

و »گذشته« را در ایران به عهده داشته است. 
علیدوســتی  ترانــه  بــازی  بــا  »فروشــنده«   فیلــم 
ــرای  ــا را ب ــل ط ــان نخ ــرا نش ــینی اخی ــهاب حس و ش
 بــازی شــهاب حســینی و جایــزه بهتریــن فیلمنامــه 
را بــرای اصغــر فرهــادی از جشــنواره کــن بــرای ســینمای 

ایــران بــه همــراه داشــت.

بهنوش بختیاری با »شکالت تلخ« می آید
برنامــه  کارگــردان  جدیــد  ســاخته  تصویربــرداری 
تلویزیونــی »شــوک« در حــال حاضــر بــه ایســتگاه آخــر 
رســیده اســت. احســان صمــدی، کارگــردان برنامه هــای 
ــد تولیــد برنامــه  تلویزیونــی درخصــوص پیشــرفت و رون
تلویزیونــی »شــکات تلــخ« گفــت: در حــال حاضــر طبــق 
ــرداری  ــا شــبکه نســیم داشــتیم، فیلمب ــه ب ــراردادی ک ق
ــر آن  ــت و منتظ ــیده اس ــان رس ــه پای ــمت ب کل ۱۳ قس
ــس از  ــه پ ــارک، بافاصل ــاه مب ــد از م ــه بع ــتیم ک هس
ــخ«  ــه »شــکات تل ــی شــدن جــدول پخــش برنام  خال

را به روی آنتن ببریم. 
ــن  ــی شــدن ســاخت ای ــه درخصــوص طوالن وی در ادام
ــد  ــخ« مانن ــکات تل ــرد: »ش ــان ک ــی بی ــه تلویزیون برنام
»شــوک« یــک برنامه مســتند اســت و تولید یک مســتند 
ــر خــودش  ــان و صب ــدت نیســت و زم  کار آســان کوتاه م

را می خواهد. 
صمــدی عنــوان کــرد: مســتند برنامــه »شــوک« بــا 
ــه ســراغ آســیب های اجتماعــی  تلخــی ای کــه داشــت ب
و ناهنجاری هــای جامعــه رفتــه بــود؛ امــا »شــکات 
 تلــخ« همان گونــه کــه از عنوانــش مشــخص اســت
ــه دارد  ــزی ک ــگاه طن ــاری و ن ــوش بختی ــرای بهن ــا اج ب

می کنــد. اجتماعــی  آسیب شناســی 

»دراکوال« هفته دیگر می آید
ــم  ــرد: فیل ــان ک ــش بی ــی نمای ــورای صنف ــخنگوی ش س
عطــاران  رضــا  بــه کارگردانــی  »دراکــوال«  ســینمایی 
از چهارشــنبه ۹ تیرمــاه در ســینماهای کشــور اکــران 

 . د می شــو
ــنبه ۳۱  ــروز دوش ــه ام ــت: در جلس ــی گف ــا فرج غامرض
ــم  ــد فیل ــرر ش ــش مق ــی نمای ــورای صنف ــاه ش خردادم
ســینمایی »دراکــوال« بــه کارگردانــی رضــا عطــاران از 
چهارشــنبه ۹ تیرمــاه بــه صورت آزاد در ســینماهای کشــور 
ــران  ــه از اک ــک هفت ــت ی ــد از گذش ــود و بع ــران ش  اک
بــا ســرگروهی کــورش بــه نمایــش خــود در ســینماهای 

کشــور ادامــه دهــد. 
وی ادامــه داد: »زاپــاس« بــه کارگردانــی بــرزو نیک نــژاد 
اکــران  اســتقال  گــروه  در  تیرمــاه   ۹ چهارشــنبه  از 
می شــود. همچنیــن فیلــم ســینمایی »دختــر« بــه 
کارگردانــی رضــا میرکریمــی نیــز از چهارشــنبه ۲ تیرمــاه 
در گــروه ســینمایی آزاد اکــران می شــود و بعــد از اینکــه 
فیلــم »ننــه نقلــی« از کــف فــروش افتــاد، »دختــر« در 

ــود. ــران می ش ــا اک ــروه ماندان گ

»دم سرد« در ایتالیا
ــاس رزیجــی در  ــی عب ــه کارگردان ــم »دم ســرد« ب فیل

ایتالیــا نمایــش داده می شــود. فیلــم »دم ســرد« 
بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی عبــاس رزیجــی کــه 
به تازگــی تمــام مراحــل فنــی خــود را بــه اتمــام 
ــا  ــی خــود را ب رســانده اســت، اولیــن حضــور بین الملل

اکــران در ایتالیــا آغــاز می کنــد. 
رییــس جشــنواره »ســاونتو«  لوئیجــی کامپانولــه، 
ایتالیــا کــه چنــدی پیــش بــرای برگــزاری ورک شــاپ 
ــرده  ــفر ک ــران س ــه ای ــم« ب ــی فیل ــش بین الملل »پخ
 بــود، فیلــم »دم ســرد« را بــرای اکــران در ایتالیــا 
و بــازار فیلمــی کــه در ۱۰ کشــور جهــان برگــزار می کنــد 
ــاره »دم ســرد«  ــه درب ــرد. کامپانول ــران انتخــاب ک از ای
گفــت: عــاوه بــر بازی هــای عمیــق بازیگــران و روایــت 
نــرم، شــخصی و جدیــد کارگــردان در ســینما، آنچــه مــرا 
بــه پخــش جهانــی ایــن فیلــم راغــب کــرد ایــن اســت 
کــه فیلــم »دم ســرد« مجموعــه ای از تمــام چیزهــای 
ــع  ــا جم ــک ج ــم در ی ــا ه ــه ب ــت ک ــوب سینماس خ

شــده اند.
 بیتــا بــادران، مجیــد مظفــری، نــادر نادرپــور، پریچهــر 
ــه  ــزت ال ــولی و ع ــین رس ــی، یاس ــا مای ــی، کیمی ریال

ــم هســتند. ــن فیل ــی ای ــر بازیگــران اصل ــی ف رمضان

اخبار کوتاه 

برنامه سینماهای اصفهان

امــرهللا احمدجــو، در حــال حاضــر مشــغول نوشــتن دیالوگ هــای ســریال 
»ســلمان فارســی« اســت کــه قــرار اســت داود میرباقــری آن را بســازد. 
ــریال  ــن س ــتان ای ــاره داس ــو درب ــع، احمدج ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ  ب
ــت؛  ــگارش اس ــال ن ــخصیت ها در ح ــوی ش ــت: گفت وگ ــی آن گف ــای روای و فض
ــه خــرج می دهــم و ایــن باعــث می شــود کــه  ــان وســواس ب ــه مــن همچن البت
رونــد کار طوالنــی شــود. وی بــا اشــاره بــه قصــه »ســلمان فارســی« توضیــح داد: 
داود میرباقــری قصــه ســلمان را از زمــان تولــد ایــن شــخصیت آغــاز کــرده اســت. 
البتــه از آنجایــی کــه از آن تاریــخ اطاعــات جزیــی در دســت اســت، بخشــی از 
ــاکان جــی  ــدر ســلمان از م ــال پ ــور مث ــه ط ــزه شــود؛ ب ــد دراماتی ــه بای فیلمنام
ــدر او اطاعــات  ــی مــا از پ ــادی داشــته اســت؛ ول ــروت زی ــوده و ث ــان ب در اصفه
 دیگــری نداریــم و بخشــی از داســتان دربــاره شــرایط زندگــی وی در ایــران 

و همچنین مسایل پیرامونی او به صورت داستانی در فیلمنامه وارد می شود.
  داستان سلمان فارسی از یک شک آغاز می شود

ایــن کارگــردان و فیلمنامه نویــس دربــاره ابتــدای قصــه »ســلمان فارســی« 
ــی از  ــا قوانین ــت و او ب ــوار اس ــلمان ناهم ــن س ــایلی در ذه ــد: مس ــادآور ش ی
ــب آور  ــا تعج ــی از آن ه ــرش بعض ــه نظ ــه ب ــود ک ــه می ش ــدان مواج ــوی موب س
ــدارد  ــک وامی ــه ش ــلمان را ب ــت س ــج اس ــری رای ــان او ام ــه در زم ــتند. آنچ هس
و او شــروع می کنــد بــه پرســیدن ســواالت ممنــوع و بعــد از آن ســفری 
را آغــاز می کنــد. احمدجــو دربــاره نــگارش دیالوگ هــا و زمانــی کــه بــرای 
می نویســم  را  گفت وگوهــا  مــن  کــرد:  عنــوان  می کنــد،  صــرف   آن هــا 
ــلط  ــان مس ــاره آن زم ــات الزم درب ــه جزیی ــا ب ــرای درآوردن دیالوگ ه ــد ب و بای
شــوم. بایــد گفت وگوهــا بــرای مــن مطلــوب باشــد و بــرای ایــن کار حداقــل روزی 

ــم. ــان صــرف می کن ۱۰ ســاعت زم
  طنازی، وجه مشترک احمدجو و میرباقری

ــی  ــدی و تاریخ ــی ج ــه فضای ــن اینک ــری در عی ــای میرباق ــه داد: کاره وی ادام
دارد، امــا گاهــی در همــان آثــار صــدر اســامی از طنــز ظریــف و زیرپوســتی بهــره 
می گیــرد. نمایشــنامه هایش اغلــب طنــز هســتند یــا در کارهــای ســینمایی مثــل 
»آدم برفــی« کا بــه ســمت کمــدی مــی رود. مــن هــم در »تفنــگ ســرپر« کــه 
ــه شــخصیت ها  ــا ب ــا بن ــه در کاره ــازی دارم ک ــی طن  ماجــرای تلخــی اســت نوع
و موقعیت هــا تفــاوت دارد. احمدجــو در پایــان بــا اشــاره بــه مثالــی بیــان کــرد: بــه 
طــور مثــال شــخصیت ولیــد در ســریال »امــام علــی)ع(« طنازی هــای زیــادی 
دارد و میرباقــری اســتاد خلــق چنیــن طنزهایــی اســت. در ســریال »مختارنامــه« 
هــم هــر جــا کــه فضــا و موقعیــت بــه او اجــازه داده، طنــز را فرامــوش نمی کنــد 
ــد.  ــه بزن ــودن کار ضرب ــت و ســنگین ب ــه جدی ــرار نیســت ب ــز ق ــن طن ــه ای و البت
ــی  ــه او کار خوب ــا فیلمنام ــب دیالوگ هــای مــن ب ــدوارم ترکی ــت مــن امی در نهای

باشــد.

کارگردان: هومن سیدی
نویسنده: هومن سیدی

بازیگــران: طنــاز طباطبایــی، نویــد محمــدزاده، ســعید چنگیزیــان، بهنــاز 
جعفــری، رضــا بهبــودی، بهــزاد عمرانــی، رعنــا آزادی ور. 

فیلــم ســینمایی »خشــم و هیاهــو« ســومین ســاخته هومــن ســیدی 
ایــن روزهــا روی پــرده حضــور دارد. »خشــم و هیاهــو« اثــری اجتماعی 
ــها  ــی و ش ــر محمدخان ــی ناص ــرای زندگ ــاس ماج ــر اس ــه ب ــت ک اس

جاهــد و قتــل همســر محمدخانــی نوشــته شــده اســت. 
فیلم هــای »اعترافــات ذهــن خطرنــاک مــن«  هومــن ســیدی، 
»ســیزده« و فیلــم ویدیویــی »آفریقــا« را کارگردانــی کــرده اســت. فیلــم 
ــنواره  ــن جش ــی و چهارمی ــابقه س ــش مس ــو« در بخ ــم و هیاه »خش

ــم فجــر حضــور داشــت.  فیل
ــزه  ــرداری و جای ــن فیلمب ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــو« س ــم و هیاه »خش
ویــژه هیئــت داوران را دریافــت کــرد و در بخش هــای بهتریــن طراحــی 
ــرد  ــش اول م ــر نق ــن بازیگ ــدا، بهتری ــن ص ــاس، بهتری ــه و لب صحن

ــود.  ــزد شــده ب ــر نقــش اول زن نام ــن بازیگ بهتری
ایــن فیلــم در ابتــدا قــرار بــود داســتان یــک بازیگــر باشــد کــه پروانــه 
ــل  ــه فوتبالیســت تبدی ــر ب ــن بازیگ ــی، ای ــا تغییرات ــت. ب ســاخت نگرف
ــه  ــرد. دفع ــت نک ــاخت موافق ــه س ــورای پروان ــم ش ــاز ه ــا ب ــد؛ ام ش
ســوم ایــن شــخصیت بــه یــک خواننــده تبدیــل شــد. فیلــم »خشــم 
و هیاهــو« دومیــن همــکاری هومــن ســیدی و ســعید ســعدی بعــد از 

»ســیزده« اســت.

امرهللا احمدجو:
داستان سلمان فارسی از یک شک آغاز می شود

معرفی فیلم
خشم و هیاهو

سینما قدس اصفهان
رسوایی 2

 آاادت نمی کنیم

سینما سپاهان اصفهان
 من سالوادور نیستم

یک دزدی عاشقانه
بارکد/کفش هایم کو؟

بارکدسینما ساحل اصفهان

سینما خانواده اصفهان
ایستاده در غبار

 ننه نقلی/دلبری

ابد و یک روزسینما فلسطین اصفهان

سینما فرهنگیان اصفهان
ننه نقلی
بادیگارد 

10 سال پوستر تئاتر ایران
ی مســتقل، شــامگاه شــنبه بــا نمایــش پوســترهای 10 ســال گذشــته تئاتــر ایــران بــا عنــوان »بــه طــور  نخســتین نمایشــگاه گالــر

مســتقل« افتتــاح شــد.

در قاب تصویر

رییس سازمان سینمایی:
آمادگی انتشار فیش حقوقی خود و قبلی ها را دارم



حاجصفی
آتشتازهفصلنقلوانتقاالت

ــا  ــران ب ــال ای ــای فوتب ــپ پ ــتاره چ ــی، س ــاج صف ــان ح احس
جدیــت تبدیــل بــه یکــی از اهــداف احتمالــی اســتقالل در فصل 

نقــل و انتقــاالت شــده اســت. 
حــاج صفــی کــه فصــل گذشــته در تیــم اف اس وی فرانکفــورت 
ــر از  ــته پایین ت ــه دس ــم ب ــن تی ــقوط ای ــا س ــرده و ب ــازی ک ب
ــان در  ــت، همچن ــده اس ــدا ش ــم ج ــن تی ــان ای ــع بازیکن جم
ــان  ــی اســت؛ امــا علیرضــا منصوری ــال اروپای انتظــار یــک انتق
ســرمربی اســتقالل بــه یکــی از دوســتانش اعــالم کــرده 
 کار توافــق بــا حــاج صفــی تــا حــد زیــادی پیــش رفتــه 

است. 
حــاج صفــی کــه یــک اصفهانــی متعصــب و از ســمبل های ایــن 
تیــم زردپوشــان اصفهــان اســت، در عیــن حــال از ســپاهان هــم 
ــی در  ــای خال ــک ج ــا ی ــدی دارد و اصفهانی ه ــنهادی ج پیش
فهرســت 18 نفــره تیمشــان بــرای وی خالــی کرده انــد تــا شــاید 

بتوانــد او را دوبــاره بــه تیــم خــود اضافــه کنــد. 
اتمــام  از  تــا قبــل  او  دربــاره حاج صفــی گفتــه می شــود 
ــرد.  ــد ک ــاب نخواه ــود را انتخ ــازه خ ــم ت ــورو تی ــای ی رقابت ه
ــل و  ــم در فصــل نق ــک شــکار مه ــوان ی ــه عن ــه هرحــال او ب ب
ــه  ــد البت ــت و ص ــی اس ــم مدع ــه دو تی ــورد توج ــاالت م انتق
ــی  ــال احتمال ــرای انتق ــود را ب ــالش خ ــز ت ــر نی ــای دیگ تیم ه

ــرد. ــد ک او خواهن

نصاریهمطالییپوششد
حکیــم نصــاری بــا عقــد قــرارداد یــک ســاله بــه صنعــت نفــت 
آبــادان پیوســت. حکیــم نصاری، هافبــک فصــل قبــل اســتقالل 
خوزســتان کــه اصالتــا آبادانــی اســت بــا مســئوالن ایــن تیــم 
بــه توافــق رســید و بــرای یــک فصــل بــه ایــن تیــم پیوســت. 
ــت مسجدســلیمان را در  ــوالد و نف ــازی در ف نصــاری ســابقه ب
ــن  ــران زاده، دومی ــف عم ــس از حنی ــاری پ ــه دارد. نص کارنام

ــود. ــرای لیــگ شــانزدهم ب ــد نفتی هــا ب خری

مافوتبالولزراروینقشهآوردیم
تیــم فوتبــال ولــز بــا درخشــش بازیکنانــی چــون »آرون رمزی« 
و »گــرث بیــل« اکنــون بــه عنــوان صدرنشــین گــروه B راهــی 
ــده  ــورو ۲۰1۶ ش ــای ی ــی رقابت ه ــتم نهای ــک هش ــه ی مرحل

اســت. 
هافبــک تیــم فوتبــال ولــز می گویــد کاری کــه انجــام داده انــد 
افتخارآفریــن بــوده؛ بــا ایــن حــال حضــور در ایــن مرحلــه بــرای 

آن هــا راضــی کننــده نیســت. 
»آرون رمــزی« گفــت: می خواســتیم بــه ایــن تورنمنــت بیاییــم 
ــه از  ــم ک ــان دهی ــم و نش ــه بیاوری ــز را روی نقش ــال ول و فوتب
چــه ظرفیتــی برخورداریــم. ایــن چیــزی اســت کــه مــا واقعــا 
ــش  ــه انجام ــق ب ــم موف ــر می کن ــم و فک ــش بودی ــه دنبال ب

شــده ایم.

کوتاه از ورزش

بوکسورهایحرفهایالمپیک
برسردوراهی

فدراســیون جهانــی بوکــس اعــالم کــرد: بوکســورهای حرفــه ای 
ــی  ــن الملل ــد، مقام هــای بی ــو شــرکت کنن ــک ری ــه در المپی ک
ــه ای  ــورهای حرف ــرا بوکس ــد داد. اخی ــت خواهن ــود را از دس خ
ــا  ــد؛ ب ــرکت کنن ــو ش ــک ری ــا در المپی ــد ت ــدا کردن ــازه پی اج
ایــن حــال فدراســیون جهانــی از ایــن مســئله راضــی نیســت 
ــیب دیدگی  ــش آس ــث افزای ــن کار باع ــه ای ــت ک ــد اس و معتق
ــی بعــد از بررســی ایــن  بوکســورها می شــود. فدراســیون جهان
مســئله اعــالم کــرد بوکســورهای حرفــه ای حاضــر به شــرکت در 
المپیــک، بایــد محــروم شــوند. فدراســیون جهانــی اعــالم کــرد 
بوکســورهایی کــه مقــام نداشــته باشــند نیــز در صــورت شــرکت 
ــه مــدت یــک ســال از رنکینــگ خــارج می شــوند. در المپیکب

حریفانبهالمپیکفکرمیکنند
دریافــت کننــده تیــم ملــی والیبــال ایــران بعــد از اتمــام 
بازی هــای هفتــه نخســت لیــگ جهانــی گفــت: لیــگ جهانــی 
بهتریــن تــدارکات بــرای تیم هاســت و همــه حریفــان در فکــر 

ــتند.  ــک هس المپی
حمــزه زرینــی بــا اشــاره بــه دیدارهــای تیــم ملــی والیبــال ایران 
ــرای  ــا ب ــه تیم ه ــت: هم ــی گف ــگ جهان ــت لی ــه نخس در هفت
ــوش  ــوع را فرام ــن موض ــد ای ــا نبای ــد؛ ام ــه آمدن ــب نتیج کس
ــز روی المپیــک  کــرد کــه همــه کشــورها تمــام توانشــان را نی
بازی هــای  بهتریــن  می توانــد  جهانــی  لیــگ  می گذارنــد. 
تدارکاتــی بــرای تیم هــا باشــد تــا بــه آمادگــی کامــل در المپیــک 

هــم برســند.

جلسهبرانکوبابازیکنانملیپوش
پرسپولیس

برانکــو ایوانکوویــچ، ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس پــس 
ــا  ــر خــود جلســه ای را ب ــروز در دفت ــح دی ــت صب ــن نوب از تمری
 ملی پوشــان برگــزار کــرد و برنامــه تیــم و شــرایط موجــود 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــریح ک ــان تش ــرای بازیکن را ب
برانکــو و کارلــوس کــی روش در روزهــای گذشــته درگیری هــای 
رســانه ای شــدیدی بــا هــم داشــته اند. بــه نظــر می رســد 
ــن  ــه ای ــاط ب ــپولیس بی ارتب ــان پرس ــا بازیکن ــو ب ــه برانک جلس

نباشــد. درگیری هــا 

افشینباپیراهناستقالل
ــی اش  ــم نهای ــره تصمی ــوان باالخ ــته مل ــل گذش ــم فص  مهاج
ــن  ــر ت ــتقالل را ب ــن اس ــد پیراه ــل بع ــرای فص ــت و ب را گرف
خواهــد کــرد. آرش افشــین کــه روز گذشــته بــا اســتقالل 
قــرارداد امضــا کــرد، بالفاصلــه بــه تمریــن اســتقالل آمــد و برای 
لیــگ شــانزدهم در کنــار ســایر بازیکنــان اســتارت زد. بــا توجــه 
ــم فصــل اول فصــل گذشــته از  ــن بازیکــن در نی ــه ای ــه اینک ب
ــن آزاد  ــوان بازیک ــه عن ــود، او ب ــا جــدا شــده ب ــع ملوانی ه جم
بــا اســتقالل قــرارداد امضــا کــرده اســت و امیــدوار اســت بتوانــد 
در پیراهــن تیــم جدیــدش بــه روزهــای خــوب خــود برگــردد.

همگام با ورزش

   رقابت هــای جــام ملت هــای اروپــا ۲۰1۶ در 
سرویس ورزش

 بردیا عباس زاده 
داعــش  همــه،  کــه  شــد  شــروع   حالــی 
را بزرگ تریــن تهدیــد ایــن مســابقات می دانســتند؛ امــا ایــن 
بارحالــی خــون در پاریــس جــاری شــد و دســت داعــش در کار نبود. 
خودمانی تــر  اصطــالح  بــه  یــا  فوتبــال  هولیگان هــای 
ــه روح  ــد ک ــی زدن ــه رفتارهای ــال دســت ب »تماشــاگرنما«های فوتب

فوتبال را آزرد.
تاریخچههولیگانیسم

هولیگانیســم از آن دســت واژه هایــی اســت که بــرای تعریــف آن باید 
ســراغ مصداق هایــش رفــت. مصــداق هولیــگان کســی اســت کــه به 
ــه، خشــونت بار و  ــه رفتارهــای تخریب گران ــدار دســت ب ــوان طرف عن
عمومــا غیرقانونــی می زنــد. در فارســی معمــوال واژه »تماشــاگرنما« 
را معــادل هولیگانیســم بــه کار می برنــد. بــا وجــود اینکــه طرفــداران 
ــوند  ــناخته می ش ــگان ش ــوان هولی ــا عن ــتر ب ــال بیش ــن فوتب  خش
و اساســا هولیگانیســم ابتــدا در فوتبــال شــکل گرفــت، امــا ممکــن 
اســت طرفــداران هــر موضــوع دیگــری نیــز دســت بــه رفتارهایــی 
بزننــد کــه عنــوان هولیــگان بــه آن هــا داده شــود. عــالوه بــر 
ــه  ــات تخریبگران ــه اقدام ــت ب ــه دس ــی ک ــا کس ــگان ی ــن، هولی  ای

و خشونت بار می زند را نباید با طرفدار صرف یکی دانست.
چرافوتبال؟

اگــر چــه می تــوان ردپــای هولیگانیســم را در دیگــر ورزش هــا نیــز 
پــی گرفــت، امــا بیــش از هــر ورزش دیگــر، ایــن پدیــده بــا فوتبــال 
ــام می بریــم  گــره خــورده اســت؛ امــا چــرا وقتــی از هولیگان هــا ن
ــز  ــم؟ مرک ــر می آوری ــی را به خاط ــای فوتبال ــه هولیگان ه بالفاصل
 تحقیقــات فوتبــال انگلســتان می گویــد یکــی دیگــر از دالیــل 

را بایــد در ریشــه های غیرطبقاتــی ورزش فوتبــال دانســت. فوتبــال 
ورزشــی متعلــق بــه همــه طبقــات جامعــه اســت. فوتبــال یکــی از 
ورزش هــای موردعالقــه بچه هــای تمــام دنیاســت؛ چــه فقیــر و چــه 
ــت  ــده اس ــث ش ــن باع ــواد؛ همی ــه بی س ــواد و چ ــه باس ــی، چ غن

ــد. ــدا کن ــن الیه هــای جامعــه هــم نفــوذ پی ــال در عمیق تری فوتب
ذاتمردانهفوتبال

ــی  ــر شــکل گیری هولیگانیســم فوتبال ــل دیگ ــن، دلی ــر ای ــالوه ب  ع
را بایــد در ذات مردانــه فوتبــال جســت وجو کــرد. امــروزه همــه مــا 
 می دانیــم کــه در کنــار تیم هــای قدرتمنــد فوتبــال مــردان در جهــان

زنــان زیــادی هــم هســتند کــه پــا بــه تــوپ می شــوند. امــا فوتبــال 
چــه در آغــاز شــکل گیری و چــه اکنــون و بــا وجــود حضــور مدعیــان 
َقــَدری مثــل زنــان فوتبالیســت، همچنــان ورزشــی بــا غلبــه مــردان 
اســت. مرکــز تحقیقــات فوتبــال انگلســتان حتــی پــا را از ایــن هــم 
فراتــر گذاشــته و می گویــد در انگلســتان کــه هولیگان هــای آن 
ــال  ــابقه فوتب ــتند، مس ــان هس ــای جه ــن هولیگان ه از معروف تری
نوعــی مبــارزه نمادیــن بــرای مــردان طبقــات پاییــن جامعــه 
ــردان  ــن م ــه ای ــت ک ــل اس ــن  دلی ــه  همی ــود؛ ب ــوب می ش محس
ــیار  ــی بس ــرمایه گذاری عاطف ــات س ــن طبق ــال در ای ــدار فوتب طرف

زیــادی روی فوتبــال انجــام می دهنــد. بــا وجــود ایــن دالیــل، بــاز 
ــا  ــوان تنه ــال، نمی ت ــرای مث ــت؛ ب ــری پابرجاس ــواالت دیگ ــم س ه
ماهیــت مردانــه فوتبــال را دلیلــی بــر هولیگانیســم دانســت؛ چــرا که 
ــان  ــر در جه ــز در حال حاض ــری نی ــن تر و مردانه ت ــای خش ورزش ه
وجــود دارد؛ بــرای مثــال، می تــوان بــه ورزش هایــی ماننــد بوکــس 
یــا فوتبــال آمریکایــی اشــاره کــرد. همچنیــن اگــر بخواهیــم بپذیریم 
بازتاب دهنــده  و  مبــارزه طبقاتــی  از  نمــادی  فوتبــال  مســابقه 
تمایــالت طبقــات محــروم جامعــه بــرای پیــروزی و بیــرون  رفتن از 
وضعیتشــان اســت، پــس چــرا شــاهد درگیــری بیــن هولیگان هــا 
ــاعات  ــر از س ــاعاتی غی ــگاه ها و در س ــر از ورزش ــی غی در مکان های
ــی  ــه نتایج ــود ب ــات خ ــز در تحقیق ــن مرک ــتیم. ای ــابقه نیس مس
ــد؛  ــواالت باش ــن س ــرای ای ــخی ب ــاید پاس ــه ش ــه ک ــت یافت دس
ــت.  ــن آن هاس ــا س ــای هولیگان ه ــی از ویژگی ه ــال یک ــرای مث ب
ــر خــود  ــه از عم ــه ســومین ده ــرادی هســتند ک ــوال اف ــا معم آن ه
ــنین ۲۰- ۳۰  ــن س ــا بی ــوال هولیگان ه ــی معم ــد؛ یعن را می گذرانن
ــی  ــی خاص ــای هیجان ــا ویژگی ه ــن ب ــن س ــد. ای ــرار دارن ــال ق س
ــه آن  ــه ب ــت ک ــل اس ــن  دلی ــه  همی ــاید ب ــود و ش ــناخته می ش ش
دوران اوج جوانــی گفتــه می شــود. البتــه نبایــد ایــن موضــوع را نیــز 
نادیــده گرفــت کــه لیدرهــای هولیگان هــا معمــوال در ســنین باالتــر 
ــتند  ــی هس ــوال جوانان ــا معم ــن، هولیگان ه ــر ای ــالوه ب ــتند. ع هس
ــارت ســاده تر ــه عب ــه  لحــاظ اقتصــادی مســتقل نیســتند. ب ــه ب  ک

اجتماعــی  موقعیــت  و  هســتند  بیــکار  هولیگان هــا   معمــوال 
ــرد  ــود ف ــث می ش ــا باع ــه این ه ــد. هم ــی ندارن ــادی باثبات و اقتص
ــی  ــرای از دســت دادن نداشــته باشــد و به راحت ــز ارزشــمندی ب چی

ــد. ــد، دســت بزن ــه می خواه ــر کاری ک ــه ه ب

نگاهی به پدیده هولیگانیسم

مردم علیه فوتبال

ــانزدهم  ــگ ش ــای لی ــاز رقابت ه ــا آغ ــر از ۴۰ روز ت ــه کمت در فاصل
ــی  ــگاه ط ــن باش ــت و ای ــخص اس ــم نامش ــای ق ــت صب وضعی
چنــد روز آینــده آبســتن حــوادث گوناگونــی خواهــد بــود. در حالــی 
ــی  ــت و کس ــال اس ــی فوتب ــی اهال ــت، نگران ــا نف ــن روزه ــه ای ک
ــد  ــه خواه ــانزدهم چ ــگ ش ــم در لی ــن تی ــف ای ــد تکلی نمی دان

شــد، از باشــگاه صبــای قــم نیــز اخبــار مشــابهی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــوش می رس ــه گ ب
ــت گذشــته  ــه در دول ــی اســت ک ــر تیم ــا دیگ صب
ــه اســتانداری قــم هبــه شــد و بالتکلیفــی ایــن  ب
ــی  ــن انتقال های ــی چنی ــر ناکام ــار دیگ ــگاه ب  باش

را به اثبات می رساند. 
در شــرایطی کــه در چنــد روز گذشــته اخبــاری 

ــی، محســن  ــان مبعل ــی همچــون ایم ــر حضــور بازیکنان ــی ب مبن
فــروزان و ... در ایــن تیــم شــنیده می شــد، امــا نامشــخص 
بــودن وضعیــت مالکیتــی ایــن باشــگاه قمــی و آنچــه بــی تعهــدی 
ــم  ــن تی ــوان شــده، وضعیــت ای ــن باشــگاه عن ــد ای ــدار جدی  خری

را با مشکالت زیادی روبه رو کرده است. 

علــی دایــی، ســرمربی فصــل گذشــته صبــای قــم نیــز هنــوز بــرای 
مانــدن در ایــن تیــم و ادامــه کار بــا صبــا بــه جمــع بنــدی نرســیده 
و برخــالف اخبــار روزهــای گذشــته، او هیــچ قــراردادی را با باشــگاه 

صبــا بــه امضــا نرســانده اســت. 
ــه دلیــل بدقولــی  همچنیــن از ایــن باشــگاه خبــر می رســد کــه ب
ــم در  ــن تی ــد ای ــان جدی ــا، بازیکن ــان صب صاحب
همیــن ابتــدای کار قصــد فســخ قراردادهــای خــود 
را بــا ایــن باشــگاه دارنــد. شــهبازی، حامــی مالــی 
ــی مدنظــر مــن  ــای دای ــد: آق ــم می گوی ــای ق صب
ــخصی  ــرف ش ــت؛ از ط ــرمربیگری نیس ــرای س ب
کــه قبــال سرپرســت تیــم ملــی بــوده، آقــای دایــی 
ــغ  ــده پیشــنهاد شــد؛ ولــی مــن گفتــم مبل ــه بن ب
قــرارداد او بســیار زیــاد اســت و عوامــل اجرایــی زیــادی هــم دارد. 
ــارد  ــش از 5-۴ میلی ــروه کادر بی ــک گ ــرای ی ــم ب ــا نمی توانی م
تومــان هزینــه کنیــم. بایــد قراردادهــای معقولــی ببندیــم کــه بعــدا 
تــوان پرداخــت آن را داشــته باشــیم، نــه اینکــه چنــد مــاه بعــد در 

واریــز پــول بازیکنــان بــه مشــکل بخوریــم.

صبایقم،جدیدترینتیمبالتکلیفلیگ
ــو درآورد و او  ــه زان ــان را ب ــردار جه ــن وزنه ب ــگ، بهتری دوپین
ــرار  ــن افتخــارات خــود ق در آســتانه از دســت دادن مهم تری
ــه ایــن  ــردار مطــرح قزاقســتانی ب ــه ب دارد. ایلیــا ایلیــن، وزن
ــچ  ــوب هی ــوالد ســرد مغل ــا پ ــرد ب معــروف اســت کــه در نب

ــه ای نشــده اســت.  وزن
او تاکنــون در هیــچ رقابــت بیــن المللــی دوم 
نشــده و تمــام ویتریــن مدالــی او را طــال پــر 
کــرده اســت. ایلیــا تنهــا وزنــه بــرداری اســت 
کــه در ســه وزن متفــاوت مــدال طــالی 
ــز  ــه وزن نی ــر س ــرده و در ه ــب ک ــان کس جه
 رکــورددار جهــان )در دو رده ســنی بزرگســاالن 
بــردار  وزنــه  ایــن  اســت.  نوجوانــان(  و 

عنــوان  توانســت   ۲۰15 و   ۲۰1۴ ســال های  در  همچنیــن 
ــد.  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــان را ب ــردار جه ــن وزنه ب بهتری
ــن  ــرادش نیســت و ای ــق م ــر وف ــر روزگار ب ــون دیگ ــا اکن ام
ــن افتخــارات  ــردار در آســتانه از دســت دادن مهم تری ــه ب وزن
ــد  ــرای صی ــا در شــرایطی کــه خــود را ب خــود قــرار دارد. ایلی

ــت شــدن  ــا مثب ســومین طــالی المپیــک آمــاده می کــرد ب
ــاید  ــاق ش ــن اتف ــه همی ــد ک ــه رو ش ــش روب ــت دوپینگ تس
 پایانــی بــر داســتان ایلیــای افســانه ای باشــد. کمیتــه 
ــک ۲۰۰8 و ۲۰1۲ را  ــای المپی ــک نمونه ه ــی المپی ــن الملل بی
دوبــاره آزمایــش کــرد و تســت ایلیــا در هــر دو المپیــک مثبت 
اعــالم شــد. اگــر نمونــه دوم ایــن وزنــه بــردار 
ــر از دســت  هــم مثبــت باشــد، ایلیــا عــالوه ب
ــی  ــورد جهان ــک، دو رک ــالی المپی  دادن دو ط
اگــر حریفــان  از دســت می دهــد.  نیــز   را 
ــدان  ــتند او را از می ــا نتوانس ــنگین وزنه ه و س
ــت  ــن اس ــون ممک ــد، اکن ــرون کنن ــت بی رقاب
دوپینــگ، ایــن پدیــده وزنــه بــرداری جهــان را 
بــه زانــو درآورد. او دارنــده ۴ مــدال طــالی جهانــی، ۲ مــدال 

طــالی المپیــک و ۲ مــدال طــالی آســیایی اســت.
 او رکــورددار دو ضــرب و مجمــوع جهــان و المپیــک اســت در 
وزن هــای 9۴ و 1۰5 کیلوگــرم اســت. این هــا فقــط بخشــی از 

افتخــارات ایــن افســانه وزنــه بــرداری قــزاق اســت.

دوپینگ،پایانداستانایلیایافسانهای

ــور  ــا حض ــهر ب ــاهین ش ــتان ش ــه در شهرس ــات ک ــاری حی ــی ج ــه رادیوی در برنام
ــهر  ــاهین ش ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــد، ریی ــزار ش ــردم برگ ــف م ــرهای مختل قش
ــا وجــود آب هــای بیــن المللــی ماننــد خلیــج فــارس و دریــای  ســوال کــرد: چــرا ب
ــع در داخــل اســتفاده نمی شــود  خــزر کــه در اطــراف کشــور وجــود دارد از ایــن مناب
کــه کارشــناس در پاســخ گفــت: تامیــن و اســتحصال آب در مقیــاس کالن در 
ــه دیگــر  ــه مــوارد ب ــارات شــرکت های آب و فاضــالب نیســت؛ ایــن گون حــدود اختی
ــرد  ــوان ک ــن عن ــوط می شــود. صالحــی همچنی ــرو مرب ــه وزارت نی شــرکت های تابع
ــه آب در جامعــه  ــج مصــرف بهین ــغ و تروی ــا در تبلی ــه نظــر مــی رســد شــرکت آبف ب
ــل  ــق عم ــیار موف ــه بس ــن زمین ــرق در ای ــرکت ب ــه ش ــی ک ــوده؛ در حال ــق نب موف
ــا تولیــد و پخــش برنامــه بابابرقــی بیشــتر اقشــار  ــه ای کــه ب ــه گون کــرده  اســت؛ ب
جامعــه درصــدد خامــوش کــردن المــپ اضافــی هســتند. پیرامــون ایــن نقطــه نظــر 
ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــرد: ش ــالم ک ــان اع ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــناس ش کارش
ــته  ــف توانس ــی مختل ــای فرهنگ ــد برنامه ه ــا تولی ــر ب ــال های اخی ــان در س اصفه
مصــرف ســرانه آب خانگــی را از 189 لیتــر در شــبانه روز در ســال 8۶ بــه 15۰ لیتــر در 
ــد برنامه هــای فرهنگــی  ــوان درخصــوص تولی ــه می ت ســال جــاری کاهــش دهــد ک
ــد  ــت تولی ــی اس ــال متوال ــه ۳ س ــات ک ــاری حی ــی ج ــه رادیوی ــن برنام ــه همی  ب
و پخــش می شــود اشــاره کــرد و نیــز برنامــه قطــره کــه از ســیمای مرکــز اصفهــان 
ــل  ــددی از قبی ــنواره های متع ــر جش ــال های اخی ــی س ــن ط ــد. همچنی ــش ش پخ
دیــواری  روزنامــه  آب جشــنواره  جلوه هــای  عکــس  و  فیلــم  ملــی  جشــنواره 
ــژه مهدهــای  »بنویســیم آب، بخوانیــم زندگــی«، جشــنواره قاصدک هــای برکــت، وی
کــودک، ... برگــزار شــد و نیــز تاســیس خانــه فرهنــگ آب از جملــه دیگــر اقدامــات در 
ایــن زمینــه اســت. هم اکنــون خانــه فرهنــگ بــا تعامــل بــا اداره آمــوزش و پــرورش 
اســتان اقــدام بــه آمــوزش کــودکان و نوجــوان دربــاره مصــرف بهینــه آب کــرده اســت.
ــان از  ــی در اصفه ــم آب ــران ک ــه بح ــه ب ــا توج ــرا ب ــید: چ ــه پرس ــی در ادام صالح
ــای  ــر آبف ــدزاده مدی ــود؟ احم ــتفاده نمی ش ــد اس ــه تولی ــالب در چرخ ــاب فاض پس
 شاهین شــهر و میمــه در جــواب گفــت: بــر طبــق قانــون، جمــع آوری، انتقــال 
و تصفیــه فاضــالب بــر عهــده شــرکت های آب و فاضــالب در کشــور اســت و آبفــای 
شاهین شــهر بــه بهتریــن شــکل ممکــن اقــدام بــه ایــن عمــل می کنــد؛ امــا مطابــق 
بــا قانــون شــرکت های آب و فاضــالب پــس از تصفیــه فاضــالب پســاب را در اختیــار 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــون ش ــم اکن ــد. ه ــی دهن ــرار م ــه ای ق ــرکت های آب منطق ش
ــهر  ــن ش ــهرداری ای ــار ش ــهر را در اختی ــاهین ش ــالب ش ــه فاض ــه خان ــاب تصفی پس
جهــت آبیــاری فضــای ســبز قــرار داده اســت. همچنیــن در ســال های اخیــر شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان بــا جــذب ســرمایه گــذاری در بخــش خصوصــی بــا انعقــاد 
قراردادهایــی در قالــب بیــع متقابــل، BOO و BOT ، مــاده واحــده تبصــره ۳ پــس 
از اجــرای تعهــدات ســرمایه گذار، پســاب در اختیــار آن هــا قــرار مــی گیــرد کــه عمدتــا 

ــند. ــران می باش صنعتگ
ــهر  ــطحی در ش ــای س ــی آب ه ــن بارندگ ــرا در حی ــید: چ ــهروندان پرس ــی از ش یک
ــر  ــدزاده، مدی ــوال احم ــن س ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــوند ک ــت نمی ش ــع آوری و هدای جم
آبفــای شــاهین شــهر گفــت: در واقــع هدایــت و جمــع آوری آب هــای ســطحی در 
ــازی  ــا مجزاس ــد ب ــهرداری ها بای ــت ش ــت. در حقیق ــهرداری اس ــده ش ــر عه ــهر ب ش
ــه  ــر ب ــن ام ــاره ای ــالب، درب ــبکه فاض ــطحی از ش ــای س ــع آوری آب ه ــبکه جم ش
بهتریــن شــکل اقــدام نماینــد. ایــن درحالــی اســت کــه بیــش از ۴۰ ســال از قدمــت 
ــی   شــبکه فاضــالب شــاهین شــهر مــی گــذرد و فرســودگی شــبکه فاضــالب حوادث
را در ایــن منطقــه بــه همــراه داشــته اســت کــه انتظــار مــی رود بــا بازســازی شــبکه 

فاضــالب شــاهین شــهر از وقــوع حــوادث جلوگیــری شــود.
یکــی از اعضــای شــورای شــهر وزوان ســوال کــرد: بــا توجــه بــه کاهــش دمــا در فصــل 
ــور قدیمــی  ــض کنت ــت تعوی ــی جه ــه و وزوان، چــه اقدامات ــه میم زمســتان در منطق
ــدزاده  ــد؟  احم ــوب نموده ای ــوب و مطل ــس مرغ ــا از جن ــه کنتوره ــا ب ــل آن ه و تبدی
پاســخ داد: در حــال حاضــر شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان دارای بهترین آزمایشــگاه 
تســت کنتــور در کشــور اســت؛ بــه طــوری کــه صددرصــد کنتورهــا قبــل از نصــب مــورد 
بررســی ایــزو ۴۰۶۴ قــرار مــی گیرنــد و مرغوبیــت آن هــا بــه تأییــد آزمایشــگاه تســت 
 کنتــور قــرار مــی گیــرد؛ ســپس کنتورهــا در اختیــار مشــترکین گذاشــته مــی شــود؛ 
ــه کنتورهــای خــود  ــه مــی شــود ک ــه مشــترکین توصی ــن در فصــل ســرما ب  همچنی
را عایــق بنــدی کننــد تــا از ســرما محفــوظ بماننــد و نیــز عمــق حوضچه هــا هــم کــه 

کنتــور در آن قــرار مــی گیرنــد در مهــار ســرما مؤثــر مــی باشــد.
همچنیــن در ایــن برنامــه یکــی از شــهروندان پرســید: بــا اینکــه در ســال های اخیــر 
ــتگاه ها  ــده در دس ــزات کاهن ــتفاده از تجهی ــر اس ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف  ش
از  مختلــف  اداره هــای  هنــوز  امــا  می کنــد،  تاکیــد  مختلــف  ســازمان های  و 
 ابــزار کاهنــده مصــرف آب اســتفاده نمی کننــد؛ مدیــر آبفــای شــاهین شــهر 
ــران  ــت بح ــتورالعمل مدیری ــق دس ــته طب ــال گذش ــت: در س ــخ گف ــه در پاس و میم
ســتاد بحــران اســتانداری همــه دســتگاه ها ملــزم بــه اســتفاده از تجهیــزات کاهنــده 
شــدند؛ امــا متأســفانه بــه رغــم ایــن ابــالغ حــدود 1۰ درصــد از ادارات شــاهین شــهر 
از ایــن امــر اســتقبال کردنــد و انتظــار مــی رود در ســال جــاری بــا توجــه بــه کمبــود 

منابــع آبــی اداره هــا اســتفاده از تجهیــزات کاهنــده را ضــروری قلمــداد نماینــد.
ــا درخصــوص مجزاســازی  ــرد: آی ــی از ســاکنان شــهر وزوان ســوال ک ــن یک همچنی
شــبکه آبیــاری فضــای ســبز از آب شــرب برنامــه ای در دســتور کار داریــد؟ در 
این بــاره احمــدزاده، مدیــر آبفــای شــاهین شــهر گفــت : بــا تعاملــی کــه میــان آبفــا 
ــده  ــاه آین ــا ۲ م ــر ت ــرر شــد حداکث ــا شــهرداری میمــه و وزوان صــورت گرفــت مق  ب
 شــبکه آبیــاری فضــای ســبز میمــه و وزوان از شــبکه آب شــرب مجــزا شــود 

و نیز گیاهانی مورد کاشت قرار گیرد که در برابر کم آبی مقاوم هستند. 

دومینسلسلهنشستبرنامهرادیوییجاریحیاتباموضوعمدیریتمصرفبهینهآب
درشهرستانشاهینشهر

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مردم علیه فوتبال چهارشنبـــــه  2 تیرماه 61395
ـــمـــاره 185 ســـــال دوم       ݡسݒ

شــهرداری فوالدشــهر در نظــر دارد جهــت اتمــام پــروژه ســاختمان ســالن اجتماعــات گلزار شــهدای فوالدشــهر 
باســتناد شــیوه نامــه امــور ســرمایه گــذاری و مشــارکت در شــهرداری ها بــا روش هــای معمــول مشــارکتی 

بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اقــدام نمایــد. 
ــت  ــذار جه ــه کامــل اســناد فراخــوان شناســایی ســرمایه گ ــت مطالع ــد جه ــرم مــی توانن ــدان محت عالقمن
ــد. خواهشــمند اســت  ــه نماین ــال شــهرداری فوالدشــهر مراجع ــا پرت ــه شــهرداری فوالدشــهر ی مشــارکت ب
ــرم پیشــنهاد  ــل ف ــه تکمی ــت مشــارکت نســبت ب ــت شــرکت در فراخــوان شناســایی ســرمایه گذار جه جه
ــدارک  ــودن م ــت نم ــا پیوس ــوده و ب ــدام فرم ــاء آن اق ــر و امض ــذار( و مه ــرمایه گ ــایی س ــت شناس )جه
ــه حراســت  ــه دبیرخان ــورخ 95/۴/۲1 ب ــت اداری روز دوشــنبه م ــان وق ــا پای ــور ت ــرم مذک درخواســتی در ف
شــهرداری تحویــل داده و پــس از ثبــت آن در دبیرخانــه حراســت، رســید دریافــت نمائیــد. افــرادی کــه بــه 
ــا پایــان مهلــت مقــرر از دبیرخانــه شــماره ثبــت دریافــت  نحــوی مــدارک را ارســال نمــوده ولــی نتواننــد ت

ــود.  ــد ب ــد، از شــرکت در فراخــوان محــروم خواهن نماین
پیشــنهادات رســیده در جلســه کمیتــه فنــی و هیــات عالــی ســرمایه گــذاری شــهرداری فوالدشــهر مطــرح و 
تصمیــم گیــری خواهــد شــد. متعاقبــا از پیشــنهاددهندگان جهــت مذاکــرات فنــی و مالــی دعــوت خواهــد 
شــد و بعــد از آن موضــوع طــی الیحــه ای پیشــنهادی جهــت تصویــب بــه شــورای اســالمی محتــرم شــهر 

ارســال و پــس از تاییــد و تصویــب آن مطابــق آئیــن نامــه مالــی شــهرداری ها اقــدام خواهــد شــد. 

الف ( مشخصات فنی و مالی موضوع فراخوان:
نــام و مشــخصات پــروژه: پارکینــگ طبقاتــی واقــع در مرکــز بــرزن ب فوالدشــهر )جنــب بلــوار شــهداء( بــا 
مســاحت عرصــه حــدود ۴۰۰۰ متــر مربــع شــامل: پارکینــگ عمومــی و فضاهــای تجــاری و خدماتــی جنبــی. 

روش سرمایه گذاری: روش های معمول مشارکتی

ســهم طرفیــن: بــر اســاس پیشــنهاد ســرمایه گــذار کــه بایــد بــا توجــه بــه صرفــه و صــالح شــهرداری باشــد و 
بــه صــورت اعــالم زمــان بهــره بــرداری کل مجموعــه بعــد از تکمیــل پــروژه در بــازه زمانــی مشــخص توســط 

ســرمایه گــذار.

آورده شهرداری فوالدشهر: زمین و پروانه ساختمانی جهت ساخت و احداث ساختمان.
آورده شــریک: تمــام هزینه هــای تهیــه و طراحــی کلیــه نقشــه ها و تاییــدات نظــام مهندســی ســاختمان و 

کلیــه هزینه هــای اجرایــی و تکمیــل ســاختمان از صفــر تــا پایــان پــروژه و بهره بــرداری ســاختمان.

ب( شرایط فراخوان:
ــروژه باشــند.  ــات موضــوع پ ــا عملی ــه متناســب ب ــی و تجرب ــوان اجرای ــد دارای ت ــدگان بای 1- شــرکت کنن
بدیهــی اســت در غیــر اینصــورت هیــات عالــی ســرمایه گــذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری نســبت 

بــه رد پیشــنهادات اقــدام خواهــد نمــود. 

۲- شرکت کنندگان موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولتی و شهرداری ها می باشند. 
۳- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

چاپ  اول 

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت )نوبت دوم(
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حتما بخوانید!
معلم خارجی، بهانه ای برای ...

 یکــی از بزرگ تریــن ســواالت بی پاســخ 
سرویس اجتماعی
هامون رشیدیان

دربــاره مــا ایرانی هــا ایــن اســت کــه بــا ایــن 
ــاب  ــا از کت ــروز م ــل ام ــرا نس ــی، چ ــی غن ــینه فرهنگ پیش
خوانــدن گریــزان اســت. مــا ملتــی هســتیم کــه قدیمی تریــن 
و غنی تریــن کتابخانه هــای دنیــا را داشــتیم. در کتابخانــه 
خواجــه  نصیرالدیــن طوســی )مراغــه( بیــش از ۴۰۰ هــزار جلــد 
کتــاب و نســخه خطــی قدیمــی وجــود داشــت کــه نــگارش 
ــه در  ــت ک ــا دوره ای اس ــان ب ــخ همزم ــن نس ــدام از ای ــر ک ه
اروپــا عــدد کتاب هــای کتابخانه هــای بــزرگ و قدیمــی آن هــا 
ــود  ــا کمتــر از ۱۰۰ کتــاب نمی رســید؛ ایــن درحالــی ب ــه ۱۰۰ ی ب
ــا ۴۰۰ هــزار  ــا حــدود ۲۰۰ ی ــی م ــه در کتابخانه هــای معمول ک
جلــد کتــاب وجــود داشــت. وقتــی امــروزه مــا نســلی داریــم 
کــه فقــط تلویزیــون تماشــا کــرده، در خانــه کتابخانــه ای 
نداشــته و در خانــواده کتابخــوان ندیــده اســت، در مدرســه اش 
ــه یــک انبــاری خــاک گرفتــه  ــه بیشــتر شــبیه ب نیــز کتابخان
بســته و بــدون اســتفاده بــوده، چــه توقعــی می تــوان داشــت 
کــه در جامعــه آن موجــی کــه در جوامــع دیگــر در ارتبــاط بــا 
روزآمــد کــردن اطالعــات و ارتبــاط آن بــا شــغل افــراد ایجــاد 

شده است، خود را نشان بدهد؟
   علل کاهش رغبت به کتاب

علــل کاهــش رغبــت بــه کتــاب و کتابخوانــی  عــالوه بــر 
مطالعــه  فرهنــگ  بــرای گســترش  دولــت،  و   خانــواده 
ــه فرهنگــی مــا یعنــی وزارت  و جســت وجوگری ســه وزارتخان
ــروش، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، وزارت  آمــوزش و پ
ــاوری نقشــی کارســاز دارد؛  ــات و فن ــی و تحقیق ــوزش عال  آم
ــت  ــهم را در هدای ــترین س ــد بیش ــت بای ــان دول ــن می در ای
ــه  ــن مســیر نادرســت ب ــدن ای ــه و برگردان ــه مطالع ــه ب جامع

مســیر اصلــی بــر عهــده داشــته باشــد؛ برخالف ســایر مــواردی 
کــه نبایــد برعهــده دولــت گذاشــته شــود ایــن مــورد ویــژه جــز 
ــد  ــرد و نخواه ــکل نمی گی ــت ش ــت دول ــت و حمای ــا هدای ب

گرفــت. 
بعــد از خانــواده کــه عامــل موثــری در شــکل گیری شــخصیت 
شــکل گیری  اســت،  فرزنــدان  رفتــاری  الگوســازی  و 

شــخصیت افــراد در مدرســه و جامعــه بــه گونــه ای اســت کــه 
ــال در  ــه کام ــت ک ــی اس ــا و امکانات ــر از تصمیم گیری ه متاث

ــت. ــت اس ــار دول اختی
  کمبود درآمدها

ــه  ــن زمین ــردم در ای ــتر م ــی بیش ــکالت اساس ــی از مش یک
مســئله کمبــود درآمدهــا و اداره زندگــی اســت کــه بایــد ایــن 

ــا کمــک دولتمــردان و مســئوالن از  ــزرگ ب ــع ب معضــل و مان
ــردم برداشــته شــود.  ــای م پیــش پ

نقش و جایگاه رسانه ها 
ــاز افــراد جامعــه ایجــاد می شــود، امــا  ــر نی ــر اث ــی ب کتابخوان
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و وجــود چنیــن نیــازی در بیــن 
ــرای آگاه ســازی  ــه خوبــی جــا نیفتــاده اســت. ب مــردم مــا ب
افــراد و ترویــج فرهنــگ مطالعــه بایــد بسترســازی هایی 
خصوصــا  و  مســئوالن  خانــواده،  ســوی کانون های  از 
ــده  ــل های آین ــا نس ــرد ت ــورت گی ــی ص ــاط جمع ــایل ارتب وس
بســیاری  در  امــروزه  باشــند.  نســل هایی کتابخــوان  مــا 
 از کشــورهای آســیایی و اروپایــی مطالعــه جــای خــود 
را بــاز کــرده اســت. در واقــع مــا ملتــی هســتیم کــه قرن هــا 
ــه  ــم، چ ــری بودی ــه بش ــگ و اندیش ــش، فرهن ــدار دان پرچم
ــراث  ــر می ــه ب ــا تکی ــالم. ب ــد از اس ــه بع ــالم و چ ــل از اس قب
ــه بیشــتری  ــه توج ــه مطالع ــد ب ــان بای گرانســنگ فرهنگی م

داشــته باشــیم.
  احساس مسئولیت

عقیــده صاحب نظــران بــر ایــن اســت کــه بــرای ایجــاد 
ــارت را  ــد بیشــترین نظ ــت می توان ــه دول ــن زمین ــر در ای تغیی
ــزی  ــا مراک ــد. طبع ــته باش ــده داش ــه یادش ــه وزارتخان ــر س ب
مثــل صــدا و ســیما کــه بــا بودجه هــای عمومــی اداره 
می شــوند و پاســخگوی مــردم هســتند، همچنیــن مطبوعــات 
کــه پرچمدارهــای پیشــرفت و ترقــی و تجــدد محســوب 
ــه یقیــن بایــد احســاس مســئولیت بیشــتری از  می شــوند ب
خــود نشــان دهنــد و حرکــت بزرگــی را صــورت دهنــد؛ وگرنــه 
وضعیــت مــا در عرصــه کتــاب و کتابخوانــی از ایــن کــه هســت 

نگران کننده تــر خواهــد شــد.

یار مهربان مورد بی مهری ایرانیان

چرا کتاب نمی خوانیم؟

پژوهــش  ســازمان  معــاون  زواره،  طالیــی  حســین   ســید 
ــوزان  ــه دانش آم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــزی آموزش و برنامه ری
دوره ابتدایــی و دانش آمــوزان پایــه پیش دانشــگاهی در سراســر 
ــه  ــدام ب ــد اق ــود بای ــی خ ــای درس ــه کتاب ه ــرای تهی ــور ب کش
ــان  ــا پای ــوزان ت ــرد:  دانش آم ــار ک ــد، اظه ــی کنن ــام اینترنت ثبت ن
ــی  ــه صــورت اینترنت ــود ب ــت ســفارش خ ــرای ثب اردیبهشــت ب

ــا ۱5  ــخ ت ــن تاری ــه ای ــتند ک ــت داش فرص
خردادمــاه نیــز تمدیــد شــد. وی افــزود: 
ممکــن اســت برخــی دانش آمــوزان در بــازه 
ــام  ــه ثبت ن ــق ب ــده موف ــن ش ــی تعیی زمان
ــام را  نشــده باشــند؛ بنابرایــن فرصــت ثبت ن

ــرد.  ــم ک ــد خواهی ــاره تمدی دوب
ــزی  ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــاون س مع
آموزشــی گفــت: ثبــت ســفارش کتاب هــای 
 8 از  ابتدایــی  اول  دانش آمــوزان  درســی 

تیرمــاه آغــاز می شــود و در ایــن بــازه زمانــی، تاریخــی را اعــالم 
ــم  ــا تصمی ــد ی ــام نکرده ان ــه ثبت ن ــرادی ک ــا اف ــرد ت ــم ک خواهی
بــه ویرایــش کتاب هــای درخواســتی دارنــد، در آن تاریــخ 

ــد.  مراجعــه کنن

ــوزان  ــی دانش آم ــاب درس ــفارش کت ــرد:  س ــح ک ــی تصری طالی
ــل  ــه مح ــط مدرس ــی توس ــورت گروه ــه ص ــی ب ــاع خارج اتب

تحصیــل آن هــا انجــام می شــود.
ــامل  ــطه اول ش ــی دوره متوس ــای درس ــه داد: کتاب ه وی ادام
ــم و دوره متوســطه دوم شــامل  ــم، هشــتم و نه ــای هفت پایه ه
پایه هــای دهــم، یازدهــم و دوازدهــم بــه جــز رشــته های فنــی و 
حرفــه ای و کاردانــش از تاریــخ ۲۰ شــهریور 
ــخ ۲3 شــهریور  ــرز از تاری ــران و الب و در ته
توســط کتابفروشــی ها توزیــع می شــود. 
طبــق اعــالم آمــوزش و پــرورش ارایــه 
خدمــات اجبــاری از قبیــل منگنــه، ســیمی 
ــاری  ــروش اجب ــد و ف ــاب، جل ــردن کت ک
ســایر  و  نوشــت افزار  التحریــر،  لــوازم 
کتاب هــای کمــک آموزشــی همــراه بــا 
کتــاب درســی ممنــوع اســت و خانواده هــا 
در صــورت مشــاهده تخلــف، مــوارد را جهــت پیگیــری بــه 
شــماره تمــاس ۰۲۱888۲778 اعــالم کننــد. گفتنــی اســت 
 ثبت نــام کتاب هــای درســی بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه
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شروع ثبت نام کتاب درسی کالس اولی ها از ۸ تیرماه
ــت ــر وزارت بهداش ــای واگی ــت بیماری ه ــز مدیری ــس مرک  ریی
ــده  ــر و پناهن ــت مهاج ــرای جمعی ــران ب ــات بهداشــتی ای اقدام
کــه اغلــب آن هــا اتبــاع افغــان هســتند را تشــریح کــرد. دکتــر 
ــت در  ــات وزارت بهداش ــوص اقدام ــا درخص ــدی گوی محمدمه
زمینــه بهداشــت عمومــی جمعیــت پناهنــده و مهاجــر بــه کشــور 
گفــت: بخشــی از خدمــات بــه صــورت جــاری همیشــه وجــود 

دارد. در همیــن راســتا حــدود ۱۰ تــا ۱5 مرکــز 
ــهرهای  ــای ش ــتی درمانی در اردوگاه ه بهداش
زندگــی  آن  در  پناهنــدگان  مختلــف کــه 
ــه خدمــت هســتند.  ــد، مشــغول ارای می کنن
پایــگاه  ایــن خدمــات در 77  همچنیــن 
پناهنــدگان  بهداشــتی ویــژه مهاجــران و 
ــد  ــا تاکی ــود. وی ب ــه می ش ــز ارای ــان نی افغ
ــر اینکــه در هیچ کــدام از مراکــز بهداشــتی  ب
و درمانــی تفاوتــی میــان ارایــه خدمــات 

میــان جمعیــت ایرانــی و پناهنــدگان وجــود نــدارد، افــزود: همــه 
خدمــات بهداشــتی اولیــه بــرای مهاجریــن و پناهنــدگان رایــگان 
اســت. گویــا ادامــه داد: خدمــات ارتقــای ســالمت و پیشــگیری 
از بیماری هــا، آمــوزش شــیوه زندگــی ســالم، خدمــات بهداشــت 

بــاروری مطابــق خدماتــی کــه بــه مــردم ارایــه می شــود و حتــی 
کمــی بیشــتر از آن، از جملــه اقداماتــی اســت کــه توســط وزارت 
بهداشــت بــرای ایــن جمعیــت انجــام می شــود. رییــس مرکــز 
مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، همچنیــن از 
مــوج جدیــد مهاجرت هــا بــه کشــور ابــراز نگرانــی کــرد و گفــت: 
ــه کشــور  ــد مهاجــرت ب مــا از ســال گذشــته شــاهد مــوج جدی
هســتیم. قبــال بیشــتر کســانی کــه بــه ایــران 
مهاجــرت می کردنــد جویــای کار، جــوان 
ــا  ــد؛ ام ــه بودن ــالم جامع ــراد س ــزو اف و ج
امــروزه بخــش جالــب توجهــی از جمعیــت 
ــاز  ــان و کــودکان هســتند کــه نی مهاجــر، زن
بــه خدمــات و مراقبت هــای ویــژه ای دارنــد 
و برنامــه واکسیناســیون آن هــا بایــد کنتــرل 
ــورهای  ــه در کش ــان اینک ــا بی ــا ب ــود. گوی ش
ــه  ــده، برنام ــر و پناهن ــت مهاج ــدأ جمعی مب
واکسیناســیون بــه قوتــی کــه در ایــران وجــود دارد نیســت، اظهار 
کــرد: مــا مجبــور هســتیم ایــن خألهــا را در یــک فرصــت زمانــی 
ــرد  ــادی می ب ــت زی ــرژی و وق ــه ان ــم ک ــر کنی ــاه پ ــیار کوت  بس

و احتیاج به نیروی انسانی بیشتری دارد. ایسنا

مردم باید »پایپ«ها را بشکنند
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــر لــزوم همکاری 
مــردم بــا دولــت در امــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر تاکیــد کــرد. 
پرویــز افشــار همــه ســطوح اجتماعــی را مبتــال بــه اعتیــاد 
دانســت و ایــن مشــکالت را ناشــی از تغییــر رویکــرد از مــواد 

ســنتی بــه صنعتــی عنــوان کــرد.
ــواد مخــدر ــا م ــارزه ب ــاون کاهــش تقاضــای ســتاد مب   مع
تبلیغــات اغــوا کننــده را موجــب غیرمخــرب دانســتن 
دانســت  مــردم  ذهــن  در  صنعتــی  مــواد   این گونــه 
روانــی  وابســتگی  محــرک  مــواد  و  افــزود: شیشــه  و 
و تخریــب مغــزی بســیار زیــادی دارد و حتــی اثــرات 
آن از مــواد ســنتی بیشــتر اســت. افشــار خاطرنشــان 
چیــزی کــه  از  بیــش  دولتــی  و کارهــای  ســاز  کــرد: 
بــه   دســت  بایــد  مــردم  و  نیســت  می بیننــد،  مــردم 
ــان  ــت و قلی ــه فرص ــد را ب ــن تهدی ــد و ای ــم دهن ــت ه  دس

را به گلدان تبدیل کنند و پایپ ها را بشکنند.

حذف بعضی رشته های کارشناسی ارشد 
ناپیوسته سال 95

رشــته   اعــالم  از  ســنجش  ســازمان  عالــی  مشــاور 
ــا حــذف و اصــالح رشــته های موجــود  محل هــای جدیــد ی
توســط بعضــی دانشــگاه ها خبــر داد. حســین توکلــی 
مشــاور عالــی ســازمان ســنجش گفــت: اطالعیــه ســازمان 
ــر  ــوزش کشــور درخصــوص انتخــاب رشــته ب ســنجش آم
اســاس برنامــه زمانــی پیش بینــی شــده و کارنامــه نتیجــه 
اولیــه آزمــون کارشناســی ارشــد کلیــه داوطلبــان حاضــر در 
ــال 95 از  ــته س ــد ناپیوس ــی ارش ــون کارشناس ــه آزم جلس
ــایت  ــر روی س ــرداد 95 ب ــنبه ۲5 خ ــاعت ۱۲ روز سه ش س

ــت. ــرار گرف ــنجش ق ــازمان س س
ــرد: بعضــی از دانشــگاه ها و موسســات  ــح ک ــی تصری  توکل
ــه اعــالم رشــته محل هــای جدیــد  آمــوزش عالــی اقــدام ب
ــار  ــد از انتش ــود بع ــته های موج ــالح رش ــذف و اص ــا ح ی
دفترچــه شــماره ۲ آزمــون کارشناســی ناپیوســته ســال 95 
نمودند.مراتــب از طریــق دفتــر گســترش آمــوزش عالــی بــه 

ســازمان ســنجش اعــالم شــد. 
ــه ای چهارشــنبه ۲  ــب طــی اطالعی ــذا مرات ــه داد: ل وی ادام
تیــر 95 از طریــق ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 

ــان می رســد.  ــه اطــالع داوطلب ب
ــه  ــه کلی ــرد: ب ــد ک ــنجش تاکی ــازمان س ــی س ــاور عال مش
ــته  ــد رش ــاب ک ــه انتخ ــبت ب ــون نس ــه تاکن ــی ک داوطلبان
محل هــای تحصیلــی و درج آن در فــرم انتخــاب رشــته 
فرصــت  در  می شــود  توصیــه  اکیــدا  نکردنــد  اقــدام 
ــی از  ــل تحصیل ــته مح ــد رش ــاب ک ــرای انتخ ــده ب باقی مان
دفترچــه انتخــاب رشــته اقــدام کننــد. توکلــی ابــراز داشــت: 
بدیهــی اســت پــس از اطالعیــه مذکــور می تواننــد بــرای بــه 

ــد. ــدام کنن ــته اق ــاب رش انتخ

اخبار کوتاه

 معلم خارجی 
بهانه ای برای شهریه های کالن

کیمیــای وطــن: خبــر رســیده اســت کــه بعضــی از 
مــدارس غیرانتفاعــی بــرای گرفتــن پــول بیشــتر از خانواده هــا 
در درس هــای عربــی و انگلیســی از معلم هایــی اســتفاده 
می کننــد کــه شــهروند کشــورهای دیگــر هســتند. آن هــا 
ــان  ــای خارجی شــان از هم ــای زبان ه ــی شــدند معلم ه مدع
ــد.  ــوزش دهن ــد آم ــر می توانن ــن بهت ــتند و بنابرای ــار هس دی
موضوعــی کــه ایــن روزهــا بــه یکــی از دغدغه هــای مســئوالن 
آمــوزش و پــرورش تبدیــل شــده اســت؛ چــرا کــه مســئوالن 
ایــن وزارتخانــه بــر ایــن باورنــد کــه آقــای مایــکل یــا اســتفانی 
کــه در مــدارس غیردولتــی تدریــس می کننــد، هیــچ کــدام در 

ــده اند. ــش نش ــرورش گزین ــوزش و پ آم
 تخلــف شــهریه، بیشــتر از آنکــه تخلــف باشــد نوعــی 
ــدارس  ــران م ــه مدی ــرا ک ــت؛ چ ــون اس ــه قان ــی ب دهن کج
غیردولتــی توجهــی بــه الگــوی تعییــن شــهریه کــه از ســوی 
آمــوزش و پــرورش بــه مــدارس سراســر کشــور ابــالغ 
شــهریه  خودشــان  بــرای  خودشــان  ندارنــد.  می شــود، 
ــت  ــه پرداخ ــور ب ــم مجب ــا ه ــد و خانواده ه ــوب می کنن مص
 آن هســتند؛ از ســوی دیگــر مدیــران ایــن مــدارس پــا 
را فراتــر گذاشــته اند و بــرای گرفتــن شــهریه بیشــتر از 
ــی  ــد. موضوع ــرف می زنن ــی ح ــای خارج ــان و اردوه معلم
کــه یــک منبــع آگاه در وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
»یــک عــده از افــراد فرصت طلــب دنبــال نــام از هــر فرصتــی 
اســتفاده می کننــد تــا پــول بــه دســت آورنــد؛ حــاال مــدارس 
 غیرانتفاعــی برایشــان دکان شــده اســت. مســئوالن آمــوزش 
حــرف  شــهریه ها  دربــاره  چقــدر  هــر  هــم  پــرورش  و 
خودشــان  کار  آن هــا  می دهنــد  بخشــنامه  و   می زننــد 
را می کننــد.« او بــا اشــاره بــه اینکــه نــوع تخلفــات مــدارس 
ــون  ــرد: »هم اکن ــد ک ــت، تاکی ــهریه نیس ــط ش ــی فق غیردولت
در تهــران مدارســی وجــود دارد کــه از معلمــان شــهروند 
اســتفاده  خارجــی  زبــان  درس  بــرای  انگلیــس  کشــور 
می کننــد. بــرای همیــن معلــم کلــی پــول از خانواده هــا 
مــدارس  ایــن  تبلیغاتــی  آگهی هــای  شــما   می گیــرد. 
ــواردی  ــه م ــرای چ ــال ب ــه اص ــوید ک ــه می ش ــد متوج را ببینی
ــا  ــی م ــوال اصل ــد. س ــت می کنن ــه دریاف ــا هزین از خانواده
هــم همیــن اســت کــه ایــن آقــای مایــکل یــا خانــم جولیــن 
ــا از  ــت آی ــی اس ــان انگلیس ــم زب ــدارس معل ــن م ــه در ای ک
 وزارت آمــوزش و پــرورش حکــم معلمــی گرفتــه اســت 

و یا این آقایان و خانم ها گزینش شده اند؟« 
ــوارد  ــر م ــت: »اگ ــران گف ــرورش ته ــوزش و پ ــخنگوی آم س
ــدی  ــورد ج ــا برخ ــا آن ه ــم ب ــدارس ببینی ــی را در م این چنین
ــهروند  ــم ش ــه از معل ــه ای ک ــرای مدرس ــت. ب ــم داش خواهی
ــت  ــت در هیئ ــرده اس ــتفاده ک ــس اس ــرای تدری ــس ب انگلی
نظــارت بــر مــدارس پرونــده تشــکیل شــده اســت و مــا بــه 

ــرد.« ــم ک ــن موضــوع برخــورد خواهی ــا ای ــور جــدی ب ط

گزارش روز  نگرانی وزارت بهداشت از موج جدید مهاجرت ها به ایران

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 93۰59۴ اجرائی موضوع 

به منظور فروش ۴  تاریخ 95/۴/3۱  آقا سید کمال موسوی صالحی در  له  آقا سعید محمدی و  علیه 

تخته فرش ماشینی 3در ۴ متر کارخانه تاالر نقشه ترنج طرح 7۰۰ شانه و شانه حقیقی ۲5۰ تراکم ۱۲۰۰ 

دادگاه حقوقی  اول  احکام شعبه  اجرای  ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر  الی   ۱۰ از ساعت  اکرولیک 

مبلغ  به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده  موضوع  اموال  نماید.  برگزار   3۱3 اطاق  فالورجان 

با حضور در  از مزایده  توانند پنج روز قبل  . متقاضیان خرید می  ارزیابی شده است  36/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می 

توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

شماره : ۱83/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم رضوان پناهی اصفهانی فرزند کریم مالک ششدانگ پالک ۱5۲۰۱/33۲9  واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 

پالک مزبور در صفحه ۱98 دفتر ۱۲۴ امالک ذیل ثبت ۲۱۱55 بنام نامبرده ثبت و سند به شماره چاپی 

8۰366۲ صادر و تسلیم گردیده است.  بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده 

طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از 

تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 

و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 93۱۴/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه 

ثبت اسناد شرق اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید مجتبی صادق پور  دارای شناسنامه شماره ۲۰8۰به شرح دادخواست به کالسه 377/95 / 

ش ۱  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف داعی 

بیدگلی  بشناسنامه 5۲در تاریخ 95/۲/3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به  ۱- سید مرتضی صادق پور به ش ش 9۴ ۲- سید مجتبی صادق پور به ش ش 

۲۰8۰ فرزندان پسر آن مرحوم والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت 

آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5/۲۲/95/۱86/م الف رئیس 

شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین غیرتی  دارای شناسنامه شماره 9۱3۰به شرح دادخواست به کالسه 368/95 / ش ۱  از 

آرانی   داده که شادروان رضا غیرتی  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این 

بشناسنامه ۱7۲۴در تاریخ 95/۲/۲6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به  ۱- عباس غیرتی آرانی به ش ش 99 ۲- حسن غیرتی آرانی  به ش ش 9۱3۰ 3- روح 

اله غیرتی آرانی به ش ش ۱۱۱8۲ ۴- حسین غیرتی آرانی به ش ش ۲76 فرزندان پسر آن مرحوم 5 

- مریم غیرتی آرانی به ش ش 9۰ 6- ام البنین غیرتی آرانی به ش ش 979۲ 7- اکرم غیرتی آرانی به 

ش ش ۴6۰ فرزندان دختر آن مرحوم و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  

نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5/۲۲/95/۱8۴/م الف 

رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد سالمی آرانی  دارای شناسنامه شماره ۱3۴به شرح دادخواست به کالسه 369/95 / ش ۱  از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین سالمی آرانی  

بشناسنامه ۱633در تاریخ 95/۱/۱6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به  ۱- مهین سالمی آرانی فرزند حسین  به ش ش ۱69 ۲- زهرا سالمی آرانی  به ش ش 

۲6۱ 3- عطا سالمی به ش ش ۱7۰ ۴- مریم سالمی آرانی به ش ش ۴۰۲ 5- شهین سالمی به ش 

ش  9988 فرزندان دختر آن مرحوم  6- محمود سالمی به ش ش 58۱ 7- احمد آقا سالمی به ش 

ش ۱3۴  8- علی محمد سالمی به ش ش ۴۰۱ 9- آقا محمد سالمی به ش ش ۱39 فرزندان پسر 

آن مرحوم و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5/۲۲/95/۱85/م الف رئیس شعبه اول دادگاه 

شورای حل اختالف آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حبیب اله خلیق آرانی  دارای شناسنامه شماره ۱۲5به شرح دادخواست به کالسه 37۰/95 / ش ۱  

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیا غیاثیان آرانی  

بشناسنامه 66۰۲در تاریخ 95/۲/۲6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به  ۱- حبیب اله آرانی به ش ش ۱۲5 ۲- محمد خلیق آرانی به ش ش ۲  3- رحمت 

اله خلیق آرانی  به ش ش 3۴5 فرزندان پسر آن مرحوم  ۴- زهرا خلیق آرانی به ش ش ۲5۰ 5- عذرا 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  آن مرحوم والغیر  فرزندان  به ش ش ۱۴۲  آرانی  خلیق 

مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

 : به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه 

5/۲۲/95/۱87/م الف رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد روحانی بیدگلی  دارای شناسنامه شماره 35به شرح دادخواست به کالسه 38۰/95 / ش ۱  

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی روحانی 

بیدگلی  بشناسنامه ۲۲5۰در تاریخ 95/۱/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به  ۱- احمد روحانی بیدگلی به ش ش 35 پدر متوفی ۲- سکینه عامری به ش 

ش 3   مادر متوفی  3- نرجس ارباب پور بیدگلی به ش ش ۲۱۰ همسر دائمی متوفی و الغیر   اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5/۲۲/95/۱9۰/م الف رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف 

آران و بیدگل

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان  در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه  9۴۰5۰۰ اجرائی 

موضوع علیه: شرکت ایرانیت و له پیمان یزدانی در تاریخ 95/5/3 به منظور فروش دو دستگاه خودرو ی 

سواری اولی پژو پارس شیت ای ال ایکس به شماره وشماره انتظامی 6۱5ب65ایران ۲۲مدل 83مشکی 

رنگ متالیک به شماره موتور ۱۲683۰۰۰۱۰5وشماره شاسی 838۲76۱۱ودوم وانت مزدا دو کابین ۴۰۰۰به 

شماره 6۴3-6۴3ن3۱ایران ۲۲رنگ نقره ای متالیک مدل 89به شماره موتور ۱۴۰588۰وشماره شاسی 

39۴6۴از ساعت ۱۰الی ۱۱صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان 

اول  ردیف  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده  موضوع  نماید.اموال  برگزار   3۱3 اتاق 

۱۲5/۰۰۰/۰۰۰لاير وردیف دوم ۲۱5/۰۰۰/۰۰۰لاير ارزیابی شده است .متقاضیان خرید می توانند 5 روزقبل از 

جلسه مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت این اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده 

شروع وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند.ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده 

خواهد بود وکسانی که می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده 

را همراه داشته باشند .مدیر اجرای احکام شعبه اول  دادگاه حقوقی فالورجان 

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان  در نظر دارد در پرونده شماره  ۱۴۱5/9۴ موضوع: ......

به منظور فروش صدو سه متر ونیم  تاریخ 95/۴/۲5  له :محسن کریمی  در  و  وعلیه :حسن کریمی 

تیراژملکی   به  درپرونده  موجود  اربعه  با حدود  زمین کشاورزی  قطعه  از یک  مربع مشاع  )۱۰3/5(متر 

حسن کریمی هویه فرزند مصطفی واقع در صحرای زیر امام زاده هویه که دارای سابقه ثبتی به شماره 

...نمی باشد وملک مذکور مشاع ومتعلق حق غیر نمی باشد در تاریخ 95/۴/۲۰از ساعت ۱۰الی ۱۱صبح 

جلسه مزایده در محل دادگستری فالورجان دفتر اجرای احکام اتاق ۲۲برگزار نماید.ملک موضوع مزایدهاز 

ارزیابی شده است .طالبین خرید می توانند  طریق  کارشناس رسمی وخبره به مبلغ 33/۱۲۰/۰۰۰لاير 

5 روزقبل از جلسه مزایده با حضور در محل اجرا احکام از موقعیت ملک مطلع شوند مزایده از قیمت 

ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند.ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر 

عهده برنده خواهد بود وکسانی که می توانند در جلسه شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی 

شده را همراه داشته باشند.

مدیر اجرای احکام /دادگستری فالورجان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت 
هویت  محلی که  استشهادیه  برگ  دو  بااستناد  رجبعلی  فرزند  علیشاهدانی   رجائی  علی  محمد  آقای 

به  خانه  ششدانگ  مالکیت  سند  برگ  یک  است که  مدعی  است  شده  رسما گواهی  شهود  وامضای 

پالک ثبتی 5۱۴/۱8واقع در علیشاهدان بخش 9 اصفهان به سریال ۴6۴5۴3۱که در صفحه ۱37دفتر 

۲۲6امالک ذیل ثبت ۲3۴۰5به نام نامبرده ثبت وصادر وتسلیم گردیده است وسپس مفقود شده است 

ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  خواست  در  نامبرده  چون  بنابراین 

۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعیه انجام معامله نسبت به ملک مزبور با 

وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا۱۰روز به این اداره مراجعه واعتراض خود 

را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تامراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه 

کننده مسترد گردد ودر صورت انقضائ مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض بدونه ارائه 

اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مر قوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد .

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت 
آقای ولی اله حیدری سهلوانی   فرزند رمضان  بااستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت وامضای 

یک  ششدانگ  به  مربوط  مالکیت   سند  جلد   یک  است که  مدعی  است  شده  رسما گواهی  شهود 

قطعه ملک به پالک ثبتی  ۱۰۱/۴۱واقع در بخش 9 اصفهان به سریال 5۱7۰63که در صفحه ۱58دفتر 

33۱امالک ذیل ثبت ۴558۴به نام نامبرده ثبت شده  است بنابراین چون نامبرده در خواست صدور 

سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 

که هر کس مدعیه انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی تا۱۰روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت وسند 

معامله تسلیم نماید تامراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد ودر صورت انقضائ 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض بدونه ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت 

مر قوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد .

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 

ابالغیه 
شماره نامه : 95۱۰۱۰36۲8۰۱57۲ شماره پرونده : 9۴۰99836۲۱3۰۱669 شماره بایگانی شعبه : 9۴۱895 

تاریخ تنظیم : ۱395/3/۱9 بدین وسیله به آقای عباس افروز فرزند سیف اله فعال مجهول المکان به 

اتهام قطع 3 اصله در خت جنگلی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی آران وبید گل ابالغ می گردد به 

عنوان متشاکی یک ماه پس از از روئیت در پرونده کالسه 9۴۱۱895شعبه ۱۰۱عمومی جزایی شهرستان 

آران وبید گل حاضر شوید در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد 

رئیس شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی جزایی شهرستان آران وبیدگل-م الف 5/۲۲/95/۱89

ابالغیه 
 شماره نامه : 95۱۰۱۱36۲۱7۰۰۲۴۰ شماره پرونده : 9۲۰99836۲۱7۰۰93شماره بایگانی شعبه : 9۲۰99۱ 

فرزند عباس  فعال مجهول  آبادی   آزاد مرز  آقای سعید  به  بدین وسیله   ۱395/3/۲۲ : تنظیم  تاریخ 

المکان به اتهام سرقت عدد۲۰۰کبوتر  موضوع شکایت آقای حامد نصر آبادی  ابالغ می گردددر اجرای 

ماده ۱7۴آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری ظرف یک ماه از انتشار آگهی جهت 

دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کالسه فوق در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب  آران وبید گل 

حاضر شوید  .در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد 

بازپرس دادسرای عمومی وانقالب  آران وبید گل –سعید عسگری -م الف 5/۲۲/95/۱88

آگهی مزایده پرونده های اجرایی کالسه 9400043الی 9400046
تمامیت اصل ومازاد ششدانگ دوقطعه زمین مزروعی به پالک های ثبتی 9۰۴و9۰5فرعی مجزی شده 

از پالک ۴3۰/77۴اصلی واقع در مینا دشت بخش نه ثبت اصفهان به مساحت های ۱۲۲8۰و۱۱976متر 

به  ۲9۰امالک  9۲دفتر  در صفحه  آن  مالکیت  باغ وحش که سند  مینا دشت صحرای  آدرس  به  مربع 

شماره 369۲۴وصفحات 95و۲۰۰دفاتر ۲9۰و3۱۰ امالک به شماره های 369۲5و۴۱۴۴9سابقه ثبت دارد 

قسمت  قسمت که  درسه   :شماال  9۰۴فرعی  پالک  حدود   -۱ از  است  عبارت  آن  ومشخصات  وحدود 

دوم شرقی است اول بطول ۱۴۱/۱۰متر مرزیست به جاده صحرائی دوم وسوم به طول های 3۱/8۰متر 

و۱۲۱/8۰متر مرز اشتراکی با پالک 77۴فرعی شرقا  به طول ۴9/۲۰متر مرزیست به جاده وحریم لوله 

جاده  به  مرزیست  65/5۰متر  بطول  غربا  جاده صحرائی  به  مرزیست  طول ۲3۰/75متر  به  جنوبا  آب 

صحرایی۲-حدود پالک 9۰5فرعی شماال به طول 3۱۱/۲۰متر مرز اشتراکی با پالک 77۴فرعی شرقا بطول 

37/3۰متر مرز اشتراکی با پالک 77۴فرعی جنوبا بطول 36۴/۲5متر مرزیست به جاده صحرایی غربا به 

طول53/85متر مرزیست به جاده  وحریم لوله آب وحقوق ارتفاعی له وعلیه ندارد وطبق اعالم کار شناس 

رسمی دادگستری موارد مزایده ۱- پالک 9۰۴فرعی :به صورت یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 

۱۲۲8۰متر مربع بوده که در حال حاضر به کشت غالت اختصاص داده شده وفاقد هر گونه تاسیسات 

واعیانی می باشد واز ضلع شرقی آن یک شبکه برق فشار قوی عبور می کند وتامین آب آن از یک حلقه 

چاه کشاورزی  انجام می شود ۲- پالک 9۰5فرعی به صورت یک قطعه زمین به مساحت۱۱976 متر مربع 

که درون آ ن چاه وپمپاژ آب واستخر ذخیره سازی آب کشاورزی همچنین دارای یک ساختمان اداری 

وواحد تولیدی قارچ  ومحوطه آن بمساحت حدود ۲838متر مربع وبعد از ساختمان مذکور قطعه زمینی 

با درختان خشکیده وجود دارد وسپس باغ مشجر با درختان مثمر دارای حدود 5سال سن از از انواع 

درختان میوه جمعا به مقدار 3۲7 اصله درخت که آبیاری آن به صورت آبیاری قطره ای و توسط شبکه 

موجود انجام می گردد اطراف باغ توسط دیوارهایی از بلوک سیمانی باارتفاع حدود ۱/6۰متر محصور شده 

ودرون باغ یک اطاقک کا رگری در حال احداث است ومساحت این باغ حدود ۱۰6۴متر مربع ومساحت 

قسمت کشاورزی این قطعه زمین مجموعا 9۱38متر مربع  وقسمت ساختمانی به مساحت ۲838متر 

مربع می باشد لذا واحد پرورش قارچ دارای 3۰۰۰متر مربع عرصه وحدود ۱۴۱۰ متر مربع  اعیان که شامل 

یک سوله با هشت سالن پرورش قارچ بارتفاع حدود 5/5متر با سقف پالس فوم ودیوار های آجری 

کف بتون دربهای فلزی ویک ساختمان نگهبانی ودفتر کار به مساحت حدود ۱۱۰ متر مربع  با دیوار های 

آجری که سطوح آن تا ۱/۱۰متری سرامیک وما بقی رنگ ،درب های داخلی چوبی آشپز خانه تا سقف 

قفسه  دارای  وهمچنین  باشد  می  وگاز  وبرق  آب  امتیازات  ودارای  فلزی  سرامیک کابینت  کاشی کف 

بندی  به وسعت ۲۲6۰ویکدستگاه دیگ بخار بظرفیت 3تن وشش دستگاه هواساز وبرق سه فاز وشبکه 

آب روستایی ومنبع آب وبرج خنک کننده ومخزن سوخت ولوازم آزمایشگاهی مربوطه می باشد ملکی 

آقایان حسن رحیمی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 3378صادره اصفهان واسماعیل رحیمی فرزند 

رضا به شماره شناسنامه ۲3 صادره از فالورجان ساکن مینا دشت خیابان شهید بهشتی کوی امامزاده 

پالک 7که طبق اسناد رهنی شماره های ۲6۲6-8۴/۱۲/۲۰و۱99۰۴-9۲/۱۲/۱۴و۱۴۰۰۲-9۰/۴/8و75۲6-

87/9/۲6و۱99۰3-9۲/۱۲/۱۴تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱5۰فالورجان قرار گرفته است از ساعت 

خیابان  در  واقع  فالورجان  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  محل  95/۴/3۰در  مورخه  شنبه  چهار  ۱۲روز  9الی 

فردوسی بلوار کار گر جنب بانک کشاورزی به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه هجده میلیارد 

وششصدو پنجاه وهفت میلیون وسیصد وبیست وپنج هزار وچهارصدلاير) ۱8/657/3۲5/۴۰۰لاير(قیمت 

ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع وبه هر کس خریدارباشد به باالترین قیمت 

از  پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب وبرق وگاز اعم 

حق انشعاب یاحق اشتراک ومصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی 

اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده  از  تا تاریخ مزایده اعم  وعوارض شهرداری وحق بیمه وغیره 

باشد به عهده برند مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 

هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده 

فاقذ بیمه می باشد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/۴/۲درج 

ومنتشر می گردد ودر صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد .تاریخ مزایده : 95/۴/3۰

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان –اکبر پور مقدم 

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای سعید دادخواه تهرانی  با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسما گواهی 

از ۲5 سهم  ونیم سهم مشاع  به چهار  مالکیت شماره ۴9۴۰55مربوط  مفقود شدن سند  شده مدعی 

ششدانگ پالک شماره ۲537فرعی از ۱  اصلی بخش دوازده ثبتی اصفهان شده که در دفتر ۲9صفحه 

535 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر شده است..اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده لذا برابرماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 

غیر از آنچه در این اگهی ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

این اگهی تا ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 

نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کرون-مهدی شبان-83/م/الف

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه خانم زهرا واعظ کرونی فرزند حسین با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود 

رسما گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک ۱769 فرعی، از ۱ اصلی بخش دوازده 

ثبتی اصفهان شده که در دفتر ۱7صفحه ۲۱6 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر شده است. اینک 

نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابرماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی 

می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این اگهی ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 

ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده 

مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت 

مزبور صادر و به متقاضی تسلیم شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کرون-مهدی شبان-8۲/م/الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ۴۴5/377۲ واقع در بخش ۱6 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی و بموجب رای شماره ۱39۴6۰3۰۲۰۱8۰۰69۲7 قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نام آقای حسن دشتبانی فرزند اسماعیل در جریان ثبت است و 

به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده ۱3 قانون مذکور 

و قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 

مورخ ۱395/۰۴/3۰ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 

یا مجاورین  مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.



چهارشــــنـبه  2  تیرماه  1395 ـــمـــاره 185 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

-روزه و صدقه
قال الصادق علیه السالم :

صدقه درهم افضل من صیام يوم.
امام صادق علیه السالم فرمود

یك درهم صدقه دادن از یك روز روزه مستحبی برتر و واالتر 
است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 218، ح 6

-«  حدیث روز   »-
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خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان ودورم دار در آن از رفاقت 
بدان وجایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى 

معبـود جهانیان.

-«  دعاى روز شانزدهم ماه مبارک رمضان   »-

یــق  یــر را از طر شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح ز
مناقصــه عمومــی  بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

ــام  ــان  )ارق ــتان اصفه ــتایى اس ــاب روس ــرکت آب و فاض ــزار: ش ــه گ ــتگاه مناقص دس

ــال( ــه ری ــن ب ــرآورد و تضمی ب

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

یخ 95/4/12  وز شنبه به تار مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:۳۰ ر
یخ 95/4/1۳ وز یکشنبه به تار گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 

 دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا: ۰۳1-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸ شماره تلفن 

)داخلی ۳۸۸(

*- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: اداره حقوقــی و قراردادهــای شــرکت آب و فاضاب 
روســتایی اســتان اصفهــان واقــع در میــدان جهاد

* - محــل تحویــل پــاکات پیشــنهاد قیمــت: دبیرخانــه شــرکت آبفــار اصفهــان تلفــن  
ــگار 32369023  32363066  دورن

* - تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 02 /95/04 لغایت 95/04/08

* -  آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات: ساعت  14:00 مورخ  22 /95/04
* - تاریــخ جلســه مناقصــه: چهارشــنبه مــورخ  23 /95/04 ســاعت 9 صبــح در محــل 

ســالن جلســات شــرکت
    ضمنًا آگهی در سایت شرکت به نشانی www.Abfar-isfahan.ir و پایگاه 

اطاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج گردیده است. 

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان)سهامیخاص(

مبلغ تضمین 
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مسئوالن شهری در آیین افتتاح پروژه های شهرداری منطقه 8 اصفهان:
ساخت های فرهنگی، تنفس فرهنگی را در محله ها راحت تر می کند

پروژه هــای  از  بهره بــرداری  مراســم  در  شــهروندان  پرشــور  حضــور 
قالــب  در  کــه  آن  کلنگ زنــی  و  اصفهــان  شــهرداری   8 منطقــه 
برگــزار  افتتــاح«  چنــد  هفتــه،  »هــر  برنامــه  چهارمیــن  و  بیســت 
هــوا  گرمــی  از  فــارغ  شــهروندان  بــود؛  توجــه  جالــب   شــد، 
و خســتگی جســمانی ناشــی از روزه داری همــگام بــا مســئوالن شــهرداری 
ــد. ــی کردن ــا همراه ــرداری از پروژه ه ــا را در بهره ب ــتند و آن ه ــدم برداش ق

 شــهرداری اصفهــان روز گذشــته پروژه هایــی را در یکــی محروم تریــن 
ــه  ــاند ک ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــهر اصفه ــق ش ــن مناط و پرجمعیت تری
ــت؛  ــه را برانگیخ ــن منطق ــهروندان ای ــوم ش ــاط عم ــادی و نش ــه ش زمین
ــا از  ــه باره ــن برنام ــدان حاضــر در ای ــه شــهروندان و معتم ــه ای ک ــه گون ب
اقدامــات اخیــر شــهرداری در ایــن منطقــه کــه بــا ســرعت و بی درنــگ بــه 
ــد  ــته های جدی ــن خواس ــد و همچنی ــی کردن ــیده، قدردان ــرداری رس بهره ب
خــود در قالــب راه انــدازی مراکــز جدیــد و ارایــه خدمــات بیشــتر بــا مدیــران 

ــتند.  ــان گذاش ــطه در می ــتقیم و بی واس ــورت مس ــه ص ــهری ب ش
حضــور پرشــور کــودکان نیــز در آییــن افتتاحیه هــای منطقــه 8 و بــه 
ویــژه افتتــاح ورزشــگاه کوجــان بــه گونــه ای بــود کــه بیــش از 100 کــودک 
ــا  ــو ب ــث و گفت وگ ــا بح ــد و ب ــور یافتن ــم حض ــن مراس ــوان در ای و نوج
دوستانشــان بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت خــود در ایــن ورزشــگاه 
از  نیــز -  از فرهنگســرای کوجــان  برنامه ریــزی می کردند.بهره بــرداری 
ــوع خــود  ــه 8 - در ن ــاح شــده شــهرداری در منطق ــای افتت ــر پروژه ه دیگ
ــف  ــای تعری ــزات و کاربری ه ــاحت، تجهی ــاظ مس ــه لح ــود و ب ــر ب بی نظی
ــان  ــهر اصفه ــی در ش ــن فرهنگ ــاخص ترین اماک ــی از ش ــده در آن، یک ش

محســوب می شــود.
ــم اهــل  ــاد کری ــا می ــان ب ــه همزم ــاه  و البت ــای خردادم ــن روز ه در آخری
ــت  ــم مدیری ــاز ه ــارک رمضــان ب ــاه مب ــن روز از م ــت)ع( در چهاردهمی بی
ــای   ــاح پروژه ه ــرای افتت ــه ب ــدی ک ــم جدی ــق رس ــان طب ــهری اصفه ش

ــت. ــد زده اس ــهر کلی ــی در ش ــی و خدمات عمران
 در ایــن آییــن مدیریــت شــهری اصفهــان خبــر از بهره  بــرداری پروژه  هــای 
ــدی  ــاس زمان بن ــر اس ــت: ب ــوردار داد و گف ــر برخ ــق کمت ــی در مناط عمران
ــه، فــاز نخســت شــهرک ســامت نیــز همچــون بســیاری از  صــورت گرفت
ــدی  ــد. مه ــرداری می رس ــه بهره ب ــان ب ــهرداری اصفه ــای ش ــر پروژه ه دیگ
طرح هــای  کلنگ زنــی  و  افتتاحیــه  آییــن  حاشــیه  در  جمالی نــژاد، 
منطقــه 8 شــهرداری اصفهــان بــه بازدیــد خــود از شــهرک ســامت 

ــهرک  ــن ش ــت: ای ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــان اش اصفه
کــه قــرار اســت جایگزیــن ســرانه های درمانــی ســطح 
 شــهر اصفهــان باشــد و ترافیــک خیابــان آمــادگاه 
و هســته مرکــزی شــهر اصفهــان را ســاماندهی کنــد، بــا 

ســرعت جالــب توجهــی در حــال پیشــرفت اســت. 
ــورت  ــدی ص ــاس زمان بن ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــان ت ــامت اصفه ــهرک س ــت ش ــاز نخس ــه ف گرفت
ــرداری می رســد،  افــزود:  ــه بهره ب ــان ســال جــاری ب پای
ــه  ــهرک، هم ــن ش ــه ای ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج بای
ــیاری از  ــور را دارد و در بس ــی کش ــتانداردهای درمان اس
مــوارد نیــز اســتانداردهای باالتــر از خاورمیانه را داراســت. 
داشــته  توجــه  بایــد  کــرد:  تصریــح  جمالی نــژاد 
ــه شــده در شــهرک ســامت  ــات ارای ــه خدم باشــیم ک
ــز  ــه مرک ــان را ب ــک، اصفه ــده ای نزدی ــد در آین می توان
جــذب توریســت درمانــی خاورمیانــه تبدیــل کنــد. فــاز 
ــی  ــای تخصص ــامل کلینیک ه ــروژه ش ــن پ ــت ای  نخس

رســتوران های  و  طبــی  فروشــگاه های  و  مــدرن  فــوق  مطب هــای   
ــد  ــرداری می رس ــه بهره ب ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــک اس ارگانی
و فازهــای بعــدی  آن نیــز شــامل مرکــز جامــع پزشــکی و درمانــی 
بیمارســتان  و  ســتاره   4 بیمارســتان  هتــل  آزمایشــگاهی،   مجتمــع 

فوق تخصصی است. 
وی بــا بیــان اینکــه شــهرک ســامت مایــه افتخــار مــردم اصفهــان خواهــد 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــگ و وس ــتا پارکین ــن راس ــت: در ای ــود،  گف  ب
 و همچنیــن راه انــدازی تقاطــع غیرهمســطح بــه صــورت فــوری در دســتور 

کار قــرار گرفتــه اســت. 
وی در ادامــه بــه افتتــاح 4 پــروژه در ایــن هفتــه اشــاره کــرد و گفــت:  بــر 

ایــن اســاس فرهنگســرای کوجــان در محلــه ای بســیار محــروم در منطقــه 
8 شــهرداری اصفهــان  همچنیــن ورزشــگاه شــهدای فــردوان بــا اعتبــار 5 
ــا  ــز ب ــارک اردیبهشــت جنــب فرهنگســرای کوجــان نی ــارد تومــان و پ میلی

اعتبــار 3.5 میلیــارد تومانــی افتتــاح شــده اســت.
ــارج  ــت خ ــده حاکمی ــاه از عه ــان کوت ــور در زم ــات محله  مح ــه خدم   ارای

اســت
در ادامــه ایــن آییــن، رییــس شــورای اســامی  شــهر اصفهــان کــه پیــش 
ــه  ــت و ب ــده داش ــر عه ــان را ب ــه 8 اصفه ــهری منطق ــت ش ــن مدیری از ای
ــه   ــاره ب ــا اش ــه دارد، ب ــن منطق ــه ای ــل ب ــرافیت کام ــودش اش ــول خ ق
اینکــه طرح هــای افتتاحــی در شــهر، شــور و نشــاط اجتماعــی را در بیــن 
شــهروندان افزایــش داده و بــار مســئولیتی مدیــران شــهری را ســنگین تر 
کــرده اســت، گفــت: در برنامه ریزی هــای 6 ســال گذشــته و بــه ویــژه ســه 

ــا ایجــاد شــود.   ــوازن در محله ه ســال گذشــته ســعی شــده ت
رضــا امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه زمین هــای بایــر و باتکلیــف در منطقــه 8 
شــهرداری اصفهــان بســیار زیــاد اســت و ایــن امــر مشــکاتی را بــه وجــود 
ــر در نزدیکــی روســتاهای  ــزود:  زمین هــای کشــاورزی بای آورده اســت، اف
حاشــیه ای بــه شــهر اســت کــه در حــال حاضــر گاه کاربری هــای غیرمعقــول 

بــر آن هــا حاکــم اســت.  
ــاه از  ــی کوت ــازه زمان ــور در ب ــات محله  مح ــه خدم ــه ارای ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــن راســتا بای ــرد: در ای ــان ک ــت خــارج اســت، بی ــوان حاکمی ــده و ت عه
توجــه داشــته باشــیم کــه برنامه هــا و پروژه هــای محله محــور را بــه 
گونــه ای تنظیــم کنیــم کــه نیــاز بــه ســفر درون شــهری کمتــر شــود و مــردم 

ــراف  ــود را در اط ــتی خ ــای معیش ــد نیازه بتوانن
ــد.  ــن کنن محــل زندگــی خــود تامی

وی در ادامــه ادعــای آســتان قــدس رضــوی 
مبنــی بــر مالکیــت بــر 52 حبــه از 72 حبــه 
از  را  ایــن محلــه  اســناد  دانــگ  مالکیــت 6 
اصلی تریــن مشــکات محلــه فــردوان عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: امیدواریــم بــا تعاماتــی کــه 
بــا مســئوالن آســتان قدس رضــوی در دســتور کار 
قــرار داده ایــم، هــم حقــوق آســتان قــدس تحقــق 
یابــد و هــم حقــوق مــردم رعایــت شــود و مــردم 
بعــد از ســال ها باتکلیفــی بتواننــد بــرای امــاک 

ــد. ــم بگیرن خــود تصمی
ــان  ــهرداری اصفه ــه 8 ش ــرد: منطق ــد ک وی تاکی
ــدازه  ــه ان ــت و ب ــاحت اس ــترین مس دارای بیش
4 منطقــه شــهرداری اصفهــان جمعیــت دارد؛ 
جمعیــت ایــن منطقــه 250 هــزار نفــر و مســاحت 

ــاد اســت. ــه زی ــن منطق ــات ای ــر خدم زی
  50 مرکز فرهنگی را مردم اداره می کنند 

ــه ایــن مراســم   معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان نیــز کــه ب
آمــده بــود در صحبت هــای کوتــاه ضمــن اشــاره بــه برنامه هــای فرهنگــی 
ــر  ــوای فرهنگــی شــهر بهت ــت: ه ــه در شــهر در حــال انجــام اســت، گف ک

می شــود. 
علــی قاســم زاده در حاشــیه آییــن افتتاحیــه و کلنگ زنــی طرح هــای 
در  کــه  ســاختمان هایی  افــزود:  اصفهــان   شــهرداری   8 منطقــه 
اســت  جنگلــی  ماننــد  می رســد  بهره بــرداری  بــه  فرهنگــی  حــوزه 
بــا  و  می کنــد  راحت تــر  محله هــا  در  را  فرهنگــی  تنفــس  کــه 

 اتفاقاتــی کــه در حــال وقــوع اســت، هــوای فرهنگــی شــهر بهتــر
ــی  ــه فرهنگ ــا از جمل ــام حوزه ه ــد در تم ــرد: بای ــح ک ــود. وی تصری  می ش
و اجتماعــی ایــن نــگاه نهادینــه و بــه طــور تدریجــی ایــن فاصلــه کــم شــود.
مــردم ایــن نــوع مناطــق محــروم، مردمــی قانــع، وفــادار و معتقــد بــه نظام 
ــه آن هــا  هســتند کــه بطــن و اصــل جامعــه را تشــکل می دهنــد و بایــد ب

رســیدگی شــود. 
معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه بایــد زمینــه 
را بــرای حضــور هــر چــه بیشــتر مــردم در حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
ــی  ــز فرهنگ ــدود 50 مرک ــی ح ــوزه فرهنگ ــه داد: در ح ــم، ادام ــتر کنی  بیش
را خــود مــردم اداره می کننــد کــه بــا وجــود نقــاط ضعــف و قــوت 

توانســته اند بهتــر از خــود مــا عمــل کننــد.
توسعه فرهنگی با نگاه محله  محور پیش می رود  

رییــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی  شــهر اصفهــان نیــز در ایــن 
مراســم از نــگاه شــورا و شــهرداری در حــوزه فرهنــگ محله محــوری  ســخن 
گفــت و تاکیــد کــرد: هدف گــذاری درســت شــورای شــهر و شــهرداری بــرای 
ــا  ــا بتوانیــم ارتباطــی مویرگــی ب اقدامــات فرهنگــی در دل محله هاســت ت

مــردم و معتمدیــن محلــه برقــرار کنیــم.  
اصغــر آذربایجانــی تصریــح کــرد: پروژه هــای فرهنگــی ماننــد پــروژه 
فرهنگســرای محلــه کوجــان و کلنگ زنــی زورخانــه شــمس آباد را در 
منطقــه 8 شــاهد بودیــم کــه ایــن افتتاحیه هــا نشــان دهنده هدف گــذاری 
درســت شــورای شــهر و شــهرداری بــرای اقدامــات فرهنگــی در دل 
محله هاســت تــا بتوانیــم ارتباطــی مویرگــی بــا مــردم و معتمدیــن محلــه 

ــم. ــرار کنی برق
 وی ادامــه داد: هــر چــه بتوانیــم خدمــات فرهنگــی خــود را بــه دل 
محله هــا ببریــم، بــه طــور حتــم تاثیرگــذاری کارهــای فرهنگــی مــا بیــش از 
گذشــته خواهــد بــود. آذربایجانــی بــا بیــان اینکــه نــگاه مــا در حوزه توســعه 
ــه کــرد: بســترهای توســعه در  فرهنگــی نگاهــی محله محــور اســت، اضاف
دل همیــن محله هاســت و امیــدوارم در ســال 95 کــه ظرفیت هــای 
توســعه فرهنگــی بــا رویکــرد مشــارکتی در بودجــه شــهرداری فراهــم شــده 
 بتوانیــم حرکت هــای فرهنگــی را نســبت بــه گذشــته بیــش از پیــش اجــرا 

کنیم.  


