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سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حســینعلی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
صحــن  در  سه شــنبه  دیــروز  حاجی دلیگانــی 
ــا انتقــاد از  مجلــس در نطــق میــان دســتور خــود ب
ــان  ــان و بی ــه آلم ــفر ب ــاره س ــوری درب رئیس جمه
ــه  ــفر ب ــرای س ــور ب ــن کش ــه ای ــر خارج ــه وزی اینک
ایــران شــرط گذاشــته اســت، گفــت: چــرا بنــا داریــد 

بــرای او فــرش قرمــز پهــن کنیــد؟
ــوع  ــه موض ــخنانش ب ــه س ــی در ادام حاجی دلیگان
ــور  ــای رئیس جمه ــت: آق ــت و گف ــده رود پرداخ زاین
آیــا می دانیــد علی رغــم وعــده جنابعالــی مبنــی بــر 
خشــک نشــدن زاینــده رود، چندیــن مــاه اســت کــه 

ایــن رود خشــک شــده اســت؟.
ــدن آن  ــده ش ــرای زن ــه کاری ب ــما چ ــت: ش وی گف
 کــرده ایــد؟ بایــد بگویــم بــا توجــه بــه برنامــه 
و رویکــردی کــه وزیــر نیــرو در پیــش گرفتــه اســت 
زاینــده رود  اصفهــان دیگــر هیــچ وقــت   مــردم 
ــه زودی دیگــر حتــی آب  ــد و ب ــد دی ــده نخواهن را زن
ــس  ــده مجل ــت. نماین ــد داش ــم نخواهن ــوردن ه خ
دهــم ضمــن اشــاره بــه اهمیــت موضــوع زاینــده رود 
ــت  ــه ریاس ــژه ب ــی وی ــکیل کارگروه ــتار تش خواس
رئیس جمهــوری در ســطح ملــی شــد و خطــاب 
ــخصا  ــئولیت را ش ــزود: مس ــوری اف ــه رئیس جمه ب
ــه آن را  ــه ارومی ــد دریاچ ــه و همانن ــت گرفت در دس
زنــده کنیــد؛ چــرا کــه در ایــن صــورت می توانیــد بــه 

مــردم بگوییــد بــه وعده هــای خــود عمــل کرده ایــد.
وی ادامــه داد: اگــر مدیریــت بــر همــه اجــزای 
ــق  ــاورزان، ح ــوق کش ــود، حق ــال ش ــده رود اعم زاین

اشــتراکی ها و دیگــران تضییــع نخواهــد شــد. 
حاجی دلیگانــی افــزود: دغدغــه مشــترک همــه 
جوانــان  بــرای  شــغل  نبــود  پــدران  و  مــادران 
نماینــدگان  دفاتــر  بــه  اســت کــه  تحصیلکــرده 
ــرای آن هــا  ــی ب مراجعــه می کننــد و مــا هیــچ جواب
ــر  ــور و وزی ــان رئیس جمه ــزود: آقای ــم. وی اف نداری
ــع  ــه مناب ــده هم ــه ش ــم ک ــار ه ــک ب ــرای ی کار، ب
ــی  ــور واقع ــه ط ــان ب ــتغال جوان ــرای اش ــور را ب  کش
و عملــی بســیج کنیــد؛ چــرا می گوییــد تعــداد 
و چــرا  نجومی  می گیرنــد  افــراد حقــوق  کمــی  از 
ــه  ــک کمیت ــوع، ی ــن موض ــق ای ــی دقی ــرای بررس ب
بی طــرف ایجــاد نکــرده و الیحــه ای بــه منظــور رفــع 
ــد. ــه نمی دهی ــم، ارائ ــوق ک ــا حق ــراد ب مشــکالت اف

ســخنگوی دولــت گفــت: هــر کشــوری کــه بخواهــد 
ــرط  ــد ش ــد، نمی توان ــترش ده ــران گس ــا ای ــش را ب روابط
ــران  ــت ای ــگ مل ــن و فرهن ــه قوانی ــد ب ــد و بای ــن کن تعیی

ــذارد. ــرام بگ احت
محمدباقــر نوبخــت در نشســت خبــری خــود در پاســخ بــه 
ــورمان  ــه کش ــش از ورود ب ــان پی ــاد آلم ــر اقتص ــه وزی اینک
تاکیــد کــرد:  بــود،  داشــته  بیــان  را  پیش شــرط هایی 
ــر  ــورها ب ــا کش ــاط ب ــد ارتب ــالمی  ایران نیازمن ــوری اس جمه

مبنــای هیــچ پیش شــرطی نیســت.
وی افــزود: در دیــداری کــه بــا وزیــر اقتصــاد آلمــان داشــتم 
مســئله پیش شــرط گفتــه شــده را پرســیدم کــه وی گفــت  
»ایــن حرفــی کــه از ســوی مــن بیــان شــده، تحریــف اســت 
را درک  اســالمی  ایران  و مــن کامــال موضــع جمهــوری 

می کنــم.«
ــم  ــک رژی ــرائیل، ی ــت: اس ــار داش ــت اظه ــخنگوی دول س
ــم  ــن رژی ــه ای ــر پای ــه ب ــی را ک ــت. دولت های ــی اس جعل
جعلــی بوده انــد، دستشــان بــه خــون فلســطینیان بی گنــاه 
ــد  ــزد خداون ــخ و ن ــگاه تاری ــد در پیش ــت و بای ــوده اس آل

ــند. ــخگو باش پاس
صهیونیســتی  رژیــم  گفــت:  رئیس جمهــوری  معــاون 
یــک رژیــم اشــغالگر و جنایتــکاری اســت کــه حقــوق 
ــد و تروریســت اســت. بســیاری از  ــت نمی کن بشــر را رعای
ــر  ــرده اســت. اگ ــرور ک ــای فلســطینی را ت ســران نهضت ه

ــوری  ــه جمه ــی نســبت ب ــن موضع ــد چنی کشــوری بخواه
نشــان  کنــد،  تعییــن  شــرط  و  بگیــرد  اســالمی  ایران 
ــنایی ــت آش ــت و دول ــاور مل ــگ و ب ــا فرهن ــه ب ــد ک  می ده

 ندارد.
نوبخــت افــزود: از آقــای گابریــل پرســیدم کــه شــما 
ــط  ــت بس ــام در جه ــد از برج ــه بع ــره ای ک ــوان چه ــه عن ب
ــرد  ــد و ف ــدام کردی ــالمی  ایران اق ــوری اس ــا جمه ــط ب رواب
هوشــمندی هســتید، چــرا چنیــن جملــه ای بیــان کردیــد که 
وی گفــت: حرفــی کــه از ســوی مــن نقــل شــده، تحریــف 
ــوری اســالمی  ایران  ــال موضــع جمه ــن کام  شــده اســت. م
را درک می کنــم و بــه همیــن منظــور و بــه رغــم ایــن 

گفته هــا بــه ایــران آمــده ام. ایرنــا

ــا اشــاره بــه اینکــه در  نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس ب
ــول  ــون پ ــد صــد میلی موضــوع واردات انحصــاری شــکر چن
میــان چنــد نفــر تقســیم شــده اســت، گفــت: رانت خــواران 
قندریــزی،  شــکرهای  تعطیلــی کارخانه هــای  زمــان  در 

وارداتــی خــود را فروخته انــد.
ــردم  ــده م ــور، نماین ــادر قاضی پ ــوز،  ن ــزارش افکارنی ــه گ ب
ــروز سه شــنبه 13  ــه در مجلــس شــورای اســالمی ، دی ارومی
مهــر و در جریــان طــرح ســوال خــود از محمــود حجتــی وزیر 
جهــاد کشــاورزی دربــاره علــت عــدم کنتــرل قیمــت شــکر و 
تعطیلــی بیشــتر کارخانه هــای قندریــزی گفــت: عــدم کنتــرل 
ــث  ــازار باع ــت در ب ــش قیم ــر افزای ــالوه ب ــکر ع ــت ش قیم
ــت.  ــده اس ــران ش ــدن کارگ ــکار ش ــا و بی ــی کارخانه ه تعطیل
ــتباه  ــت های اش ــا سیاس ــت ب ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــداد  ــکاری تع ــث بی ــت، باع ــواران اس ــود رانت خ ــه س ــه ب ک
زیــادی کارگــر شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: کارخانه هــای 
ــد ــتغال دارن ــر در آن اش ــزار نف ــد ه ــه چن ــازی ک  شکالت س

کارگران را به مرخصی اجباری می فرستند. 
ــت: چــرا  ــاد کشــاورزی گف ــر جه ــه وزی ــور خطــاب ب قاضی پ
همزمــان بــا تولیــد شــکر در کارخانه هــا، اجــازه واردات شــکر 
ــرده  ــت پ ــد؟ پش ــج می کنی ــی را فل ــد مل ــد و تولی می دهی

نوســانات قیمــت چــه کســانی هســتند؟ 
ــه هنــگام  وی ادامــه داد: کــدام زالوصفتــان و رانت خــواران ب
وارداتــی خــود  قنــد، شــکرهای   تعطیلــی کارخانه هــای 

ــاردی در ســطح  ــن ماشــین های 4-5 میلی ــد؟ ای را فروختن
ــه همیــن رانت خــواران اســت.  شــهر متعلــق ب

نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســالمی  با 
انتقــاد از ارائــه آمارهــای غلــط از موجــودی و قیمــت شــکر 
بــه مســئوالن گفــت: چــرا مجــوز انحصــاری واردات شــکر بــه 
ــرارداد  ــای ق ــم طرف ه ــرا اس ــت؟ چ ــده اس ــر داده ش دو نف

ذکــر نشــده اســت؟
وی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه رئیــس دفتــر یکــی از معاونــان 
ــک  ــت: ی ــرد، گف ــوق می گی ــان حق ــون توم ــر 21 میلی وزی
ــرد.  ــوق می گی ــون حق ــه 12 میلی ــر دانشــجو در وزاتخان دخت
وارد  را  رفقــای خــود  فرزنــدان  و  فرزنــدان خــود  چــرا 

وزارتخانــه کرده ایــد؟

ــکا  ــره آمری ــات کنگ ــه مصوب ــان اینک ــا بی ــه ب ــور خارج ــر ام وزی
ــا بدعهــدی  ــدون تصویــب ســنا نقــض برجــام نیســت،  گفــت: ب ب
ــل از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــم. ب ــار نمی آیی ــکا کن آمری
ــا اشــاره  ــر امــور خارجــه، ب ــف، وزی ــت، محمدجــواد ظری ــه مل خان
بــه مصوبــه اخیــر کنگــره آمریــکا در خصــوص عــدم پرداخــت پــول 
ــن  ــون چندی ــکا تاکن ــره آمری ــت: کنگ ــار داش ــران اظه ــه ای ــد ب نق
مصوبــه علیــه ایــران داشــته و در نظــر دارد 50 مصوبــه دیگــر نیــز 
 علیــه ایــران صــادر کنــد. وی در خصــوص علــل چنیــن مصوباتــی
گفــت: بایــد توضیــح داد کــه ایــن مصوبــات بــه تصویــب مجلــس 
نماینــدگان رســیده و هنــوز مجلــس ســنا آن را تاییــد نکــرده اســت. 
در ثانــی بیشــترین هــدف این گونــه مصوبــات، ایجــاد فضــا علیــه 
ــر  ــرد: اگ ــد ک ــم تاکی ــت یازده ــه دول ــو کابین ــت. عض ــران اس ای
مصوبــات و مــواردی بــه تاییــد و تصویــب مجلــس ســنا و کنگــره 

آمریــکا برســد کــه مغایــر بــا برجــام باشــد، بایــد اقــدام کنیــم.
ظریــف بــا تاکیــد بــر اینکــه در برابــر بدعهــدی آمریــکا ایســتادگی 
خواهیــم کــرد، گفــت: بــا بدعهــدی کنــار نمی آییــم؛ بلکــه بــا 
 تخطــی آمریکایی هــا در برجــام هــم مقابلــه می کنیــم و کار 
را پیــش می بریــم؛ چنانچــه تاکنــون توانســته ایم بســیاری مــوارد 
ــه  ــش ب ــه در واکن ــور خارج ــر ام ــم. وزی ــش ببری ــی پی ــه خوب را ب
ایــن ســوال کــه ممکــن اســت او بــه اتفــاق جــان کــری، وزیــر امــور 
خارجــه آمریــکا، جایــزه صلــح نوبــل را ببــرد، بــا خنــده گفــت: کجــا 

ــه مــا می دهنــد! ــل را ب جایــزه نوب

ــت از پاســخ  وکالی مل
بــه  وزیــر کشــاورزی 
نماینــده  دو  ســوال 
ــت  ــاره عل ــس درب مجل
عــدم کنتــرل قیمــت 
نشــد  قانــع  شــکر 
زرد  کارت  اولیــن  و 
بــه  دهــم  مجلــس 

شــد. داده  حجتــی 
مجلــس  نماینــدگان 
اســالمی  در  شــورای 

جلســه علنــی دیــروز سه شــنبه 13 مهــر از پاســخ محمــود 
ــادر  ــی ن ــوال مل ــه س ــاورزی، ب ــاد کش ــر جه ــی، وزی حجت
تهــران  نماینــدگان  محجــوب،  علیرضــا  و   قاضی پــور 

و ارومیه در مجلس شورای اسالمی  قانع نشدند.
از میــان 239 نماینــده حاضــر در مجلــس، 143 نماینــده بــه 
ســوال رأی موافــق، 59 نماینــده رأی مخالــف و 8 نماینــده 
ــع  ــذا مجلــس از پاســخ حجتــی قان ــد؛ ل ــع دادن رأی ممتن

نشــد و بــه وی کارت زرد داد.
خاطرنشــان می شــود قاضی پــور و محجــوب در جلســه 
ــکر  ــت ش ــرل قیم ــدم کنت ــت ع ــاره عل ــروز درب ــی دی  علن
ــاد  ــر جه ــزی از وزی ــای قندری ــی بیشــتر کارخانه ه و تعطیل

کشــاورزی ســوال کــرده بودنــد. فــارس
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هدفمقدس
ادامه از صفحه یک: 

بـــه قــدرت رســید که اوج انحــراف بـــنیادى و جلوه اى آشــکار 
ــود.  ــو« در پوشــش ظاهــرى اســالم ب ــت ن ــور »جاهلی از ظه
امام حـســـین)ع( نمى تـوانسـت در بـرابـر چـنین فاجـعه اى 
ســکوت کنــد و احســاس وظیفــه مى کــرد کــه بــه ایــن وضــع 
اعتـــراض و بــا آن مخالفــت کنــد. ســخنان، نامه هــا و ســایر 
اســنادى کــه از امــام حســین)ع( به دســـت ما رســـیده، بـــه 
روشــنى گویــاى ایــن مطلــب اســـت. ایــن اســناد، بـــیانگر آن 
 اســت کــه از نظــر امــام، پـــیشوا و رهبـــر مســلمانان شـــرایط 
بـــودند. آن   فـاقـــد  امویــان  کــه  دارد  ویژگى هایــى  و 

اســـاس انحراف هــا و گمراهی هــا ایــن بــود کــه عناصــر 
ــالمى  ــت اس ــند خالف ــر مس ــه ب ــق، تکی ــر الی ــد و غی  فاس
و جایــگاه واالى پـیامبـــر زده بـــودند و حاکمیــت و زمامدارى 
آن هــا، آثــار و نتایج بـــسیار تلخ و ویرانگرى بـــه دنبـــال آورده 
 بــود. در نخســتین روزهایــى کــه امــام حســین)ع( در مدینــه
ــود، در پاســخ ولیــد کــه  ــا یزیــد در فشــار ب بـــراى بـــیعت ب
پیشــنهاد بیعــت بـــا یزیــد را مطــرح کــرد، فـــرمودند: اینــک 
 کــه مســـلمانان بـــه فـــرمانروایى مانند یزیــد گرفتار شــده اند

بایــد فاتحــه اســالم را خوانــد. همچنیــن امــام ضمــن پاســخ 
نامه هــاى کوفیــان نوشــتند: ... امــام و پیشــواى مســلمانان، 
کســـى اســـت کــه بـــه کتـــاب خـــدا عمــل کنــد، راه قســط و 
عــدل را در پـــیش گیــرد و از حـــق پـــیروى کنــد و بـــا تمــام 

وجــود خویــش مطیــع فرمــان خــدا باشــد. 
 امــام حـســـین)ع( هنــگام عزیمــت بـــه ســـوى عــراق در 
ــنام »بیضــه« خطــاب بــه »حــر« خطبــه اى ایــراد  منزلــى بــهـ 
کــرد و طــى آن، انگیــزه قیــام خــود را چنیــن شــرح دادنــد: 
»مــردم! پـیامبـــر خــدا)ص( فرمودنــد: هــر مســلمانى که بـــا 
حکومــت ستـــمگرى مواجـــه شــود که حـــرام خدا را حـــالل 
ــا ســنت  ــى شــکند، بـ ــم م ــى را دره ــیمان اله  شــمرده و پـ
و قانــون پـیامبـــر از در مخالفــت درآمــده، در میــان بـــندگان 
خـــدا راه گناه و معصـــیت و تـجـاوزگرى و دشـمنى در پـیش 
ــل  ــا عم ــى بـ ــن حکومت ــل چنی ــى در مقابـ ــرد، ول ــى گی  م
یــا بـــا گفتــار اظهــار مخالفــت نکنــد، بـرخـــداوند اســت کــه 
آن فرد)ســاکت( را بـــه کیفــر همــان ســتمگر )آتــش جهنــم(

ــازد.  محکوم س
 مــردم! آگاه باشــید اینــان )بنــى امیــه( اطاعــت خــدا 
ــد.  ــرض کرده ان ــود ف ــر خ ــروى از شــیطان را بـ ــرک و پی را ت
فســاد را تـــرویج و حــدود الهــى را تعطیــل نمــوده، فــى را )که 
مخصوص بـــه خـــاندان پـیامبـــر است( بـه خـــود اختصاص 
ــرى جامعــه مســلمانان  ــه هدایــت و رهبـ ــد و مــن بـ  داده ان
ــن  ــه دی ــه فســاد و مفســدین ک ــن هم ــر ضــد ای ــام بـ و قی

جــدم را تغییــر داده انــد، از دیگــران شایســته ترم ... .« 
بـــه  ایــن ســخنان  در  امــام  بـــنى امیه کــه  حاکمیــت 
گوشــه هایى از آثـــار ســوء آن اشــاره کردنــد، بــر شــئون 
مختـــلف جامعــه اســالمى اثــر گذاشتـــه و فســاد و آلودگى و 

ــود.  ــه بـ ــى ساخـتـ ــرده و عموم ــى را گستـ گمراه
ــن  ــت روى ای ــددى انگش ــوارد متع ــین)ع( در م ــام حس ام
عواقــب ســوء گذاشتـــه اند و بـــه مــردم هشـــدار داده انــد. آن 
حـــضرت پـــس از ورود بـــه مکه، نامه اى بـــه ســران قبـــائل 

بـــصره فرســتادند و طــى آن چنیــن نوشــتند: 
ــما  ــوى ش ــه س ــه بـ ــن نام ــا ای ــود را بـ ــک خ ــک پی »...این
مى فرســتم؛ شــما را بــه کتــاب خــدا و ســنت پیامبـــر دعــوت 
مى کنــم؛ زیــرا در شــرایطى قــرار گرفته ایــم کــه ســنت 
پیامبــر بــه کلــى از بیــن رفتــه و بـــدعت ها زنــده شــده اســت. 
اگــر سخـــن مــرا بـــشنوید شــما را بـــه راه راســـت هدایــت 

خـــواهم کــرد.«  
حســین بـــن علــى)ع( در راه عــراق در منزلــى بـــه نــام »ذى 
حـــسم« در میان یاران خود بـــه پـــا خـــاستند و خـطبـــه اى 

بـــدین شــرح ایــراد نمودنــد: 
»پـــیشامدها همیــن اســت کــه مــى بـــینید؛ جـــدا اوضــاع 
نیکی هــا  و  آشــکار  زشــتی ها  شــده،  دگرگــون   زمــان 
و فضیلت هــا از محیــط مــا رخــت بربســته اســت و از 
فضیلت هــا جــز اندکــى ماننــد قطــرات تـــه مانــده ظــرف آب 
بـــاقى نمانــده اســت. مــردم در زندگــى پســت و ذلــت بــارى 
ــه زندگــى، همچــون چراگاهــى  ــرند و صحن ــه ســر مــى بـ ب
 ســنگالخ و کــم علــف بــه جایــگاه ســخت و دشــوارى تبـــدیل 

شده است. 
آیــا نمــى بینیــد کــه دیگــر بـــه حــق عمــل نمــى شــود و از 
بـــاطل خوددارى نمى شــود؟! در چـــنین وضعى جـــا دارد که 
شــخص بـــا ایمــان )از جـــان خــود گذشتـــه( مشتـــاق دیدار 
پـــروردگار بـــاشد. در چنیــن محیط ذلت بـــار و آلــوده اى مرگ 
را جـــز سعادت و زندگى بـــا ستـــمگران را جـــز رنج و آزردگى 

ــم... .«  ــالل نمى دان و م
ــد  ــت هاى ض ــراى سیاس ــوى و اج ــداران ام ــت زمام  حاکمی
 اســالمى توســط آنــان، هویــت دینــى مــردم را مســخ کــرده  

و ارزش هاى معنوى را در جامعه از بـین برده بود.
 امــام در دنبالــه ســخنان خــود در منــزل »ذى حســم« 

فرمودنــد: 
مــردم بنــدگان دنیاینــد؛ دیــن بـــه صــورت ظاهــرى و در حــد 
حــرف و ســخن در زبـــانشان مطــرح مــى شــود تــا زمانــى که 
ــن  ــراف دی ــق دارد، در اط ــان رون ــى مادی ش ــاش و زندگ مع
گـــرد مى آینــد؛ امــا زمانــى کــه بـــا بـــال و گرفتــارى آزمایــش 

شــوند، دینــداران در اقلیــت هســتند. 
پیــام قیــام بــا شــکوه سیدالشــهدا)ع( منحصــر بــه آن زمــان 
 نیســت؛ بلکــه ایــن پـــیام، پـــیامى جاویــد و ابـــدى اســت 

و فراتـر از محدوده زمان و مکان است.
ــاطل  ــل و از بـ ــه حــق عم ــه ب ــه اى ک ــر جامع  هرجــا و در ه
نابـــود  ســنت ها  و  زنــده  بدعت هــا  نشــود،  خــوددارى 
ــد  ــف یاب ــر و تحری ــدا تغیی ــکام خ ــه اح ــا ک ــود. هرج می ش
و حاکمــان و زمامــداران بـــا زور و ســتمگرى بـــا مــردم 
 رفتـــار کننــد، در هــر جـامعـــه اى کــه ویژگى هــاى جـــاهلیت 
 را داشــته باشــد، آن جامعه، جامعه اى یزیدى است و مبـــارزه 
و مخالفــت بـــا مفاســد و آلودگى هــا و آمــران و عامــالن آن ها 

کارى حـــسینى خواهد بود.

ــالب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــه مناســبت روز  اســالمی،  ظهــر دیــروز )سه شــنبه( ب
نیــروی انتظامــی  در دیــدار بــا فرماندهــان و مســئوالن 
ایــن نیــرو، »امنیــت« را یکــی از ارکان اساســی 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــور خواندن ــرفت کش ــد و پیش رش
ــت  ــراری امنی ــی  در برق ــروی انتظام ــم نی ــش مه نق
آمادگی هــای  و  توانایی هــا  کردنــد:  خاطرنشــان 
ــد  ــان آن بای ــان کارکن ــزم و ایم ــی  و ع ــروی انتظام نی

ــد. ــدا کن ــا پی ــه روز ارتق روزب
ــت  ــدار، امنی ــن دی ــه ای در ای ــت هللا خامن حضــرت آی
ــش  ــردی و آرام ــِی ف ــش روان ــای »آرام ــه معن را ب
ــود  ــد: در نب عمومــِی اجتماعــی« برشــمردند و افزودن
امنیــت، حتــی بــا وجــود توانایــی و انگیــزه  در میــان 
ــوع  ــای متن ــکان فعالیت ه ــه، ام ــک جامع ــراد ی اف
ــن  ــی از بی ــی و خدمات ــی، سیاس ــادی، فرهنگ اقتص

ــی رود. م
ــم ــرآن کری ــه ق ــتناد ب ــالمی  با اس ــالب اس ــر انق  رهب

ــتند  ــان دانس ــان مؤمن ــش ایم ــه افزای ــت را مای امنی

و گفتنــد: یکــی از مهم تریــن ارکان امنیــِت کشــور 
نیــروی انتظامی  اســت. البتــه ایــن رکــن عظیــِم 
 امنیــت را نیروهــای انســانی کــه اغلــب آن هــا کارآمــد

شــریف و زحمتکــش هســتند، تشــکیل داده انــد 
ــن  ــه ای ــزه و روحی ــان، انگی ــزم، ایم ــا ع ــد دائم و بای
نیروهــا تقویــت شــود. ایشــان بــا اشــاره بــه خدمــات 
گســترده نیروهــای انتظامــی  در کشــور بــر توجــه ویــژه 
ــتقیم  ــه مس ــل مواجه ــا، به دلی ــش کالنتری ه ــه نق ب

ــا آحــاد جامعــه تأکیــد کردنــد. ب
ــرات  ــه تغیی ــا اشــاره ب ــن ب ــوا همچنی ــده کل ق فرمان
جمـــله  از  مختـلـــف  بخـش هـــای  در  سریـــع 
پیشــرفت های علــم و فنــاوری، لــزوم »افزایــش 
ــا«، »شــناخت و  ــا و به روزرســانی توانایی ه آمادگی ه
انجــام کامــل وظایــف« و »تبییــن دقیــق فعالیت هــا 
ــت  ــانه ها« را در جه ــردم در رس ــرای م ــات ب و خدم

ــدند. ــادآور ش ــور ی ــت کش ــای امنی ــن و ارتق تأمی
پیــش از ایــن دیــدار، نمــاز ظهــر و عصــر بــه امامــت 

ــالب اســالمی  اقامه شــد. ــر انق رهب

 رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با  فرماندهان و مسئوالن نیروی انتظامی:

امنیت، رکن اساسی پیشرفت کشوراست

ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــو ش ــی، عض ضرغام
ــرای  ــزم او ب ــر ع ــی ب ــرح مبن ــایعات مط ــاره ش درب
کاندیداتــوری در انتخابــات 96 گفــت: فعــال برنامــه ای 
ــوری  ــات ریاســت   جمه ــوری در انتخاب ــرای کاندیدات ب
در  و مهم تریــن وظیفــه ای کــه  نــدارم  ســال 96 
 ایــن مقطــع احســاس می کنــم، تقویــت جریــان 

و نیروهای انقالبی است.
ضرغامــی، عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی در 

پاســخ بــه ســوالی دربــاره شــایعات مطــرح مبنــی بــر 
عــزم او بــرای کاندیداتــوری در انتخابــات 96 و حتــی 
خیابان هــای  از  یکــی  در  ســتادهایش  تأســیس 
بــرای  برنامــه ای  فعــال  گفــت:  تهــران  مشــهور 
ــات ریاســت   جمهــوری ســال  ــوری در انتخاب کاندیدات

96 نــدارم و مهم تریــن وظیفــه ای کــه در ایــن مقطــع 
احســاس می کنــم، تقویــت جریــان و نیروهــای 

ــت. ــی اس انقالب
وی بــا بیــان اینکــه، وحــدت نیروهــای انقــالب 
مهم تریــن مســئله امــروز کشــور اســت و ایــن اتحــاد 

 می توانــد تمــام تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیــل 
ــق  ــتری محق ــرعت بیش ــا س ــالب را ب ــداف انق و اه
ــم  ــه ای خورده ای ــا ضرب ــر م ــرد: اگ ــح ک ــد، تصری کن
ــان  ــه می ــی از تفرق ــفانه ناش ــم، متأس ــا می خوری ی
ــروز  ــن ام ــذا م ــالب اســت؛ ل ــان انق ــای جری نیروه
تقویــت  بــرای  می کنــم کــه  وظیفــه  احســاس 

ــم.  ــالش کن ــالب ت ــان انق جری
تسنیم

ــه اینکــه تعــداد  ــا اشــاره ب ــه پرســتار ب ــر کل خان دبی
زیــادی در وزارت بهداشــت دریافتــی بیــش از 20 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــد، گف ــان دارن ــون توم میلی
مالحظاتــی  زمینــه  ایــن  در  محاســبات   دیــوان 

را رعایت کرده است.
ــارس در  ــا ف ــو ب ــدم در گفت وگ ــریفی مق ــد ش محم
ــبات  ــوان محاس ــته دی ــزارش روز گذش ــا گ ــاط ب  ارتب
و ارائــه آن بــه مجلــس اظهــار داشــت: پــس از چنــد 
ــارف  ــای غیرمتع ــاره پرداخت ه ــمکش درب ــاه کش م
دیــوان محاســبات روز گذشــته در صحــن علنــی 

ــه داد. ــی را ارائ ــس گزارش مجل
ــن  ــزارش ای ــن گ ــوم از ای ــت عم ــزود: برداش وی اف

بــوده کــه حــدود 39۷ نفــر بــه صــورت ماهانــه بیــش 
ــی داشــتند. ــان دریافت ــون توم از 20 میلی

دبیــر کل خانــه پرســتار ادامــه داد: حــال ایــن ســوال 
ــط  ــای فق ــن دریافتی ه ــا ای ــه صرف ــت ک ــرح اس مط
ــرادی همچــون  ــا اف ــران بررســی شــده ی ــرای مدی ب
اعضــای هیئــت علمی نیــز  در ایــن گــروه قــرار دارنــد.

ــالک  ــر م ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدم ب ــریفی مق ش
بررســی همــه پرداخت هــا اعــم از کارانــه، حــق 
ــا، حــق هیئــت علمــی و ... باشــد، بیــش  هیئــت امن
از هــزار نفــر در وزارت بهداشــت بیشــتر از 20 میلیــون 
ــه  ــد، گفــت: معوق تومــان دریافتــی غیرمتعــارف دارن
ــن  ــز مبی ــکان نی ــی پزش ــارد تومان ــزار میلی ــد ه چن

ــی  ــر دریافت ــا 39۷ نف ــه تنه ــوده ک ــوع ب ــن موض ای
بیــش از 20میلیــون تومــان ندارنــد. وی تصریــح 
کــرد: اگــر مبنــای ایــن گــزارش، صرفــا گــزارش 
مســئوالن دانشــگاه های علــوم پزشــکی باشــد، بایــد 
راســتی آزمایی شــود و مراجــع نظارتــی آمارهــای 
ــتار  ــه پرس ــرکل خان ــد.  دبی ــی کنن ــت را بررس درس
دریافتی هــای  موضــوع  اگــر  نظــرم  بــه  گفــت: 
ــی بررســی شــود، 39۷ نفــری  ــه خوب غیرمتعــارف ب
کــه دریافتــی غیرمتعــارف دارنــد شــاید فقــط در یــک 
دانشــگاه باشــند؛ ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از 
35 دانشــگاه علــوم پزشــکی داریــم و تعــداد افــرادی 
کــه دریافتــی غیرمتعــارف دارنــد، بســیار زیــاد اســت.

ضرغامی:
فعالبرنامهایبرایکاندیداتوریریاستجمهوریندارم

بیشازهزارنفردروزارتبهداشت2۰میلیونتوماندریافتیغیرمتعارفدارند

یادداشت سردبیر

زیباترینحوادثعاشورا
یکــی از زیباتریــن حــوادث عاشــورا، بــاز شــدن بــاب توبــه 
ــه از  ــاب التوب ــت. ب ــت اس ــا لیاق ــان های ب ــه روی انس ب
ــرار  ــان ها ق ــرای انس ــال ب ــدای متع ــه خ ــت ک ــی اس ابواب
داده تــا بتواننــد بــا شــرایطی از راه نادرســت و گناهــان 
ــی  ــد و حت ــرار کنن ــد برق ــی پیون ــا درگاه اله ــته و ب برگش
ــن راه  ــد. ای ــاک گردن ــوده و پ ــران نم ــود را جب ــته خ گذش
ــه  ــچ گاه ب ــاز اســت و هی ــرای همــه انســان ها ب و مســیر ب
ــان  ــود انس ــه خ ــر اینک ــود؛ مگ ــته نمی ش ــی بس روی کس
ــه  ــواه اســت ک ــخ گ ــاب وارد شــود. تاری ــن ب ــه ای ــد ب نتوان
 انســان های زیــادی از ایــن بــاب بهــره گرفتــه و خــود 
ــان  ــن راه همچن ــد و ای ــات داده ان ــاه نج ــالب گن را از منج
ــد  ــوده و خواه ــراوان ب ــا ف ــب در دنی ــود. تائ ــد ب ــاز خواه ب
ــد  ــن یزی ــّر ب ــه ح ــی توب ــه زیبای ــه ب ــچ توب ــی هی ــود؛ ول ب
ریاحــی نیســت. تاریــخ نهضــت امــام حســین علیــه 
الســالم می گویــد روز یکشــنبه مطابــق بــا 27 ذی الحجــه 
ــد  ــن یزی ــزل ُحَســم شــد. حرب 60 هـــ.ق حضــرت وارد من
ــر  ــرد راه رســید و در براب ــر از گَ ــگام ظه ــزار ســوار هن ــا ه ب
ــرت  ــت. حض ــرار گرف ــکریانش ق ــین)ع( و لش ــام حس ام
دســتور داد همراهــان حــر و اســبان آنــان را ســیراب کننــد. 
امــا همیــن حــر کــه اولیــن فــردی بــود کــه ســر راه امــام 
حســین)ع( گرفــت، بــا توبــه زیبــای خــود اولیــن شــهید راه 

ــت. ــب گرف ــال لق حســین در کرب
ــس دســتور داد اســب او  ــن قی ــرة ب ــه ق ــح عاشــورا ب صب
ــه گاه  ــه ســوی خیم ــم ب ــم ک ــگاه حــر ک ــد، آن ــاده کن را آم
حســین)ع( حرکــت کــرد. مــردی )مهاجــر بــن اوس( بــه 
ــو  ــه در ت ــت ک ــی اس ــه حالت ــدن( چ ــن )لرزی ــت: ای او گف
ــان  ــه خــدا ســوگند خــود را در می می بینــم؟ حــر گفــت: ب
ــر  ــزی را ب ــه خــدا قســم چی ــم و ب بهشــت و دوزخ می بین
ــرده  ــاره ک ــاره پ ــرا پ ــه م ــم، اگرچ ــح نمی ده  بهشــت ترجی

و در آتشم بسوزانند.

هنگامی کــه بــه نــزد امــام حســین)ع( رســید، خــود را بــر 
ــول  ــر رس ــرد: ای پس ــرض ک ــت و ع ــرت انداخ ــای حض پ
ــودم  ــی ب ــن کس ــاد. م ــو ب ــدای ت ــه ف ــن ب ــان م ــدا! ج خ
ــرود آوردم.  ــن مــکان ف ــه و در ای ــو ســخت گرفت ــر ت ــه ب ک
ــار  ــن رفت ــو چنی ــا ت ــروه ب ــن گ ــه ای ــردم ک ــان نمی ک و گم
ــر  ــه خــدا ســوگند اگ ــد و ب ــو را نپذیرن ــد و ســخن ت نماین
ــرد  ــد ک ــن خواهن ــو چنی ــا ت ــروه ب ــن گ ــه ای می دانســتم ک
ــه درگاه  ــن ب ــی زدم. م ــن کاری نم ــه چنی ــت ب ــز دس هرگ
ــا  ــم از آنچــه انجــام داده ام؛ آی ــه می کن ــزرگ توب خــدای ب

ــود؟« ــه می ش ــن پذیرفت ــه م توب
امــام حســین)ع( فرمــود: آری خــدا توبــه تــو را می پذیــرد 
ــو  ــرای ت ــن ب ــرد: م ــرض ک ــد ع ــن یزی ــاده شــو! حــر ب پی
ســواره باشــم ِبــه از آن اســت کــه پیــاده شــوم. روی 
ــرود  ــان کار ف ــم و در پای ــارزه می کن ــی مب ــن اســب مدت ای

ــد. خواهــم آم
ــه  ــرزد! آنچ ــو را بیام ــدای ت ــود: خ ــین)ع( فرم ــام حس ام
را تصمیــم گرفتــه ای، انجــام ده. ســپس حــر مقابــل 
ــان  ــه! مادرت ــل کوف ــت: ای اه ــتاد و گف ــه ایس ــکر کوف لش
ــد  ــح خــدا را خواندی ــده صال ــن بن ــد؛ ای ــه ســوگتان بگری ب
ــک  ــی این ــت؛ ول ــم باخ ــان خواهی ــو ج ــد در راه ت و گفتی
شمشــیرهای خــود را بــر روی او کشــیده و او را از هــر 
ــن  ــن زمی ــد در ای ــد و نمی گذاری ــره کرده ای ــرف محاص ط
پهنــاور بــه هــر کجــا بخواهــد بــرود و ماننــد اســیر در دســت 
ــران او را از  ــان و دخت ــت؛ او و زن ــده اس ــار مان ــما گرفت ش
نوشــیدن آب فــرات منــع کردیــد، در حالــی کــه قــوم یهــود 
و نصــاری از آن می نوشــند... شــما پــاس حرمــت پیامبــر 
ــنگی  ــدا در روز تش ــتید، خ ــگاه نداش ــرت او ن ــاره عت را درب

ــد... . ــیراب نگردان ــما را س ش
حــر بــر آن نامــردان حملــه ور شــد و این گونــه رجــز 

: نــد ا می خو
اّنی انا الحّر و مؤوی الّضیف 

اضرب فی اعراضکم بالسیف
عن خیر من حّل بالد الخیف 

اضربکم وال اری من حیٍف
همانــا مــن حــر هســتم کــه میزبــان میهمانانــم. شمشــیرم 
ــن کســانی  ــت از بهتری ــر شــما فــرود مــی آورم و حمای را ب
کــه ســاکن بــالد خیــف شــده می نمایــم و می زنــم شــما 
را و باکــی نمی بینــم. بیــش از چهــل نفــر از لشــکریان عمــر 
بــن ســعد را از پــا درآورد و ســرانجام خــود بــر زمیــن افتــاد.

امــام حســین)ع( بــر بالیــن او نشســت و خــون از چهــره 
حــر پــاک و ایــن جمــالت تاریخــی را کــه نشــانگر قبولــی 
ــّمتک  ــا س ــّر کم ــت ح ــود: »ان ــت، فرم ــای اوس ــه زیب توب
ــه کــه مــادرت  اّمــک حــّرا؛ تــو حــر و آزادمــردی؛ همان گون

تــو را حــّر نامیــد.«
و این شعر منسوب به حسین)ع( است که فرمود:

لنعم الحر حّر بنی ریاحٍ
صبور عند مشتبک الّرماح  

و نعم الحّر اذا فادی حسیناً 
وجاد بنفسه عند الّصباح

ــت.  ــاح اس ــه بنی ری ــه از قبیل ــری ک ــود ح ــو آزاده ای ب نیک
مقــاوم  آینــد،  فــرود  او  بــر  نیزه هــا  هنگامی کــه  او 
خــود  او  هنگامی کــه  اســت  حــّری  نیکــو  و   اســت. 
 را فــدای حســین کــرد و جــان خــود را صبــح هنــگام بــذل

 نمود.
توبــه حــر آنچنــان زیبــا بــود کــه بــر بــدن او نیــز اثــر گــذارد؛ 
ــال  ــا س ــد از صده ــوی بع ــماعیل صف ــاه اس ــه ش ــرا ک چ
ــازه  ــان ت ــدن همچن ــد ب ــرد، دی ــش ک ــر او را نب ــی قب وقت
اســت و دســتمال مبــارک امــام حســین)ع( بــر پیشــانی 
ــاری  ــانی ج ــون از پیش ــرد، خ ــاز ک ــی آن را ب ــت. وقت اوس
گشــت و بــا هیــچ بانــدی جــز همــان دســتمال کــه مــدال 
ــد نیامــد. ایــن اســت کــه می گوییــم  ــود، بن افتخــار حــر ب

ــه. ــن توب زیباتری
افراشت ز مهر، بیرق یاری را 

                            خوش برد به سر، طریق دینداری را
شد حر و درید پرده ظلمت را

                             شد مست و سرود شعر بیداری را
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ــذری  ــت ن ــن پخ ــم که ــل رس ــه دلی ــرم ب ــاه مح ــه اول م ده
همــواره بــا افزایــش تقاضــا بــرای بســیاری از کاالهــای 
مصرفــی مواجــه اســت؛ امــا متاســفانه در ایــن بیــن عــده ای 
ســودجو کــه حتــی حرمــت ایــن مــاه را هــم نگــه نمی دارنــد 
ــکار  ــون احت ــی همچ ــای گوناگون ــه روش ه ــت زدن ب ــا دس  ب
و گرانفروشــی، کام مــردم را در ایــن مــاه عزیــز تلــخ می کننــد. 
ــده  ــوان ش ــه عن ــی ک ــه وعده های ــم هم ــز علی رغ ــال نی امس
ــاز هــم شــاهد گــران شــدن بعضــی کاالهــا هســتیم.  ــود، ب ب
بــه دنبــال گرانــی مــواد غذایــی و کاالهــای اساســی در 
ــته  ــه گذش ــاورزی از هفت ــاد کش ــر، وزارت جه ــای اخی هفته ه
 وعــده داد کــه بــرای تنظیــم بــازار، توزیــع برنــج، شــکر 
و مــرغ را بــا قیمــت مناســب در ســطح فروشــگاه های 
ــال ــن ح ــا ای ــد. ب ــاز می کن ــرم آغ ــره ای از روز اول مح  زنجی

مراجعــه بــه فروشــگاه های زنجیــره ای نشــان می دهــد هنــوز 
در بســیاری جاهــا ایــن کاالهــا عرضــه نشــده اســت.

     گرانی گوشت قرمز
ــم  ــای تنظی ــع کااله ــرای توزی ــت ب ــه دول ــه برنام ــا ک از آنج
 بــازاری ویــژه محــرم، شــامل گوشــت قرمــز نمی شــود
شــتاب  اخیــر  روزهــای  در  اساســی  ایــن کاالی  قیمــت 
ــه اســت. در  ــه ســایر ارزاق عمومــی گرفت بیشــتری نســبت ب
بررســی های میدانــی مشــخص شــد افزایــش قیمــت گوشــت 
ــدی  ــا توانمن ــب ب ــران متناس ــف ته ــق مختل ــز در مناط قرم

خریــد مــردم تعییــن  شــده و تقریبــا تفاوتــی 5000 تومانــی بــا 
قیمت هــای مصــوب خــود داشــته اســت. نکتــه مهــم مربــوط 
بــه ورود دوبــاره دالل هــا و ســوداگرانی اســت کــه از وضعیــت 
بــازار سوءاســتفاده کــرده و بــا دپــوی دام زنــده، عمــا در عرضه 
گوشــت در ســطح کان بــازار ایجــاد اخــال کرده انــد تــا جایــی 
کــه بــه  رغــم اظهارنظــر تمــام مســئوالن از وجــود دام در بــازار 
ــاز هــم ســیر افزایشــی قیمــت  ــود، ب ــود نشــانه های کمب و نب
ادامــه دارد و هیــچ نهــادی حاضــر نیســت مســئولیت کنتــرل 

ــئوالن ورود  ــه مس ــه گفت ــرد. ب ــده بگی ــه عه ــد را ب ــن رون ای
ــد محــرم و عیــد  مقطعــی برخــی ســودجویان در ایامــی مانن
قربــان بــه بــازار و دپــوی دام زنــده و فــروش بــه قیمــت زیــاد 

یکــی از دالیــل اصلــی گرانــی گوشــت قرمــز اســت.
     گرانی برنج در اصفهان

رئیــس اتحادیــه خــوار و بــار اصفهــان می گویــد: در مــاه 
محــرم، قیمــت برنــج تــا 5 درصــد افزایــش یافــت؛ چــرا کــه 
تاکنــون برنجــی از تهــران علی رغــم توزیــع در تمــام اســتان ها 

به حــق  مصطفــی  اســت.  نشــده  منتقــل  اصفهــان  بــه 
ــان از  ــج در اصفه ــع برن ــدم توزی ــری ع ــا پیگی ــد: ب می افزای
ــد  ــه ای بده ــتانداری نام ــد اس ــه بای ــد ک ــام ش ــت، اع پایتخ
کــه تاکنــون درخواســتی از اســتانداری اصفهــان ارســال نشــده 
اســت. وی بیــان داشــت: در مــاه محــرم، قیمــت برنــج و لپــه 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــی خــوار و باره ــاد شــده و مابق نخــود زی
کمبــودی نداریــم و محصــول فــراوان اســت، بــا قیمــت قبــل 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــدار می رس ــت خری ــه دس ــرم ب از مح
ــت:  ــار داش ــتیم، اظه ــی نداش ــز افزایش ــن نی ــت روغ در قیم
ــر  ــه دیگ ــی ب ــچ صادرات ــان، هی ــل خشکســالی اصفه ــه دلی ب
ــده  ــا واردکنن ــم و تنه ــی نداری ــورهای خارج ــا کش ــتان ها ی اس
ــام  ــت: تم ــان داش ــق بی ــتیم. به ح ــار هس ــکبار و خواروب خش
ــه  ــه لپ ــان وارد می شــود؛ از جمل ــه اصفه ــات از خــارج ب حبوب
نخــود کــه بــه همیــن لحــاظ بــا افزایــش قیمــت آن مواجهیــم.

     راهکارها
ــا  ــت، ام ــمگیر نیس ــدان چش ــدن چن ــران ش ــن گ ــه ای اگرچ
برخــورد نکــردن بــا ســودجویان منجــر بــه تکــرار این ماجــرا در 
زمان هــای مختلــف و گســتاخ شــدن ایــن قشــر خواهــد شــد. 
ــا انــدازه ای  برخــورد قانونــی ســفت و ســخت نیــز می توانــد ت
مؤثــر باشــد؛ امــا شــاید بهتریــن شــیوه بــرای مبــارزه بــا ایــن 
ــا  ــن کااله ــع ای ــه بموق ــت و عرض ــت دول ــودجویان، دخال س
ــد محصــوالت را قبــل از ســودجویان  باشــد. اگــر دولــت بتوان
بــه بــازار تزریــق کنــد، عمــا ایــن افــراد از بــازار حــذف خواهنــد 

شــد و شــاهد وضعیــت کنونــی نخواهیــم بــود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

بازار محّرم زیر ظلم سودجویان

مدیــر عامــل ســازمان انرژی هــای نــو بــا اشــاره بــه تهیــه 
پیشــنهاد افزایــش قیمــت عــوارض فــروش بــرق بــه مردم 
ــری عــوارض  ــا 3 براب اعــام کــرد: پیشــنهاد افزایــش 2 ت
فــروش بــرق بــه مــردم تهیــه شــده اســت. ســید محمــد 
ــه  ــون ب ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــت: از ابت ــادق زاده گف ص

ــا دو نیــروگاه  طــور متوســط ماهانــه یــک ت
بهره بــرداری  مــدار  در  بــرق  تجدیدپذیــر 
ــر عامــل ســازمان  ــه اســت. مدی ــرار گرفت ق
انرژی هــای نــو ایــران بــا اعــام اینکــه 
پیش بینــی می شــود تــا پایــان امســال، 
حــدود ۱00 مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق 
ــود،  ــزوده ش ــور اف ــر کش ــرژی تجدیدپذی ان

ــه  ــا اباغی ــون ب ــاس، هم اکن ــن اس ــر ای ــرد: ب ــح ک تصری
جدیــد وزیــر نیــرو و رفــع بعضــی از بروکراســی های 
ــدازی نیروگاه هــای  ــد طراحــی، ســاخت و راه ان اداری، رون
ــت.  ــده اس ــریع ش ــهیل و تس ــور تس ــر در کش تجدیدپذی
ــر  ــه ازای ه ــال ب ــون 30 ری ــه هم اکن ــان اینک ــا بی وی ب

کیلــووات ســاعت از مــردم عــوارض مصــرف بــرق دریافــت 
می شــود، گفــت: بــا توجــه بــه رونــد رو بــه توســعه ســاخت 
ــه  ــنهادی ب ــور، پیش ــر در کش ــو و تجدیدپذی ــای ن انرژی ه
ــردم  ــه م ــرق ب ــروش ب ــوارض ف ــرخ ع ــش ن منظــور افزای
ــا دو ســال  ــر اینکــه ت ــا تأکیــد ب تهیــه شــده اســت. وی ب
ــوارض  ــرخ ع ــود ن ــی می ش ــده پیش بین آین
ــد،  ــی نیاب ــردم افزایش ــه م ــرق ب ــروش ب ف
ادامــه داد: بــا بهره بــرداری از نیــروگاه جدیــد 
تجدیدپذیــر، پیشــنهادی بــه منظــور افزایش 
ــی  ــه 50، ۷0 و حت ــرق ب ــروش ب ــوارض ف ع
۹0 ریــال بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت 
ــام مســئول  ــن مق ــف شــده اســت. ای تعری
ــارج از  ــای خ ــتقبال ایرانی ه ــه اس ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
کشــور بــه منظــور ســرمایه گذاری در ســاخت نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر در داخــل ایــران تأکیــد کــرد: بر اســاس برنامه 
ششــم توســعه، حــدود 5000 مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر 

ــاک ــران احــداث خواهــد شــد. تابن در ای

عوارضفروشبرقگرانمیشود
ــت:  ــع آب کشــور گف ــت مناب ــر عامــل شــرکت مدیری مدی
330 دشــت در ســطح کشــور بــا مشــکل و بحــران کم آبــی 

مواجــه اســت. 
محمــد حاج رســولی ها در آییــن معارفــه مدیــر جدیــد 
شــرکت آب منطقــه ای چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 

داشــت: در برنامــه پنجــم چالش هایــی 
ــه یکــی از  ــن شــد ک در خصــوص آب تدوی
چالش هــای آب کشــور، وجــود مشــکل 
ــه  ــه ب ــت ک ــی آب اس ــاختار مدیریت در س
 درســتی برنامه ریــزی صــورت نمی گیــرد 
ایــن  بــرای حــل  و شــواری عالــی آب 
ــد  ــزار قدرتمن ــک اب ــوان ی ــه عن ــوع ب  موض

و مفید مطرح است. 
ــه  ــت جلس ــا ۹2، هف ــال ۸۱ ت ــت: از س ــه گف وی در ادام
شــورای عالــی آب تشــکیل شــده اســت؛ در دولــت یازدهم 
۱۹ جلســه دیگــر تشــکیل و در مجموع 2۶ جلســه تشــکیل 

شــده اســت. 

ــان  ــور بی ــع آب کش ــت مناب ــرکت مدیری ــل ش ــر عام مدی
کــرد: یکــی دیگــر از چالش هــای آب، صیانــت از آب هــای 
ــه  ــک فاجع ــی ی ــران آب زیرزمین ــت و بح ــی اس زیرزمین
ــرد: ۱۸0  ــح ک ــولی ها تصری ــاج رس ــی رود. ح ــمار م ــه ش ب
میلیــارد تومــان طــرح نیمــه تمــام در کشــور وجــود دارد که 
ــا  ــن طرح ه ــه ای ــیدن ب ــق بخش ــرای تحق ب
ــارد  ــزار میلی ــا 2 ه ــال تنه ــر س ــه ازای ه ب
ــم بســیار  ــن رق ــه ای ــم ک تومــان ســهم داری
کمــی اســت. وی گفــت: 330 دشــت در 
ســطح کشــور بــا مشــکل و بحــران کــم آبــی 
ــی  ــه داد: پروژه های ــت. وی ادام ــه اس مواج
ــق اوراق مشــارکت  ــد از طری ــف دارن کــه ردی
ــن  ــرد. در ای ــد ک ــدا خواه ــص پی ــا تخصی ــه آن ه ــار ب اعتب
ــد  ــل جدی ــر عام ــوان مدی ــه عن ــادری ب ــورش ن ــم ک مراس
شــرکت آب منطقــه ای اســتان معرفــی و از زحمــات فتــح 
ــابق  ــه ای س ــرکت آب منطق ــت ش ــور، سرپرس هللا صابرپ

ــر شــد. ایســنا ــاری، تقدی چهارمحــال و بختی

۳۳۰دشتدرکشوربابحرانآبمواجهاست

مدیــر عامــل شــرکت کارخانجــات مخابراتــی ایــران، دوره تحریم هــا 
را کــه از تبعــات آن، ورود محصــوالت چینــی و عدم الــزام اپراتورهای 
ــرای  ــن دوره ب ــود، بدتری ــی ب ــوان داخل ــه اســتفاده از ت ــی ب مخابرات
ایــن شــرکت دانســت و بــر لــزوم انتقــال دانــش فنــی بــه کشــور 
بــرای پیشــرفت در حــوزه تولیــد تجهیــزات مخابراتــی تاکیــد کــرد. 
ــه نحــوه حضــور شــرکت های  ــا اشــاره ب محمدمهــدی حســین پور ب
خارجــی در کارخانجــات مخابراتــی ایــران اظهــار کــرد: شــرکت 
ــی در  ــر خارج ــرکت های معتب ــا ش ــران ب ــی ای ــات مخابرات کارخانج
زمینه هــای مختلــف مخابراتــی تعامــل دارد کــه از معتبرتریــن آن هــا 
ــن  ــرد؛ در همی ــس و... اشــاره ک ــل، زیمن ــه NEC، آلکات ــوان ب می ت
ــد و  ــی، تولی ــزان طراح ــترین می ــر، بیش ــالیان اخی ــی س ــتا ط راس
نصــب و راه انــدازی تجهیــزات ســوئیچ های ثابــت و ســیار را در 

ــه انجــام رســانده اســت. کشــور ب
ــرفت در  ــرای پیش ــئوالن ب ــت مس ــزوم حمای ــر ل ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــم  ــر بخواهی ــت: اگ ــی گف ــزات و سیســتم های مخابرات حــوزه تجهی
بــه تولیــد داخــل اهمیــت بدهیــم ناگزیریــم بــه انتقــال تکنولــوژی 
ــن  ــم. در ای ــر کنی ــوالت فک ــازی محص ــور و بومی س ــل کش ــه داخ ب
خصــوص سیاســت ها و قوانینــی کــه از ورود مســتقیم محصــوالت 
بــه بــازار مخابــرات کشــور ممانعــت بــه عمــل مــی آورد، نقــش بســیار 

پررنگــی خواهــد داشــت. ایســنا

ــت:  ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــد در وزارت صنع ــق تولی ــرح رون ــئول ط مس
متقاضــی تســهیات زیــر یــک میلیــارد تومــان، فقــط بایــد اظهارنامــه مالیاتی 
بــه بانــک ارائــه کنــد. کیومــرث فروتنــی گفــت: متقاضیــان تســهیات بیشــتر 
از ۱0 میلیــارد ریــال بایــد صورت هــای مالــی حسابرســی شــده بــه بانک هــا 
ارائــه کننــد؛ امــا بــرای واحدهایــی کــه متقاضــی تســهیات زیــر یــک میلیــارد 
ــرح  ــئول ط ــت. مس ــی اس ــی کاف ــه مالیات ــه اظهارنام ــتند، ارائ ــان هس توم
رونــق تولیــد در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه بیشــترین 
تســهیات بــه واحدهــا و طرح هــای بخــش کشــاورزی و ســپس در بخــش 
ــا، اســتان های  ــن آماره ــر اســاس آخری ــزود: ب ــت پرداخــت شــده، اف صنع
ــای  ــداد واحده ــاظ تع ــان از لح ــوب کرم ــل و جن ــان، اردبی ــتان، زنج گلس
ــب  ــه ترتی ــرداری ب ــای بهره ب ــه پروانه ه ــبت ب ــا نس ــه بانک ه ــده ب معرفی ش
ــزان و  ــاظ می ــه داد: از لح ــد. وی ادام ــرار دارن ــدول ق ــاالی ج ــای ب در رده ه
تعــداد پرداخــت تســهیات اســتان های اصفهــان، خراســان رضــوی و تهــران 
بــه ترتیــب در جایــگاه اول تــا ســوم قــرار دارنــد. در بخــش میــزان تســهیات 
پرداختــی اســتان های تهــران، اصفهــان و خراســان رضــوی در رده هــای 
ــد در  ــق تولی ــروژه رون ــدگان پ ــت، نماین ــن نشس ــد. در ای ــرار دارن ــدی ق بع
ــه زمــان صــدور ضمانت نامه هــا و بهانه گیــری  اســتان ها مشــکات مربــوط ب
بانک هــا بــرای قــرارداد بــا صنــدوق ضمانــت جهــت پرداخــت وام را مطــرح 
کردنــد. بــه گفتــه آن هــا صنــدوق ضمانــت ۷5 درصــد وام را ضمانــت می کنــد 

و 25 درصــد بقیــه را بایــد متقاضــی وام ضمانــت کنــد. ایمنــا

معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه تکمیــل مطالعــات »آب کارســتی« 
ــدگان ۴  ــور نماین ــا حض ــت ب ــژه آب دول ــی وی ــاد کارگروه ــور، از ایج کش
ــات  ــد مطالع ــری گفــت: بای ــر داد. اســحاق جهانگی ــی خب ســازمان دولت
ــاد و  ــود و ابع ــام ش ــه انج ــق و همه جانب ــورت دقی ــه ص ــی ها ب و بررس
ــع آب کارســتی کشــور  ــاره امــکان برداشــت از مناب ــف درب ــب مختل جوان
مدنظــر قــرار گیــرد. وی خواســتار تشــکیل کارگروهــی بــا عضویــت وزارت 
ــه و بودجــه، ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات  ــرو، ســازمان برنام نی
دســتگاه های  ســایر  و  محیط زیســت  حفاظــت  ســازمان  معدنــی، 
ذی ربــط شــد تــا ابعــاد و زوایــای مختلــف در خصــوص امــکان برداشــت 
از ایــن منابــع را بررســی کننــد. در ایــن جلســه کــه وزرای نیــرو و جهــاد 
ــازمان  ــور، س ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــای س ــز روس ــاورزی و نی کش
ــت  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــی، س ــافات معدن ــی و اکتش زمین شناس
و ســازمان هواشناســی کشــور نیــز حضــور داشــتند، گزارشــی از مطالعــات 
صــورت گرفتــه در خصــوص منابــع »آب کارســتی« کشــور از ســوی رئیس 
ــای  ــده و برنامه ه ــام ش ــات انج ــه و اقدام ــی ارائ ــازمان زمین شناس س
آتــی ایــن ســازمان در ایــن خصــوص تشــریح شــد. همچنیــن رئیــس 
ــی مطالعــات  ــز گفــت: مرکــز مل ــرو نی موسســه تحقیقــات آب وزارت نی
و تحقیقــات کارســت کشــور از مراکــز زیرمجموعــه وزارت نیــرو اســت کــه 
تاکنــون مطالعــات و اقدامــات گســترده ای در حــوزه منابــع آب کارســتی 

کشــور انجــام داده اســت. مهــر

خودکفاییایراندربعضیتجهیزاتمخابراتی

بازار میوه های ممنوعه از رونق افتاد
رئیــس اتحادیــه میــوه وســبزی از کاهــش عرضــه میوه هــای ممنوعــه خارجــی در بــازار خبــر داد و گفــت: متقاضــی بــرای ایــن 

میوه هــا وجــود نــدارد و بیشــتر آن هــا بــه فــروش نمی رســد.

در قاب تصویر

کارگروهویژهآبیدولتتشکیلمیشودپرداختتسهیالتبااظهارنامهمالیاتی

حتما بخوانید!
3خداحافظ کارت سوخت چهارشنبه  14  مهرماه  1395

ـــمـــاره 268 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع مونوپاد در بازار )ریال(

مونوپاد حرفه ای یانتنگ 
2288

مونوپاد با شاتر بلوتوث 
C188 450,000یانتنگ

سه پایه حرفه ای 
370,000یانتنگ

مونوپاد گاندو کالسیک 
2015370,000

مونوپاد حرفه ای یانتنگ 
1288325,000

 Yi مونوپاد شیائومی
Sport

460,000

شاتر بلوتوث مونوپاد 
50,000یانتنگ

360,000

خداحافظکارتسوخت
مجلــس اینکــه  از  پــس 

حــذف  دربــاره  تصمیم گیــری 
کارت ســوخت را بــر عهــده دولــت 
رئیــس  ســرانجام  گذاشــت، 
ــذف کارت  ــه ح ــوری اباغی جمه
ســوخت بنزیــن را صــادر کــرد. در 
حالــی کــه سرنوشــت کارت هــای 
ســوخت پــس از چندیــن مــاه فــراز و نشــیب هنــوز مشــخص 
ــری  ــا تغییــر کارب ــاره حفــظ، حــذف ی ــود و گمانه زنی هــا درب نب
ایــن کارت هــا همچنــان ادامــه داشــت، ســرانجام رئیس جمهــور 
ــر  ــرد. محمدباق ــاغ ک ــن را اب ــوخت بنزی ــای س ــذف کارت ه ح
نوبخــت، ســخنگوی دولــت، در یــک نشســت خبــری در 
ــن  ــوخت بنزی ــذف کارت س ــوع ح ــرد: موض ــار ک ــاره اظه این ب
مربــوط بــه اصاحیــه قانــون بودجــه ســال ۹5 کل کشــور بــوده 
ــر  ــز، حــذف آن را از ســامانه سوخت رســانی ب ــه مجلــس نی ک
عهــده دولــت گذاشــت. وی افــزود: اباغیــه حــذف کارت 
ــرای آن  ــده و اج ــادر ش ــوری ص ــوی رئیس جمه ــوخت از س س
بــر عهــده شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 

است.

پولکافیبرایواکسیناسیوندامنداریم
رئیــس ســازمان دامپزشــکی بــا بیــان اینکــه رایــگان نبــودن 
طــرح واکسیناســیون تــب برفکــی در جمعیــت دام ســنگین 
باعــث عــدم اســتقبال دامــداران از ایــن طــرح شــد، گفــت: 
ــیون  ــه واکسیناس ــت هزین ــرح، دول ــن ط ــه دوم ای در مرحل
ــاره  ــی درب ــه پرسش ــخ ب ــج در پاس ــدی خل ــردازد. مه را می پ
ــار  ــور اظه ــی در کش ــب برفک ــاری ت ــت بیم ــن وضعی آخری
ــن اســت  ــا آن مواجــه هســتیم، ای ــه ب ــی ک داشــت: واقعیت
ــم  ــام بدهی ــد انج ــه بای ــرای کاری ک ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــه ب ک
پــول نداریــم. وی بــا بیــان اینکــه ســازمان دامپزشــکی بــرای 
ــان  ــارد توم ــد ۷5 میلی ــی نیازمن ــب برفک ــن ت ــن واکس تأمی
اعتبــار اســت، اضافــه کــرد: علی رغــم ایــن مســئله، کل اعتبــار 
ــازمان  ــس س ــت. رئی ــان اس ــارد توم ــدود ۶0 میلی ــا در ح م
دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه تــب برفکــی در کشــور 
مــا بومــی اســت و معمــوال در کشــورهای دنیــا خســارت های 
ــزود: در حــال حاضــر  ــد، اف ــی ایجــاد می کن اقتصــادی بزرگ
شــرایط مطلوبــی از ایــن نظــر داریــم؛ ضمــن اینکــه در ابتــدا 
و انتهــای ســال ۹۴ کشــور بــا اپیدمــی ایــن بیمــاری مواجــه 

بــود کــه بــا ارائــه خدمــات، موفــق بــه کنتــرل آن شــد.

رشد۳.۶درصدیصادراتلبنیات
دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی از رشــد 3.۶ درصــدی صــادرات 
لبنیــات در ۶ ماهــه امســال خبــر داد و گفــت: هنوز نتوانســتیم 
ــری  ــا باک ــم. رض ــادر کنی ــیه ص ــه روس ــاری ب ــه تج محمول
دربــاره شــرایط بــازار لبنیــات اظهــار داشــت: اتفــاق خاصــی در 
ایــن زمینــه رخ نــداده و مســئله ای وجــود نــدارد؛ تعــدادی از 
کارخانه هــای کوچــک بــه طــور مرتــب در حــال تعطیــل شــدن 
ــت  ــن وضعی ــدان از ای ــزرگ چن ــا کارخانه هــای ب هســتند، ام
ــای  ــال واحده ــه ح ــری ب ــد فک ــط بای ــتند و فق ــر نیس متأث
کوچــک کــرد. وی اضافــه کــرد: صــادرات لبنیــات بــه بازارهای 
جهانــی، جــز روســیه مشــکلی نــدارد و فقــط صــادرات ایــن 
محصــوالت بــه روســیه بــا چالش هایــی همــراه شــده اســت. 
دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی کشــور افــزود: شــرکت های لبنــی 
در تــاش هســتند بــه بازارهــای روســیه ورود کننــد. باکــری 
بــا بیــان اینکــه در طــول ســال گذشــته نزدیــک بــه ۴00 هــزار 
ــون دالر  ــه ارزش حــدود ۶20 میلی ــی ب ــن فرآورده هــای لبن ت
ــات در ۶  ــزان صــادرات لبنی از کشــور صــادر شــد، افــزود: می
ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود 
3.۶ درصــد افزایــش داشــته اســت. وی دربــاره صــادرات بــه 
ــا ۷ کانتینــر فــرآورده لبنــی  روســیه توضیــح داد: حــدود ۶ ت
بــه ایــن کشــور صــادر شــده کــه همــه ایــن محموله هــا جنبــه 
ــی داشــته اند و مــا نتوانســتیم محموله هــای تجــاری  بازاریاب

بــا حجــم زیــاد بــه ایــن کشــور ارســال کنیــم.

انعقادقراردادهایجدید

باخودروسازانخارجی
دبیــر چهارمیــن همایــش بین المللــی صنعــت خــودروی 
ــران گفــت: احتمــاال در حاشــیه ایــن همایــش در آبان مــاه  ای
امســال، چنــد قــرارداد و تفاهم نامــه بــا خودروســازان مطــرح 
خارجــی منعقــد خواهــد شــد. ساســان قربانــی اظهــار کــرد: 
چهارمیــن همایــش بین المللــی صنعــت خــودروی ایــران بــا 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــای ف ــت فرآینده محوری
ــه  ــان اینک ــا بی ــد شــد. وی ب ــزار خواه ــاه برگ 2۴ و 25 آبان م
پیش بینــی می شــود دو، ســه تفاهم نامــه و قــرارداد بــا 
خودروســازان مطــرح خارجــی در ایــن همایــش منعقــد شــود 
ــی  ــد خودروســاز داخل خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر چن
ــه  ــره هســتند ک ــد خودروســاز خارجــی در حــال مذاک ــا چن ب
ــیه  ــرات در حاش ــن مذاک ــیدن ای ــه رس ــه نتیج ــورت ب در ص
همایــش نهایــی خواهنــد شــد. قربانــی ادامــه داد: هــدف از 
برگــزاری چهارمیــن همایــش بین المللــی صنعــت خــودروی 
ــودرو  ــد خ ــای تولی ــود کاره ــی ش ــه بررس ــت ک ــران آن اس ای
ــور در دوران  ــارج از کش ــه خ ــادرات ب ــت ص ــدف و قابلی ــا ه ب
ــی  ــش بین الملل ــن همای ــر چهارمی ــت. دبی ــابرجام چیس پس
مطــرح  افــزود: خودروســازان  ایــران  صنعــت خــودروی 
بین المللــی، به ویــژه شــرکت های خودروســاز بین المللــی 
ــان  ــه مهمان ــد از جمل ــور دارن ــران حض ــون در ای ــه هم اکن ک

ــود. ــد ب ــودرو خواهن ــت خ ــی صنع ــش بین الملل همای

سقفوام8۰میلیونیمسکن

افزایشنمییابد
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه ســقف وام ۸0 میلیونــی 
اینکــه  بــرای  نمی یابــد، گفــت:  افزایــش  فعــا  مســکن 
انتظــاری در ایــن خصــوص ایجــاد نشــود، ســقف کنونــی وام 

ــرد.  ــد ک ــری نخواه ــکن تغیی ــد مس خری
ــی کــه در بافــت فرســوده  ــزود: متقاضیان ــدی اف ــاس آخون عب
اقــدام بــه خریــد مســکن از طریــق دریافــت تســهیات 
ــا ۸ درصــد  ــرخ ســود تســهیات آن ه ــد، ن ــم کنن ــدوق یک  صن
و متقاضیانــی کــه در خــارج از بافــت فرســوده اقــدام بــه خریــد 

مســکن کننــد، نــرخ ســود آن هــا ۹.5 درصــد خواهــد بــود.

رشدقیمتیقندونباتدراصفهان
عطــاری  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان  سقط فروشــان  و 
مــاه  فرارســیدن  بــا  گفــت: 
محــرم بــه جــای اینکــه بــا 
مواجــه  قیمت هــا  کاهــش 
ــت  ــد قیم ــاهد رش ــیم، ش باش
ــازار هســتیم.  ــات در ب ــد و نب قن
رضــا منتظــری اظهــار داشــت: در حــال حاضــر کمبــود شــکر 
نــه کامــل امــا تقریبــا رفــع شــده و ایــن تــرس و نگرانــی از 
ــود. وی  ــده نمی ش ــردم دی ــن م ــر در بی ــکر دیگ ــود ش کمب
 بیــان داشــت: قیمــت شــکر هــم بــه قیمــت قبــل برگشــته 
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــان ب ــی ۸50 توم ــون کیلوی و هم اکن
می رســد. رئیــس اتحادیــه عطــاری و سقط فروشــان اصفهــان 
اعــام کــرد: بــا افزایــش قیمــت شــکر، قیمــت نبــات و قنــد 
هــم افزایــش یافــت و در حــال حاضــر کــه قیمــت شــکر بــه 
روال قبــل، برگشــته اســت، امــا همچنــان شــاهد رشــد 
ــات  ــت نب ــه قیم ــار اینک ــا اظه ــتیم. وی ب ــد هس ــت قن قیم
هم اکنــون کمتــر از 5 هــزار تومــان نیســت، ادامــه داد: قیمــت 
ــش  ــم افزای ــو ه ــر کیل ــه ازای ه ــان ب ــزار توم ــا ۴ ه ــد ت قن
ــان  ــزار و 200 توم ــدود 3 ه ــد ح ــت آن بای ــه قیم ــت ک یاف
ــازار  ــطح ب ــرم در س ــدن مح ــا آم ــت: ب ــری گف ــد. منتظ باش
شــاهد سوء اســتفاده برخــی هســتیم و ایــن در حالــی اســت 
کــه بایــد بــا فرارســیدن ایــن روزهــا، قیمــت تمــام محصوالت 
از جملــه قنــد و نبــات کاهــش یابــد؛ امــا شــاهد افزایــش آن 

هستیم.

تولیدروزانه۳۰۰۰تنشیردراصفهان
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: اســتان 
اصفهــان بــا تولیــد روزانــه 3 هــزار و ۱00 تــن شــیر در جایــگاه 

ــرار دارد.  ــور ق ــول در کش ــن محص ــد ای ــت تولی نخس
شــهرام موحــدی در مراســم افتتــاح کارخانــه تولید کنســتانتره 
و خــوراک دام پیشــگام دامپــروران ســپاهان اظهــار کــرد: اگــر 
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــان ب ــتان اصفه ــته اس در گذش
مقاصــد گردشــگری کشــور مطــرح بــوده، امــروز ایــن اســتان 
عنــوان مهم تریــن مرکــز تولیــد نهاده هــا و محصــوالت دامــی 
کشــور را دارد. وی ادامــه داد: روزانــه 3 هــزار و ۱00 تــن شــیر 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود؛ ای ــد می ش ــان تولی ــتان اصفه در اس
کــه ایــن اســتان بــا تولیــد ماهیانــه یــک میلیــون تــن از ایــن 

محصــول در جایــگاه نخســت کشــور قــرار دارد. 
دانش محــوری  اصفهــان  اســتان  دامپزشــکی  کل   مدیــر 
را مهم تریــن ویژگــی صنایــع تولیــدی دام و طیــور ایــن 
ــا  ــتان ب ــن اس ــدگان ای ــزود: تولیدکنن ــمرد و اف ــتان برش اس
تکیــه بــر تــوان متخصصــان داخلــی و بهره گیــری از آخریــن 
ــوالت  ــن محص ــع ای ــد و توزی ــد در تولی ــای روزآم فن آوری ه
ــن  ــن ای ــی در ای ــد مل ــن برن ــوان مهم تری ــه عن ــان را ب اصفه

ــد. ــل کرده ان ــه تبدی زمین

استاندار چهارمحال و بختیاری:

زیرساختهابرایتسهیلدرسرمایهگذاری

توسعهمییابد
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: زیرســاخت های 
چهارمحــال و بختیــاری بــرای تســهیل در ســرمایه گذاری 

توســعه می یابــد. 
توســعه  داشــت:  اظهــار  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
توســط  ســرمایه گذاری  افزایــش  بــرای  زیرســاخت های 
اصلــی  اولویت هــای  از  اســتان  ایــن  در  ســرمایه گذاران 

اســت.  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  مســئوالن 
ــش  ــه ورود بخ ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــرد: اعتق ــوان ک وی عن
خصوصــی و افزایــش ســرمایه گذاری در ایــن اســتان، رونــد 
رو بــه رشــدی بــرای اســتان چهارمحــال و بختیــاری فراهــم 
ــتان  ــت: اس ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــد. اس می کن
چهارمحــال و بختیــاری ظرفیت هــای بســیاری دارد کــه 
بایــد از ظرفیت هــای ایــن اســتان بــرای توســعه و پیشــرفت 
اســتان اســتفاده کــرد. وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای 
 توســعه ای اســتان عنــوان کــرد: بخــش گردشــگری، صنعــت

بخش هایــی  مهم تریــن  از  و...  دامــداری  کشــاورزی، 
ــد ــرار بگیرن ــتر ق ــه بیش ــورد توج ــد م ــه می توان ــتند ک  هس

و زمینــه توســعه بیشــتر ایــن اســتان را فراهــم کننــد. 
ــیل  ــن پتانس ــگری، مهم تری ــش گردش ــت: بخ ــلیمانی گف س
ــرد  ــرار گی ــتر ق ــه بیش ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــتان اس  اس
و زمینــه ورود مســافر و گردشــگر بیشــتر بــه اســتان فراهــم 
شــود. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: کاهــش 
نــرخ بیــکاری و ایجــاد اشــتغال، از دیگــر اولویت هــای 
ــری از  ــره گی ــا به ــا ب ــه ب ــن اســتان اســت ک مســئوالن در ای

ظرفیت هــای و توســعه بخش هــا فراهــم می شــود.

عضویتایراندرکمیته
ISOطالوجواهر

ــرای  ــران ب ــت: ای ــان گف ــر اصفه ــا و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی
اولیــن بــار بــه عضویــت کمیتــه 22 نفــره iso tc ۱۷۴ اســتاندارد 

بیــن المللــی درآمــد. 
در  ایــزو  جهانــی  نشســت  از  بعــد  شیشــه بران  هوشــنگ 
ــی  ــه اصل ــران در کمیت ــت ای ــا اعــام عضوی کشــور ســوئیس، ب
استانداردســازی طــا و جواهــر ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد 
ISO از حــق رأی ایــران در تدویــن تمامــی اســتانداردهای ایــن 

ــر داد. ــی خب ــور اروپای ــار 5 کش ــه در کن کمیت
ــه  ــر کشــورمان در اجــاس کمیت ــف طــا و جواه ــده صن  نماین
جهانــی طــا و جواهــر ایــزو بــا بیــان اســتقبال خــوب از هیئــت 
ایرانــی در ایــن نشســت بیــان داشــت: در ایــن جلســات فشــرده 
ــو برگــزار شــد، بهــزاد رضایــی رئیــس  کــه طــی چنــد روز در ژن
ــی  ــاز رجال ــان و فرحن ــی اصفه ــگاه صنعت ــی دانش ــت علم هیئ
داشــتند.  کشــورمان حضــور  از  اســتاندارد  اداره  کارشــناس 
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر اصفهــان بــا اشــاره بــه حضــور 
ــه  ــمینار کمیت ــزود: در س ــت اف ــن نشس ــا در ای ــور دنی 20 کش
استانداردســازی طــا و جواهــر ســازمان جهانــی ایــزو، بــه 
بررســی آخریــن پیشــرفت ها و تکنولــوژی ایجادشــده و بــه روز 
ــار آن  ــری عی ــدازه گی ــا و ان ــمش ط ــتانداردهای ش ــردن اس  ک
ــه  ــا پرداخت ــات ط ــی مصنوع ــتانداردهای رنگ ــن اس و همچنی

شــد.
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حتما بخوانید!
برقراری روابط اقتصادی بین ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

 نــگاه مســئوالن و مدیــران بــه آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
ــا  ــع مشــکالت آن ه ــه رف ــژه باشــد و در زمین ــد نگاهــی وی بای
ــرآن  ــدگاه ق ــود. از دی ــام ش ــری انج ــات جدی ت ــد اقدام بای
 کریــم، اخــالص و افزایــش کرامــت انســانی در دانش آمــوزان

ــا  ــد؛ ام ــاب می آی ــه حس ــه ب ــان نمون ــارز معلم ــی ب دو ویژگ
ــان  ــه کارش ــی ک ــته از معلمان ــف آن دس ــن تعری ــای ای برمبن
ــتثنایی  ــدان اس ــد فرزن ــاص مانن ــوزان خ ــا دانش آم ــاط ب ارتب
ــتند؛  ــودار هس ــتری برخ ــرب بیش ــه و ارج و ق ــت، از درج اس
ــت  ــای کرام ــر ارتق ــالوه ب ــود ع ــه خ ــان در حرف ــه آن ــرا ک چ
انســانی دانش آمــوزان، بــه کشــف اســتعدادهای نهفتــه آنــان 
ــن  ــه ای ــود ک ــبب می ش ــئله س ــن مس ــد و ای ــز می پردازن نی
ــی  ــای اجتماع ــه محیط ه ــتر ب ــه بیش ــر چ ــد ه ــراد بتوانن اف
ورود پیــدا کــرده و حتــی جایگاه هــای اجتماعــی خاصــی 
را نیــز در ایــن زمینــه کســب کننــد. اگرچــه خدمــت بــه 
ــر  ــه و صب ــق، حوصل ــد عش ــتثنایی نیازمن ــوزان اس دانش آم
اســت و اوج هنــر معلمــی  را بایــد در میــان مربیــان مــدارس 
ــوزان  ــا دانش آم ــن روزه ــا ای ــرد، ام ــت وجو ک ــتثنایی جس اس
بینایــی شــنوایی،  اختــالالت  دارای  ذهنــی،   کم تــوان 

ــی  ــالل هیجان ــری، اخت ــالالت یادگی ــی، اخت ــمی، حرکت جس
و رفتــاری و چنــد معلولیتــی کــه از دســته دانش آمــوزان 
ــرای  ــددی ب ــکالت متع ــد، مش ــمار می رون ــه ش ــتثنایی ب اس
ــا مخاطبــان جامعــه خــود دارنــد؛ مشــکالتی کــه  رویارویــی ب
ــوان  ــا بت ــت ت ــه اس ــا در جامع ــه گروه ه ــک هم ــد کم نیازمن
ــرای  ــا را ب ــات و محدویت ه ــیاری از امکان ــی بس ــای خال ج

ــر کــرد. ــان پ آن
    دانش آموزان استثنایی توان رفت وآمد ندارند

آمارهــا نشــان دهنده ایــن اســت کــه از کل دانش آمــوزان 
 اســتثنایی اســتان اصفهــان، 7 هــزار و ۲۰۰ نفــر از آنــان 
ــه  ــوند ک ــامل می ش ــاص ش ــای خ ــا نیازه ــوزان ب را دانش آم
بــرای ایــن دانش آمــوزان تنهــا ۱۸ مرکــز ویــژه یادگیــری 
ــد.  ــی دارن ــه عموم ــط جنب ــدارس فق ــی م ــود دارد و مابق وج
ــتثنایی  ــرورش اس ــوزش و پ ــر اداره آم ــه مدی ــن زمین در همی
اســتان اصفهــان بــه ایــن موضــوع صراحتــا اشــاره دارد: عــالوه 
ــوزان  ــم دانش آم ــر زخ ــی ب ــه نمک ــدارس ک ــم م ــداد ک ــر تع ب
اســتثنایی اصفهــان اســت، آمــوزش و پــرورش حتــی در تأمین 
درمانــده  نیــز  دانش آمــوزان  ایــن  رفت وآمــد   هزینه هــای 
ــاز  ــه ســختی عمــل می کنــد. ولــی از هــر چــه بگذریــم، ب و ب
ــوزان  ــرای دانش آم ــات ب ــی بســیاری از امکان هــم جــای خال

ــه عنــوان مثــال  اســتثنایی در اصفهــان احســاس می شــود؛ ب
در خصــوص اســتاندارد بــودن و ســالمت فضــای فیزیکــی ۱۱۸ 
مدرســه ویــژه دانش آمــوزان خــاص اســتان اصفهــان نیــز بــه 
ــا  ــه در حــال حاضــر تنه ــرد ک ــد بســنده ک ــن مســئله بای همی
ــده  ــتانداردهای تعریف ش ــه اس ــدارس ب ــن م ــد از ای ۳۰ درص
ــازی ــه بازس ــدارس ب ــن م ــد از ای ــت و 7۰ درص ــک اس  نزدی

نوسازی و تعمیر اساسی نیاز دارند.
    آمار باالی مدارس استثنایی تخریبی در اصفهان

ــه در  ــد دارد ک ــم تاکی ــئله ه ــن مس ــر ای ــده، ب ــه ارغن  فاطم

حــال حاضــر 5 هــزار و ۱۰۰ دانش آمــوز بــا نیازهــای خــاص در 
مــدارس خــاص تحصیــل می کننــد کــه از بیــن آن هــا ۲ هــزار 
و ۱۰۰ نفــر تحــت طــرح تلفیقــی فراگیــر در کنــار دانش آمــوزان 
عــادی مشــغول بــه تحصیــل هســتند و نکتــه حائــز اهمیــت 
آن اســت کــه بعضــی از فضاهــای آموزشــی بــرای ایــن 
دســته از دانش آمــوزان بخش هــای اضافــی و غیــر قابــل 
ــار برخــی از مــدارس اســت کــه گاه در  اســتفاده همچــون انب
ــازی  ــل بازس ــورت کام ــه ص ــد ب ــت و بای ــب اس ــال تخری  ح

شوند.
 ایــن غفلت هــا باعــث شــده کــه مــدارس اســتثنایی از امکانات 
خــاص متناســب بــا نیازهــای دانش آمــوزان برخــوردار نباشــند. 
ارغنــده بــه ایــن ســوال کــه آیــا مــدارس موجــود پاســخگوی 
نیــاز دانش آمــوزان بــا نیازهــای خــاص اســتان اصفهــان اســت 
چنیــن پاســخ می دهــد: در حــال حاضــر بــا جمعیــت فعلــی 
ــی  ــادی از مــدارس اســتثنایی تخریب ــداد زی ــوزان تع دانش آم
هســتند و نیــاز بــه نوســازی دارنــد؛ امــا بــا نــگاه خوش بینانــه 
حتــی اگــر آمــار تخریبی هــا را هــم حســاب نکنیــم، در بخــش 
ــان و در  دانش آمــوزان آســیب جســمی حرکتی در شــهر اصفه
مناطــق پرجمعیــت ماننــد نجف آبــاد، نیــاز بــه مناسب ســازی 

در مــدارس بــه شــدت وجــود دارد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

زخم های مدارس استثنایی استان اصفهان به التیام نیاز دارد )قسمت دوم(

 صدای پای آنفلوانزا در کرمان

 به گوش می رسد
هــر ســاله بــا شــروع فصــل 
ــز  ــاز پایی ــوا و در آغ ــرمای ه س
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــم می آی ــزا ه آنفلوان
ــات  ــا تلف ــه ب ــه ای ک ــل تجرب دلی
مــردم  بــود،  همــراه  جانــی 
کرمــان امســال بیــش از هــر 
ســال بایــد بــه فکــر پیشــگیری 
ــزا  ــی آنفلوان ــا اپیدم ــته ب ــال گذش ــان س ــتان کرم ــند. اس باش
مواجــه شــد؛ بــه طــوری کــه بــرای چنــد روز مــدارس تعطیــل 
شــد و حتــی چهــره شــهر از ایــن بیمــاری متأثــر شــد. اینکــه 
شــرایط جــوی کرمــان بــا ایــن پدیــده مرتبــط باشــد، کامــال رد 
ــاع  ــور اتب ــه حض ــا از جمل ــی فاکتوره ــا بعض ــت؛ ام ــده اس ش
بیگانــه غیرمجــاز، عــدم پیشــگیری و مســافرت های خــارج از 
اســتان بــه مراکــز شــیوع آنفلوانــزا، از مهم تریــن دالیــل بــروز 
ــتی  ــئوالن بهداش ــاری، مس ــال ج ــود. در س ــاری ب ــن بیم ای
ــتر  ــد و در بیش ــر گرفته ان ــر الزم را در نظ ــان تدابی ــتان کرم اس
داروخانه هــای کرمــان، واکســن ایــن بیمــاری بــه ســادگی در 
ــق واکســن  ــه می شــود تزری ــد گفت دســترس اســت. هــر چن
ــرای همــه افــراد جامعــه توصیــه  ــوان ب ــه هیــچ عن بیمــاری ب
نمی شــود، امــا از افــرادی کــه دچــار بیمــاری خــاص و 
زمینــه ای هســتند، خواســته شــده واکســن را تهیــه و تزریــق 
کننــد. مهم تریــن عامــل پیشــگیری از بیمــاری در صــورت 
شــیوع، رعایــت نــکات بســیار ســاده اســت: در معــرض تمــاس 
ــا  ــد، ب ــرار نگیری ــوند، ق ــزا می ش ــار آنفلوان ــه دچ ــرادی ک ــا اف ب
ــت  ــا دق ــون ب ــا صاب ــت ها را ب ــد و دس ــت ندهی ــر دس یکدیگ
بشــوید و از تمــاس دســت بــا مکان هایــی کــه احتمــال 

می دهید امکان آلودگی دارد، جلوگیری کنید.

برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در یزد
ــزاری  ــزد از برگ ــتان ی ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
و  متبرکــه  بقعــه   5۳ در  عاشــورایی  بصیــرت  ســوگواره 
حســین  حجت االســالم  داد.  خبــر  اســتان  در  امامــزاده 
بصیــرت  ســوگواره  ویژه برنامــه  داشــت:  اظهــار  زارع زاده 
ــتان  ــه اس ــه متبرک ــرم در 5۳ بقع ــاه مح ــا ۱۳ م ــورایی ت عاش
برگــزار خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه حضــور مبلغــان 
ــرد: ۱۹  ــان ک ــرح بی ــن ط ــم در ای ــه ق ــوزه علمی ــی از ح اعزام
ــم  ــه ق ــای تخصصــی حــوزه علمی ــه دوره ه ــی ک ــر از مبلغان  نف
را در ســطوح ارشــد و دکتــری گذرانده انــد، در راســتای برپایــی 
۱۳ خیمــه معرفــت بــرای تبلیــغ چهره به چهــره و مشــاوره 
دینــی در امامــزادگان اســتقرار خواهنــد داشــت. زارع زاده 
ــی  ــای تبلیغ ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــن بی همچنی
مبلغــان اعزامــی از حــوزه علمیــه قــم، روحانیــون بــا حضــور در 
۱5 مدرســه و بــه صــورت کالس بــه کالس بــه تبییــن و ترویــج 

ــد پرداخــت. ــی خواهن ــارف دین مع

اخبار کوتاه

 برقراری روابط اقتصادی 

بین بنگالدش و استان اصفهان

کیمیای وطن

بنــگالدش  صنعــت  وزیــر 
کودهــای  واردات  خواســتار 
ــوالدی  ــوالت ف ــیمیایی، محص ش
ضدزلزلــه، محصوالت پتروشــیمی 
ــت:  ــد و گف ــران ش ــر از ای و قی
بنــگالدش می توانــد در زمینــه پوشــاک و محصــوالت دارویــی 
بــه ایــران صــادرات داشــته باشــد. امیرحســین آمــو در دیــدار 
ــاالن  ــی از فع ــی و جمع ــاق بازرگان ــا عضــو هیئت رئیســه ات ب
اقتصــادی اصفهــان اظهــار داشــت: بنــگالدش می خواهــد در 
ســال ۲۰۲۱ بــه ســطح کشــورهای بــا درآمــد متوســط برســد. 
وی از طراحــی ۱۰۰ برنامــه مشــترک اقتصــادی بنــگالدش بــا 
ســایر کشــورها خبــر داد و گفــت: ایــران، یکــی از کشــورهای 
هــدف تجــاری بنــگالدش اســت و در ایــن راســتا، خواســتار 
توســعه روابــط بــا ایــران هســتیم. رئیــس کمیســیون حمایت 
ــی  ــط خارج ــعه رواب ــی و توس ــن مال ــرمایه گذاری تأمی از س
ــراری  ــدار، خواســتار برق ــن دی ــان در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ــد  ــان ش ــتان اصفه ــگالدش و اس ــن بن ــادی بی ــط اقتص رواب
ــاجی،  ــوالت نس ــد محص ــگالدش در تولی ــت بن ــت: مزی و گف
می توانــد زمینــه مشــترکی بــا تولیدکننــدگان نســاجی اســتان 
ــط  ــراری رواب ــاری برق ــمعلی جب ــد. قاس ــاد کن ــان ایج اصفه
ــط  ــراری رواب ــرای برق ــتین گام ب ــه ای را نخس ــی و بیم بانک
ــمرد و  ــگالدش برش ــران و بن ــن ای ــاری بی ــادی و تج اقتص
ــط بانکــی  ــراری رواب ــگالدش در برق ــی بن افــزود: اقــدام عمل
و بیمــه ای، می توانــد بــه توســعه روابــط اقتصــادی دو طــرف 

منجــر شــود.

 مصرف بنزین اصفهان 

از مرز یک میلیارد لیتر گذشت
ــتان  ــال در اس ــت امس ــاه نخس ــش م ــن در ش ــرف بنزی ص
ــر  ــزار لیت ــون و ۳4۰ ه ــارد و ۱۱ میلی ــک میلی ــه ی ــان ب اصفه
ــال  ــابه س ــدت مش ــم در م ــن رق ــه ای ــی ک ــید؛ در حال رس
گذشــته، ۹۸۱ میلیــون لیتــر بــود. مدیــر شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه اصفهــان گفــت: مصــرف بنزیــن 
در ایــن اســتان در شــش مــاه نخســت امســال نســبت 
ــت.  ــش یاف ــد افزای ــال، ۳.۰۸ درص ــابه پارس ــدت مش ــه م ب
مصــرف بنزیــن در هــر ســال بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت 
و تعــداد خودروهــا و جایگاه هــای ســوخت نســبت بــه ســال 
قبــل افزایــش می یابــد کــه در شــش مــاه نخســت امســال 
ــرد.  ــور ک ــر عب ــارد لیت ــک میلی ــرز ی ــتین بار از م ــرای نخس ب
ــورو 4 حــدود 4۰  ــن ی ــرد: بنزی ــار ک ــان  اظه حســین صادقی
درصــد از کل بنزیــن مصرفــی در اســتان را شــامل می شــود.

اخبار کوتاه

بّنایــان اصفهــان  و  انجمــن صنفــی معمــاران  رئیــس 
بــا اشــاره بــه برگــزاری نوزدهمیــن نمایشــگاه صنعــت 
ــن( در  ــای نوی ــاری و فناوری ه ــح، معم ــاختمان )مصال س
تاریــخ ۲6 تــا ۳۰ مهرمــاه در محــل برگــزاری نمایشــگاه های 

ــگاه  ــن نمایش ــزاری ای ــت: برگ ــان گف اصفه
 در معرفــی جدیدتریــن تولیــدات داخلــی 
در صنعــت ســاختمان بســیار مؤثــر اســت و 
ــای  ــکاران پروژه ه ــان و پیمان ــد بّنای می توان
ســاختمانی را بــا محصــوالت ایرانــی مأنــوس 

کنــد.
رســـانه شــرکت  واحــــد  بــه گـــزارش   

احســان  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
بــازار خریــد  بــروز رکــود در  بــه  بــا اشــاره   عبدالهــی 
و فــروش مســکن و بــه دنبــال آن ایجــاد رکــود در صنعــت 
ــن  ــزود: ای ــر، اف ــال اخی ــد س ــور در چن ــاز کش ساخت وس
شــرایط، بیــکاری 5۰ درصــدی نیــروی کار اســتان اصفهــان را 

در زمینــه صنعــت ســاختمان بــه دنبــال داشــت. 
ــان  ــاران اصفه ــان و معم ــن بّنای ــه انجم ــان اینک ــا بی وی ب
۱5۰۰ عضــو دارد، از شناســنامه دار شــدن اعضــای ایــن 
ــروی کار  ــا هــدف ســاماندهی نی ــده ب انجمــن در ســال آین
بخــش ســاختمان خبــر داد. رئیــس انجمــن 
صنفــی معمــاران و بّنایــان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه طــرح بســته تشــویقی ساخت وســاز 
شــهرداری اصفهــان گفــت: شــرایط تخفیفــی 
متناســب  بســته ها  ایــن  در  مطرح شــده 
ــردم  ــده و م ــن ش ــال، تدوی ــای س ــا ماه ه ب
می تواننــد از ایــن فرصــت بــرای کاهــش 
هزینه هــای شــروع ساخت وســاز خــود بــه خوبــی اســتفاده 
کننــد. وی بــه ارائــه بســته تشــویقی مشــابه در ســال 
ــهرداری  ــرح ش ــن ط ــزود: ای ــت و اف ــاره داش ــته اش گذش
 اصفهــان، انگیــزه ساخت وســاز را در شــهر افزایــش داده 

و امید را به فضای راکد فعلی تزریق کرده است. مهر

رئیس انجمن صنفی معماران و بّنایان اصفهان:
 نیروهای کار ساختمان، شناسنامه دار می شوند

معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان 
ــد باســوادی  ــان گفــت: بیــش از 6۰ درصــد از تعه اصفه
اســتان اصفهــان در ســال جــاری محقــق شــده اســت. 
بهمــن امیدقائمــی در گردهمایــی مســئوالن نهضــت 

ســوادآموزی شــمال اســتان اصفهــان 
ــزار  ــوادی ۱۰ ه ــال باس ــرد: امس ــار ک اظه
نفــر در اســتان پیش بینــی شــده بــود 
ــداد  ــن تع ــر از ای ــزار نف ــش از 6 ه ــه بی ک

شــده اند.  باســواد 
ــون  ــان اکن ــار کــرد: اســتان اصفه وی اظه
از  پــس  باســوادی  درصــد   ۹6.7 بــا 

ســمنان و مازنــدران در رتبــه ســوم کشــور قــرار دارد کــه 
ــر  ــای باالت ــه رتبه ه ــیدن ب ــدد رس ــزی درص ــا برنامه ری ب

ــتیم.  هس
پــرورش  و  آمــوزش  اداره کل  ســوادآموزی  معــاون 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه شــروع باســوادی در بیــن 

اتبــاع خارجــی اســتان تصریــح کــرد: از تعهــد ۸۰۰ نفــری 
 امســال اتبــاع اســتان باســوادی 7۰ درصــد تحقــق یافتــه 

است. 
امیدقائمــی در ادامــه از برگــزاری نخســتین یــادواره 
شــهدای ســوادآموز اســتان اصفهــان خبــر 
داد و گفــت: یادواره ۱4 شــهید ســوادآموزی 
اســتان ۱۱۱ آبان مــاه در اصفهــان برگــزار 

می شــود. 
هفت گانــه  مهارت هــای  آمــوزش  وی 
کاشـــان  شهرســـتان های  در  را   رایانـــه 
 5  ،4 ناحیـه هـــای  و  خمیـنی شـــهر   و 
ــری  ــز یادگی ــدازی ۹ مرک ــن راه ان ــان و همچنی و 6 اصفه
اجتماعــی  مهارت هــای  اجــرای  بــرای  را   محلــی 
و فرهنگــی و هنــری در کنــار ســواد علمــی از دیگــر 
فعالیــت نهضــت ســوادآموزی اســتان اصفهــان در ســال 

ــا ــرد.  ایمن ــان ک جــاری بی

دادنامه
۹5   مرجع   /  6  /  ۱۸ : : ۱۰54   مورخ  کالسه پرونده : ۹5۰۳4۳   شماره دادنامه 
رسیدگی : شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان    خواهان : علی اصغر نعمت الهی   
۱- حسین   : وکیل      ۱ مهر  پل شهید چمران مجتمع مسکونی   – اصفهان   : نشانی 
محمدیان  ۲- نفیسه عرب زاده   نشانی : هردو به آدرس : اصفهان – خیابان شیخ 
صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت ) ارغوان ( طبقه سوم واحد ۱۸   خوانده : عزیز 
ملکی    نشانی : مجهول المکان    وکیل : -   نشانی : -   خواسته : مطالبه مبلغ -/۰۰۰ 
/ 5۰۰ / ۲7 ریال وجه سه فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه   با عنایت به محتویات پرونده و 
به  آتی مبادرت  به شرح  و  اعالم  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  اخذ نظریه ی مشورتی 

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف 

در خصوص دعوی آقای علی اصغر نعمت الهی با وکالت ۱- حسین محمدیان ۲- نفیسه 
عرب زاده به طرفیت آقای عزیز ملکی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و هفت میلیون و 
پانصد هزار ریال وجه چک به شماره ی 44۲655 مورخ ۹4/۳/۱5 – 44۲656 مورخ 
۱5 / 4 /۹4 – 44۲657 مورخ ۱5 / 5 /۹4 به عهده بانک هرسه بانک ملی ایران به 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  انضمام مطلق خسارات قانونی 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ 
و 5۱5 و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نود 
و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) ۹4/۳/۱5 
– ۹4/4/۱5 – ۹4/5/۱5 (تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشدو پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
توجه  با  خواسته  تامین  قرار  در خصوص  باشد  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم 
آیین  قانون     ۱۰7 ماده   بند ب  آن حسب صورتجلسه ۹5/6/7 مستندا  استرداد  به 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره در این خصوص ظرف 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  از   بیست روز پس 

می باشد.
قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان – شماره : ۲۰۰7۲ / م الف

دادنامه
۱۳۹5   شماره   /  ۰5  /  ۳۱ : تنظیم  تاریخ     ۹5۰۹۹7۰۳5۱5۰۰۸5۲ : دادنامه  شماره 
پرونده کالسه     ۹5۰۳56  : شعبه  بایگانی  : ۹5۰۹۹۸۰۳5۱5۰۰۲77   شماره  پرونده 
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱5 شعبه   ۹5۰۹۹۸۰۳5۱5۰۰۲77
عبدالرسول  فرزند  نیا  واثق  مهدی  آقای   : خواهان      ۹5۰۹۹7۰۳5۱5۰۰۸5۲ نهایی 
    6 پالک   –  ۲۲ – کوچه  طیب  خ   – اصفهان  شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی  به 
خواندگان : ۱. آقای وحید پور قدیری فرزند حسن   ۲. آقای سید جمال نبوی فرزند 
سید حبیب اله همگی به نشانی مجهول المکان    خواسته ها : ۱. مطالبه وجه چک   ۲. 
مطالبه خسارت دادرسی    ۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه    تصمیم دادگاه : با عنایت 
به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 

انشا رای می نماید .
رای دادگاه 

 آقای مهدی واثق نیا فرزند عبدالرسول به طرفیت آقایان سید جمال نبوی فرزند سید 
حبیب اله و وحید پور قدیری فرزند حسن دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد 
و چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۲6۱6۱۱۰ – ۲۱۲ – ۱۰ /  ۱۰ / ۱۳۹۲ از 
جاری ۱4۰4۱۰۱۱6۳۲۱۸۱ عهده بانک توسعه تعاون به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر 
انتشار  از طریق  قانونی اخطاریه )  ابالغ  تادیه تقدیم نموده است خواندگان علی رغم 
آگهی ( در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده 
اند خوانده ردیف اول ) آقای سید جمال نبوی ( صادر کننده و خوانده ردیف دوم ) 

آقای وحید پور قدیری ( ظهر نویس می باشد نه ضامن ) آنچه در دادخواست تقدیمی 
ادعا شده است ( چرا که چک در وجه وی صادر و ظهر آن را امضاء و به خواهان واگذار 
نموده است تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ۲6 / ۰۳ / ۱۳۹5 و خارج از مهلت مقرر 
در ماده ۳۱5 قانون تجارت  می باشد با عنایت به مراتب مذکور  و مستندا به مواد ۲ ، 
۱۹۸ ، 5۱5 ، 5۱۹ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه آن و ۳۱5 قانون تجارت ضمن 
صدور قرار عدم استماع دعوا به طرفیت آقای وحید پور قدیری ، آقای سید جمال نبوی 
را به پرداخت ششصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از 
و کلیه  مرکزی  بانک  اعالمی  تغییر شاخص  مبنای  بر  زمان وصول  تا  تاریخ سررسید 
خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی و بیست میلیون و نهصد و نود و یک هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره نسبت به آقای 
سید جمال نبوی غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد 
ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد .
رئیس شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمد رضا راجی – شماره : ۲۰۱67 

/ م الف
دادنامه 

کالسه پرونده : ۹4 / ۱۲۲7 – ۲۰   شماره دادنامه : 5۲۱   مورخ : ۳۰ / 5 / ۹5    مرجع 
رسیدگی : شعبه بیست شورای حل اختالف اصفهان    خواهان : آقای حسین نقاش 
دردیشی    نشانی : اص – خ فردوسی – مجتمع امیر – طبقه اول واحد ۱۰۱   وکیل : 
-    نشانی : -    خوانده : آقای جعفر قاضی زاده    نشانی : مجهول المکان    وکیل : 
-     نشانی : -   خواسته : مطالبه وجه چک   گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواست حسین نقاش دردشتی به طرفیت جعفر قاضی زاده بخواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره های ۱7۳۱54 مورخ 
۳۰ / ۱۰ / ۹4 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات  ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
ی خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
مواد ۱۹۸ ، 5۱۹ ، 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5 ، ۳۱۰ ، ۳۰۹ ، ۳۰7 ، 
۲4۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و ده میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و صد هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخیرو  تادیه  از تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۹4 لغایت زمان وصول 
ابصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس 
از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد
زهرا عابدینی – قاضی شعبه بیست شورای حل اختالف اصفهان – شمار ه: ۲۰۲۲۱ / 

م الف
دادنامه

شماره دادنامه : ۹5۰۹۹7۰۳5۳۳۰۰۸5۳   تاریخ تنظیم : ۲5 / ۰5 / ۱۳۹5   شماره 
پرونده کالسه      ۹4۰5۹۸  : شعبه  بایگانی  شماره     ۹۱۰۹۹۸۰۳6۲6۰۱۰۹6  : پرونده 
سابق  جزایی   ۱۰7  ( اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   ۱۰7 ۹۱۰۹۹۸۰۳6۲6۰۱۰۹6 شعبه 
شاکی      ۹5۰۹۹7۰۳5۳۳۰۰۸5۳ شماره  نهایی  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع   –  )
فرزند  ادیبی  بهادر  آقای  وکالت  با  علی  محمد  فرزند  افشار  زاد  محسن  آقای   :
ماکان  مجتمع  دادگستری  روبروی  نیکبخت  خیابان  اصفهان  نشانی  به  اله  حبیب 
المکان     مجهول  نشانی  به  عبدالهی  حسین  آقای   : متهم     ۳۱ واحد   ۳ طبقه   5
توجه  با  دادگاه   : تهدید    گردشکار   .۲ عادی     اشخاص  به  توهین   .۱  : ها  اتهام 
رای صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات   به 

 می نماید

رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای حسین عبداللهی که به دلیل عدم شناسایی مشخصات دقیق 
تری از او در دست نیست مبنی بر ایراد توهین از طریق فحاشی و تهدید موضوع شکایت 
آقای محسن زاد افشار این دادگاه بر اساس مفاد کیفر خواست صادر شده از دادسرا 
و با توجه به اعالم شکایت شاکی خصوصی و اظهارات شهود و مطلعین و عدم حضور 
متهم در دادسرا و در جلسه دادرسی دادگاه با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی و سایر 
قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و با 
استناد به مواد 6۰۸ و 66۹ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و رعایت ماده 47 
قانون مجازات اسالمی سابق در باب تعیین مجازات جرائم ارتکابی متعدد تعزیری به 
عنوان قانون حاکم در زمان ارتکاب بزه متهم را به علت توهین به پرداخت مبلغ یک 
یکسال  تحمل  به  تهدید  علت  به  و  دولت  صندوق  در حق  نقدی  جزای  ریال  میلیون 
حبس تعزیری محکوم می نماید با این توضیح که در مرحله اجراء هردو مجازات قابل 
واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  و ظرف مدت  غیابی  رای صادرشده  اجراست 
در این مرجع وسپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم محترم 

تجدید نظر استان اصفهان است ./ ص
رئیس شعبه ۱۰7 دادگاه کیفری دو شهراصفهان – زارع – شماره : ۲۰۱۸7 / م الف 

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹5۰۹۹7۰۳5۱4۰۰5۱7   تاریخ تنظیم : ۰۸ / ۰4 / ۱۳۹5   شماره پرونده 
: ۹4۰۹۹۸۰۳5۱4۰۰۸6۹   شماره بایگانی شعبه : ۹4۰۹6۸   خواهان : بانک صادرات 
به نمایندگی ولی محمد ربیعی فرادنبه ، محسن سادات کازرونی ، محمد حسین ایران 
پور ،حمید رضا لعلی فر با وکالت خانم مهشید بحرانی اصفهانی فرزند حسین به نشانی 
استان اصفهان – شهرستان گلپایگان – گلپایگان – ) برای سهولت ابالغ ( اصفهان خ 
ابوالحسن اصفهانی بین ک ۲7 و ۲۹ ساختمان فرنام دفتر آقای روز خوش   خواندگان 
المکان    ۲. آقای داود  : ۱. آقای محمود رحمانی فرزند نجفعلی به نشانی مجهول 
طهماسبی فرزند منوچهر به نشانی : مجهول المکان    ۳. آقای محمد باقر طهماسبی 
فرزند اسکندر به نشانی : مجهول المکان    خواسته ها : ۱. مطالبه خسارت دادرسی 
۲. مطالبه خسارت ۳. مطالبه وجه بابت ... 4. مطالبه خسارت تاخیرتادیه     گردشکار 
: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای 

می نماید 
رای دادگاه 

در خصوص دعوی بانک صادرات به نمایندگی آقای ولی محمد ربیعی با وکالت خانم 
بحرانی به طرفیت ۱- آقای داود طهماسبی ۲- آقای محمود رحمانی ۳- آقای محمد 
باقر طهماسبی بخواسته مطالبه مبلغ ۲۱۸۱۰4۱۰۰ ریال وجه بابت تسهیالت به انضمام 
اصول  ابقاء  به  نظر  دادخواست  شرح  به  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارت 
اینکه  بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد  مستندات نزد خواهان که داللت 
خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر 
پرداخت دین وبرائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر 
صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا به مواد 5۱۹ 
و ۱۹۸ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب امور مدنی خواندگان را 
متضامنا به پرداخت مبلغ ۲۱۸۱۰4۱۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۱۰۰66۳ ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره در خصوص خوانده اول غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی بوده و نسبت به سایرین حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.الف%
 : شماره   – اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارده  شعبه  رئیس   – اقبالی  اله  روح 

۲۰۱۸۹ / م الف
دادنامه 

کالسه پرونده :  ۹5 – ۳۰۲   مرجع رسیدگی کننده : شعبه 4۱ شورای حل اختالف اصفهان   
شماره دادنامه : 5۳۱   خواهان : امیر حسین توشقانیان ف حسن   به نشانی : اصفهان – 
پل سرهنگ کوچه شهید حمید رضا صادقیان پالک ۳۱4    خواندگان : ۱. تعاونی مسکن 
شماره ۲ فرهنگیان ۲. جمشید امیری ۳. سید شهاب نوربخش سونکی    به نشانی : 
هرسه مجهول المکان     خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 76۸۹۸۰ / 
۸۳۹ مورخ 5 / ۱۲ / ۹4 به مبلغ یکصد و شصت و شش میلیون ریال   به تاریخ ۲ / 6 

/ ۹5 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم شعبه 4۱ ضمن 
 اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای

 مینماید
رای قاضی شورا 

 در خصوص دعوی آقای امیر حسین توشقانیان به طرفیت ۱- تعاونی مسکن شماره ۲ 
فرهنگیان ۲- مجید امیری ۳- آقای سید شهاب نور بخش  سونکی  به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد و شصت وشش میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 76۸۹۸۰ / 
۸۳۹ مورخ 5 / ۱۲ / ۹4 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ... فلذا شورا 
با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه و اینکه چک مورد ادعا وصف  تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد در ید خواهان 
است و داللت بر اشتغال ذمه و استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته 
وخواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و 
یا برائت ذمه به دادگاه ارائه ننموده دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات 
خواهان از هر گونه خدشه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و به 
استناد مواد ۱۹۸ – 5۱5 – 5۲۲ – 5۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 
5۳6 مورخ ۱۰ / 7 / ۱۳6۹ هیات عمومی و دیوانعالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 
نامبردگان به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۲/5۹۰/۰۰۰ ) دو میلیون و پانصد و نود هزارریال ( بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 5 / ۱۲ / ۹4 در 
حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست رو ز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
زهرا عابدینی – قاضی شعبه 4۱ شورای حل اختالف اصفهان – شماره : ۱۹5۰4 / م الف

دادنامه 
کالسه پرونده :  ۹5 – ۲۸6    شماره دادنامه :۱۰۱4   مورخ : ۱۱ / 6 / ۹5   مرجع 
حکمی  مهدی   : خواهان  اصفهان    اختالف  حل  شورای   45 شعبه   : رسیدگی 
تجارت  بانک  جنب  واقفی  شریف  خیابان  ابتدای  نورباران  چهارراه   : نشانی  ها   
چهارراه   :  : نشانی  صادقی    جلیل  سید   : وکیل  اول     طبقه  بهمن  ساختمان 
طبقه  بهمن  ساختمان  تجارت  بانک  جنب  واقفی  شریف  خیابان  ابتدای  نورباران 
   -  : وکیل  المکان    مجهول   : نشانی  زواره     قربانی  جواد  محمد   : خوانده  اول   
ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه      : خواسته    -  : نشانی 
رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  اعضاء شورا ء ختم رسیدگی   مشورتی 

می نماید
رای قاضی شورا 

به  صادقی  جلیل  سید  آقای  طرفیت  به  ها  حکمی  مهدی  آقای  دعوی  خصوص  در 
خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱4۰ ریال وجه ۳ فقره چک به شماره های 5۳64۸۸ 
مورخ ۱۸ / ۱۱ /۹4 و 5۳64۸۹ مورخ ۱۸ / ۱۲ /۹4 و 5۳64۹۰ مورخ ۱۸ / ۱ / ۹5 
به عهده ی بانک کشاورزی – بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که مستندا به مواد ۳۱۳ و ۳۱4 قانون تجارت ومواد ۱۹۸ ، 5۱5 ، 5۱۹ ، 5۲۲ قانون آ . د 
. م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱4۰ ریال بابت اصل خواسته 
و ۰۰۰ / 745 / ۲ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف ) 5۳64۸۸ مورخ ۱۸ / 
۱۱ / ۹4مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و 5۳64۸۹ مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۹4 مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
و 5۳64۹۰ مورخ ۱۸ / ۱ / ۹5 مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف  بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف  ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
مریم نباتی – قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان – شماره : ۲۰۲۱۹ / م الف

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:
60 درصد تعهد با سوادی در اصفهان محقق شده است
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حتما بخوانید!
»سعید آقاخانی«، مجری تلویزیون ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

ــرات دوران  ــک خاط ــدون ش ــز ب ــل پایی ــس فص ــن ح اولی
ــرای  ــژه ب ــت؛ به وی ــگاه اس ــه و دانش ــاب و مدرس درس و کت
آن هایــی کــه چنــدی اســت از ایــن فضــا دور شــده اند. 
ــک  ــرمای خش ــاد و س ــه از ب ــانی ک ــرای کس ــز ب ــل پایی فص
ــت  ــبی اس ــت مناس ــد، فرص ــان نمی آی ــا خوشش بعدازظهره
ــن  ــه ای ــه هم ــا ب ــه م ــه توصی ــاب. البت ــدن کت ــرای خوان ب
ــان  ــن دوســت مهرب ــل نشــوید و ای ــاب غاف ــه از کت  اســت ک
را در همــه حــال همــراه خــود داشــته باشــید. در ایــن گــزارش 
ــا  ــم. ب ــی می کنی ــما معرف ــه ش ــس را ب ــاب تازه نف ــد کت چن

مــا همــراه باشــید.
    بوطیقای گسست )سینمای اصغر فرهادی(

ــته  ــادی( نوش ــر فره ــینمای اصغ ــت« )س ــای گسس »بوطیق
ــخه  ــمارگان ۱۰۰۰ نس ــا ش ــه ب ــامی در ۱۲۵ صفح ــار اس  مازی
و قیمــت ۱۱ هــزار تومــان بــه چــاپ رســیده اســت. در بخشــی 
از کتــاب آمــده اســت: اهمیــت ســینمای فرهــادی مشــخصا 
ــردن  ــی ک ــرای درون ــاش ب ــد، ت ــه بع ــوری ب از چهارشنبه س
خــود بحــراِن گسســت اســت. کوشــش بــرای درونــی کــردن 
ــی  ــت تاریخ ــی روای ــت و جدای ــده گسس ــاکام ای ــه ن تجرب
ــینمای  ــت س ــیخته. حرک ــای از هم گس ۱۳۷۶ درون روایت ه
او، حرکــت بطنــی ایــن گسســت و جدایــی تــا اعمــاق روایــت 
ــت؛  ــوِد روای ــت در ِدل خ ــن گسس ــی ای ــوب بطن ــت؛ رس اس
جدایی هایــی  و  هم گســیخته، گسســت ها  از  روایت هــای 

کــه خــود نیــز مبتــا بــه گسســت می شــوند. ســینمای 
 او دقیقــا بــر حــول و حــوش ایــن لبــه تیــز، خطرنــاک

می شــود؛  فعــال  پرتــگاه گسســت  سســت  و  شــکننده 
ــه  ــدم مواجه ــرای ع ــا ب ــران عمدت ــینمای ای ــه س ــه ای ک نقط
 بــا خطــرات آن یــا بــا توســل بــه طنــاب مهــار معنــا 
ــود را از  ــا، خ ــا اساس ــتد ی ــه آن می ایس ــر لب ــی ب و بی معنای

ــد. ــاف می کن ــه آن مع ــر لب ــتادن ب ایس
    شهر فرنگ

ــه  ــا ترجم ــراس ب ــر گ ــته گونت ــگ« نوش ــهر فرن ــان »ش رم
ــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه  ــی در ۲۴۵ صفحــه، ب  کامــران جمال

و قیمــت ۲۰ هــزار تومــان بــه چــاپ رســیده اســت. در معرفــی 
پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت: گونتــر گــراس )۲۰۱۵-
۱۹۲۷( در کنــار هاینریــش ُبــل، مهم تریــن نویســنده ادبیــات 
ــده  ــان اســت. برن آلمــان در ســال های بعــد از جنــگ در جه
ــل  ــای درخشــان »طب ــل ۱۹۹۹ و نویســنده رمان ه ــزه نوب جای
حلبــی« و »ســال های ســگی« در آخریــن کتابــش دســت بــه 
ــت شــده اند.  ــی خــاص روای ــا تکنیک ــه ب ــی زده ک اعتراف های
»شــهر فرهنــگ« ســاِل ۲۰۱۰ چــاپ شــد و بازتاب هــای 
ــود.  ــزرگ او ب ــر ب ــن اث ــاب آخری ــن کت ــت. ای ــی داش فراوان
ــرد  ــم گ ــار ه ــش را کن ــام فرزندان ــاب تم ــن کت ــراس در ای گ

مــی آورد و از زبــان آن هــا دربــاره زندگــی خــودش و زمانــه اش 
ــال  ــن ح ــت و در عی ــان اس ــن رم ــوع ای ــد. او موض می نویس
راوی پنهانــش. »شــهر فرنــگ« عــاوه بــر تاریخ نــگاری 
خــاص نویســنده از جهانــی کــه او در آن زندگــی کــرده، پــر از 
ــی  ــگ جهان ــاره جن ــده اســت درب ــای تکان دهن ُخرده روایت ه

ــا. ــر و عکس ه ــادوی تصاوی ــرد، ج ــگ س جن
    ققنوس پرده های خاموش

پارســا  نوشــته  خامــوش«  پرده هــای  »ققنــوس  رمــان 
حســینی در ۱۷۶ صفحــه، بــا شــمارگان ۹۹۰ نســخه و قیمــت 

ــت. ــده اس ــازار ش ــی ب ــان راه ــزار توم ۱۱ ه
درســت  درمان  هــم  خــودش  »اصــا  کتــاب:  متــن  از 
ــش  ــه شــنیدن حرف های ــرای چــه ســرور را ب نمی دانســت ب
ــش  ــه جان ــی ب ــا؟ هراس ــدام حرف ه ــا ک ــرده. اص ــوت ک دع
افتــاد و دیگــر صــدای ســخنران و آدم هــا را نمی شــنید. تنهــا 
فکــر و ذکــرش شــد ســرور. خیــره بــه خیابــان و پشــت بــه 
جمعیــت، لحظــات انتظــار را در ذهــن ثبــت می کــرد و جماتی 
ــن می ســاخت  ــد، در ذه ــه ســرور بگوی ــه می خواســت ب را ک
کــه ضربــه ســنگینی روی شــانه اش او را بــا صــورت بــه زمیــن 
ــه اش را از  ــی یق ــد کس ــودش بیای ــه خ ــد ب ــا آم ــد و ت کوبان
ــه  ــتبندی ب ــن و دس ــدش روی زمی ــبید و خوابان ــت چس پش
دســت هایش زد. تــازه گوش هایــش همهمه هــا را شــنید. 
پــوزه اش را از زمیــن کنــد و ســری جنبانــد تــا شــاید بفهمــد 
چــه خبــر شــده. دیــد کــه آژان هــا مثــل مــور و ملــخ بــه دل 

ــد.« ــی می تارانن ــه طریق ــس را ب ــر ک ــد و ه ــت زده ان جمعی

- ســریال »ســفیران بیــداری« بــا موضــوع زندگــی 
ــت و در  ــگارش اس ــال ن ــه)س( در ح ــرت معصوم حض
حال حاضر ۶ قســمت آن نوشــته شــده اســت. داســتان 
ســریال »ســفیران بیــداری« مربــوط بــه قــرن دوم 
هجــری قمــری می شــود. مقطعــی از تاریــخ کــه امــام 
ــرادران و خواهــران  ــد و ب رضــا)ع( در ایــران حضــور دارن
آن حضــرت، بــرای دیدارشــان بــه ســمت مــرو حرکــت 
رویدادهــای  ایــن ســریال، همچنیــن  در  می کننــد. 
تاریخــی و دینــی مربــوط بــه دوران حیــات امــام 
رضــا)ع( بــرای مخاطبــان بــه تصویــر کشــیده می شــود.

- جایــزه ویــژه جشــنواره الغدیــر نجــف بــرای بــازی در 
نقــش ُعمــره بــه فریبــا کوثــری اهــدا شــد.

- فیلــم ســینمایی »النتــوری« ســاخته رضــا درمیشــیان 
در شــانزدهمین حضــور جهانــی خــود در چهلمیــن 
جشــنواره فیلــم ســائوپولو بــه نمایــش درخواهــد آمــد.

- نعمــت نعمتــی، مدیــر عامــل موسســه فرهنگی هنــری 
ــاران اندیشــه در اهــواز، از چــاپ ششــم کتــاب »فــن  ب

بیــان و آییــن ســخنوری« خبــر داد.
ــه نمایــش خانگــی  - در آخریــن جلســه شــورای پروان

بــا عرضــه فیلم هــای »مذاکــرات مســتقیم آقــای 
 عبــدی« بــه تهیه  کنندگــی ســید جــال چاوشــیان 
و کارگردانــی علــی شــاه حاتمی، »مبــارزان کوچــک« 
بــه  و  کاسه ســاز  حبیــب هللا  تهیه کنندگــی  بــه 
کارگردانــی داوود اطیابــی و »آســپرین قســمت ۱۷« بــه 
تهیه کنندگــی و کارگردانــی فرهــاد نجفــی موافقــت شــد.

- برنامــه مــاه عســل هــر روز از ســاعت ۱۷ و ۳۰ دقیقــه 
ــن  ــرار ای ــت و تک ــد رف ــیم خواه ــبکه نس ــن ش روی آنت
برنامــه ســاعت ۱۱ و ۱۰ دقیقــه دقیقــه از همیــن شــبکه 

بازپخــش خواهــد شــد.
بازیگــر تلویزیــون،  مجــری  طهماســب،  ایــرج   - 

ــا انتشــار پســتی  ــی ب کارگــردان و فیلمنامه نویــس ایران
 در اینســتاگرام خــود، ســالروز تولــد حمیــد جبلــی 
را گرامــی داشــته و بــا پیامــی ایــن روز را بــه وی تبریــک 

. گفت
- مجموعــه ۴۰ قســمتی »در جســتجوی آرامــش« 
ــی  ــی عل ــلطانی و تهیه کنندگ ــعید س ــی س ــه کارگردان ب

ــی رود. ــن م ــوی دوربی ــز جل ــه پایی ــتیانی پور نیم آش
- حمیــد فرخ نــژاد گفــت: فیلــم »هیهــات« ثمــره 
ــش  ــه دان ــد جــوان از جمل تاش هــای شــبانه روزی چن
اقباشــاوی، کارگــردان اپیــزود دوم ایــن فیلــم بــود. 
ــذت  ــای آن ل ــم از تماش ــن فیل ــان ای ــدوارم مخاطب امی

ــد. ببرن
»بــه  پرمخاطــب  برنامــه  مجــری  راد«،  »صبــا   -
ــی  ــا مرتض ــش ب ــدی پی ــه چن ــم« ک ــه برمی گردی خان
 علی آبــادی ازدواج کــرده بــود، ســرانجام از وی جــدا 

شد.

گفت وگوی کیمیای وطن با مسئول روابط عمومی 
نمایش »نقل معبر سرخ«

روایتی از دختر یک شهید

S.Sharifi@eskimia.ir
سیماشریفیسرویس فرهنگی  

ــرخ«  ــر س ــل معب ــش »نق نمای
بــه کارگردانــی مســعود نریمانــی 
از تاریــخ ۱۰ مهرمــاه ۱۳۹۵ در 
ســالن اصلــی مجتمــع فرهنگی 
و هنــری اســتاد فرشــچیان بــه 
ــه رفتــه اســت. ایــن  روی صحن
نمایــش، ادای دینــی اســت بــه 
شــهدا، ایثارگــران و جانبــازان دفــاع مقــدس. بــرای آشــنایی 
بیشــتر بــا ایــن نمایــش بــا مجیــد بدیــع زاده، مســئول روابــط 
عمومــی نمایــش نقــل معبــر ســرخ بــه گفت وگــو نشســتیم. 

آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.
لطفا عوامل نمایش را معرفی کنید؟

 ایــن نمایــش بــه نویســندگی ناصــر کریمی نیــک، کارگردانــی 
مســعود نریمانــی، بازیگــری آرزو رضــا کرمــی و تهیه کنندگــی 

محمدکاظــم شــیران بــه روی صحنــه رفتــه اســت.
داستان این نمایش چیست؟

ایــن نمایــش تک بازیگــر اســت و آرزو رضاکرمــی در آن 
ــی از  ــش در یک ــوع نمای ــه. موض ــش پرداخت ــای نق ــه ایف ب
ــاق  ــی اتف ــه قدیم ــک محل ــهر دری ــی ش ــای قدیم زورخانه ه
می افتــد. صاحــب ایــن زورخانــه پهلــوان علی اکبــر نــام دارد 
کــه از مفقــودان جنــگ تحمیلــی و از شــهدای غــواص اســت. 
زورخانــه بــه دختــر پهلــوان ارث رســیده اســت و بعــد از چنــد 
ــل ســاخت  ــه دلی ــذرد، ب ــوان می گ ــه از شــهادت پهل ســال ک
ــهرداری  ــرای ش ــی ب ــای فراوان ــه نامه ه ــی محل ــاز اهال و س
ــی  ــته اند. آرزو رضاکرم ــه نوش ــن زورخان ــب ای ــت تخری جه
دختــر پهلــوان کــه از دوری پــدر بیقــرار اســت و منتظــر 
ــد و... . ــراض می کن ــن مســئله اعت ــه ای بازگشــت اوســت، ب

این نمایش تا چه تاریخی روی صحنه است؟
نمایــش »نقــل معبــر ســرخ« از ۱۰ تــا ۲۱ مهرمــاه ۱۳۹۵ هــر 
ــه در ســالن اســتاد فرشــچیان  شــب ســاعت ۱۹ و ۳۰ دقیق
بــه روی صحنــه مــی رود و زمــان نمایــش ۴۰ دقیقــه اســت.

آیا این نمایش اجراهای قبلی هم داشته است؟
اجــرای صحنــه ای خیــر؛ امــا در جشــنواره نمایشــنامه خوانی 

تهــران شــرکت داشــته اســت.
آیا در آن جشنواره موفق به کسب جایزه ای هم شد؟

ــزه  ــت جای ــه دریاف ــق ب ــی موف در آن جشــنواره آرزو رضاکرم
ــد. ــوان ش ــن نقش خ بهتری

استقبال مردم از این نمایش چطور بوده است؟
ــت  ــوگواری اس ــام س ــرا در ای ــان اج ــرا زم ــم؛ زی ــی ک  خیل
ــزاری  ــا ســاعات برگ و متاســفانه ســاعت اجــرای نمایــش ب

ــان شــده اســت. مراســم ســوگواری همزم

گفت وگو

»جهــت«، مســتندی ۶۰ قســمتی اســت کــه قــرار اســت 
ــه زودی از شــبکه نســیم پخــش شــود.  ب

برنامــه مســتند »جهــت« بــا نــام قبلــی »زنــگ خطــر« بــا 
 موضــوع پیشــگیری از اعتیاد بــه کارگردانی ســعید آقاخانی 
و تهیه کنندگــی جــواد فرحانــی ایــن روزهــا در مرحلــه 

ــینمایی  ــهرک س ــی ش ــور حوال ــاخت دک س
ــت.  ــرج اس ــوص ک ــاده مخص ــی و ج غزال
از  تلفیقــی  »جهــت«  برنامــه  ســاختار 
گــزارش، گفت وگــو و مناظــره اســت و در 
ــی  بخــش داخــل اســتودیو، ســعید آقاخان
ــورد  ــوع م ــاره موض ــری درب ــوان مج ــه عن ب
 بحــث بــا کارشــناس صحبــت می کننــد

ــد  ــادی حضــور دارن ــردم ع ــدادی از م ــا تع ــار آن ه  و در کن
و در گفت وگوها شرکت می کنند.

ــط  ــا توس ــی از گزارش ه ــب توجه ــش جال ــون بخ  تاکن
امیرغفارمنــش بــه عنــوان گزارشــگر ضبــط شــده و در 
ــا افــراد مختلفــی نظیــر معتادهــا،  ــاره اعتیــاد ب آن هــا درب

 افــراد نجات یافتــه از دام اعتیــاد، مســئوالن کمــپ اعتیــاد
 ســردار منتظرالمهــدی )معــاون اجتماعــی پلیــس ناجــا( 

و ... گفت وگو می کند. 
ســایر عوامــل مجموعــه تلویزیونــی »جهــت« عبارتنــد 
از: تهیه کننــده: جــواد فرحانــی، نویســنده و کارگــردان: 
ــش  ــی، گزارشــگر: امیرغفارمن ســعید آقاخان
مجــری طــرح و مدیــر تولیــد: ســید حســین 
امیــر  تصویربــرداری:  مدیــر  هادیان فــر، 
معقولــی، تصویربــردار: ایمــان سرمســتی 
تدویــن: ســیامک مهماندوســت، دســتیار 
تدویــن: مهشــاد فقهایــی، صدابــرداران: علــی 
ــین  ــوی، جانش ــادی معن ــت، ه عدالت دوس
بصیــر ســاناز  برنامه ریــز:  عزتخانــی،  محمــد   تولیــد: 
ــی:  ــر هماهنگ ــیری، مدی ــعید س ــردان: س ــتیار کارگ دس
رضــا امیرنیــا، روابــط عمومــی: علیرضــا یگانگــی، تدویــن: 
ــری ــر جعف ــدارکات: امی ــر ت ــت، مدی ــیامک مهماندوس  س

عکاس: خورشید آقاخانی و ... . باشگاه خبرنگاران

»سعید آقاخانی«، مجری تلویزیون می شود

تصویربــرداری مجموعــه تلویزیونــی »پــرواز در ارتفــاع 
صفــر« بــه کارگردانــی عبدالحســن برزیــده و تهیه کنندگــی 
ــد  ــود. محم ــاز می ش ــاه آغ ــه آبان م ــاط نیم ــد نش محم
نشــاط، تهیه کننــده ســریال »پــرواز در ارتفــاع صفــر« 
ــده اند  ــاب ش ــن انتخ ــت دوربی ــم پش ــون تی ــت: تاکن  گف

و ایــن روزهــا در حــال بازبینــی لوکیشــن و 
ــا قطعــی  ــا ب انتخــاب بازیگــران هســتیم ت
شــدن آن هــا بیــن ۱۰ تــا ۱۵ آبان مــاه مرحله 
تولیــد را آغــاز کنیــم. وی افــزود: »پــرواز در 
ــش در ۷  ــکاری ارت ــا هم ــر« ب ــاع صف ارتف
 قســمت ۴۵ دقیقــه ای تولیــد می شــود 
و در هفتــه دفــاع مقــدس ســال آینــده 

ــون  ــه هم اکن ــریال ک ــن س ــه ای ــی رود. قص ــن م روی آنت
توســط حســن برزیــده در حــال بازنویســی اســت، زندگــی 
ــده نیــروی هوایــی را در دوران جنــگ  ــان جنگن یــک خلب
روایــت می کنــد. تهیه کننــده ایــن مجموعــه دربــاره تغییــر 
نــام کارگــردان »پــرواز در ارتفــاع صفــر« گفــت: ایــن 

مجموعــه قــرار بــود بــا کارگردانــی محمدحســین مهدویــان 
در خردادمــاه امســال کلیــد بخــورد؛ امــا بــه دلیــل تغییرات 
مدیریتــی کــه در مرکــز امــور نمایشــی ســیما پیــش آمــد 
تولیــد بــه تأخیــر افتــاد و مــا زمــان را بــرای ایــن همــکاری 
ــروژه  ــود روی پ ــرار ب ــان ق ــم؛ چــون مهدوی از دســت دادی
دیگــری کار کنــد. وی ادامــه داد: بعــد از ایــن 
اتفــاق، مــن عبدالحســن برزیــده را بــه مرکــز 
ــه  ــنهاد دادم ک ــیما پیش ــی س ــور نمایش ام
مــورد اســتقبال مدیریــت مرکــز قــرار گرفــت 
ــان ــط ایش ــه توس ــی فیلمنام ــا بازنویس  و ب
ــم  ــاز خواهی ــرداری را آغ ــده تصویرب ــاه آین م
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب کــرد. نشــاط در پای
ایــن مجموعــه پربازیگــر خواهــد بــود، توضیح داد: ســریال 
»پــرواز در ارتفــاع صفــر«، ۷ کاراکتــر اصلــی و ۲۴ نقــش 
فرعــی دارد و ایــن پــروژه در حــوزه دفــاع مقــدس بنــا بــه 
ســفارش مرکــز امــور نمایشــی ســیما در موسســه هدیــه 

ــد می شــود. ایســنا ــم تولی فیل

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه سند مالکیت ۶۷۶ سهم مشاع از ۴۰۳8 سهم ششدانگ قطعه باغ پاک 
ثبتی قمصر ذیل ثبت ۵۰۵۵ در  از ۳۶ اصلی واقع در حوزه  :۱۱۹۱ فرعی  ثبتی شماره 
چاپی مسلسل  تحت شماره  توکیلی  عذرا  نام  به  جلد ۳۳  اماک  دفتر  صفحه ۴88 
۶۴۰۲۷۱ ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ، سپس وراث نامبرده با ارائه در خواست 
کتبی به شماره وارده : ۹۵۴۰۱۹۳۵۱۰۴۶۵۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ به انضمام دو برگ 
به   ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ مورخ   ۱۲۹۵۵ : ذیل شماره  آن  شهود  امضاء  محلی که  استشهادیه 
گواهی دفتر خانه ۱۵ قمصر رسیده است مدعی اند که سند مالکیت آن به علت جابجائی 
مفقود گردیده است  و در خواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
بدیهی  ارائه کننده سند مسترد گردد   به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

شماره : ۱۱۳۶/م الف 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

مفروز  فرعی   ۳۴۳8 پاک  شماره  مغازه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   ۵ بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۳۹۳ پاک  از  شده 
بنام آقای محمد رضا دهکائی زاده   فرزند اکبر  در جریان ثبت است و رای شماره 
موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از   ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ مورخه   ۱۳۹۴۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۴۶۳
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ 
تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 
۱۳۹۵/۰8/۱۲ روزچهار شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ شماره :۱۷۴۷۹/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد 

و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی احضار متهم 

نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹۵۰۹88 ک ۱۰۲ متهم حسین بهمنی  فرزند جمشید  به 
اتهام مزاحمت اطفال  موضوع شکایت مهناز بهمنی فرزند عسگر  مجهول المکان اعام 
گردیده است لذا در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد 
در تاریخ ۹۵/8/۲۴ ساعت ۱۱/۳۰ صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقاب 
فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فاورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

به  باب خانه  بمساحت ۱۶۱/۹۱ متر مربع  اینکه تحدید حدود ششدانگ یک  به  نظر 
شماره پاک ۱۴۷۰ فرعی از 8۴۳ فرعی از ۲۵ اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی 
قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین رحیمی لتحری  فرزند رحیم در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک 

مرقوم در روز شنبه  مورخ ۱۳۹۵/۰8/۰8 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار 
: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ شماره : ۱۱۳۱/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

گواهی  حصروراثت
آقای علی محمدی جوچی بشناسنامه شماره 8 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و 
چنین  نموده  شورا  این  ۹۵/۱۰۴۰تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  رونوشت 
اشعار داشته است که شادروان فاطمه جعفری زارائی       بشناسنامه شماره  ۵ در 
تاریخ ۱۳۹۵/۶/۷در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- محمد محمدی 
جوچی         فرزند براتعلی     شماره شناسنامه  ۷ نسبت با متوفی فرزند    ۲- نصر 
اله محمدی جوچی فرزند براتعلی  شماره شناسنامه ۵نسبت با متوفی فرزند ۳- علی 
محمدی جوچی  فرزند براتعلی  شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفی فرزند ۴- خدیجه 
محمدی جوچی  فرزند براتعلی شماره شناسنامه ۳88 نسبت با متوفی فرزند ۵- پری 
محمدی جوچی   فرزند براتعلی  شماره شناسنامه ۱۷ نسبت با متوفی فرزند ۶- صغرا 
محمدی جوچی شماره شناسنامه ۴ نسبت با متوفی فرزند   پس از تشریفات قانونی 
در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده 

و امور حسبی
گواهی  حصروراثت

و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   ۱8۳۲ شماره  بشناسنامه  پور  نادر  ملک  آقای 
چنین  نموده  این شورا  ۹۵/۱۰۳۹تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  رونوشت شناسنامه 
اشعار داشته است که شادروان یداله کیانی فاورجانی        بشناسنامه شماره  ۳۴ در 
تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲8در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- یونس کیانی 
فاورجانی          فرزند یداله     شماره شناسنامه  ۱۱۰۰۵۷۹۹۰۷ نسبت با متوفی فرزند    
۲- مرجان کیانی فاورجانی  فرزند یداله     شماره شناسنامه ۱۲۷۰88۲8۷۲نسبت با 
متوفی فرزند ۳- ملک نادر پور   فرزند جواد   شماره شناسنامه ۱8۳۲ نسبت با متوفی 
همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل 

اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی
دادنامه 

 .۱: شکات   ۹۵۰۳8۵  : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۲۰۹۹8۳۶۵۵۶۰۱۰۰۵  : پرونده  شماره 
آقای مهدی ترکی جولرستانی فرزند براتعلی ۲. آقای براتعلی ترکی جولرستانی فرزند 
نوروز علی همگی به نشانی جولرستان خ مطهری ۹ پ ۷۷۹ متهمین : ۱. آقای مهدی 
توکلی ۲. آقای محمد حسین شریعتی راد همگی به نشانی اصفهان – فاورجان اتهام 
: تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات دادگاه با بررسی 
مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان ۱- محمد حسین شریفی راد فرزند عباسعلی ۲- مهدی توکلی 
دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب مبلغ ۱۴۱/۰۲۲/۶۱۰ریال و ۲۹/۴۵۱/۲۳۰ 
ریال موضوع شکایت آقایان ۱- براتعلی ترکی فرزند نوروز علی ۲- مهدی ترکی فرزند 
پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه   ) شاکی  جاری  حساب  از  )برداشت  علی  برات 
شکایت شکات پاسخ استعام از بانک های ملی و مسکن اظهارات شهود در مرحله 
تحقیقات و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده با این وصف که متهمین در هیچ یک 
از مراحل تحقیقات و در دادگاه نیز علیرغم  اباغ از طریق نشر آگهی حاضر نشده اند و 
دفاعی نکرده اند بزه منتسب به نامبردگان را محرز تشخیص داده و به استناد ماده دو 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختاس و کاهبرداری مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هریک را به تحمل یک سال حبس تعزیری و نیز در مال محکوم می 
نماید رد مال نسبت به شاکی آقای براتعلی ترکی به مبلغ ۱۴۱/۰۲۲/۶۱۰ ریال با  دستور 
بازپرس و از طریق بانک انجام شده است رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل 

باشد. رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه  تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می 
کیفری دو شهرستان فاورجان – سید رسول سادات 

دادنامه 
 ۹۳۰۹۹8۳۶۵۳۳۰۰۹۴۲  : پرونده  شماره   ۹۴۰۹۹۷۳۶۵۳۳۰۱۳8۶  : دادنامه  شماره 
کاسه  پرونده   ۱۳۹۴/۰۹/۰۳  : تنظیم  تاریخ   ۹۳۲۰۲۲  : شعبه  بایگانی  شماره 
شهرستان  دادگستری   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹۳۰۹۹8۳۶۵۳۳۰۰۹۴۲
فاورجان تصمیم نهایی شماره ۹۴۰۹۹۷۳۶۵۳۳۰۱۳8۶ خواهان : آقای مرتضی عباسی 
امام  خ  ریاخون  روستای  فاورجان  شهرستان  نشانی  به  اسفندیار  فرزند  ریاخونی 
رضا شمالی خواندگان : آقای حمید  رضا رهنما فرزند اسماعیل به نشانی شهرستان 
آقای محمد حسین  نویسی   ۱. عریضه  دفتر  کارگر  بلوار  مقابل  فردوسی  خ  فاورجان 
کاشف فرزند علی به نشانی مجهول المکان .۲ خواسته ها: مطالبه خسارات دادرسی 
.۱ مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک .۲ تامین خواسته .۳ دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید 
رای دادگاه

در خصوص دعوی مرتضی عباسی ریاخونی فرزند اسفند یار به طرفیت ۱- حمید رضا 
رهنما فرزند اسماعیل ۲- محمد حسین کاشف فرزند علی مبنی بر مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه چک شماره ۳۰۲۲۵۰ عهده بانک ملت از سال ۱۳۷۵ لغایت زمان اجرای 
پرونده و ماحظه الشه چک که  به محتویات  باتوجه  ریال   ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ به  حکم مقوم 
تاریخ سر رسید آن ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ تحریر گردیده است و ماک عمل تاریخ قید شده در 
الشه چک می باشد و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید مندرج در چک محاسبه 
دادنامه  موجب  به  سابقه  نیز  خصوص  این  در  و  باشد  می  ایصال  و  وصول  قابل  و 
شماره ۷۳۴-۱۳۹۵/۵/۰۹ صادره از شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان درکاسه 
۹۳/۴۳۰ اظهار نظر گردیده است لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعام می گردد 
رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاه تجدید نظر  استان  اصفهان می باشد. امید حفیظی – رئیس شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
آگهی مفقودی 

کارت مشخصات وسیله نقلیه سواری پراید به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳8۹ شماره 
موتور ۳۳۶۷۳8۲  و شماره شاسی s۱۴۱۲۲8۹۴۲8۴۵۰ بنام خانم لیلی امانی بشماره 

انتظامی ۱۳-۳۲۷ ه ۲8 مفقود و درجه اعتبار ساقط است.
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: محمد نوید      نام خانوادگی: شالباف  نام پدر: اصغیر      
شغل : آزاد نشانی محل اقامت: مشخصات محکوم له: نام:صمد   نام خانوادگی:ترکی 
سودرجانی  نام پدر : محمد  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان – روبروی 

کانتری ک ۶8 پ دوم خیابان پ ۵
محکوم به:

به موجب رای شماره ۲۳۶  تاریخ۹۵/۵/۱۲ حوزه قضایی شورای حل اختاف شهرستان 
فاورجان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه پیکان وانت به شماره انتظامی 
۵۳ ایران ۵۴۱ د ۹8 با احتساب خسارات وارده و هزینه های دادرسی در حق خواهان 

باضافه نیم عشر در حق صندوق دادگستری.
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام 

نماید. دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پاک شماره 8۹ فرعی از ۳۶  اصلی واقع در بخش 
یک قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا جالی قمصری  در جریان ثبت 
به دستور  بنا  اینک  نیامده  است.  به عمل  آن  قانونی  تحدید حدود  و عملیات  است 
قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در 

روز دوشنبه  مورخ ۱۳۹۵/۰8/۱۷ ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ شماره : ۱۱۳۷/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد 

و اماک قمصر 
دادنامه 

شماره   ۱۳۹۴/۱۰/۰۹  : تنظیم  تاریخ   ۹۴۰۹۹۷۰۳۵۱۰۰۱۶۵۰  : دادنامه  شماره 
کاسه  پرونده   ۹۴۰۳8۵  : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۴۰۹۹8۰۳۵۱۰۰۰۳۴۴  : پرونده 
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۰ شعبه   ۹۴۰۹۹8۰۳۵۱۰۰۰۳۴۴

نهایی شماره 
حال  در  خراسان  صالحین  اعتباری  تعاونی  شرکت   : خواهان   ۹۴۰۹۹۷۰۳۵۱۰۰۱۶۵۰
تسویه با مدیریت اقایان محمد رضا باقری و محمد رضا زاغری با وکالت آقای محمد 
یزدانی فرزند یداله به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بلوار ارتش نرسیده 
به میدان ارتش کوی مهرعلیان ساختمان پیمان طبقه ۳ واحد ۱۴ خواندگان : ۱. آقای 
نوکوبادی  ترخانی  آقای حسن   .۲ المکان  نشانی مجهول  به  قلی  فرزند  ابوذری  رهام 
تادیه  تاخیر  ۱. مطالبه خسارت  ها:  المکان  خواسته  نشانی مجهول  به  فرزند محمد 
۲. مطالبه وجه بابت ...۳. مطالبه وجه بابت ...۴. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار : 

دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
تعاونی  از شرکت  وکالت  به  یزدانی  محمد  آقای  دادخواست  در خصوص  دادگاه  رای 
اعتباری صالحین خراسان به طرفیت آقایان رهام ابوذری فرزند قلی و حسن ترخانی 
هشتصد  و  میلیون  شصت  و  نهصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  محمد  فرزند  نوکوبادی 
مبلغ  و  اعطایی  تسهیات  بابت  ریال  چهار  و  هفتاد  و  و ششصد  هزار  پنج  و  چهل  و 
و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ی  داد  تاخیرقرار  خسارت  بابت  ریال  میلیون  بیست 
تاخیر تادیه همگی به طور تضامنی دادگاه با عنایت به تصویر مصدق قرار دادمشارکت 
مدنی و ضمانتنامه تسهیات اعطایی و اینکه خوانده ردیف دوم به ضمانت از خوانده 
اباغ  را پذیرفته و خوانده علیرغم  اقرار نموده و به طور ضمنی مدیونیتش  اول  ردیف 
وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی به عمل 
نیاورده است دعوی خواهان را وارد می داند و مستندا به مواد ۲۱۹ ، ۲۲۱، ۲۳۰، ۱۲8۴، 
۱۳۰۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی ، ۱۹8 ، ۵۰۲ ، ۵۱۵، ۵۱۹ ، ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به الزام خواندگان بپرداخت مبلغ نهصد و شصت میلیون ریال و هشتصد و چهل 
پرداخت خسارت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  چهار  و  هفتاد  و  و ششصد  هزار  پنج  و 
تاخیر قرار دادی از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۴/۴/۱8( لغایت اجرای حکم با ماخذ 
شش درصد در سال به انضمام مبلغ سی میلیون و چهارصد و بیست هزار و سیصد 
و شصت  دویست  و  میلیون  چهار  و  بیست  مبلغ  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هفتاد  و 
الوکاله وکیل در مرحله نخستین  بابت حق  ریال  نود و شش  و  ریال و دویست  هزار 
شده  صادر  رای  نماید.  می  اعام  و  صادر  خواهان  حق  در  تضامنی  طور  به  دادرسی 
رمورد خوانده ردیف دوم حضوری و با توجه به اقرار وی قطعی و در مورد خوانده دیگر 
غیابی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
 مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است ./ ک

 شماره : ۲۰۱8۲/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان غریب نواز
ابالغیه 

 ۹۴۰۹۹8۰۳۵۲۲۰۱۴۳۷  : پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۲۲۰۴۶۹۷  : اباغنامه  شماره 
اباغ  مشخصات   ۱۳۹۵/۰۷/۰۴  : تنظیم  تاریخ   ۹۴۱۵۶۴  : شعبه  بایگانی  شماره 
 -۴ امیدیان  امیر   -۳ عظیمی  خدا کرم   -۲ رضا  محمد   : نام   -۱  : حقیقی  شونده 
نشانی:   -۴ جمشید   : پدر  نام   -۳ اسماعیلی   : خانوادگی  ۲-نام  نداف  نیک  حمید 
المکان مدارک پیوست : در خصوص تجدید نظر خواهی خانم / آقای بانک  مجهول 
ملت بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ...۹۵۰۶۰۲ صادره از این شعبه به پیوست 
مقتضی  میشود.  اباغ  به شما  خواهی  نظر  تجدید  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه 
امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   ۳۴۶ ماده  است حسب 
مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعام 
ارسال به تجدید نظر  با همین کیفیت  پرونده  . واال  به دادگاه تحویل دهید  یا   نمایید 

 میگردد. 
شماره :۲۰۱۷۵/م الف شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

نگاهی به تازه های نشر

کتابگردی در پاییز

ساخت یک سریال با موضوع خلبانان دفاع مقدس



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

تمرینات سپاهان شروع شد
ــپاهان، روز  ــال س ــم فوتب  تی
خــود  تمرینــات   گذشــته 
را پــس از اســتراحت چنــد 
تیــم  کــرد.  شــروع  روزه 
ــن  ــپاهان در آخری ــال س فوتب
جــام  در  خــود کــه  دیــدار 
حذفــی برگــزار شــد، توانســت 
تیــم غــذای مشــهد را بــا 4 گل شکســت دهــد و در مرحله 
ــارس  ــم پ ــاف تی ــه مص ــد ب ــابقات بای ــن مس ــدی ای بع
ــازی جــام  ــد از ب ــم بع ــن تی ــات ای ــرود. تمرین ــی ب جنوب
ــل  ــان تعطی ــد روزه بازیکن ــتراحت چن ــرای اس ــی ب حذف
ــه شــد.  ــاره از ســر گرفت ــود و از روز گذشــته دوب شــده ب
ــعید  ــی و س ــادی عقیل ــپاهان، ه ــات س ــان تمرین غایب
ــا باشــگاه  ــا ب ــف آن ه ــوز تکلی ــه هن ــر هســتند ک قائدی ف
ــم  ــن تی ــوش ای ــا ملی پ ــت و تنه ــده اس ــخص نش مش
آمــاده  ملــی  تیــم  اردوی  در  حاج صفــی،  احســان 

بازی های تیم ملی می شود.

 شرایط ناامن 
دلیل فسخ قرارداد والیبالیست ایرانی

شــرایط  دلیــل  بــه  ایــران  والیبــال  تیــم  بازیکــن 
نزدیکــی مــرز ترکیــه   نامناســب محــل زندگــی در 
ــا تیــم ترکیــه ای فســخ کــرد.  و ســوریه، قــراردادش را ب
میکائیــل تاجــر، بازیکــن 32 ســاله والیبــال ایــران چنــد 
مــاه پیــش بــا تیــم MSK Urfa ترکیــه قهرمــان لیــگ 
ایــن کشــور بــه توافــق رســید و بــا آن هــا قــرارداد امضــا 
کــرد؛ امــا در روزهــای گذشــته صحبت هایــی مبنــی بــر 
بازگشــت او بــه ایــران شــنیده شــد تــا اینکــه در نهایــت 
او قــراردادش را بــا تیــم ترکیــه ای لغــو کــرد. ایــن بازیکن 
بعــد از بازگشــت بــه ایــران بــا تیــم بازرگانی هــاوش گنبد 
بــه توافــق رســیده اســت. او از تیــم شــهرداری تبریــز هم 
ــرک  ــت ت ــاره عل ــل تاجــر درب پیشــنهاد داشــت. میکائی
تیــم ترکیــه ای قبــل از شــروع مســابقه های لیــگ ایــن 
کشــور گفــت: تیــم »یورفــا« ابتــدا ایــن ایــده را داشــت 
کــه چندیــن بازیکــن بــزرگ را بــه تیمــش اضافــه کنــد 
تــا بتوانــد جایــی در میــان 4 تیــم برتــر لیــگ این کشــور 
ــداده اســت. او در  داشــته باشــد؛ امــا ایــن اتفــاق رخ ن
ــی خــود  ــدات مال ــه تعه ــن باشــگاه ب ــزود: ای ــه اف ادام
ــا  ــه ای را ب ــل جلس ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــل نک ــم عم ه
مســئوالن ایــن تیــم برگــزار کردیــم و بــا توافــق قــرارداد 
را فســخ کردیــم. تاجــر در پایــان گفــت: شــرایط زندگــی 
مــن در آنجــا هــم خیلــی مناســب نبــود. بــه دلیــل اینکه 
محــل زندگــی ام در مــرز ســوریه و ترکیــه قــرار داشــت 
خانــواده ام آرامــش نداشــتند و مــن هــم تصمیــم گرفتــم 

بــه ایــران برگــردم.

استقالل، خلعتبری را نمی خواهد 
 مدیــر فنــی اســتقال اعــام 
باشــگاه  ایــن  کــه  کــرد 
جــذب  بــرای  تمایلــی 
خلعتبــری  محمدرضــا 
فــوالد  گســترش  مهاجــم 
از  پــس  نــدارد.  تبریــز 
جدایــی احتمالــی خلعتبــری 
از گســترش فــوالد، شــایعه شــده اســت کــه باشــگاه 
ــن را  ــن بازیک ــل ای ــم فص ــد دارد در نی ــتقال قص اس
جــذب کنــد. بــا ایــن حــال بهتــاش فریبــا ایــن شــایعه 
ــدارد و  ــر صحــت ن را تکذیــب کــرد و گفــت: »ایــن خب

ما هیچ برنامه ای برای جذب خلعتبری نداریم.«

 دو بازیکن خارجی 
در تمرینات نفت تهران

 دو هافبــک خارجــی در تمرینــات نفــت تهــران 
ــد. یــک هافبــک اهــل کشــور مالــی   شــرکت کرده ان
در  گذشــته  روز  از  ویکــروم  دیویــد  همچنیــن  و 
تمرینــات نفــت حضــور یافته انــد. علــی دایــی 
ــت  ــی وضعی ــس از بررس ــران پ ــت ته ــرمربی نف س
ایــن نفــرات طــی روزهــای آتــی نظــر خــود را 
ــن  ــش از ای ــرد. پی ــد ک ــام خواه ــا اع ــاره آن ه درب
دو دروازبــان خارجــی بــه تمرینــات ایــن تیــم آمــده 
ــی  ــی دای ــه هیچکــدام نتوانســتند نظــر عل ــد ک بودن

ــد. ــب کنن را جل

 مراسم قرعه کشی جام حذفی

 فوتبال برگزار شد
فوتبــال  حذفــی  جــام  رقابت هــای  قرعه کشــی 
ــه  ــس کمیت ــروان، رئی ــا به ــا حضــور غامرض کشــور ب
مســابقات، فریبــرز محمــودزاده، فتاحــی و نماینــدگان 
باشــگاه ها برگــزار شــد. طبــق قانــون تیمــی کــه 2 بــار 
متوالــی میزبــان باشــد، بایــد در بــازی بعــدی به شــهر 

ــرود.  تیــم حریــف خــود ب
برنامه مسابقات به شرح زیر است:

نفت مسجد سلیمان - پدیده
پیکان - آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز - شهرداری فومن
نساجی - نفت تهران
اکسین - ذوب آهن

فوالد یزد - فوالد خوزستان
قشقایی شیراز - آینده سازان برق نوین شیراز

ملوان - تراکتورسازی
استقال- مس کرمان

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزشی

اســتقال خوزســتان در فصــل گذشــته بــا ترکیبــی از 
بازیکنــان ناشــناخته و یــک مربــی جــوان و جاه طلــب 
ــران  ــال ای ــاوری، قهرمــان فوتب توانســت در کمــال ناب
شــود. ایــن تیــم محبــوب خوزســتانی در حالــی 
ــه ایــن قهرمانــی رســید کــه اگــر در ابتــدای فصــل  ب
ــه  ــود هم ــان می ش ــم قهرم ــن تی ــد ای ــه می ش گفت
ــال ورزش  ــا فوتب ــد. ام ــرا می خندیدن ــن ماج ــه ای ب
شگفتی هاســت. هــر چنــد روزهــای خــوش اســتقال 

ــان رســید. ــه پای ــی زود ب خوزســتان خیل
    ویسی و پورموسوی

اســتقال  قهرمانــی  از  پــس  هفتــه  دو  حــدود 
ــم جــدا شــد.  ــن تی ــدهللا ویســی از ای خوزســتان، عب
ــن موضــوع ســید ســیروس پورموســوی  ــس از ای پ
ســرمربی اســتقال خوزســتان شــد و تــاش او 
ــان  ــب بازیکن ــا اغل ــد ت ــث ش ــم باع ــئوالن تی و مس
اصلــی ایــن تیــم نظیــر محمــد طیبــی، رحیــم 
زبیــدی مهــدی  بیــت ســعید،   زهیــوی، حســن 

ــزا  ــی، فرشــاد ســاالروند، فرشــاد جانف ــال ماهین  دانی
ــای  ــه تیم ه ــال ب ــد انتق ــد قی ــل بع ــرای فص و ... ب
ــد. اســتقال خوزســتان لیــگ را خــوب  دیگــر را بزنن
شــروع کــرد و در بــازی ابتدایــی موفــق شــد بــا 
تراکتورســازی تســاوی کنــد و در بــازی بعــد اســتقال 

تهــران را در اهــواز شکســت داد تــا پورموســوی نشــان 
ــوده اســت. ــرای ویســی ب ــی ب ــد جانشــین خلف ده

    مشکالت مالی
مشــکات مالــی کــم کــم در ایــن تیــم پدیــدار شــد 
تــا بازیکنــان اســتقال خوزســتان، نــه تنهــا پولــی از 
ــد، بلکــه قــرارداد فصــل قبلشــان هــم  امســال نگیرن
 تســویه نکننــد. مشــکات مالــی پــای اســتاندار 
و نماینــده مجلــس را بــه ایــن تیــم کشــاند و از ایــن 
ــاردی  ــک 15 میلی ــا اســتاندار توانســت کم ــن، تنه بی
بــه ایــن تیــم بکنــد و بقیــه صحبت هــا در حــد حــرف 
 باقــی مانــد. اســتقال خوزســتان در پایــان 7 هفتــه 
7 امتیــاز بــه دســت آورده و در رده یازدهــم قــرار دارد؛ 
امــا مشــکات مالــی ایــن تیــم را احاطــه کــرده اســت 
و ممکــن اســت یــک فاجعــه و ســونامی بــرای ایــن 
تیــم داشــته باشــد تــا لســتر ایــران امپراتــوری خــود 

را تمــام شــده ببینــد.
    ابهام مدیر عامل

ترکیــب هیئــت مدیــره اســتقال خوزســتان بــه تازگی 
عــوض شــده و ممکــن اســت مدیــر عامــل ایــن تیــم 
ــون  ــی نتوانســته تاکن عــوض شــود. اینکــه گــروه مل
پولــی را بدهــد یــک مشــکل اســت؛ امــا اگــر مدیــر 

ــد  ــی بمان ــندش باق ــد در مس ــی بخواه ــل کنون عام
بایــد فکــری بــه حــال مشــکات مالــی بکنــد و اگــر 
قــرار باشــد مدیــر دیگــری بیایــد، بایــد مدیــری باشــد 
کــه بتوانــد منافــع اقتصــادی باشــگاه را تأمیــن کنــد.

    و باز هم مشکالت مالی
خوزســتان  اســتقال  کاپیتــان  محمدطیبــی، 
ــی  ــکل مال ــچ مش ــل هی ــل قب ــا فص ــد: »م می گوی

و خوشــحالی  موفقیــت  بــرای  تنهــا  و  نداشــتیم 
امســال  امــا  می رفتیــم؛  زمیــن  بــه  هــواداران 
ــد.  ــزه ای ندارن ــچ انگی ــا هی ــت. بچه ه ــه نیس این گون
مشــکات مالــی بــه جایــی رســیده اســت کــه 
ــد  ــد و می خواهن ــه ندارن ــول کرای ــا پ ــی بچه ه بعض
مشــکات  ایــن  جابه جــا کننــد.  را  خانه هایشــان 
تمرکــز مــا را بــه هــم زده اســت و البتــه از هــواداران 
ــد  ــد و حمایــت کنن ــه ورزشــگاه بیاین ــم ب انتظــار داری
ــد.« ــاد کنن ــا انتق ــه بنشــینند و تنه ــه در خان ــه اینک ن

    سقوط می کنیم
ــز  ــم نی ــن تی ــل ای ــوی، ســتاره فصــل قب ــم زهی رحی
 می گویــد: »مــن نمی دانــم چــرا این گونــه اســت 
و هیــچ پولــی بــه تیــم مــا نمی رســد. مــا 30 درصــد 
ــم.  ــی نگرفته ای ــال پول ــم و امس ــل داری ــل قب از فص
مگــر می شــود 6 مــاه پــول نگرفــت و تأثیــر بــر رونــد 

کار شــما نداشــته باشــد؟ 
ــن وضعیــت، اســتقال  ــی و ای ــن بی پول ــا ادامــه ای ب
خوزســتان نــه تنهــا نمی توانــد در جمــع مدعیــان 

ــد.« ــم می کن ــقوط ه ــه س ــد، بلک ــر باش حاض
حــال اگــر امــروز کســی بگویــد اســتقال خوزســتان 
امســال ســقوط می کنــد، کســی ایــن حــرف را یــک 
شــوخی می دانــد یــا ذهنــش را درگیــر می کنــد؟ 

قضــاوت بــا شــما...

روزهای سخت قهرمان فوتبال ایران

ذهنــی  برتــری  از  گزارشــی  در  فیفــا   ســایت 
و روانــی شــاگردان کــی روش نســبت بــه حریــف در 
ــی  ــم مل ــا ازبکســتان نوشــت. تی ــدار ب ــش از دی پی
ــود  ــدار خ ــومین دی ــنبه در س ــران پنجش ــال ای فوتب
ــد در  ــی بای ــام جهان ــی ج ــی انتخاب ــه نهای در مرحل

بــه  تاشــکند  در  ازبکســتان  مقابــل 
میــدان بــرود. ســایت فیفــا در آســتانه 
ــه  ــا ب ــه از رقابت ه ــن مرحل ــروع ای ش
ــه  بررســی دیدارهــای پیــش رو پرداخت
اســت و دربــاره دیــدار ازبکســتان و 
ایــران نوشــت: »ازبکســتان صدرنشــین 
دومــی  رده  ایــران  بــا  مصــاف  در 

ــد  ــد نتیجــه ای را کســب کن ــا بتوان ــدوار اســت ت امی
ــا بقیــه تیم هــا  کــه فاصلــه اش را در صــدر جــدول ب
بیشــتر کنــد. شــاگردان کارلــوس کــی روش در ایــن 
دیــدار بــا یــک برتــری ذهنــی وارد زمیــن می شــوند. 
کســب چهــار پیــروزی و یــک تســاوی و یــک 

ــد  ــان می ده ــی نش ــدار قبل ــش دی ــت از ش شکس
ــه  ــه مراتــب بهتــری نســبت ب ــران عملکــرد ب کــه ای
تیــم ازبکســتان داشــته اســت. بــا ایــن حــال رکــورد 
دو تیــم در مســیر جــام جهانــی یکســان بــوده 
اســت. ایــن دو تیــم در جــام جهانــی 2014 نیــز در 
ــروه  ــم همگ ــا ه ــی ب ــی انتخاب دور نهای
بودنــد کــه ایــران توانســت در ازبکســتان 
ــتان  ــود و ازبکس ــروز ش ــک گل پی ــا ی ب
ــران  ــم ای ــق شــد تی ــران موف ــز در ته  نی
ــد.  ــت ده ــه شکس ــن نتیج ــا همی را ب
برگــزار  شــرایطی  در  دیــدار  ایــن 
بــه نظــر می رســد دو  می شــود کــه 
ــا  ــه ب ــد ک ــود دارن ــت خ ــی را در نیمک ــم بازیکنان تی
ــازی  ــد سرنوشــت ب ــن می توانن ــه زمی ــا ب ورود آن ه
 را تغییــر دهنــد. الکســاندر گنریــخ از ازبکســتان 
ــران بازیکنانــی هســتند کــه  ــژاد از ای و رضــا قوچان ن
می تواننــد تعویــض طایــی تیمشــان لقــب بگیرنــد.

برتری روانی شاگردان کی روش مقابل ازبکستان
ــاد از  ــن انتق ــال ضم ــی فوتس ــم مل ــبق تی ــرمربی اس س
تبعیــض بــه وجــود آمــده بیــن فوتبــال و فوتســال گفــت: 
اگــر فوتســال اســتقال خــود را پیــدا نکنــد، مقــام ســومی 
ــاده اســت.  ــاق افت ــوده کــه اتف ــه ب ــان هــم یــک جرق جه
ــال  ــی فوتس ــم مل ــبق تی ــرمربی اس ــمس، س ــین ش حس

 ایــران، اظهــار کــرد: مشــکل بــزرگ فوتســال
ســازمان دهــی آن اســت. بــا اینکــه 16 
میلیــون فوتسالیســت ثبــت شــده در کشــور 
داریــم و از ایــن حیــث در فیفــا کشــور اول 
ــت  ــا ظرفی هســتیم، متاســفانه ســازمانی ب
ــن  ــد. بنابرای ــر آن را اداره می کن ــزار نف 100 ه
ــی  ــام جهان ــه در ج ــم همیش ــر بخواهی اگ

بدرخشــیم، بایــد مثــل اســپانیا و برزیــل ســازمان مســتقل 
فوتســال داشــته باشــیم کــه بتوانــد جوابگــوی خــاص ایــن 
ــان و داوران در  ــوزش مربی ــا آم ــون باشــد. طبیعت 16 میلی
همیــن حــد ســازمان کوچــک باقــی می مانــد. شــمس بــا 
بیــان اینکــه فدراســیون فوتبــال بایــد به فوتســال اســتقال 

ــه  ــا موقعــی کــه فوتســال تبدیــل ب بدهــد، تاکیــد کــرد: ت
یــک فدراســیون مســتقل یــا یــک نایــب رئیســی مســتقل 
ــیون  ــتقل از فدراس ــری مس ــم گی ــی تصمی ــود و توانای نش
فوتبــال را نداشــته باشــد، بایــد منتظــر همیــن جرقه هایــی 
باشــیم کــه یــک بــار در زمــان آقــای مایلــی کهــن و مــن 
ــار در زمــان آقــای ناظــم الشــریعه  و یــک ب
ــمس در  ــین ش ــت. حس ــاده اس ــاق افت اتف
ادامــه بــا انتقــاد شــدید از تبعیضــی کــه بیــن 
فوتبــال و فوتســال رخ داده، گفــت: مشــکل 
ــر  ــرادر بزرگ ت ــه ب ــت ک ــن اس ــی از ای ناش
تمــام امکانــات را در اختیــار دارد. لبــاس 
ــال اوســت  ــی خــوب م ــول و مرب خــوب، پ
و هیــچ توجهــی بــه بــرادر کوچک تــر نمی شــود. االن هــم 
ــر  ــرادر کوچک ت ــت؛ ب ــده اس ــروع ش ــه ها ش ــل مدرس فص
را نــه مدرســه غیرانتفاعــی ثبــت نــام کرده انــد و نــه 
ســرویس برایــش گرفته انــد. نــه لبــاس و کتــاب درســت 

ــازه کفشــش هــم ســوراخ اســت. و حســابی دارد، ت

چهارمحال و بختیاری 
 حمید باقری

ــال  ــتان چهارمح ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س ــب، رئی ــه غری ــر ذبیح ال  دکت
ــه خــود  ــی در مجموع ــای اقتصــاد مقاومت ــه برنامه ه ــاری، ضمــن اشــاره ب و بختی
ــدام  ــی، اق ــاد مقاومت ــوان »اقتص ــا عن ــال 95 ب ــذاری س ــاس نامگ ــر اس ــت: ب  گف
و عمــل« از ســوی مقــام معظــم رهبــری، مجموعــه جهــاد کشــاورزی بــا زیرســاخت 
ــی  ــی، توانســته موفقیت های ــودن در عرصــه اقتصــاد مقاومت  مناســب و پیشــگام ب

را در این عرصه کسب کند.
ــاد  ــه اقتص ــر پای ــاورزی ب ــاد کش ــای جه ــواره برنامه ه ــت: هم ــب گف ــر غری  دکت
ــای  ــداف و  برنامه ه ــده اه ــز ادامه دهن ــال نی ــده و امس ــاده ش ــا نه ــی بن مقاومت
اقتصــاد مقاومتــی خواهیــم بــود. ایــن برنامه هــا، بــر اســاس اقتصــاد پویــا تدویــن 
شــده و واردات محصــوالت کشــاورزی را از خــارج کاهــش داده اســت. مــا برنامه هــا 

ــه ســمت افزایــش صــادرات ســوق داده ایــم. را ب
ــی  ــی  و عمل ــول علم ــت اص ــودن و رعای ــان ب ــتفاده از دانش بنی ــا اس ــت: ب  وی گف
زیرســاخت اقتصــاد مقاومتــی را در جهــاد کشــاورزی تقویــت کرده ایــم؛ بــه 
ــه  ــور ب ــادی کش ــد اقتص ــته، رش ــال گذش ــاورزی در س ــش کش ــه در بخ ــه ای ک گون
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــم در اس ــن رق ــه ای ــی ک ــید؛ در حال ــد رس 5/6 درص
ــوده اســت؛ بیشــترین رشــد اقتصــادی را در بخــش کشــاورزی در  12/9 درصــد ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــری می ت ــه تعبی ــم. ب ــاص داده ای ــود اختص ــه خ ــور ب ــطح کش س
حوزه هــای مختلــف جهــاد کشــاورزی ایــن اســتان بیشــترین ارزش ایجــاد ثــروت 
ــاری بیشــترین اشــتغال زایی  ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی  را از آن خــود و جه

و تولید ثروت را در این استان مهیا کرده است.
ــه تولیــد محصــوالت  ــاری ب ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی رئیــس ســازمان جه
راهبــردی اشــاره کــرد و گفــت: از ســال گذشــته تاکنــون، بیــش از 11/5 میلیــون تــن 
خریــد تضمینــی گنــدم در کشــور داشــته ایم و بــا ذخیــره بیــش از 14میلیــون تــن 

نیــاز بیــش از یکســال گنــدم کشــور تامیــن شــده اســت.
ــه غریــب گفــت: در ســال جــاری 67 هــزار تــن خریــد تضمینــی گنــدم در  ذبیح ال
ــن  ــم در ســال گذشــته 59 هــزار ت ــن رق ــه ای ــاری داشــته ایم ک چهارمحــال و بختی
ــا یــک جهــش چشــمگیر  ــوده اســت کــه ب ــن ب و همچنیــن ســال93، 43هــزار ت

ــه رو هســتیم. آمــاری روب
ــادر  ــاری ص ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــوالت کش ــد محص ــش از80درص      بی

می شــود
 دکتــر ذبیح الــه غریــب بــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی ایــن اســتان اشــاره کــرد 
و گفــت: اســتان چهارمحــال و بختیــاری یــک درصــد مســاحت کشــور را داراســت 
ــد محصــول داشــته؛ جــزو اســتان هایی هســتیم  ــن تولی ــون ت و ســاالنه 3/1میلی
کــه کمتریــن اراضــی ســطح کشــت را داریــم و کمتــر از 14درصــد از اراضــی اســتان 
بیشــتر قابــل کشــت نیســت، ولــی بــا ایــن شــرایط در بســیاری از ســرانه های تولیــد 

محصــول کشــاورزی در ســطح برتــر کشــور قــرار داریــم.
 ایــن مســئول، ســرانه های تولیــد را مطلــوب دانســت و گفــت: پیش بینــی 
کرده ایــم امســال تولیــد بــادام نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یابــد و بــه رقــم 
27هــزار تــن برســد. از لحــاظ تولیــد ســرانه بــادام 20درصــد کل کشــور و رتبــه اول 

ــم.  ــه خــود اختصــاص داده ای کشــور را ب
ــه اول کشــوری را  ــزل آال، رتب ــی ق ــل ماه ــروری، مث ــت: در بحــث آبزی پ     وی گف
بــا تولیــد 20 درصــد کل تولیــد کشــور بــه دســت آوردیــم. همچنیــن در بحــث تولیــد 
شــیر، 220هــزار تــن تولیــد شــیر داریــم کــه از لحــاظ تولیــد رتبــه پنجــم و از لحــاظ 
ســرانه تولیــد رتبــه دوم و در تولیــد قــارچ خوراکــی توانســته ایم رتبــه پنجــم کشــوری 

را کســب کنیــم. 
     کشاورزان نباید دغدغه خرید محصوالتشان را داشته باشند

 دکتــر ذبیح الــه غریــب، یکــی از نگرانی هــای کشــاورزان را دغدغــه خریــد 
ــی محصــوالت کشــاورزی  ــد تضمین محصــوالت تولیدشــده دانســت و گفــت: خری
ــرار دارد  ــاد کشــاورزی ق ــه در دســتور کار وزارت جه ــی اســت ک  یکــی از موضوع های

و از آنجــا کــه عمــده محصــوالت کشــاورزی در اســتان، گنــدم، جــو و چغنــدر اســت 
مــا برنامــه حمایتــی و خریــد تضمینــی ایــن محصــوالت را انجــام داده ایــم؛ از ســوی 
دیگــر خریــد تضمینــی شــیر تولیدشــده در اســتان نیــز از دیگــر برنامه هایــی اســت 
ــام  ــار انج ــن اقش ــی از ای ــی حمایت های ــای تضمین ــا خریده ــته ایم ب ــه توانس ک

دهیــم.
     51هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی اســتان بــه سیســتم نویــن آبیــاری مجهــز 

شده اند
 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه کســب رتبــه دوم کشــوری در اجرای سیســتم 
 نویــن آبیــاری اشــاره و اضافــه کــرد: از آنجــا کــه ســال بارشــی خوبــی در چهارمحــال 
و بختیــاری نداشــتیم و الزامــا بایــد بــه ســمت صرفه جویــی در مصــرف آب برویــم 
ــن  ــه سیســتم نوی ــار از اراضــی کشــاورزی اســتان ب در برنامــه امســال، 5500 هکت
آبیــاری مجهــز شــد؛ ایــن پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 400میلیــارد ریــال اجرایــی 
ــوض  ــهیات باع ــد تس ــی 85 درص ــه حمایت ــبختانه در برنام ــد و خوش ــد ش خواه
بــه عهــده دولــت و مابقــی ســهم کشــاورزان خواهــد بــود کــه بــا شــرایط ویــژه ایــن 
تســهیات پرداخــت می شــود. دکتــر غریــب گفــت: بــرای هدررفــت و صرفه جویــی 
ــن سیســتم  ــی شــدن ای ــا عملیات ــم؛ ب ــد میکــرو را در نظــر گرفته ای آب روش جدی
بــدون اینکــه تبخیــر و از بیــن رفتــن آبــی داشــته باشــیم، گیــاه بــه صــورت مســتقیم 
 آبیــاری خواهــد شــد. بــا ایــن روش 50 درصــد در مصــرف آب صرفه جویــی 

می شود و 20درصد تولیدات گیاهی را افزایش می یابد.
     چهارمحــال و بختیــاری از90واحــد صنایــع تبدیلــی کشــاورزی بهــره 
ــت  ــاری از فعالی ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی ــس ســازمان جه ــرد    رئی می ب
 90 واحــد صنایــع تبدیلــی کشــاورزی خبــر داد و گفــت: ایــن واحدهــا نقــش عمــده 
 و موثــری در اشــتغال زایی و ارزش افــزوده داشــته اند و بــا حمایــت از ایــن واحدهــا 
و راه انــدازی واحدهــای دیگــر می توانیــم کشــاورزی اســتان را بــه ســمت پیشــرفت 
ببریــم. غریــب گفــت: عمــده تســهیات اعطایــی بــه بخــش کشــاورزی بــه 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــع تبدیل ــای صنای واحده
    اصالح الگوی کشت، بهترین روش برای تولید بیشتر است

ایــن مســئول گفــت: بــا توجــه بــه تغییــر و کاهــش بــارش و کمبــود آب، بایــد بــه 
ــر ســرما ــه در براب ــی ک ــد گونه های ــا تولی ــم و ب  ســمت اصــاح الگــوی کشــت بروی

آفــت و کــم آبــی مقاوم ترنــد، محصــوالت بیشــتری را برداشــت کنیــم. وی اضافــه 
ــت  ــا پرداخ ــرد و ب ــم ک ــژه خواهی ــت وی ــزا، حمای ــدگان کل ــا از تولیدکنن ــرد: م ک
تســهیات ویــژه و خریــد تضمینــی، کشــاورزان را در چترحمایتــی قــرار خواهیــم داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

فراخوانچهارمحال و بختیاری، بیشترین رشد اقتصادی کشور را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است
واجد شرایط جهت صدور  افراد  انتخاب  و  آزمون  برگزاری  به  نسبت  دارد  نظر  در  اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت 
»پروانه صاحیت نظارت بر حفاری، لوله گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب« اقدام نماید. لذا 
از متقاضیان دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 20 مهر 1395 مدارک زیر را به نشانی: اصفهان- پل خواجو- ابتدای 
بلوار آبشار اول- ساختمان شماره 2 شرکت آب منطقه ای اصفهان- دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب، پست 

سفارشی نمایند. زمان آزمون پس از بررسی مدارک متعاقبا اعام خواهد شد.
شرایط و مدارک مورد نیاز:

-تابعیت ایران و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسامی  ایران
-متدین به دین مبین اسام و یا یکی از ادیان رسمی  کشور

-ساکن استان اصفهان
-تصویر مصدق شناسنامه از تمام صفحات

-تصویر مصدق کارت ملی پشت و رو
-تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان

-دو قطعه عکس سه در چهار
-تصویر مصدق مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در یکی از رشته های آب های زیرزمینی، زمین شناسی و معدن

-ارائه حداقل سه سال سابقه کار مرتبط مستند به پرداخت بیمه
-ارائه درخواست کتبی مطابق فرم پیوست شماره 1 تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمی 

 -عدم اشتغال به کار رسمی  و قراردادی در سازمان ها، ادارات و شرکتهای دولتی به استثناء اعضای هیئت علمی  
و تحقیقاتی )مندرج در فرم پیوست شماره 1 تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمی(

-نداشتن سهام و عدم اشتغال در شرکت های حفاری )مندرج در فرم پیوست شماره 1 تکمیل شده در دفترخانه 
اسناد رسمی(

نکات مهم: 
1-متقاضی بایستی قادر مسافرت به نقاط مختلف استان و اقامت شبانه در محل باشد. بدیهی است متقاضی 

بایستی شرایط جسمی  مناسب این امر را دارا باشد.
2-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر در مراحل بعدی الزامی  است.

عضویت  یا  و  ناظر  مهندسین  تشکل  ایجاد  به  نسبت  باید  نظارت  پروانه صاحیت  دریافت  به محض  3-افراد 
تایید  مورد  خصوصی-  بخش   - نظارت  موضوع  با  مرتبط  و  معتبر  مهندسی  نظام های  یا  تشکل ها  از  یکی   در 
 و منتخب شرکت آب منطقه ای اصفهان اقدام نمایند تا امکان استفاده از خدمات آنان برای امر خطیر نظارت میسر 

باشد.

نوبت اول

م الف 5731

روابط عمومی  شرکت آب منطقه ای اصفهان

مشکالت فوتسال ایران از نگاه شمس
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ــرف  ــی از مص ــمومیت ناش ــی  مس ــا، اپیدم ــن روزه ای
مــواد مخــدر ُســرب دار ، نگرانــی زیــادی در جامعــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــده ای ب ــرا ع ــت؛ زی ــرده اس ــاد ک ایج

باخته انــد. جــان 
اگرچــه قاچــاق مــواد مخــدر و پدیــده اعتیــاد مســبوق 
بــه شــرایط و نظــام اجتماعــی اســت، امــا امــروزه ایــن 
پدیــده متاثــر از باندهــای مافیایــی و دســت های پنهــان 
ــی برخــوردار شــده کــه ســازمان  ــان پیچیدگی های از چن
ــم ســازمان یافته  ــه جرائ ــل متحــد هــم آن را از جمل مل
ــه صــدور کنوانســیون ها و عقــد  تلقــی کــرده و اقــدام ب
پروتکل هــای مختلــف بــرای مقابلــه بــا آن کــرده اســت.

اجتماعــی  فرهنگــی،  جغرافیایــی،  علــل  جملــه   از 
و اقتصــادی کــه می تــوان بــرای پیشــرفت ایــن پدیــده 
در جامعــه عنــوان کــرد قــرار داشــتن در مســیر ترانزیــت 
ــای  ــی مرزه ــداد فیزیک ــف در انس ــدر، ضع ــواد مخ م
ــتری  ــق خاکس ــینی و مناط ــده حاشیه نش ــرقی، پدی ش
بحران هــای خانوادگــی، بی سرپرســتی خانواده هــای 
زندانیــان، سســت بــودن مبانــی اعتقــادی، فقــر فرهنگی 
ــانی  ــی و انس ــای اخالق ــه ارزش ه ــدی ب ــدم پایبن و ع
ــترده در  ــت گس ــمت فعالی ــه س ــراد را ب ــه اف ــت ک اس

ــد. ــوق می ده ــدر س ــواد مخ ــاق م ــث قاچ بح
اینکــه قاچاقچیــان مــواد مخــدر هــر روز بــا شــگرد های 

مختلفــی اقــدام بــه زمین گیــر کــردن بســیاری از مــردم 
بــا فــروش انــواع مــواد افیونــی می کننــد، یــک مســئله 
اســت و فــروش مــواد مخــدری کــه هــر روز بــه صــورت 
تقلبــی یــا آغشــته بــه مــواد خطرنــاک دیگــر نیــز وارد 
ــه  ــر دیگــری اســت ک ــازار می شــود، مســئله پیچیده ت ب

بایــد بــه صــورت خــاص بــر روی آن بحــث شــود.
اخبــار حاکــی از آن اســت کــه ایــن روز هــا، قاچاقچیــان 
مــواد مخــدر بــه دلیــل ارزانــی ُســرب، تریــاک را بــا ایــن 
ــه  ــد ک ــوط می کنن ــف مخل ــورت نصف نص ــه ص ــاده ب م
درنتیجــه معتــادان پــس از مصــرف مســموم می شــوند 
ــن  ــان از بی ــز آن ــت مغ ــه و در نهای ــال، کلی ــد، طح و کب

مــی رود. 
عالئــم مســمومیت ُمزمــن بــا ُســرب شــامل کم خونــی 
ُمزمــن  یبوســت  شــکم،  درد  بی حالــی،  و   ضعــف 
ضعــف  حتــی  و  مفصلــی  و  اســتخوانی  دردهــای 

اســت. عضالنــی 
بــر اســاس مطالعــات پزشــکان اگرچــه بــدن مــا روزانــه 
بــه 3 میلی گــرم ُســرب نیــاز دارد، امــا اگــر یــک معتــاد 
بخواهــد نیم گــرم تریــاک مصــرف کنــد، 500 میلی گــرم 
)نیــم گــرم( ُســرب بــه بدنــش وارد می شــود کــه ایــن 

ــه  ــه دلیــل وارد شــدن 150 برابــری ســرب ب موضــوع، ب
ــه  ــن زمین ــد در ای ــت و بای ــاک اس ــیار خطرن ــدن بس ب
اقدامــات جــدی توســط نهادهــای مربوطــه بــرای 
جلوگیــری از چنیــن مــوادی بــه جامعــه انجــام شــود. با 
ــی  ــای خون ــر روی نمونه ه ــه ب ــی های صورت گرفت بررس
ــگاه های  ــه آزمایش ــتان ب ــژه در تابس ــال، به وی ــه امس ک
ــوارد  ــان ارجــاع شــد، م ــز بهداشــت اســتان اصفه مراک
ــه مصــرف مــواد  ــاد ب ــادی از مســمومیت افــراد معت زی

مخــدر ُســرب دار اثبــات شــد.
عضــو گــروه مطالعــات اعتیــاد مرکــز تحقیقــات پزشــکی 
ــر  ــای اخی ــه گزارش ه ــاره ب ــا اش ــز ب ــور نی ــی کش قانون
ــرب دار در  ــواد ُس ــه م ــادان ب ــمومیت معت ــاره مس درب
بعضــی اســتان های کشــور، دربــاره وجــود ُســرب 
در تریــاک، شیشــه و هروئیــن و مســمویت ناشــی 
ــت:  ــدار داد و گف ــواد هش ــن م ــود در ای ــرب موج از ُس
آزمایش هــای صورت گرفتــه در 6 ماهــه امســال نشــان 
ــرف  ــل مص ــه دلی ــران، ب ــن در ته ــرگ 12 ت ــه م داد ک
تریــاک ُســرب دار بــوده اســت کــه ایــن موضــوع بــرای 

ــود. ــی می ش ــدی تلق ــدار ج ــک هش ــه ی جامع
احمدرضــا قدیــرزاده بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد مــرگ 
ناشــی از ســوء مصرف مــواد مخــدر در اســتان اصفهــان 
ــت ــوده اس ــر ب ــال 26 نف ــت امس ــاه نخس ــی دو م  ط

ــواد  ــرف م ــی از مص ــمومیت ناش ــی  مس ــزود: اپیدم اف
ــاد  ــه ایج ــادی در جامع ــی زی ــرب دار ، نگران ــدر ُس مخ
ــان  ــل ج ــن دلی ــه همی ــده ای ب ــرا ع ــت؛ زی ــرده اس ک

باخته انــد.
اگرچــه  معتقدنــد  کارشناســان  زمینــه  همیــن  در 
ــواد  ــوء مصرف م ــی از س ــوت ناش ــل ف ــترین دلی بیش
مخــدر، وقفــه تنفســی اســت، امــا مســمومیت ناشــی 
از مــواد مخــدر ُســرب دار، ُمزمــن و دارای عالئــم بالینــی 
بــوده و فــرد بــا مراجعــه بــه مراکــز درمانــی، قابــل عــالج 

اســت.

ترفندهای جدید قاچاقچیان مواد مخدر برای گرانفروشی

 مواد مخدر ُسرب دار، بالی جان معتادان

 میانگین مصرف آب در ایران

 دو برابر جهان
حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــور م ــرف در کش ــوی مص الگ
گفــت:  نیســت،  مناســب 
ــران  میانگیــن مصــرف آب در ای
مصــرف  میانگیــن  برابــر  دو 
جهانــی اســت. معصومــه ابتــکار 
رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت در حاشــیه مراســم 
 امضــای تفاهم نامــه همکاری هــا بــا ســتاد امــر بــه معــروف 
ــتباه  ــه اش ــا ب ــور م ــت: در کش ــار داش ــر اظه ــی از منک و نه
مصرف گرایــی، مــالک توســعه یافتگی تلقــی می شــود و ایــن 
ــکل  ــا مش ــرف آب ب ــوی مص ــا در الگ ــده ت ــث ش ــاق باع اتف
مواجــه شــویم. ابتــکار ادامــه داد: بــا اینکــه ایــران یــک درصــد 
ــود  ــه خ ــان را ب ــت جه ــد جمعی ــک درص ــان و ی ــاک جه خ
اختصــاص داده، امــا در میــزان آب شــیرین و منابــع آبــی بــا 
ــط  ــه فق ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــه اس ــمگیری مواج ــود چش کمب
حــدود 4 دهــم درصــد مســاحت کشــورمان را منابــع آبــی بــه 
اختصــاص داده اســت. وی تاکیــد کــرد: میانگیــن مصرف آب 
در ایــران دو برابــر میانگیــن مصــرف جهانــی اســت و در 
ــر رســیده اســت.  ــار براب ــا چه ــه دو ت ــی ب ــاط حت بعضــی نق
ــوی  ــزود: الگ ــط زیســت اف ــت محی ــس ســازمان حفاظ رئی
اشــتباه مصــرف آب، فقــط بــه شــهر اختصــاص نــدارد؛ چــرا 
ــیه  ــاورزان حاش ــری آب کش ــم براب ــه و نی ــرف س ــه مص ک
ــاز واقعی شــان، باعــث شــده  ــه نســبت نی دریاچــه ارومیــه ب

تا دریاچه ارومیه با این وضعیت مواجه شود.

ترخیص خودروها و موتورسیکلت های 

توقیفی در هفته ناجا
ــت:  ــا گف ــور ناج ــس راه ــس پلی ــری، رئی ــی مه ــردار تق س
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه ناجــا و بــه منظــور تعمیــق 
ــی  ــاد عموم ــای اعتم ــرای ارتق ــردم ب ــا م ــان ب ــاط کارکن ارتب
 جامعــه بــه پلیــس و همچنیــن تشــویق راننــدگان بــه 
ــی و رانندگــی، خودروهــا  ــررات راهنمای ــن و مق ــت قوانی رعای
و موتورســیکلت هایی کــه صرفــا بــه علــت ارتــکاب تخلفــات 
رانندگــی توســط پلیــس راهنمایــی و رانندگــی متوقــف و بــه 
ــا 95/۷/1۷  ــا ت ــه ناج ــده اند، در هفت ــت ش ــگ هدای پارکین
از طریــق رســانه های  مناســب  اطالع رســانی  انجــام  بــا 
ــف  ــده توقی ــان باقی مان ــدت زم ــودگی م ــا بخش ــتانی ب اس
ــا  ــن خودروه ــکان ای ــزود: مال ــوند. وی اف ــص می ش  ترخی
داشــتن  دســت  در  بــا  می تواننــد  موتورســیکلت های  و 
مــدارک و داشــتن بیمه نامــه معتبــر شــخص ثالــث بــه 
واحــد ترخیــص پلیــس راهــور محــل توقیــف مراجعــه و برای 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــه خ ــیله نقلی ــص وس ترخی

اخبار کوتاه

 کمترین میزان حقوق پرستاران 
2 میلیون تومان تعیین شد

وزیـــر  پرســـتاری  معـــاون 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــن  ــرد: کمتری ــالم ک ــکی اع پزش
میـــزان حقــــوق دریـافتـــی 
اســـاس  بـــر  پرســتـــاران 
بخشـنـامـه هـــای ابـــالغی، 2 
ــن شــد و  ــان تعیی ــون توم میلی
در حکــم کارگزینــی آنــان نبایــد کمتــر از ایــن میــزان لحــاظ 
شــود. محمــد میرزابیگــی افــزود: میــزان کارانــه پرســتاران نیز 
در دولــت یازدهــم بــه طــور میانگیــن 3 برابــر افزایــش یافتــه 
ــان  ــهم کارکن ــت، س ــن دوره وزارت بهداش ــل از ای ــت. قب اس
ــتان های  ــی و بیمارس ــز درمان ــه در مراک ــک از کاران غیرپزش
معــدودی 5 / 22 درصــد و ایــن ســهم در اغلــب مراکــز، کمتــر 
از ایــن میــزان بــود کــه االن بــه 2۷ درصــد و در مجمــوع )بــا 
در نظــر گرفتــن نیروهــای اورژانــس( بــه 29 درصــد رســیده 
اســت. میرزابیگــی بــا اشــاره بــه کمبــود 295 هــزار پرســتار در 
کشــور ادامــه داد: بــرای جبــران ایــن کمبــود از ابتــدای طــرح 
تحــول ســالمت تاکنــون، 16 هــزار پرســتار در بیمارســتان های 
دولتــی بــه کار گرفتــه شــدند کــه از ایــن تعــداد، 9 هــزار تــن 
بــرای افزایــش بــار مراجعــات و ۷ هــزار تــن بــرای فعالیت در 

بخش های بیمارستانی در نظر گرفته شده اند.

علل گرایش مردان به دو همسری
ناهیــد کرمــی، مشــاور خانــواده، مهم تریــن علــل گرایــش 
مــردان بــه داشــتن همســر دوم را تنوع طلبــی، به ویــژه در 
مردانــی بــا موقعیــت اقتصــادی مطلــوب برشــمرد. ناهیــد 
ــالل مانیــک  ــی شــامل اخت ــالالت روان ــرد: اخت ــار ک کرمــی  اظه
یــا  دون ژوانیســم  اختــالل  و  شــیدایی  و  سرخوشــی  یــا 
ــوی  ــی ق ــد عاطف ــود پیون ــی، نب ــیفته، نازای ــخصیت خودش ش
ــر  ــد پس ــتن فرزن ــا، نداش ــردمزاجی خانم ه ــن، س ــان زوجی می
از دیگــر علــل گرایــش مــردان بــه داشــتن همســر دوم اســت. 
ــرد  ــاره ک ــردان اش ــی م ــری در زندگ ــوارض چندهمس ــه ع وی ب
ــالالت  ــرد، اخت ــی ف ــرس در زندگ ــدن ت ــود آم ــه وج ــت: ب و گف
ــک  ــث ش ــه باع ــان کاری و دروغ ک ــه، پنه ــای روزان  در کارکرده
ــد و ســوءظن در همســر اول می شــود، ایجــاد اضطــراب  و تردی
در بیــن کــودکان در خانــه، از بیــن رفتــن جایــگاه و ارزش پــدر 
ــن  ــی و از بی ــت در زندگ ــدن کیفی ــم ش ــواب، ک ــالل در خ اخت
رفتــن اعتبــار و آبــروی مــرد در بیــن همــکاران، از عــوارض تعــدد 
زوجــات اســت. وی بــا تأکیــد بــر آموزش هــای پیــش از ازدواج 
تصریــح کــرد: دختــران و پســران بایــد مهارت هــای زندگــی را از 
پایــه حتــی از ســنین کــم آمــوزش ببیننــد. وی بــه پررنــگ کردن 
کارگاه هــای آمــوزش مهارت هــای زندگــی در بیــن زوجین اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: اگــر بــا همــکاری نهادهــای مختلــف چنیــن 
کارگاه هایــی برگــزار شــود، نتیجــه مطلوب تــری خواهیــم گرفــت.

اخبار کوتاه

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا بــا اشــاره 
گفــت:  تصادفــات  جان باختــگان  میــزان  کاهــش  بــه 
طبــق آمــار پزشــک قانونــی، 22 درصــد از جان باختــگان 
تصادفــات را عابــران پیــاده تشــکیل می دهنــد. ســردار 

تقــی مهــری همزمــان بــا هفتــه نیــروی 
گفــت:  حادثــه  بــدون  روز  در  انتظامــی و 
انتظامی برنامه هــای  نیــروی  هفتــه  در 
متعــددی را پیش بینــی کرده ایــم؛ یکــی از 
ــگ  ــی فرهن ــوزش همگان ــا آم ــن برنامه ه ای
ترافیــک و آشــنایی بــا مقــررات رانندگــی 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت ک ــوزان اس ــه دانش آم ب

ــر  ــزود: از دیگ ــود. وی اف ــام می ش ــرورش انج ــوزش و پ آم
اقدامــات پلیــس راهنمایــی و رانندگــی و آمــوزش و پــرورش 
ــن اســت کــه اگــر پلیس هــای مدرســه کــه آموزش هــای  ای
 کافــی را در ایــن خصــوص دیده انــد، تخلفــات رانندگــی 
را گــزارش دهنــد ایــن تخلفــات ثبــت خواهــد شــد و متخلــف 

ــود.  ــه می ش ــی جریم ــی و رانندگ ــس راهنمای ــرف پلی از ط
ســردار مهــری بــا اشــاره بــه اینکــه راننــدگان ســرویس های 
ــای  ــتن مهارت ه ــن از داش ــان یافت ــس از اطمین ــدارس پ م
انتخــاب  راننــده ســرویس مدرســه  عنــوان  بــه  کافــی 
بعضــی  روزهــا،  ایــن  در   شــده اند، گفــت: 
مدرســه  مســیر  بــا  هنــوز  خانواده هــا  از 
نکرده انــد؛  پیــدا  آشــنایی  خــود  فرزنــدان 
بــه همیــن دلیــل شــاهد حجــم ترافیــک 
بــه  هســتیم.  کالن شــهرها  از  بعضــی  در 
ــدان  ــرای فرزن ــم ب ــه می کن ــا توصی خانواده ه
خــود از ســرویس مدارســی اســتفاده کننــد کــه 
متعلــق بــه مدرســه اســت. وی گفت: ســاالنه 1.5 میلیــون نفر 
گواهینامــه رانندگــی دریافــت می کننــد. از ســال ۸4 تــا ســال 
ــگان  ــر جان باخت ــزار نف ــه 11 ه ــب ب ــش قری ــاهد کاه 94 ش
تصادفــی بودیــم و طبــق آمــار 22 درصــد از کســانی کــه جــان 

ــتند. ــاده هس ــران پی ــد، عاب ــت می دهن ــود را از دس خ

معــاون مرکــز ســالمت محیــط و کار وزارت بهداشــت همزمــان 
بــا آغــاز محــرم حســینی، از تشــدید بازرســی های بهداشــتی 
از مســاجد، تکایــا و هیئت هــای عــزاداری خبــر داد. محســن 
ــان  ــی کارشناس ــش بازرس ــه افزای ــاره ب ــن اش ــادی ضم فره

محــرم  ماه هــای  در  محیــط   بهداشــت 
و صفــر اظهــار کــرد: وزارت بهداشــت طــی 
بهداشــتی  معاونت هــای  بــه  بخشــنامه ای 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور 
ــرل  ــرای کنت ــا ب ــت ت ــته اس ــا خواس از آن ه
مــوارد مرتبــط بــا آب و غــذا در هیئت هــا 
مســاجد و تکایــا اقداماتشــان را تشــدید کنند. 

ــته  ــد روز گذش ــز از چن ــط نی ــت محی ــیار بهداش ــای س تیم ه
ــد.  ــش داده ان ــاط افزای ــن نق ــر ای ــود را ب ــای خ کنترل ه

وی افــزود: کنترل هــای عمــده بهداشــتی از شــبکه آب شــرب 
ــه اســتفاده از یــخ دارنــد ــر نقــاط گرم تــر کــه مــردم نیــاز ب  ب

ــا در  ــن کنترل ه ــادی از ای ــش زی ــن بخ ــز دارد. همچنی تمرک

هیئت هــا، مســاجد، تکایــا و نظــارت بــر نــذورات مــردم انجــام 
ــد.  ــذا می رس ــخ غ ــه طب ــروع و ب ــح دام ش ــود و از ذب می ش
ــزاداری  ــم های ع ــزاری مراس ــعت برگ ــه وس ــاره ب ــا اش وی ب
در ســطح کشــور ادامــه داد: بــه علــت خودجــوش بــودن ایــن 
مراســم  در کشــور، توصیــه می کنیــم بهداشــت 
ابــزار  و  غذایــی  مــواد  بهداشــت   فــردی، 
و تجهیــزات مــورد اســتفاده حتمــا رعایــت 
بهداشــت  کارشناســان  نظارت هــای  شــود. 
ــا  ــرل دارد. آن ه ــه مشــاوره و کنت ــط، جنب محی
ــی  ــوند غذای ــه ش ــه متوج ــی ک ــط در صورت فق
دارای مشــکل اســت، مداخلــه می کننــد. ماننــد 
ــمت ها،  ــی قس ــدیم در بعض ــور ش ــه مجب ــته ک ــال گذش س
ــار  ــا انتظ ــم. م ــا کنی ــاد را امح ــه فس ــکوک ب ــای مش غذاه
ــی  ــی و قضائ ــای حقوق ــرای برخورده ــکاران ب ــادی از هم زی
نداریــم، مگــر در مــوارد خــاص. بیشــترین راه بهداشــت مــواد 
غذایــی، همــکاری متولیــان هیئت هــا، مســاجد و تکایاســت.

دادنامه 
شماره   1395/05/10  : تنظیم  تاریخ   95099۷0351500۷20  : دادنامه  شماره 
کالسه  93145۸پرونده   : شعبه  بایگانی  شماره   93099۸035150135۷  : پرونده 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه   93099۸035150135۷
ایرجی  پدرام  آقای   : خواه  نظر  تجدید   95099۷0351500۷20 شماره  نهایی  تصمیم 
سوپر  انقالب  میدان  آزادگان  بلوار  شهر  ویال  آباد  نجف  نشانی  به  اسداله  فرزند 
المکان  مجهول  نشانی  به  مسعود کامالن  آقای   : خوانده  نظر  تجدید  ساینا  گوشت 
عنایت  با  دادگاه  چک  وجه  مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  1.مطالبه   : ها  خواسته 
رای  بصدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  جامع   به 

می نماید . 
رای دادگاه

دادنامه  به  نسبت  اسداله  فرزند  ایرجی  پدرام  آقای  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در 
نظر  تجدید  دادخواست  اینکه  به  باتوجه  شماره 1394/10/15-94099۸0351501493 
وصف  با  و  بوده  نقص  دارای  خوانده  نظر  تجدید  آدرس  ارائه  عدم  جهت  از  خواهی 
به  مستندا  ننموده  اقدام  نقص  رفع  به  نسبت  خواه  نظر  تجدید  اخطاریه  واقعی  ابالغ 
تبصره 2 ذیل ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 23-

60/04/06 قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر و اعالم می گردد. این رای ظرف 
اصفهان استان  نظر  تجدید  دادگاه محترم  در  اعتراض  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   بیست 

 می باشد .
 شماره : 20165/ م الف رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان محمد رضا 

راجی
)آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح (

شماره نامه : 9510110351001450 شماره پرونده : 94099۸0351000523 شماره بایگانی 
10 شعبه  پرونده کالسه 9405۸۷ ح  تنظیم :1395/0۷/03 در  تاریخ  شعبه :9405۸۷ 
دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان آقای غالمرضا تقی آبادی نسبت به دادنامه شماره 
94099۷0351002025 مورخ 1394/11/29  تجدید نظر خواهی نموده است و از آنجایی 
خوانده  نظر  تجدید  تقدیمی  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  در  خواه  نظر  تجدید  که 
المکان اعالم نموده است و تقاضای نشر  آبادی کرکوندی را مجهول  محمد رضا تقی 
آگهی نموده است لذا دفتر شعبه با تجویز ماده ۷3قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
را در یکی از جراید منتشر میکند تا تجدید نظر خوانده مذکور ظرف مهلت ده روز پس 
ثانی  اعالم نشانی خود نسخه  با  و  به دفتر شعبه مراجعه  روزنامه  آگهی در  انتشار  از 
دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمایم آن را تحویل بگیرد در غیر این صورت پس از 
انقضای مهلت اعالم شده پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم تجدید نظر استان 

اصفهان ارسال خواهد شد /. 
شماره : 201۸4/ م الف دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی ( اصفهان محسن 

فرهادیان
دادنامه 

کالسه پرونده:95-416شماره دادنامه:536 مورخ 95/6/2 
مرجع رسیدگی:شعبه 2۷ شورای حل اختالف اصفهان

خواهان:محمد عمادی نشانی:اصفهان خ آتشگاه کوچه شهید کشاورز کوچه ۷ تیر پالک 
۸4

خوانده:جالل قهرمانیان نشانی مجهول المکان
خواسته مطالبه وجه چک شماره 5۷3469 مورخ 94/4/20 به مبلغ 169/000/000 ریال 

به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای محمد عمادی به طرفیت آقای جالل قهرمانیان  به خواسته 
مطالبه مبلغ 169/000/000 ریال وجه چک شماره ی 5۷3469 مورخ94/4/20    به عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 19۸ و515و519و522 قانون ایین 
بابت اصل  دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده پرداخت مبلغ169/000/000 ریال 
خواسته و 2/495/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف94/4/20 تا تاریخ اجرای حکم و مبلغ 120/000 
ریال هزینه های نشر آگهی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 
شماره : 2020۷/ م الف

قاضی شعبه 2۷ شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه 

کالسه پرونده:414-95
شماره دادنامه:53۷ مورخ 95/6/2 

مرجع رسیدگی:شعبه 2۷ شورای حل اختالف اصفهان
خواهان:محمد عمادی نشانی:اصفهان خ آتشگاه کوچه شهید کشاورز کوچه ۷ تیر پالک 

۸4
خوانده:زالی قهرمان نیا نشانی مجهول المکان

مبلغ  به   94/12/ مورخ5   14696۷ شماره  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته 
152/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورای حل اختالف
در خصوص دعوی آقای محمد عمادی به طرفیت آقای زالی قهرمان نیا  به خواسته 
مطالبه مبلغ 152/000/000 ریال وجه چک شماره ی 14696۷ مورخ94/12/5    به عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 19۸ و515و519و522 قانون 
ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده پرداخت مبلغ 152/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و2/240/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف94/12/5 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه های 
نشر آگهی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
شماره : 20206/م الف

قاضی شعبه 2۷  شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه 

کالسه پرونده:95-415شماره دادنامه:535مورخ 95/6/2 
مرجع رسیدگی:شعبه 2۷ شورای حل اختالف اصفهان

خواهان:محمد عمادی نشانی:اصفهان خ آتشگاه کوچه شهید کشاورز کوچه ۷ تیر پالک 
۸4

خوانده:زالی قهرمان نیا نشانی مجهول المکان
مبلغ  به  مورخ94/4/25   14695۷ شماره  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته 

130/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای محمد عمادی به طرفیت آقای جالل قهرمان نیا  به خواسته 
مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه چک شماره ی 14695۷ مورخ94/4/25    به عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 19۸ و515و519و522 قانون 
بابت  ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده پرداخت مبلغ130/000/000 ریال 
اصل خواسته و 1/910/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف94/94/25 تا تاریخ اجرای حکم مبلغ 120/000 
ریال و هزینه های نشر آگهی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .
شماره : 20205/ م الف

قاضی شعبه 2۷ شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه 

شماره   1395/06/29: تنظیم  تاریخ   95099۷035150100۷  : دادنامه  شماره 
کالسه  پرونده   950246  : شعبه  بایگانی  شماره   95099۸03515001۸9  : پرونده 
95099۸03515001۸9 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
شماره 95099۷035150100۷ خواهان : آقای روح اله حیدری خوزانی فرزند حسن به 
اباد – خیابان 34 – صنایع سنگ آرش با  نشانی اصفهان – شهرک صنعتی محمود 
کدپستی ۸161164491 و ش ملی 1141604965 همراه 09132026596 خوانده :آقای 
امیر حسین شهری پور فرزند حسن به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه 
خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه تصمیم دادگاه 
: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 

مبادرت به انشا رای می نماید 
رای دادگاه

آقای روح اله حیدری خوزانی فرزند حسن به طرفیت آقای امیر حسین شهری پور 
فرزند حسن دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و ده میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 69۸496-1395/02/30 از جاری 0103046213004 به عهده بانک 
صادرات ایران به انضمام خسارات  دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است . خوانده 
به  نسبت  ایرادی  و  نکرده  رسیدگی شرکت  در جلسه  اخطاریه  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
مستندات تقدیم ننموده است . با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 
19۸؛ 515؛ 519؛522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت دویست 
و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته ؛ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان 
و صول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه 
خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی و هفت میلیون و سیصد و پنجاه و شش 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی 
و سپس ظرف  دادگاه  در همین  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز پس  بیست  ظرف 
انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر  از  بیست روز پس 

استان اصفهان می باشد .
اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   15 رئیس شعبه  الف  م   /20166:  شماره 

محمد رضا راجی

دادنامه
شماره  تنظبم:1395/05/19  تاریخ  دادنامه:95099۷0353300۸16  شماره 
کالسه:  پرونده  شعبه:930634  بایگانی  شماره  پرونده:92099۸0359501۸42 
جزایی  اصفهان)10۷  شهر  دو  کیفری  دادگاه   10۷ شعبه   92099۸0359501۸42
نهایی شماره 95099۷0353300۸16 شکات:1. بهشتی تصمیم  سابق(-مجتمع شهید 

خ  اصفهان  نشانی  به  احمد  سید  فرزند  نژاد  بهشتی  حسین  محمد  سید  آقای 
دوز  خز  امیرحسین  2.آقای   196 پ  فروشی  جواهر  روبروی کوی ش  لبنان  مسجد 
رضا  حمید  3.آقای  پ24  سپهر  عافیت کوی  خ  فردوسی  خ  نشانی  به  احمد  فرزند 
مجتمع  زهره  خ  بهارستان  جدید  شهرک  اصفهان  نشانی  به  رضاقلی  فرزند  اهتمام 
نشانی  به  محمدرضا  فرزند  نژاد  بهشتی  علی  سید  4.آقای  پ612  شقایق  مسکونی 
دوست  الهی  رضا  حمید  متهم:آقای  پ14  بدری  ش  لبنان ک  مسجد  خ  اصفهان 
عنایت  با  اتهام:کالهبرداری گردشکار:دادگاه  المکان  مجهول  نشانی  به  ابراهیم  فرزند 
رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات   به 

می نماید
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای حمید رضا الهی دوست فرزند ابراهیم، 34 ساله، متاهل و فاقد 
سابقه کیفری مبنی بر کالهبرداری موضوع شکایت های آقایان 1. حمید رضا اهتمام 
علی  سید   .3 احمد  سید  فرزند  نژاد  بهشتی  حسین  محمد  سید   .2 رضاقلی  فرزند 
بهشتی نژاد فرزند محمدرضا4. امیرحسین خز دوز فرزند احمد با این توضیح که متهم 
با جعل و اتخاذ عناوین کذب کارمند رسمی شاغل در وزارت نفت و پیمانکار و سرپرست 
فنی برق و ابزار دقیق سکوی نفتی موسوم به u.B1 واقع در اطراف جزیره خارک، شکات 
ردیفهای اول تا سوم را فریب داده و ضمن امیدوار کردن آنها به انجام امور غیر واقع و 
با وعده استخدام ایشان با حقوق و مزایای قابل توجه در وزارت نفت و نهادهای تابعه 
آن برای تعدادی از شکات چند فقره کارت شناسائی متضمن درج مشخصات ایشان با 
نقش مهر و امضاء منسوب به شرکت ملی نفت ایران به منظور طی کردن دوره آموزشی 
جهت ورود به شرکت ملی و اشتغال به کار و آموزش جعل نموده و ضمن تسلیم این 
کارتها به آنها از هر کدام از شکات ردیفهای اول تا سوم مبلغ هشت میلیون و یکصد و 
پنجاه هزار ریال و با همان ادعاها از شاکی ردیف چهارم نیز مبلغ سی میلیون و پانصد 
هزار ریال تحصیل و تصاحب نموده و متواری می گردد که دادسرا در خصوص عناوین 
به شرح  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  و  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  اتهامی 
منعکس در تصمیم مورخ 93/5/2۷ به منع تعقیب اتخاذ تصمیم نموده است علیهذا 
این دادگاه بر اساس مفاد کیفر خواست صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت 
پاسخ  و  دادسرا  و  انتظامی  مراجع  در  مطلعین  و  شهود  اظهارات  و  شکات خصوصی 
استعالمهای به عمل آمده از بانکهای مربوطه و تصاویر اسناد و فیشهای واریز وجوه به 
حساب شخصی و کارت عابر بانک متهم و اظهارات شکات در دادسرا و متواری بودن 
متهم از همان لحظه تعقیب در دادسرا و عدم توفیق در دستگیری مشارالیه با وصف 
اقدامات و تالشهای مستمر و متعدد دادسرا و مرجع انتظامی و عدم حضور او در جلسه 
دادرسی دادگاه با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی جهت دفاع از اتهامهای خویش و سایر 
قرائن و  امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد 
ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت مفاد ماده 134 قانون مجازات اسالمی در 
به محکومیت  ارتکابی متعدد، ضمن صدور حکم  تعزیری  تعیین مجازات جرائم  باب 
متهم به رد مبالغ دریافت شده به شرح پیش گفته در حق شکات خصوصی، نامبرده به 
تحمل چهار فقره مجازات به شرح سه فقره ده سال و نیم حبس تعزیری و مبلغ هشت 
میلیون و یکصد و پنجاه هزار لاير جزای نقدی و یک فقره ده سال و نیم حبس تعزیری 
و مبلغ سی میلیون و پانصد هزار لاير جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می 
نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم  تجدید نظر 

استان اصفهان است./ص 
شماره:201۸6/م الف رئیس شعبه 10۷ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان-زارع

تشدید نظارت وزارت بهداشت بر تکایا و هیئت های عزاداری سهم عابران پیاده در تصادفات رانندگی

حتما بخوانید!
میانگین مصرف آب در ایران دو برابر جهان
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 امام حسین علیه السالم فرمودند:

 هر یک از دو نفـرى که میان آن ها نزاعى واقع شود و یکـى 

از آن دو، رضایت دیگرى را بجـویـد، سبقت گیـرنـده اهل 

بهشت خـواهـد بــود.

کشف الغمة فى معرفة االئمه، ج 2، ص 33

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

26   ْC

32   ْC

27   ْC

27   ْC

10  ْC

19   ْC

13   ْC

13   ْC

حوادثعلمی

ساخت یک میکروسکوپ پوشیدنی
ــس  ــا، لس آنجل ــگاه کالیفرنیـ ــان در دانشـ  محقق
ــعه  ــه توس ــق ب ــی Verily موف ــرکت تحقیقات و ش
یــک میکروســکوپ پوشــیدنی شــدند کــه در آینــده 
ــه  ــک ب ــزایی در کم ــش بس ــد نق ــک می توان نزدی

پزشــکان داشــته باشــد.
ایــن دســتگاه بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه 
 نشــانگرهای زیســتی فلورســنت در داخــل پوســت 
ــی  ــزار حیات ــک اب ــد ی ــد و می توان ــارت می کن را نظ
بــرای شناســایی ســرطان های خــاص و نظــارت بــر 

تحویــل دارو در داخــل بــدن افــراد باشــد.
ایــن نشــانگرهای زیســتی بــه طــور خــاص در 
متخصصــان  و  می درخشــند  تیــره  رنگ هــای 
ــای  ــر رگ ه ــا را در سراس ــد آن ه ــکی می توانن پزش

ــد. ــال کنن ــدن دنب ب
ایــن امــکان در حــال حاضــر نیــز وجــود دارد؛ امــا 
فناوری هــای کنونــی بــرای مراقبت هــای روزانــه 
بــه صرفــه و همچنیــن قابــل حمــل  مقــرون 

 نیستند.
ــا ایجــاد یــک دســتگاه  محققــان ایــن پژوهــش ب
ــد ــام ده ــابه را انج ــان کار مش ــد هم ــه می توان  ک

فناوری هــای  پونــد  دهــم  یــک  آن  وزن  امــا 
پیشــین اســت می تواننــد بــه درمــان بیمــاران 

ســرطانی کمــک بســزایی کننــد.
ــت  ــر روی پوس ــه دار را ب ــزر زاوی ــتگاه لی ــن دس ای
تابانــده و ســپس یــک میکروســکوپ، عکس هــای 
ثبــت  واقعــه  ایــن  از  را  واضحــی  و  درخشــان 

. می کنــد
ــال  ــه ارس ــک رایان ــه ی ــپس ب ــات س ــن اطالع ای
می شــود و در آنجــا یــک الگوریتــم نویزهــای اضافی 
ــذف ــده، ح ــد ش ــت تولی ــود پوس ــط خ ــه توس  را ک

 می کند.
تصویــر واضــح نهایــی بــه پزشــکان کمــک خواهــد 
ــا مــواد شــیمیایی را در داخــل بــدن دنبــال  کــرد ت

کننــد.
بــه گفتــه محققــان ایــن پژوهــش، اگــر ایــن 
ــوان از آن  ــد، می ت ــوژی توســعه بیشــتری یاب تکنول
ــتفاده  ــز اس ــر نی ــردی دیگ ــه کارب ــن برنام در چندی

ــرد. ک

مرگ دردناک زن جوان پس از سزارین
بی دردســر بــارداری  مــاه   9 از  پــس  جــوان کــه   زنــی 
ــود ــا آورده ب ــه دنی ــری ب ــوزاد پس ــزارین ن ــل س ــک عم  در ی

ســاعاتی پــس از تولــد فرزنــدش بــه کمــا رفــت و بعــد هــم 
ــی در  ــن زن در حال ــوز ای ــرگ مرم ــده م ــپرد. پرون ــان س ج
ــرار  ــی ق ــت بررس ــران در دس ــکی ته ــام پزش ــرای نظ دادس
ــش از  ــوان را پی ــالمت زن ج ــج، س ــک معال ــه پزش دارد ک
ــی  ــال، زن جوان ــرداد امس ــت. اول م ــرده اس ــد ک ــل تأیی عم
بــه نــام »خدیجــه« در صحــت و ســالمت کامــل بــه همــراه 
همســر و خانــواده اش بــرای زایمــان بــه بیمارســتانی در 
تهــران رفــت. همــه چیــز خــوب بــود. لحظــات انتظــار 
ــه  ــا اینک ــت ت ــدی می گذش ــه کن ــه ب ــواده خدیج ــرای خان ب
ــوزادی  ــه ن ــتار ک ــد و پرس ــاز ش ــل ب ــاق عم ــرانجام در ات س
 هــم درآغــوش داشــت بــا مــژده تولــد پســر کوچولــو

ــه  ــوان ک ــر داد. زن ج ــودک خب ــادر و ک ــل م ــالمت کام از س
ــد  ــل ش ــش منتق ــه بخ ــود، ب ــی در او ب ــار بیهوش ــوز آث  هن
ــود.  ــوی ب ــالم و ق ــرک س ــت. پس ــوزادش را گرف ــراغ ن و س
 خدیجــه کــه درد زیــادی داشــت، کــودک را در آغــوش گرفــت 
و بــه او شــیر داد. ســاعاتی گذشــته بــود؛ امــا درد زن جــوان 
از ناحیــه کمــر هــر لحظــه بیشــتر می شــد. بــا وجــود 
ــب زن  ــت عجی ــل وضعی ــه دلی ــواده خدیجــه ب شــکایت خان
جــوان، پرســتار بخــش ایــن دردهــا را طبیعــی و از عــوارض 
ــی  ــای زن جــوان توجه ــه ناله ه ــل ســزارین دانســت و ب عم
ــل  ــا درد غیرقاب ــت، ام ــل می گذش ــاعت از عم ــرد. 3 س نک
ــا  ــن شــرایط ســخت ادامــه داشــت ت ــود. ای تحمــل شــده ب
اینکــه حــال خدیجــه رو بــه وخامــت رفــت و پرســتاران 
بیهوشــی  بــه سی ســی یو منتقــل کردنــد. پزشــک  را   او 
و پزشــک معالــج کــه پــس از عمــل بیمارســتان را تــرک کرده 
بودنــد، خیلــی ســریع بــر بالیــن بیمــار حاضــر شــدند. شــوهر 
خدیجــه کــه از ایــن شــرایط بــه خشــم آمــده بــود و پاســخ 
ــه داد  ــت همســرش نمی شــنید، شــروع ب درســتی از وضعی
ــاآرام  ــرایط را ن ــه ش ــتان ک ــئوالن بیمارس ــرد. مس ــاد ک و فری
ــه  ــرای ادام ــوان ب ــد زن ج ــه بای ــد ک ــالم کردن ــد، اع می دیدن
ــان بیمارســتان  ــی هم ــه در نزدیک ــه بیمارســتانی ک ــان ب درم
قــرار داشــت، انتقــال یابــد. بــه ایــن ترتیــب خانــواده بیمــار 
آمبوالنــس گرفتنــد و خدیجــه را بــا یــک دســتگاه تنفــس بــه 
ــود کــه مســئوالن  ــد. در آنجــا ب بیمارســتان دوم منتقــل کردن
ــی  ــه میلیون ــا هزین ــار ب ــرش بیم ــس از پذی ــتان پ  بیمارس
ــا  ــا ب ــدارد و تنه ــی ن ــم حیات ــوان عالئ ــد زن ج ــالم کردن اع
دســتگاه نفــس می کشــد. بــا اعــالم ایــن موضــوع و تمــاس 
ــرای  ــات الزم ب ــج، اقدام ــا پزشــک معال ــواده خدیجــه ب خان
ــرانجام  ــام و س ــری انج ــتان دیگ ــه بیمارس ــار ب ــال بیم انتق
ســاعت 12 شــب مــرگ زن جــوان اعــالم شــد. جام جــم آنالیــن

ــرده  ــداع ک ــروری را اب ــان ض ــارت زی ــه عب ــس ک هرک
بی تردیــد راجــع بــه درد فکــر کــرده اســت. هیــچ 
ــدن  ــان ب ــا زب ــن تنه ــا ای ــد، ام ــس درد را نمی خواه ک
بــرای بیــان ایــن اســت کــه چیــزی بــد در حــال اتفــاق 
افتــادن اســت. شــما ممکــن اســت از تنظیمــات بــدن 
خــود آگاهــی داشــته باشــید و لــذا دردهایــی کــه تنهــا 
بــه دلیــل حرکتــی غلــط بــروز می کنــد، مثــل جابه جــا 
ــایر  ــر و….را از س ــه درد کم ــان و در نتیج ــردن مبلم ک
ــد. در هــر صــورت شــما  ــز دهی ــک و تمی دردهــا تفکی
ــق  ــه تحقی ــتید. نتیج ــتر هس ــی بیش ــد راهنمای نیازمن
ــی  ــان داخل ــب، متخصص ــکان قل ــش از پزش و پژوه
ــدام  ــه ک ــد ک ــه شــما نشــان می ده و روان پزشــکان ب
 دردهــا را نبایــد سرســری و نادیــده گرفــت و چــرا 
و اینکــه هنــگام بــروز آن هــا ســریع بایــد بــه پزشــک 

مراجعــه کــرد.
1- بدترین سردرد در زندگی تان:

ــر  ــکی دارد. اگ ــوری پزش ــه ف ــه توج ــاز ب ــن درد نی ای

شــما دچــار ســرماخوردگی شــده باشــید، ســردرد شــما 
ــا  ــد ناشــی از ســینوس های مغــزی باشــد؛ ام می توان
ــا  ــزی ی ــزی مغ ــی از خونری ــت درد ناش ــن اس ممک
ــز باشــد. بنابرایــن اگــر از علــت  تومورهــای مغــزی نی
ســردرد خــود مطمئــن نیســتید، حتمــا بررســی کنیــد.
2- درد و ناراحتــی در قفســه ســینه، گلــو، فــک، شــانه 
ــی از  ــد ناش ــینه می توان ــه س ــکم: درد قفس ــازو و ش ب
التهــاب ریــه یــا پنومونیــا یــا یــک حملــه قلبــی باشــد. 
امــا بایــد دقــت کــرد در ناراحتی هــای قلبــی حتمــا درد 
وجــود نــدارد. بنابرایــن نبایــد منتظــر درد مانــد. اغلــب 
بیمــاران قلــب دربــاره فشــاری صحبــت می کننــد 
کــه در ناحیــه قفســه ســینه احســاس می کننــد؛ 
درســت مثــل اینکــه فیلــی روی قفســه ســینه آن هــا 
ــاری  ــه بیم ــوط ب ــای مرب ــت. ناراحتی ه ــته اس نشس
قلــب ممکــن اســت در قســمت باالتــر از قفســه ســینه 
مثــل گلــو، فــک، شــانه و بــازوی چــپ، شــکم و حتــی 
ممکــن اســت همــراه بــا احســاس تهــوع باشــد. اگــر 
ــل  ــر قاب ــدگار و غی ــا مان ــن ی ــخصی دارای درد مزم ش
توصیــف اســت و از طرفــی می دانیــد جــزو افــراد 
پرخطــر اســت، نبایــد منتظــر بمانیــد؛ بلکــه بایــد 

ســریع اقــدام کنیــد. بســیاری بــه دلیــل تفســیر غلــط 
 درد آن را ناشــی از ناراحتی هــای گوارشــی می داننــد 
و درمــان را بــه تعویــق می اندازنــد؛ ولــی بعدهــا متوجــه 
متنــاوب  ناراحتی هــای  بیمــاری می شــوند.  اصــل 
بایــد بــه همیــن ترتیــب جــدی گرفتــه شــود. این هــا 
ــای  ــل ناراحتی ه ــد مث ــه ای باش ــت نمون ــن اس ممک
مربــوط بــه هیجــان، ناراحتی هــای عاطفــی یــا ناشــی 
از فعالیــت بدنــی؛ بــرای مثــال ممکــن اســت تجربــه 
ــراغ  ــه س ــی درد ب ــگام باغبان ــه در هن ــید ک ــرده باش ک
ــه محــض نشســتن احســاس  ــی ب ــد؛ ول شــما می آی
درد از بیــن مــی رود کــه ایــن آنژیــن اســت و معمــوال 
در هــوای ســرد و گــرم بدتــر می شــود. ناراحتــی 
خانم هــا بــا نشــانه ها و عالئــم ظریف تــری همــراه 
ــا  ــا لبــاس مبــدل ی ــد ب اســت. بیمــاری قلــب می توان
بــه اصطــالح عالئــم دیگــری کــه مربــوط بــه خــودش 
ــخ، درد  ــم گوارشــی نف ــل عالئ ــد؛ مث ــروز کن نیســت، ب
ــن  ــن ای ــه شــکم. همچنی ــی در ناحی ــا ناراحت معــده ی
ــا احســاس خســتگی همــراه  ــم ممکــن اســت ب عالئ
باشــد. خطــر ابتــال بــه بیمــاری قلبــی بعــد از یائســگی 
افزایــش می یابــد؛ بــه طــوری کــه ایــن بیمــاری زنــان 

ــی  ــد؛ در حال ــردان می کُش ــه م ــبت ب ــتری را نس بیش
کــه خطــر ابتــالی مــردان بــه ایــن بیمــاری نســبت بــه 

زنــان در هــر ســن بیشــتر اســت.
3- درد در ناحیــه پشــت بین دو اســتخوان پهن شــانه: 
ــاس  ــا آم ــل ی ــل ورم مفاص ــه دلی ــع ب ــب مواق در اغل
مفصــل اســت؛ امــا می توانــد ناشــی از حمــالت قلبــی 
یــا ناراحتی هــای شــکمی  یــا گوارشــی نیــز باشــد. یــک 
خطــر ممکــن اســت ناشــی از قطــع ســرخرگ آئــورت 
ــد.  ــروز می کن ــی ب ــورت درد ناگهان ــه ص ــه ب ــد ک باش
ــاری  ــن بیم ــه ای ــا ب ــالی آن ه ــر ابت ــه خط ــرادی ک اف
ــالمت  ــد س ــه می توان ــد ک ــرایطی دارن ــود دارد، ش  وج
و تمامیــت دیــواره رگ هــا را عــوض کنــد. این هــا 
می توانــد شــامل فشــار خــون بــاال، مشــکالت گــردش 
ــد. ــت باش ــاری دیاب ــات و بیم ــرف دخانی ــون، مص خ

ــر دارای آپاندیــس هســتید  4- درد شــدید شــکم: اگ
در هنــگام بــروز ایــن درد، حرکــت تنــد و ســریع انجــام 
ــود.  ــی ش ــب پارگ ــت موج ــن اس ــرا ممک ــد؛ زی ندهی
ــده  ــم مع ــرا، زخ ــه صف ــراس و کیس ــکالت پانک  مش
ــند  ــل درد باش ــر دالی ــد از دیگ ــداد روده می توانن و انس

کــه نیــاز بــه توجــه دارد.

دردهایی که نباید سرسری گرفت

مهــدی کرباســیان، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
کیمیای وطن

و رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو در جریــان برگــزاری دومیــن 
ــی  ــل عباس ــن( در هت ــال بولت ــران )مت ــوالد ای ــن و ف ــی آه ــس بین الملل کنفران
اصفهــان گفــت: امــروز در حالــی شــاهد برگــزاری ایــن کنفرانــس هســتیم کــه بیــش 
ــان  ــران و کارشناس ــب مدی ــر در قال ــرکت های معتب ــی از ش ــان خارج از 150 میهم
ــان  ــا و آســیا در اصفه ــوالد از اروپ ــت ف ــا در صنع ــر دنی ــزرگ و معتب شــرکت های ب
ــرای معرفــی ظرفیت هــا و توانایی هــای  ــی ب ــن امــر فرصــت خوب ــد؛ ای حضــور دارن

ایران و همچنین توسعه همکاری های بین المللی است.
    جایگاه ویژه اصفهان در تولید فوالد

کرباســیان، ســطح کنفرانــس آهــن و فــوالد ایــران در اصفهــان را مطلــوب ارزیابــی 
ــن رو  ــور دارد؛ از ای ــوالد کش ــد ف ــژه ای در تولی ــگاه وی ــان، جای ــزود: اصفه ــرد و اف ک
ــوالد  ــرکت ف ــد از ش ــان و بازدی ــور در اصفه ــا حض ــی ب ــرکت های خارج ــران ش مدی
 مبارکــه و حضــور در ایــن کنفرانــس، اطالعــات خــود را در ایــن زمینــه بــه روز کردنــد 
ــا ظرفیت هــای کشــورمان آشــنا شــدند. رئیــس هیئــت عامــل  و بیــش از پیــش ب
ایمیــدرو در ادامــه ســخنان خــود از افتتــاح طــرح تولیــدی 1.8 میلیــون تنــی فــوالد 
مبارکــه در آینــده نزدیــک خبــر داد و اظهــار کــرد: یکــی از اهــداف اصلــی کشــور در 
بخــش آهــن و فــوالد، رســیدن بــه تولیــد 55 میلیــون تــن فــوالد در ســال تــا افــق 

1404 اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دســتیابی بــه ایــن میــزان تولیــد، برنامــه و سیاســت عملــی 
ــم ــدا کنی ــن هــدف دســت پی ــه ای ــم ب ــدون شــک می توانی ــه ب ــی اســت ک  و واقع

ــن در ســال  ــون ت ــان حاضــر 17 میلی ــوالد در کشــور در زم ــد ف ــزان تولی ــزود: می اف
اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه تولیــد کنونــی مــا کمتــر از ظرفیــت اصلــی صنعــت 

فــوالد کشــور اســت.
    رتبه جهانی ایران در تولید فوالد

ــوالد  ــد ف ــران در تولی ــی ای ــه جهان ــارت رتب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی  مع
ــه رشــدی  ــد رو ب ــگاه خــوب و رون ــران، جای ــرد: ای ــه ک ــوان و اضاف ــم عن را چهارده
ــن تســریع در جــذب  ــا دارد. وی همچنی ــوالد در آســیا و اروپ ــه صــادرات ف در زمین
ــوالد  ــن ف ــون ت ــد 55 میلی ــه تولی ــیدن ب ــی در رس ــرمایه گذاری را عامل ــع و س مناب
ــزرگ  ــادن ب ــمند مع ــاز ارزش ــورمان از دو امتی ــا در کش ــرد: م ــار ک ــت و اظه دانس

ــل ــن دو عام ــه ای ــم ک ــزرگ گازی برخورداری ــع ب ــن مناب ــن و همچنی ــنگ آه  س
ــراه خواهــد  ــه هم ــران را ب ــوالد ای ــره وری در صنعــت ف ــر به ــزوده و حداکث  ارزش اف

داشت.
    ذخایر قطعی کشف شده

کرباســیان بــا اشــاره بــه 3 میلیــارد تــن 
ــنگ  ــوزه س ــده در ح ــی کشف ش ــر قطع ذخای
آهــن در کشــور گفــت: بــا کارهــای انجام شــده 
ــادن  ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــط س  توس
و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو(، تــا یــک 
ســال آینــده ذخایــر جدیــد ســنگ آهــن را در 

ــم داشــت. ــری خواهی ــاس بزرگ ت مقی
    ذخایر جدید

رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو بــا تأکیــد بــر 
ــن  ــا اســتفاده از ســنگ آه ــوان ب ــه می ت اینک
کم عیــار و فناوری هــای نویــن بــه ذخایــر 
ــدی  ــزود: چن ــرد، اف ــدا ک ــت پی ــدی دس جدی
پیــش، یــک شــرکت اوکراینــی قــراردادی 
بــا یــک شــرکت ایرانــی بــرای اســتخراج 
300 هــزار تنــی کنســتانتره از ســنگ آهــن 
ــن  ــر ای ــه اگ ــرد ک ــد ک ــزد منعق ــار در ی کم عی
ــه طــور  ــا موفقیــت انجــام شــود، آن را ب کار ب

ــم داد. ــعه خواهی ــز توس ــور نی ــاط کش ــر نق ــره ای در دیگ زنجی
    محدودیت منابع مالی

ــور  ــع کش ــئله صنای ــن مس ــی را مهم تری ــع مال ــت مناب ــن محدودی ــیان همچنی کرباس
خوانــد و گفــت: ایــن اتفــاق بــه دلیــل کاهــش قیمــت جهانــی نفــت پیــش آمــده اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل مــا بــرای تأمیــن منابــع 
ــع از  ــه ســمت جــذب مناب ــد ب ــی بای مال
خارجــی  ســرمایه گذاری های  محــل 
حرکــت کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه دولــت 
کار خــود  در دســتور  را  ایــن موضــوع 
قــرار داده اســت، اظهــار کــرد: جــذب 50 
میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی در برنامــه 
ششــم توســعه پیش بینــی شــده اســت.

    زیرساخت ها
صنایــع  مســئله  دومیــن  کرباســیان، 
ــل  ــد حم ــاخت هایی مانن ــور را زیرس کش
ــه  ــا توج ــت: ب ــد و گف ــل و آب خوان و نق
ــه  ــه شــبکه حمــل و نقــل کشــور، هزین ب
ــرای  ــد ب ــه بای ــت ک ــاد اس ــده زی تمام ش

ــود.  ــدام ش ــع آن اق رف
وی میــزان ســرانه مصــرف فــوالد در 
230 کیلوگــرم  تــا   200 بیــن  را  کشــور 

ــد. ــرم برس ــه 350 کیلوگ ــال 1404 ب ــا س ــد ت ــم بای ــن رق ــرد: ای ــه ک ــوان و اضاف عن
    استفاده از فناوری های نوین

ــه  ــروی انســانی کارشــناس، توجــه ب ــن، نی ــای نوی ــن اســتفاده از فناوری ه وی همچنی
بهــره وری و کاهــش قیمــت تمام شــده را بــرای توســعه صنعــت فــوالد ضــروری دانســت. 
ــزود:  ــوالد کشــور برشــمرد و اف ــت ف ــی از مشــکل های صنع ــی را یک ــود نقدینگ وی کمب
ــار 160  ــا در نظــر گرفتــن اعتب ــرای رفــع ایــن مشــکل ب دولــت یازدهــم، اقــدام خوبــی ب
هــزار میلیــارد ریالــی بــرای حمایــت از 7 هــزار و 500 واحــد صنعتــی کوچــک و متوســط 

انجــام داده اســت.
    صادرات

ــالش تمامــی  فوالدســازان کشــور  ــی از ت ــدرو ضمــن قدردان ــت عامــل ایمی رئیــس هیئ
ــی  ــورد خوب ــه رک ــوالد ب ــن ف ــون ت ــش از 4 میلی ــا صــادرات بی ــزود: ســال گذشــته ب اف
ــن  ــت. در عی ــتور کار اس ــد در دس ــن رون ــز همی ــال نی ــه امس ــیدیم ک ــادرات رس در ص
ــازار  ــط ب ــازار را فق ــوالد ب ــدگان ف ــه تولیدکنن ــت ک ــتی اس ــیار درس ــر بس ــن فک ــال ای ح
داخلــی نمی بیننــد و صــادرات را بــه عنــوان یکــی از محورهــای اصلــی تلقــی نموده انــد. 
ــی  ــد کیف ــاهد رش ــادرات، ش ــش ص ــر افزای ــالوه ب ــه ع ــود ک ــث می ش ــر باع ــن ام ای
ــده  ــت تمام ش ــد قیم ــوع می توان ــن موض ــن ای ــیم؛ همچنی ــز باش ــود نی ــوالت خ محص
ــر  ــود را توانمندت ــی خ ــای جهان ــه بازاره ــگاه ب ــا ن ــواره ب ــد هم ــد. بای ــرل کن ــز کنت  را نی

سازیم. 
دکتــر کرباســیان در همیــن رابطــه تصریــح کــرد: از اقدامــات ضــروری دیگــری کــه در این 
راســتا بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــیم، ایــن اســت کــه بایــد بپذیریــم بحــث بهــره وری 
در کشــور مــا مغفــول مانــده و پائیــن اســت؛ اگــر بتوانیــم بــه نــرخ بهــره وری منطقــی 
برســیم و منابــع مالــی مناســب را بــه صنعــت کشــور تزریــق کنیــم، در ایــن حالــت نــه 

فقــط فــوالد، بلکــه تمامــی  صنایــع بــه جایــگاه واقعــی خــود خواهنــد رســید. 
ــن مشــکالت  ــر حــل ای ــر بســزایی ب ــران تأثی ــن کنفرانــس در ای ــم برگــزاری ای امیدواری

بگــذارد. 
 رقابت و قیمت تمام شده

ــت و قیمــت تمام شــده  ــای رقاب ــا، دنی وی در خاتمــه ســخنان خــود گفــت: امــروز دنی
ــد  ــت در حــوزه تجــارت بســیار خشــن و بی رحــم اســت بای ــر اســت. رقاب هرچــه کمت
تــالش کنیــم بــا کمــک دولــت و تولیدکننــدگان، اجنــاس رقابتــی بــا کیفیــت و قیمــت 

ــم. ــد کنی ــری تولی تمام شــده هرچــه کمت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

جایگاه ویژه اصفهان در تولید فوالد کشور

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

نویــن  خدمــات  از  یکــی  مخابراتــی،  هوشــمند  شــبکه های 
ــرای  ــه می شــود. ب ــان ارائ ــه در اســتان اصفه ــی اســت ک مخابرات
ــی  ــا عبدالعل ــرات ب ــمند مخاب ــبکه های هوش ــه ش ــی از تعرف آگاه
اســتان  مخابــرات  اقتصــادی شــرکت  مالــی  مدیــر  بردبــار، 
اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن 

گفت وگوســت.

ــه  ــرات چگون ــه شــبکه های هوشــمند مخاب ــای محاســبه تعرف مبن
اســت؟

مبنــای محاســبه تعرفــه شــبکه های هوشــمند مخابــرات بــر 
ــده خدمــات  ــرات و شــرکت ارائه کنن ــان مخاب اســاس قــرارداد می
ــا ایــن شــماره ها مبلــغ  اســت کــه در ابتــدای تمــاس مشــترک ب
ــت  ــت قیم ــه ارزش خدم ــته ب ــغ بس ــن مبل ــود. ای ــالم می ش اع
ــا وکیــل  ــال خدمــات یــک پزشــک ی ــه طــور مث ــی دارد؛ ب متفاوت
پیش شــماره  در  سرویس هاســت.  دیگــر  از  گران تــر  متبحــر، 
909907 کــه کشــوری اســت، ایــن هزینــه بــه صــورت بیــن شــهری 

محاســبه می شــود.
کامــل  اشــراف  تعرفه هــا  ایــن  بــه  مــردم  آیــا 
شــده ارائــه  این بــاره  در  آموزش هایــی  آیــا  و   دارنــد 

 است؟
شــرکت  بــه  مربــوط  ســرویس هایی کــه صددرصــد  دربــاره 
ــرات  ــرکت مخاب ــایت ش ــا در س ــه تعرفه ه ــت، کلی ــرات اس مخاب
وجــود دارد. ایــن تعرفه هــا، بــر اســاس مبالــغ تعیین شــده 
رادیویــی  ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  ســوی  از 

اســت. همچنیــن تمــام هزینه هــای اســتفاده مشــترکین مــا 
بــه صــورت شــفاف در قبض هــای تلفــن درج شــده و هــر 
صــورت  بــه  خــود  هزینه هــای  همــه  از  می توانــد  مشــترک 
کامــال دقیــق و شــفاف آگاه شــود. دیگــر ارائه کننــدگان نیــز 
 هماننــد مخابــرات ملــزم بــه ارائــه شــفاف هزینــه خدمــات خــود 

هستند.

توجه:
شده  مطالب منت�ش
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 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد


