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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

رئیس دیوان محاسبات:

 با صدای بلند خالفکاران 
را معرفی می کنم

دانشگاه های علوم پزشکی 
صاحب بودجه ورزشی شدند

معاون آبفار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 آبرسانی سیار 
 به بیش از 100 روستا

 در چهارمحال و بختیاری

معاون آب منطقه ای اصفهان:

بحران آب در پیش است

کرد:  کید  شمخانی تأ

مقابله با تفکر داعش پرور 
زیربنای مبارزه با تروریسم
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پیروزی هایــی  یکــی  یــادآور  تیرمــاه  پنجــم 
ثبــت  انقــاب اســامی  تاریــخ  اســت کــه در 

اســت  ینصرکــم«  تنصــرهللا  »ان  مصــداق  و   شــده 
و دســت خــدای متعــال در ایــن نبــرد بــه عیــان دیــده 
حمایــت  بــا  منافقــان  عملیاتــی کــه  در  می شــود؛ 
صــدام و قدرت هــای اســتکباری برنامه ریــزی کــرده 
ــی از  ــاعت در بخش ــد س ــرف چن ــود ظ ــرار ب ــد ق بودن
ــال  ــه خی ــدروزه ب ــت و چن ــام حکوم ــا اع ــرزمین م س
ــال  ــی خی ــا زه ــد؛ ام ــح کنن ــور را فت ــود کش ــام خ خ
باطــل! هنــوز قســمت های زیــادی از خــاک پــاک 
ــات  ــود کــه عملی ــاده ب ــان نیفت ــه دســت منافق ــران ب ای
صاحــب  »یــا  رمــز  بــا   1367/5/5 روز  در  مرصــاد 
الزمان)عــج( ادرکنــی« و بــا فرماندهــی ســرهنگ علــی 
ــان  ــت منافق ــا حرک ــه ب ــرای مقابل ــیرازی ب ــاد ش  صی
و بازپســگیری مناطــق اشغال شــده، انجــام گرفــت. در 
ایــن عملیــات کــه بــا حضــور نیروهــای ســپاه پاســداران 
ــا پشــتیبانی هوانیــروز ارتــش اجــرا  انقاب اســامی و ب

شــد، رزمنــدگان از ســه محــور چهارزبــر ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

دیوان محاسبات در برخوردها 
شجاعت را از مدیران نگیرد

سبد خالی ایران از گردشگری جهان
صنایع بزرگ چاره ای جز بازچرخانی آب ندارند 7

گردشگری  مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان سهم ناچیز ایران از صنعت 
در دیدار با نماینده انجمن سبز اروپا:

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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ــیم  ــن و ترس ــان از تدوی ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــر کل فن   مدی
کیمیای وطن

زهرا نصیری
ــده ای  ــوزه در آین ــتان در 4 ح ــی اس ــی و مهارت ــاغل فن ــس مش اطل
ــا نــگاه بــه ظرفیت هــای موجــود اســتان  نزدیــک خبــر داد و گفــت: ایــن اطلــس ب
شــامل  می پــردازد کــه  مهارتــی  و  فنــی  رشــته های  بــرای  آینده پژوهــی  بــه 

فناوری های سبز، فناوری های زیستی، دیجیتال و فناوری های نانوست.
ابوطالــب جالــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 94، شناســایی 120 عنــوان مشــاغل 
ــوان اســتاندارد شــغلی  ــا تدویــن و بازنگــری 79 عن ــازار کار اســتان و نهایت ــد ب جدی
صــورت پذیرفتــه اســت، گفــت: در3 ماهــه ابتدایــی ســال 95، شناســایی 22 عنــوان 
ــن  ــد و تدوی ــت تأیی ــه جه ــه ک ــان صــورت گرفت ــد در اســتان اصفه از مشــاغل جدی
ــه دفتــر همــکاری طــرح و برنامه هــای درســی ســازمان ارســال شــده  اســتاندارد ب
اســت. وی افــزود: ترویــج و تشــویق مهارت آموختــگان در ایجــاد تعاونی هــای 
رشــد  مراکــز  راه انــدازی  اقتصــادی،  ظرفیت هــای  بــا  متناســب   مهارت بنیــان 
و هدایــت نخبــگان مهارتــی جهــت تجاری ســازی ایده هــا و ایجــاد واحدهــای 
ــی  ــات بیرون ــا مطالب ــازمانی ب ــای درون س ــق ظرفیت ه ــور تطبی ــه منظ ــی ب  مطالعات
و تنوع بخشــی در برنامه هــای آموزشــی، جــزو رویکردهــای جدیــد اداره کل آمــوزش 

فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان اســت.
 تدوین سند جامع مهارت فنی و حرفه ای استان اصفهان

ــا  ــان گفــت: ب ــی در اصفه ــی و مهارت ــی در تشــریح طــرح اطلــس مشــاغل فن جال
ترســیم ایــن اطلــس می توانیــم بــه تنوع بخشــی در مشــاغل متناســب بــا نیــاز روز 
ــردن رشــته های  ــن ک ــه جایگزی ــا شــناخت مزیت هــای اســتان ب ــم و ب دســت یابی

ــم. ــادرت کنی ــار گذاشــتن رشــته های منســوخ مب ــد و کن جدی
وی طــرح پژوهشــی تدویــن ســند جامــع مهــارت اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــوان  ــرزمین عن ــش س ــه ای و آمای ــات منطق ــر مطالع ــی ب ــان را مبتن ــتان اصفه اس
 کــرد و گفــت: ایــن ســند بــا مشــارکت اســاتید دانشــگاه، کارشناســان آمــوزش فنــی 

و حرفه ای، مربیان، صاحبان حرف و مشاغل اجرا می شود.
ــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی شایســتگی  ــان ب ــه ای اصفه ــی و حرف ــر کل فن مدی
نیازســنجی  بــه منظــور   حرفــه ای دانشــجویان و فارغ التحصیــان دانشــگاهی 
ــاره  ــص اش ــروی متخص ــه نی ــازار کار ب ــاز ب ــع نی ــرد رف ــا رویک ــنجی ب و پتانسیل س
ــی  ــای علم ــد و انجمن ه ــز رش ــا مراک ــاتی ب ــور، جلس ــن منظ ــه ای ــت: ب ــرد و گف ک
 دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی برگــزار شــده اســت. وی توســعه کمــی  و کیفــی 
آموزش هــای مهارتــی در بخــش دولتــی و غیردولتــی، جلــب مشــارکت های بخــش 
ــی  ــای مهارت ــرمایه گذاری درآموزش ه ــرای س ــادی ب ــای اقتص ــی و بنگاه ه غیردولت
ــدازی مراکــز رشــد و هدایــت نخبــگان مهارتــی  ــا پشــتیبانی بخــش دولتــی، راه ان ب
ــن  ــد ای ــای جدی ــا و رویکرده ــن برنامه ه ــا را از مهم تری ــازی ایده ه ــرای تجاری س ب
اداره کل برشــمرد. مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان گفــت: تعــداد 
ــه  ــان مشــغول ب ــه ای در اســتان اصفه ــی و حرف ــزار و 420 آموزشــگاه  آزاد فن یک ه
فعالیــت هســتند کــه حــدود 9 درصــد آموزشــگاه های کشــور را تشــکیل می دهنــد.

  جالــی بــا تبییــن مهم تریــن برنامه هــا و رویکردهــای جدیــد کاری اداره کل 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان در ســال 95 اظهــار کــرد: توســعه کمــی 
ــند  ــا س ــوازن ب ــی مت ــی و غیردولت ــش دولت ــی در بخ ــای مهارت ــی آموزش ه و  کیف

آمایــش اصفهــان، از جملــه مهم تریــن برنامه هاســت.
 600 دوره آموزشی برای کاهش آسیب های اجتماعی در اصفهان

ــتای  ــان در راس ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــرد: اداره کل آم ــه ک وی اضاف
 600 برگــزاری  بــه   95 و   94 ســال های  در  اجتماعــی  آســیب های  کاهــش 
ــوزش  ــامل آم ــت؛ ش ــرده اس ــدام ک ــر اق ــزار و 145 نف ــرای 7 ه ــی ب دوره آموزش
ــت  ــان بدسرپرس ــم از زن ــتی اع ــازمان بهزیس ــان س ــه، مددجوی ــادان بهبودیافت  معت

ــودکان کار  ــان و ک ــوالن، متکدی ــن معل ــوار و همچنی ــت خان ــت، سرپرس  بی سرپرس
و خیابان و آموزش سکونت گاه های غیررسمی  و بافت های فرسوده.

ــت  ــز ثاب ــک مرک ــیار و ی ــی س ــز آموزش ــر 20 مرک ــال حاض ــرد: در ح ــد ک وی تأکی
آموزشــی روســتایی در روســتای اراضــی شهرســتان مبارکــه و 3 کانــون عشــایری در 
ــه جوامــع  ــه آمــوزش  ب ــه و فریدون شــهر در حــوزه ارائ روســتاهای ســمیرم، جرقوی

روســتایی و عشــایری فعــال هســتند.
ــز  ــایری نی ــتایی و عش ــی روس ــش آموزش ــاری در بخ ــال ج ــد س ــزود: تعه  وی اف
بالــغ بــر 800 هــزار نفــر ســاعت پیش بینــی شــده اســت. همچنیــن اجــرای 
دوره هــای مدیریــت آب بــا 14 اســتاندارد آموزشــی، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
بــا 27 اســتاندارد آموزشــی، گیاهــان دارویــی و داروهــای گیاهــی بــا 108 اســتاندارد 
آموزشــی، فنــاوری انرژی هــای نــو و تجدیدپذیــر بــا 85 اســتاندارد آموزشــی 
زیســت فناوری بــا 33 اســتاندارد آموزشــی و فنــاوری نانــو بــا 26 اســتاندار آموزشــی 

ــه اســت. ــرار گرفت ــن اداره ق در دســتور کار ای
  توزیع عادالنه آموزش های فنی و حرفه ای در استان اصفهان

ــای  ــهم حوزه ه ــزود: س ــان اف ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــر کل آم مدی
ــن اداره  ــمی در ای ــی غیررس ــای مهارت ــاورزی از آموزش ه ــات و کش ــت، خدم صنع
ــی 9 درصــد  ــوزش بخــش دولت ــارت اســت از: در نســبت آم و نســبت مشــاغل عب
ــوزش  ــبت آم ــت. در نس ــات اس ــد خدم ــت و 31 درص ــد صنع ــاورزی، 60 درص کش
ــات  ــت و 88 درصــد خدم ــی 2 درصــد کشــاورزی، 10 درصــد صنع بخــش غیردولت
اســت. همچنیــن نســبت مشــاغل نیــز 11.7 درصــد کشــاورزی، 42.1 درصــد صنعــت 

ــی شــده اســت. ــات ارزیاب و 46.2 درصــد خدم
ــا  ــوزی ب ــت  مهارت آم ــه فرص ــر ب ــه و براب ــی عادالن ــتای دسترس ــت: در راس  وی گف
ــی  ــی و جغرافیای ــی، فرهنگ ــات بوم ــر اقتضائ ــی ب ــی مبتن ــرد محرومیت زدای رویک
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــانی ب ــف و اطاع رس ــای مختل ــایی گروه ه ــن شناس ضم
 مرتبــط، برنامه ریزی هــای الزم درخصــوص توزیــع عادالنــه آموزش هــای فنــی 

و حرفه ای در استان اصفهان صورت گرفته است.
جالــی در راســتای نیازهــای آموزشــی اهتمــام ویــژه احصاشــده و پاســخگویی بــه 
ــزی  ــای برنامه ری ــدگان کار را از اولویت ه ــان و جوین ــان، زن ــی جوان ــای مهارت نیازه
در این خصــوص دانســت و ادامــه داد: تعهــدات ســال 95 ایــن اداره کل تقریبــا 30 
درصــد از جامعــه هــدف کارجویــان شــهری، 26 درصــد از کارجویــان روســتایی، 29 
درصــد از شــاغلین کشــاورزی، 25 درصــد از دانشــجویان اســتان اصفهــان، 27 درصــد 

از ســربازان و 36 درصــد از زندانیــان را تحــت پوشــش قــرار می دهــد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان:

تدوین اطلس مشاغل فنی و مهارتی در اصفهان 
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کل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان    مدیر 
کیمیای وطن: گفت وگو با  و آموزش پزشکی در 



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

برخــورد  بــر  اســامی   رئیــس مجلــس شــورای 
ــا متخلفــان تأکیــد کــرد و گفــت: دیــوان  شــجاعانه ب
ــوان نهــادی نظارتــی در برخوردهــا  ــه عن محاســبات ب
ســلب مدیــران  از  را  شــجاعت  خصلــت   نبایــد 

 کند.
 بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، دکتــر 
مردادمــاه(  )دوشــنبه 4  دیــروز  الریجانــی  علــی 
در مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس و دادســتان 
دیــوان محاســبات کشــور ضمــن تشــکر از امیــن 
شــجاع  قاضــی  عنــوان  رحیمــی  بــه   حســین 
و امیــن و رئیــس ســابق دیــوان محاســبات بــه دلیــل 
ــا  ــه گفــت: آقــای رحیمــی  ب ــه صادقان داشــتن روحی
ــال  ــجاع در 4 س ــه و ش ــه ای صادقان ــتن روحی داش
ــو  ــابقه نیک ــد و س ــل کرده ان ــاف عم ــا انص ــته ب گذش
از خــود بــه جــا گذاشــته اند؛ امیــد اســت نــکات 
ــع  ــه واق ــورد توج ــم م ــده ه ــان در آین ــرح ایش  مط

شود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی  ضمــن بیــان 
اینکــه دیــوان محاســبات، نهــاد مــورد اعتمــاد بــرای 
حسابرســی مالــی کشــور اســت، گفــت: دیــوان 
ــد  ــظ کن ــود را حف ــی خ ــن ویژگ ــد ای ــبات، بای محاس
ــراز  ــت در ف ــن اس ــد ممک ــر چن ــد؛ ه ــعه ده  و توس
ــده  ــه ش ــکاالتی مواج ــا اش ــاد ب ــن نه ــا ای و فروده

دیــوان  در  بایــد  را  تکاملــی  مســیر  امــا  باشــد، 
باشــیم. شــاهد  محاســبات 

ــا جــای ممکــن  ــه حســاب ها ت وی افــزود: وقــوف ب

بــه روز  اگــر  نیــز  بــه روز شــود؛ گزارش هــا   بایــد 
و بهنــگام باشــد، در مجلــس بــه موقــع رســیدگی و بــا 
تخلفــات برخــورد می شــود. در واقــع اطــاع مجلــس 

ــه صاحب منصــب  ــت دارد ک ــی خاصی از مســائل وقت
هنــوز در جایــگاه خــود قــرار دارد؛ بنابرایــن در صــورت 
اطاع رســانی و گزارش دهــی بهنــگام بــه مجلــس 
ــد؛  ــش می یاب ــی افزای ــت و التزام بخش ــرعت کیفی س
همان گونــه کــه گــزارش بهنــگام تفریــق بودجــه 

ســال اخیــر بــرای مجلــس مفیــد واقــع شــد.
بــه  توجــه  بــا  تصریــح کــرد:  الریجانــی  دکتــر 
ــده ای  ــائل پیچی ــور و مس ــی کش ــای فعل گرفتاری ه
ــد سیاســت  ــوان محاســبات نبای ــکاری، دی ــد بی مانن
ترمزگونــه داشــته باشــد. در واقــع ضمــن آنکــه 
مدیــران  به خصــوص  و  مدیــران  بــا  شــجاعانه 
متخلــف بایــد برخــورد کنــد، نبایــد خصلــت شــجاعت 
مســائل  و  چــرا کــه کارهــا  بگیــرد؛  آن هــا  از  را 
ــر ــجاعانه امکان پذی ــد و ش ــای بلن ــا گام ه ــور ب  کش

 است.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی  ضمــن توصیــه ای 
ــان  ــبات بی ــوان محاس ــور و دی ــی کل کش ــه بازرس ب
ــگیری از  ــان و پیش ــا متخلف ــورد ب ــن برخ ــرد: ضم ک
ــا  ــه ب ــید ک ــرژی ببخش ــران ان ــه مدی ــد ب ــف بای تخل
شــجاعت در کشــور کار کننــد. در واقــع سیاســت 
ــتاب  ــعه را ش ــد توس ــه رون ــت ک ــن اس ــس ای مجل
بخشــد کــه بخشــی مبــارزه بــا فســاد و بخشــی دیگر 

ــت. ــق اس ــران الی ــت از مدی حمای

دکتر الریجانی در مراسم تکریم و معارفه رئیس و دادستان دیوان محاسبات :

دیوان محاسبات در برخوردها، شجاعت را از مدیران نگیرد

دبیــر شــورای  عالــی امنیــت گفــت: : مقابلــه بــا تفکــر 
ــارزه  ــای مب ــت و زیربن ــن اولوی ــرور، مهم تری داعش پ
بــا تروریســم اســت و بــدون آن هیــچ کشــوری 
ــت  ــا - دارای امنی ــه در اروپ ــه و چ ــه در منطق  - چ

و ثبات نخواهد بود.
بــه گــزارش گــروه سیاســت خارجــی خبرگــزاری 
فــارس، ســپهبد ناصرخــان جنجوعــا، مشــاور امنیــت 
ملــی نخســت وزیر پاکســتان، کــه بــرای دیــدار 
رســمی  ســه روزه بــه ایــران ســفر کــرده اســت، صبــح 
ــم  ــام معظ ــده مق ــمخانی، نماین ــی ش ــا عل ــروز ب دی
رهبــری و دبیــر شــورای  عالــی امنیــت ملــی، دیــدار 

و گفت وگــو کــرد.
به ویــژه  و  منطقــه  بحرانــی  شــرایط  شــمخانی 
ــه معظلــی  توســعه مــوج ویرانگــر تروریســم را کــه ب
بین المللــی تبدیــل شــده اســت، تهدیــدی مشــترک 

بــرای دو کشــور عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: فعــال 
ــی  ــه و طراح ــکاری دوجانب ــاختارهای هم ــردن س ک
بــا تغییــر  ســاز و کارهــای مشــترک، متناســب 
مؤلفه هــای تهدیــدزا از جملــه اقدامــات فــوری اســت 
کــه بایــد از ســوی دســتگاه های ذی ربــط در دو 

ــرد.  ــرار بگی ــدی ق ــام ج ــورد اهتم ــور م کش
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای  عال ــر ش دبی
دو کشــور  بیــن  همــکاری  متعــدد  فرصت هــای 
ــران  ــامی  ای ــوری اس ــی جمه ــران عال ــر اراده رهب ب
و جمهــوری اســامی  پاکســتان بــرای تعمیــق و 
ــاعی  ــتراک مس ــه و اش ــای دوجانب ــط همکاری ه بس
ــا جهــان اســام تأکیــد کــرد  در موضوعــات مرتبــط ب

و افــزود: در هیــچ مقطعــی از تاریــخ همســایگی 
بیــن دو کشــور، تهدیــد متقابلــی بیــن پاکســتان 
ــا  ــور صرف ــط دو کش ــته و رواب ــود نداش ــران وج و ای

مشــترک  فرصت هــای  فعال ســازی  اســاس  بــر 
شــده دنبــال  ملــت  دو  منافــع  تأمیــن   بــرای 
ــت  ــظ و صیان ــزوم حف ــر ل ــد ب ــا تأکی ــت. وی ب  اس
اقدامــات  انجــام  و  مرزهــا  در  پایــدار  امنیــت  از 
ــت  ــا ترانزی ــارزه ب ــد مب ــی مانن مشــترک در موضوعات
ــا  ــارزه ب مــواد مخــدر، قاچــاق انســان و ســاح و مب
گروه هــای اشــرار خاطرنشــان کــرد: اجــازه نخواهیــم 
داد بعضــی کشــورها بــا ارســال ســاح و اجــاره 
ــط  ــا، رواب ــی در مرزه ــاد ناامن ــرای ایج ــت ب تروریس

ــد. ــرار دهن ــر ق ــت تأثی ــور را تح ــن دو کش بی
دبیــر شــورای  عالــی امنیــت ملــی کشــورمان تصریــح 
کــرد: مقابلــه بــا تفکــر داعش پــرور، مهم تریــن 
 اولویــت و زیربنــای مبــارزه بــا تروریســم اســت 
و بــدون آن هیــچ کشــوری - چــه در منطقــه و چه در 

اروپــا - دارای امنیــت و ثبــات نخواهــد بود.

رئیــس پیشــین دیوان محاســبات کشــور 
 25 تشــکیل  و  دادخواســت  صــدور  از 
پرونــده دربــاره حقوق هــای نامتعــارف 
ــوان  ــن دی ــاری ای ــای مستش در هیئت ه
در  آن هــا  احــکام  و گفــت:  داد  خبــر 

روزهــای آینــده صــادر می شــود.
امیــن  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 

تودیــع  مراســم  در  دوشــنبه  حســین رحیمی  روز 
ــوان  ــد دی ــس جدی ــادل آذر، رئی ــه ع ــود و معارف خ
ــته  ــال گذش ــار س ــزود: در چه ــور اف ــبات کش محاس
ــکیل  ــبات تش ــوان محاس ــی  در دی ــده و احکام پرون
ــر  ــته بی نظی ــال های گذش ــه در س ــده ک ــادر ش و ص
بــوده اســت؛ امــا متأســفانه بنــده ماحظاتــی داشــتم 
کــه نبایــد ایــن احــکام رســانه ای شــود تــا کام مــردم 
تلــخ نشــود؛ ولــی امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیده ام 

ــت.  ــوده اس ــتباهی ب ــه کار اش ک
وی بــه عــادل آذر، رئیــس جدیــد دیــوان محاســبات 

ایــن  بــرای  پیشــنهاد کــرد کــه 
ــا  ــد ت ــوان، ســخنگو انتخــاب کن دی
مــردم از احــکام آن باخبــر شــوند. 
تمامــی  برخوردهــا بــا متخلفــان 
اطاع رســانی  و  رســانه ای  بایــد 
شــود؛ ولــی متأســفانه ایــن کار 
طــی ســال های گذشــته انجــام 

 . نمی شــد
رئیــس پیشــین دیــوان محاســبات یــادآور شــد: در 
ــدگان  ــی نماین ــرف برخ ــادی از ط ــه انتق ــن زمین  ای
ســازمان  و  محاســبات  دیــوان  بــه  مســئوالن  و 
ــت  ــه اس ــه غیرمنصفان ــده ک ــور ش ــی کل کش  بارزس
و بایــد بگویــم 25 پرونــده در روزهای اخیــر و پس از 
افشــای فیش هــای حقوق هــای نامتعــارف تشــکیل 
شــد و پرونــده آن هــا پــس از تنظیــم دادخواســت از 
ــوان در هیئت هــای مستشــاری  ســوی دادســتان دی

در حــال رســیدگی و صــدور رأی اســت.

همه جانبــه  مبــارزه  رئیس جمهــور 
آرامــش  بــرای  را  مخــدر  مــواد   بــا 
و پیشــرفت جامعــه الزم دانســت و بــر 
ارزیابــی روش هــای گذشــته در برخــورد 
عملــی و مؤثــر بــا پدیــده شــوم اعتیــاد 

تأکیــد کــرد.
ــل  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب

ــن  ــوری، حس ــت جمه ــانی ریاس ــگاه اطاع رس از پای
ــوری روز دوشــنبه و در جلســه  ــی، رئیس جمه روحان
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا اشــاره بــه »لــزوم 
ــوا، دســتگاه ها و نهادهــای مســئول در  هماهنگــی ق
ــگیری  ــه پیش ــدر از مرحل ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــر مب ام
و درمــان تــا صیانــت اجتماعــی« تصریــح کــرد: 
بین المللــی  و  منطقــه ای  همکاری هــای  توســعه 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــی و عملیات ــای اطاعات در عرصه ه
ــروری  ــدر ض ــواد مخ ــت م ــع و ترانزی ــا توزی ــر ب مؤث

اســت.

 رئیــس ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر
جهانــی تجربیــات  از   بهره گیــری 
ورود  کنتــرل  بــه  ویــژه  توجــه 
تولیــد  بــا  مبــارزه  و  پیش ســازها 
ــیمیایی  ــی و ش ــدر صنعت ــواد مخ م
تجهیــز فنــی گمــرکات، مقابلــه قاطــع 
ــان  ــدگان و خرده فروش ــا توزیع کنن ب
ــی  ــن عموم ــگاه ها و اماک ــدارس، دانش ــژه در م به وی
ــن  ــاماندهی متجاهری ــع آوری و س ــن جم و همچنی
اجتماعــی  آســیب های  بــا  مبــارزه  فرآینــد  در   را 

و مظاهر عمومی آن دارای اولویت دانست.
 روحانــی نقــش دســتگاه های تبلیغــی، رســانه ها 
ــه  ــل، از جمل ــه مراح ــیما را در هم ــژه صداوس و به وی
پیشــگیری و آمــوزش عمومــی،  مهــم ارزیابــی کــرد 
ــر  ــی از مظاه ــط اجتماع ــازی محی ــزود: پاکس و اف
اعتیــاد بــرای کاهــش نگرانــی جامعــه و خانواده هــا 

ــی اســت. ــی و همگان مســئولیتی مل

رئیس پیشین دیوان محاسبات:

25 پرونده حقوق های نامتعارف در مرحله صدور رأی است
روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد:

ضرورت جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر

رئیــس جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری در 
واکنــش بــه انتشــار اخبــاری دربــاره کاندیداتــوری اش 
ــد  ــه قص ــچ وج ــه هی ــت: ب ــوری گف ــت  جمه در ریاس

کاندیداتــوری در انتخابــات پیــش  رو را نــدارم. 
اســامی   جامعــه  کل  دبیــر  باهنــر،  محمدرضــا 
ــزاب  ــوزه اح ــگار ح ــا خبرن ــو ب ــین در گفت وگ مهندس
باشــگاه خبرنــگاران تســنیم »پویــا« در پاســخ بــه 
ــی  ــب مبن ــان اصاح طل ــای جری ــاره ادع ــی درب پرسش
ــات ریاســت جمهــوری  ــوری وی در انتخاب ــر کاندیدات ب
گفــت: بنــده بــه  هیچ وجــه قصــد کاندیداتــوری در 
ــروان  ــه پی ــس جبه ــدارم. رئی ــش رو را ن ــات پی انتخاب
ــه در  ــان اینک ــا بی ــه ب ــری در ادام ــام و رهب ــط ام خ
صورتــی  کــه دولــت روحانــی چندیــن اقــدام اساســی 
ــکل  ــار مش ــری دچ ــد در دور دوم رأی گی ــام نده انج
ــات  خواهــد شــد، اظهــار کــرد: اگــر روحانــی در انتخاب
ــد   ــه دور دوم برس ــده ب ــال آین ــوری س ــت جمه ریاس
مــردم هــر فــردی را کــه در مقابــل او قــرار بگیــرد 
انتخــاب خواهنــد کــرد. بــه گــزارش تســنیم، عطریانفــر 
از اعضــای مرکزیــت حــزب کارگــزاران ســازندگی دیــروز 
ــی  ــی اصاح طلب ــه مدع ــک روزنام ــا ی ــو ب در گفت وگ
مدعــی شــده کــه تنهــا رقیــب روحانــی در بیــن 
باهنــر محمدرضــا   ،96 انتخابــات  در   اصول گرایــان 

 است.

رئیــس دیــوان محاســبات کشــور بــا ابــراز بی اطاعــی از 
25 پرونــده مربــوط بــه فیش هــای حقوقــی گفــت: بــه 
ــر اســاس  ــوان محاســبات کــه ب بررســی کنندگان در دی
ــی  ــاد دارم؛ ول ــد، اعتم ــل کردن ــی عم ــس قبل ــر رئی نظ
خــودم اطــاع دقیقــی از جزئیــات ایــن پرونده هــا 
نــدارم. بــه گــزارش ایســنا، عــادل آذر در حاشــیه مراســم 
ــوان محاســبات کشــور در  تودیــع و معارفــه رئیــس دی
ــون  ــر قان ــم م ــاش می کن ــت : ت ــگاران گف ــع خبرن  جم
را دیــوان محاســبات بــه اجــرا گــذارد تــا گام اصلــی برای 
توســعه کشــور برداشــته شــود. وی تأکیــد کــرد: دیــوان 
محاســبات بــه عنــوان ناظــر نبایــد مانــع توســعه کشــور 
شــود. در دیــوان بــه فرزنــدان صالــح،  پاکدمــن، اصیــل 
و درســتکار کمــک می کنــم تــا در راه تعالــی کشــور گام 
ــکاران  ــد خاف ــا صــدای بلن ــول می دهــم ب ــد و ق  بردارن
ــر  ــور ه ــبات کش ــوان محاس ــس دی ــی کنم.رئی را معرف
ــوان را در  ــن دی ــل ای ــوص دالی ــر درخص ــه اظهارنظ گون
مخالفــت بــا کلیــات الیحــه اصــاح بودجــه 95 بــه زمان 
بعــد موکــول کــرد. آذر تشــریح جزئیــات برنامه هایــش 
ــول  ــبات موک ــوان محاس ــر دی ــلط ب ــس از  تس ــه پ را ب
کــرد و افــزود:  اصحــاب رســانه و مطبوعــات را در یــک 
ــر کار  ــس از ســوار شــدن ب ــه پ ــی ک نشســت مطبوعات
ــم  ــان جزئیــات برنامه های برگــزار خواهــم کــرد، در جری

ــم. ــرار می ده ق

ــاد اســت؛  ــده و ایشــان بســیار زی ــن بن ــه بی »فاصل
ــری  ــدای نظ ــری از بلن ــم رهب ــام معظ ــه مق ــرا ک چ
دارنــد کــه  اندیشــه ای  بلنــد  افــق  و  برخــوردار 

اســت.« دســت نیافتنی 
بــه گــزارش شــریان نیــوز، معــاون بین الملــل 
ــا ســید حســن  ــدار خــود ب ــه دی ــا اشــاره ب حــوزه ب
ــا  ــرا ب ــدار گفــت »م ــن دی نصــرهللا گفــت: وی در ای
رهبــر معظــم انقــاب مقایســه نکنیــد؛ فاصلــه بیــن 
بنــده و ایشــان بســیار زیــاد اســت؛ چــرا کــه مقــام 
ــدای نظــری برخــوردار و افــق  ــری از بلن معظــم رهب
بلنــد اندیشــه ای دارنــد کــه دســت نیافتنی اســت.« 
ــوزه، حجــت االســام و  ــر ح ــز خب ــزارش مرک ــه گ ب
المســلمین محمــد حســن زمانــی بــا ارائــه گزارشــی 
از ســفر خــود بــه کشــور لبنــان گفــت: یکــی از 
برنامه هــای مــا در ایــن ســفر، دیــدار بــا نمــاد و رمــز 
مقاومــت دنیــای اســام، ســید حســن نصــرهللا بــود 
کــه 3 ســاعت بــه طــول انجامیــد و در آن به مســائل 
جهــان اســام پرداختیــم. وی اظهــار کــرد: یکــی از 
ــترش  ــدار، گس ــن دی ــده در ای ــات مطرح ش موضوع
تعامــل حــوزه علمیــه قــم بــا حــزب هللا لبنــان بــود که 
خوشــبختانه طرح هایــی تبــادل و توافقاتــی صــورت 
پذیرفــت. معــاون بین الملــل حوزه هــای علمیــه 
بیــان کــرد: در ایــن دیــدار بــه ســید حســن نصــرهللا 
گفتــم زمانــی کــه بنــده در مصر بــودم، نظرســنجی از 
مــردم مصــر انجــام دادیــم کــه محبوب تریــن رهبــر 
جهــان اســام چــه کســی اســت کــه شــما رتبــه اول 

ــا  ــه ب ــه دادم ک ــپس ادام ــد؛ س ــت آوردی ــه دس را ب
ــر ایــن گــزارش خوشــحالم کــه  دیدگاه هــای  ــکا ب ات
مشــترکی میــان شــما و آیــت هللا العظمی خامنــه ای 
وجــود دارد کــه می توانــد در ســعادت بشــریت 
مؤثــر باشــد. عضــو هیئــت علمــی  جامعةالمصطفــی 
بنــده ســخنان  ایــن  از  پــس  داد:   ادامــه 
ــر  ــا رهب ــرا ب ــه؛ م ــت: »ن ســید حســن نصــرهللا گف
معظــم انقــاب مقایســه نکنیــد؛ فاصلــه بیــن بنــده 
و ایشــان بســیار زیــاد اســت؛ چــرا کــه مقــام معظــم 
ــق  ــوده و اف ــوردار ب ــری برخ ــدای نظ ــری از بلن رهب
بلنــد اندیشــه ای دارنــد کــه دســت نیافتنی اســت.« 
زمانــی خاطرنشــان کــرد: وقتــی انســان بــه بیــرون 
ــد، متوجــه می شــود  ــران اســامی  ســفر می کن از ای
ــود دارد  ــران وج ــمندی در ای ــر ارزش ــه گوه ــه چ  ک
و مــا قــدر ایشــان را نمی دانیــم. وی تصریــح کــرد: 
ــای  ــع علم ــا تجم ــدار ب ــا دی ــای م ــر برنامه ه از دیگ
مســلمین لبنــان متشــکل از بــزرگان شــیعه و اهــل 

ســنت بــوده اســت.
معــاون بین الملــل حوزه هــای علمیــه بــا بیــان 
اینکــه نیمــی از اعضــای ایــن تجمــع را علمــای اهــل 
ســنت تشــکیل می دهنــد، اظهــار کــرد: ایــن اعضــا، 
آیــت هللا العظمی خامنــه ای را شــرعا بــه عنــوان ولــی 
امــر خــود دانســته و او را پذیرفته انــد؛ امــا متأســفانه 
ممکــن اســت برخــی در ایــران هنــوز بــه ایــن درک و 
فهــم نرســیده باشــند کــه نشــان از مظلومیــت رهبــر 

معظــم انقــاب اســت.

باهنر:
 کاندیدای ریاست جمهوری

 نمی شوم
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مرصاد و پیامدها  
ادامه از صفحه یک: 

ــر وارد  ــل دخت  جــاده قاجــه و جــاده اســام آباد - پ
عمــل شــدند و نیروهــای ضدانقــاب را تــا پشــت 
ــراق ــش ع ــوای ارت ــا ق ــد؛ ام ــب راندن ــرزی عق ــوار م  ن

ــه  ــود نگ ــغال خ ــان در اش ــرزی را همچن ــات م  ارتفاع
داشتند.

بــه  عــراق  حمــات  پــی  در  منافقــان  گروهــک 
ــت  ــینی های موق ــامی  و عقب نش ــن اس ــاک میه خ
رزمنــدگان اســام، بــا تصــور اینکــه پذیــرش قطعنامــه 
598 ناشــی از جدایــی ملــت و دولــت اســت، فرصــت 
ــد  ــداف پلی ــه اه ــرد ب ــعی ک ــمرد و س ــت ش  را غنیم
موقــت  دولــت  اعــام  جملــه  از  خــود  واهــی  و 
ــاه  ــامی  در کرمانش ــا اس ــک، مث ــوری دموکراتی جمه
پــس از فتــح ایــن شــهر، امضــای پیمــان صلــح میــان 
عــراق و ایــران و تصــرف تهــران و ســاقط کــردن نظــام 

ــد. ــت یاب ــران دس ــامی  ای ــوری اس جمه
 از ایــن رو منافقــان بــا جمــع  آوری دیگــر ضدانقابیــون 
ــی  ــی، نیروی ــف اروپای ســرخورده، از کشــورهای مختل
بــه اســتعداد تقریبــی 15 هــزار نفــر فراهــم و بــا 
صــدام  اهدایــی  جنگ  افزارهــای  از  بهره  گیــری 
غــرب  از  را  خــود  خــود، حملــه  اربابــان  دیگــر  و 
ــاز  ــران آغ ــامی  ای ــوری اس ــاک جمه ــه خ ــور ب  کش
ــا حمایــت مقدماتــی ــد. نیــروی هوایــی عــراق ب  کردن

آن هــا را بــرای ورود بــه عمــق خــاک ایــران و در 
نهایــت، فتــح تهــران، ترغیــب کــرد. 

عملیــات گفــت:  آغــاز  در شــب  رجــوی  مســعود 
» ... طلســم جنــگ در حــال شکســتن اســت...

ــم...  ــه کاری را بزنی ــد ضرب ــده ... بای ــل ش ــم ش رژی
ســاعته   4۸ انجام شــده،  تقســیمات  اســاس  بــر 
مــا  کــه  کاری  رســید...  خواهیــم  تهــران   بــه 
یــک  تــوان  حــد  در  دهیــم  انجــام  می خواهیــم 
ابرقــدرت  یــک  فقــط  چــون  اســت؛  ابرقــدرت 
می توانــد کشــوری را ظــرف ایــن مــدت تســخیر 
ــم ترســی نداشــته باشــید؛  ــوژه ه ــگاه ن ــد... از پای کن
ــم  ــه ســه ســاعت دســتور می ده ــر ســه ســاعت ب ه
بمبــاران را  آنجــا  و  بیاینــد  عراقــی   هواپیماهــای 

 کنند. 
ــه  ــر س ــا ه ــا هواپیم ــم ب ــز را ه ــی تبری ــگاه هوای پای
ــه ســه ســاعت مــورد هــدف قــرار خواهیــم  ســاعت ب
 داد... عــاوه بــر آن، ضدهوایــی و موشــک ســام 
۷ هــم کــه داریــم... هوانیــروز عــراق تــا ســرپل ذهــاب 

بــه همــراه ســتون ها خواهــد بــود. 
چــون  نباشــید؛  ناراحــت  هوایــی  نظــر  از 
هســتند  مــا  پشــتیبان  عراقــی   هواپیماهــای 
حرکــت ســتون  صــورت  بــه  ماشــین ها  تمــام   و 

می کننــد.« آن هــا بــه خیــال خودشــان در حــال 
ــدگان اســام  ــا از آن طــرف رزمن ــد؛ ام پیشــروی بودن
بــر  را  راه  ناگهــان  کرمانشــاه،  کیلومتــری   34 در 
ســتون  های منافقــان بســتند و واحدهــای زرهــی 
ــادی  ــداد زی ــه، تع ــدام متهوران ــک اق ــدگان، در ی  رزمن
 از ادوات ســنگین زرهــی منافقــان را هــدف قــرار دادنــد 

و به آتش  کشیدند. 
جــاده کرمانشــاه - اســام  آباد در همــان لحظــات 
اولیــه، انباشــته از ادوات ســوخته شــد و واکنــش 
ســریع رزمنــدگان، منافقــان را بــه فــراری مفتضحانــه 
وادار ســاخت. ایــن عملیــات در روز بعــد نیــز بــا 
ــران  ــامی  ای ــوری اس ــش جمه ــروز ارت ــه هوانی حمل
 بــا ســرکوبی شــدید منافقــان ادامــه یافــت و دشــمن 

را سخت و سنگین شکست داد. 
عملیــات فــروغ جاویــدان ســازمان منافقــان  شکســت 
خــورد و ایــن امــر باعــث شکســته شــدن شــخصیت 
ــزش  ــا، ری ــادی از نیروه ــداد زی ــن تع ــوی در ذه رج
اســتراتژی  خــط  رفتــن  ســؤال  زیــر  و  ســازمان 
 ســازمان شــد؛ بــه طــوری کــه تعــداد زیــادی از اعضــا 

و هواداران سازمان از آن جدا شدند.
از طرفــی محکومیــت ســازمان و عملیــات فــروغ 
جاویــدان از جانب گروه های اپوزیســیون را در برداشــت 
و بــا دادن کشــته های زیــاد مفتضــح شــدند و پرونــده 
ــخت افزاری  ــد س ــدس در بع ــاع مق ــال دف ــت س هش
ــات مرصــاد بســته  ــان در عملی ــا شکســت منافق  آن ب
آن  می تــوان  نحــوی  بــه  نبــرد کــه  ایــن   شــد. 
را نهــروان ایــران نامیــد، در روزهــای آغازیــن مردادمــاه 
ســال 67 در گرفــت و بــا شکســت ســنگین نیروهــای 
ــرای  ــادی را ب ــان یافــت و پیامدهــای زی ــان پای منافق
جمهــوری اســامی  بــه ارمغــان آورد؛ از آن جملــه: 
باعــث شــد قــدرت سیاســی و نظامــی  جمهــوری 
ثابــت  جهانیــان  بــه  دیگــر  بــار  ایــران،   اســامی  

شود.
 چنانچــه مقــام معظــم رهبــری در قســمتی از بیانــات 
ــران  ــهدا و ایثارگ ــای ش ــا خانواده  ه ــدار ب ــود در دی خ
از  یکــی  دربــاره   )1385/8/18  ( ســمنان  اســتان 
تیپ هــای حاضــر در عملیــات این گونــه فرمودنــد: 
ــه  ــود ک ــان ب ــاد آنچن ــات مرص ــم در عملی ــپ قائ »تی
 اگــر نبــود، دشــمن ممکــن بــود تــا کرمانشــاه پیــش

 بیاید. 
ــخ  ــا در تاری ــود. این ه ــم ب ــپ قائ ــتاد، تی ــه ایس  آن ک

می ماند«
تحکیــم ثبــات داخلــی نظــام، مشــروعیت آن در بعــد 
 کارآمــدی نظامــی، شــناخته شــدن دوســت از دشــمن

در  تحکیــم وحــدت  عناصــر ضدمردمــی،  تصفیــه 
ــور مشــارکت عمومــی  و همبســتگی  بعــد داخلــی، تبل
عملیــات  ایــن  دســتاورد های  از  بایــد  را  ملــی 
 بیادماندنــی تاریــخ انقــاب اســامی  و دفــاع مقــدس 

دانست.

شگرد شکننده                          
ــی  ــوال زمان ــد معم ــن ترفن  ای

استاد دانشگاه
جواد قاسمی 

بــه کار  از ســوی دشــمن 
گرفتــه می شــود کــه احســاس کنــد جبهــه حــق 
ــگ  ــا جن ــن رو ب ــروزی اســت. از ای در حــال پی
دادن  قــرار  تأثیــر  دنبــال تحــت  بــه  روانــی 
ــتن اراده  ــق و شکس ــاران ح ــزم ی ــم و ع تصمی
ــر  ــمن تغیی ــه دش ــت ک ــی اس ــت. بدیه آن هاس
امــا  اســت؛  برانــدازی  هدفــش  و  نکــرده 

راهبردش را تغییر می دهد. 
تغییــری  جهل هــا  ابــو  و  ابوســفیان ها 
ــد  ــر داده ان ــان را تغیی ــه راهبردش ــد؛ بلک نکرده ان
ــه  ــد، معاوی ــتی می دهن ــح و آش ــنهاد صل و پیش
کــه  کســانی  می کنــد،  نیــزه  برســر  قــرآن 
علیــه   ... و  هشت ســاله  نیابتــی  جنگ هــای 
مــا راه انداختنــد، در زمــان جنــگ پــس از 
هــر عملیــات پیــروز ماننــد فتــح خرمشــهر 
یــا کربــای پنــج، هیئت هــای صلــح اعــزام 
می کردنــد و هنگامــی کــه شــرایط بــه نفــع 
ــد.  ــوش می کردن ــرد، فرام ــر می ک ــدام تغیی ص
ــادی  ــعه اقتص ــعار توس ــا ش ــگ ب ــس از جن پ
شــعار  بــا  ســپس  ســازندگی،  رویکــرد  بــا 
وارد اصاحــات  رویکــرد  و   توســعه سیاســی 

 شدند.
بــا  تعادلــی  توســعه  شــعار  بــا  امــروزه   
ــات  ــا تبلیغ ــده اند و ب ــی وارد ش ــرد تعامل رویک
بــه  را  خــود  فریبنــده،  روانــی  عملیــات  و 
می کننــد  معرفــی  واقعــی  دوســت  عنــوان 
خــود اهــداف  بــه  طریــق  ایــن  از   تــا 

  برسند. 
قــرآن بــه ایــن حقیقــت این گونــه اشــاره فرموده 
ــو تدهــن فیدهنــون «)قلــم :9(  اســت: »ودوا ل
»آن هــا دوســت می دارنــد نرمــش نشــان دهــی 
تــا آن هــا هــم نرمــش نشــان دهنــد.« )نرمشــی 
تــوأم بــا انحــراف از مســیر حــق(. در جــای 
دیگــر می فرمایــد: شــما پیروزیــد مبــادا در 
مقابــل ایــن جنــگ روانــی سســت شــوید. »َفــَا 
ــْوَن َو  ْعَل ــُم اْلَ ــْلِم َو َأنُت ــَى السَّ ــوْا ِإل ــوْا َو َتْدُع َتِهُن
ــد:  ــمُ ْ َأْعَماَلُكْم«)محم ــن َيتِرَك ــْم َو َل ــُه َمَعُك اللَّ
35( »پــس هرگــز سســت نشــويد و )دشــمنان 
نكنيــد؛  دعــوت  )ذّلت بــار(  صلــح  بــه  را( 
در حالــى كــه شــما برتريــد، و خداونــد بــا 
 شماســت و چيــزى از )ثــواب( اعمالتــان را كــم 

نمى كند!
در جــای دیگــر بــه صــورت هشــدار فرمــوده 
ِكــدتَّ  َلَقــْد  ْتَنــاَك  َثبَّ َأن  الَ  َلــْو  »َو  اســت: 
ــَف  ــَك ِضْع َذْقَن ــًا . ِإًذا لََّ ا َقِلي ــْيً ــْم َش َلْيِه ــُن ِإ َتْرَك
ــُد َلــَك  اْلَحَيــوِة َو ِضْعــَف اْلَمَمــاِت ثــمُ َّ الَ تَجِ
مــا  اگــر  »و   )74-75 َنِصيًرا«)اســرا:  َعَلْيَنــا 
پرتــو  در  )و  نمى ســاختيم  ثابت قــدم  را  تــو 
ــودى(،  ــراف نب ــون از انح ــت، مص ــام عصم مق
نزديــک بــود بــه آنــان تمايــل كنــى. اگــر چنيــن 
ــركان(  ــازات )مش ــر مج ــا دو براب ــردى، م مى ك
در زندگــى دنيــا و دو برابــر )مجــازات( آن هــا را 
ــپس  ــانديم؛ س ــو مى چش ــه ت ــرگ، ب ــد از م بع
ــى!«  ــراى خــود نمى يافت ــاورى ب ــا، ي ــر م در براب
ــی  ــگردهای دائم ــن از ش ــه ای ــم ک ــد بدانی بای
ــه دشــمن در داخــل  ــا وابســتگان ب دشــمنان ی
جبهــه خــودی اســت کــه هنــگام نزدیــک شــدن 
جبهــه حــق بــه پیــروزی از راه نرمــش، ســازش، 
وارد  بــه صــورت خزنــده  تعامــل  و  مذاکــره 

ند.  می شــو
تاریــخ  در  و  اســام  در صــدر  آن  نمونه هــای 
معاصــر بســیار زیــاد اســت. امیــر مؤمنــان 
او  از  افــرادی کــه  پاســخ  در  الســام  علیــه 
ــا  ــد و ب ــال نكن ــر را دنب ــه و زبي ــتند طلح خواس
آن هــا کنــار بیایــد و آمــاده جنــگ بــا آنــان 
بــودن خــود  به هــوش  و  بیــداری  از  نشــود، 
 می گویــد کــه هرگــز فریــب نخواهــد خــورد؛ 
می فرمایــد:» َو َلِكنِّــي َأْضــرُِب ِباْلُمْقِبــِل ِإَلــى 
ــاِمِع اْلُمِطيــِع اْلَعاِصــَي  اْلَحــقِّ اْلُمْدِبــَر َعْنــُه َو ِبالسَّ
ــى َيْأِتــَي َعَلــيَّ َيْوِمــي . بــه خــدا  اْلُمِريــَب َأَبــدًا َحتَّ
قســم ...هميشــه بــا يارى حــق جــوى، رويگردان 
از حــق را مى زنــم و بــا كمــک  شــنونده فرمانبــر، 
مرگم فــرا تــا  مى كوبــم  را  بــددل   عاصــى 

رسد.  
ــه احســاس خطــر  در جنــگ صفیــن کــه معاوی
کــرد و بــا حیلــه عمروعــاص قرآن هــا را بــر 
ــازش و  ــه س ــق را ب ــه ح ــرد و جبه ــزه ک ــر نی س
ــد، حضــرت نپذیرفــت و مــردم  مذاکــره فراخوان
ــَذا  ــود: »َه ــاخت و فرم ــه آگاه س ــن حیل را از ای
ُلــُه  َأْمــٌر َظاِهــُرُه ِإيَمــاٌن -  َو َباِطُنــُه ُعــْدَواٌن-  َو َأوَّ
َرْحَمــٌة َو آِخــُرُه َنَداَمــٌة-  َفأَِقيُمــوا َعَلــى َشــْأنُِكْم-  
ــوا َعَلــى اْلِجَهــاِد  َو اْلَزُمــوا َطِريَقَتُكــْم-  َو َعضُّ
َبَنَواِجِذُكــْم-  َو الَ َتْلَتِفُتــوا ِإَلــى َناِعــٍق َنَعــَق-  ِإْن 

ــِرَك َذل«)خ 122( ــلَّ َو ِإْن ُت ــَب َأَض ُأِجي
ــش  ــت و باطن ــان اس ــرش ايم ــر ظاه ــن ام  اي
دشــمنى، آغــازش رحمــت اســت و پايانــش 
ندامــت؛ بــر هميــن حــال باقــى باشــيد و از راهى 
كــه پيــش گرفته ايــد منحــرف نشــويد و در 
جهــاد، دندان هــا را روى هــم فشــار دهيــد و بــه 
هــر صدائــى اعتنائــى نكنيــد؛ چــه اينكــه اين هــا 
صداهائــى اســت كــه اگــر پاســخش گوئيــد 
ــل  ــوار و ذلي ــازيد خ ــش س ــر رهاي ــراه و اگ  گم

می کند. 



کوتاه از اقتصادیادداشت

همایــش اقتصــاد مقاومتــی بــا حضــور  کیمیای وطن
و  مدیــران  معاونــان،  عامــل،  مدیــر 
جمعــی از کارکنــان شــرکت، مدیــر کل حراســت کل 
اســتان و نماینــده ســازمان حراســت کشــور، بــه میزبانــی 
حراســت شــرکت فــوالد مبارکــه در ســالن آمــوزش فــوالد 
ــه اقتصــاد  ــن سیاســت های ده گان ــزار و تبیی ــه برگ مبارک
ــری بررســی شــد.  ــام معظــم رهب ــگاه مق ــی از ن مقاومت
ــن  ــان ای ــبحانی در جری ــر س ــزارش دکت ــن گ ــر ای ــا ب بن
همایــش بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــر  ــه ب ــد معظــم ل درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی و تأکی
ایــن موضــوع گفــت: جمهــوری اســامی ایــران از جنبــه 
نظامــی در منطقــه بســیار قــوی اســت و از ایــن موضــع، 
دشــمن نمی توانــد ایــران را تهدیــد کنــد؛ بنابرایــن از 
جنبه هــای دیگــر ســعی دارنــد بــه ایــران فشــار آورنــد کــه 
تنهــا راه مقابلــه، عملــی کــردن فرمایشــات مقــام معظــم 

رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
  ایجاد ثروت از طریق تولید، کار و تالش

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه افــزود: اگــر جامعــه را از نظــر 
اقتصــادی نتوانیــم مدیریــت کنیــم و فقــر و بیــکاری 
در جامعــه فراگیــر شــود، دشــمن می توانــد از منظــر 

ــاد  ــا ایج ــس ب ــد؛ پ ــد کن ــورمان را تهدی ــادی کش اقتص
ــاد  ــوان اقتص ــاش می ت ــد، کار و ت ــق تولی ــروت از طری ث
کشــور را مدیریــت کــرد. وی بــا اشــاره بــه تأکیــدات مقــام 
معظــم رهبــری درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی و تبییــن 
سیاســت های ده گانــه ایشــان گفــت: اقتصــاد مقاومتــی، 
ــای  ــن نیازه ــق تأمی ــه از طری اقتصــادی اســت درون زا ک
ــا ایجــاد تنــوع محصــوالت کیفــی و  داخــل و برون گــرا، ب

ــد. ــک کن ــور کم ــاد کش ــه اقتص ــد ب ــادرات، می توان ص
ــاد   ــی اقتص ــی و واقع ــه عین ــه، نمون ــوالد مبارک  ف

ــی مقاومت
وی فــوالد مبارکــه را نمونــه عینــی و واقعــی اقتصــاد 
ــوالد  ــه ف ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب ــی برشــمرد و گف مقاومت
در  صنعتــی  واحــد  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  مبارکــه 
ــد در  ــک برن ــوان ی ــه عن ــادرات  و ب ــد، ص ــتغال، تولی اش

ــمن  ــت دش ــت، در اولوی ــرح اس ــی مط ــه بین الملل صحن
بــرای ضربــه زدن قــرار دارد؛ بایــد در نظــر داشــت دشــمن 
بیــکار ننشســته و بــه صــورت پنهــان یــا در قالــب دوســت 
ــتفاده  ــور اس ــه کش ــه زدن ب ــرای ضرب ــی ب ــر فرصت از ه
می کنــد و بــا ایجــاد شــایعه، جــو یــأس، ناامیــدی 
ــرداری از آن  ــعی در بهره ب ــف س ــه ضع ــال از نقط و انفع
ــیاری و  ــا هوش ــه ب ــوالد مبارک ــبختانه در ف را دارد. خوش
این گونــه مســائل تجزیــه و تحلیــل  توســعه یافتگی، 
و تصمیمــات الزم و درســت در ایــن خصــوص گرفتــه 
ــا  ــاش آن ه ــان و ت ــت کارکن ــا هم ــی ب ــات عمل و اقدام

ــت. ــده اس ــته ش برداش
 دکتــر ســبحانی در ادامــه بــه بخشــی از اقدامــات عملــی 
انجام شــده در راســتای اقتصــاد مقاومتــی در فــوالد 
ــا  ــا، نه تنه ــت: در اوج تحریم ه ــرد و گف ــاره ک ــه اش مبارک
خللــی در تولیــد ایــن شــرکت ایجــاد نشــد، بلکــه افزایش 
تولیــد نیــز داشــتیم؛ ضمــن اینکــه طرح هــای توســعه را 
نیــز بــا جدیــت دنبــال کردیــم و بــا افزایــش تنــوع ســبد 
محصــوالت در بخــش صــادرات نیــز موفــق شــدیم. 
ــی  ــه در مســیر اقتصــاد مقاومت ــه عین ــا ب ــن فعالیت ه ای

برداشــته شــده اســت.

دکتر سبحانی در همایش اقتصاد مقاومتی مطرح کرد:

فوالد مبارکه، نمونه عینی و واقعی اقتصاد مقاومتی

مقامــات کارگــری معتقدنــد ادامــه شــکاف و نابرابــری 
ــزش  ــث ری ــوار باع ــارج خان ــا و مخ ــا هزینه ه ــتمزدها ب دس
 مــداوم نیــروی کار بــه زیــر خــط فقــر شــده و امــروز

رضایــت شــاغان از حقــوق و دســتمزد تقریبــا صفــر درصــد 
ــوق  ــن حق ــه تعیی ــوط ب ــوع مرب ــت. موض  اس
و دســتمزد نیــروی کار از چالش هایــی اســت 
ــک  ــته، هیچ ی ــه گذش ــواره در ۳ ده ــه هم ک
زمینــه  ایــن  در  نتوانســته اند  دولت هــا  از 
ــد  ــت یابن ــی دس ــب توجه ــات جال ــه توفیق ب
و تصمیم گیری هــا در تمامــی دوره هــا بــر 
اســاس مصلحــت و خــارج از ضوابــط و قوائــد 

قانــون کار بــوده اســت. بــا وجــود اینکــه در ســال های ابتدایی 
پیــروزی انقــاب رشــد یکبــاره ای در حقــوق و دســتمزد 
نیــروی کار اتفــاق افتــاد امــا پــس از آن در ســال های جنــگ 
افزایــش دســتمزد کارگــران متوقــف شــد و قــرار بــود پــس 
ــف  ــی از توق ــی ناش ــری ها و کمبودهای ــگ، کس از دوران جن

ــادی  ــد. ه ــه نش ــود ک ــران ش ــتمزد جب ــالیانه دس ــد س رش
ابــوی، دبیــر کل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ایــران می گویــد: وقتــی مســئله قراردادهــا در بــازار کار باقــی 
می مانــد و دولــت اراده ای بــرای حــل آن نــدارد، ایــن مســئله 
باعــث جابه جایــی مرتــب نیــروی کار و در 
نتیجــه امضــای قراردادهــای جدیــد می شــود. 
در ایــن قراردادهــا معمــوال حقــوق افــراد همان 
کمتریــن دســتمزد مصــوب شــورای عالــی کار 
در نظــر گرفتــه می شــود و ســوابق افــراد 
نمی شــود.  لحــاظ  جابه جایی هــا  ایــن  در 
ــه  ــا ب ــن مرتب ــرد: بنابرای ــان ک ــوی خاطرنش اب
ــن  ــود؛ ای ــزوده می ش ــور اف ــر کش ــراد حداقل بگی ــداد اف تع
موضــوع بــا افــت قــدرت خریــد مشــموالن قانــون کار مرتبــط 
اســت. هم اکنــون برآوردهــا نشــان می دهــد ۷۵ درصــد 
 کل مشــموالن قانــون کار کشــور، یعنــی بیــش از ۹ میلیــون 

و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل بگیرند. مهر

افت شدید رضایت کارگران از مزد

معیشت ۹.۷ میلیون کارگر زیر خط فقر
ــرای داروهــای  ــروز ب ــا ام ــت ت طــرح نصــب برچســب اصال
ــه گفتــه رئیــس  ــه طــور کامــل اجــرا می شــد و ب وارداتــی ب
ــن  ــت ای ــرار اس ــانی، ق ــای انس ــان داروه ــندیکای صاحب س
ــن پــس روی بعضــی داروهــای گران قیمــت  برچســب از ای

تولیــد داخــل هــم نصــب شــود. محمــود 
نجفــی عــرب بــا بیــان اینکــه طــرح برچســب 
اصالــت طــرح قدمــت داری اســت، گفــت: 
برچســب اصالــت در دولــت قبــل، همزمــان بــا 
ــدی  ــاق جدی ــود و اتف طــرح شــبنم مطــرح ب
در ایــن حــوزه نیســت؛ امــا در آن زمــان 
ــد و  ــف ش ــا متوق ــا و جعل ه ــد از تقلب ه بع

امــروز بــا ســازوکاری حســاب شــده تر، عــاوه بــر کاالهــای 
 وارداتــی دارویــی، بهداشــتی و آرایشــی، بــه صورت آزمایشــی 
و پایلــوت روی بعضــی داروهــای تولیــد داخــل نیــز نصــب 
ــا بیــان اینکــه نصــب برچســب ها  می شــود. نجفــی عــرب ب
ــوان  ــود، عن ــر نخواهــد ب ــه تمام شــده داروهــا مؤث روی هزین

ــه ای  ــه گون ــت ب ــب اصال ــرح برچس ــل ط ــرای کام ــرد: اج ک
اســت کــه بایــد بــرای نصــب آن بخش هایــی بــه خــط تولیــد 
داروســازان اضافــه شــود و بــه هــر حــال هزینه هــای ناچیزی 
ــن  ــم ای ــا معتقدی ــد؛ ام ــل می کن ــدگان تحمی ــه تولیدکنن را ب
ــرای ســامت کل جامعــه صــورت  هزینه هــا ب
خواهــد  ناچیــز  بســیار  البتــه  و  می گیــرد 
ــه روی قیمــت تمام شــده  ــه طــوری ک ــود؛ ب ب
داروهــا هیــچ تأثیــر محسوســی نخواهــد 
ــن  ــرای اجــرای ای ــه داد: ب گذاشــت. وی ادام
ــا  ــم ت ــر شــروع کردی طــرح از کاالهــای گران ت
هــم بتوانیــم ایــراد مربــوط بــه طــرح ردیابــی 
و رهگیــری کاال یــا همــان برچســب اصالــت را برطــرف کنیــم 
و هــم تغییــرات قیمتــی آن نســبت بــه داروهــای گــران بــه 
چشــم نیایــد. مشــکل در اجــرا وجــود نــدارد؛ در حــال حاضــر 
زیرســاخت های الزم بــرای پیاده ســازی ایــن طــرح در همــه 

داروهــا فراهــم نیســت.

رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی:

نصب برچسب اصالت، دارو را گران نمی کند

معــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از حــذف یارانــه ۵۰ نفــر از نماینــدگان 
ــرای  ــر را ب ــزار نف ــامی ۲۰۰ ه ــر اس ــال حداکث ــت: امس ــر داد و گف ــس خب مجل
حــذف یارانــه بــه ســازمان هدفمنــدی اعــام کردیــم. احمــد مــی دری بــا اعــام 
ــه مجلــس شــورای اســامی  ــر اســاس مصوب ــه افــراد پردرآمــد را ب اینکــه یاران
ــه  ــرای حــذف یاران حــذف کرده ایــم، گفــت: امســال حداکثــر ۲۰۰ هــزار نفــر را ب
بــه ســازمان هدفمنــدی اعــام کــرده بودیــم کــه مشــخص شــد یارانــه عــده ای 
قبــا قطــع شــده اســت. معــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا تأکیــد 
ــد حــذف  ــه چــه افــرادی بای ــون مشــخص کــرده اســت کــه یاران ــر اینکــه قان ب
شــود، افــزود: اعضــای هیئــت علمــی و قضــات از جملــه ایــن افــراد هســتند. 
ــف  ــدگان ادوار مختل ــه نماین ــی هم ــد مل ــس ک ــه مجل ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــدگان  ــر از پذیرفته ش ــزود: ۵۰ نف ــرد، اف ــام ک ــامی را اع ــورای اس ــس ش مجل
ــس  ــه پ ــد ک ــت می کردن ــه دریاف ــا یاران ــامی قب ــورای اس ــس ش ــد مجل  جدی
از نمایندگــی، یارانــه آنــان حــذف شــده اســت. مــی دری بــا بیــان اینکــه 
امســال یارانــه هیچ کــس بــه علــت شــاخص هایی ماننــد دارایــی آنــان حــذف 
ــد  ــه ســه دهــک پردرآم ــرر شــده اســت ک ــون مق ــت: در قان نشــده اســت، گف
ــوان  ــف می ت ــا شــاخص های مختل ــه حــذف شــوند کــه ب ــد از دریافــت یاران بای

ــا ــرد. ایمن ــایی ک ــد را شناس ــای پردرآم دهک ه

در اصاحیــه آیین نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
ــن شــده اســت. در دوره  ــی خودروهــا تعیی ــان گارانت ــن مدت زم خــودرو، کمتری
ــر  ــه تعمی ــدگان خــودرو موظــف ب ــن(، خودروســازان و واردکنن ــی )تضمی  گارانت
و تعویــض قطعــات خــودروی عرضه شــده بــه صــورت رایــگان و بــدون دریافــت 
وجــه شــده اند. در واقــع بــر ایــن اســاس شــرکت های خودروســاز و واردکننــده 
ــد  ــن می کنن ــی را تضمی ــان گارانت ــودرو در مدت زم ــت خ ــرد درس ــودرو، کارک خ
ــه تعویــض خــودرو یــا حــل عیــب  ــه عیــب، مکلــف ب ــروز هرگون و در صــورت ب
ــت  ــون حمای ــی قان ــه اجرای ــه آیین نام ــگان هســتند. در اصاحی ــه صــورت رای ب
ــای  ــی خودروه ــان گارانت ــن مدت زم ــودرو، کمتری ــدگان خ ــوق مصرف کنن از حق
ــن  ــاده ۱۲ ای ــه در م ــن زمین ــت. در ای ــده اس ــن ش ــران تعیی ــده در ای عرضه ش
ــرای خودروهــای ســبک شــامل  ــون تأکیــد شــده اســت: » دوره تضمیــن ب قان
ســواری، ون و وانــت از تاریــخ تحویــل بــه مصرف کننــده دســت کم دو ســال یــا 
کارکــردی برابــر بــا ۴۰ هــزار کیلومتــر - هــر کــدام کــه زودتــر فرابرســد - اســت«. 
در ادامــه ایــن قانــون آمــده اســت: »دوره تضمیــن بــرای خودروهــای ســنگین 
ــنده از  ــون و کش ــت، کامی ــوس، کامیون ــاس، اتوب ــوس، میدل ب ــامل مینی ب ش
تاریــخ تحویــل بــه مصرف کننــده دســت کم دو ســال یــا کارکــردی برابــر بــا ۲۰۰ 

هــزار کیلومتــر - هــر کــدام کــه زودتــر فرابرســد - اســت.  ربیــع

ــراق  ــه ع ــران ب ــاز صــادرات گاز ای ــی گاز از آغ ــل شــرکت مل ــور بین المل ــر ام مدی
ــران،  ــی گاز ای ــل شــرکت مل ــر امــور بین المل ــر داد. مدی در مردادمــاه جــاری خب
بــا بیــان اینکــه تــراز صــادرات گاز ایــران بــه ترتیــب بــا ارســال و دریافــت ۲, ۵ 
و ۱.۹ میلیــارد متــر مکعــب گاز در ۴ مــاه امســال مثبــت شــد، گفــت: صــادرات 
ــه  ــا اشــاره ب ــن ب ــاز می شــود. وی همچنی ــاه آغ ــراق در مردادم ــه ع ــران ب گاز ای
ــران  ــده گازی ای ــدن پرون ــته ش ــر بس ــی ب ــه مبن ــرژی ترکی ــر ان ــارات وزی  اظه
ــی  ــب توجــه گاز صادرات ــف جال ــه تخفی ــا شــهریورماه و رأی دادگاه ب ــه ت و ترکی
ــا دو  ــی رود رأی دادگاه ت ــار م ــی ها انتظ ــد دادرس ــاس رون ــر اس ــت: ب ــران گف ای
ســه مــاه آینــده صــادر شــود؛ امــا اظهــارات وزیــر انــرژی ترکیــه بــرای دریافــت 
تخفیــف جالــب توجــه از ایــران، گمانه زنــی ایــن کشــور اســت. عزیــزهللا رمضانــی 
در جلســه آموزشــی صنعــت نفــت گفــت: در ۴مــاه امســال ۲, ۵ میلیــارد متــر 
مکعــب گاز صــادر و ۱.۹ میلیــارد متــر مکعــب گاز وارد کشــور شــده کــه ایــن آمــار 
ــازه زمانــی یــاد شــده اســت. وی در  نشــان دهنده تــراز مثبــت صــادرات طــی ب
ــا  ــه ششــم توســعه و ب ــای صــادرات گاز در برنام ــه برنامه ه ــا اشــاره ب ــه ب ادام
بیــان اینکــه براســاس برنامــه، ۶۸ تــا ۸۰ میلیــارد متــر مکعــب گاز تولیدی کشــور 
بــه بخــش صــادرات اختصــاص خواهــد یافــت، اظهــار کــرد: ۵۰ تــا ۶۰ میلیــارد 
متــر مکعــب از ایــن مقــدار بــه کشــورهای همســایه اختصــاص می یابــد. فــارس
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وی ۸ میلیاردی دور دور بدهکار بانکی با خودر
بــه گفتــه یکــی از مدیــران بانکــی، بدهــکار ۷۰۰۰ میلیــارد تومانــی شــبکه بانکــی کشــور نه تنهــا تسویه حســاب نمی کنــد، بلکــه 

ــی نیســت. وی ۸ میلیــارد تومان ــه یــک خــودر وش دارایی هــای خــود از جمل ــه فــر حاضــر ب

در قاب تصویر

آغاز صادرات گاز ایران به عراقتعمیر خودرو و تعویض قطعات، رایگان شد

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 211 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز اجاق در بازار )تومان(

اجاق گاز دوشعله توکار 
630 آبسال

اجاق برقی القائی 
16DE060178,000 ارکید

اجاق برقی دوشعله 
302202255,000 پرینسس

اجاق گاز رومیزی دوشعله 
سپانو

75,000

اجاق گاز رومیزی سه شعله 
سپانو

95,000

اجاق گاز 5 شعله صفحه رو 
5003 رزگاز

697,000

اجاق گاز توکار 5 شعله 
D9X-1-P9101,275,000 الجرمانیا

155,000

سرنوشت مبهم وام ازدواج

جانشین سردبیر 
علی حاجیان

ــاری  ــال ج ــن س  ۲۴ فروردی
جمهــوری  صداوســیمای 
اســامی ایــران خبــر تصویــب 
در  ازدواج  میلیونــی   ۱۰ وام 
ــه  ــن وام ک ــرد. ای ــام ک ــس شــورای اســامی را اع مجل
در ســال قبــل، یعنــی ۱۳۹۴ در ســقف ۳ میلیــون تومــان 
پرداخــت می شــد، اکنــون بــه ۱۰ میلیــون افزایــش 
 داده شــد و ایــن افزایــش نویــد جدیــدی بــرای جامعــه 
و به ویــژه جوانــان داشــت کــه اندکــی از هزینه هــای 
ازدواج  بــه  ورود  انگیــزه  شــاید  و  پاســخ  را   ازدواج 
را در جوانــان افزایــش مــی داد؛ امــا در همــان ابتــدا 
مخالفت هــا شــروع شــد؛ به ویــژه بانک هــا موضــع 
ســنگین و جــدی گرفتنــد و در اظهــارات خــود بــر 
عــدم امــکان ایــن پرداخــت تأکیــد کردنــد؛ ایــن در 
ــائل  ــه مس ــنایان ب ــان و آش ــه اقتصاددان ــود ک ــی ب حال
بانکــی، حــرف و موضعــی دیگــر داشــتند؛ آن هــا حــرف 
ــارد  ــزار میلی ــش از ۱۰۰ ه ــه بی ــود ک ــن ب ــان ای و سخنش
ــا  ــه ب ــت ک ــار بانک هاس ــنه در اختی ــپرده قرض الحس س
ــن وام ازدواج  ــش از ای ــی بی ــود خیل ــار می ش ــن اعتب ای
ــارد آن  ــزار میلی ــا ۴۰ ه ــرد و دســت کم ۳۰ ت پرداخــت ک
ــه هــر  ــه ایــن تســهیات اختصــاص داد. ب را می شــود ب
ــا در  ــت ت ــه یاف ــت و گفت وشــنودها ادام صــورت مخالف
نهایــت ایــن مصوبــه مجلــس بــه تأییــد شــورای نگهبــان 
ــاغ  ــت اب ــه دول ــه را ب ــس مصوب ــت مجل ــید؛ ریاس رس
کــرد و قــرار شــد از اول مــرداد ایــن تســهیات پرداخــت 
ــا تأکیــد بانــک مرکــزی مبنــی  شــود؛ امــا امــان از ...! ب
ــا و مؤسســات ــه توســط بانک ه ــن مصوب ــر اجــرای ای  ب

آغــاز جــدی  و  نمی آیــد  بــه چشــم  هنــوز چیــزی 
دیــده نمی شــود و جوانــان همچنــان در انتظــار ایــن 
وام هســتند. آیــا واقعــا بانک هــا بــه از مــا بهتــران 
آیــا  نمی دهنــد؟  درصــد   ۴ قرض الحســنه  وام  هــم 
کارکنــان بانک هــا و ... همچنــان ازایــن نعمــت برخــوردار 
نیســتند؟ پــس آن چنــد ده هــا هــزار میلیــارد کجــا 
ــرم  ــدگان محت ــیده نماین ــت آن نرس ــا وق ــی رود؟ آی م
مجلــس بــا اســتفاده از اختیــار نظارتــی وارد عمــل شــوند 
ــرای  ــت ب ــارت درس ــا نظ ــف را و ب ــت تکلی ــا قاطعی و ب
مــردم پشــت صحنــه ایــن موضــوع را روشــن کننــد کــه 
ــن  ــانی از ای ــه کس ــت و چ ــت هایی در کار اس ــه دس چ
ــا  ــد شــده اند و آی ــد ســال بهره من ــن چن تســهیات در ای
در ایــن موضــوع رانــت و... وجــود داشــته یــا دارد و ...؟ 
کاش ناظــران اجــرای قانــون پــس از قانونگــذاری با تمام 
تــوان پــای اجــرا و نظــارت بــر آن می ایســتادند و دفتــر 
قوانیــن را پــر از قوانینــی نمی کردنــد کــه معلــوم نیســت 
چقــدر بــه آن هــا عمــل می شــود؛ بلکــه همیــن قوانیــن 
ــد  ــر می آی ــه نظ ــه ب ــد. البت ــری می کردن موجــود را پیگی
عــزم مجلــس جدیــد بــر ایــن موضــوع بیشــتر از گذشــته 
خواهــد بــود. بدیهــی اســت نظــارت مجلــس بایــد تقویت 
شــود و دســتگاه های نظارتــی نیــز بایــد بــا قــوت بیــش 
از پیــش وارد عمــل شــوند و مــردم نیــز بــا دیــد تیزبیــن 
ــد  ــک کنن ــات کم ــا دادن اطاع ــارت ب ــر نظ ــه ام ــود ب  خ
و البتــه رســالت و مســئولیت رســانه ها و مطبوعــات نیــز 

کــم نیســت.

معاون آب منطقه ای اصفهان:
بحران آب در پیش است

معــاون  بصیرپــور،  علــی   
بهره بــرداری  و  حفاظــت 
منطقــه ای  آب  شــرکت 
ــاره  ــا اش ــروز ب ــان، ام اصفه
ــران آب در  ــدید بح ــه تش ب
ــار  ــرم ســال اظه ــای گ روزه
کــرد: در حــال حاضــر ۲۳ 
ــه  ــده رود، آب دارد ک ــد زاین ــت س ــد از کل ظرفی درص
خالــی  زاینــده رود  ســد  گفــت  می تــوان   تقریبــا 

است. 
ــه مصــرف آب  ــان ب ــر در اســتان اصفه ــزود: اگ وی اف
ــورد؛  ــم خ ــران برخواهی ــه بح ــا ب ــم قطع ــت نکنی دق
چراکــه بارش هــا بســیار کــم شــده و ســد زاینــده رود 

ــد.  ــع کن ــا بحــران آب را رف ــدارد ت ــی ن هــم آب
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان درخصــوص جــاری شــدن دوبــاره آب در 
رودخانــه زاینــده رود تصریــح کــرد: بــاز کــردن آب 
ســد زاینــده رود و جــاری شــدن آب در ایــن رودخانــه 
ــوز  ــز دارد و هن ــل پائی ــای فص ــه بارش ه ــتگی ب  بس
در رابطــه بــا جاری شــدن آب تصمیمــی گرفتــه نشــده 

 . ست ا
ــرای  ــه ای ب ــال ۹۵ و ۹۶ برنام ــرد: در س ــد ک وی تأکی
آب زاینــده رود تدویــن نشــده اســت؛ امــا همــه شــرایط 
 آب اســتان اصفهــان بــه بارش هــای فصــل پائیــز 

و زمستان بستگی دارد.

 گرمای هوا 
پدیده غالب این هفته اصفهان

اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  کارشــناس 
ــان  ــا پای ــوی ت ــدار ج ــت ناپای ــت: وضعی ــان گف اصفه
روز چهارشــنبه در اســتان وجــود خواهــد داشــت؛ 
اصفهــان  و  اســتان  دمایــی  وضعیــت  همچنیــن 
ــا ۴۱  تغییــری نخواهــد کــرد و دمــای هــوا بیــن ۴۰ ت

درجــه متغیــر خواهــد بــود. 
آخریــن  بررســی  کــرد:  اظهــار  هنرمنــد  ابراهیــم 
وضعیــت نقشــه های هواشناســی نشــان می دهــد 
وضعــت هــوا در روزهــای آینــده بــر روی اســتان 

اصفهــان نوســانات متعــددی خواهــد داشــت. 
بررســی ها  آخریــن  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
ابتــدای  از  روز  هــر  چهارشــنبه  روز  پایــان  تــا 
خواهــد  ابرنــاک  هــوا  ظهــر،  اوایــل  تــا  صبــح 
هــوا  ابرناکــی  از  و شــب  بعدازظهــر  از  امــا  بــود؛ 
 کاســته شــده و در شــامگاه بــا وزش بــاد همــراه 

خواهد شد.
ــان  ــی هواشناســی اســتان اصفه  کارشــناس پیش بین
سه شــنبه  روز  در  صبحگاهــی  غبــار  داد:   ادامــه 
ــان  ــرای کان شــهر اصفه ــب ب ــده غال و چهارشــنبه پدی
پنجشــنبه  روزهــای  در  همچنیــن  بــود؛   خواهــد 
ــا  ــا ب ــاف و دم ــمان ص ــبتا آرام، آس ــو نس ــه ج و جمع
ــود.  ــد ب ــراه خواه ــه ای هم ــا دودرج ــک ت ــش ی افزای

ــرای  ــوا ب ــی ه ــت دمای ــرد: وضعی ــح ک ــد تصری هنرمن
اســتان و اصفهــان نیــز متغیــر خواهــد بــود؛ تــا پایــان 
روز چهارشــنبه دمــا بیــن ۴۰ تــا ۴۱ درجــه ثابــت 
خواهــد مانــد؛ امــا در دو روز پایانــی هفتــه، اگــر 
سیســتم هــوای ســردی بــر روی اســتان قــرار نگیــرد 
ــه  ــا مواج ــه ای دم ــا دو درج ــک ت ــش ی ــا افزای ــا ب م

ــود. ــم ب خواهی
وی خاطرنشــان کــرد: در ۲۴ ســاعت آینــده بیشــترین 
دمــای اصفهــان ۴۱ درجــه ســانتیگراد و کمتریــن 
بــود.  دمــای هــوای اصفهــان ۲۲ درجــه خواهــد 
درجــه   ۴۶ بیــدگل  و  آران  مدت زمــان  همیــن   در 
ــه عنــوان  و بوییــن و میاندشــت دمــای ۱۴ درجــه را ب
خواهنــد  اســتان  دمــای  کمتریــن  و   بیشــترین 

داشت.

 پنج تفاهم نامه همکاری 
شهرداری شهرکرد با سرمایه گذاران

تفاهم نامــه  پنــج  امضــای  از  شــهرکرد  شــهردار 
خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران  بــا   همــکاری 
ــهرداران  ــوراها و ش ــی ش ــاس جهان ــتین اج در نخس

۲۰۱۶ خبــر داد. 
نــورهللا غامیــان دهکــردی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
ــل  ــای حمل ونق ــا در زمینه ه ــن تفاهم نامه ه ــرد: ای ک
فرصت هــای  عمرانــی،  پروژه هــای  عمومــی، 
توســط  کــه  اســت  اکوپــارک  و  ســرمایه گذاری 
 شــهرداری شــهرکرد بــا کشــورهای ترکیــه، عــراق 

و گرجستان منعقد شده است.
بــا  تفاهم نامــه  اســاس  بــر همیــن  افــزود:   وی 
 شــرکت پلگــون ترکیــه جهــت طراحــی، ســاخت 
و نظــارت بــر اجــرای پــارک آبــی )اکــو پــارک( منعقــد 
ــی  ــه ســرمایه گذاران داخل ــی ک شــده اســت؛ در صورت
هــم اعــام آمادگــی کننــد اقدامــات بعــدی بــه عمــل 

خواهــد آمــد. 
ــح کــرد: درخصــوص معرفــی  شــهردار شــهرکرد تصری
نیــز  ایــن شــهرداری  فرصت هــای ســرمایه گذاری 
تفاهم نامه هایــی بــا کشــورهای گرجســتان و عــراق 

امضــا شــده اســت. 
کــرد:  اضافــه  همچنیــن  دهکــردی  غامیــان 
اجــرای سیســتم  بــا موضوعــات  تفاهم نامه هایــی 
حمل ونقــل  و  عمومــی  دوچرخه ســواری  هوشــمند 
ــی  ــای عمران ــی پروژه ه ــع مال ــن مناب ــی و تأمی عموم
شــهرداری بــا شــرکت های ایرانــی منعقــد شــده 

ــت. اس

گزارش

 استفاده از المپ رشته ای 
در ادارات دولتی، ممنوع!

ــت  ــه هیئ ــاس مصوب ــر اس ب
دولــت اســتفاده از المــپ 
رشــته ای بیــش از ۴۰ وات در 
ممنــوع  دولتــی  ادارات 
اســت. بــر اســاس اعــام 
ســازمان بهــره وری انــرژی 
ایــران )ســابا(، ممنوعیــت اســتفاده از المپ هــای 
طــی  دولتــی،  ادارات  و  ســاختمان ها  در  رشــته ای 
مصوبــه هیئــت وزیــران در ۲۶ فروردین مــاه ســال 
ــد و واردات المــپ  جــاری درخصــوص ممنوعیــت تولی
رشــته ای ابــاغ شــده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش 
الکتریکــی  انــرژی  مصــرف  از  بزرگــی   بخــش 
بــه  مربــوط  دولتــی،  ادارات  و  ســاختمان ها  در 
پتانســیل  و  اســت  روشــنایی  سیســتم های 
ــود  ــوزه وج ــن ح ــی در ای ــب توجه ــی جال صرفه جوی
ــته ای  ــی رش ــای التهاب ــد المپ ه ــت خری دارد. ممنوعی
دولتــی  دســتگاه های  توســط  وات   ۴۰ از  بیــش 
ــظ  ــتای حف ــی در راس ــب توجه ــش جال ــد نق  می توان
باشــد.  داشــته  ملــی کشــور  منابــع  از  و صیانــت 
جایگزینــی منابــع نــور اســتاندارد و فناوری هــای نویــن 
ــازده  ــه جــای المپ هــا و چراغ هــای کم ب ــر LED ب نظی
ــان  ــه راندم ــی ک ــته ای التهاب ــای رش ــه المپ ه از جمل
کمتــر از ۵ درصــد دارنــد، منجــر بــه صرفه جویــی 
جالــب  توجهــی در مصــرف انــرژی الکتریکــی و کاهش 
انتشــار آالینده هــای محیــط زیســت خواهــد شــد؛ بــه 
 LED ــرآورد می شــود کــه یــک المــپ ــه ب ــوان نمون عن
بــا تــوان حــدود ۱۵ وات یــا المــپ CFL بــا تــوان ۲۳ 
وات، قــادر بــه تولیــد نــور معــادل یــک المــپ رشــته ای 
بــا تــوان ۱۰۰ وات اســت. پیــرو مصوبــه هیئــت دولــت 
از  نکــردن  اســتفاده  و  نخریــدن  رعایــت  لــزوم 
المپ هــای رشــته ای از طــرف وزارت اقتصــاد و دارایــی 
ــاغ  ــی اب ــتگاه های دولت ــی دس ــابان تمام ــه ذی حس ب
شــده اســت و ذی حســابان موظــف بــه رصــد و نظــارت 

بر این مصوبه خواهند بود.
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اســتان اصفهــان از لحــاظ ســنگ های تزئینــی و ســنگ های 
ــد  ــدود 50 درص ــت را دارد و ح ــه نخس ــور، رتب ــا در کش نم
ســنگ های تزئینــی و نمــا نظیــر ســنگ های مرمــر، تراورتــن 
و ... در اســتان اصفهــان تولیــد می شــود. بــه گــزارش پایــگاه 
ــن ــنگ آه ــد س ــر مانن ــی دیگ ــواد معدن ــع،  م ــری ربی  خب
ــز در اســتان اصفهــان وجــود  مــس، روی، زغــال ســنگ نی
ــی  ــنگ های تزئین ــای س ــه پ ــد آن ب ــم تولی ــا حج  دارد؛ ام

نمی رسد. 
ــان اینکــه  ــا بی ــران ب ــره انجمــن ســنگ ای عضــو هیئت مدی
ــنگ  ــن س ــزار ت ــط 50 ه ــد متوس ــرای تولی ــدن ب ــک مع ی
گرانیــت، حــدود 9 هــزار متــر مکعــب آب مصــرف می کنــد 
ــه  ــاورزی ب ــن کش ــک زمی ــزان آب در ی ــن می ــت: همی گف
ــدم  ــن گن ــد 8-10 ت ــن و تولی ــار زمی ــرای دو هکت ســختی ب

پاســخگو اســت. 
ــه  ــزار کارخان ــش از 6 ه ــرد: بی ــار ک ــی اظه ــید موالی جمش
ســنگبری در ســطح کشــور فعــال اســت کــه بیــش از 2هــزار 

مــورد از آن هــا در اســتان اصفهــان مســتقر هســتند. 
ــمگیری  ــت چش ــد اف ــش تولی ــه در بخ ــان اینک ــا بی وی ب
وجــود داشــته و تقاضــا نیــز کاهــش یافتــه اســت، افــزود: 
ــه  ــر ک ــال اخی ــژه در دو س ــود، به وی ــود موج ــل رک ــه دلی ب
میــزان آن بیشــتر شــده، فعالیــت معــدن کاری افــت 
ــور در  ــد کش ــزان تولی ــت؛ می ــرده اس ــدا ک ــمگیری پی چش
زمــان قبــل از رکــود در بخــش ســنگ های تزئینــی حــدود 
17 میلیــون تــن بــود، امــا در ســال 1393 ایــن میــزان بــه 
ــدود 12  ــز ح ــال 1394 نی ــید و در س ــن رس ــون ت 13 میلی

ــد شــده اســت. ــی تولی ــن ســنگ تزئین ــون ت میلی
 افزایش تقاضا با صادرات میسر است

ــان  ــتان اصفه ــدن داران اس ــن مع ــره انجم ــو هیئت مدی عض
 بــا اشــاره بــه راهکارهــای رونــق بــازار و خــروج بــازار از رکــود

خاطرنشــان کــرد: بــرای رونــق بــازار و انجــام فعالیت هــای 
ــد  ــی بای توســعه ای در راســتای صــادرات ســنگ های تزئین
ــاز  ــتا نی ــن راس ــرد؛ در ای ــروع ک ــادن ش ــا را از مع فعالیت ه
بــه نوســازی معــادن بــه شــدت احســاس می شــود. بایــد 

ســنگ مرغــوب از معــادن اســتخراج و کارخانه هــا بازســازی 
ــد  ــتانداردها بای ــای کاری و اس ــوند؛ روش ه ــازی ش و نوس
تغییــر داده شــوند و بــه روز شــوند؛ بایــد تولیــدی انجام شــود 
کــه قابــل عرضــه و رقابــت در بازارهــای بین المللــی باشــد. 
موالیــی اضافــه کــرد: تــا زمانــی کــه فعالیت هــای صادراتــی 
رونــق نگیــرد، نمی تــوان منتظــر رونــق چشــمگیر در بخــش 
ــا  ــد تقاض ــدن، بای ــازار مع ــق ب ــرای رون ــیم. ب ــادن باش مع
افزایــش یابــد و افزایــش تقاضــا فقــط بــه وســیله صــادرات 

ــوان  ــی نمی ت ــرایط کنون ــود و در ش ــد ب ــت یافتنی خواه دس
ــازار مســکن امیــد ــازار داخلــی و افزایــش تقاضــا در ب  بــه ب

 داشت.
 نیازمند تحول اساسی در حوزه صادارت هستیم

ــد  ــی بای ــوالت معدن ــازار محص ــق ب ــرای رون ــت: ب وی گف
فعالیت هــای  زمینــه  در  اساســی  تحــول  یــک  حتمــا 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــه ب ــوص در رابط ــی به خص صادرات
ماننــد عــراق، ترکیــه، ترکمنســتان، ارمنســتان و قطــر انجــام 
شــود. موالیــی بــا بیــان اینکــه رفــع تحریم هــا می توانــد در 
رابطــه بــا صــادرات مؤثــر باشــد، اظهــار کــرد:  پــس از توافــق 
ــف  ــتیم. صن ــی هس ــات خوب ــاهد اتفاق ــز ش ــته ای نی هس
 ســنگ، پیــش از صنــوف دیگــر درگیــر بــا بحــث رکــود شــد 
و بــه همیــن دلیــل تحرکاتــی در ایــن صنــف انجــام شــده 
بــود؛ امیدواریــم در ســال های آینــده شــاهد افزایــش 

ــیم. ــنگ باش ــادرات س ص
  25 درصد معادن اصفهان غیرفعال هستند

موالیــی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 20 تــا 25 
ــت  ــک وضعی ــا در ی ــان عم ــتان اصفه ــادن اس ــد مع درص
ــن  ــه ای ــال ب ــت غیرفع ــد. وضعی ــه ســر می برن ــال ب غیرفع
معنــی اســت کــه بــا ظرفیــت تولیــد واقعــی خــود فعالیــت 
ــدارد  ــادی ن ــه اقتص ــد، صرف ــزان تولی ــن می ــد و ای نمی کنن
ــق  ــازار رون ــه اشــتغال زا باشــد و در ب و در حــدی نیســت ک
ــدن  ــرپا مان ــد س ــد در ح ــزان تولی ــن می ــد. ای ــاد کنن  ایج
معــادن اســت. تعــدادی از معــادن نیــز بــه دلیــل نبــود رونق 

در بــازار، تعطیــل شــده اند. 

موالیی، عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران:

25 درصد معادن اصفهان، غیرفعال هستند

معــاون نظــارت بــر بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از آبرســانی ســیار 
بــه بیــش از 100 روســتا در چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد. 
نوربخــش حیــدری اظهــار کــرد: بیشــترین آبرســانی ســیار 

 توســط تانکــر بــه روســتاهای لــردگان
اردل و کوهرنــگ انجــام می شــود. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه 90 درصد آبرســانی ســیار 
ــت  ــردگان اس ــتاهای ل ــه روس ــوط ب مرب
تصریــح کــرد: 7 درصد از روســتاهای اردل 
ــز  ــگ نی و 3 درصــد از روســتاهای کوهرن
ــوند.  ــانی می ش ــیار آبرس ــورت س ــه ص ب
حیــدری در ادامــه افــزود: 80 روســتاهای 
ــتا  ــون 8 روس ــردگان همچ ــتان ل شهرس

در منطقــه دودرا، منطقــه سردشــت چــال شــیرین، شــهرک 
ــارد  ــش ف ــاد، بخ ــاد، رحیم آب ــاد، حاجی آب ــور، احمدآب مأم
)ده گابــی و منطقــه بــاز( و بخــش مرکــزی تحــت پوشــش 

ــانی  ــن از آبرس ــد. وی همچنی ــرار گرفته ان ــیار ق ــانی س آبرس
ــدری  ــر داد. حی ــگ خب ــتان کوهرن ــتای شهرس ــه 4 روس ب
بــا بیــان اینکــه 4.5 درصــد جمعیــت روســتایی اســتان بــه 
صــورت ســیار آبرســانی می شــود، گفــت: آبرســانی بــه ایــن 
ــا  ــح ت ــدای صب ــه روزه از ابت مناطــق، هم
ــا  ــه صــورت دو شــیفت ب ــان شــب ب پای
10 تانکــر دولتــی و 2 تانکــر شــخصی 
ــردگان، دو  ــه روســتاهای شهرســتان ل ب
ــتان اردل  ــتاهای شهرس ــه روس ــر ب  تانک
و یــک تانکــر بــه روســتاهای شهرســتان 
کوهرنــگ انجــام می شــود. معاونــت 
ــرکت آب و  ــرداری ش ــر بهره ب ــارت ب نظ
فاضــاب روســتایی اســتان خاطرنشــان 
ــت  ــه عل ــتایی ب ــق روس ــه مناط ــانی ب ــت آبرس ــرد: وضعی ک
افــت آب هــای زیرزمینــی، افــت 40 درصــدی آب دشــت های 

اســتان و... بهبــود چندانــی نخواهــد یافــت. ایســنا

معاون آبفار چهارمحال و بختیاری خبر داد:
آبرسانی سیار به بیش از 100 روستا در چهارمحال و بختیاری

علیرضــا نیکوئــی، معــاون پژوهشــی مرکــز تحقیقــات و 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش کش آم
ــز در راســتای شناســایی  ــن مرک ــه دســتاوردهای ای اشــاره ب
عوامــل تأثیرگــذار بــر اشــتغال زایی در روســتا گفــت: اشــتغال 

مؤلفه هــای  جملــه  از  می تــوان  را 
مهــم اقتصادی اجتماعــی دانســت کــه 
اساســی  اصــول  از  یکــی  عنــوان   بــه 
اقتصادی اجتماعــی  برنامه ریزی هــای  در 
در رونــد توســعه روســتایی از جایــگاه 
اســت.  برخــوردار  مهمــی   بســیار 
ــه اشــتغال زایی روســتایی بیشــتر  در زمین
متوجــه  انجام شــده  فعالیت هــای 
ــا حــدودی صنایــع  بخــش کشــاورزی و ت

روســتایی بــوده اســت؛ در صورتــی کــه بخــش غیرکشــاورزی 
ــوردار  ــتغال زایی برخ ــرای اش ــادی ب ــای زی ــز از ظرفیت ه نی
اســت. معــاون پژوهشــی مرکــز تحقیقــات اســتان اصفهــان 

ادامــه داد: ایــن ظرفیت هــا شــامل فعالیت هایــی نظیــر 
ــارت  ــات، تج ــل، ارتباط ــتی، حمل ونق ــع دس ــت، صنای  صنع
و ... اســت کــه بــرای توســعه اشــتغال غیرکشــاورزی عواملــی 
 همچــون امکانــات و خدمــات زیربنایــی، ســرمایه گذاری

آمــوزش، تراکــم و رشــد جمعیت، ســطح 
ــازمان های  ــود س ــتا و وج ــعه روس توس
ــا  ــی ب ــد. نیکوئ ــیار مؤثرن ــی بس غیردولت
بیــان اینکــه بــا توجــه بــه کمبــود آب در 
ــه  ــژه ب ــه وی ــد توج ــان بای ــتان اصفه اس
 توســعه اشــتغال غیرکشــاورزی داشــت

افــزود: ایــن امــر منجــر بــه اشــتغال زایی 
ــد  ــای کم درآم ــرای گروه ه ــوص ب به خص
ــارکت  ــد، مش ــش درآم ــتایی، افزای روس
ــطح  ــش س ــادی، افزای ــای اقتص ــان در فعالیت ه ــتر زن بیش
مهارتــی و تکنیکــی روســتائیان و جلوگیــری از مهاجــرت 

روســتائیان بــه شــهرها خواهــد شــد. ربیــع

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان:
به اشتغال غیرکشاورزی در روستاها توجه ویژه شود

به ریاست شهردار فوالدشهر
جلسه ستاد بحران فوالدشهر برگزار شد

جلســه ســتاد  کیمیای وطن 
بحــران فوالدشــهر بــا حضــور 
بــه  بحــران  ســتاد  اعضــای 
مــرادی  مهنــدس  ریاســت 
شــهردار فوالدشــهر، در ســالن 
برگــزار  شــهرداری  جلســات 
شــد. مهنــدس مــرادی، شــهردار 
بحــران فوالدشــهر، ضمــن  رئیــس ســتاد  و  فوالدشــهر 
 خیرمقــدم بــه حاضــران دربــاره موضــوع مهــم بحــران
ــه بافــت فوالدشــهر  ــا اشــاره ب ــرد. وی ب ــه ک ــی ارائ  توضیحات
ــت  ــود باف ــت: وج ــهر گف ــن ش ــی ای ــت جغرافیای و وضعی
آپارتمان هــا و  بلندمرتبه هــا  به ویــژه   متفــاوت مســکونی، 
ــگیری از  ــران و پیش ــت بح ــران و مدیری ــه بح ــن ب پرداخت
ــرادی  ــدس م ــد. مهن ــت می کن ــز اهمی ــران را حائ ــوع بح وق
رئیــس ســتاد بحــران فوالدشــهر از همــه ادارات عضــو ســتاد 
بحــران خواســت تــا تمــام امکانــات و تجهیــزات خــود را برای 
مقابلــه بــا بحران هــای احتمالــی متناســب بــا شــرح وظیفــه 
المســلمین  و  حجــت  االســام  ببیننــد.  تــدارک  خــود، 
ــکر از  ــن تش ــهر، ضم ــه فوالدش ــام جمع ــادی، ام محمودآب
مهنــدس مــرادی و توجــه خاصــی کــه بــه موضــوع مدیریــت 
بحــران دارنــد، گفــت: بحــث بحــران و مدیریــت بحــران، کاری 
عقلــی اســت و در روایــات آمــده اســت کــه تمــام امــور خــود 
ــه  ــزی عاقان ــد. برنامه ری ــام دهی ــل انج ــاس عق ــر اس  را ب
و درســت موجــب خواهــد شــد کــه بــا بحران هــای احتمالــی 
ــن،  ــه ممک ــن هزین ــا کمتری ــورد و ب ــب برخ ــه و مناس عاقان

این بحران ها برطرف شود.

احیای باغ های هشت بهشت
مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان گفــت: تــا پایــان شــهریورماه ســال جــاری فــاز اول 

احیــای باغ هــای هشت بهشــت بــه پایــان می رســد. 
حســین جعفــری افــزود: احیــای باغ هــای صفــوی یــا 
ــان  ــهرداری اصفه ــتور کار ش ــت در دس ــای هشت بهش باغ ه
قــرار گرفتــه اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه تصویــب طــرح 
در مراجــع ذی ربــط و بــا هماهنگــی ای کــه در میــراث فرهنگی 
ــرای  ــمندی را ب ــای ارزش ــدیم گام ه ــق ش ــد، موف ــام ش انج
ــان اینکــه باغ هــای  ــا بی ــم. وی ب ــا برداری ــن باغ ه ــای ای احی
ــی از آن در  ــی و بخش ــاغ عباس ــدوده چهارب ــوی در مح صف
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــرار گرفته ان ــی ق ــی فعل ــهید رجای ــارک ش پ
ــت  ــده و مرم ــام ش ــاغ انج ــازی ب ــد کف س ــدود 90 درص  ح
و احیــای پیاده روهــای پیرامــون کاخ هشت بهشــت نیــز 
ــان شــهریورماه  ــا پای ــم ت ــان رســیده اســت؛ امیدواری ــه پای ب
ــان  ــه پای ــت ب ــای هشت بهش ــای باغ ه ــش اول احی 95 بخ

ــا برســد. ایمن

اخبارکوتاه

مدیر کل پست استان کرمان:
پست خصوصی شود، بهتر خواهد شد

مدیــر کل پســت اســتان کرمــان 
گفــت: سرویســی اخیــرا بــا 
عنــوان پســت تلفنــی راه انــدازی 
از  اســتان  مــردم  شــده کــه 
شــروع ســاعت اداری تــا 12 
بــا  می تواننــد  شــب 
شــماره گیری »3693« خدمــات شــهروندی را دریافــت کنند. 
ــارف  ــات متع ــه خدم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــا اکب علیرض
ــت  ــرد: پس ــان ک ــت، بی ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــتی ب پس
 اســتان کرمــان بــا وجــود اینکــه در عملکــرد رتبــه اول را دارد 
 در عیــن حــال بــه دلیــل گســتردگی اســتان، زیــان ده اســت. 
اگــر پســت خصوصــی شــود، بهتــر خواهــد شــد. مــا 
دولتی هــا خــوب شــعار می دهیــم؛ امــا از بخــش خصوصــی 
اســتفاده نمی کنیــم. اکبــری در ادامــه گفــت: پســت دنیــا در 
کنــار تجــارت الکترونیــک اســت و تجــارت الکترونیــک بقــای 
ــرای کار  ــد ب ــط بای ــردم فق ــم م ــت و می گویی ــت ماس پس
تفریــح و عبــادت از منــزل خــارج شــوند و یکــی از راه هایــی 

که ما را به این هدف می رساند، پست است. 
وی تصریــح کــرد: بــرای ارائــه بهتــر خدمــات بــه کمــک مــردم 
ــکلی  ــر مش ــم اگ ــت می کنی ــا درخواس ــم و از آن ه ــاز داری نی
ــا  ــا م ــماره 32111377 ب ــا ش ــاس ب ــق تم ــد، از طری می بینن

در میــان بگذارنــد.

 کاهش 24 درصدی ارزش صادرات 
از گمرک اصفهان

ــامانه  ــدازی س ــا راه ان ــت: ب ــان گف ــرک اصفه ــر کل گم مدی
ــان انجــام کار تشــریفات  ــی، متوســط زم ــور گمرک ــع ام جام
صــادرات در گمــرک اصفهــان بــه 3 ســاعت رســید. اســداله 
ــرکات  ــه 1395 گم ــرد: در 4 ماه ــار ک ــری اظه ــدی ونه احم
اســتان اصفهــان بــا داشــتن 5 گمــرک تابعــه فعــال و 11 انبــار 
اختصاصــی، تشــریفات صــادرات 472 هــزار تــن را بــه ارزش 
262 میلیــون و 937 هــزار دالر انجــام داده اســت کــه در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ وزن 3 درصــد 
و از حیــث ارزش 24 درصــد کاهــش داشــته اســت. وی 
ــان  ــرک اصفه ــی از گم ــای صادرات ــن کااله ــزود: عمده تری اف
ــزار دالر  ــون و 735 ه ــه ارزش 62 میلی ــیمی ب ــواد پتروش م
بــا 24 درصــد از کل صــادرات گمــرکات اســتان، آهــن آالت و 
فــوالد بــه ارزش 58 میلیــون و 543 هــزار دالر بــا 22 درصــد، 
ــون و 562 هــزار دالر  ــه ارزش 32 میلی ــوش ب فــرش و کف پ

ــوده اســت. ــا 12 درصــد ب ب

اخبار کوتاه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده 1391114402018001137 خانم  رای شماره 139460302018004815 کاسه  برابر 
صدیقه ملک نصب اردکانی فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 8831 صادره از سپیدان 
بر روی  احداثی  متر مربع  به مساحت 74.60  باب خانه   دانگ یک  به شش  نسبت 
قسمتی از پاک 28 اصلی واقع در شهرک ولی عصر بخش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/20
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/460/الف/م به تاریخ 95/04/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1-برابر رای شماره 139560302018001157 کاسه پرونده 1391114402018002853 آقای 
محمد چوپانی کتایونچه فرزند حسن بشماره شناسنامه و کدملی 1270186558 صادره از 
اصفهان نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 170.22 متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 45 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری به طور مع الواسطه از آقای احمد حمامی کتایونچه
آقای   1391114402018002857 پرونده  13956030201158 کاسه  شماره  رای  2-برابر 
حسین چوپانی کتایونچه فرزند حسن بشماره شناسنامه و کدملی 1270186541 صادره از 
اصفهان نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 170.22 متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 45 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری به طور مع الواسطه از آقای احمد حمامی کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/20
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/456/الف/م به تاریخ 95/04/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   139560302018000312 شماره  رای  برابر   -1
1394114402018000153 آقای سید مجید منانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 647  
صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 242.13 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پاک 317 اصلی واقع در حبیب آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری به طور مع الواسطه از آقای ناصر اکبری حوض ماهی
پرونده  کاسه   139560302018000311 شماره  رای  برابر   -2
1394114402018000157 آقای سید مجید منانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 647  
صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 130.23 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پاک 317 اصلی واقع در حبیب آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری به طور مع الواسطه از آقای ناصر اکبری حوض ماهی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/20
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/463/الف/م به تاریخ 95/04/30

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی  مورخ:95/3/16مرجع  دادنامه:234  شماره  پرونده:1257/95   کاسه 
عبدالرزاق ک  نشانی:خیابان  خواهان:علیرضادهقانی  اصفهان  اختاف  حل  39شورای 
مسجدنو ک شماره 15 سرای شیشه گری طبقه دوم خوانده:رضاکریمی نشانی:مجهول 
المکان خواسته:مطالبه وجه چک گردشکار:پس ازارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به 
کاسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی:درخصوص دادخواست 
علیرضادهقانی به طرفیت رضا کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 وجه یک فقره 
انضمام خسارات  به  اصفهان  دانشگاه  بانک ملت شعبه  عهده  به شماره 17439  چک 
پرداخت  عدم  وگواهینامه  پرونده  محتویات  به  باتوجه  تادیه  تاخیر  وخسارت  دادرسی 
در جلسه رسیدگی  اظهارات خواهان  به  وباتوجه  علیه  بانک محال  ناحیه  از  وجه چک 
اصل سند  اینکه  رسیدگی شوراونظربه  در جلسه  خوانده  وعدم حضور  مورخه 95/3/9 
ذمه وی  اشتغال  در  وظهور  مدیونیت صادرکننده  از  دارنده چک حکایت  ید  در  تجاری 
ارائه  از پرداخت وجه چک نماید  از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت  اینکه  دارد ونظربه 
نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاشورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/3/9 
وبااحراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده 11قانون شوراهای حل 
اختاف ومواد 313.311.310 از قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک ومواد 522.519.198 از قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده وبه پرداخت 200/000/000ریال)دویست میلیون ریال(

بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک تازمان اجرای 

حکم براساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی وپرداخت 31/100/000ریال در حق 
خواهان صادر واعام می گردد. رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل 
در محاکم  نظر خواهی  تجدید  قابل  آن  از  روز پس  این شعبه وظرف 20  در  واخواهی 
عمومی -حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.دفترشعبه 39 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان شماره:12374/م الف
ابالغ رای

شعبه  سیدگی  مورخ:95/3/16مرجع  دادنامه:235  شماره  پرونده:1258/94   کاسه 
39شورای حل اختاف اصفهان خواهان:علیرضادهقانی نشانی:خیابان عبدالرزاق ک 15 
سرای شیشه گری حیاط دوم خوانده:پریسا صابری نشانی:مجهول المکان خواسته:مطالبه 
وطی  فوق  به کاسه  آن  وثبت  شعبه  این  به  پرونده  ازارجاع  وجه چک گردشکار:پس 
تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح 
علیرضادهقانی  دادخواست  قاضی:درخصوص  نماید:رای  رای می  به صدور  مبادرت  زیر 
به طرفیت پریسا صابری  به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 وجه قسمتی ازیک فقره 
انضمام خسارات  به  بانک کارآفرین  شعبه خیابان میر  به شماره 52395 عهده  چک 
دادرسی وخسارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک از ناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 
95/3/9 وعدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شوراونظربه اینکه اصل سند تجاری در 
ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده وظهور در اشتغال ذمه وی دارد ونظربه 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
باتوجه به نظریه مشورتی اعضاشورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/3/9 وبااحراز اشتغال 
ومواد  اختاف  11قانون شوراهای حل  ماده  به  ومستندا  دین  واستصحاب  ذمه خوانده 
313.311.310 از قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک ومواد 522.519.198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده وبه پرداختیکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی از ناحیه 
بانک مرکزی وپرداخت 1590/000ریال در حق خواهان صادر واعام می گردد. رای صادره 
غیابی وظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه وظرف 20 روز پس 

از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی -حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
دفترشعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان شماره:12373/م 

الف
ابالغ رای

شعبه  رسیدگی  مورخ:95/4/15مرجع  دادنامه:666  شماره  پرونده:950304   کاسه 
نشانی:اصفهان  کربکندی   خواهان:محمدرضاسمیعی  اصفهان  اختاف  حل  7شورای 
شاهپورجدیدخیابان مشیرالدوله روبه روی گاراژجنب رستوران اشراف فروشگاه دانگ فنگ 
معین وکیل:1.حسین محمدیان 2.حمیده سلیمی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
نشانی:مجهول  شلمزاری  واحد8خوانده:محمدداوری  سوم  )ارغوان(طبقه  تجارت  بانک 
واخذنظریه  پرونده  محتویات  به  مبلغباعنایت  نشانی:-خواسته:مطالبه  وکیل:-  المکان 
ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید.رای قاضی:درخصوص دعوی آقای محمدرضامعینی کربکندی  به طرفیت آقا/خانم 
محمدداوری شلمزاری  به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون وچهارصد هزارریال وجه 
چک به شماره ی 1205070 مورخ 94/2/28به عهده بانک ملی   به انضمام مطلق خسارات 
قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در یدخواهان وگواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
وهیچگونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز وارائه ننموده لذادعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد310و313قانون تجارت 198و515و519و522قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون وچهارصد هزارریال بابت اصلخواسته 
ویک میلیون وصد وبیست وهشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وتعرف 
قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/2/28تاتاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد  وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.مریم 

هاشمی – قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف – شماره:12356 /م الف 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان تجاری پاک شماره 15/2557  
واقع در فاورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 
7000736- در اجرای  قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای امیر 
حسین حکیمی فرزند عنایت اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پاک  مرقوم در روز شنبه مورخ  1395/5/30 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر دراین آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد
ثبتی  واحد  معاون  مجتبی شادمان  الف  م   /281: انتشار: 1395/5/5  شماره  .تاریخ 

فاورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 15/2558  واقع در فاورجان 
رای شماره 7001013-  بموجب  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   9 بخش 
1395/2/18 در اجرای  قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام خانم منیژه 
مالملی تارازی فرزند محمد تقی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پاک  مرقوم در روز سه شنبه مورخ  1395/6/2 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر دراین آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 1395/5/5  شماره :288/ م الف مجتبی شادمان 

معاون واحد ثبتی فاورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب انبار پاک شماره 53/681  واقع در اراضی 
رای شماره  بموجب  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   9 بخش  دنبه   کوه 
7000718- 1395/2/5 در اجرای  قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام 
آقای محسن فاح پور سسیچانی  فرزند غفار  در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک  مرقوم در روز یکشنبه مورخ  1395/5/31 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
یابند و  مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر دراین آگهی در محل حضور 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 1395/5/5  شماره :285/ م الف 

مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پاک شماره 53/680  واقع در اراضی 
کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی داودی و سعید 
اقا داودی جلفایی  فرزندان غامرضا بالسویه در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک  مرقوم در روز پنجشنبه مورخ  95/5/28 ساعت 9/5 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر دراین آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 95/5/5  شماره :289/ م الف اکبر پور مقدم 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 

حتما بخوانید!
احیای باغ های هشت بهشت

سه شنبه  5 مردادماه   1395
ـــمـــاره 211 ســـــال دوم          ݡسݒ

در شهر



5فرهنگ و هنر سه شنبه  5  مردادماه  1395
ـــمـــاره 211  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
امیدوارم سینما مانند نفت به دنیا ...

ــاخته  ــر« س ــینمایی »دخت ــم س  فیل
سرویس فرهنگی

هامون رشیدیان

در  روزهــا  ایــن  میرکریمــی  رضــا 
ســینماهای کشــور و ســینما قــدس اصفهــان در حــال 
ــی  ــم میرکریم ــی فیل ــخصیت اصل ــت. ش ــران اس اک
یــک دختــر جــوان شهرســتانی اســت کــه مشــکالت 
بســیاری بــا پــدر بســته و ســنتی خــود دارد. فیلمســاز 
فیلــم را از زاویــه دیــد دختــر ســاخته اســت و ســعی 
توجــه  شــود.  وارد  او  درون  دنیــای  بــه  می کنــد 
میرکریمــی بــه عنصــر »تنهایــی« در فیلم هایــش 
امــری بدیهــی اســت؛ همان طــور کــه در »خیلــی دور 
ــوت  ــای خل ــه دنی ــا را ب ــک« فیلمســاز م ــی نزدی  خیل
ــه دکتــر عالــم )مســعود رایــگان(  و تنهایــِی انزواطلبان
می کشــاند و در »بــه همیــن ســادگی« مــا را بــا 
ــا  ــز م ــر« نی ــد، در »دخت ــنا می کن ــا آش ــره  تنه  طاه
را بــه ســفری درونــی می بــرد؛ منتهــا بــه دنیــای یــک 
دختــر نــوزده بیســت ســاله و البتــه پــدر او. میرکریمی 
در فیلم هایــش از »زیــر نــور مــاه« گرفتــه تــا »امــروز«، 
ــا یکدیگــر  ــه مضامینــی همچــون رابطــه  انســان ها ب ب
ــا  ــواده ب ــط اعضــای خان ــد. رواب ــه نشــان می ده عالق
یکدیگــر، خصوصــا رابطــه  پــدر بــا فرزنــد از مضامیــن 

همیشگی فیلم های اوست.
 شخصیت پدرِ فیلم »دختر«

بــا دیگــر  فیلــم »دختــر«  امــا شــخصیت پــدرِ 
ــدا از  ــه در ابت ــرق دارد. آنچ ــای او ف ــای فیلم ه پدره
ــت  ــن اس ــت، ای ــت اس ــل دریاف ــدر قاب ــخصیت پ ش

کــه پــدر فــردی خشــک، مســتند و زورگوســت 
ــد و  ــودش اداره کن ــز را خ ــه چی ــد هم ــه می خواه ک
ــدا از  ــان ابت ــن را هم ــرکوبگری دارد. ای ــخصیت س ش
محیــط کارش متوجــه می شــویم کــه ســپس بــه 
خانــواده اش نیــز منتقــل می شــود. پــدر بــه همه چیــز 
ــه  ــخصیت عم ــه ش ــی ک ــا جای ــت ت ــت اس در ضدی
ــه  ــه، ب ــود. عم ــتان می ش ــی( وارد داس ــال زارع )مری

وضــوح آینــده  ســتاره )ماهــور الونــد( اســت. او یکــی 
ــاال  ــت و ح ــرادرش اس ــرکوب های ب ــای س از قربانی ه
ــرادرزاده اش  ــده  ب ــه آین ــود ک ــع آن ش ــد مان می خواه
 ماننــد خــود شــود. فیلــم بــه زیبایــی ســیر تحــول پــدر 
را بــه تصویــر می کشــد. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 
ــل  ــه شــخصیتی رام تبدی ــدر ب شــخصیت ســرکوبگر پ
می شــود، بلکــه پــدر از الِک درون گرایــی خــود خــارج 

ــه  ــد ب ــکوت می کن ــا س ــدا تنه ــه در ابت ــود. او ک می ش
مــرور لــب بــه ســخن می گشــاید. شــخصیت ســخت 
او بــه مــرور تلطیــف می شــود. ایــن تحــول بــه زیبایــی 
ــروز  ــکان ب ــر، ام ــی کاراکت ــت مکان ــر موقعی ــا تغیی ب
می یابــد. او وقتــی از آبــادان بــه ســمت تهــران حرکــت 
ــدن  ــدا ش ــتاره و پی ــدِن س ــم ش ــس از گ ــد، پ می کن
ــا  ــه  خواهــری کــه ده ســال ب ــه خان  او پــس از ورود ب
ــی  ــس از هم صحبت ــت و پ ــرده اس ــه ک ــع رابط او قط
بــا خواهــر و آگاهــی از موقعیــت کنونــی زندگــی او بــه 
ــد  ــه می بین ــا آنچ ــود؛ گوی ــر می ش ــار تغیی ــرور دچ  م
ــای اشــتباه گذشــته اش  و آنچــه می شــنود، تصمیم ه

را بــه یــادش مــی آورد.
 بازیگران

خــود  بازیگــری  تجربــه  اولیــن  الونــد   ماهــور 
ــازی  ــت. ب ــته اس ــر گذاش ــت س ــت پش ــا موفقی را ب
ــر و هم جنــس  درخشــان او در نقــش ســتاره، باورپذی
بــا بافــت فیلــم اســت. مریــال زارعــی یکــی از بهتریــن 
بازی هــای خــود را در ایــن فیلــم ارائــه می کنــد 
و ضعــف حضــور کمرنــگ و منفعــل خویــش در 
 »بادیــگارد« را این جــا جبــران می کنــد. نقــش او 
را شــاید نتــوان یــک نقــش اول بــه حســاب آورد؛ امــا 
ــد.  ــتر باش ــی بیش ــش اول ــر نق ــاید از ه ــر آن ش تأثی
فرهــاد اصالنــی مثــل همیشــه درخشــان اســت.
 این بــار نیــز بــا یــک بــازی درونــی، حساب شــده 

و دشوار.

نگاهی به فیلم سینمایی »دختر« ساخته رضا میرکریمی

راز یک تحول

ــاس  ــت عب ــف از درگذش ــراز تأس ــن اب ــی ضم ــر تقوای ناص
کیارســتمی گفــت: برخــی از فیلمســازان همچون کیارســتمی 
ــش ســطح آن هســتند. او  ــال رشــد ســینما و افزای ــه دنب ب
دیرتــر از نســل مــا وارد ســینما شــد؛ امــا توانســت در فیلمــی 

ــینما  ــی س ــه« توانای ــان و کوچ ــد »ن  مانن
را بــه ادبیــات نزدیــک کنــد. تقوایــی گفت: 
از روز درگذشــت عبــاس کیارســتمی اولین 
شــبی اســت کــه از خانــه خــارج شــده ام. 
در ایــن مــدت گویــی در خــأ زندگــی 
یــک  او،  درگذشــت  روز  از  می کــردم. 
لحظــه هــم تصویــرش از مقابــل چشــمانم 
بســیار زحمتکــش  اســت.  نشــده  دور 
بــود و خیلــی روی خــودش کار کــرد. 

آدم هایــی ماننــد کیارســتمی مرگ ناپذیرنــد؛ کیارســتمی 
نســل جدیــدی بــرای ســینمای ایــران تربیــت کــرد کــه هنــوز 
در دوران جوانــی بــه ســر می بــرد. مــوج فیلمســازان نوجــوان 

ــال  ــده مســیر کیارســتمی را دنب ــه در آین ــم ک ــی داری و جوان
ــا  ــد روی پ ــینما بای ــت: س ــه گف ــی در ادام ــد. تقوای می کنن

ــد.  ــد کن ــرای خــود بنویســد و تولی خــود بایســتد، ب
نرفته ایــم؛  پیــش  چنــدان  زمینــه  ایــن  در  متأســفانه 
کارگــردان فــراوان داریــم، امــا نویســنده 
مــورد نیــاز ســینما انــدک اســت. ســینما 
ــه ســرعت  ــا ب ــود، ام ــا نب ــی م ــر بوم هن
در جامعــه مــا جــا افتــاد و تبدیــل 
ــینمای  ــد. س ــا ش ــر م ــن هن ــه برتری ب
ایــران توانســته پــا از مرزهــا فراتــر 
ــود  ــر نم ــای دیگ ــذارد و در فرهنگ ه بگ
پیــدا کنــد. ایــن سینماســت کــه راه 
ــی  ــد نقاش ــا مانن ــر هنره ــرای دیگ را ب
عالقه منــدان  امیــدوارم  اســت.  کــرده  بــاز  موســیقی  و 
هســتند کــه  مقامــی  و  شــغل  هــر  در  ســینما   بــه 

کار کنند تا سینما مانند نفت به دنیا صادر شود. ایسنا

ناصر تقوایی بیان کرد:
امیدوارم سینما مانند نفت به دنیا صادر شود

مجیــد رضائیان، اســتاد دانشــگاه، معتقد اســت: مطبوعات 
لحظه به لحظــه بــودن را نمی تواننــد دنبــال کننــد؛ چــرا کــه 
ــوژی چنیــن وظیفــه ای را  ــا ایــن پیشــرفت تکنول آن هــا ب
هــم ندارنــد؛ بنابرایــن بنایشــان بایــد پیگیــری خبــر باشــد 

و بــه ســراغ روزنامه نــگاری تحلیلــی 
ایــن پژوهشــگر ژورنالیســم  برونــد. 
دربــاره  عملکــرد گاه نامطلــوب مطبوعات 
ــا  ــی و ج ــم بین الملل ــات مه در موضوع
مانــدن از ایــن اتفاقــات اظهــار کــرد: 
بــودن  لحظه به لحظــه   مطبوعــات 
را نمی تواننــد دنبــال کننــد؛ بنابرایــن 
بایــد بــه ســراغ روزنامه نــگاری تحلیلــی 
برونــد و بــه چگونگی هــا و چرایی هــا 

ــا رواج دارد.  ــر در دنی ــال حاض ــه در ح ــد؛ کاری ک بپردازن
وظیفــه  مطلــب کــه  ایــن  یــادآوری  بــا  ســپس  او 
ــار اســت،  ــه اخب رســانه های مجــازی پرداخــت آن الیــن ب

ــبکه های  ــی ش ــه حت ــرد ک ــاره ک ــخ اش ــه مونی ــه حادث ب
خبــری تلویزیونــی در انتشــار آن از شــبکه های اجتماعــی 
عقــب بودنــد. وی ادامــه داد: مطبوعــات بایــد بــه ســمت 
کار تحلیلــی برونــد؛ اینکــه بگوییــم چــرا مطبوعــات 
را  بــودن  لحظه به لحظــه  نمی تواننــد 
ــد،  ــا می مانن ــار ج ــد و از اخب ــال کنن دنب
ایــراد نیســت؛ اگــر پیگیــری خبــر را 
ــری  ــن پیگی ــم ای ــاز ه ــد ب ــام دهن انج
خبــر بــه روز اســت و می توانــد ابعــاد 
تــازه ای از خبــر باشــد. ایــن اســتاد 
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  دانشــگاه 
ــه  ــه روز ک ــات ب ــتن اطالع ــت داش اهمی
هم اکنــون بــرای مطبوعــات مــا مســئله 
اســت، یــادآور شــد: پیگیــری اطالعــات بــه روز بــر عهــده 
مطبوعــات اســت و عناصــر اولیــه آن هــم بــر عهــده 

آژانس هــای خبــری اســت. ربیــع

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب انبار پالک شماره 53/682  واقع 
در اراضی کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
و  است  ثبت  در جریان  فرزند محمد  پور سیچانی  دهقان  علی  نام محمد 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک  
مرقوم در روز پنجشنبه  95/5/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در 
روز و ساعت مقرر دراین آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/5/5  شماره :290/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک فالورجان
آگهی فقدان سند مالکیت 

برگ  تسلیم 2  با  به ششدانگ  نسبت  فرزند محمد  ابراهیم کاظمی   چون 
استشهاد  محلی که هویت و امضاء شهود و به تایید دفتر 438 سپاهانشهر 
پالک  ششدانگ  تمامت  مالکیت  سند  که  است  مدعی  رسیده  اصفهان 
15191/4441 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 238 و 241 دفتر 
11 فرد به شماره چاپی 444568 و 444569 به نام قاسم و پرویز هر دو 
گلچین فالورجانی سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و مع الواسطه طی 
طبق  و  انتقال  متقاضی  به  اصفهان   12 دفتر   78/9/10 مورخ   84930 سند 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در وثیقه نمی باشد و طی 
سند 84931 مورخ 78/9/10 دفتر خانه 12 اصفهان در رهن بانک ملت می 
باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 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 سند  مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نگردد المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 12961/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان – هادی زاده

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100352202393 شماره پرونده: 9509980352200305 
 / خواهان   1395/04/13 تنظیم:  950309تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره 
شاکی رحیم شیرانی اورک  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسن 
مطالبه  و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  سودانی   رضایی 
اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  تقدیم  دادرسی  خسارت 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 
اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 354  ارجاع و به کالسه  
و   1395/06/07 آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   9509980352200305
ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم 
آیین دادرسی  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی  
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 11202/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بروجنی 

آگهی ابالغ
  9509980350600186 پرونده:  9510100350603820شماره  ابالغیه:  شماره 
پست  خواهان   1395/04/14 تنظیم:  950210تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره 
بانک استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان بشماره ثبت 126875 
دادخواستی به طرفیت خواندگان علی رضا نظری قلعه نو و بهروز گورویی و 
فرهاد زاهدی و بهروز پور طالیی و محمد ترکی باغبادرانی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
2  اتاق شماره 220  ارجاع و به کالسه  9509980350600186  ثبت گردیده 
به  تعیین شده است.   11:30 و ساعت  آن 1395/06/07  که وقت رسیدگی 
علت مجهول المکان بودن کلیه خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 11215/م الف منشی  دادگاه 

حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

پرونده:  9510100352403893شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  950166تاریخ  شعبه:  بایگانی  9509980352400125شماره 
)با  جهان  نقش  پاسارگاد  بان  آب  / شاکی شرکت  خواهان   1395/04/13
آقای مجید  عاملی  مدیریت  با  ثبت 31762(  به شماره  مسئولیت محدود 
به خواسته  اکبری   ناصر  / متهم  به طرفیت خوانده  دادخواستی  دهقانی  
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه  و  خسارت  مطالبه 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان  خ چهارباغ باال  خ شهید 
نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 352  
ارجاع و به کالسه  9509980352400125  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/06/07 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 11170/م الف منشی  دادگاه حقوقی 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

 -1 با  الهی  نعمت  اصغر  علی  950321خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 
وکالت حسین محمدیان 2- الهام خدارحمی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت اسماعیل اکرمی ابر قوئی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
با توجه به  روزیکشنبه مورخ 95/6/7ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
حل  شورای   2 شماره  5مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  11079/م  شماره: 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  950066خواهان جواد گلزار مشکی  پرونده کالسه  در خصوص 
مبنی بر:مطالبه یک فقره چک به طرفیت ابراهیم سهرابی فرد  تقدیم نموده 
برای روز........... مورخ 95/6/7ساعت 9/30 تعیین  است .وقت رسیدگی 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  شورای حل  مجتمع شماره2 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  9998/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : سید حسین نام خانوادگی: حسینی  نام پدر: 
سید هاشم شغل : آزاد   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام: مهدی با وکالت آقای ابراهیم رضوی دینانی نام خانوادگی : 
نمازی نام پدر: حسین شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان – خمینی 
شهر – درچه – دینان – ما بین کوی گندم شماره پروانه 8314 محکوم به:به 
تاریخ 94/11/26 حوزه 14 شورای حل اختالف  موجب رای شماره 2087  
است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان 
 560018 به شماره  فقره چک  یک  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به:پرداخت 
به عهده بانک سپه و پرداخت مبلغ سیصد و سی هزار ریال بابت خسارات 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق  تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 94/6/9 لغایت زمان وصول در حق محکوم 
له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
در  و  باشد  آن میسر  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  معرفی کند که 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
ندارد،  مالی  اگر  و  اجرا تسلیم کند  به قسمت  را  دارایی خود  صورت جامع 
صریحا اعالم نماید.شماره: 12353 / م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : محمد طاهر  نام خانوادگی: افشاری   نشانی 
نام  اسماعیل   نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
خانوادگی : نور محمدی  نشانی محل اقامت: اصفهان  خ باغ فردوس ک 
ش عبدالهی بن گلها  پ 469 محکوم به:به موجب رای شماره 110  تاریخ 
95/3/6 حوزه 39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 22/700/000  ریال بابت 
هزینه  ریال   1/500/000 و  دادرسی  هزینه  ریال  هزار  سی  و  خواسته  اصل 
کارشناسی در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 12343 / م الف دفتر شعبه 39 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : 1- حسن   نام خانوادگی: 1- حیدری باتانی    
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: علیرضا   نام 
خانوادگی : دهقانی   نشانی محل اقامت: اصفهان - خ عبدالرزاق ک 15 

سرای شیشه گری حیاط دوم  محکوم به:به موجب رای شماره 51  تاریخ 
95/1/24 حوزه شعبه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 275/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/10/21( لغایت وصول در حق خواهان 
و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 12342 / 
م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره در خواست: 9510460363200008شماره پرونده : 9409980363201162 
پرونده کالسه  در   1395/04/13: تنظیم  941184تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره 
941184 شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان موضوع شکایت 
فاطمه صابری  فرزند رجبعلی علیه محمد باقر سرافراز فرزند جهانگیر دائر بر 
توهین و ترک انفاق  مطرح نموده است که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 
گردیده. نظر به اینکه متهم مجهول المکان بوده می باشد حسب ماده 174 قانون 
ایین دادرسی کیفری 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار اگهی شود 
تا متهم از تاریخ نشر اگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالمی نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور . دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود . هزینه 
نشر به عهده دادگستری میباشد. شماره : 12440/ م الف دادیار شعبه سیزدهم 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان .مجتمع شهید توالیی . مهدی جعفری

آگهی احضار متهم 
خانم مرضیه کیانی فرزند........ در پرونده شماره 42/د 950713 این شعبه به 
اتهام تخریب گوشی تلفن همراه تحت تعقیب قرار دارید . به این وسیله بر اساس 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضاء 
مهلت مقرر موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. شماره : 12403/ م الف دادیار 

شعبه 42 دادسرای اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510106839401761 شماره پرونده: 9509986839400181 شماره 
بایگانی شعبه: 950202 تاریخ تنظیم: 1395/04/28 خواهان آقای سید محمد 
رضا رحیم زاده  با وکالت آقای اصغر جعفری دادخواستی به طرفیت خواندگان  1- 
آقای سید عبدالرحیم رحیم زاده فرزند محمد علی 2- وحید طالبی فرزند احمد 
3- حسن شیریان به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 586396 به 
میزان 14/000/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی 
باال – خیابان  شهید نیکبخت –  اصفهان واقع در اصفهان – خیابان  چهارباغ 
به  و  ارجاع  اتاق 460   ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه چهارم 
کالسه  950202 ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ 1395/06/07  ساعت 09:30 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان مجهول المکان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر شوند/.شماره: 

12446/م الف مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان 

-  مهــدی طهماســبی کارشــناس مســئول مطبوعــات اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی چهارمحــال و بختیــاری از 
کســب رتبــه برترکشــوری واحــد مطبوعــات ایــن اســتان 
ــان کــرد:  ــر داد. وی بی ــت الکترونیــک خب در توســعه دول
واحــد مطبوعــات اداره کل فرهنــگ وارشــاد اســالمی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ایــن ارزیابــی تــا پایــان 
ــان  ــام کار در می ــد انج ــب 100 درص ــا کس ــاه 1395 ب تیرم
اســتان هــای کشــور بــرای دومیــن بارمتوالــی بــه عنــوان 

برتــر دســت یافــت.
فراغــت کانون هــای  اوقــات  همایــش کانون هــای   -
ــان برگــزار  ــری مســاجد در ســال 95 در اصفه فرهنگی هن
می شــود.. عالقه منــدان می تواننــد چهارشــنبه 6 مردادمــاه 
ــالن  ــه س ــه ب ــا مراجع ــه ب ــاعت 16 و 30 دقیق 95 از س
 غدیــر هنرســتان هنرهــای زیبــا واقــع در خیابــان مطهــری
ــش شــرکت  ــن همای ــان شــمس آبادی در ای ــش خیاب  نب

کنند.
ســینمایی  ســازمان  رئیــس  ایوبــی،  هللا  حجــت   - 
و علیرضــا تابــش، مدیــر عامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی 

بــه عیــادت منیــژه حکمــت رفتنــد.
- رؤیــا تیموریــان، بازیگــر ســینما و تلویزیــون درخصــوص 
طباطبایــی  نیمــا  خواهــرزاده اش  وضعیــت  آخریــن 
کارگــردان فیلــم ســینمایی »مــن ناصــر حجــازی هســتم« 
گفــت: شــب گذشــته مغــز خواهــرزاده ام نیمــا طباطبایــی 
جراحــی و خــدا را شــکر ایــن جراحــی بــا موفقیــت انجــام 

شــد.
- ســریال »گشــت ویــژه« بــه کارگردانــی مهــدی رحمانــی 
 40 قســمت   13 در  ســعدی  ســعید  تهیه کنندگــی  و 
دقیقــه ای، مهرمــاه و همزمــان بــا هفتــه نیــروی انتظامــی 

ــد. ــه نمایــش درخواهــد آم ــی ب از رســانه مل
ــرگروه  ــنده« در س ــم »فروش ــران فیل ــا اک ــان ب - همزم
 ســینمایی، ایــن ســاخته اصغــر فرهــادی در گــروه »هنــر 

و تجربه« هم روی پرده می رود.
ــی  ــی، کارگردان ــه تهیه کنندگ ــدا« ب ــای »گیل  - فیلمنامه ه
کیــوان  و  بنکــدار  امیــد  مشــترک  نویســندگی  و 
علی محمــدی در ژانــر اجتماعــی، »بنــدر تهــران« بــه 
تهیه کنندگــی نیکــی کریمــی، کارگردانــی و نویســندگی 
ــه  ــرافیل« ب ــی، »اس ــر اجتماع ــی در ژان ــا آذربایجان پوری
ــندگی  ــی و نویس ــر، کارگردان ــتانه مهاج ــی مس تهیه کنندگ
آیــدا پناهنــده در ژانــر اجتماعــی و »اقامــت موقــت« بــه 
تهیه کنندگــی منوچهــر محمــدی، کارگردانــی و نویســندگی 
حامــد محمــدی در ژانــر اجتماعــی موافقــت شــورای 

ــد. ــذ کردن ــینمایی را اخ ــازمان س ــاخت س س

اکران فیلم جدید
»قیچی« به سوره آمد

فیلــم  کیمیای وطن 
ــم  ــاخته  کری ــی« س »قیچ
لــک زاده از ســوی گــروه 
ســینمای هنــر و تجربــه در 
ســینما ســوره اصفهــان بــه 
روی پــرده رفــت. فیلــم 
ســینمایی»قیچی«، قصــه 
 شــخصیتی را روایــت می کنــد کــه از تهــران گریختــه 
ــش  ــی رود. پخ ــوب م ــه جن ــور ب ــروج از کش ــرای خ و ب
بین المللــی ایــن فیلــم بــر عهــده مرجــان علیــزاده اســت 
و در اســتودیو فــوالد تهیــه شــده. کریــم لــک زاده پیــش از 
کوتاهــی  فیلم هــای  کارگردانــی  و  نویســندگی  ایــن، 
 همچــون »صبــح کنــار جــاده«، »غم هــا و غریزه هــا«

»جنایــت و مکافــات«، »فرشــته زرد«، »مــن آبــادان رفتم 
جنــگ«، »ژیــال« و »قماربــاز« را بــر عهــده داشــته اســت. 
دورانــی  بهــزاد  صحــت،  ســروش  غزالــی،  عبــاس 
ــی و ســونیا ســنجری از  ــژاد، رابعــه مدن محمدرضــا داودن

جمله بازیگران فیلم قیچی هستند.

 آغاز ثبت نام مسابقات قرآنی 
»مدهامتان«

قرآنــی  ملــی  مســابقات  دوره  یازدهمیــن  ثبت نــام 
ــری  ــای فرهنگی هن ــای کانون ه ــژه اعض ــان« وی »مدهامت
مســاجد آغــاز شــد. ســطح شهرســتانی ایــن مســابقات از 
 5 مردادمــاه تــا 15 شــهریورماه، مرحلــه اســتانی مهرمــاه 
ــاه  ــم در آبان م ــهر ق ــی ش ــه میزبان ــی آن ب ــه مل و مرحل
ســال جــاری اســت. حفــظ کل، قرائــت، ترتیــل، تفســیر 
قــرآن کریــم و اذان از رشــته های ایــن مســابقه ذکــر شــده 
ــد  ــرای کســب اطالعــات بیشــتر می توانن ــدان ب و عالقه من

بــه ســایت revagh.ir مراجعــه کننــد.

تجلیل از کاریکاتوریست ضد صهیونیست
مراســم تجلیل از سیدمسعود شــجاعی کاریکاتوریست 
جبهــه فرهنگــی انقــالب و ضــد صهیونیســت، صبح روز 
چهــارم مردادمــاه با حضــور محمدحســین صفارهرندی 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، حمیدرضــا 
ــده کل  ــی فرمان ــانه ای و فرهنگ ــاور رس ــر مش مقدم ف
ــس  ــری رئی ــلمین زائ ــالم والمس ــپاه، حجت االس س
محمدحســین  سرچشــمه،  فرهنگــی  مجموعــه 
ــاع  ــالب و دف ــینمای انق ــن س ــر انجم ــد مدی نیرومن
ــای تجســمی  ــر انجمــن هنره ــی مدی ــدس، حبیب مق
انقــالب و دفــاع مقــدس  و جمعــی از هنرمنــدان 

برگــزار شــد.

اخبار کوتاه   مجید رضائیان، پژوهشگر ژورنالیسم:
روزنامه نگاری تحلیلی، مانع انحراف افکار می شود



  مدیــر کل دانشــجویی وزارت بهداشــت 
سرویس ورزشی

زهرا نصیری
درمــان و آمــوزش پزشــکی از برگــزاری 
پســر  دانشــجویان  ورزشــی  المپیــاد  دوازدهمیــن 
ــی دانشــگاه  ــه میزبان ــوم پزشــکی کشــور ب دانشــگاه های عل
علــوم پزشــکی اصفهــان خبــر داد و گفــت: ایــن مســابقات در 
12 رشــته ورزشــی برگــزار می شــود کــه شــکوفایی و پــرورش 
اســتعدادهای ورزشــی دانشــجویان از اهــداف برگــزاری 
ــه  ــی اســت. جــال  نژادجــواد در پاســخ ب ــن المپیادهای چنی
ــزان  ــه می ــر اینک ــی ب ــای وطــن مبن ــگار کیمی پرســش خبرن
ســرانه فضــای ورزشــی در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کشــور چقــدر اســت و ایــن کمبودهــا چگونــه جبــران 
ــت: اســتاندارد فضــای ورزشــی در دانشــگاه ها  می شــود، گف
حــدود 2 متــر مربــع اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
هم اکنــون میانگیــن فضــای ورزشــی در دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی بــه حــدود یــک متــر مربــع می رســد. وی بــا اشــاره 
ــگاه های  ــی دانش ــی بعض ــای ورزش ــرانه فض ــه س ــه اینک ب
ــم  ــت یازده ــزود: در دول ــت، اف ــع اس ــر مرب ــم مت ــور نی کش
ــه  ــت؛ ب ــورت گرف ــعه ورزش ص ــرای توس ــیاری ب ــاش بس ت
طــوری کــه حــدود 40 هــزار متــر مربــع بــه فضــای ورزشــی 

اظهــار  نژادجــواد  شــد.  اضافــه  پزشــکی  دانشــگاه های 
امیــدواری کــرد کــه ســرانه ورزشــی دانشــجویان پزشــکی تــا 
ســال 97 بــه یــک و نیــم متــر مربــع برســد. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه 30 درصــد اعتبــار دانشــگاه های پزشــکی کشــور صــرف 
امســال  داشــت:  اظهــار  می شــود،  رفاهــی  مســائل 
ــی در  ــه ورزش ــرای بودج ــخصی ب ــف مش ــتین بار ردی نخس
ــا  ــرد: م ــد ک وزارت بهداشــت مشــخص شــد. نژادجــواد تأکی
حتــی یــک ریــال از شــهریه دانشــجویان را بــرای این مســائل 
هزینــه نمی کنیــم؛ بلکــه از منابــع مالــی داخلــی بــرای 

برنامه های ورزشی استفاده می شود. 
مدیــر کل دانشــجویی وزارت بهداشــت بــه برگزاری مســابقات 
ــه خوابگاه هــا اشــاره کــرد و گفــت: در ســال  ورزشــی در هفت
جــاری و در هفتــه خوابگاه هــا از مجمــوع 80 هــزار دانشــجوی 
ــزار و 350 دانشــجو در مســابقات  ــش از 2 ه ــی، بی خوابگاه
ورزشــی شــرکت کردنــد. نژادجــواد بــا بیــان اینکه در زمســتان 
ــزار  ــران برگ ــژه دخت ــی وی ــاد ورزش ــز المپی ــاری نی ــال ج س
ــه  ــه ب ــاط و توج ــد و نش ــش امی ــت: افزای ــد، گف ــد ش خواه
مســائل فرهنگــی و معنــوی در میــان دانشــجویان، از دیگــر 

اهــداف برگــزاری المپیــاد ورزشــی اســت.

ــر از  ــر کمت ــکی دخت ــوم پزش ــجویان عل ــاد دانش  اعتی
ــت ــران اس پس

 ایــن مدیــر مســئول در وزارت بهداشــت دربــاره آمــار اعتیــاد 
ــور  ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل ــجویان دانش ــن دانش در بی
گفــت: آمــار اعتیــاد در بیــن دانشــجویان حــدود 3.7 درصــد 
اســت کــه تعــداد زیــادی از ایــن افــراد، دانشــجویان ورودی 
جدیــد هســتند کــه از قبــل اعتیــاد داشــته اند. میــزان اعتیــاد 
در میــان دانشــجویان دختــر بســیار کمتــر از پســران و کمتــر 
ــتر در  ــاد بیش ــه اعتی ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــد اس از نیم درص
میــان دانشــجویان پزشــکی بــا ســال های تحصیلــی بیشــتر 
مشــاهده می شــود، افــزود: وزارت بهداشــت برنامه هــای 
زیــادی بــرای کاهــش ایــن آســیب اجتماعــی در دســت اجــرا 
ــکیل  ــی، تش ــای ورزش ــه برنامه ه ــدی ب ــه ج دارد. وی توج
کارگــروه آســیب های اجتماعــی در معاونــت اجتماعــی وزارت 
ــای ســامت روان، اجــرای طــرح  ــه مراقبت ه بهداشــت، ارائ
ــه  ــردان ب ــای خودگ ــل خوابگاه ه ــامت و تبدی ــان س همتای
ــش  ــرای کاه ــت ب ــای وزارت بهداش ــارکتی را از برنامه ه مش
آســیب هایی ماننــد اعتیــاد و خودکشــی در بیــن دانشــجویان 

اعــام کــرد.

ورزشــی  المپیــاد  در  دانشــجو  هــزار   22 رقابــت   
پزشــکی علــوم  دانشــگاه های 

 رئیــس کمیتــه اجرایــی دوازدهمیــن المپیــاد ورزشــی 
دانشــجویان پســر دانشــگاه های علــوم پزشــکی نیــز از 
برگــزاری مســابقات از 21 تــا 28 مردادمــاه بــه میزبانــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان خبــر داد و گفــت: در ایــن 
المپیــاد ورزشــی 22 هــزار دانشــجو از 53 دانشــگاه شــرکت 
ــه را داوری  می کننــد و حــدود 180 داور، رشــته های دوازده گان
ــرد: دانشــجویان  ــح ک ــح هللا شــاهمرادی تصری ــد. ذبی می کنن
والیبــال فوتبــال،  شــامل  دوازده گانــه  رشــته های   در 

ــز  ــدازی، کشــتی، تنیــس روی می بســکتبال، شــطرنج، تیران
ــت  ــه رقاب ــدو ب ــه و تکوان ــی، کارات ــون، شــنا، دوومیدان بدمینت
ــاد در روز  ــه المپی ــه افتتاحی ــان اینک ــا بی ــد. وی ب می پردازن
ــزار  ــروش زاده برگ ــهید نیلف ــالن ش ــرداد در س ــه 22 م جمع
می شــود، گفــت: از 9 هــزار دانشــجویی کــه در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان مشــغول بــه تحصیــل هســتند، حــدود 3 
هــزار نفــر از امکانــات ورزشــی دانشــگاه اســتفاده می کننــد.

 مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

دانشگاه های علوم پزشکی، صاحب بودجه ورزشی شدند
اصفهان، مردادماه میزبان دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور است

ــران در  ــرای کاروان ای ــده ب ــای طراحی ش ــاد از لباس ه انتق
ــا  ــا ب ــته ت ــر آن داش ــال را ب ــیون فوتب ــو، فدراس ــک ری المپی
ــاب  ــی را انتخ ــم مل ــن تی ــرح پیراه ــتری ط ــوس بیش واس

کنــد. البتــه پیــش از رونمایــی از لباس هــای 
طراحی شــده بــرای کاروان ایــران در المپیــک، 
از  رونمایــی  مراســم  فوتبــال  فدراســیون 
از  و  کــرد  برگــزار  را  ملــی  تیــم  پیراهــن 
ــفید  ــده س ــن انتخاب ش ــه پیراه ــی ک آنجای
ــاد  ــورد انتق ــت م ــی نداش ــچ طرح ــود و هی ب
قــرار گرفــت. پــس از آن چــون فرصتــی 

پیــش از بازی هــای دوســتانه نبــود، فدراســیون فوتبــال بــه 
ــار پیراهــن ســفید،  ــی در کن ــراردادن نوارهای ــا ق ســرعت و ب
ــه ســرعت  ــده داد ب ــدان فرســتاد و وع ــه می ــی را ب ــم مل تی
ــاب  ــی انتخ ــم مل ــن تی ــرای پیراه ــری را ب ــرح جالب ت ط
ــده  ــای طراحی ش ــترده از لباس ه ــاد گس ــرد. انتق ــد ک خواه
ــال  ــیون فوتب ــو، فدراس ــک ری ــران در المپی ــرای کاروان ای ب

ــال در  ــیون فوتب ــود فدراس ــه می ش ــود آورده و گفت ــه خ را ب
تــاش اســت بــا کمــک یــک طــراح نخبــه و همچنیــن کمک 
گرفتــن از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، طــرح مناســبی 
 را بــرای پیراهــن تیــم ملــی انتخــاب کنــد 
و بــرای تولیــد در اختیــار شــرکت جیــووا قــرار 
ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد  ــد ب دهــد. البتــه بای
ــا  ــت لباس ه ــاره کیفی ــال درب ــیون فوتب فدراس
هــم بــا شــرکت جیــووا بحــث دارد و قرار شــده 
لباس هایــی کــه بــرای بــازی بــا قطــر و چیــن 
ــت  ــرد، کیفی ــرار می گی ــی ق ــم مل ــار تی در اختی
بهتــری داشــته باشــد؛ در غیــر این صــورت فدراســیون فوتبال 
قــرارداد را فســخ خواهــد کــرد. پــس از انتقــادات رســانه های 
گروهــی و همچنیــن مــردم از لباس هــای طراحی شــده 
ــال  ــیون فوتب ــو، فدراس ــک ری ــران در المپی ــرای کاروان ای ب
می خواهــد بــا وســواس و حساســیت خاصــی، طــرح نهایــی 

پیراهــن تیــم ملــی را نهایــی کنــد.

فدراسیون فوتبال ترسیده است
طرح پیراهن تیم  ملی به طراح برجسته واگذار می شود

ــوان  ــال مل ــم فوتب ــته تی ــل گذش ــک فص ــار زارع، هافب مازی
ــار  ــن اولین ب ــوان، ای ــی گفــت: پــس از ســقوط مل ــدر انزل بن
اســت کــه مصاحبــه می کنــم. ابتــدا بایــد از هــواداران ملــوان 

و مــردم انزلــی بابــت ســقوط ایــن تیــم 
ــا  ــه آن ه ــت هم ــن دس ــم. م ــی کن عذرخواه
ــوان  ــدر مــردم شــهرم و مل را می بوســم. آن ق
خیلــی  نمی خواهــم  دارم کــه  دوســت  را 
ــوان  ــم. مل ــده را بزن حرف هــا کــه در دلــم مان
جــزو خانــواده مــن بــوده و خواهــد بــود؛ االن 
هــم قصــد مصاحبــه نداشــتم؛ ولــی بــه هــر 

حــال هــواداران در تمریــن یــا جاهــای دیگــر دربــاره غیبــت 
ــرا مــورد  ــن مــدت همیشــه م ــد و در ای مــن ســؤال می کنن
لطــف خودشــان قــرار دادنــد. هافبــک فصــل گذشــته ملــوان 
ــم  ــر ه ــای دیگ ــا از تیم ه ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
پیشــنهاد داشــتی، گفــت: مــن بایــد از علــی دایــی و مرزبــان 
عذرخواهــی کنــم؛ خصوصــا از دایــی کــه شــخصا خــودش بــا 

ــازی  ــش ب ــه در تیم ــنهاد داد ک ــت و پیش ــاس گرف ــن تم م
ــم شــهرم نمی خواســتم  ــه تی ــه ب ــل عاق ــه دلی ــا ب ــم؛ ام کن
 جــای دیگــری بــروم. مــن بــه دایــی جــواب رد دادم 
و امیــدوارم عذرخواهــی مــرا بپذیــرد. او یکی از 
مربیــان مــورد عاقــه مــن اســت. زارع افــزود: 
ــه ملــوان دل و دمــاغ  ــه دلیــل عاقــه ب مــن ب
بــازی کــردن در تیــم دیگــر را نداشــتم و فکــر 
ــت.  ــن نیس ــای م ــال ج ــن فوتب ــم ای می کن
ــم  ــم نمی کن ــی خ ــوی کس ــرم را جل ــن س  م
و مقابــل حــرف زور تســلیم نمی شــوم. شــاید 
ــه  ــا در دل دارم ک ــی حرف ه ــم خیل ــروم و االن ه ــران ب از ای
ــوان  ــدوارم باشــگاه مل ــم. فقــط امی ــر اســت ســکوت کن بهت
ــه  ــی ک ــژه جوان های ــر و به وی ــان دیگ ــا بازیکن ــن ب ــل م مث
ــد. زارع در  ــورد نکن ــور برخ ــد، این ط ــادی دارن ــی زی آرزوهای
ــا  ــدوارم بعده ــت: امی ــش گف ــری از حرف های ــمت دیگ قس

ــتند. ــرا می خواس ــه م ــوند ک ــی نش مدع

عذرخواهی از دایی
مازیار زارع، سکوتش را شکست

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

من کم نمی گذارم سه شنبه  5  مردادماه  61395
ـــمـــاره  211 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

محمد بنا:
 می توانیم در المپیک شگفتی ساز شویم

 محمــد بنــا پــس از تمریــن روز 
دوشــنبه تیــم ملــی کشــتی 
آخریــن  دربــاره  فرنگــی 
نماینــده کشــتی   6 وضعیــت 
فرنگــی ایــران در رقابت هــای 
ــکر  ــدا را ش ــت: خ ــک گف المپی
بســیار  شــرایط  در  بچه هــا 
خوبــی بــه ســر می برنــد. از همــه آن هــا راضــی ام و از مبــارزه 
و نحــوه کارشــان لــذت می بــرم. ســرمربی تیــم ملــی کشــتی 
فرنگــی در ادامــه افــزود: هــر کــدام شــکل و شــمایل 
ــه  ــوع، هم ــود را دارد و در مجم ــه خ ــوص ب ــی مخص مبارزات
ــاره پیش بینــی  ــا درب ــم. بن ــر از رقبایشــان می دان آن هــا را برت
در  فرنگــی کار  کشــتی گیران  نتیجه گیــری  از  خــود 
رقابت هــای المپیــک ریــو 2016 گفــت: مــن 6 دالور دارم کــه 
همــه آن هــا شــانس مــدال هســتند؛ ولــی شــانس مــدال بــا 
رســیدن بــه مــدال تفــاوت دارد و بســتگی بــه شــرایط روحــی 
– بدنــی، ریــکاوری مناســب، داوری و مســائل دیگــر دارد کــه 
همگــی دست به دســت هــم می دهنــد تــا نتیجــه یــک 
ــادی  ــانس زی ــه ش ــدم ک ــی معتق ــورد؛ ول ــم بخ ــتی رق کش

برای خلق شگفتی داریم.

محمد موسوی:

لباس کاروان در شأن نام ایران نیست
ایــران  والیبــال  ملی پــوش 
ــن اســت  ــا ای ــاش م ــت: ت گف
کــه در المپیــک تمرکــز خودمان 
را بــر بازی هــا از دســت ندهیــم 
و درگیــر جــو رقابت هــا نشــویم. 
دربــاره  موســوی  ســیدمحمد 
والیبــال  ملــی  تیــم  شــرایط 
ــه بازی هــای المپیــک ریــو گفــت: در  ایــران قبــل از اعــزام ب
و  جهانــی  لیــگ  مســابقه های  حاضــر خســتگی  حــال 
ــرف  ــادی برط ــدود زی ــا ح ــک ت ــی المپی ــای انتخاب رقابت ه
ــرای  ــده ب ــای طراحی ش ــاره لباس ه ــن درب ــده. او همچنی ش
کاروان ایــران در بازی هــای المپیــک گفــت: صحبت هــای 
ــن  ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــئله ص ــن مس ــاره ای ــادی درب زی
ــا  ــت. م ــران نیس ــام ای ــور ن ــن در خ ــر م ــه نظ ــا ب لباس ه
نماینــده ایــران هســتیم و هیــچ چیــز ایــن لبــاس از جملــه 
ــه  ــرم ب ــه نظ ــگ آن، اصــا مناســب نیســت. ب دوخــت و رن
نیتجــه خوبــی هــم می رســید. امیــدوارم دســت کم تــا زمــان 

باقی مانده این لباس ها تغییر کند.

 بهداد سلیمی:

من کم نمی گذارم
وزنه بــردار  ســلیمی،  بهــداد 
دســته فــوق ســنگین ایــران 
از  خــود  پیش بینــی  دربــاره 
در  نتیجه گیــری اش  نحــوه 
ریــو  المپیــک   رقابت هــای 
و اینکــه آیــا بــرای تکــرار مــدال 
طــا بــه المپیــک خواهــد رفــت 

گفت: ان شاءهللا به این هدف بزرگ برسم. 
 مــن هــم قصــد دارم خوش رنگ تریــن مــدال را از آن خود کنم 
و مــزد زحماتــم را بگیــرم. دو ســه رقیــب بســیار مهــم دارم؛ 
ــی دارم  ــتان و لتون ــیه، گرجس ــی از روس ــب اصل ــه رقی دو س
کــه در ســال های گذشــته مدعــی بودنــد. امــا مــن هــم کــم 
ــه  ــن نتیج ــا بهتری ــم ت ــم را می کن ــام تاش ــذارم و تم نمی گ

ممکــن را کســب کنــم. 
وی بــا اشــاره بــه مصدومیتــی کــه مدتــی گریبان گیــر 
او بــوده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه مصدومیتــی کــه 
ــدوارم  ــا امی ــش رو دارم؛ ام ــختی پی ــیار س ــتم کار بس داش
در ایــن مــدت باقی مانــده بــه آمادگــی خوبــی دســت 
شــوم.  المپیــک  عــازم  ایده آلــی  شــرایط  در  و  یابــم 
 ســلیمی افــزود: خــدا را شــکر شــرایطم بهتــر از قبــل شــده 

است.

خوان الپورتا :

 دست هایی در کار است 
تا مسی از بارسا برود

ــش در  ــدی پی ــی چن ــو مس لئ

منظــور  بــه  کــه  دادگاهــی 
فریبــکاری مالیاتــی او و پــدرش 
تشــکیل شــده بــود، بــه 21مــاه 
ــم  ــدان محکــوم شــد. او مته زن
ــال های 2007  ــن س ــه بی ــود ک ب
 4.1 پرداخــت  از   2009 تــا 

میلیون یورو مالیات سرباز زده است. 
ــت:  ــا گف ــو کاتالونی ــه رادی ــه ب ــن رابط ــا در همی ــوان الپورت خ
 »مــن ســخت معتقــدم کــه یــک اســتراتژی مشــخص 
و از پیــش تعییــن شــده بــرای خســته کــردن مســی و جــدا 
کــردن او از بارســلونا وجــود دارد. دربــاره تصمیــم دادگاه بایــد 

بگویــم کــه بایــد بــدان احتــرام گذاشــت.
 مســی بایــد مالیاتــش را بپــردازد و بابــت این مســئله، هزینه 
ســنگینی نیــز پرداخــت کــرد. بــا همــه ایــن اوصــاف معتقــدم 
ــا  ــش ب ــان درگیری های ــی را در جری ــلونا، مس ــگاه بارس باش
ــت. او  ــا گذاش ــرد و تنه ــا ک ــا ره ــپانیا کام ــی اس دادگاه مل

شایســته حمایــت بیشــتری از ســوی باشــگاه بــود.«

ــق جــدول  ــر را مطاب ــده مــوارد زی ــق مزای ــان در نظــر دارد از طری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه

ذیــل بــه فــروش رســاند.

آگهی مزایده عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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کلیه شهروندان می رساند خیریه فرهنگی اجتماعی شفا استان اصفهان در نظر دارد  به اطالع 
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول خود را با هدف انتخاب بازرس در تاریخ 95/5/16 در 
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ــنگین  ــیار س ــات بس ــا تمرین ــن روزه ــد، ای ــال مادری ــان رئ بازیکن
بدنســازی را در شــهر مونتــرال کانــادا پشــت ســر می گذارنــد. 
ــود  ــل خ ــی اردوی پیش فص ــرای برپای ــته ب ــه گذش ــا هفت رئالی ه
راهــی کانــادا و شــهر مونتــرال شــدند. شــاگردان زیــدان در ایــن اردو 
قــرار اســت ســه بــازی دوســتانه نیــز برگــزار کننــد کــه اولیــن آن روز 
6 مــرداد برابــر پــاری ســن ژرمــن خواهــد بــود؛ امــا پیــش از ایــن 
ــر  ــت س ــد پش ــازی را بای ــخت بدنس ــات س ــازی، ده روز تمرین ب
ــل ــد در اردوی پیش فص ــال مادری ــان رئ ــر، بازیکن ــال اخی ــار در 20 س ــرای اولین ب ــد. ب  بگذارن

تمرینــات بدنســازی متفاوتــی را تجربــه می کننــد. آنتونیــو پینتــوس، مربــی بدنســاز ایتالیایــی 
مــورد اعتمــاد زیــدان کــه از زمــان حضــور زیــزو در یــووه بــا هــم آشــنایی دارنــد، از امســال وظیفه 
مهیــا کــردن بــدن رئالی هــا را بــر عهــده دارد و ایــن روزهــا در مونتــرال، بازیکنــان را زیــر شــاق 
تمرینــات ســخت خــود گرفتــه اســت. در تمــام 3 ســال حضــور مورینیــو در رئــال و نیــز دوران 
آنچلوتــی و بنیتــس، رئالی هــا عــادت داشــتند کــه تمرینــات بدنســازی را بــا تــوپ انجــام دهنــد؛ 

اما زیر نظر پینتوس، تمرینات بدنسازی بدون توپ انجام می شود. 

هافبــک تیــم ملــی فوتبــال ایــران در آســتانه بازگشــت بــه 
تیم سپاهان قرار دارد. 

احســان حاج صفــی یکــی از پرمشــتری ترین بازیکنــان 
ایــران در فصــل نقل وانتقــاالت لیــگ برتــر بــود و تیم هــای 
مختلفــی از جملــه اســتقال، تراکتورســازی و ســپاهان بــه 

شــدت خواهــان بــه خدمــت گرفتــن وی بودنــد. 
ــم  ــا تی ــی را ب ــه فصــل گذشــته ســال ناموفق ــی ک حاج صف
دوم فرانکفــورت آلمــان ســپری کــرد، از ایــن تیــم جــدا شــد و حتــی گفتــه می شــد 
ــه دنبــال ایــن  ــا ایــن حــال تیم هــای ایرانــی هــم ب ــان پیشــنهاد دارد. ب از لیــگ یون
ــه  ــع ســابق خــود ب ــا مداف ــه نظــر می رســد ســپاهان توانســته ب ــد و ب بازیکــن بودن

توافــق برســد. 
ــا  ــگاه ب ــن باش ــرات ای ــتند مذاک ــی هس ــپاهان مدع ــگاه س ــه باش ــک ب ــع نزدی مناب
ــد ــش نیای ــی پی ــکل خاص ــه مش ــی ک ــته و در صورت ــی داش ــد مثبت ــی رون  حاج صف

سه شنبه این قرارداد امضا خواهد شد.

حاج صفی در آستانه بازگشت به سپاهانشالق پینتوس بر تن رئالی ها
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حتما بخوانید!
سبد خالی ایران از گردشگری جهان

  قــرن بیســت ویکم، ســده بهره گیــری از 
سرویس گردشگری

ثمین مهندسی

در  ارزشــمند  تجــاری  فرصت هــای 
بخش هــای خدماتــی، به ویــژه گردشــگری اســت. گفتــه 
ــن  ــان در ای ــی صنعــت گردشــگری جه می شــود گــردش مال
 ســده از گــردش مالــی بخــش صنعــت فراتــر خواهــد رفــت 
و در چنــد ســال آینــده دســت کم بــه 2 تریلیــون دالر خواهــد 
از  کــه  دســتیابی کشــورهایی  فرآینــد  ایــن  در  رســید. 
ــک  ــه ی ــتند ب ــوردار هس ــگری برخ ــیع گردش ــای وس جاذبه ه
درصــد ارزش گــردش مالــی ایــن صنعــت، ســاالنه درآمــدی 
حــدود 20 میلیــارد دالر ایجــاد خواهــد کــرد؛ ایــن درآمــد بــرای 
ــت  ــه اس ــب توج ــران، جال ــاد ای ــر اقتص ــی نظی  اقتصادهای
ــر  ــت تأثی ــادی را تح ــای اقتص ــی فعالیت ه ــد تمام و می توان
قــرار دهــد. بــا ایــن وجــود بــرای دســتیابی بــه چنیــن 
ــع و ســرمایه گذاری های  ــزی جام ــد برنامه ری درآمــدی می بای
مناســبی در زمینه هــای ســخت افزاری و نرم افــزاری ایــن 

صنعت صورت گیرد.
 آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری بر کشور

در همیــن راســتا آثــار مســتقیم حاصــل از صنعــت گردشــگری 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی ــدود 6 درص ــاب ح ــا احتس ب
ــک  ــن صنعــت، نمایانگــر تخصیــص ی ــی در ای )GDP( جهان
شــغل از هــر 15 شــغل بــه ایــن صنعــت در آینــده ای نزدیــک 
بــوده و در صورتــی کــه آثــار و منافــع غیرمســتقیم نیــز مدنظــر 
ــک شــغل  ــان و ی ــرد، حــدود 10 درصــد از GDP جه ــرار گی ق
ــا  ــد. ب ــد ش ــاد خواه ــت ایج ــن صنع ــغل در ای ــر 9 ش از ه
وجــود اهمیــت بی بدیــل صنعــت گردشــگری در توســعه 

مناســبی  سیاســت گذاری های  اقتصــادی،  شــکوفایی  و 
نپذیرفتــه  در کشــورمان صــورت  آن  ارتقــای   درخصــوص 
و عمــده تالش هــای مربــوط بــه توســعه صنعــت گردشــگری 
 در دهه هــای اخیــر، معطــوف بــه رهیافت هــای تشــویقی 
و تبلیغاتــی یــا بــه عبارتــی تقاضامحــور بــوده  اســت. در ایــن 
راســتا بیشــتر هدف گذاری هــا و وضــع دســتورالعمل های 
واحدهــای  خصوصی ســازی  بــه  معطــوف  اجرایــی 
ــانی،  ــروی انس ــوزش نی ــردی، آم ــات جهانگ ــی، تبلیغ اقامت
ایرانگــردی  تأسیســات  تشــویقی ســاخت   سیاســت های 

ــه بیشــتر  ــوده ک ــی و ... ب ــای مالیات ــردی، تخفیف ه و جهانگ
جــذب تقاضــا را مدنظــر قــرار داده اســت؛ در حالــی کــه 
 چالش هــای پیــش روی ایــن صنعــت، نه تنهــا اســتحکام 
تــداوم بیشــتر سیاســت های جانــب تقاضــا را طلــب  و 
ــاد عرضــه و ســازماندهی  ــد، بلکــه سیاســت گذاری ابع می کن

ســاختار فعالیــت بنگاه هــا را می طلبــد.
 سهم ایران در گردشگری جهان

جمهــوری اســالمی ایــران بــا داشــتن جاذبه هــای گردشــگری 
ــاذ  ــدم اتخ ــل ع ــه دلی ــی(، ب ــی – طبیع ــی – مذهب )تاریخ

ــوز نتوانســته اســت  ــن بخــش، هن ــر در ای سیاســت های مؤث
ــازار گردشــگری جهــان دســت  ــه ســهم مناســب خــود در ب ب
ــالت  ــیاری از معض ــا بس ــده ت ــبب ش ــر س ــن ام ــد و ای یاب
توســعه  بــا  می توانــد  کــه  کشــور  اقتصادی اجتماعــی 
گردشــگری مرتفــع شــود، همچنــان پابرجــا بماند. گردشــگری 
و جهانگــردی امــروزه بــه عنــوان صنعتــی قدرتمند و جــذاب در 
جهــان از جایــگاه ویــژه ای برخوردار اســت و ســـود حاصل از آن 
در بـــــعضی کشــورها بــه عنــوان پایــه ارزی و تولیــد ناخالــص 
ــر  ــالوه ب ــگری ع ــت گردش ــود. صنع ــوب می ش ــی محس مل
ــای  ــد در ارتق ــردم، می توان ایجــاد ســالمت جســم و جــان م
فرهنــگ اوقــات فراغــت، کاهــش پدیده هــای ناهنجــار 
 اجتماعــی و فرهنگــی، تحکیــم تفاهــم ملــی، منطقــه ای 

و جهانی، گسترش اشتغال نقش مهمی را ایفا کند.
  ظرفیت های گردشگری ایران

ــن  ــی که ــتن تمدن ــا داش ــران ب ــان ای ــور عزیزم ــک کش  بی ش
ــار  ــت داشــتن چه ــن برخــورداری از موهب ــزرگ و همچنی و ب
غنــی  فرهنــگ  و  مختلــف  اقلیم هــای  در  ســال  فصــل 
بومــی،  و  دینــی  آموزه هــای  بــر  مبتنــی  مهمان نــوازی 
بــه  را  نه چنــدان طوالنــی خــود  در مدت زمــان  می توانــد 
عنــوان یکــی از کشــورهای توســعه یافته در زمینــه گردشــگری 
ــار  ــازد و در کن ــرح س ــه مط ــتراتژیک خاورمیان ــه اس در منطق
ترویــج فرهنــگ و باورهــای عمیــق ایرانــی، اســالمی و انقالبــی 
خــود جایگزینــی بــرای نفــت بیابــد. البتــه ایــن مهــم نیازمنــد 
نــگاه فرابخشــی، عــزم ملــی و فرهنگ ســازی در ایــن بخــش 

اســت.

سهم ناچیز ایران از صنعت گردشگری

سبد خالی ایران از گردشگری جهان

مســئول کمیتــه  عبــدهللا زاده،  علیرضــا   
سرویس گردشگری

 آمنه تسلیمی
اســتخراج، پــردازش آمــار و اطالعــات 
شهرســتان کاشــان گفــت: در چهــار ماهــه امســال 943 هــزار 
ــد.  ــد کردن ــان بازدی ــی کاش ــار تاریخ ــگر از آث و 882 گردش

حــدود 898 هــزار و 323 نفــر از ایــن 
گردشــگران، ایرانــی و مابقــی خارجــی 
درصــدی   65 افزایــش  از  وی  بودنــد. 
ــه  ــی در 4 ماه ــگران خارج ــد گردش بازدی
ابتدایــی ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل از آثــار و ابنیــه تاریخی 
ایــن شهرســتان خبــر داد و افــزود: در 
ــای امســال نســبت  ــوع کل بازدیده مجم
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل 15 درصــد  ب
کاهــش داشــته اســت. وی خاطرنشــان 

کــرد: ورود گردشــگران خارجــی بــه ایــن شهرســتان در 4 ماه 
ــل، 38  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــز نس ــته نی گذش
ــد  ــدهللا زاده بیشــترین بازدی درصــد رشــد داشــته اســت. عب
 گردشــگران را از مجموعــه بــاغ فیــن کاشــان ذکــر کــرد 

و افــزود: 592 هــزار و 48 گردشــگر ایرانــی و 16 هــزار و 568 
گردشــگر خارجــی از ایــن مجموعــه بازدیــد کردنــد. وی گفت: 
ــا  16 هــزار و 933 گردشــگری خارجــی از ابتــدای امســال ت
پایــان تیــر وارد شهرســتان کاشــان شــده اند؛ ایــن در حالــی 
ــدت مشــابه  ــم در م ــن رق ــه ای اســت ک
ــوده  ــن ب ــزار و 312 ت ــل، 12 ه ــال قب س

است. 
اقامــت  اینکــه مــدت  بیــان  بــا  وی 
ایــن  در  نیــز  خارجــی  گردشــگران 
مــدت در قیــاس بــا ســال گذشــته 
از رشــد 15 درصــدی برخــوردار بــوده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: کشــورهای 
ــب  ــه ترتی ــا ب ــان و ایتالی ــه، آلم فرانس
ــای  ــار و بناه ــدگان آث ــدر بازدیدکنن در ص
تاریخــی کاشــان قــرار دارنــد. عبــدهللا زاده افــزود: گردشــگران 
ــوئیس  ــک، س ــتان، بلژی ــن، انگلس ــد، چی ــورهای هلن کش
آمریــکا و ایتالیــا نیــز در جایگاه هــای بعــدی بازدیدکننــدگان 

از آثــار تاریخــی کاشــان قــرار گرفته انــد. 

مسئول کمیته آمار و اطالعات کاشان خبر داد:
بازدید حدود یک میلیون گردشگر از آثار تاریخی کاشان

ــت پنســیلوانیا  ــا ایال ــی« در شــهر فیالدلفی وب ســایت »فیل
ــه  ــی را ب ــهروند آمریکای ــن«، ش ــو اوچم ــفر »ل ــره س خاط
ایــران بازتــاب داده اســت. ایــن شــهروند آمریکایــی نوشــته: 
ــت  ــی اس ــور امن ــران کش ــه ای ــد ک ــاور نمی کردن ــتانم ب  دوس

و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه شــاید برخــورد 
آمریکایــی  گردشــگران  بــا  ایرانی هــا 
امــا اســتقبال گــرم  باشــد؛  خصمانــه 
ــگ  ــه در فرهن ــه ریش ــن ک ــا از م ایرانی ه
ــی دارد، برخــالف تصــور آن هــا  ــی ایران غن
ــردم  ــا م ــورد ب ــره و برخ ــه خاط ــود. س ب
ــی اســت:  ــه یادماندن ــرای مــن ب ــران ب ای
ــک  ــه در ی ــود ک ــی ب ــتین آن، زمان نخس
غــروب در شــهر اصفهــان در حــال یافتــن 
یــک کنیســه محلــی )عبادتــگاه یهودیــان( 

بــودم. یــک مــرد بــه زبــان انگلیســی از مــن پرســید کــه آیــا 
ــرد  ــم، او کمــک ک ــه او گفت ــی ب ــد. وقت ــی کن ــد کمک  می توان
ــرد.  ــود ب ــه در آن ب ــه کنیس ــاده ک ــاختمانی س ــه س ــرا ب و م
زنــگ کنیســه را زد و بــه زبــان فارســی توضیــح داد کــه مــن 

 یــک گردشــگر آمریکایــی هســتم و می خواهــم کنیســه 
ــد  ــا خوش آم ــه م ــد و ب ــه درب کنیســه آم ــی ب ــم. زن را ببین

گفــت. 
ــه  ــل کنیس ــس از داخ ــی عک ــم و کل ــل رفت ــه داخ ــن ب م
گرفتــم. تجربــه دوم زمانــی بــود کــه یــک 
ــن در  ــن م ــری دوربی ــران بات شــب در ته
حــال خامــوش شــدن بــود، در حالــی کــه 
شــارژرم را همــراه نداشــتم. در یــک مغــازه 
دوربین فروشــی یــک مــرد فروشــنده 
ــت  ــرد، گف ــت می ک ــی صحب ــه انگلیس ک
ــا  ــدارد، ام ــن را ن ــن م ــارژر دوربی ــه ش ک
باتــری دوربیــن مــن را بــا دســتگاه داخــل 
مغــازه اش بــه مــدت 20 دقیقه شــارژ کرد. 
او هیــچ پولــی بابــت این ســرویس از من 
نگرفــت. تجربــه ســوم نیــز رفتــار راننــده هتــل در زمانــی بــود 
کــه مــن را از هتــل بــه فــرودگاه می بــرد. او پــس از رســیدن 
ــد و کمــک  ــرودگاه آم ــا داخــل ف ــراه مــن ت ــه مقصــد هم ب

کــرد بــار همراهــم را بــه داخــل ببــرم. ربیــع

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه : 9510100352404412 شماره پرونده: 9409980352400299 
: 1395/04/26 در خصوص  تنظیم  تاریخ   940335 : بایگانی شعبه  شماره 
دادنامه  به  نسبت  شما  بطرفیت  طاووسی  محمد  سید  خواهی  نظر  تجدید 
شماره 1203-94 در کالسه 940335 ح 24 صادره از این شعبه ، به پیوست 
ابالغ میشود.  به شما  نظر خواهی  ثانی دادخواست و ضمائم تجدید  نسخه 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف مدت ده روز پس از رویت 
اخطاریه ، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده 
با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. به علت مجهول المکان بودن 
تجدید نظر خوانده و در خواست تجدید نظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون 
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا تجدید نظر 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
دادگاه  منشی  الف  م   /12419: گردد. شماره  لوایح حاضر  تبادل  فوق جهت 
رضا  محمد   – اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   24 حقوقی شعبه 

پیشقدم
آگهی ابالغ

شماره در خواست: 9410460363200023 شماره پرونده: 9409980363201311 
شماره بایگانی : 941334 تاریخ تنظیم : 94/11/8 در پرونده 941334 شعبه 
13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای کیومرث علیوند فرزند 
حسین شکایتی علیه آقای مهدی قضایی فرزند رضا دایر بر بی احتیاطی در 
امر رانندگی مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده . 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد. حسب ماده 174 آئین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 مراتب یک در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی شود 
تا متهم از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا 
ضمن اعالمی نشانی کامل خود جهت پاسخ گوئی به اتهام وارده و دفاع از 
اتخاذ  را  مقتضی  تصمیم  دادسرا   . در صورت عدم حضور  گردد.  خود حاضر 
خواهد نمود . هزینه نشر. به عهده دادگستری می باشد. شماره : 12439/ 
م الف دادیار شعبه سیزدهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – مجتمع 

شهید توالیی – جعفری 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای سید عباس فتوت  دارای شناسنامه شماره 1714 متولد 1346  به شرح 
دادخواست به کالسه 405/95 ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا قشنگی   بشناسنامه 
42 مورخ 1307/2/5 در تاریخ 1394/9/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر – یک دختر  یک 
همسر دائمی به شرح ذیل می باشد:  1- سید حسین فتوت  فرزند سید 
اصغر   به ش ش 29 متولد 1335صادره از گلپایگان 2- سید مرتضی فتوت   
فرزند سید اصغر   به ش ش 1متولد 1337  صادره از گلپایگان 3- سید علی 
فتوت فرزند سید اصغر به ش ش 1647 متولد1345 صادره از گلپایگان 4- 
سید عباس فتوت فرزند سید اصغر به ش ش 1714 متولد 1346 صادره از 
گلپایگان 5- زهرا فتوت فرزند سید اصغر به ش ش 63 متولد 1343 صادره 
از گلپایگان 6- سید اصغر فتوت فرزند سید حسین به ش ش 1387 متولد 
1310 صادره از گلپایگان 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 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم 
اول  رئیس شعبه  الف  م   /203 : واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  دارد 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای سید علی یاسینی دارای شناسنامه شماره 783 متولد 1348  به شرح 
دادخواست به کالسه 392/95 ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر 
یاسینی     امیر حسین  سید  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بشناسنامه 2-001823891مورخ 1374/4/31 در تاریخ 1395/1/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
مادر – پدر که به شرح ذیل می باشد:  1- محبوبه قربانی فرزند رضا   به 
ش ش 1423 متولد 1349صادره از تهران 2- سید علی یاسینی    فرزند 
عطا    به ش ش 783متولد 1347  صادره از تهران 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 نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 195/ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  اول  شعبه  رئیس  الف  م 

شهرستان گلپایگان
آگهی ابالغ به آقای عبدالرزاق جوشنی 

نظر به اینکه آقای عبدالرزاق جوشنی فرزند محمد طاهر به اتهام ترک انفاق 
نسبت به همسر حسب شکایت خانم نیکبخت سرحدی فرزند........ از طرف 
این داد سرا در پرونده کالسه 950523 تحت تعقیب است و ابالغ احظاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

شماره : 11140/ م الف دادیار شعبه 40 دادسرای عمومی اصفهان
دادنامه 

شماره دادنامه : 9509970353300484 تاریخ تنظیم : 1395/04/05 شماره 
پرونده: 9409980362600075 شماره بایگانی شعبه : 940606 پرونده کالسه 
9409980362600075 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )107 جزایی 
سابق( – مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 9509970353300484 
شاکی : خانم زیبا پارسا منش فرزند نوروز با وکالت خانم ام البنین مهدوری 
دادگستری  روبروی  نیکبخت  خیابان  اصفهان  نشانی  به  اردشیر  فرزند 
ساختمان مدیران ط 4 واحد 402 و آقای محمد رضا پیر هادی فرزند عباس 
مجتمع  ارغوان  نبش کوچه  سیمین  ارتش  فلکه  تقاطع  اصفهان  نشانی  به 
ادمان پالک 28 ط همکف متهم : آقای محمد رضا بیات فرزند نصرت اله به 
نشانی مجهول المکان اتهام : افتراء گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
در خصوص  دادگاه  مینماید.رای  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  پرونده 
اتهام آقای محمد رضا بیات فرزند نصرت هللا ،56 ساله، متاهل و فاقد سابقه 
کیفری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی و ایراد توهین از طریق ارسال پیامهای 
کوتاه توهین آمیز از خط تلفن همراه به شماره 09195074471 به خط تلفن 
همراه شاکی موضوع شکایت خانم زیبا پارسا منش با وکالت خانم ام البنین 
مهدوری ،  این دادگاه بر اساس مفاد کیفر خواست صادر شده از دادسرا و با 
توجه به اعالم شکایت شاکی خصوصی و متن پیامهای خارج نویسی شده 
تاریخ  به  انتظامی  مرجع  در  شده  تنظیم  صورتجلسه  در  منعکس  شرح  به 
93/11/6و پاسخ استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات اصفهان به شماره 
و تاریخ 770/24/149779- 93/12/17 که حاکی  از تعلق خط موصوف به 
متهم می باشد و اینکه متهم در الیحه تقدیمی خود به این مرجع که به شماره 
و تاریخ 717-94-94/8/12 ثبت و ضمیمه شده است و در اظهارات خویش 
در مرجع داد سرا به تاریخ 94/1/30 صرفا منکر اتهام های خود شده بدون 
اینکه مدافعات موثرو موجهی داشته باشد و با توجه به سایر قرائن و امارات 
موجودو مندرج در پرونده از جمله سوابق اختالفات حقوقی فیمابین طرفین 
که متهم در الیحه تقدیمی خویش صراحتا به آن اذغان نموده است بزهکاری 
قانون مجازات  استناد مواد 608و 641  به  و  دانسته  را محرز و مسلم  متهم 

اسالمی بخش تعزیرات و با رعایت مفاد ماده 134 قانون مجازات اسالمی 
در باب تعیین مجازات جرائم ارتکابی متعدد تعزیری ، متهم را به علت ایراد 
توهین به تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و به علت ایجاد مزاحمت 
بازداشت سابق  ایام  احتساب  با  تعزیری  ماه حبس  به تحمل شش  تلفنی 
محکوم می نماید با این توضیح که در مرحله اجراء صرفا مجازات اشد قابل 
اجراست و در خصوص دیگر اتهام متهم یاد شده مبنی بر ایراد افتراء موضوع 
قسمت دیگری از شکایت شاکی نیز به لحاظ انکار مصرانه متهم و اینکه در 
متن پیامهای خارج نویسی شده عبارتی که صراحتا و جزما متضمن انتساب 
ادله کافی  نهایتا فقد  باشد رویت نگردید و  افتراء  به عنوان  بزه هائی  یا  بزه 
اثباتی در احراز وقوع و انتساب این بزه به متهم با استظهار از اصل برائت و به 
استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسالمی 
رای بر برائت متهم صادر و اعالم می گردد رای صادر شده به اعتبار تقدیم الیحه 
از ناحیه متهم به تاریخ 94/8/12 حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است./ ص 

شماره : 12396/ م الف  زارع – رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری 2 اصفهان
آگهی احضار

شماره در خواست : 9510460358900002 شماره پرونده: 9509980358900623 
اینکه  به  نظر   1395/04/15 تنظیم:  تاریخ   950646  : شعبه  بایگانی  شماره 
پوریا   « فر  بهروز  محمد  شکایت  حسب   10 950646ب  پرونده کالسه  در 
طرف  از  و  منزل  از  سرقت  به  است  متهم   » نظر  فرزند  شاهیوندی  کرمی 
نیز به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  بازپرسی تحت تعقیب می باشد و  این 
نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذابدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون 
یک  مدت  ظرف  تا  می گردد  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  دادرسی کیفری  آیین 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.شماره : 12421 / م الف 

کاظمی بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهی احضار

شماره در خواست : 9510460358100011 شماره پرونده: 9509980358100454 
به  نظر   1395/04/23 تنظیم:  تاریخ   950475  : شعبه  بایگانی  شماره 
 950475 پرونده  شماره  به  به کالهبرداری  متهم  دالوری  رامین  آقای  اینکه 
یک  وقت حضور ظرف  و  باشند  اصفهان می  دادسرای  بازپرسی  دوم  شعبه 
متهم  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  باشد  می  آگهی  انتشار  از  پس  ماه 
از  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادرسی کیفری  آئین  قانون  ماده 174  حسب 
از متهم مذکور دعوت به  االنتشار طبع و نشر می شود و  روزنامه های کثیر 
عدم  صورت  در  و  شوند  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  آید  می  عمل 
شد. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه   ،  حضور 
شماره : 12401 / م الف عبدالحسین مرادی – بازپرس شعبه دوم دادسرای 

اصفهان 
آگهی ابالغ 

 : پرونده  9410460358500011شماره  خواست:  در  شماره 
تنظیم  941492تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره   9409980358501483
:95/4/24 در پرونده کالسه 941492 شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان اصفهان آقایان سید حسام الدین نیری و ایرج مختاری 
و حمید رضا ربیعی شکایتی علیه آقای محمد رضا عابدی دایر بر تهدید به 
نمودند که جهت رسیدگی  و جرح عمدی مطرح  ایراد ضرب  و  پاشی  اسید 
باشد  می  المکان  مجهول  متهم  این که  به  نظر  ارجاع گردید.  این شعبه  به 
حسب ماده ی 115 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
تا  اگهی می شود  االنتشار  از جراید کثیر  نوبت در یکی  کیفری  مراتب یک 
متهم از تاریخ نشر اگهی ظرف  مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 

اعالمی نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر 
 % نمود  اتخاذ خواهد  دادسرا تصمیم مقتضی   گردد. در صورت عدم حضور  
شماره : 12394/ م الف بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه یک اصفهان  

- دهقانی 
آگهی احضار

شماره در خواست : 9510460358900001 شماره پرونده: 9409980358901638 
اینکه  به  نظر   1395/04/15 تنظیم:  تاریخ   941756  : شعبه  بایگانی  شماره 
امیر قاسمی » رسول غیور  در پرونده کالسه 941756ب 10 حسب شکایت 
فرزند محمود « متهم است به سرقت یک دستگاه گوشی همراه و از طرف 
نیز به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  بازپرسی تحت تعقیب می باشد و  این 
نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذابدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون 
یک  مدت  ظرف  تا  می گردد  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  دادرسی کیفری  آیین 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه 

از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
و  عمومی  دادسرای  دهم  بازپرس شعبه  الف کاظمی  م   /  12422  : شماره 

انقالب اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : اصغر نام خانوادگی: رضائی   کرد آبادی نام پدر: 
حسن   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: زهرا  
فرزین سرشت با وکالت آقای محسن گرجی    نشانی محل اقامت: اصفهان 
- خوراسگان خ سلمان کوچه ی سلمان 14 کوچه شهید اصغر ستاریان پ 22 
محکوم به:به موجب رای شماره 1903  تاریخ 94/12/12 حوزه اول  شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
ماهیانه  تاریخ 94/7/5  از  رضایی  پرستو  بنام  مشترک  فرزند  نفقه  به:بابت 
سیصد و سی هزار تومان به طور مستمر و بابت نفقه پریسا رضایی از تاریخ 
94/7/5 ماهیانه سیصد هزار تومان به طور مستمر به انضمام مبلغ صدو چهل 
و دو هزار تومان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )به میزان تقویم ده میلیون 
ریال( و پرداخت نیم عشر در حق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
باید ظرف مهلت  نداند،  به اجرای مفاد اجرائیه  را قادر  و در صورتی که خود 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.شماره: 12340 / م الف دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ 

 : پرونده  شماره   9510460363200007 خواست:  در  شماره 
تنظیم  950457تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره   9509980363200454
:1395/04/13 در پرونده کالسه 950457 شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی 
نژاد  مرادی  بهزاد  علیه  محمدیان  اعظم  شکایت  موضوع  اصفهان  انقالب  و 
فرزند جمشید دائر بر ترک انفاق مطرح نموده است که در جهت رسیدگی به 
المکان بوده می باشد  اینکه متهم مجهول  این شعبه ارجاع گردیده. نظر به 
در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری 1392  ایین  قانون   ماده 174  حسب 
جراید کثیر االنتشار اگهی شود تا متهم از تاریخ نشر اگهی به مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالمی نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به 
اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور . دادسرا تصمیم 
مقتضی را اتخاذ خواهد نمود . هزینه نشر به عهده دادگستری میباشد. شماره 
: 12438/ م الف دادیار شعبه سیزدهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

.مجتمع شهید توالیی . مهدی جعفری

مهمان نوازی ایرانی ها به آمریکا رسید
گردشگر آمریکایی از مهربانی ایرانیان نوشت

معارف و گردشگری

 اسراف کنندگان در مصرف آب 
از منظر قرآن ظالم هستند

 عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
خداونــد  گفــت:  اصفهــان 
 انســان را از مصــرف بی رویــه 
و زیــاد بعضــی از منابــع نظیــر 
اســت  کــرده  منــع   آب 
و اســراف کنندگان را »ِإْخــَواَن 
ــیاِطیِن« می نامــد. کســانی  الشَّ
ــم  ــرآن ظال ــر ق ــد، از منظ ــه نکنن ــم توج ــن مه ــه ای ــه ب ک

هستند.
 محمدرضــا ســتوده نیا عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
ــه  ــم 63 مرتب ــرآن کری ــرد: واژه آب در ق ــار ک ــان اظه اصفه
ــژه و خــاص  ــر توجــه وی ــم بیانگ ــن مه ــه ای ــه ک ــه کار رفت ب
 خداونــد بــه آب اســت. وی افــزود: واژه آب یــا »مــاء« 
در لغــات قبــل از عربــی، یعنــی در زبــان عبــری و ســامی نیز 
ــان  ــاء« در زب ــه »م ــک ب ــه ریشــه های نزدی ــه ک ــه کار رفت ب

عربــی دارد. 
قــرآن آیــات  براســاس  خاطرنشــان کــرد:   ســتوده نیا 

آفرینــش، مبتنــی بــرآب اســت و خداونــد زمانــی کــه اراده 
خلــق کــرد، یکــی از دســتمایه های آفرینــش را آب قــرار داد؛ 
در ایــن زمینــه می فرمایــد: »َو کاَن َعْرُشــُه َعَلــی اْلمــاِء…«. 
وی ادامــه داد: دربــاره آفرینــش موجــودات زنــده در قــرآن 
کریــم تصریــح شــده اســت: »َوَجَعْلَنــا ِمــَن اْلَمــاِء کلَّ 
ــده را از آب  ــا موجــودات زن ــه م ــی اینک ــی«؛ یعن ــیٍء َح َش

آفریده ایــم.

 اجرای طرح تقویت مبانی اعتقادی
 در چهارمحال و بختیاری

نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و امــام جمعــه 
ــی  ــالمی، انقالب ــی اس ــن مبان ــه تبیی ــی ب ــهرکرد در پیام ش
و فرهنگــی بیست وســومین دوره طــرح تقویــت مبانــی 
ــاری  ــال و بختی ــی در چهارمح ــبهه زدایی دین ــادی و ش اعتق
 پرداخــت. حجــت االســالم و المســلمین محمدعلــی نکونــام

ــهرکرد، در  ــه ش ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــده ولی فقی نماین
ــی  ــت مبان ــرح تقوی ــومین دوره ط ــاز بیست وس ــتانه آغ آس
اعتقــادی و شــبهه زدایی دینــی در چهارمحــال و بختیــاری کــه 
ــد شــد  ــزار خواه ــا اول شــهریورماه جــاری برگ ــرداد ت  از 5 م
ــی و فرهنگــی ایــن طــرح  ــی اســالمی، انقالب در پیامــی مبان
را تبییــن کــرد. در بخشــی از ایــن پیــام آمــده: آنچــه در 23 
ســال برنامه هــای طــرح تقویــت مبانــی اعتقــادی پیگیــر آن 
بــوده و هســتیم، همیــن اســت کــه آئیــن و فرهنــگ مطابــق 
ــاب  ــاز فطــری خــود را در وحــی و در مکتــب اســالم ن ــا نی ب

جویــا شــویم.

معارف

 سفر به باغ فتح آباد
ــاد   ــاغ فتح آب  ب

سرویس گردشگری
آیدین بهاری

)بیگلربیگی( 
در 25 کیلومتــری شهرســتان 
کرمــان در شــهر اختیارآبــاد قــرار 
ــاغ  ــن ب ــداث ای ــان اح دارد. زم
 1255 ســال های  حــدود  بــه 
ــه بیگلربیگــی در  می رســد. فتحعلی خــان قراباغــی ملقــب ب
مجمــوع در زمــان دو دوره حکومــت و فرمانروایــی خــود بــر 
کرمــان )مجموعــا بیــش از 5 ســال( اقــدام بــه احــداث بــاغ 
و عمــارت باشــکوهی در خــارج از شــهر کرمــان نمــود کــه در 
دوران هــای بعــد نصــرت الممالــک اول و دوم نیــز از آن 
ــاغ  ــداث ب ــخ اح ــن تاری ــد. بنابرای ــتفاده کرده ان ــارت اس  عم
ــن  ــوان بی ــاد( را می ت و عمــارت باشــکوه بیگلربیگــی )فتح آب
ســال های 1253 تــا 1263 هجــری قمــری دانســت؛ درســت 
مقــارن بــا دوران حکومــت محمدشــاه قاجــار. بــاغ و عمــارت 
تاریخــی بیگلربیگــی در فتح آبــاد از جملــه باغ هــای تاریخــی 
ــای  ــه روزگاری از قنات ه ــاد ک ــهور فتح آب ــات مش ــت. قن اس
ــاغ  ــوده تأمین کننــده آب ب  قدیمــی و مشــهور شــهر کرمــان ب
و عمــارت آن بــوده اســت. ســاختمان بــاغ بیگلربیگــی 
ــاغ شــاهزاده ماهــان.  ــرای احــداث ب ــوده اســت ب ــی ب الگوئ
ــاغ و در دو  ــمال ب ــای ش ــه، انته ــی مجموع ــاختمان اصل س
طبقــه احــداث شــده اســت و در ســمت جنــوب بنــا حیــاط 
مســتطیل شــکل شــمالی – جنوبــی و دو حــوض آب در 
وســط حیــاط بــوده کــه آثــار آن هنــوز باقــی اســت. بــه فاصله 
حــدود ســی متری ضلــع شــرقی بنــای اصلــی عمــارت چهــار 
منســجم  پــالن  طبقــه  یــک  در  دارد کــه  قــرار   فصــل 
و چهارگــوش مربــع بنــا گردیــده اســت. مصالــح ســاختمان ها 
ــاغ ــردر ب ــل س ــچ و مقاب ــا گ ــن آن ب ــام و تزئی ــت خ  از خش

حوضــی بــه ابعــاد 60 در 5 متــر بــا فواره هــای زیبــا طراحــی 
شــده اســت. عــالوه بــر ســر در کــه ســاختمانی دو طبقــه دارد 

طاق نماهایی نیز در طرفین آن احداث شده است.
 ایــن اثــر در تاریــخ 12 بهمــن 1381 بــا شــماره ثبــت 7284 
ــیده.  ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه  عن ب
 بــاغ فتح آبــاد یکــی از قدیمی تریــن و زیباتریــن بناهــا 
ــاری  ــبک معم ــا س ــان ب ــتان کرم ــی در اس ــای ایران و باغ ه
مســتمر  کار  ماه هــا  از  پــس  و  اســت  منحصر به فــرد 
اســتادکاران و کارشناســان میــراث فرهنگــی اکنــون بــار دیگــر 
بــه چرخــه زندگــی مــردم کرمــان بــاز گشــته اســت. مرمــت 
ــد  ــن امی ــر ای ــال های اخی ــی س ــان ط ــاد در کرم ــاغ فتح آب ب
را در دل مــردم کرمــان زنــده کــرده اســت کــه شــهر تاریخــی 
کرمــان بــه ســمت بازیابــی جایــگاه تاریخــی خــود در مســیر 

ــد. ــه قطــب گردشــگری کشــور حرکــت  کن ــل شــدن ب تبدی

گشت و گذار
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بــر اســاس گفته هــای دانشــمندان در افــرادی کــه 
ــه رو هســتند، ســن  ــا افزایــش ســرعت پیرشــدن روب ب
ــاف  ــن اخت ــی اســت. ای زیســتی بیشــتر از ســن زمان
می توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای آزمایــش زودهنــگام 
خــون و تشــخیص ســرطان مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

ــه  ــیکاگو ب ــترن در ش ــورث وس ــگاه ن ــان دانش  محقق
جــای واژه ســن زیســتی از ســن اپی ژنتیــک اســتفاده 
می کننــد. ایــن موضــوع بــر اســاس ایــن تئــوری اســت 
کــه ســن زیســتی بــه میــزان زیــادی بازتابــی از تغییرات 
 DNA اپی ژنتیکــی اســت کــه بــدون تغییــر در رمزهــای

ــراد  ــد. در اف ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــراد را تح ــوم اف ژن
ســالم، تفــاوت بیــن اندکــی بیــن ســن زیســتی یا ســن 
اپی ژنتیکــی و ســن زمانــی وجــود دارد؛ امــا در افــرادی 
کــه مبتــا بــه ســرطان هســتند ایــن تفــاوت زیاد اســت 
و در افــرادی کــه بــر اثــر ســرطان از دنیــا می رونــد، ایــن 

تفــاوت بســیار بیشــتر می شــود.
 محققــان در ایــن مطالعــه ســن اپی ژنتیکــی را بــا 
اســتفاده از فرمولــی کــه 71 شــاخص خونــی را مدنظــر 
قــرار مــی داد، انــدازه گرفتنــد. ایــن رقــم بــا فاکتورهایــی 
ورزش  زیســت، چاقــی،   همچــون شــیمی محیــط 
و رژیــم غذایــی اصــاح می شــد. شــاخص های خونــی 
ــی از  ــه یک ــد ک ــاب می دهن ــیون، DNA را بازت متیاس
انــواع تغییــرات اپی ژنتیکــی مهــم اســت کــه در آن 

می شــوند  متصــل  ژن  بــه  مولکول هــا  از   دســته ای 
 و ســطح پذیــرش پیام هــای بیوشــیمیایی از بــدن 
را تغییــر می دهنــد. ایــن آزمایــش وارد مرحلــه تجــاری 
ــرار  ــه ق ــش و مطالع ــه آزمای ــوز در مرحل ــده و هن  نش

دارد.
ــی  ــدد خون ــای متع ــر اســاس نمونه ه ــه ب ــن مطالع  ای
ــع آوری  ــا 2013 جم ــه از ســال 1999 ت ــت ک انجــام گرف
خونــی  نمونــه   834 از  محققــان  بودنــد.  شــده 
ــان  ــه در آن زم جمع آوری شــده از 442 شــرکت کننده ک
از ســرطان در آن هــا مشــاهده نمی شــد  نشــانه ای 

استفاده کردند.
ــی در  ــر افزایش ــه ازای ه ــه ب ــان داد ک ــات نش  مطالع
ــرطان  ــه س ــا ب ــر ابت ــی، خط ــاف اپی ژنتیک/زمان اخت

 در هــر 3 ســال 6 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد 
ــال، 17  ــر 5 س ــرطان در ه ــر س ــر اث ــرگ ب ــر م و خط

درصــد بیشــتر می شــود. 
ــی  ــن دوره زمان ــه طــی ای ــرادی ک ســن اپی ژنتیکــی اف
بــه ســرطان مبتــا شــده بودنــد دســت کم 6 مــاه 

ــود. ــا ب ــی آن ه ــن زمان ــتر از س بیش
 افــرادی کــه بــر اثــر ســرطان از دنیــا رفتــه بودنــد، ســن 
اپی ژنتیکی شــان 2.2 ســال بیشــتر از ســن واقعــی 
ــان  ــه نش ــن مطالع ــج ای ــود. نتای ــی ب ــن زمان ــا س ی
می دهــد کــه محققــان می تواننــد از ایــن پتانســیل 
ــی از ســامت  ــر دقیق ــرای نشــان دادن تصوی ــوه ب بالق
ــی  ــطح مولکول ــا در س ــاری آن ه ــت بیم ــراد و وضعی اف

ــد.  اســتفاده کنن

 پیر شدن زودهنگام 
نشانه ای برای تشخیص سرطان

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

ـــمـــاره  211 ســـــال دوم                ݡسݒ

رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله :

َمن کاَن ُيؤِمُن ِباهلل وَ الَیوِم اآلِخِر َفلُیکِرم َضیَفُه؛

هــر کــس بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارد،بایــد میهمانــش را 

گرامــی دارد.

کافی)ط-االسالمیه( ج6، ص285، ح1

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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چهارمحال و بختیاری
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يزد

39   ْC

33   ْC

38   ْC

42   ْC

22   ْC

17   ْC

24   ْC

26   ْC

ــا  نشســتی میــان نماینــده انجمــن ســبز اروپــا و نماینــده انجمــن ســبز ایــران ب
ــان درخصــوص طــرح حــل مشــکات  ــای اســتان اصفه مدیرعامــل شــرکت آبف
ــی  ــا مدیریــت و بازچرخان ــدار ب ــی پای ــع آب زیســت محیطی و بحــران تأمیــن مناب
پســاب شــهری برگــزار شــد. مهندس هاشــم امینــی در ایــن نشســت گفــت: پــروژه 
تکمیــل تأسیســات فاضــاب شهرســتان های مبارکــه و لنجــان بــا ســرمایه گذاری 
ــه شــرکت فــوالد مبارکــه، اولیــن  بخــش خصوصــی در ازای تخصیــص پســاب ب
پــروژه موفــق کشــور در رابطــه بــا بازچرخانــی آب محســوب می شــود و از پســاب 
ــوالد کشــور  ــده ف ــن شــرکت تولیدکنن ــی بزرگ تری ــاز آب ــن نی ــرای تأمی خانگــی ب

ــود. ــتفاده می ش اس
ــان  ــا بی ــان ب ــای اســتان اصفه ــل شــرکت آبف ــر عام ــره و مدی ــس هیئت مدی رئی
ــی در ازای  ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم ــه ب ــا ک ــای آبف ــرای پروژه ه ــه اج اینک
ــه  ــرار گرفت ــن شــرکت ق ــر در دســتور کار ای تخصیــص پســاب در ســال های اخی
ــا ســرمایه گذاری بخــش  ــا ب ــرد: اجــرای پروژه هــای بخــش آبف اســت، اعــام ک
خصوصــی در ازای تخصیــص پســاب نه تنهــا منجــر بــه رفــع نیــاز آبــی شــرکت های 
ســرمایه گذاری می شــود، بلکــه کاهــش آالینده هــای زیســت محیطی را هــم 
دربــردارد؛ ایــن امــر تأثیــر بســزایی در پــاک نگهداشــتن محیــط زیســت هــم دارد.

ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــان اش ــتان اصفه ــک اس ــرم و خش ــم گ ــه اقلی وی ب
 اســتان اصفهــان دارای اقلیــم گــرم و خشــک اســت. میانگیــن بارندگــی در اســتان 
ــه  ــش یافت ــال کاه ــر در س ــه 100 میلیمت ــر ب ــر از 120 میلیمت ــال های اخی در س

اســت. ایــن درحالــی اســت کــه اســتان اصفهــان دومیــن شــهر صنعتــی کشــور 
محســوب می شــود کــه صنایــع بــزرگ بــه جهــت رفــع نیــاز آبی خــود، چــاره ای جز 
بازچرخانــی آب ندارنــد. در ایــن ســال های اخیــر شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
 هــم همــکاری الزم را بــا بخــش خصوصــی دربــاره ســرمایه گذاری در پــروژه آبفــا 

و از سویی تخصیص پساب به آن ها داشته است.
ــاب در ازای  ــاره پس ــکاری الزم را درب ــی هم ــش خصوص ــا بخ ــر ب ــت: اگ وی گف
ــرد  ــه و رویک ــاظ وظیف ــه لح ــط ب ــم، فق ــا داری ــای آبف ــرمایه گذاری در پروژه ه س
ســازمانی نیســت؛ بلکــه مســئولیت اجتماعــی هــم ایجــاب می کنــد کــه بــه منظــور 
کاهــش آالیندگــی محیــط زیســت و نیــز اســتفاده بهینــه از آب چنیــن تدابیــری 

مدنظــر قــرار گیــرد تــا از منابــع کشــور بــه بهتریــن نحــو اســتفاده شــود.
مهنــدس امینــی بــه جمعیــت تحــت پوشــش شــبکه فاضــاب در اســتان 
اصفهــان پرداخــت و عنــوان کــرد: هم اکنــون 69 درصــد جمعیــت اســتان تحــت 
ــر پوشــش  ــن رقــم معــادل دو براب ــد کــه ای ــرار دارن پوشــش شــبکه فاضــاب ق
ــه  ــر ب ــن وجــود در ســال های اخی ــا ای ــی ب شــبکه فاضــاب در کشــور اســت؛ ول
جهــت افزایــش رفــاه اجتماعــی و ســطح بهداشــت مــردم کــه در نهایــت کاهــش 

آلودگــی محیــط زیســت را دربــردارد، طــرح توســعه شــبکه فاضــاب بــا اســتفاده 
از ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در گوشــه و کنــار اســتان در دســتور کار قــرار 
 گرفتــه؛ همچنیــن الزم بــه یــادآوری اســت کــه مــردم هــم در جای جــای اســتان

خواهان برخورداری از خدمات شبکه فاضاب هستند.
ــای  ــر از مزیت ه ــی دیگ ــه یک ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
ــاخت: در  ــان س ــت و خاطرنش ــت پرداخ ــتفاده آن در صنع ــی آب و اس بازچرخان
ــرداران از  ــیاری از بهره ب ــالی ها، بس ــوع خشکس ــل وق ــه دلی ــر ب ــال های اخی س
ــه کشــاورزان اشــاره  ــوان در ایــن خصــوص ب آب دچــار مشــکل شــدند کــه می ت
ــی  ــه صــورت غیرقانون ــه دور از مراجــع ذی صــاح ب کــرد؛ بعضــی از کشــاورزان ب
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــاورزی می کردن ــش کش ــاب در بخ ــتفاده از پس ــه اس ــدام ب اق
ــاب  ــص پس ــا تخصی ــی ب ــد؛ ول ــت محیطی می ش ــای زیس ــه آلودگی ه ــر ب منج
بــه واحدهــای صنعتــی دیگــر کشــاورزان نمی تواننــد زمینه هــای آلودگــی محیــط 

ــا ســازند. زیســت را مهی
ــبز  ــت س ــن مدیری ــده انجم ــزاده، نماین ــد علی ــت، مجی ــن نشس ــه ای  در ادام
ــا اســتفاده  ــث می شــود ب ــه باع ــری ک ــن تفک ــه چنی ــم ک ــت: امیدواری ــران گف ای

ــه  ــود، بلک ــن ش ــف تأمی ــای مختل ــی بخش ه ــاز آب ــا نی ــی آب نه تنه از بازچرخان
ــا  ــازمان ها، نهاده ــایر س ــان س ــه دارد، در می ــزه نگ ــم پاکی ــت را ه ــط زیس محی
ــی  ــتگاه ها عملیات ــیاری از دس ــان بس ــتراتژیک می ــد و اس ــرکت ها رواج یاب و ش

شــود.
ــروژه  ــرای پ ــه اج ــه ک ــر گرفت ــا درنظ ــبز اروپ ــن س ــت انجم ــزود: مدیری وی اف
ازای  در  را  لنجــان  و  مبارکــه  شهرســتان های  فاضــاب  تأسیســات  تکمیــل 
ــروژه از  ــن پ ــی، ای ــن ارزیاب ــد. در ای ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب ــاب م ــص پس تخصی
ــری  ــی و بهره گی ــات زیســت محیطی، اقتصــادی، مســائل اجتماع لحــاظ ماحظ
از تکنولــوژی بررســی می شــود و بــا توجــه بــه بررســی های صورت گرفتــه 
ــد؛  ــت کن ــاز را دریاف ــترین امتی ــروژه بیش ــن پ ــه ای ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین می ت

ــم. ــام می کنی ــود را اع ــی خ ــر نهای ــک نظ ــده نزدی ــا در آین ام
ــا افــزود: بســیار خوشــحال  ــر، نماینــده انجمــن ســبز اروپ ســپس ماکســیم گرت
هســتم کــه بــه اصفهــان آمــدم و شــانس بزرگــی داشــتم کــه از اصفهــان دیــدن 
ــت.  ــت محیطی اس ــائل زیس ــی مس ــروژه، بررس ــن پ ــا از ای ــی م ــردم. ارزیاب ک
می خواهیــم ایــن پــروژه را بــا توجــه بــه اینکــه در شــرایط اقلیــم گــرم و خشــک 
قــرار دارد، از لحــاظ رعایــت مســائل زیســت محیطی بررســی کنیــم؛ امــا می دانــم 
ــروژه در دســتور کار  ــه اهــداف بلندمدتــی کــه دســت اندرکاران ایــن پ ــا توجــه ب ب
قــرار دادنــد، مســائل اجتماعــی و زیســت محیطی ایــن پــروژه بــه خوبــی رعایــت 

شــده اســت.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در دیدار با نماینده انجمن سبز اروپا:

صنایع بزرگ چاره ای جز بازچرخانی آب ندارند

ح  بدون �ش

حوادثشهدا و حجاب و عفاف

وقار شما در حجاب شماست

کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

  
ــگ  ــه فرهن ــان ب ــتان اصفه ــهدای اس ــای ش در وصای
قرآنــی حجــاب و عفــاف بســیار توجــه، بــر آن تأکیــد 
ــت.  ــده اس ــر ش ــا ذک ــا در آن ه ــوع عموم ــن موض و ای
ــای شــهدای هشــت  ــه وصای ــق مجموع ــن تحقی در ای
 ســال دفــاع مقــدس مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
 و جذاب تریــن و اثرگذارتریــن آن هــا بــا موضوع حجاب 

و عفاف ارائه شده است. 
آنچــه می خوانیــد فرازهایــی از وصیــت ایــن شــهدای 

گرانقــدر در ایــن زمینــه اســت.
علیرضا ربانی

ــدگان  ــدم، ادامه دهن ــهید ش ــن ش ــر م ــدوارم اگ  امی
باشــید. خواهــران عزیــزم! وقــار شــما در  راهــم 

حجــاب شماســت.
ــده راه  ــود ادامه دهن ــاب خ ــا حج ــد ب ــما می توانی  ش
ــی  ــت محکم ــما مش ــل ش ــن عم ــید و ای ــن باش م

ــی. ــی وخارج ــمنان داخل ــان دش ــر ده ــت ب اس
محسن بدیهی

ــا حجــاب   از خواهــر خــوب خــودم می خواهــم کــه ب
ــان  ــان یاوه گوی ــر ده ــد مشــت محکمــی ب خــود بتوان

شــرق و غــرب بزنــد.
محمدعلی کاردان پور

ــا حفــظ حجــاب  ــه ب ــی ک ــم، ای خواهران  ای خواهران
ــای  ــان ابرقدرت ه ــر ده ــی ب ــت محکم ــان مش خودت
شــرق و غــرب می زنیــد، از شــما می خواهــم کــه 
مهم تریــن  حفــظ کنیــد کــه  را  حجابتــان  ســنگر 

سنگرهاســت.
ــا  ــل و ب ــود را کام ــاب خ ــادرم حج ــزدی: م ــول ای رس
دقــت حفــظ کنیــد و بدیــن وســیله مشــت محکمــی 

ــد.  ــر دهــان دشــمنان اســام بزنی ب
ــا  ــد ب ــعی کنی ــید و س ــا باش ــاب کوش ــظ حج در حف

ــید. ــران باش ــوی دیگ ــان الگ اعمالت
اکبر یوسفیان جزی

ــان  ــود چن ــت خ ــاب و عف ــا حج ــر! ب ــو ای خواه  ت
امپریالیســم شــرق  بــر دهــان   مشــت محکمــی 
سرجایشــان  همیشــه  را  آن هــا  و  بــزن  غــرب   و 

بنشان. 

آزار و اذیت وحشیانه 12 زن تهرانی 
 روز هــای پایانــی اردیبهشــت 
ــا حضــور در  ــی ب امســال، زن
بازپرســی  اول  شــعبه 
دادســرای ناحیــه 34 تهــران 
کــه  موتورســوار  مــردی  از 
بــود  دزدیــده  را  کیفــش 

شکایت کرد.
 بــا تحقیــق از شــاکی معلــوم شــد او در یکــی از 
ــوده کــه  محله هــای شــمالی تهــران منتظــر تاکســی ب
ــه ور  ــه او حمل ــت ب ــر از پش ــر س ــواری کاه ب موتورس
ــن  ــه وی، او را نقــش زمی ــه ای ب ــا زدن ضرب شــده و ب
ــی  ــول، کارت مل ــه پ ــش ک ــرقت کیف ــا س ــرده و ب  ک

و عابربانکش داخل آن بوده، متواری شده است.
ــتور  ــا دس ــی ب ــده قضای ــکیل پرون ــا تش ــان ب  همزم
بازپــرس نصرتــی، تحقیقــات پلیــس بــرای شناســایی 

ــد. ــاز ش ــراری آغ ــارق ف ــن س ــتگیری ای و دس
نیــز  دیگــری  زنــان  کــه  بــود  حالــی  در  ایــن 
تحقیقــات  مطــرح کردنــد.  مشــابه  شــکایت هایی 
نشــان مــی داد مــرد کیف  قــاپ زمانــی کــه مالباختــگان 
در برابــرش مقاومــت می کردنــد، آن هــا را تــا مســافتی 

روی زمیــن می کشــانده تــا کیــف را رهــا کننــد. 
نیمــه خــرداد امســال گزارشــی در اختیــار پلیــس 
ــان  ــی از قربانی ــی داد یک ــان م ــه نش ــت ک ــرار گرف ق
ایــن ســارق بــه  دلیــل شــدت صدمــات بــه کمــا رفتــه 
اســت. ایــن زن قصــد مقاومــت داشــته کــه متهــم او 
 را چنــد متــر در خیابــان شــریعتی روی زمیــن کشــانده 

و باعث وارد شدن صدمات شدید به او شده بود.
ــی  ــگام کیف  قاپ ــد روز پیــش هن ــم چن  ســرانجام مته
ــران دســتگیر شــد.  در یکــی از محله هــای شــمالی ته
 در بازرســی از موتورســیکلت وی کیــف زنانــه، پــول 

و گوشی های تلفن همراه سرقتی کشف شد.
مــن  گفــت:  بازجویی هــا  در  ســاله   37 متهــم   
بــه  کیف  قاپــی  و  ســرقت  اتهــام  بــه  بــار  چنــد 
اتهــام کیف قاپــی  بــه  آخرین بــار  افتــادم.  زنــدان 
ســال  پنــج  بــه  محاکمــه  از  پــس  و  دســتگیر 
زنــدان  از  آزادی  پــس  شــدم.  محکــوم  حبــس 
ــرده  ــه ک ــه 12 زن حمل ــردم. ب ــاز ک ــرقت هایم را آغ  س

و کیف هایشان را دزدیدم.

ــعه  ــه توس ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــرداری ش ــاون بهره ب  مع
ــاری  ــال ج ــه اول س ــه ماه ــی س ــت: ط ــترکین گف ــه مش ــات ب ــای خدم و ارتق
ــرار  ــری ق ــورد ویدئومت ــاب را م ــبکه فاض ــراز ش ــری، 33870 مت ــد ویدئومت واح
ــری شــبکه های فاضــاب  ــات ویدئومت ــزود: عملی داده اســت. حســن غامــی اف
ــت. وی  ــام گرف ــتان انج ــتان های اس ــان و شهرس ــهر اصفه ــه ش ــق 6گان در مناط

هــدف از اجــرای ایــن عملیــات را وقــوع کاهــش حــوادث دانســت و تصریــح کــرد: 
عملیــات ویدئومتــری شــبکه فاضــاب در ســطح اســتان بــه طــور جــدی دنبــال 
می شــود تــا بــا بررســی شــبکه از نقاطــی کــه دارای خوردگــی و نشــتی اســت آگاه 
ــوع  ــاب از وق ــبکه فاض ــوده ش ــمت های فرس ــع قس ــازی بموق ــا بازس ــویم و ب ش
حــوادث احتمالــی جلوگیــری شــود. معــاون بهره بــرداری آبفــای اســتان اصفهــان 

اعــام کــرد: ایــن واحــد طــی ســه ماهــه ســال گذشــته 17523 متــر ویدئومتــری 
انجــام داده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه حجــم عملیــات انجــام شــده واحــد 
ویدئومتــری در ســه ماهــه اول ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
قبــل، بیــش از 48% افزایــش راندمــان داشــته اســت.که مطمئنــا همیــن امــر تأثیر 

بســزایی در کاهــش حــوادث دارد.

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

انجام عملیات ویدئومتری در شبکه های فاضالب اصفهان

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

ز ر
س ا

عک
||  

 


