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خودباوری و اعتمادبه نفس

له
قا

رم
س گویای حیات یک ملت  که  یکی از شاخص هایی 

 است، می تواند آن را پایدار و مستحکم نگاهدارد 
موجب می شود به بیگانگان تن ندهد و راه پیشرفت 

و توسعه را به سرعت بپیماید، خودباوری و اعتمادبه نفس 
است که در مقابل ازخودبیگانگی و احساس عجز و ناتوانی 
است. امام راحل استقالل و رهایی از وابستگی را در ِگرو 
خودباورى  ملت ها دانستند و فرمودند: »این پیروزى که شما 
به دست آوردید، براى اینکه باورتان آمده بود که می توانید... 
همین باوِر توانایی، شما را توانا می کند. اساس، این باور 
است که آن ها از ما گرفته بودند. آن ها ما را از همه چیز 
تهی کرده بودند؛ به طورى که افکار ما، باورهاى ما، همه 

وابستگی داشت.
در واقع امام)ره( به ما می فهماند چشم به توانایی و به 
تعبیر عام به قدرت بازوی خود داشته باشید و بدانید 
خود  گر  ا دارید.  را  ایستادن  خود  پای  روی  قدرت   که 
را و توانمندی های خود را بشناسید، این نکته نه برای پیروزی 

است، بلکه در همه...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  وانت نیسان ها را باید 
بخریم و بسوزانیم   صفحه 3

  قوم بختیاری، بخشی 
 از هویت و اصالت افتخارآمیز 

فرهنگ ملی اسالمی است   صفحه 2

  مهمانان خطرناک
 رسانه ملی   صفحه 5

  گردشگری مذهبی 
شاخص ترین برنامه  محرم امسال 

یزد صفحه 4

ویژه های امروز

 خیال شکست ناپذیری آمریکااخبار روز
خطایی بزرگ است

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، در دیدار با آقای نیکالس 
 مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال، با اشاره به شکست نقشه ها 

 و سیاست های آمریکا در منطقه غرب آسیا، مسئله کاهش قیمت نفت 
کشورهای مستقل از آمریکا ... را ابزاری برای فشار بر 

از الک طال تا فیش حقوقی نجومی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی:

بحران تجمل گرایی در جامعه ایرانی
در صفحه اجتماعی )7( بخوانید

بزرگ ترین آفت ورزش 
سیاسی شدن آن است

صفحه 6
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آگهی تجدید مناقصه

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات احداث پارک کوهسار )فاز چهارم( شهرداری منطقه سه 

نجف آباد با برآورد اولیه به مبلغ 42/682/372/152 لاير بدون تعدیل و ما به التفات از 

محل اعتبارات سال 1395 شهرداری و بر اساس فهارس بهاء سال 1395.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه 

و رزومه کاری منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین دارای صالحیت و رتبه بندی الزم 

)حداقل پایه چهار ابنیه و پایه پنج در رشته راه و ترابری( از معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی ریاست جمهوری باشند.

واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب  از  مناقصه:  اسناد  دریافت  و محل  مهلت 

تا  رزومه شرکت،  و  مدارک  داشتن  همراه  با  مناقصه،  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات 

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/08/19 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد 

مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/08/23 به 

دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. مبلغ خرید اسناد مناقصه 200/000 

درآمد   0104544156001 شماره  به  ملی  بانک  سیبا  حساب  به  واریزی  فیش  طی  لاير 

شهرداری می باشد.

باید مبلغ )2/150/000/000(لاير را طی فیش واریزی به حساب سپرده  شرکت کنندگان 

بانکی  معتبر  ضمانتنامه  آنرا  معادل  یا  و  آباد  نجف  شهرداری   0104544150002 شماره 

بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات مربوط 

به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت اول

مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

شهردار نجف آباد

قیمت بلیت اتوبوس در اربعین 
دو برابر می شود

صفحه 3

 نجات زاینده رود 
گیرد در صدر اولویت ها قرار 

  صفحه 4

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی

تقویم آموزشی آبان ماه
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان   اتاق بازرگا�ن ، صنایع ، معادن 

و کشاورزی اصفهان

ردیف
 عنوان دوره های 

یک روزه
مدت دوره 

)ساعت(
ساعتتاریخ اجرا

 مهلت 
ثبت نام

توضیحاتنام مدرس

آشنایی با وظایف 1
81395/8/۴ ساعتمسئولین دفاتر

8 صبح 
الی 1۶:00

قا داوود1395/8/3 آ

81395/8/10 ساعتمدیریت بهره وری 2
8 صبح 

الی 1۶:00
آرش شاهین1395/8/9

3

حقوق بیمه گذاران 
) آنچه مدیران و 

کارشناسان باید در 
خصوص بیمه بدانند(

81395/8/18 ساعت
8 صبح 

الی 1۶:00
1395/8/17

محمد  
حسین 

غریب

۴
اصول نوین تجارت 
بین الملل با رویکرد 

کشور چین بر 
51395/8/23 ساعت

8 صبح 
الی 12:00

1395/8/22
مسعود 
کمالی 
اردکانی

توضیحات : 

1( برگزاری دوره ها برای اعضای اتاق مبلغ 100/000 ریال

2( هزینه شرکت در دوره برای غیر عضو مبلغ 900/000 ریال 

3( صدور گواهینامه منوط به حضور در کالسها واخذ حداقلی نمره 70 درصدی آزمون پایان دوره می باشد.

۴( ثبت نام غیر حضوری از طریق پرداخت هزینه با استفاده از شماره شبا:

IR2۶0150000000۴72800098۴08 )5   بنام اتاق بازرگانی      بانک سپه       شعبه آپادانا

ثبت نام میدان فیض، اتاق بازرگانی، واحد آموزش 

تماس: 36612055  داخلی 156 

@ECCIMA     www.eccim.com



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت: 
یــدهللا  ارزی،  فســاد  پرونــده  در 
در  اخــال  دلیــل  بــه  روزچنــگ 
نظــام اقتصــادی کشــور بــه ۲۰ ســال 
حبــس و پرداخــت ۱۸۱ میلیــارد 
ــد  ــم آن تأیی ــوم و حک ــان محک توم

ــد. ش
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اژه ای  محسنـــی  غامحســـین 
در  قضائیـــه  قــوه  ســـخنگوی 
صد وســومین نشســت خبــری خــود 
گفــت: در پرونــده موســوم به فســاد 
ارزی، یــدهللا روزچنــگ بــه جــرم اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور بــه ۲۰ 
ــد  ــارد تومــان محکــوم و حکــم آن تأیی ســال حبــس و پرداخــت ۱۸۱ میلی

ــد. ش
ــه ۲۰ ســال حبــس و ۲۰۰  ــام ب ــن اته ــه همی ــگ ب ــن لقمــان روزچن همچنی

ــد شــد.  ــان محکــوم و حکــم آن تأیی ــون توم میلی
 محمدرضــا رشــیدی معــروف بــه راشــد جمعــا بــه ۱۲ ســال حبــس 

و پرداخت ۸ میلیارد و 79۲ میلیون محکوم و این حکم تأیید شد. 
حکــم کاظــم باغ شــیری معــروف بــه باقــری، ۱۲ ســال حبــس اجــرا 
می شــود و حکــم ســامان حســن ســلطانی نقــض شــد و بایــد درخصــوص 
دوبــاره صــورت  بررســی  محاکمــه شــود،  اســت  قــرار   مــواردی کــه 

گیرد. فارس

ــت: بعضــی  ــه اســامی مهندســین گف ــر کل جامع دبی
ــان  ــرائیل و اظهارنظرهایش ــکا و اس ــای آمری فعالیت ه
کشــور  هســتند  عاقه منــد  کــه  می دهــد  نشــان 
ــد  ــه حاصــل شــود و شــاید عاقه من ــدی در منطق جدی
ــند.  ــا باش ــت کرده ــا محوری ــوری ب ــیس کش ــه تاس ب
محمدرضــا باهنــر در نشســت ماهانــه جامعــه اســامی 
مهندســین ادامــه داد: اگــر ایــن مســئله محقــق 
شــود، از نظــر مــا یــک اســرائیل دوم خواهــد بــود کــه 
می خواهنــد بــا آن، بــار و فشــار را از روی اســرائیل 
ــم  ــی می بینی ــت: از طرف ــن گف ــر همچنی ــد. باهن بردارن
ــرارداد ۱9۱6  ــه ق ــت ک ــه اس ــه گفت ــر ترکی ــت وزی  نخس
را قبــول نداریــم و می خواهیــم بــه قبــل از آن بازگردیــم؛ 
ــه  ــرا ک ــزرگ؛ چ ــی ب ــای عثمان ــر احی ــی تفک ــن یعن ای
قــرارداد ۱9۱6 باعــث تقســیم عثمانــی و تشــکیل بعضی 
کشــورهای منطقــه شــد. از ســوی دیگــر، اســرائیلی ها 

اعــام کرده انــد کــه داعــش در حــال تمــام شــدن اســت و بایــد بــه ســمت النصــره 
برویــم. آن هــا هنــوز تروریســت ها را بــه خــوب و بــد تقســیم می کننــد؛ در حالــی 
ــه  ــا آن هــا مقابل ــد ب کــه از نظــر مــا همــه ایــن گروه هــا تروریســتی هســتند و بای
شــود. باهنــر بــا بیــان اینکــه اوضــاع منطقــه بســیار پیچیــده شــده، تصریــح کــرد: 
ــای  ــه ابرقدرت ه ــته ک ــابقه نداش ــته س ــال گذش ــل س ــی، چه ــول س ــاید در ط  ش
ــای  ــا آق ــد؛ مث ــز باش ــم تهدیدآمی ــه ه ــد علی ــن ح ــان در ای ــان صحبت هایش جه
پوتیــن اعــام کــرده کــه اگــر منافــع روســیه تهدیــد شــود و نتوانیــم از ســاح های 
متعــارف اســتفاده کنیــم، از ســاح هســته ای اســتفاده خواهیــم کــرد کــه این طــور 

ــت. ــابقه اس ــا کم س اظهارنظره
ــکا در  ــران و آمری ــا فقــط ای ــه کــرد:  قب وی اضاف
منطقــه فعــال بودنــد؛ امــا االن ترکیــه، عربســتان 
و بقیــه هــم فعــال شــده اند کــه ایــن باعــث 
ــر  ــت. باهن ــده اس ــه ش ــاع منطق ــی اوض پیچیدگ
ســوریه  در  کــه  عملیات هایــی  یــادآوری   بــا 
در حــال  مقاومــت  از ســوی جبهــه  عــراق  و 
پیگیــری اســت، افــزود: دو، ســه عملیــات جــدی 
ــه  و ســنگین در حلــب ســوریه و موصــل عــراق ب
ــت  ــروی اس ــال پیش ــده در ح ــورت حساب ش ص
از  بعضــی  و  اســت  بــوده  موفقیت آمیــز  کــه 
پشــتیبان های تروریســت ها، تقریبــا شکســت 
ــروزی  ــانه های پی ــدا نش ــکر خ ــد. ش را پذیرفته ان
ــده می شــود؛ هــر  ــا تروریســت ها دی ــه ب در مقابل
چنــد ممکــن اســت اوضــاع فرهنگــی بــه وجــود 
آمــده بــر اثــر وجــود تروریســت ها تــا هفــت، هشــت ســال آینــده باقــی بمانــد امــا 
ــه  ــر کل جامع ــتند. دبی ــدن هس ــود ش ــال ناب ــت ها در ح ــی، تروریس ــر نظام از نظ
ــه  ــه ک ــال منطق ــور فع ــدهللا کش ــرد: بحم ــار ک ــان اظه ــین در پای ــامی مهندس اس
تصمیــم می گیــرد و تصمیماتــش را پیــش می بــرد، ایــران اســت و بقیــه کشــورها 
ــه  ــی ترکی ــر، زمان ــی مص ــد. زمان ــم می کنن ــران تنظی ــع ای ــا مواض ــان را ب  خودش
و زمانــی اردن بــه دلیــل منافــع ملــی که دارند، مواضعشــان بــا ایران تنظیم می شــود. 
 البتــه مــا قوانیــن منطقه را رعایــت می کنیم و با دعوت خود کشــورها در منطقه حضور

 داریم. ایسنا

پیشــنهادی  وزرای  مجلــس  رئیــس  بــه  نامــه ای  طــی  رئیس جمهــور 
 وزارتخانه هــای فرهنــگ و ارشــاد اســامی، ورزش و جوانــان و آمــوزش و پروش 
حســن  حجت االســام  وطــن   کیمیــای  گــزارش  بــه  کــرد.  معرفــی  را 
ــس  ــس  مجل ــی، رئی ــی الریجان ــه عل ــه ای ب ــور در نام ــی، رئیس جمه روحان
ســلطانی فر  مســعود  امیــری،  صالحــی  ســیدرضا  اســامی   شــورای 
و فخرالدیــن احمــدی دانش آشــتیانی را بــرای تصــدی وزارتخانه هــای فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی، ورزش  و جوانــان و آمــوزش و پــرورش، بــه  مجلــس معرفــی 

کرد.  
متــن نامــه حجت االســام حســن روحانــی بــه دکتــر علــی الریجانــی، رئیــس 
مجلــس شــورای  اســامی، بــرای معرفــی وزیــران پیشــنهادی، بــه ایــن شــرح 

اســت:     
بسم هللا الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی الریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسامی

با سام  
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل ۱33 قان ــرای اص ــا در اج احترام
ــری ــی امی ــا صالح ــید رض ــر س ــان  دکت ــاب آقای ــه جن ــال و برنام ــرح ح  ش

ــرای اخــذ  ــن احمــدی دانش آشــتیانی ب ــر فخرالدی مســعود ســلطانی فر و دکت
 رای  اعتمــاد بــه ترتیــب جهــت وزارتخانه هــای فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ورزش و جوانــان و آمــوزش و پــرورش  بــه مجلــس شــورای اســامی معرفــی 

می شــود. 
حسن روحانی،  رئیس جمهوری اسامی ایران  

مرجــع تقلیــد شــیعیان گفــت: هدف دشــمنان تضعیف و عــدم الگوگیــری دیگران 
ــرات اجتماعــی اســت   از جمهــوری اســامی اســت کــه ایــن موضــوع ســبب اث

و با صبر و حوصله رفع خواهد شد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید محمــد علــوی گرگانــی ظهــر دیــروز 
ــا  ــران، ب ــر)ع( ته ــام محمدباق ــه ام ــوزه علمی ــان ح ــر و معاون ــا مدی ــدار ب در دی
 اشــاره بــه مشــکات موجــود در جامعــه اظهــار داشــت: کمبودهایــی از نظــر مــادی 
ــر دادن در  ــا دست به دســت یکدیگ ــد ب ــه بای ــه وجــود دارد ک ــوی در جامع و معن

جهــت رفــع ایــن مشــکات بکوشــیم. 
 وی با بیان اینکه رکود در بازار ســبب گایه همگان شــده و کار و تجارت رونق ندارد

افــزود: خداونــد درآیــات قــرآن فرموده انــد کــه صبــر داشــته باشــید تــا پیــروزی 
نصیبتــان شــود و امــروز نیــز ایــن ســختی ها، کشــور را فــرا گرفته انــد. 

مرجــع تقلیــد شــیعیان تصریــح کــرد: هــدف دشــمنان، تضعیــف و عــدم 
الگوگیــری دیگــران از جمهــوری اســامی اســت کــه ایــن موضــوع باعــث اثــرات 

ــد شــد. ــع خواه ــه رف ــر و حوصل ــا صب ــی اســت و ب اجتماع
ــس از درگذشــت  ــت: پ ــرار داد و گف ــورد توجــه ق ــم اخــاق را م ــود معل وی کمب
ــه  ــه ب ــا توج ــده ایم و ب ــی ش ــار خائ ــاق دچ ــه اخ ــکینی در زمین ــت هللا مش آی
ــته  ــام داش ــه اهتم ــبت ب ــد نس ــی بای ــوم مذهب ــاق در عل ــوع اخ ــت موض اهمی

باشــیم.
ــاق  ــدون اخ ــی ب ــه و روحان ــه طلب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــت هللا علوی گرگان آی
نمی توانــد مــردم را ارشــاد کنــد، ابــراز کــرد: اگــر طلبــه در رشــته ای تمرکــز پیــدا 

ــنیم ــد. تس ــدا می کن ــخگویی را پی ــدرت پاس ــده و ق ــوی ش ــد، ق کن

بــر  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
ــل  ــت در ح ــدی دول ــزم و اراده ج ع
تاکیــد کــرد   مشــکات روســتاها 
و گفــت: بــا توجــه خاصــی کــه رهبــر 
ــه حــل مشــکات  معظــم انقــاب ب
روســتا و عشــایر دارنــد و بــا تــاش 
مســئوالن  و  اســتانداران  جــدی 
اجرایــی، حرکــت بزرگــی در ایــن 

ــت. ــده اس ــاز ش ــه آغ زمین
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، اســحاق 
جهانگیــری روز یکشــنبه در اختتامیه 
ســومین همایــش ملــی روز روســتا 

و عشــایر افــزود: توســعه همه جانبــه وقتــی اتفــاق می افتــد کــه توســعه روســتا 
در آن نقــش محــوری داشــته باشــد.

وی در ادامــه بــه مســئله اقتصــاد مقاومتــی و ارتبــاط آن بــا توســعه روســتاها 
ــت  ــت های دول ــا و سیاس ــن جهت گیری ه ــه داد: مهم تری ــرد و ادام ــاره ک اش
در مقطــع فعلــی، متکــی بــه سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت. اقتصــاد 

مقاومتــی در مقطــع فعلــی، نقشــه راه اداره کشــور اســت.
فرمانــده ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اضافــه کــرد: سیاســت های اقتصــاد 
ــه  ــی اســت ک ــام توطئه های ــا تم ــه ب ــی، راهــکار مقابل ــی در مقطــع فعل مقاومت

علیــه ایــران در جاهــای مختلــف طراحــی می شــود. 
ــت ها  ــن سیاس ــا ای ــه ب ــاور دارد ک ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــرد: دول ــد ک وی تاکی

می توانــد اقتصــاد کشــور را بــه دوران شــکوفایی خــودش برســاند. ایرنــا

۶۴ سال حبس برای متهمان پرونده فساد ارزی

باهنر: 

آمریکا و صهیونیست ها در پی ایجاد اسرائیل دوم هستند

آیت هللا علوی گرگانی: 

رکود در بازار سبب گالیه همگان شده است
جهانگیری:

اقتصاد مقاومتی، راهکار مقابله با توطئه ها 

 طی نامه ای به علی الریجانی

روحانی رسما ۳ وزیر پیشنهادی 

را به مجلس معرفی کرد 

حتما بخوانید!
اقتصاد مقاومتی، راهکار مقابله با توطئه ها دوشنبه 3  آبان ماه   21395

ـــمـــاره  281  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

خودباوری و اعتمادبه نفس                                           
ادامه از صفحه یک: 

زمان هــا معنابخــش اســت. امــروز هــم اگــر مــا 
ــیم  ــته باش ــاد داش ــود اعتم ــی خ ــه توانای ــان ب  همچن
از  بیــش  قــدرت  و  فکــر  صاحــب  را  بیگانــگان  و 
خودمــان ندانیــم، پیروزیــم. اینکــه رهبــری عزیــز بــر 
شناســایی و اســتفاده از توانمندی هــای داخلــی در 
رفــع مشــکات و بــر بریــدن نــگاه از بیگانــگان تاکیــد 
ــد.  ــع دارن ــد و توق ــی را می بینن ــاوری مل ــد، خودب دارن
ــه  ــی و ب ــود متک ــه خ ــان ب ــا همچن ــر م ــک اگ بی ش
خودمــان اعتقــاد  داشــته باشــیم و ایــن شــعار جــزو 
باورهــای مــا درآمــده باشــد، حتمــا می توانیــم و ایــن 
ــد:  ــی)ره( فرمودن ــام خمین ــاوری اســت. ام اوج خودب
ــه قــدرت بزرگــى  اگــر افــکار یــک ملتــى وابســتگى ب
ــتگى  ــت، وابس ــاى آن مل ــام چیزه داشــته باشــد، تم
ــما  ــکار ش ــه اف ــت ک ــن اس ــده ای ــد. عم ــدا مى کن پی
ــاى  ــه قدرت ه ــکار شــما از وابســتگى ب آزاد بشــود، اف
بــزرگ آزاد بشــود. اگــر افــکار شــما آزاد شــد و باورتــان 
ــکار  ــد و صنعت ــه صنعتمن ــم ک ــا مى توانی ــه م ــد ک آم
ــان ایــن  ــان و باورت ــود. اگــر افکارت باشــیم، خواهیــد ب
ــم مســتقل باشــیم و وابســته  ــا مى توانی ــه م باشــد ک

ــد توانســت.  ــر نباشــیم، خواهی ــه غی ب
ایــن ســخن امــام)ره( بــه مــا می گویــد تــن در 
ــا  ــن م ــی آورد و ای ــتگی م ــگان وابس ــه بیگان  دادن ب
ــس  ــرا پ ــال چ ــد؛ ح ــه می کن ــت مواج ــا شکس را ب
ــر  ــار دهــه از انقــاب، عــده ای اصــرار ب از گذشــت چه
کوتــاه آمــدن در مقابــل زورگویــان دارنــد، جای تاســف 
و ســوال اســت؟! پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 
ــتاد  ــده ایس ــتگی ایجادش ــل وابس ــاوری در مقاب خودب
ــت  ــد برفراش ــاوری ق ــو درآورد و خودب ــه زان  و آن را ب
و آن شــد کــه امــروز می بینیــم. بــه قــول مقــام 
خودبــاوری  انقــاِب  درواقــع،  رهبــری،   معظــم 
ــه  ــت. هم ــتگی رف ــگ وابس ــه جن ــس، ب و اعتمادبه نف
ــراف  ــه اعت ــل و ب ــه حداق ــاله ک ــرفت های 38 س پیش
دشــمنان بــا بیــش از یــک قــرن قابــل مقایســه 
ــاوری  ــل خودب ــد، حاص ــتر باش ــاید بیش ــت و ش اس
ــد  ــام متول ــا نفــس مســیحایی ام ــه ب ــی اســت ک مل
ــر  ــت ه ــوز موفقی ــی از رم ــد. یک ــاز آفری ــد و اعج ش
فــردی و اجتماعــی، داشــتن روحیــه خودبــاوری 
ــه  ــس ب ــه نف ــاد ب ــت. اعتم ــس اس ــه نف ــاد ب و اعتم
ــه  ــاد ب ــل آن، اعتم ــه مقاب ــی و نقط ــای خوداتکای معن
دیگــران اســت. ملتــی کــه اعتمــاد بــه نفــس نداشــته 
ــد از  ــوان اســت و نمی توان ــون، بیچــاره و نات باشــد، زب
ــرداری  ــود بهره ب ــی خ ــتعدادهای درون ــات و اس امکان
کنــد. از دســت دادن اعتمــاد بــه نفــس موجــب فلــج 
ــت  ــود. مل ــان می ش ــر روح انس ــر و تخدی ــدن فک ش
ــه از  ــس، همیش ــه نف ــاد ب ــد اعتم ــه و فاق خودباخت
خــود مأیــوس و بــه دیگــران متکــی اســت، پیشــرفت 
 چندانــی نخواهــد کــرد و همــواره ســایه ناتوانــی 
ــای  ــر مبن ــود. ب ــر او حکمفرمــا خواهــد ب و شکســت ب
می توانــد  جامعــه ای  هــر  اســت کــه  خودبــاوری 
ــد و در  ــوه ده ــود را جل ــات خ ــا و اخاقی ــه ارزش ه ب
راســتای پیشــرفت و ترقــی و موفقیــت گام هــای 
ــد  ــردی بای ــر ف ــاس، ه ــن اس ــر ای ــردارد. ب ــدی ب بلن
ــران  ــتن و دیگ ــاوری خویش ــت خودب ــت تقوی در جه
بکوشــد. ایــن وظیفــه خطیــر، دربــاره مدیــران و 
نمــود  وکا  و  وزرا  و  صاحب نــام  شــخصیت های 

دارد.  بیشــتری 
خودبــاوری  تقویــت  در  بایــد  عزیــزان،  ایــن 
بــه  و  باشــند  داشــته  بی وقفــه ای  تــاش 
خدابــاوری  کنــار  در  پیشــرفت،  اساســی  مقولــه 
خویــش  اعتقــادی  پایه هــای  تقویــت   و 
توجــه بیشــتری نشــان دهنــد. رابطــه خودبــاوری 
ســو   یــک  از  تکنولــوژی  و  علمــی  پیشــرفت   بــا 
ــاوری  ــرورت تقویــت خودبــاوری در پرتــو خداب و ض
ــن  ــروری در ای ــم و ض ــه مه ــر، دو نکت ــویی دیگ از س
ــی  ــی و تکنولوژیک ــرفت های علم ــت. پیش ــث اس بح
ــه  ــاوری در جامع ــه خودب ــده روحی ــد ارتقادهن می توان
ــت  ــیر حرک ــت در مس ــروری اس ــن ض ــود؛ بنابرای ش
ــتن  ــوژی و شکس ــم و تکنول ــای عل ــمت قله ه ــه س ب
ــوم  ــه ســمت عل ــا ب ــری م ــش، هدف گی  مرزهــای دان
خودبــاوری  بتوانــد  باشــد کــه  تکنولوژی هایــی  و 
ــده غــرور ملــی  ــد؛ یعنــی ایجادکنن ملــی را تقویــت کن
 ارتقادهنــده امنیــت ملــی و افزایش دهنــده ثــروت 
بایــد  یــک کام،  در  و  باشــد  اجتماعــی  رفــاه  و 
ــای  ــوی »فناوری ه ــه س ــه ب ــرفت جامع ــیر پیش مس
ــرورت دارد  ــر، ض ــویی دیگ ــد. از س دشمن شکن«باش
ــا  ــد ت ــاوری« باش ــو »خداب ــاوری« در پرت ــه »خودب ک
ــاوری را در مســیر درســت  ــوان دســتاوردهای خودب بت
ــت  ــت یاف ــه ای دس ــه جامع ــن راه ب ــرار داد و از ای ق
یافتگــی  توســعه  شــاخص های  واجــد  هــم  کــه 
روز دنیــا باشــد و هــم واجــد شــاخص های یــک 
ــی  ــد دســتگاه های متول ــن، بای ــی. بنابرای ــه دین جامع
 امــر، به ویــژه دولــت و مجلــس در برنامه ریزی هــا 
ــاوری  ــاوری و خداب ــود، خودب و سیاســتگذاری های خ
را درهــم آمیزنــد تــا بتــوان همــواره در مســیری 
ــه  ــی و رو ب ــه ای دین ــاهد جامع ــه ش ــت ک گام برداش
ــم  ــری معظ ــارات رهب ــن از انتظ پیشــرفت باشــیم. ای
اســت کــه مســئوالن بایــد بــه آن توجــه ویــژه داشــته 

ــند.  باش
ــته  ــاور را داش ــن ب ــت ای ــر مل ــد: اگ ــام)ره( فرمودن ام
قدرت هــاى  مقابــل  در  مــا مى توانیــم  باشــد کــه 
ــود  ــن مى ش ــباب ای ــاور اس ــن ب ــتیم، ای ــزرگ بایس ب
ــاى  ــل قدرت ه ــد و در مقاب ــدا مى کنن ــى پی ــه توانای ک

بــزرگ ایســتادگى مى کننــد.«

لذت عفو                                       
عفــو  نیســت.  انتقــام  در  کــه  اســت  لذتــی  عفــو   در 
مهــم  بســیار  ارزشــی  صفــات  از  یکــی  گذشــت،  و 
آنجــا کــه  تــا  دارد  قــرار  ارزش هــا  رأس  در  اســت کــه 
 امیــر مؤمنــان علــی)ع( آن را تــاج ارزش هــا خواندنــد 
و فرمودنــد: العفــو تــاج المــکارم؛ عفــو و گذشــت تــاج و زینت 
ــر نشــانگر آن اســت کــه  ــن تعبی ــل اخاقــی اســت. ای فضای
ــت  ــت و زین ــدرت و عظم ــت ق ــاج، عام ــه ت ــه ک همان گون
اســت و جایــگاه آن بــر باالتریــن عضــو بــدن اســت، عفــو و 
گذشــت نیــز در میــان مــردم از جایــگاه بالنــده و فرازمنــدی 
برخــوردار و مایــه زینــت و زیبایــی انســان اســت. بــر همیــن 
اســاس شایســته اســت در ایــن راســتا بیشــتر بیندیشــیم و 
 بــا مزیــن نمــودن خــود بــه این خصلــت زیبــا و ســازنده، روح 
و روان خــود را بــا آن بیاراییم.عفــو، یعنــی اغمــاض و گذشــت 
از آسیب رســانی طــرف مقابــل و برخــورد بزرگوارانــه بــا 
ــوزی و  ــد آن کینه ت ــه ض ــای او، ک ــن خط ــده گرفت او و نادی
بــه دنبــال آن انتقام جویــی اســت کــه موجــب قتل هــا 
ــر  ــی جهان گی ــیار و گاه ــادهای بس ــا و فس ــا، فتنه ه غارت ه
 می شــود.عفو، یــک نــوع نرمــش قهرمانانــه، منــش بزرگوارانــه

 و برخــورد مهرانگیــز اســت کــه از ســعه صــدر و حلــم 
و متانــت اخاقــی سرچشــمه گرفتــه و موجــب از بیــن 
آن  دنبــال  بــه  و  و کینــه ورزی  انتقام جویــی  روح  رفتــن 
ایــن  از  یــک جهــان صفــا و صمیمیــت خواهــد شــد؛ 
خلــق  بــرای  صفــات کلیــدی  از  را  آن  می تــوان  جهــت 
و گنجینــه کاربــردی  دانســت  دیگــر  برجســته   صفــات 
و ســازنده بــرای تثبیــت ارزش هــای دیگــر خواند.البتــه بایــد 
ــزی دارای اســتثنا و تبصــره اســت و  توجــه داشــت هــر چی
ایــن صفــت نیــز در بعضــی از مــوارد ناپســند اســت؛ چــرا کــه 
موجــب غــرور عفوشــونده و تجــاوز بیشــتر بــه او خواهــد شــد 

ــده آن شــعر معــروف اســت کــه: و تداعی کنن
ترحم بر پلنگ تیز دندان     

ستمکاری بود بر گوسفندان 
بنابرایــن در آنجــا کــه عفــو و گذشــت موجــب جرئــت 
ــو  ــد از عف ــا بای ــان شــود، در آنج ــان و جســارت منحرف جانی
صرف نظــر و مجــازات عادالنــه را جایگزیــن آن کــرد کــه از آن 
در قــرآن بــا عنــوان مقابلــه بــه مثــل یــاد می شــود.بر همیــن 
ــاز بالحســنة و  ــود: ج ــی)ع( فرم ــان عل ــر مؤمن اســاس، امی
ــًا  ــم یکــن ثلمــًا فــی الّدیــن او وهن تجــاوز عــن الســّیئة مال
ــده  ــاداش ب ــی پ ــه نیک ــا را ب ــی ســلطان االســام؛ نیکی ه ف
ــیبی  ــه آس ــگام ک ــا آن هن ــن ت ــر ک ــرف نظ ــا ص و از بدی ه
ــد.  ــر حکومــت اســامی وارد نمی کن ــا سســتی ب ــن ی ــر دی ب
ــو و گذشــت  ــددی ســخن از عف ــات متع ــز در آی ــرآن نی در ق
ــه  ــت ک ــان دهنده آن اس ــات نش ــن آی ــده و ای ــان آم ــه می ب
ــده و درخشــان  ــم و بالن ــت از خصــال بســیار مه ــن خصل ای
ــب و  ــار جال ــا و آث ــت، دارای انگیزه ه ــی انسان هاس در زندگ
ــل  ــژه در مقاب ــی وی ــوع خوب ــک ن ــت، ی ــگفت انگیزی اس ش
بــدی اســت و گاه دشــمنان سرســخت را بــه دوســتان 
ــد: ــه می فرمای ــوان نمون ــه عن ــازد، ب ــل می س ــی تبدی صمیم

هــی  باّلتــی  ادفــع  الالّســّیئة  و  الحســنة  تســتوی  ال  و 
احســن فــاذًا اّلــذی بینــک و بینــه عــداوٌة کاّنــه ولــیٌّ 
 حمیــم؛ هرگــز نیکــی و بــدی یکســان نیســت؛ بــدی 
را بــا نیکــی دفــع کــن. نــاگاه )خواهــی دیــد( همــان کســی 
ــرم و  ــی دوســتی گ ــو و او دشــمنی اســت، گوی ــان ت ــه می ک
ــت در  ــو و گذش ــه عف ــت ک ــه داش ــت.باید توج ــی اس صمیم
میــان مســلمانان یــک ارزش اســت؛ امــا اینکــه کســی فکــر 
ــرار  ــو ق ــره عف ــم در دای ــن و مســتکبران ه ــد دشــمن دی کن

ــد، اشــتباه بزرگــی اســت. گیرن

خبر سیاسی 

بیانیه مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری:

قوم بختیاری، بخشی از هویت و اصالت 

افتخارآمیز فرهنگ ملی اسالمی است
مجمــع نماینــدگان چهارمحــال و بختیــاری بــه مناســبت 
ســالروز درگذشــت ســردار اســعد بختیــاری در بیانیــه ای 
اعــام کــرد: قــوم بــزرگ و اصیــل بختیــاری یکــی از زیباتریــن 
هویــت  از  بخشــی  و  ایران زمیــن  قومیتــی   رنگ هــای 
و اصالــت افتخارآمیــز فرهنــگ ملی اســامی اســت. بــه 
گــزارش کیمیــای وطــن، در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده: 
ــش  ــد بخ ــدون تردی ــی ب ــی ایران ــی و قوم ــای بوم فرهنگ ه
ــت اســامی ایرانی اســت.  ــگ و هوی ــی از فرهن ــب توجه جال
ــه راســتی اگــر در بحبوحــه تهاجــم  ایــن بیانیــه می افزایــد: ب
ــن آب  ــورده ای ــم خ ــمنان قس ــرم دش ــگ ن ــی و جن  فرهنگ
و خــاک بــه دنبــال تقویــت ســبک های زندگــی اســامی ایرانی 
 هســتیم، گنجینــه ای بهتــر از تاریــخ، زبــان و هنرهــای بومــی 
و قومــی ســرزمینمان را می توانیــم دســتمایه تاش هــای 
فرهنگی مــان کنیــم؟ قــوم بــزرگ و اصیــل بختیــاری یکــی از 
زیباتریــن رنگ هــای قومیتــی ایران زمیــن و بخشــی از هویــت 
و اصالــت افتخارآمیــز فرهنــگ برخواســته از ارزش هــای ملــی 
ــوری  ــری و سلحش ــه دلی ــواره ب ــه هم ــت ک ــامی اس  و اس
و ایثارگــری شــهره بــوده و اگرچه هنــوز هم بســیاری از مناطق 
آن در تنگنــای محرومیــت بــه ســر می بــرد، امــا همیشــه دل 
در گــرو ســربلندی، اســتقال و عــزت ایــران و ایرانــی داشــته 
اســت. ایــن قــوم در طــول تاریــخ پرافتخــار خــود همــواره در 
ــا  ــرد ب ــای نب ــز و در صحنه ه ــام عزی ــن و اس ــاع از میه دف
ــاب  ــام و انق ــا و صحنه هــای قی دشــمنان و تمامــی عرصه ه
شــکوهمند اســامی و دفــاع مقــدس هشــت ســاله، مخلصانه 
ــه دلیری هــا ــه حضــور داشــته و خاطــرات جاودان  و جهادگران

  و ایثارگری هایــش را در خطــوط مقــدم جبهــه حــق علیه باطل 
و در قالــب ســربازی و والیتمــداری ســربازانی همچــون 
رزمنــدگان تیــپ 44 قمــر بنی هاشــم)ع( بــه یــادگار گذاشــته 
اســت.مجمع نماینــدگان اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــردان  ضمــن گرامیداشــت ســالروز درگذشــت یکــی از غیورم
ــروطه خواهی  ــش مش ــتاز جنب ــرس، پیش ــله جبال زاگ سلس
ــتعمار  ــتبداد و ضداس ــجاع ضداس ــر و ش ــردار دلی ــران، س ای
مرحــوم علــی قلی خــان بختیــاری مشــهور بــه ســردار اســعد 
بختیــاری و تمامــی دلیرمــردان و شــیرزنان مبــارز و مجاهــد 
ایــن قــوم، به ویــژه شــهدای عزیــز و ســرافراز، توجــه و تمرکــز 
ــه  ــامی را ب ــاب اس ــام و انق ــزاران نظ ــش کارگ ــش از پی بی
ــدد مناطــق محــروم و اســتفاده  مشــکات و معضــات متع
بهتــر و بیشــتر از ظرفیت هــای تاریخــی و فرهنگــی قــوم 

ــا ــاری خواســتار اســت. ایرن بختی

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب 
ــادورو  ــکاس م ــای نی ــا آق ــدار ب ــامی، در دی اس
ــت  ــه شکس ــاره ب ــا اش ــا ب ــوری ونزوئ رئیس جمه
نقشــه ها و سیاســت های آمریــکا در منطقــه غــرب 
آســیا، مســئله کاهــش قیمــت نفــت را ابــزاری برای 
فشــار بــر کشــورهای مســتقل از آمریــکا دانســتند 
ــه  ــت عاقان ــتادگی و مقاوم ــد: ایس ــد کردن  و تأکی
و همــراه بــا تدبیــر در مقابــل فشــارها، یقینــا 

پیــروزی را بــه  دنبــال خواهــد داشــت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه اســتفاده 
از ســاح نفــت بــرای تحمیــل مشــکات کنونــی بــر 
کشــورهای مســتقل خاطرنشــان کردنــد: در گذشــته 
ــا بســتن  ــی کــه برخــی کشــورهای اســامی ب زمان
ــتی  ــم صهیونیس ــا رژی ــه ب ــه مقابل ــود ب ــت خ نف
برآمدنــد، غربی هــا بــه بهانــه اســتفاده سیاســی از 
نفــت جنجــال بــه  پــا کردنــد؛ امــا متأســفانه امــروز 
همــان کشــورها بــا همراهــی برخــی اعضــای اوپــک 
ــز   و بعضــی از کشــورهای منطقــه مــا کــه خــود نی
ــد، در هماهنگــی  ــان می بینن از ایــن سیاســت ها زی

کامــل بــا سیاســت های آمریــکا از نفــت بــه  عنــوان 
ســاح اســتفاده می کننــد.

ــا در  ــوان ب ــد: می ت ــامی افزودن ــاب اس ــر انق رهب
ــش  ــه و افزای ــت های عاقان ــن سیاس ــش گرفت پی
همکاری هــا، بــر ایــن توطئه هــا و خصومت هــا 

ــق آمــد. فائ

ــکا در  ــدن آمری ــاکام مان ــه ن ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
غــرب  منطقــه  در  خــود  اجــرای سیاســت های 
هنگفــت  هزینه هــای  صــرف  بــه  رغــم  آســیا 
منطقــه بعضــی کشــورهای  و  خــود  جیــب   از 

ــه  ــد ک ــال می کنن ــی خی ــد: برخ ــان کردن خاطرنش
آمریــکا، شکســت ناپذیر اســت؛ در حالــی  کــه ایــن 

تصــور، خطایــی بــزرگ اســت و اشــتباه های مکــرر 
ــا  ــون آن ه ــته، اکن ــال گذش ــا در ۱۵ س  آمریکایی ه
را در منطقــه بــه  شــدت زمین گیــر و درمانــده کــرده 

. ست ا
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، اثرگــذاری ونزوئــا بــر 
حرکت هــای ضــد اســتکباری در منطقــه آمریــکای 
ــور  ــن کش ــاد ای ــت زی ــان دهنده ظرفی ــن را نش التی
خواندنــد و بــا تأکیــد بــر لــزوم اســتفاده از فرصــت 
ریاســت ایــن کشــور بــر جنبــش غیرمتعهدهــا 
ــرک  ــش تح ــه افزای ــی ب ــا تمایل ــد: غربی ه افزودن
جنبــش غیرمتعهدهــا ندارنــد؛ ولــی کشــورهای 
ــا  ــت آن ه ــل خواس ــه مقاب ــد در نقط ــتقل بای مس
حرکــت کننــد و در ایــن صــورت، آینــده یقینــا بهتــر 

ــود. ــد ب از گذشــته خواه
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــر تصمیــم 
جــدی دولــت جمهــوری اســامی ایــران در افزایش 
ــش  ــد و نق ــد کردن ــا تأکی ــا ونزوئ ــا ب همکاری ه
ــری  ــور در پیگی ــران دو کش ــئوالن و وزی ــم مس  مه

و اجرای دقیق توافقات را یادآور شدند.

ــت  ــاره حقانی ــی را درب ــک و بدبین ــذر ش ــی ب وقت
 انتخابــات در دل مــردم بکاریــد، دمکراســی مــا 
را تضعیــف کرده ایــد و ایــن همــان کاری اســت کــه 
دشــمنان مــا بــا مــا می کننــد؛ زیــرا دموکراســی مــا 
وابســته بــه ایــن اســت کــه مردممــان بــاور داشــته 

باشــند، رایشــان اثــر دارد.
بــه گــزارش افکارنیــوز، اوبامــا در پــی ســخنان 
ــی  ــا در صورت ــه تنه ــر اینک ــی ب ــپ مبن ــر ترام اخی
یقیــن می کنــد تقلبــی در کار نبــوده کــه پیــروز 

انتخابــات باشــد، طــی یــک ســخنرانی گفــت: 
ــی اســت؛  ــک دروغ معمول ــر از ی ــن ســخن فرات ای
از  ســخن  مدرکــی  بی هیــچ  وقتــی  چــرا کــه 
می زنیــد؛ کاری کــه  آرا  در  دســتکاری  و  تقلــب 
ــکا  ــزد آمری ــن نام ــه اولی ــرد و ب ــپ ک دیشــب ترام
 بــدل شــد کــه از تقلــب ســخن گفتــه اســت 
ــی نتیجــه  ــا در صورت ــرد تنه ــروز هــم اعــام ک و ام

انتخابــات را می پذیــرد کــه پیــروز آن باشــد ]خنــده 
ــت!  ــده دار نیس ــا خن ــن اص ــد! ای ــار[، نخندی حض
ــت  ــوب دق ــم خ ــه می خواه ــه! از هم ــه، ن ــه، ن ن
ــه  ــرا ک ــت! چ ــاک اس ــرف خطرن ــن ح ــد. ای کنی
ــت  ــاره حقانی ــی را درب ــک و بدبین ــذر ش ــی ب وقت
 انتخابــات در دل مــردم بکاریــد، دمکراســی مــا 
را تضعیــف کرده ایــد و ایــن همــان کاری اســت کــه 

ــی  ــرا دموکراس ــد؛ زی ــا می کنن ــا م ــا ب ــمنان م دش
ــاور  ــان ب ــه مردمم ــت ک ــن اس ــه ای ــته ب ــا وابس م

ــر دارد. داشــته باشــند، رایشــان اث
ــا  ــاراک اوبام ــت ب ــه دول ــت ک ــی اس ــن در حال ای
از  بعــد  ســال های  در  آمریــکا  رئیس جمهــوری 
ــال  ــوری س ــت  جمه ــات ریاس ــات انتخاب اغتشاش
ــه  ــون دالر ب ــا صــرف ده هــا میلی ــران ب ۱3۸۸ در ای
آمــوزش بیــش از ۵۰۰۰ نفــر از مخالفــان ایــران در 

ــت. ــا پرداخ ــر دنی سراس

در بخــش دیگــری از زمــان نطق هــای مجلــس 
تحقیــق  رئیــس  بــه حســن خجســته،   نوبــت 

و تفحص از بنیاد شهید رسید. 
 او بــا تأکیــد بــر نظــارت مجلــس بــر ســایر نهادهــا 
ــرد:  ــار ک ــاد شــهید،  اظه ــق و تفحــص از بنی و تحقی
۵۰۰ میلیــارد تومــان از بیمــه دی کاهبــرداری کردنــد 

و بــه دبــی بردنــد کــه ایــن مبلــغ را بــا کمــک 
مجلــس بازگرداندیــم و ایــن از قــدرت مجلــس 

ــت. اس
ــدوق  ــت: در صن ــم گف ــس ده ــده مجل ــن نماین ای
ــق  ــهیات متعل ــد تس ــان، 9۰ درص ــره فرهنگی ذخی
ــک  ــه ی ــده ب ــد باقی مان ــود و ۱۰ درص ــر ب ــه 3۰ نف ب

ــارد  ــزار میلی ــود. ۸ ه ــه ب ــق گرفت ــر تعل ــون نف میلی
تومــان سوء اســتفاده از ایــن صنــدوق انجــام شــد.

وی بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه نظــارت در حــد 
پاییــن اجرایــی شــده اســت، تأکیــد کــرد: در تحقیق 
و تفحــص از بنیــاد شــهید وقتــی مجلــس ورود 
کــرد، ســران مفاســد اقتصــادی وارد میــدان شــدند 

و تهدیــد و تطمیــع نتوانســت تاثیرگــذار باشــد.اکنون 
ــم  ــس نه ــال از مجل ــار س ــس از چه ــفانه پ متأس
نگذاشــتند تحقیــق و تفحــص بــه نتیجــه برســد؛ اما 
مــا از پــای ننشســتیم و بــا کمــک آقــای الریجانــی 
و دولت آبــادی االن متهمــان ایــن پرونــده در دادگاه 

هســتند.

ترس آمریکا از گرفتار شدن در فتنه ای که به جان ایران انداخت

نماینده مجلس در نطق قبل از دستور: 

8هزار میلیارد تومان سوء استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهوری ونزوئال:

خیال شکست ناپذیری آمریکا، خطایی بزرگ است
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اگــر دوســت داریــد میلیونــر شــوید، عــدد یــک را بــه 
ــق  ــد موف ــر دوســت داری ــن شــماره بفرســتید. اگ ای
ــر  ــان شــماره بفرســتید. اگ ــه ف ــدد 2 را ب شــوید، ع
ــد  ــم کنی ــرم وزن ک ــبه 30 کیلوگ ــد یک ش می خواهی

ــا بفرســتید. اگــر ... . ــرای م عــدد 3 را ب
ــی مشــابه  ــک تبلیغات ــا پیام ــا و ده ه ــن پیامک ه  ای
بــه  و مشتریانشــان  اپراتورهــا  از ســوی  روز  هــر 
ــی  ــود. حت ــرازیر می ش ــما س ــن و ش ــای م موبایل ه
تبلیغاتــی هــم در بســیاری  بســتن پیامک هــای 
ــای  ــم از پیام ه ــن حج ــوی ای ــد جل ــع نمی توان مواق
از شــیوه های  را بگیــرد. یکــی  اعصــاب خردکــن 
جدیــد فرســتندگان پیامک هــای تبلیغاتــی، اســتفاده 
ــن  ــق، ای ــن طری ــت. از ای ــل اس ــماره های موبای از ش
ــن  ــا ای ــا ب ــان ســازوکار ســابق، ام ــا هم شــرکت ها ب
تفــاوت کــه شــماره استفاده شــده یــک شــماره 
پیامک هــای  ارســال  بــه  اقــدام  اســت،  موبایــل 
ــن  ــد. در ای ــترده می کنن ــورت گس ــه ص ــی ب تبلیغات
بــرای  موجــود  راهکاری هــای  متاســفانه  روش، 
ــاز  ــر کارس ــی، دیگ ــک تبلیغات ــردن پیام ــت نک دریاف
نیســت و بــه نظــر می رســد کــه اگــر جلــوی ایــن کار 
ــای  ــاره پیامک ه ــوم دوب ــاهد هج ــود، ش ــه نش گرفت

ــود. ــم ب ــده خواهی ــی در آین ــذاب آور تبلیغات ع

     تبلیغ بدون نظارت
ــده  ــم نش ــا خت ــن ج ــه همی ــکل ب ــن مش ــه ای البت
بــه  پیامــک  ارســال  ســابق،  مــدل  در  اســت؛ 
ابتــدا  پیامک هــا  ایــن  محتــوای  انبــوه  صــورت 
ــچ  ــد، هی ــدل جدی ــا در م ــد؛ ام ــد می ش ــد تأیی بای
ــدارد  ــا وجــود ن ــن پیامک ه ــوای ای ــر محت ــی ب  نظارت
و تبلیغ کننــدگان هــر نــوع کاالیــی را تبلیــغ می کننــد. 
فــارغ از ســودجویی هایی کــه از ایــن طریــق صــورت 
ــازار  ــودجویان ب ــن س ــت ای ــی از دس ــرد؛ رهای می گی
تبلیغــات ایــران، بــه یکــی از آرزوهــای مــردم تبدیــل 

شــده اســت.
     مسدود شدن پیامک های انبوه

ــی  ــای تبلیغات ــال پیامک ه ــث ارس ــا بح ــن روزه ای
از شــماره های شــخصی چنــان بــاال گرفتــه کــه 
تمامــی  پیامــک  ارســال  قابلیــت  شــده  اعــام 
ســیم کارت هایی کــه بــه صــورت شــخصی بــرای 
ــال  ــی ارس ــوه تبلیغات ــک انب ــترکین پیام ــایر مش س
و  نظــارت  معــاون  می شــود.  مســدود  می کننــد، 
اعمــال مقــررات ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
ــر اســاس  ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــی به تازگ رادیوی

ــات  ــازی، خدم ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش مصوب
پیامــک انبــوه، خدماتــی اســت کــه پیامک هــا از 
ــبکه های  ــق ش ــخص و از طری ــتنده مش ــق فرس طری
ارتباطــی بــدون درخواســت قبلــی کاربــران و پرداخــت 
هزینــه توســط آنــان دریافــت می شــود و جنبــه 
تبلیغاتــی و اطاع رســانی دارد، گفــت: ارســال پیامــک 
مصادیــق  از  شخصـــی  شــماره های  از  تبلیغاتــی 
پیامــک انبــوه اســت و طبــق مصوبــه شــورای عالــی 
فضــای مجــازی، ارائه کننــدگان خدمــات ارتباطــی 
غیرفعال کــردن  یــا  فعال ســازی  امــکان  بایــد 
ــرای  ــق را ب ــن طری ــوه از ای ــای انب ــت پیامک ه دریاف

ــد. ــم کنن ــران فراه کارب
    درآمدهای مخابراتی

ــت  ــکل اینجاس ــا، مش ــن وعده ه ــه ای ــود هم ــا وج ب
کــه ایــن پیامک هــا درآمدهــای خوبــی را بــرای 
ــه  ــه ب ــی ک ــد؛ درحال ــود می آورن ــه وج ــرات ب مخاب
تلگــرام  نظیــر  برنامه هایــی  و  تکنولــوژی   مــدد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــرات ب ــای مخاب ــاپ، درآمده و واتس
ــه  ــه و ب ــه شــدت کاهــش یافت شــرکت خصوصــی ب
ــب  ــه رقی ــوره ب ــه ج ــازی را هم ــرات ب ــی مخاب نوع
ــد  ــا می خواه ــد ی ــا می توان ــت، آی ــرده اس ــذار ک واگ

ــد؟ ــی کن ــد چشم پوش ــن درآم ــه از ای ک
 بــه هــر ترتیــب بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه 
ــه کجــا خواهــد کشــید. ــا ب ــن پیامک ه ســرانجام ای

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

پیامک تحمیلی روی اعصاب مردم

کل  خریــد  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  نفــت  وزیــر 
ــت مصــرف ســوخت  ــرای مدیری وانت نیســان های کشــور ب
گفــت: وانت نیســان ها را بایــد پــس از خریــد در ذوب آهــن 
ــات  ــی الزام ــش بررس ــه در »همای ــژن زنگن ــوزانیم! بی بس

مشــارکت  قراردادهــای  چالش هــای   و 
و ابزارهــای مالــی ســرمایه گذاری در صنعــت 
ــت  ــم، صنع ــه شش ــت: در برنام ــت« گف نف
نفــت بــه 200 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری 
باالدســتی  بخــش  دارد کــه ســهم  نیــاز 
وزیــر  اســت.  دالر  میلیــارد   ۱30 حــدود 
نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ بخشــی در 

ــه ایــن حجــم ســرمایه گذاری  ــم کــه ب ــی نداری اقتصــاد مل
نیــاز داشــته باشــد، بحــث مهــم در ســرمایه گذاری را 
ــل و  ــاس آن اص ــر اس ــه ب ــرد ک ــوان ک ــد عن ــب درآم کس
فــرع ســرمایه گذاری بازپرداخــت شــود. وی تصریــح کــرد: 
ــه ســرمایه گذاری آن  ــت را دارد ک ــن ظرفی ــت ای صنعــت نف

ظــرف ۵ تــا ۶ ســال قابــل بازگشــت اســت و ســبب افزایش 
درآمــد کشــور می شــود. ایــن عضــو کابینــه دولــت، صنعــت 
را بــه  عنــوان یکــی از بخش هــای مهــم بــرای ایجــاد 
ــک  ــت ی ــزود: فعالی ــرد و اف ــوان ک ــور عن ــتغال در کش اش
دکل حفــاری در بخــش خشــکی، 300 تــا ۴00 
ــام مســئول  ــن مق ــد. ای شــغل ایجــاد می کن
بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد ســرمایه گذاری 
در بخــش نفــت را مهــم تلقــی کنیــم، اظهــار 
داشــت: بایــد تــاش شــود ســرمایه گذاری در 
ایــن صنعــت بــا اقتصــاد ملــی پیونــد بخــورد. 
زنگنــه بــا اعــام اینکــه اگــر وزارت نفــت پــول 
ــد بخــرد و  داشــته باشــد کل وانت نیســان های کشــور را بای
تحویــل ذوب آهــن بدهــد، خاطرنشــان کــرد: بــا از رده خــارج 
ــب  ــی جال ــور، صرفه جوی ــان های کش ــدن کل وانت نیس ش
توجهــی در مصــرف ســوخت خودروهــا شــده و حتــی امکان 

ــود. ــم می ش ــور فراه ــوخت از کش ــادرات س ــش ص افزای

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: بــا دســتور 
ــا دانشــگاه ها  ــی ب رئیس جمهــور، قــرار اســت از طریــق رایزن
ــه  ــان ورود ب ــجویان در زم ــه دانش ــود ک ــم ش ــرایطی فراه ش
دانشــگاه و همزمــان بــا انتخــاب رشــته، یــک مهــارت انتخاب 

کننــد. 
علــی ربیعــی از افزایــش میــزان ســاعت 
طــی  فنی وحرفــه ای  آموزش هــای  ارائــه 
ــاوه  ــت: ع ــر داد و گف ــر خب ــال اخی ــد س چن
بــر ایــن، رشــته های جدیــد متناســب بــا 
هــر اســتان ایجــاد شــده و آموزش هایــی 
ــه  ســیار در روســتاهای محــروم در حــال ارائ

اســت. وی بــا انتقــاد از تخصیــص بودجــه ضعیــف بــه 
ــه  ــر بودج ــزود: اگ ــه ای اف ــای فنی وحرف ــوع آموزش ه موض
اقدامــات  یابــد،  افزایــش  فنی وحرفــه ای  آموزش هــای 
جدی تــری را آغــاز خواهیــم کــرد. آقــای رئیس جمهــور 
دانشــگاه ها  بــا  ارتبــاط  طریــق  از  کــه  کــرد   تأکیــد 

ــه  ــود ک ــال ش ــری و دنب ــه ای پیگی ــای فنی وحرف آموزش ه
بــر ایــن اســاس، »مهــارت« در میــان دانش آموختــگان 
ــگاه ها  ــا دانش ــی ب ــا رایزن ــرح و ب ــده مط ــگاهی در آین دانش
ــه  ــان ورود ب ــجویان در زم ــه دانش ــود ک ــم ش ــرایطی فراه ش
دانشــگاه و همزمــان بــا انتخــاب رشــته، یــک 
مهــارت انتخــاب کننــد. وی دربــاره وجــود 
پیش شــرط مهارت آمــوزی قبــل از گرفتــن 
دیپلــم در مــدارس گفــت: ایــن موضــوع مطرح 
ــود  ــوص آن وج ــه ای درخص ــا مصوب ــده، ام ش
نــدارد. ربیعــی دربــاره راهکارهــای اشــتغال زایی 
ــی  ــال حاضــر حت ــت: در ح ــان گف ــرای جوان ب
کشــورهای توســعه یافته، موضــوع کســب مهــارت را در صــدر 
 برنامه هــا و اهــداف توســعه اشــتغال خــود قــرار دادنــد 
ــر  ــر ه ــه اگ ــود ک ــان داده می ش ــه جوان ــان ب ــن اطمین و ای
ــرود ــارت ب ــک مه ــت کم ی ــن دس ــال آموخت ــه دنب ــی ب  ایران

مدت زمان بیکاری وی طوالنی نخواهد بود.

رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی از کاهــش قیمــت ۶ 
ــر داد.  ــازار خب ــوه و صیفی جــات در ب ــوع می ن

ــوه  ــازار می ــن تحــوالت ب سیدحســین مهاجــران آخری
ــت:  ــار داش ــرار داد و اظه ــاره ق ــورد اش ــبزی را م و س
قیمــت گوجه فرنگــی نســبت بــه هفتــه گذشــته بیــن 
ــر  ــال حاض ــه و در ح ــش یافت ــد کاه ــا ۸0 درص ۷0 ت
ــا  ــن ۸00 ت ــول، بی ــن محص ــت ای ــوع باکیفی ــت ن قیم
۱۵00 تومــان اســت. وی همچنیــن از کاهــش حدود 20 
درصــدی قیمــت انارهــای بــا کیفیــت متوســط خبــر داد 
و گفــت: قیمــت انــار باکیفیــت متوســط، بیــن ۱۵00 تــا 
2000 تومــان اســت؛ ضمــن اینکــه نــرخ انــار باکیفیــت 
نیــز بــا حــدود ۵ تــا ۶ درصــد کاهــش نســبت بــه هفته 

قبــل، بــه 3000 تــا 3۵00 تومــان رســیده اســت. 
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــز کاهشــی  ــی درجــه 2 نی ــواع ســیب درخت قیمــت ان

جزئــی داشــته اســت، افــزود: قیمــت ایــن نــوع 
ــرخ  ــن ن ــان و همچنی ــا 2۵00 توم ــن ۱۵00 ت ســیب بی
ســیب قرمــز بــا کیفیــت 3000 تومــان و ســیب ســفید 
ــرم  ــر کیلوگ ــان اســت. مهاجــران قیمــت ه 3۵00 توم
ــا ۱000 تومــان و پیــاز قرمــز  ســیب زمینی را بیــن ۶00 ت
ــا ۱000 تومــان عنــوان و اضافــه  و ســفید را بیــن ۶۵0 ت
کــرد: نــرخ انگــور بی دانــه بــا کیفیــت متوســط حــدود 
۵0 درصــد ارزان شــده و در حــال حاضــر بیــن ۱۵00 تــا 

ــان اســت.  2۵00 توم
ــن 3000  ــوز بی ــرم م ــر کیلوگ ــت ه ــه وی قیم ــه گفت ب
ــا  ــن 2000 ت ــروت توســرخ بی ــان، گریپ ف ــا ۴000 توم ت
2۵00 تومــان، لیموشــیرین بیــن 2۵00 تــا 3۵00 تومــان 
ــن ۸00  ــه( بی ــو، آش و قورم ــو، کوک ــور )پل ــبزی ج س
ــا ۱۵00  ــا ۱200 تومــان و ســبزی خــوردن بیــن ۱200 ت ت

تومــان اســت.

معــاون وزیــر راه بــا بیــان اینکــه ۵ هــزار دســتگاه اتوبــوس 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــن در نظ ــران اربعی ــی زائ ــرای جابه جای ب
ــا  ــن روزه ــرای ای ــوس ب ــت اتوب ــای بلی ــت: قیمت ه گف
ــردد یــک  ــل ت ــه دلی ــه ب ــر خواهــد شــد ک ــر 2 براب حداکث

ســر خالــی اســت. 
داوود کشــاورزیان در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران 
دربــاره جابه جایــی زائــران اربعیــن اظهــار داشــت: رئیــس 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، رئیــس 
کمیتــه حمــل و نقــل و مصــرف ســوخت در ســتاد اربعیــن 
اســت کــه ارگان هایــی نظیــر ســپاه پاســداران، شــهرداری 
ــن  ــی در ای ــی نمایندگان ــروی انتظام ــت و نی ــرکت نف ش

ــد.  ــت دارن ــه فعالی کمیت
وی بــا بیــان اینکــه امســال بــرای اربعیــن هیــچ مشــکلی 
در حــوزه تأمیــن ســوخت نخواهیــم داشــت گفــت: ۵ هــزار 
ــن در  ــران اربعی ــی زائ ــرای جابه جای ــوس ب ــتگاه اتوب دس

نظــر گرفتــه شــده اســت. 
یکــی از وظایــف ذاتــی مــا، نگهداری و بهســازی راه هاســت 
کــه در ایــن راســتا، نگهــداری و بهســازی مســیرهای 
ــران و شــلمچه را در دســتور کار  ــای مه ــه مرزه ــی ب منته

ــرای ایــن روزهــا آمــاده شــوند.  ــا ب ــم ت قــرار دادی
ــاره احتمــال افزایــش قیمــت بیــش از نرخ هــای  وی درب
ــن  ــطه هایی در ای ــت واس ــن اس ــت: ممک ــده گف تعیین ش
میــان پیــدا شــوند و قصــد سوء اســتفاده داشــته باشــند؛ 
امــا مــا تــاش کرده ایــم زائــران بیــن هــر ســه مــرز توزیــع 
ــی  ــه، برخ ــی چزاب ــلمچه، برخ ــرز ش ــی از م ــوند و برخ ش
مهــران اعــزام شــده و برگردنــد. پیش بینــی می کنیــم 

ــد.  ــت نکنن ــن تقســیم بندی را رعای ــران ای زائ
ــکل های  ــا ش ــا ب ــس در جاده ه ــن پ ــه داد: از ای وی ادام
همــه  و  نمی شــوید  مواجــه  دوربین هــا  مختلــف 

می شــوند. یکنواخــت  دوربین هــا 

معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــای  ــتار مرغ ه ــن کش ــش وزن و س ــرح کاه ــرای ط از اج
گوشــتی از یکــم آذرماه امســال در سراســر کشــور خبــر داد. 
حســن رکنــی اظهــار داشــت: در فــاز نخســت اجــرای ایــن 
طــرح بــرای کاهــش ســن کشــتار و اصــاح وزن مرغ هــای 
ــو و 200  ــا 2 کیل ــو و ۸00 گــرم ت ــه وزن یــک کیل گوشــتی ب
ــود.  ــدام می ش ــتار ۴۵ روزه اق ــن کش ــر س ــرم و حداکث گ
وی افــزود: در افــق اجــرای ایــن طــرح در فروردیــن ســال 
ــه وزن  ــد ب ــتی بای ــرغ گوش ــرورش م ــای پ ۱3۹۷، واحده
کشــتار حــدود یــک کیلــو و 200 گــرم و ســن 3۵ روزه 

نزدیــک شــوند. 
رکنــی بــا بیــان اینکــه طــرح کاهــش وزن و ســن کشــتار 
ــده  ــش ش ــار پای ــاه یک ب ــه م ــر س ــتی ه ــای گوش مرغ ه
ــت: در  ــود، گف ــری می ش ــد تصمیم گی ــرایط جدی ــا ش و ب
هــر فــاز ســه ماهــه، دســتورالعمل های اصــاح وزن و ســن 

کشــتار مــرغ بهینــه خواهــد شــد. 
وی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را بهبــود بهــره وری، 
کاهــش ضایعــات، توســعه صــادرات و بهبــود شــرایط 

بهداشــتی فرآینــد تولیــد تــا عرضــه برشــمرد. 
 معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی
ــرح  ــن ط ــتی را از ای ــرغ گوش ــدگان م ــتقبال تولیدکنن اس
ــرح در  ــن ط ــرای ای ــرد: اج ــح ک ــی و تصری ــت ارزیاب مثب
راســتای مصلحــت ملــی، منافــع اقتصــادی تولیدکننــدگان 

می گیــرد.  صــورت  مصرف کننــدگان  و 
ــت  ــش کیفی ــر افزای ــاوه ب ــرح، ع ــن ط ــت: در ای وی گف
گوشــت مــرغ، بــا کاهــش ضریــب تبدیــل دان بــه گوشــت 
ــور  ــه کش ــور ب ــوراک طی ــی واردات خ ــب صرفه جوی موج
ــد  ــرح می توان ــن ط ــزود: اجــرای ای ــم شــد. وی اف خواهی
دســت کم ۵00 هــزار تــن صرفه جویــی در مصــرف خــوراک 

طیــور در ســال ایجــاد کنــد.

افزایش عرضه میوه فصل به بازار

قیمت بلیت اتوبوس در اربعین دو برابر می شود

آغاز طرح کاهش وزن مرغ از آذرماه

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 281 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 زائران اربعین 

بلیت هواپیما را اینترنتی نخرند
هواپیمایــی  ســازمان  معــاون 
ــا بیــان اینکــه بــرای  کشــوری ب
ــرواز  ــینی، ۷۵0 پ ــن حس اربعی
رفــت و برگشــت پیش بینــی 
ــن  ــران اربعی ــت: زائ ــده، گف ش
اینترنتــی  از خریــد  حســینی 
بلیــت هواپیمــا خــودداری کــرده 
و فقــط حضــوری اقــدام کننــد. مرتضــی دهقــان افــزود: ایــن 
ــران  ــت و از زائ ــی اس ــزار صندل ــدود 220 ه ــرواز ح ــزان پ می
ــت  ــی بلی ــد اینترنت ــم از خری ــینی می خواهی ــن حس اربعی

هواپیما خودداری و فقط حضوری اقدام کنند. 
وی گفــت: قیمــت بلیت هــای ســفرهای اربعیــن بــا توجــه بــه 
اینکــه پــرواز خارجــی و تابــع عرضــه و تقاضاســت، آزاد تعیین 
ــی  ــرکت های هواپیمای ــا ش ــی ب ــا هماهنگ ــا ب ــود؛ ام می ش
بــرای ســقف قیمــت بلیــت، نــرخ تعییــن شــد. قیمــت بلیــت 
ــان  ــزار توم ــون و ۵0 ه ــک میلی ــداد ی ــف و بغ ــران- نج  ته
و قیمــت بلیــت مشــهد بــه نجــف یــک میلیــون و 3۵0 هــزار 
ــورت  ــه ص ــا ب ــام بلیت ه ــت. تم ــده اس ــن ش ــان تعیی توم
اینترنتــی  بلیــت  هیــچ  و  می شــود  فروختــه  حضــوری 
نخواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، فــروش هرگونــه بلیــت بــه 

ــود.  ــوب می ش ــف محس ــی تخل ــورت اینترنت ص
دهقــان با اشــاره بــه اینکه ســفرهای زیارتــی اربعیــن 23 آبان 
آغــاز می شــود و تــا ۵ آذر بــرای برگشــت ادامــه دارد، گفــت: 
بــا ســازمان تعزیــرات پلیــس و بــا حضــور نماینــده نمایندگان 
 شــرکت های هواپیمایــی فــروش بلیــت رصــد می شــود 

و تاش می کنیم جلوی تخلفات را بگیریم. 
دهقــان افــزود: مــردم می تواننــد آدرس مراکــز معتبــر 
فــروش بلیــت را در وب ســایت ســازمان هواپیمایی بــه آدرس 

ــد. ــاهده کنن www.cao.ir مش

مسئوالن بنز و بی ام و به ایران می آیند
همچــون  بین المللــی  خودروســازان  ارشــد  مســئوالن 
ــرای حضــور در  ــی ام و ب ــز، فولکــس واگــن و ب مرســدس بن
ــران  ــه ای ــی صنعــت خــودرو ب ــش بین الملل ــن همای چهارمی
می آینــد. چهارمیــن همایــش بین المللــی صنعــت خــودروی 
ــزار  ــران برگ ــاس س ــالن اج ــاه در س ــران 2۴ و 2۵ آبان م ای

ــد شــد.  خواه
ــور  ــده، حض ــت آم ــه دس ــار ب ــن اخب ــاس جدیدتری ــر اس ب
ــز  مســئوالن ارشــد شــرکت های خودروســازی مرســدس بن

ــکانیا  ــیتروئن، اس ــژو، س ــو، پ ــی ام و، رن ــن، ب ــس واگ  فولک
و هیونــدای در ایــن همایــش قطعــی شــده اســت. همچنیــن 
دو شــرکت خودروســازی تاتــا موتــورز و ماهینــدرای هنــد نیــز 
ــتند.  ــش هس ــن همای ــور در ای ــرای حض ــره ب ــال مذاک در ح
 ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه در روزهــای اخیــر 
ــان  ــن آلم ــس واگ ــرکت فولک ــرات دو ش ــاری از مذاک  اخب
و هیونــدای کــره جنوبــی بــا خودروســازان ایرانــی بــرای آغــاز 

تولیــد محصوالتشــان در ایــران شــنیده می شــود. 
ــکاری  ــرارداد هم ــاال ق ــود احتم ــه می ش ــه گفت ــن زمین در ای
ــن  ــیه چهارمی ــازی در حاش ــرکت های خودروس ــن ش ــا ای ب
همایــش بین المللــی صنعــت خــودرو منعقــد خواهــد شــد. 
 ســه شــرکت رنــو، پــژو و ســیتروئن نیــز تفاهم نامه هــا 
و قراردادهایــی را بــرای تولیــد خودروهــای خــود در ایــران بــا 
ــز  ــز نی ــدس بن ــد. مرس ــد کرده ان ــی منعق ــازان ایران خودروس
بــا شــریک ایرانــی خــود بــرای تولیــد محصــوالت تجــاری در 

ایــران بــه توافــق رســیده اســت.

سمت  و سوی بازار طال در روزهای آینده
بــازار طــا در هفتــه گذشــته با نوســاناتی همــراه شــد؛ در میان 
انــواع طــا، اونــس جهانــی بــا نوســان حــدود 20 دالر همــراه 
شــد و بــرای روزهــای آینــده نیــز پیش بینــی می شــود رونــد 

ریــزش قیمــت ایــن فلــز زرد بــه پایــان برســد. 
ــات  ــر از ثب ــه اخی ــک هفت ــار در ی ــای ۱۸ عی ــرم ط ــر گ ه
ــود و حــدود ۷00 تومــان نوســان داشــت.  نســبی برخــوردار ب
ایــن نــوع طــا در اوایــل هفتــه قبــل، ۱0۹ هــزار و ۵00 تومــان 
 عرضــه شــد؛ در اواخــر هفتــه بــه ۱۱0 هــزار و 220 تومــان رســید 
و در بــازار دیــروز بــا رونــد کاهشــی ۱۱0 هــزار و ۸۱ تومــان بــه 

فــروش رســید. 
ــک  ــال طــا در ی ــواع طــا، مثق ــان دیگــر ان ــن در می همچنی
هفتــه اخیــر، 2000 تومــان افزایــش قیمــت داشــت. ایــن نــوع 
ــازار آزاد  ــان در ب ــزار توم ــل ۴۷۵ ه ــه قب ــل هفت ــا در اوای ط
قیمــت داشــت و در میانــه هفتــه ایــن بــه حــدود ۴۷۶ هــزار 
ــال  ــاری مثق ــه ج ــدای هفت ــه در ابت ــید و در ادام ــان رس توم
ــه شــد. از ســوی دیگــر هــر اونــس  طــا ۴۷۷ هــزار فروخت
طــا در بــازار جهانــی در اوایــل هفته گذشــته حــدود ۱2۵۱ دالر 
در بازارهــای جهانــی عرضــه شــد و در میانــه هفتــه بــا حرکــت 
ــد  ــا رون ــته ب ــا روز گذش ــید؛ ام ــه ۱2۷0 دالر رس ــودی ب صع
معکــوس بــه ســمت کاهــش ۱2۶۷ دالر فروختــه شــد تــا در 
مجمــوع اونــس جهانــی در ایــن مــدت حــدود 20 دالر نوســان 
قیمــت داشــته باشــد. همچنیــن در نظرســنجی طــای کیتکــو 
بــرای هفتــه جــاری، ۶3 درصــد کارشناســان و ســرمایه گذاران 
خــرد انتظــار داشــتند طــا در هفتــه جــاری افزایــش قیمــت 
ــزان مشــابه 2۵ درصــد در هــر دو گــروه  ــه می ــد و ب ــدا کن پی

ــد. ــز را پیش بینــی کردن کاهــش قیمــت ایــن فل

 تولید ۳ تن خاویار پرورشی 

در سال  جاری
گفــت:  ایــران  شــیات  ســازمان  آبزی پــروری  معــاون 
ــه  ــی ب ــار پرورش ــد خاوی ــال تولی ــود امس ــی می ش پیش بین
ســه تــن برســد کــه ایــن میــزان تولیــد بــا اهــداف از پیــش 

ــی دارد.  ــده، هماهنگ ــن ش تعیی
حســین علی عبدالحــی اظهــار داشــت: امســال تاکنــون 
ذخایــر  بازســازی  طــرح  اعتبــارات  مجمــوع  درصــد   ۱0
ــادی  ــداد زی ــود، تع ــن وج ــا ای ــت. ب ــه اس ــص یافت تخصی
ــن  ــد و بی ــور تولی ــر کش ــز تکثی ــال در مراک ــی امس بچه ماه
ــروری  ــع شــده اســت. معــاون آبزی پ ــدگان توزی پرورش دهن
ــز  ــل پایی ــاله از اوای ــر س ــزود: ه ــران اف ــیات ای ــازمان ش  س
ــا هــدف بازســازی  ــای خــزر ب ــاری دری ــان خاوی ــد ماهی صی
ــد  ــا صی ــرد؛ ام ــورت می گی ــر ص ــز تکثی ــط مراک ــر توس ذخای

ــوع اســت. ــا ســال 20۱۷ ممن ــان ت ــاری آن همچن تج

استاندار اصفهان:

 کنترل برداشت های آب زاینده رود 

به کشاورزان واگذار می شود
اســتاندار اصفهــان گفــت: بــارش 
بــه  نســبت  سرشــاخه ها  در 
 سال آبــــی گذشــــته 2۵ درصد 
 ۱۵ میانگیــن  بــه  نســبت  و 
درصــد کاهــش داشــته اســت و 
ــد  ــا ۵۶ درص ــز ب ــان نی  در اصفه
 ۶۵ بــا  اصفهــان  شــرق  در  و 
ــور در  ــارش مواجــه هســتیم. رســول زرگرپ درصــد کاهــش ب
نشســت بــا اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان دربــاره 
مشــکات آب بــا بیــان اینکــه ایــن خشکســالی در ۴0 ســال 
گذشــته بی ســابقه بــوده، اظهــار کــرد: اصفهــان از نظــر کمبــود 
بــارش پــس از یــزد سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی 
در رده چهــارم قــرار گرفتــه و چهارمحــال بختیــاری نیــز در رده 
هفتــم قــرار دارد کــه تاکنــون ســابقه نداشــته اســت. وی بــه 
مشــکات موجــود درخصــوص آب اشــاره کــرد و افــزود: 
ــته 2۵  ــی گذش ــال آب ــه س ــبت ب ــاخه ها نس ــارش در سرش ب
درصــد و نســبت بــه میانگیــن ۱۵ درصــد کاهــش داشــته و در 
اصفهــان نیــز بــا ۵۶ درصــد و در شــرق اصفهــان بــا ۶۵ درصــد 
ــرق  ــش در ش ــن کاه ــتیم و ای ــه هس ــارش مواج ــش ب کاه
ــان گزارشــی  ــه بی ــور ب ــا ۸0 درصــد می رســد. زرگرپ اســتان ت
درخصــوص طرح هــای تأمیــن و انتقــال آب اســتان پرداخــت 
ــع  ــزرگ در واق ــان ب ــال آب اصفه ــامانه دوم انتق ــزود: س و اف
ســامانه انتقــال آب و نــه تأمیــن آب خواهــد بــود؛ در حقیقــت 
ــا  ــور ب ــت. زرگرپ ــل اس ــد غیرعام ــتای پدافن ــی در راس اقدام
بیــان اینکــه ایجــاد کارگــروه پیگیــری اجــرای طرح ۹ مــاده ای 
ــن دو  ــق بی ــق تواف ــت: طب ــت، گف ــیده اس ــب رس ــه تصوی ب
ــه  ــده رود ب ــه زاین ــت های آب حوض ــرل برداش ــتاندار کنت اس

خود کشاورزان واگذار می شود.

پیش بینی تولید یک هزار تن ماهی در قفس 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا تبییــن 
ــس  ــی در قف ــرورش ماه ــور پ ــه منظ ــاله ب ــج س ــه پن برنام
ــا  ــه ب ــن در ســال اســت ک ــن اســتان ۴00 ت ــت: ســهم ای گف
ــان ســال  ــا پای ــع بانکــی، پیش بینــی می شــود ت تأمیــن مناب
ــد  ــن تولی ــون ۷00 ت ــد و تاکن ــن برس ــزار ت ــه یک ه ــاری ب ج
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــب ب ــح هللا غری ــوده اســت. ذبی اســتان ب
چهارمحــال و بختیــاری قطــب پــرورش ماهیــان ســردابی در 
کشــور اســت، اظهــار کــرد: 20 درصــد قــزل آالی دنیــا در کشــور 
مــا تولیــد می شــود کــه در حــال حاضــر دنیــا، پــرورش ماهــی 

را بــه ســمت دریــا و قفــس پیــش بــرده اســت.

زنگنه مطرح کرد:

وانت نیسان ها را باید بخریم و بسوزانیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

پیشنهاد اشتغالی رئیس جمهور
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حتما بخوانید!
سال آینده »درشکه ها« به چهارباغ ... 

ــزد  ــی اســتاندار ی ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع
گردشــگری مذهبــی را شــاخص ترین برنامه  مــاه محرم 
 امســال دانســت کــه زمینــه  گســترش فرهنــگ عاشــورا 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــرده اس ــم ک ــی را فرآه ــام واقع و اس
ــی در نشســت  ــی طالب ــع، محمدعل ــری ربی ــگاه خب پای
ــتان  ــی اس ــوی مذهب ــگری معن ــه گردش ــای کمیت اعض
ــاندن  ــان در شناس ــش آن ــل از نق ــدف تجلی ــا ه ــه ب ک
برگــزار  بــه گردشــگران  عاشــورا  پیــام  و  رســالت 
شــاخص  برنامــه ای  را  مذهبــی  شــد، گردشــگری 
و  برشــمرد  یــزد  امســال  محــرم  عزاداری هــای  در 
همــه   همــکاری  نتیجــه   را  پســندیده  وضــع  ایــن 
دســتگاه های مســئول و مهم تــر از همــه، مشــارکت 
ــد شــورای شــهر، شــهرداری  ــی مانن  نهادهــای غیردولت
دبیرخانــه یــزد حســینیه ایــران و راهنمایــان تــور 

دانســت.
     ترویج فرهنگ عاشورا

ــی  ــای فرهنگ ــار از ظرفیت ه ــورا سرش ــت: عاش  وی گف
عاشــورا،  فرهنــگ  ترویــج  و  اســت  مذهبــی  و 
گســترش روح انســانی اســام واقعــی اســت. طالبــی 
بــا ســپاس از میزبانــی خــوب اماکــن مذهبــی و 
بوده انــد،  گردشــگران  میزبــان  کــه  حســینیه هایی 
ــوه   ــگر جل ــک گردش ــدن ی ــلمان ش ــاید مس ــزود: ش اف

ــا  ــد؛ ام ــی باش ــام واقع ــگ اس ــج فرهن ــی تروی بیرون
تک تــک گردشــگران  در  فرهنــگ،  ایــن  بی گمــان 
 و آن هایــی کــه شــنوای خاطــرات آن هــا هســتند

تأثیرگــذار اســت. وی ادامــه داد: محــرم امســال نشــان 
ــرون  ــود بی ــدود خ ــه های مح ــب اندیش ــر از قال داد اگ
بیاییــم و بــه عاشــورا بــه عنــوان رویــدادی انســانی بــا 
گســتره جهانــی نــگاه کنیــم می توانیــم وجــوه انســانی 
ــای  ــه ج ــس و ب ــا منعک ــه دنی ــود را ب ــی خ و فرهنگ
ــن ظرفیت هــا  ــه از همی ــگ بیگان ــوذ فرهن ــی از نف نگران

اســتفاده کنیــم.
    آیین های مذهبی، پذیرای گردشگران

ــا  ــتاندار ب ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
ــه  ــزد ب ــه ی ــون جامع ــه اکن ــندی از اینک ــار خرس اظه
ــد در آیین هــای  ــه می توان ــن درک واقعــی رســیده ک ای
مذهبــی پذیــرای گردشــگران خارجــی و داخلــی باشــد، 
ــزی  ــرای برنامه ری ــازی ب ــه آغ ــاق نقط ــن اتف ــت: ای گف
مــدون در ســال های آینــده اســت. طالبــی بیــان کــرد: 
شهرســتان  اســتان  در  گردشــگر  حضــور  بی گمــان 

اصــاح  محله هــا،  ســامان یابی  بــه  روســتاها  و 
اجتماعــی  فرهنــگ  افزایــش  و  آســیب ها  بعضــی 
ــه  ــنهادهای کمیت ــاره  پیش ــد. وی درب ــردم می انجام م
ــرای حفــظ امنیــت  گردشــگری در راســتای کوشــش ب
گردشــگران بــا بیــان اینکــه حتــی یــک مــورد تعــرض 
تحمــل کــرد، گفــت:  نمی تــوان  را  بــه گردشــگران 
تضمیــن امنیــت گردشــگران نیازمنــد فرهنگ ســازی در 
بیــن مــردم و نهادینــه شــدن ایــن بــاور اســت کــه حتــی 
ــرای  ــت ب ــاد مزاحم ــرض و ایج ــازه  تع ــرد اج ــک ف ی

ــد. ــگران را نده گردش
     نظر قانون درباره ذبح حیوانات در مألعام

ــات  ــح حیوان ــع ذب ــون من ــه قان ــن ب ــی همچنی طالب
ــح  ــون ذب ــر قان ــزود: از نظ ــرد و اف ــاره ک ــام اش در مألع
حیوانــات در مألعــام ممنــوع اســت و بایــد بــرای 
ســال های آینــده هیئت هــای مذهبــی و مــردم، در 
ــی و  ــی، امنیت ــاون سیاس ــوند. مع ــه ش ــاره توجی این ب
ــاره  ــود، درب ــخنان خ ــان س ــتاندار در پای ــی اس اجتماع
ــه از  ــامی ک ــی و اس ــی، ایران ــن های مل ــزاری جش برگ
ــرح  ــی مط ــوی مذهب ــگری معن ــه گردش ــوی کمیت س
شــد، خاطرنشــان کــرد: اســتان یــزد بــرای ایجــاد 
تعامــل میــان دســتگاه های گوناگــون در برگــزاری 
ــد.  ــی می کن ــام آمادگ ــامی اع ــن های ایرانی اس جش

معاون استاندار مطرح کرد:

گردشگری مذهبی، شاخص ترین برنامه  محرم امسال یزد

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

 توزیع گاز ایمن و پیوسته 

از مهم ترین برنامه های شرکت گاز است

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان اســتان   گاز 
فرمانــدار  بــا  دیــدار  در 
اشــاره  بــا  خمینی شــهر 
ــدی  ــدی صددرص ــه بهره من ب
ایــن شهرســتان از نعمــت گاز طبیعــی گفــت: شــرکت 
گاز اســتان اصفهــان، یــک شــرکت خدمات رســان 
ــع گاز  ــرای توزی ــود را ب ــوان خ ــی ت ــه تمام ــت ک اس
ــی  ــید مصطف ــرد. س ــه کار می گی ــته ب ــن و پیوس ایم
علــوی افــزود: در راســتای نگهــداری از شــبکه های 
ــوزه  ــی در ح ــت ایمن ــه اهمی ــه ب ــا توج ــانی ب گازرس
تخریــب کنتورهــا  و  دســتکاری  از  جلوگیــری   گاز، 
از موضوعــات بســیار مهمــی بــرای ایــن شــرکت اســت 
کــه ایــن معضــل عــاوه بــر مشــکات قانونــی کــه دارد 
ــد. وی  ــال وارد می کن ــه بیت الم ــادی ب ــارات زی خس
ــت کل  ــد جمعی ــر، 99.5 درص ــال حاض ــزود: در ح اف
اســتان معــادل 99.6 درصــد خانوارهــای شــهری و 95 
ــت گاز برخــوردار  ــای روســتایی از نعم درصــد خانواره
هســتند. مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت درخصــوص زیباســازی 
ــای  ــازی علمک ه ــزی و بهس ــق رنگ آمی ــهر از طری ش
گاز نیــز آمادگــی کامــل دارد، افــزود: شــرکت گاز یــک 
ــی  ــد آمادگ ــبانه روز بای ــوده و ش ــی ب ــرکت عملیات ش
 پیشــگیری و مقابلــه بــا حــوادث مرتبــط بــا گاز 
امــداد  باشــد. خوشــبختانه پســت های  را داشــته 
ایــن شــرکت، 24 ســاعته در ســطح اســتان فعالیــت 
خوبــی داشــته و آمادگــی کاملــی را بــرای پاســخگویی 
ــزود: اداره  ــتان دارد. وی اف ــز اس ــترکین عزی ــه مش ب
مطالبــات  وصــول  درخصــوص  خمینی شــهر  گاز 
ــی  ــی کتب ــق اعــام اخطارهای ــز از طری  مشــترکین عزی
و تذکــر بــه مشــترکین اقــدام کــرده و تاکنون بــا رعایت 
آرامــش در شــهر درخصــوص قطــع گاز مشــترکین 
اقــدام کــرده اســت؛ همچنیــن الزم بــه توضیــح 
ــترکین  ــع گاز مش ــات و قط ــول مطالب ــه وص ــت ک اس
فرمانــداری  بــا  هماهنگــی  طریــق  از  نیــز  عمــده 
ــنجی های  ــه نظرس ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــدام می ش اق
افــزود:  خمینی شــهر  فهیــم  مــردم  از  انجام شــده 
بیشــتر از 72 درصــد مــردم ایــن شهرســتان، از عملکرد 
ــنودی  ــته و ناخش ــت داش ــهر رضای اداره گاز خمینی ش
ــده مشــترکین، ناشــی از پرداخــت  18 درصــد باقی مان
نکــردن به موقــع گازبهــای مصرفــی و قطــع گاز آن هــا 
ــل  ــه عم ــرات ب ــی و تذک ــای کتب ــم اخطاریه ه علی رغ
ــت:  ــوی گف ــت. عل ــن اداره گاز اس ــوی ای ــده از س آم
انتظــار مــی رود مشــترکین عزیــز ایــن شهرســتان نیــز 
بــا پرداخــت به موقــع گازبهــای مصرفــی و بدهی هــای 
 معــوق خــود، ایــن شــرکت را در ارائــه خدمــات بهتــر 

و پیوسته یاری کنند.

گزارش

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی:

 نجات زاینده رود 

در صدر اولویت ها قرار گیرد
ــس کمیســیون کشــاورزی  رئی
گفــت: کمبــود آب، یکــی از 
مهم تریــن معضــات اســتان 
ــوع  ــت و دو موض ــان اس اصفه
ــد در  ــط زیســت بای آب و محی

صدر اولویت ها قرار گیرد. 
بــه گــزارش اداره کل محیــط 
ــس  ــاعری، رئی ــد ش ــان، علی محم ــتان اصفه ــت اس زیس
اســامی،  شــورای  مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون 
درخصــوص پیگیــری ایجــاد ســتاد ملــی نجــات زاینــده رود 
گفــت: در گذشــته بعضــی تئوری هــا بــر ایــن مبنــی بــوده 
ــد  ــع طبیعــی نامحــدود هســتند و می توانن اســت کــه مناب
پاســخگوی هــر میــزان تقاضــا و بارگــذاری جدیدی باشــند؛ 
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــوری علم ــن تئ ــا ای ــه نه تنه ــال آنک ح
ــو  ــه جل ــزی رو ب ــک برنامه ری ــاس آن ی ــر اس ــوان ب نمی ت

ــت.  داش
او برگشــت از ایــن شــیوه مدیریتــی و رســیدن بــه اصولــی 
کارشناســی، علمــی، دقیــق را الزمــه مدیــرت بحــران آب در 
کشــور دانســت و ادامــه داد: اگرچــه طرح هایی نظیــر انتقال 
ــردن آن مطــرح می شــود  ــارس و شــیرین ک ــج ف آب خلی
ــدی  ــی جدی ــع آب ــم مناب ــم نمی توانی ــول کنی ــد قب ــا بای  ام
را ایجــاد کنیــم و بهتریــن راه غلبــه بــر بحــران آب، مدیریــت 

ــت. مصرف اس
 شــاعری ایجــاد صنایــع آب بــر در اصفهــان بــا وجــود 
 کمبــود آب را از معضــات مهــم در اصفهــان برشــمرد 
ــت: پلمــب چاه هــای غیرمجــاز، تناســب برداشــت ها  و گف
ــن  ــاری نوی ــردن مصــرف آب، آبی ــزوالت، هوشــمند ک ــا ن ب
تصفیــه و بازچرخانــی فاضــاب و ... از جملــه مــواردی 
ــان  ــتان اصفه ــام در اس ــت تم ــا جدی ــد ب ــه بای ــت ک اس

ــود.  ــال ش اعم
رئیــس کمیســیون کشــاورزی بــا بیــان اینکــه برنامــه 
ششــم توســعه بــا محوریــت آب و محیــط زیســت تدویــن 
ــی دارد  ــزود: کمیســیون کشــاورزی آمادگ شــده اســت، اف
طــرح »نجــات زاینــده رود از ســرآب تــا پایــاب« را وارد فــاز 

عملیاتــی کنــد. 
ــط  ــوع آب و محی ــه دو موض ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاعری ب ش
ــرد ــرار بگی ــور ق ــای کش ــدر اولویت ه ــد در ص ــت بای  زیس
عنــوان کــرد: نماینــدگان اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســامی نیــز، بایــد بیــش از پیــش در ایــن زمینــه فعالیــت 
داشــته باشــند؛ همچنیــن الزم اســت کمیســیون کشــاورزی 
آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان جهــت 
پیگیــری ســتاد ملــی احیــای زاینــده رود بــا ایــن نماینــدگان 

تعامــل بیشــتری داشــته باشــد.

خبر کوتاه

 برگزاری مسابقات شبکه هوشمند انرژی

 در دانشگاه صنعتی اصفهان

کیمیای وطن
مســابقات  دوره  دومیــن  در 
انــرژی  هوشــمند  شــبکه 
 32 حضــور  بــا  کــه  ایــران 
دانشـــگاه هــــای  از  تیـــــم 
شــد برگــزار  کشــور   سراســر 

ــور  ــه مح ــرکت کنندگان در س ش
ــمند،  ــبکه هوش ــده در ش ــد پراکن ــع تولی ــه مناب ــی بهین طراح
طراحــی و ســاخت دســتگاه تحلیلگــر تــوان و مدیریــت 
پرداختنــد.  رقابــت  بــه  هوشــمند  خانه هــای  در  انــرژی 
ــن شــبکه هوشــمند  ــر انجم ــر نظ ــن دوره از مســابقات زی ای
ــم شــبکه  ــوذ مفاهی ــا هــدف گســترش نف ــران و ب ــرژی ای ان
ــی ــگان علم ــایی نخب ــه و شناس ــرژی در جامع ــمند ان  هوش
از 29 مهرمــاه و بــه مــدت دو روز بــه میزبانــی دانشــگاه 

ــد.  ــزار ش ــان برگ ــی اصفه صنعت
مرحلــه  بــه  راه یافتــه  تیــم   14 رقابــت  بــا  نهایــت  در 
 پایانــــی در آزمــــون عملیاتــــی طرح هـــای ارائـه شـــده

شــدند.  معرفــی  مســابقات  از  دوره  ایــن  برترین هــای 
تــوان  در محــور طراحــی و ســاخت دســتگاه تحلیلگــر 
ــی  ــگاه صنعت ــد از دانش ــی اس آی )PSI( و امی ــای پ تیم ه
ــد  ــب کردن ــای اول و دوم را کس ــب رتبه ه ــه ترتی ــان ب  اصفه

و تیم مستقل هسانو شایسته تقدیر شناخته شد.

 رئیس انستیتو ملی 
برای آموزش عالی بین الملل كره جنوبی

 حجم مبادالت علمی 

ایران و کره جنوبی 5 برابر می شود
ــل  ــی بین المل ــوزش عال ــرای آم ــی ب ــتیتو مل ــس انس رئی
 كــره گفــت: هــدف در نظــر گرفته شــده بــرای ایــن ارتباطــات 
و تبــادالت علمــی، افزایــش تعــداد دانشــجویان مشــغول بــه 

تحصیــل در دو کشــور اســت. 
ــی  ــوزش عال ــرای آم ــی ب ــتیتو مل ــس انس ــم، رئی ــر کی دکت
بین الملــل كــره )NITED( و سرپرســت هیئــت علمــی کــره 
ــران  ــت: ای ــره گف ــی ک ــوزش عال ــش روز آم  در حاشــیه همای
و کــره همــواره ارتباطــات خــوب و ســازنده ای داشــته اند؛ 
ــازنده ای  ــی س ــات تمدن ــش، ارتباط ــال پی ــی از 2000 س حت
بیــن دو کشــور برقــرار بــوده اســت. بــا وجــود اینکــه ارتباطــات 
دیپلماتیــک دو کشــور از ســال 2000 شــروع شــد، امــا 
ــته  ــود داش ــم وج ــش از آن ه ــک پی ــات غیردیپلماتی ارتباط

ــت.  اس
وی افــزود: پــس از ســال 1962 توانســته ایم ارتباطــات 
دیپلماتیــک را پــس از وقفــه ای کــه ایجــاد شــد از ســرگیریم 
و ایــن موجــب افزایــش ســطح ارتباطــات آکادمیــک شــده 
ــات ــن ارتباط ــرای ای ــده ب ــه ش ــر گرفت ــدف در نظ ــت. ه  اس
ــه  ــغول ب ــره ای مش ــجویان ک ــداد دانش ــه تع ــت ک ــن اس ای
ــش  ــره افزای ــی در ک ــجویان ایران ــران و دانش ــل در ای تحصی
یافتــه تــا دانشــمندان دو کشــور در آینــده بتواننــد بــا احتــرام 

ــد.  ــر بپردازن ــگ یکدیگ ــه شــناخت فرهن ــل ب متقاب
دکتــر کیــم درخصــوص تعــداد دانشــجویان کــره ای در ایــران 
ایــران  دانشــگاه های  در  دانشــجوی کــره ای   200 گفــت: 
ــا  ــی از آن ه ــد و برخ ــل می کنن ــف تحصی ــع مختل در مقاط
در رشــته زبــان فارســی مشــغول بــه تحصیــل هســتند. 
ــی  ــجویان ایران ــداد از دانش ــن تع ــدود همی ــن در ح همچنی
ــدد  ــا درص ــه م ــد ک ــل می کنن ــره تحصی ــگاه های ک در دانش
ــی اســت  ــادالت هســتیم. گفتن ــن تب ــری ای ــش 5 براب افزای
همایــش روز آمــوزش عالــی کــره عصــر دیــروز در دانشــگاه 

ــد.  ــزار ش ــان برگ اصفه
ــی 13  ــران اجرای ــن اجــاس یــک روزه مســئوالن و مدی در ای
ــانگ  ــگاه های س ــد دانش ــی مانن ــره جنوب ــر ك ــگاه برت دانش
و صنعــت ســئول ســان مون  علــم  ملــی  وان،  كیونــگ 
ــی  ــز مل ــتی مرك ــه سرپرس ــره ب ــوردی ك ــیه و دریان اقیانوس
ــركت  ــره NIIED  ش ــل ك ــی بین المل ــوزش عال ــعه آم توس
 داشــتند. همچنیــن، عــاوه بــر 13 دانشــگاه برتــر كــره جنوبی

دانشــگاه های برتــر اســتان همچــون اصفهــان صنعتــی، هنــر 
و علــوم پزشــكی نیــز در ایــن نشســت حضــور داشــتند.

در سال 95 محقق شد:

 اینترنت 2020 شرکت مخابرات 

استان اصفهان به باالترین کیفیت رسید

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

 بــر اســاس واحـــد تحلیـــل 
کــه  اینترنــت  نظرســنجی  و 
ــت  درســال جــاری صــورت گرف
کیفیت اینترنت 2020 در اســتان 
اصفهــان بــا تــاش متخصصــان 
مخابــرات ایــن اســتان رشــد چشــمگیری نســبت بــه ســال 
ــرات  ــرکت مخاب ــاری ش ــت.معاون تج ــرده اس ــدا ک ــل پی قب
اســتان اصفهــان در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن 
گفــت: بــر اســاس نظرســنجی انجام گرفتــه، میــزان رضایــت 
مشــترکین 2020 از شــش ماهــه ابتــدای ســال 95، 6 درصــد 
رشــد داشــته اســت کــه ایــن میــزان در کل کشــور بی ســابقه 
بــوده اســت. ناصــر مشــایخی تصریــح کــرد: افزایش ســرعت 
اینترنــت، کیفیــت پاســخگویی خدمــات نصــب و راه انــدازی 
ــت  ــد رضای ــل رش ــن عوام ــگان از مهم تری ــی رای ــع خراب و رف

ــوده اســت. مشــترکین ب
 وی بیــان داشــت: در کنــار ایــن طــرح ارائــه طرح هــا 
ــرح  ــل ط ــب از قبی ــت مناس ــا قیم ــف ب ــته های مختل و بس
ــته های  ــهیل، بس ــرح س ــت، ط ــزا بای ــرح اگ ــجویی، ط دانش
رضایــت  افزایــش  دالیــل  از  یکــی  ....نیــز  و  دلچســب 
مشــتریان بــوده اســت. مشــایخی ادامــه داد: ایــن افتخــار در 
حالــی نصیــب اســتان اصفهــان شــده اســت کــه در ارزیابــی 
ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــته، س ــال گذش ــه س س
ــور  ــان در کل کش ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــی ش رادیوی
رتبــه اول را کســب کــرده و در ارزیابــی نظــام توزیــع و پخــش 
در حــوزه اینترنــت نیــز توانســته اســت در ســه ســال متوالــی 

ــه خــود اختصــاص دهــد. ــه اول را ب رتب

اخبار کوتاه

مدیــر کل بهزیســتی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از آغاز 
طــرح ســنجش بینایــی بیــش از 51 هــزار کــودک 3 تــا 6 

ســاله اســتان همزمــان بــا سراســر کشــور خبــر داد. 
ــنجش  ــرح س ــاز ط ــه آغ ــاره ب ــا اش ــی ب ــد میرزای محم
بینایــی همزمــان بــا سراســر کشــور در اســتان اظهــار کــرد: 

51 هــزار و 222 کــودک 3 تــا 6 ســاله 
غربالگــری  طــرح  ایــن  در  اســتان  در 

ند.  می شــو
بینایــی  ســنجش  طــرح  افــزود:  وی 
پایــگاه  در 60  تــا 6 ســال  کــودکان 3 
ثابــت و 435 پایــگاه ســیار اســتان انجــام 

ــد.  ــد ش خواه
میرزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته 46 هــزار و 75 
کــودک غربالگــری شــدند، گفــت: از ایــن تعــداد 3 هــزار 
ــی چشــم، 369 کــودک  ــه تنبل و 622 کــودک مشــکوک ب
بــه بیمــاری آمبلیوپــی، یــک هــزار و 389 کــودک عیــوب 
انکســاری، 55 کــودک دچار استرابیســم و 17 کــودک دچار 

ــد کــه هزینــه درمــان افــراد  ســایر اختــاالت بینایــی بودن
بی بضاعــت توســط بهزیســتی پرداخــت شــد. 

ــی  ــان تنبل ــان درم ــن زم ــه بهتری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
چشــم کــودکان، دوران طایــی 3 تــا 6 ســال اســت 
تصریــح کــرد: بیمــاری تنبلــی چشــم، هیچ گونــه عامتــی 
ــوان  ــری می ت ــق غربالگ ــط از طری ــدارد و فق ن

آن را تشــخیص داد. 
ــا  ــه خانواده ه ــتان ب ــتی اس ــر کل بهزیس مدی
توصیــه کــرد بــه یکــی از پایگاه هــا بــه منظــور 
تنبلــی  از  جلوگیــری  و  ســنجش کــودکان 

ــد. ــه کنن ــودک مراجع ــم ک چش
توصیــه می شــود در صــورت  افــزود:   وی 
تشــخیص بیمــاری کــودک، پیگیــری الزم تــا دوره درمــان 
انجــام شــود و اگــر خانــواده تــوان پرداخــت هزینــه کافــی 
ــه  ــی از هزین ــتی بخش ــازمان بهزیس ــد، س ــته باش را نداش
عمــل جراحــی، درمــان و هزینــه عینــک را پرداخــت 

می کنــد.

آغاز طرح سنجش بینایی بیش از 51 هزار کودک در چهارمحال و بختیاری
ــدی  ــاس جمع بن ــر اس ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
بیمارســتانی  تخــت   200 تعــداد  صورت گرفتــه، 
ــر  ــت تدبی ــت دول ــی فعالی ــان ط ــتان کرم  در اس
و امیــد اضافــه شــده و امیدواریــم تــا ســال آینــده 
ــه بیمارســتان های  ــز ب ــر نی ــد دیگ 800 تخــت جدی

اســتان اضافــه شــود. 
جلســه  در  رزم حســینی  علیرضــا 
ــع ســرمایه گذاری  ــع موان ــروه رف کارگ
ــان  ــتان کرم ــامت اس ــش س در بخ
اظهــار کــرد: اگــر از ابتــدا بیشــتر 
بــه مجوزهــای  مشــکات مربــوط 
بــه  توجــه  بــا  بــود،  بیمارســتانی 

ــن مشــکل در  ــا ای ــر بهداشــت، تقریب ــت وزی حمای
اســتان حــل شــده و بیشــتر مشــکات مربــوط بــه 

اســت.  بانکــی  و  زیرســاخت ها 
وی افــزود: ســرمایه گذار وجــود دارد و بــر اســاس 
تخــت   200 تعــداد  صورت گرفتــه،  جمع بنــدی 

ــم  بیمارســتانی در اســتان اضافــه شــده و امیدواری
ــه شــود.  ــد اضاف ــده 800 تخــت جدی ــا ســال آین ت
ــال 97  ــان س ــا پای ــرد: ت ــح ک ــینی تصری رزم حس
تخت هــای بیمارســتانی اســتان را بــه 2 هــزار مــورد 
افزایــش می دهیــم و خوشــبختانه دولــت کارگــروه 
رفــع موانــع تولیــد را تشــکیل داده و بــا 
ــته ایم  ــروه توانس ــن کارگ ــارات ای اختی

ــم. بخشــی از مشــکات را حــل کنی
 وی بیــان کــرد: اســتان کرمــان بــه 
ــاز دارد  ــتانی نی ــت بیمارس ــزار تخ 7 ه
و در کشــور و اســتان ســرانه تخــت 
بــا  مقایســه  در  بیمــار  بــه  نســبت 
ــن  ــادی دارد و ای ــی زی ــا عقب افتادگ ــط دنی متوس
وضعیــت مناســبت نیســت. امیدواریــم بــا بــه 
ــوزه  ــرمایه گذاری ح ــای س ــیدن پروژه ه ــه رس نتیج
ــاق  ــتان اتف ــمندی در اس ــای ارزش ــامت، کاره س

ــد. بیفت

در شهر

ــرح  ــه ط ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــهری اصفه ــئوالن ش مس
ــن  ــی از طوالنی تری ــی، یک ــاغ عباس ــردن چهارب ــاده راه ک  پی
و زیباتریــن معابــر پیــاده و منظــر شــهری اســت و روزگاری 
ــک  ــب ی ــز در قال ــری خیال انگی ــوان منظ ــه عن ــان ب در جه

ــت.  ــده اس ــاد می ش ــط از آن ی پاره خ
پیامدهــای  عباســی،  چهاربــاغ  پیــاده راه کــردن  طــرح 
بســیار مثبــت اجتماعــی را در یــک فرآینــد فرهنگــی 
ــط  ــای منضب ــاد رفتاره ــرای ایج ــتقیم ب ــویه و غیرمس  دوس
و واکنش هــای مســئوالنه در قبــال حفــظ و پاســداری 

ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــط ب محی
خیابان هایــی ماننــد چهاربــاغ، آبــرو و اعتبــار شــهر تاریخــی 
داخلــی  و گردشــگران  مســافران  و  هســتند   اصفهــان 

و خارجــی در طــول ســال، ضمــن بازدیــد از اماکــن تاریخــی 
اصفهــان از ایــن خیابان هــا عبــور کــرده و در پیــاده روی 
ایمن ســازی  رو  ایــن  از  دارنــد؛  تــردد  ایــن خیابان هــا 
ــرایط  ــه ش ــی از جمل ــاغ عباس ــان چهارب ــای خیاب پیاده روه
مــورد نیــاز بــرای اجــرای طــرح پیــاده راه کــردن ایــن خیابــان 

ــه شــمار مــی رود.  ب
ــاغ  ــراف چهارب ــی اط ــای کمک ــعه خیابان ه ــت و توس تقوی
عباســی، یکــی از فاکتورهــای مــورد نیــاز برای پیاده رو شــدن 
ــهرداری  ــته ش ــت شایس ــا مدیری ــه ب ــود ک ــان ب ــن خیاب ای
اصفهــان، ایــن مهــم محقــق و اکنــون همــه شــرایط بــرای 

ــا شــده اســت.  ــاغ عباســی مهی ــاده راه شــدن چهارب پی
مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 

طــرح  می گویــد: کلیــات  ایــن خصــوص  در  اصفهــان 
از  یکــی  بــه عنــوان  پیاده راه ســازی چهاربــاغ عباســی 
ــن  ــب رســید؛ از ای ــه تصوی ــه ب ــه صفوی پروژه هــای دولتخان
ــر گردشــگری  ــه یــک معب ــن محــور ب ــرای همیشــه ای  رو ب
و یــک فضــای شــهری بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی 

ــل می شــود.  تبدی
افتتــاح  تــا زمــان  اظهــار می کنــد:  حســین جعفــری 
ایســتگاه متــرو )یکســال آینــده( بایــد ســنگفرش خیابــان 
چهاربــاغ عباســی بــه اتمــام برســد کــه بــرای اجــرای ایــن 
ــته  ــفالت برداش ــع آس ــر مرب ــزار مت ــش از 10 ه ــرح، بی  ط

و به سنگفرش تبدیل می شود. 
ــا 15  ــرح را ت ــن ط ــی ای ــات اجرای ــروع عملی ــان ش وی زم

ــاغ  ــط چهارب ــد: وس ــان می کن ــام و خاطرنش ــده اع روز آین
عباســی، حوض هــا و آبنماهــای قدیمــی احــداث و محــور 
ــه  ــی و ب ــاز اجرای ــد ف ــاغ عباســی در چن گردشــگری چهارب

ــود.  ــا می ش ــود احی ــی خ ــکل قدیم ش
مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه چهاربــاغ عباســی تــا یکســال آینده 
ــد:  ــد می کن ــود، تاکی ــل می ش ــی تبدی ــگاه عموم ــه گردش ب
بــا اجــرای ایــن طــرح تــردد خودروهــا ممنــوع و درشــکه ها 

ــد. ــاغ می آین ــه چهارب ب
ــاغ  ــور چهارب ــش، مح ــال پی ــود: 400 س ــادآور می ش  وی ی
عباســی بــه عنــوان یکــی از بــا ارزش تریــن فضاهــای 

ــت. ــوده اس ــرح ب ــا مط ــهری در دنی ش

سال آینده، »درشکه ها« به چهارباغ عباسی می آیند

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در نشســت جهانــی 
اتاق هــای بازرگانــی کشــورهای اســامی در حــال 
توســعه ترکیــه گفــت: کشــورهای عضــو ایــن ســازمان 
ــر  ــارد نف ــک میلی ــدود ی ــی ح ــودن جمعیت ــا دارا ب ب
ــرژی و معدنــی  نیــروی کار جــوان، صنایــع بــزرگ ان
ــه  ــد ب ــاز می توانن ــی ممت ــت ژئوپلتیک ــز موقعی و نی
عنــوان یــک قطــب نیرومنــد در معامــات و معــادالت 

ــد.  ــور یابن ــی حض بین الملل
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، ایــران را همــواره 
ــه  ــه خاورمیان ــتراتژیک منطق ــورهای اس ــی از کش  یک

 و گــروه D8 نــام بــرد و گفــت: اســتان اصفهــان 
ــز تقســیم راه هــای  ــم و مرک یکــی از اســتان های مه
زمینــی و ریلــی کشــور بیــن آب هــای خلیــج فــارس 
آســیای میانــه و اروپــای شــرقی بــه شــمار می آیــد. 
بازرگانــی  اتاق هــای  بیــن  ارتبــاط  برقــراری  وی 
ــن  ــارت بی ــم تج ــش حج ــل افزای ــو D8 را عام عض
ــن راســتا،  ــت: در ای کشــورهای عضــو برشــمرد و گف
ــای  ــا اتاق ه ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــن ات ــاط بی ارتب
عضــو کشــورهای اســامی در حــال توســعه ازمیــر و 

ــد.  ــش می یاب ــره افزای قاه
ــودن بیــش از  ــا دارا ب ــان ب ســهل آبادی گفــت: اصفه
8 هــزار واحــد صنعتــی، بزرگ تریــن قطــب صنعــت 

کشــور اســت کــه ســالیانه متجــاوز از 9 میلیــون تــن 
انــواع فرآورده هــای فــوالدی را تولیــد و بــه بازارهــای 
داخلــی و خارجــی روانــه می کنــد و در زمینــه صنعــت 
ــد  ــون 25 درص ــی دارد و اکن ــابقه طوالن ــاجی س نس
واحدهــای نســاجی را در خــود جــای داده اســت. وی 
عمــده کاالهــای صادراتــی اســتان اصفهــان را صنایــع 
دســتی، آهــن آالت و فــوالد، ســنگ های ســاختمانی 
و تزئینــی، ســیمان فلــزات گرانبهــا، فــرش دســتبافت 
و ماشــینی، محصــوالت پتروشــیمی و ماشــین آالت 
ــواد  ــی، م ــات الکترونیک ــزات و قطع ــی، تجهی صنعت

اولیــه و محصــوالت شــیمیایی برشــمرد. 
ــش از 3  ــا بی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــزود: ات وی اف

هــزار عضــو فعــال، دومیــن اتــاق بــزرگ ایــران اســت 
کــه در ســال 2012 میــادی، موفــق بــه کســب رتبــه 
 نخســت کنفدراســیون اتاق هــای بازرگانــی آســیا 
 )CACCI( و اقیانوســیه موســوم بــه اجــاس کاســی
ــته  ــاه گذش ــی 7 م ــاق ط ــن ات ــن ای ــد. همچنی ش
میزبــان بیــش از 40 هیئــت خارجــی بــوده کــه منجــر 
ــت.  ــده اس ــکاری ش ــت هم ــای 3 یادداش ــه امض ب
ســهل آبادی، اصفهــان را سرشــار از پتانســیل های 
پـــروژه   147 و گفــت:  خوانـــد  سرمــــایه گذاری 
ســرمایه گذاری از ســوی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
بــرای ســرمایه گذاران خارجــی و مشــارکت آنــان 

ــت. ــده اس ــم ش فراه

در نشست کشورهای اسالمی در حال توسعه در ترکیه:

ارتباط بین اتاق بازرگانی اصفهان با اتاق های ازمیر و قاهره افزایش می یابد

ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــتانی دانش ــس پیش بیمارس ــس اداره اورژان رئی
گفــت: 20 دســتگاه آمبوالنــس پیشــرفته بنــز اســپرینتر 315 بــه نــاوگان اورژانــس 
پیش بیمارســتانی اســتان اصفهــان اضافــه شــد. علیرضــا قاســمی اظهــار داشــت: 
ــد  ــاوگان جدی ــور، ن ــامت در کش ــام س ــول نظ ــرح تح ــرای ط ــه اج ــه ب ــا توج ب
ــتانی در  ــس پیش بیمارس ــپرینتر 315 اورژان ــز اس ــرفته بن ــای پیش آمبوالنس ه
شهرســتان های اســتان اصفهــان توزیــع می شــود. وی افــزود: مراســم توزیــع ایــن 
نــاوگان، روز ســوم آبان مــاه جاری با حضور مســئوالن اســتانی و ریاســت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان در محــل ایــن دانشــگاه برگــزار می شــود. وی تصریــح 
 کــرد: در ایــن مراســم، 50 دســتگاه آمبوالنــس بــا پیشــرفته ترین امکانــات روز دنیا 
ــایر  ــوی و س ــی، ری ــی، قلب ــاران تصادف ــل بیم ــرای حم ــژه ب ــای وی و قابلیت ه
بیمــاران بیــن شهرســتان های اســتان توزیــع می شــود. وی تاکیــد کــرد: 
پایگاه هــای جــاده ای به خصــوص در محــور شــمال بــه جنــوب بــه دلیــل 
ــاص  ــت اختص ــود، در اولوی ــام می ش ــور انج ــن مح ــه از ای ــادی ک ــای زی تردده

آمبوالنس هــای جدیــد قــرار دارنــد.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان کرمــان اظهــار کــرد: در 
ــه 84  ــم ک ــه داری ــی، 114 کارخان ــهرک های صنعت ــان و در ش ــتان کرم ــوب اس جن

ــال هســتند. ــه غیرفع ــال و 14 کارخان ــه نیمه فع ــال، 15 کارخان ــه فع کارخان
ــا  ــی ب ــواز صنعت ــره ج ــدور 317 فق ــه ص ــاره ب ــا اش ــب ب ــود اسکندری نس  محم
بــا  بهره بــرداری  پروانــه  فقــره  و 75  ریــال  میلیــارد  ســرمایه گذاری 22613 
ســرمایه گذاری 799 میلیــارد ریــال گفــت: حــدود 60 درصــد ســرمایه گذاری 
انجام شــده در حــوزه صنعــت تاریــخ جنــوب کرمــان طــی ســه ســاله اخیــر صــورت 
ــرآوری  ــای ف ــدازی کارخانه ه ــا راه ان ــر ب ــال حاض ــزود: در ح ــت. وی اف ــه اس گرفت
مــواد معدنــی ماننــد کنســانتره و مــس درصــدد هســتیم از خــروج مــواد معدنــی 
ــدن  ــت، مع ــس ســازمان صنع ــم. رئی ــودداری کنی ــه خ ــرون از منطق ــه بی ــام ب خ
ــان و در  ــتان کرم ــوب اس ــرد: در جن ــار ک ــان اظه ــتان کرم ــوب اس ــارت جن و تج
ــه  ــال، 15 کارخان ــه فع ــه 84 کارخان ــم ک ــه داری ــی، 114 کارخان ــهرک های صنعت ش
نیمه فعــال و 14 کارخانــه غیرفعــال هســتند. از طریــق طــرح رونــق تولیــد و ســایر 

ــتیم. ــا هس ــن کارخانه ه ــکل ای ــل مش ــه ح ــدوار ب ــا امی پیگیری ه

فرمانــده انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از کشــف یــک میلیــارد ریــال 
قــرص قاچــاق در فرخشــهر خبــر داد. ســردار غامعبــاس غامــزاده اظهار کــرد: در 
پــی کســب اخبــاری مبنــی بــر سوء اســتفاده قاچاقچیــان از محورهــای ارتباطــی 
اســتان بــرای حمــل کاالی قاچــاق موضــوع در دســتور کار مامــوران فرماندهــی 
ــری 15  ــوران کانت ــزود: مام ــرار گرفــت. وی اف انتظامــی شهرســتان شــهرکرد ق
ــکوک  ــا مش ــودروی زانتی ــتگاه خ ــک دس ــه ی ــت زنی ب ــن گش ــهر در حی فرخش
ــد. ســردار غامــزاده تصریــح کــرد: مامــوران پــس  شــدند و آن را متوقــف کردن
از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی در بازرســی از ایــن خــودرو، 5 هــزار و 518 عــدد 
قــرص متــادون، 5 هــزار عــدد قــرص دیفنوکســیات، 90 عــدد قــرص روبنفــن 
ــف  ــال کش ــارد ری ــک میلی ــه ارزش ی ــاق ب ــن قاچ ــرص بوپرنورفی ــدد ق و 60 ع
کردنــد و دو نفــر نیــز دســتگیر شــدند. فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه معرفــی متهمیــن بــه مراجــع قضایــی خاطرنشــان کــرد: قاچــاق 
آســیب های جبران ناپذیــری بــه اقتصــاد کشــور وارد می کنــد؛ در ایــن خصــوص 

نیــروی انتظامــی بــا قاطعیــت بــا قاچاقچیــان برخــورد قانونــی خواهــد کــرد.

20 آمبوالنس پیشرفته به ناوگان اورژانس اصفهان 

اضافه شد
84 کارخانه فعال در جنوب استان کرمان

 کشف یک میلیارد ریال قرص قاچاق 

در چهارمحال و بختیاری

تالش برای اضافه کردن 800 تخت بیمارستانی در استان کرمان
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صحبت هــای اکبــر عبــدی در برنامــه »خوشــا شــیراز« 
ــرار  ــی ق ــانه مل ــای رس ــدر جنجالی ه ــر او را در ص ــار دیگ ب
داد. اصــوال بعضــی شــخصیت ها علی رغــم دانســتن همــه 
ــده  ــای زن ــور در برنامه ه ــض حض ــه مح ــز ب ــوط قرم خط
ــد  ــوش می کنن ــز را فرام ــه چی ــاره هم ــه یک ب ــی ب  تلویزیون
و هرچــه دوســت دارنــد و در فکرشــان می گــذرد را بــر زبــان 
ــه  ــک برنام ــه در ی ــد ک ــان باش ــه یادش ــد؛ بی آنک می آورن
زنــده تلویزیونــی مقابــل میلیون هــا بیننــده نشســته اند 
ــه اتفــاق ناخوشــایندی  و ممکــن اســت صحبت هایشــان ب
ــت  ــم داش ــی خواهی ــزارش نگاه ــن گ ــود. در ای ــر ش منج
ــان  ــه حضورش ــی ک ــانه مل ــاز رس ــای دردسرس ــه چهره ه ب
ــی  ــرای اهال ــی ب ــی کابوس ــده تلویزیون ــای زن در برنامه ه

صداوسیماســت.
     اکبر عبدی

بــدون شــک اکبــر خــان عبــدی بــا اختــاف زیــاد نســبت 
بــه بقیــه، در صــدر ایــن لیســت قــرار دارد. او یکــی از 
حاشیه ســازترین مهمان هــای چنــد ســال اخیــر ســیما 
بــوده؛ به گونــه ای کــه کمتــر برنامه ســازی در تلویزیــون 
وجــود دارد کــه پــس از دعــوت ایــن مهمــان بــه برنامــه اش 
از ترکش هــای کامــی ایــن بازیگــر قدیمــی بی نصیــب 
در  عبــدی  اکبــر  ویژگی هــای حضــور  از  یکــی  بمانــد. 
برنامه هــای ســیما ایــن اســت کــه او از آنتــن بــرای 

ــای  ــده و بدهکاری ه ــول نش ــای وص ــردن چک ه ــده ک زن
ــدی  ــر عب ــور اکب ــا حض ــد. ام ــتفاده می کن ــش اس همکاران
ختــم  بدهکاری هایــش  دربــاره  صحبــت  بــه  فقــط 
نمی شــود؛ طــوری کــه اگــر ســرچی در گــوگل داشــته 
باشــید برنامه هــای زیــادی را خواهیــد دیــد کــه بــه 
ــن بازیگــر خبرســاز شــده  ــگام ای ــل صحبت هــای نابهن دلی
ــج  ــفر ح ــاره س ــای او درب ــا صحبت ه ــی از آن ه ــت؛ یک اس
ــث دلخــوری  ــادی داشــت و باع ــای زی ــه واکنش ه ــود ک ب
ــد و  ــور ش ــارج کش ــل و خ ــادی در داخ ــای زی عرب زبان ه

کار را بــه  جایــی رســاند کــه خــود اکبــر عبــدی هــم ضمــن 
ــم در  ــودش ه ــه خ ــرد ک ــوان ک ــردم عن ــی از م عذرخواه

ــت. ــوده اس ــه نب ــش برنام ــودن پخ ــده  ب ــان زن جری
     مسعود فراستی

حضــور مــداوم و پیوســته فراســتی در قــاب ســیما باعــث 
ــه  ــاز ب ــیه نی ــی و پرحاش ــد جنجال ــن منتق ــه ای ــده ک ش
معرفــی نداشــته باشــد. منتقــدی کــه اظهارنظرهایــش 
ــتی  ــات ژورنالیس ــه ادبی ــبیه ب ــدان، ش ــار هنرمن ــاره آث درب
نبــوده اســت و حتــی لحــن ایــن منتقــد خــودش دســتمایه 

منتقــدان برنامــه تلویزیونــی »هفــت« بــوده اســت. از 
جنجالی تریــن اظهارنظرهــای فراســتی در طــول چنــد ســال 
گذشــته می تــوان بــه صحبت هــای او دربــاره »جــرم« 
مســعود کیمیایــی و »دونــده زمیــن« کمــال تبریــزی اشــاره 

ــد. ــه رو ش ــادی روب ــای زی ــا واکنش ه ــه ب ــرد ک ک
     فرزاد حسنی

جنجالی تریــن  از  یکــی  همیشــه  بــه  خودی خــود   او 
ــاب  ــس از انق ــون پ ــای تلویزی ــیه ترین مجری ه و پرحاش
بــوده اســت تــا جایــی کــه مصاحبه هــای پــر ســر و صــدای 
ــی  ــنی مدت ــرزاد حس ــه ف ــد ک ــث ش ــش باع ــا مهمان او ب
ــر  ــه س ــری ب ــال در ممنوع التصوی ــت س ــه هش ــب ب قری
 ببــرد و حضــورش در برنامه هــای زنــده تلویزیونــی بــه 
ــدود  ــال مح ــل س ــای تحوی ــاالنه ویژه برنامه ه ــرای س اج

شــود.
     علی پروین

اگــر کمــی اهــل فوتبــال باشــید و حواشــی بازی هــای ایــن 
ــا  ــان و ب ــرور زم ــه  م ــد، ب ــری کنی ــبز را پیگی ــتطیل س مس
پیگیــری اخبــار در جریــان ادبیــات خــاص و منحصربه فــرد 
علــی پرویــن قــرار خواهیــد گرفــت. همیــن ادبیــات ویــژه 
علــی پرویــن در تمــام ایــن ســال ها باعــث شــده تــا او در 
ــده حضــور نداشــته باشــد  ــه  صــورت زن ــه ای ب ــچ برنام  هی
برنامه هــای  بــا  بدهنــد کــه  ترجیــح  تهیه کننده هــا  و 
ــد و در دعــوت او  ــی بهــره برن ضبطــی از حضــور آقــای مرب

ــد. ــک نکنن ــده ریس ــای زن ــه برنامه ه ب

- رمان هــای زیــادی از اورهــان پامــوک در ایــران 
ــان  ــن مخاطب ــم بی ــا ه ــام آن ه ــده و تم ــه ش ترجم
ــه به تازگــی از  ــی ک ــال داشــته اســت. رمان ــی اقب ایران
ــا موهــای قرمــز«  ــی ب ــران منتشــر شــده »زن او در ای
اســت. ایــن رمــان هــم در مدتــی کوتــاه بــه چــاپ دوم 
ــاره  ــوک درب ــای پام ــه اظهارنظره ــت. البت ــیده اس رس
ــت.  ــته اس ــش داش ــژه برای ــی وی ــان، محبوبیت ایرانی
وقتــی می گویــد: »مــن دوســت داشــتم نویســنده ای 
ــان کســی کــه  ــه ای از زب ــی باشــم.« چنیــن جمل ایران
ــیار  ــاص داده، بس ــود اختص ــه خ ــات را ب ــل ادبی نوب

ــایند اســت. ــل و خوش ــل تأم قاب
بــه  بیــداری«  »هنــگام  ویــژه  الــف  ســریال   -
کارگردانــی  و  والی نــژاد  حبیــب هللا  تهیه کنندگــی 
ــه  ــت ک ــازمان اوج اس ــول س ــدم محص ــیروس مق س
بــه مقطــع تاریخــی مقاومــت مــردم بوشــهر در برابــر 
انگلیســی ها و شــخصیت آیــت هللا ســید عبدالحســین 
انتخــاب  مرحلــه  در  هم اکنــون  و  می پــردازد   الری 

و تعیین عوامل به سر می برد.
- نشــریه »ایندیــا تایمــز« از مذاکــره بــا »آل پاچینــو« 
بــرای بــازی در یــک فیلــم از ســینمای بالیــوود خبــر 

داد.
 - عبــاس جهانگیریــان، نویســنده کتــاب »هامــون 
ــار نویســندگان انتقــاد  ــه آث ــا«، از ناخنــک زدن ب و دری

کــرد.
- احتــرام برومنــد و لیلــی رشــیدی دوم آبان مــاه 
ــه  ــدا« ب ــارا و آی ــینمایی »س ــم س ــان فیل ــن پ اولی

ــد. ــد زدن ــری را کلی ــار می ــی مازی کارگردان
ــوازان »فردوســی« در تازه تریــن آلبــوم  - گــروه تنبورن
ــتر  ــب ارکس ــار در قال ــرای اولین ب ــف ب ــق تعری صدی

ــد. ــور حضــور دارن ــزرگ تنب ب
ــزل، بازیگــر مجموعــه فیلم هــای »ســریع  ــن دی  - وی
و خشــن«، آنقــدر از کارگردانــی کارگــردان قســمت 
آخــر راضــی اســت کــه می گویــد او بایــد اســکار 

ــرد. بگی
- محمدرضــا آهنــج قــرار اســت مجموعــه تلویزیونــی 
»هســت و نیســت« را بــه تهیه کنندگــی محســن 
شــایانفر بــرای تلویزیــون کارگردانــی کنــد و ایــن 
ــت. ــر اس ــاب بازیگ ــه انتخ ــون در مرحل ــریال اکن س

بــه کارگردانــی مشــترک علــی  - فیلــم ســکوت 
500 دالری  فرنــوش صمــدی، جایــزه  و  عســکری 
فیلــم  داســتانی جشــنواره  فیلــم کوتــاه  بهتریــن 

همپتــون آمریــکا را از آن خــود کــرد.
- کامبیــز درمبخــش، کاریکاتوریســت پیشکســوت 
ــم«  ــه مال ــش زدم ب ــوان »آتی ــار خــود را تحــت عن آث

ــت. ــراج گذاش ــه ح ب

 درخشش اصفهانی ها 

در مسابقات سراسری قرآن کریم
ــی ونهمین  ــه س ــم اختتامی مراس
دوره مســابقات سراســری قــرآن 
زیباکنــار  مجموعــه  در  کریــم 
ایــن  در  شــد.  برگــزار  رشــت 
برگزیــدگان بخــش  از  مراســم 
ســوم ایــن مســابقات شــامل 
تحقیــق قرائــت   رشــته های 

 قرائــت ترتیــل، حفــظ کل قــرآن، حفــظ ۲0 جــزء قــرآن 
ــامی  ــه اس ــد ک ــل ش ــم تجلی ــرآن کری ــزء ق ــظ ۱0 ج و حف
ــود. در  ــمگیر ب ــدگان چش ــان برگزی ــی در می ــان اصفهان قاری
ــاز  ــه ممت ــری رتب ــواد نصی ــل، محمدج ــت ترتی ــته قرائ  رش
ــد. در رشــته  ــه دســت آوردن ــی را ب ــه عال و حســین نصــر رتب
حفــظ ۲0 جــزء، محســن محمــدی رتبــه ممتــاز را کســب کــرد 

و مهدی بنی هاشمی شایسته تقدیر  شناخته شد. 
ــاز در  ــه ممت ــز رتب ــزی حائ در رشــته حفــظ کل رضــا نژادتبری
مســابقات شــد. الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مراســم از ســند 
راهبــردی فعالیت هــای قرآنــی ســازمان اوقــاف و امــور 
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــا حضــور رئیــس ســازمان اوق ــه ب خیری

ــی شــد. ــز رونمای کشــور نی

 معرفی شهدای شاخص 
کمتر شناخته شده اصفهان

ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش  کیمیای وطن
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، »چهل چــراغ« نــام 
طرحــی اســت کــه بــه همــت فرهنگســرای پایــداری وابســته 
از  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  بــه 
ــان بســیاری  ــرا شــده و مخاطب ــاری اج ــاه ســال ج  خردادم
ــه معرفــی  ــه خــود جــذب کــرده اســت. در ایــن طــرح ب را ب
ــال های  ــت س ــا گذش ــان ب ــه همچن ــاخصی ک ــهدای ش ش
بســیاری از جنــگ تحمیلــی در مقابــل نظــر مــردم ناشــناخته 

و گمنام هستند، پرداخته می شود. 
ســعید صرامــی، سرپرســت فرهنگســرای پایــداری ســازمان 
ــرای  ــا اج ــاط ب ــان، در ارتب ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــی شــهدای  ــه معرف ــا ب ــن طــرح م ــت: در ای ــن طــرح گف ای
نشــده اند  شــناخته  مــردم  بــرای  هنــوز   شــاخصی کــه 
ــه  ــم و ب ــتند، می پردازی ــه هس ــا غریب ــا آن ه ــهروندان ب و ش
ســراغ خانــواده آن هــا می رویــم و بــا گفت وگــو دربــاره 

ــم.  ــا داری ــناخت آن ه ــعی در ش ــواده س ــهید خان ش
وی افــزود: در ایــن طــرح، ضمــن دیــدار بــا خانــواده شــهدا 
ــت از ســبک زندگــی آن هــا، آموزه هــای بســیاری در  و صحب
ــن خانواده هــا  ــدار ای ــه دی ــا ب ــی کــه همــراه م ــار جوانان اختی
می آینــد، داده می شــود تــا بتواننــد از ایــن آموزه هــا در 

ــد.  زندگــی خــود اســتفاده کنن

اخبار کوتاه

ســفیر کــره جنوبــی در ایــران گفــت:  ســفارت کــره در ایران 
مایــل اســت کیفیــت هنــر چــوب ایــران را بــه مــردم کــره 
معرفــی کنــد؛ زیــرا بیشــتر مــردم کشــور مــا از هنــر ایرانــی 
بی اطــاع هســتند و در عیــن حــال، عاشــق ایــن هنرنــد. 
کیــم ســئونگ هــو در مراســم افتتــاح نمایشــگاه هنرهــای 

چوبــی اظهــار کــرد:  ایــن نمایشــگاه، فرصت 
هنرمنــدان  بــرای  افتخــاری  و  کم نظیــر 
ــا  ــت کــره ب ــی ایجــاد کــرد. تعهــد دول ایران
جمهــوری اســامی ایــران را بــرای برگــزاری 
ــم. در  ــق می کن ــن نمایشــگاهی تصدی چنی
واقــع دو نمایشــگاه توســط ســازمان میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در 

ــزار  ــره برگ ــفارت ک ــت س ــا حمای ــان و ب ــران و اصفه  ته
شد. 

 او ادامــه داد: از طریــق همــکاری در چنین نمایشــگاه هایی
مــا مــردم کــره، آرزوی خــود را بــرای اســتقرار همیشــگی 
بــه  عنــوان جمعــی از ایرانیــان در کشــور شــما ابــراز 

دوران  در  بســیاری  کــره ای  شــرکت های  می کنیــم. 
تحریــم  همچنــان فعالیــت تجــاری خــود بــا ایــران را ادامه 
می دادنــد؛ حتــی دولــت کــره نیــز بــه واردات نفــت از ایران 
ادامــه داد. ایــران همیشــه بــرای مــا یــک شــریک تجــاری 
ــوب  ــراه خ ــت و هم ــران دوس ــرد: ای ــان ک ــت. وی بی اس
ماســت. برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی و 
ــه  ــت از آن نشــان می دهــد کــه چگون حمای

ــویم. ــک می ش ــی نزدی ــر ایران ــه هن ب
معــاون صنایــع  مطلــق،  نامــور  بهمــن   
دســتی و هنرهــای ســنتی نیــز گفــت:  
چــوب نخســتین مــاده ای اســت کــه انســان 
ــرد و آن  ــتفاده ک ــزار اس ــوان اب ــه  عن  از آن ب
را شــکل داد. چــوب بــا خــودش زندگــی و حیات مــی آورد. 
ــی  ــب خودشناس ــطوره ها موج ــا و اس ــگ، نماده در فرهن
می شــود. در واقــع چــوب مثــل آیینــه ای اســت کــه 
ــان  ــا را نش ــی م ــود باطن ــه خ ــری، بلک ــود ظاه ــه خ  ن

می دهد.

عشق مردم کره به هنر ایرانی
بــا پشــت ســر گذاشــته شــدن مراحــل اخــذ مجــوز اولیــن 
 آلبــوم محمدرضــا فروتــن، بازیگــر مطــرح ســینما و تلویزیون
بــرای  نیــز  موســیقایی  اثــر  ایــن  جزئیــات  آخریــن 
ــه  ــن تجرب ــر در تازه تری ــن بازیگ ــد. ای ــه ش ــدان ارائ عاقه من
ــای  ــه ترانه ه ــار دارد ک ــاده انتش ــی را آم ــود آلبوم ــری خ هن

ــده  ــروده ش ــی س ــین یدالله ــط افش آن توس
ــرح  ــد مط ــه هنرمن ــه س ــن اینک ــت. ضم اس
تنظیــم  و  آهنگســازی  موســیقی،  عرصــه 
قطعــات آلبــوم محمدرضــا فروتــن را انجــام 
داده انــد. بابــک زریــن، آهنگســاز تمامــی 
قطعــات اســت و امیرمیــاد نیکزاد و ســیروان 
ــتند.  ــار هس ــده آث ــم تنظیم کنن ــروی ه خس

 ایــن مجموعــه فقــط شــامل قطعــات صوتــی نخواهــد بــود 
ــرده  ــاده ک ــارش آم ــرای آث ــم ب ــو ه ــج موزیک ویدی و او پن
ــارش  ــان انتش ــر و زم ــن اث ــی ای ــام قطع ــوز ن ــت. هن اس
مشــخص نشــده و طــی روزهــای آینــده جزئیــات بیشــتر آن 
از طریــق رســانه ها منتشــر می شــود. در توضیحــات دیگــری 

دربــاره ایــن آلبــوم آمــده اســت: »حــدودا چهــار ســال پیــش 
بــود کــه خبرهــای اولیــه دربــاره ورود محمدرضــا فروتــن بــه 
ــه  ــوم او منتشــر شــد. در ادام ــد آلب عرصــه موســیقی و تولی
 بابــک زریــن طــی مصاحبه هایــی، اخبــاری از ایــن اثــر 
ــه ســؤال برانگیز  ــا نکت ــان می رســاند. ام ــه اطــاع مخاطب را ب
دربــاره آلبــوم محمدرضــا فروتــن زمــان نســبتا 
طوالنــی بــود کــه صــرف آماده ســازی قطعــات 
هنرمنــد  ایــن  مــی رود کــه   شــد. گمــان 
ــی  ــر خاص ــت نظ ــا دق ــش ب ــل آلبوم و عوام
 رونــد تولیــد کارهــا را پیگیــری می کردنــد 
ــن  ــدن ای ــث سپری ش ــئله باع ــن مس و همی
ــن  ــا فروت ــا محمدرض ــت. ام ــوده اس ــان ب زم
فعــا ســکوت کــرده و قــرار اســت پــس از انتشــار ایــن آلبــوم 
ــدرک  ــن دارای م ــد. فروت ــؤاالت باش ــه س ــخگوی هم پاس
 لیســانس و فوق لیســانس رشــته روان شناســی بالینــی 
و در حــال حاضــر دانشــجوی تــرم آخــر رشــته روان شناســی 

ســامت در مقطــع دکتراســت.«

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه فرهاد کریمی سفید دشتی فرزند اسماعیل به اتهام کاهبرداری  از طرف این شعبه در 
پرونده کاسه 950968/ج ۱0۲ تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای تاریخ 95/09/0۱ ساعت 
۱۱:00 تعیین گردیده و با توجه به اینکه اباغ احظاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل اقامت مشارالیه 
ممکن نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا 
در تاریخ فوق در شعبه ۱0۲ جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور اقدام 

قانونی معمول خواهد شد .
شعبه ۱0۲ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۱0/م الف به تاریخ 95/07/۲6
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای  پرونده کاسه 940۱77  دارد در خصوص  نظر  در  برخوار  دادگستری شهرستان  احکام  اجرای 
احکام به نفع فهیمه میرزاعلیان و  علیه محمد میرزاعلیان به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در 
تاریخ 95/08/۲6 ساعت 09:00 صبح به منظور فروش تمامی یک واحد آپارتمان واقع در دستگرد –خ 
بالکن مسقف  احتساب  با  آپارتمان  فوقانی موبایل فروشی مساحت  توحید نبش کوی گلریز طبقه 
حدود94 متر مربع که توسط کارشناس به مبلغ ۱۲50000000 ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای 
میرزا علیان  است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای 
احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع 
و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می 

بایستی ۱0 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۱8/م الف به تاریخ 95/07/۲8
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای  پرونده کاسه 940۱77  دارد در خصوص  نظر  در  برخوار  دادگستری شهرستان  احکام  اجرای 
ای  مزایده  جلسه  مطالبه  خواسته  به  میرزاعلیان  محمد  علیه  و   میرزاعلیان  فهیمه  نفع  به  احکام 
محمد  علیه  محکوم  االرث  سهم  تمامی  فروش  منظور  به  صبح   09:00 ساعت   95/08/۲6 تاریخ  در 
میرزاعلیان از یک مجموعه مسکونی دو واحدی با موقعیت شمالی  به آدرس دستگرد کوچه 4 پاک 
دوم مساحت تقریبی عرصه 390 متر مربع و اعیانی 5۲0 متر مربع قدمت حدود سی سال که توسط 
کارشناس به مبلغ ۲970000000 ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای میرزا علیان  است برگزار 
نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری 
برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی ۱0 در 

صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۱7/م الف به تاریخ 95/07/۲8
آگهی حصر وراثت

خانم صغری سعادت دارای شناسنامه شماره 5۱۱6 به شرح دادخواست به کاسه 4۱6/95 ش ح ۱ 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
علی سعادت سعادت آبادی بشناسنامه 36 در تاریخ ۱395/07/۱9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
عباسعلی ش.ش ۱4  فرزند  به:۱-فاطمه سعادت  است  منحصر  آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  گفته 
)همسر متوفی( )۲( محمد رضا سعادت ش.ش 605۲ )3( روح اله سعادت ش.ش 57۱6 )4( 
کریم سعادت ش.ش ۲38۲8 )5( صغری سعادت ش.ش 5۱۱6 )6 ( زهرا سعادت ش.ش ۱0983   
را  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  همگی فرزند محمد علی )فرزندان متوفی( 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۱9/م الف به تاریخ 95/07/۲9
آگهی حصر وراثت

آقای علی ابو طالبی خرزوقی دارای شناسنامه شماره ۱09 به شرح دادخواست به کاسه 4۲3/95 
ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  تاریخ ۱393/۱۲/05   ابراهیمیان بشناسنامه 7۱ در  خانم شوکت 
العابدین  ابوطالبی خرزوقی فرزند زین  به:۱-علی  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 
)4( حسن  فرحناز ش.ش 5   )3( فردوس  ش.ش ۱4  خانم   )۲( متوفی(  )همسر   ۱09 ش.ش 
ش.ش ۱338 )5( سهراب ش.ش ۱68۲6 همگی ابوطالبی خرزوقی فرزند علی )فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۲۱/م الف به تاریخ 95/08/0۱
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

 شاکی : آقای مهدی براتی دادخواستی به طرفیت متهم : خانم لیا خدابخشی به خواسته امتناع از 

استرداد طفل سپرده شده تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهر برخوار )۱0۱ جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه 
پرونده 940998375۲۲00۲09 - 94۱79۱  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۱0/04 و ساعت 
08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۲0/م الف به تاریخ 95/08/0۱
))آگهی مزایده ((

اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کاسه 940038 ج ۱ /له خواهانها غامعلی کریمی سوادجانی - ناهید کریمی سوادجانی – 
سواد  علی کریمی  خواندگان  علیه  و  سوادجانی  النساء کریمی  خیر  و  جانی  سواد  پریوش کریمی 
جانی – علی اکبر کریمی سواد جانی  و محسن کریمی سواد جانی مبنی بر فروش ششدانگ پاک 
بن بست  زاده  توت کوچه هاشم  باغ  اول خ  آپادانا  نشانی  به  اصفهان  ثبتی 5000/۲۱43  بخش 5 
یزدانی پاک4/3 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است مورخه 
احکام  اجرای  اجرا طبقه چهارم ساختمان  این  در محل  الی 8:30 صبح  از ساعت 8   ۱395/8/۲۲
دادگستری – خیابان نیکبخت – جنب بیمه پارسیان برگزار نماید.  در خصوص ملک مورد نظر اعمال 
ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است . طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع ۱0 درصد  قیمت کارشناسی به حساب 
سپرده دادگستری به شماره ۲۱7۱۲90۲۱0008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان و  ارائه فیش 
واریزی به این اجرادر جلسه مزایده شرکت نمایند.  مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .نظریه کارشناسی : ملک متنازع فیه عبارتست از یکباب منزل 
مسکونی به شماره 5000/۲۱43 و به شماره ثبت 36483 دفتر ۲86 صفحه ۱83 بخش 5 ثبت اصفهان 
دارای ۱4۲/80 مترمربع عرصه با حدود اربعه شماال به پاک شرقا به پاک جنوبا به پاک غربا قسمتی 
به پاک و قسمتی به بن بست می باشد دارای حدود ۱00 متر مربع اعیانی مشتمل بر یک طبقه 
به انضمام زیرزمین احداثی با مشخصات دیوارهای باربر سقفها تیرآهن و طاق ضربی بدنه ها گچ و 
نقاشی -  کف ها موزائیک چهارچوب ها فلزی و دربهای  داخلی چوبی دربها و پنجره های خارجی 
پروفیل سیستم گرمایشی بخاری و آبگرمکن  و سرمایش کولر دارای انشعابات آب و برق و گاز می 
باشد با عنایت به موارد فوق االرشاره  : موقعیت محل متراژ واقع بودن در انتهای بن بست و ورودی 
با عرض کم و جمیع عوامل موثر به ارزش ششدانگ محل مذکور شامل عرصه و اعیان و اشتراکات 
منصوبه جمعا بمبلغ 3/500/000/000 ریال )سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ( برآورد و اعام می گردد. 

شماره : ۲۲684 / م الف  -   مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

محمدی   نور  محسن  بوکالت  سمن  سایه  شرکت  خواهان   974  /94 پرونده کاسه  خصوص  در 
رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  هادی   عمو  معصومه  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
برای روز ............. مورخه 95/9/6 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 
کد پستی 8۱6575644۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲69۲/م الف    -   مدیر دفتر شعبه ۲0 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  بینا   عباس  خواهان  پرونده کاسه 736-95  در خصوص 
محسن بزرگ زاد ارباب  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 95/9/6ساعت 4 
عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  واقع در اصفهان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲689/م الف    -   مدیر دفتر شعبه ۲9 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 709/95  خواهان پریسا باقری   دادخواستی مبنی بر:الزام  به طرفیت 
محسن قربانی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/9/7 ساعت 3:30 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8۱6575644۱ شورای حل اختاف اصفهان – 
شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲69۱/م الف مدیر دفتر شعبه 4۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 74۲/95 خواهان سعید رنجکش   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به 
طرفیت اکبر خاله کرد آبادی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخ 95/9/۱3ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲735/م الف مدیر دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-668 خواهان حسین جعفری با وکالت عبداله رنجکش    دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه وجه چک  به طرفیت حمیده دارم    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه  مورخه 95/9/۱4 ساعت 8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 
8۱6575644۱ مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 45 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲744/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شیرانی    زهرا  وکالت  با  اصفهانی  نوروزی  حمید  خواهان   ۱۲9۱-95 کاسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت ۱- مهدی ابراهیمی۲- صفر علی ابراهیمی  3- مهدی سپهری 
تعیین  ظهر   ۱۲ 95/9/۱4ساعت  مورخ  یکشنبه   روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  نیا   
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲696/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-684 خواهان عباس بینا    دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
لیا رضایی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ........ مورخ 95/9/۱4ساعت ۱7/30 عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای  خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۲688/م الف مدیر دفتر شعبه ۱6 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر:مطالبه وجه  مبنی  دادخواستی  پرونده کاسه 95064۱ خواهان مجتبی شیرانی      در خصوص 
مورخ   ........ روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  باصری     کرمی  اکبر  علی  طرفیت  به 
95/9/۱4ساعت ۱۱ صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲7۲3/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-۱0۱۱ خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت سمیه ثمین فر   دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه چک به طرفیت سادات اخروی – محمد صالح زاد هوش  تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/9/۱5 ساعت ۱0:00تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان  شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  خیابان 
صبا – پاک 57 کد پستی 8۱6575644۱ مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل 
اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲70۲/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  در خصوص پرونده کاسه 95074۱ خواهان مجتبی شریفیان      دادخواستی مبنی 

طرفیت الهه احمدی فرزند غامعلی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 
المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول  95/9/۱5ساعت 9/30 صبح  تعیین گردیده است. 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع شورای 
حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲700/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وجه چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  بینا   سهیل   خواهان   840/95 پرونده کاسه  در خصوص 
مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  مظفری    اصفهان  محمد  طرفیت  به 
95/9/۱5ساعت ۱6/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲687/م الف مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950633 خواهان غام علی پیرزایی با وکالت آقای محمدیان و خانم عرب 
زاده       دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک به طرفیت امید اورنگ فرزند مسیح اله      تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روز ...... مورخ 95/9/۱6ساعت ۱۱صبح  تعیین گردیده. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲707/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95064۲ خواهان حسنعلی شاکری آرا      دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
چک به طرفیت خانم محبوبه شفیعی نیک آبادی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه  مورخ 95/9/۱6ساعت ۱۲/۱5 ظهر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع 
حرم   شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۲685/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-43۱ ش ح 5۲  خواهان علیرضا کمالی اندانی با وکالت الهام شهباز   
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  دهنوی     مهدی  به طرفیت  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
روز........ مورخه 95/9/۱8ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
امام علی )ع( مجتمع شماره 3  از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد  بعد  خ هشت بهشت شرقی 
شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شود. و چنانچه خوانده آقای مهدی دهنوی افراد گواه معارفی دارند در جلسه رسیدگی به حضور

 رساند/ 
شماره: ۲۲766/م الف مدیر دفتر شعبه 5۲ مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986836۱006۱7شماره  پرونده:  95۱0۱06836۱05770شماره   : اباغیه   شماره 
950690تاریخ تنظیم: ۱395/07/۲6 خواهان / شاکی افسانه توکلیان  دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم مرتضی ایران پناه به خواسته طاق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 
قدوسی (  واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر(  – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر  - مجتمع 
قضایی شهید قدوسی - طبقه 4 - اتاق 403 ارجاع و به کاسه  9509983836۱006۱7 ثبت  گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱395/09/۲0 و ساعت 09:00 تعیین شده است.  به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
 کامل خود نسخه دوم  دادخواست و ضمائم  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر

 گردد. 
شماره: ۲۲746/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – جعفر 

مسلمی امیرانی

مهمانان خطرناک رسانه ملی

 صدور مجوز اولین آلبوم محمدرضا فروتن



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بازی دو سر باخت برای وزنه برداری ایران دوشنبه  3  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  281 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

آیتهللاعلمالهدی:
 بزرگ ترین آفت ورزش 

سیاسی شدن آن است
آیــت هللا ســید احمــد علم الهــدی 
در دیــدار با رؤســای اداره ورزش 
شهرســــتان های  جوانـــان  و 
ــدادی از  ــوی و تع ــان رض خراس
رؤســای هیئت هــای ورزشــی 
اســتان کــه در دفتــر امام جمعــه 
ــان  ــا بی ــد، ب ــزار ش ــهد برگ مش
ایــن مطلــب کــه بزرگ تریــن آفــت ورزش سیاســی شــدن آن 
ــه  ــه ورزش، چ ــی ب ــای سیاس ــزود: ورود جریان ه ــت، اف اس
بــه صــورت جریــان سیاســی یــا جریــان اقتصــادی وابســته 
بــه سیاســت، از طریــق تیم هــا صــورت می گیــرد. وی ادامــه 
ــوال  ــن شــهر ام ــه در ای ــان تجــاری ک ــال جری ــرای مث داد: ب
ــد در  ــد می آی ــد، بع ــهام می فروش ــوان س ــه عن ــت را ب دول
ورزش و تیمــداری می کنــد؛ ایــن بهتریــن تبلیــغ بــرای ایــن 
ــان  ــهد خاطرنش ــه مش ــام جمع ــت. ام ــاری اس ــان تج جری
کــرد: ورزشــکاران در خاکریــز مقــدم جنــگ بــا دشــمن 
هســتند کــه پرچــم مــا را بــاال و مــا را مطــرح نگــه داشــته اند. 
آیــت هللا علم الهــدی در پایــان بــا اشــاره بــه بــازی تیــم ملــی 
ایــران و کــروه جنوبــی در شــب تاســوعا گفــت: بنــده از 
ــوعا  ــره در روز تاس ــا ک ــران ب ــابقه ای ــی مس ــان تعطیل مخالف
ــد  ــودم و می گفتــم ایــن عرصــه ای اســت کــه دشــمن نبای ب
ــا  ــابقه ب ــن مس ــزاری ای ــادم برگ ــد و اعتق ــذف کن ــا را ح م
ــود کــه خــدا را شــکر  آمیختگــی و حفــظ شــعائر اســامی ب
ــار  ــا کف ــگ ب ــب جن ــورا، ش ــب عاش ــون ش ــد. چ ــن ش چنی
اســت و برگــزاری ایــن مســابقه بــا ایــن وضعیــت امــداد امام 

زمان)عج( بوده است.

تبعیض عجیب در فدراسیون فوتبال
ــته  ــر از 42 بازنشس ــه 5 نف ــاه ب ــال در مهرم ــیون فوتب  فدراس
ــه  ــوق داده ک ــورد خطــاب ســازمان بازرســی حق و دوشــغله م
ــته  ــراد بازنشس ــایر اف ــراض س ــی از اعت ــوع، موج ــن موض ای
ــی  ــراه داشــته اســت. در حال ــه هم شــاغل در فدراســیون را ب
کــه مطابــق اخطــار اجرایــی ســازمان بازرســی کل کشــور افــراد 
ــیون  ــت در فدراس ــه فعالی ــغول ب ــغله مش ــته و دو ش بازنشس
ــه  ــد و ب ــری می کردن ــود کناره گی ــمت خ ــد از س ــال بای فوتب
آن هــا قانونــا نبایــد از ایــن مــاه حقــوق پرداخــت می شــد؛ امــا 
در اتفاقــی جالــب فدراســیون فوتبــال بــه 5 نفــر از مجمــوع 42 
نفــر مشــمول ایــن قانــون در مهرمــاه حقــوق پرداختــه کــه ایــن 
موضــوع مــورد اعتــراض 37 نفــر حقــوق نگرفتــه قــرار گرفتــه 
ــس  ــاج، رئی ــدی ت ــن مه ــش از ای ــت پی ــی اس ــت. گفتن اس
فدراســیون فوتبــال ایــران موافقــت خــود را بــا اجرایــی شــدن 
دســتور اجرایــی ســازمان بازرســی کل کشــور اعــام کــرده بــود.

رمز موفقیت استقالل، یکدلی بازیکنان است
 مدیــر فنــی اســتقال بــا بیــان 
اینکــه اتفاقــات پیــش آمــده در 
ــود ــه گذشــته ناشایســت ب  هفت

گفــت: در مقابــل فــوالد تنهــا 
ــردم  ــتر م ــرا بیش ــتیم؛ زی نیس
اهــواز طرفدار اســتقال هســتند. 
بهتــاش فریبــا بــا حســاس 
ــت:  ــتان گف ــوالد خوزس ــر ف ــان براب ــدار آبی پوش ــدن دی خوان
بــازی ســختی را برابــر تیمــی داریــم کــه 5۰ متــر رو بــه جلوی 
هافبک هــای  و  ســرعتی  مهاجمــان  از  و  دارد  خوبــی 
جنگنــده ای ســود می بــرد و بــا توجــه بــه اینکــه فــوالد 
ــا آب و هــوای خوزســتان آشــنایی کامــل  ــان اســت و ب میزب
دارد، بایــد بــه گونــه ای بــازی کنیــم کــه بتوانیــم ضمــن مهــار 
ــرده  ــتفاده ک ــا اس ــف آن ه ــاط ضع ــوالد، از نق ــان ف  مهاجم
و مقابــل ایــن تیــم پیــروز شــویم. مدیــر فنــی اســتقال در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه اتفاقــی در اســتقال افتــاده 
کــه ایــن تیــم بــه یک بــاره از رده پانزدهــم جــدول بــه پنجــم 
ــتقال  ــرای اس ــه ب ــی ک ــن اتفاق ــت: بزرگ تری ــیده، گف رس
افتــاده همدلــی و وحدتــی اســت کــه بیــن بازیکنــان وجــود 
ــم انجــام داده  ــات منظمــی کــه تی ــا تمرین ــن ب دارد. همچنی
ــه  ــه وحــدت تاکتیکــی رســیده اند و دیگــر نیــاز ب بازیکنــان ب
ــان  ــه بازیکن ــم ب ــازی بخواهی ــر ب ــرای ه ــه ب ــن نیســت ک ای
بعضــی مســائل را یــادآوری کنیــم. خوشــبختانه تیــم از هــر 

لحاظ به هماهنگی کاملی رسیده است. 

 بازگشت تیمور غیاثی 
به فدراسیون دوومیدانی

مدیــر ســابق تیم هــای ملــی فدراســیون دوومیدانــی بــا 
 ســمتی دیگــر بــه ایــن فدراســیون بازگشــت. تیمــور غیاثــی

مدیــر ســابق تیم هــای ملــی دوومیدانــی، کــه پــس از 
انتخابــات فدراســیون دوومیدانــی و انتخــاب مجیــد کیهانــی 
از ســمت خــود اســتعفا داده بــود، دوبــاره بــه ایــن فدراســیون 

بازگشــت. 
ــی  ــت در رشــته دوومیدان ــابقه ســال ها فعالی ــه س ــی ک غیاث
ــت  ــته اس ــئول را داش ــه مس ــکار و چ ــوان ورزش ــه عن ــه ب چ
حــاال بــه عنــوان عضــو ســازمان تیم هــای ملــی دوومیدانــی 
بازگشــتی نســبتا دیرهنــگام بــه ایــن رشــته دارد. دوومیدانــی 
ایــران علی رغــم کســب ۱۰ ســهمیه المپیــک برزیــل نتوانســت 
ــان  ــار احس ــد و این ب ــه کن ــدن را تجرب ــک لن ــه المپی نتیج
ــی  ــن رشــته حت ــدال ای ــی کســب م حــدادی، شــانس اصل
موفــق نشــد بــه فینــال المپیــک ریــو هــم دســت پیــدا کنــد. 
مجیــد کیهانــی، رئیــس فدراســیون دوومیدانــی، ضمــن تأیید 
بازگشــت غیاثــی بــه فدراســیون گفــت: وی بــه عنــوان عضــو 
کمیتــه تیم هــای ملــی فدراســیون انتخــاب شــده و حکمــش 

ــود. ــادر می ش ــه زودی ص ب

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

ادامــه  در  اصفهــان  اســتان  کارگــران  ورزش  امــور  اداره 
بــه  رو  رونــد  و  همه جانبــه  و  گســترده  پیشــرفت های 
رشــد ورزش کارگــری ایــن اســتان در دو بخــش آقایــان 
ــن  ــه یقی ــه ب ــر ک ــال اخی ــج س ــار– پن ــی چه ــا ط و خانم ه
جــواد  خــاق  و  پرانــرژی  و  موفــق  مدیریــت  ســایه  در 
ــر  ــار دیگ ــود، ب ــده ب ــل ش ــن اداره حاص ــس ای ــیرانی، رئی ش
ــری ــای ورزش کارگ ــت ارتق ــن در جه ــت نمادی ــک حرک  در ی
ــد  ــی چن ــا تن ــراه ب ــت و هم ــمند برداش ــت و ارزش ــی مثب گام
از همــکاران زحمتکــش خــود از جملــه عبدالــه شــاطری 
 معــاون فنــی، شــهباز صــدری مســئول انجمــن والیبــال
ــای  ــی از داوره ــهیلی و جمع ــد س ــان، مجی ــی هادی رمضانعل
هــم  دست دردســت  بی ادعــا،  تحصیلکــرده  و  جــوان 
مســابقات  بزرگ تریــن  از  یکــی  تــا  کوشــید  شــبانه روز 
برگــزار  ممکــن  وجــه  بهتریــن  بــه  را  کشــور   کارگــری 
کنــد. رئیــس اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان 
ــا  ــواره از کمبوده ــه هم ــران ورزش ک ــی از مدی ــاف بعض برخ
می نالنــد و گله مندنــد، و بــرای بقــای شــغل بــا هــدف 
پیــروزی  قیمتــی،  هــر  بــه  در مســابقات   برنــده شــدن 
ــت  ــابقات رعای ــن مس ــد، در ای ــاق می دانن ــر اخ ــدم ب را مق
 اخــاق و فرهنــگ اســامی را در اولویــت قــرار داده بــود 
و در کمــال نظــم و آرامــش و ایجــاد دوســتی و رفاقــت 
 نشــان داد کــه وقتــی برنامه ریــزی اصولــی و بــا حســاب 

 و کتــاب و بــه صــورت کارشناســی طراحــی شــده باشــد
نتیجــه مطلــوب نیــز حاصــل خواهــد شــد کــه بــا کســب مقــام 
ــه زده  ــن فرضی ــر ای ــد ب ــر تأیی ــار( مه ــرای اولین ب ــی )ب قهرمان
شــد. بیســت وپنجمین دوره مســابقات قهرمانــی والیبــال 
ــدون باخــت تیــم  ــه و ب ــی مقتدران ــا قهرمان کارگــران کشــور، ب
ــن  ــی ای ــید. میزبان ــان رس ــه پای ــان ب ــلیمان اصفه ــی س قال

مســابقات بــا هیئــت والیبــال باشــگاه و اداره امــور ورزش 
کارگــران اســتان اصفهــان بــود کــه در هرچــه باشــکوه تر 
برگزارشــدن و رفــاه حــال اعضــای تیم هــا ســنگ تمــام 

ــود. ــته ب گذاش
    قهرمانیقالیسلیمان

ــه در  ــزی ک ــتان مرک ــم اس ــاب تی ــرکت کننده در غی ــم ش 9 تی

آخریــن ســاعات آغازیــن مســابقات از حضــور در ایــن رقابت ها 
انصــراف داده بــود، در دو گــروه 4 و 5 تیمــی بــه صــورت دوره ای 
و سیســتم دو از ســه بــا هــم دیــدار کردنــد کــه در پایــان 4 تیــم 
ــی  ــه نیمه نهای ــه مرحل ــان ب ــتان و اصفه ــن، گلس ــران، قزوی ته
راه پیــدا کردنــد. در بازی هــای ضربــدری ابتــدا قالــی ســلیمان 
اصفهــان از ســد نیرومحرکــه قزویــن گذشــت و بــه فینــال راه 
پیداکــرد. در بــازی فینــال کــه از حساســیت  زیــادی برخــوردار 
بــود، قالــی ســلیمان اصفهــان بــا برتــری 3 بــر ۰ بــه پیــروزی 
رســید تــا پــس از گذشــت قریــب بــه 4۰ ســال بــرای اولین بــار 
ــی  ــود ردای قهرمان ــوب خ ــان خ ــش بازیکن ــف درخش ــه لط ب
ــاد کاوه  ــان فره ــلیمان اصفه ــی س ــم قال ــد. در تی ــن کن ــه ت ب
آهنگــران، مصطفــی ســلکی، امیــر نســاج، ســروش معصومــی 
 محمــد ســعیدی، شــاهین حاج رســولیها، معیــن خدایــی 
ــعید  ــتکی، س ــن اس ــری، محس ــاد وزی ــان، فره ــک گیوی باب
ــی  ــر فن ــد. مدی ــازی می کردن ــر ب دادخــواه و احســان مهربان ف
تیــم غامعلــی امیــری، سرپرســت امیــر عطابخــش، ســرمربی 
ــری  ــد نصی ــلطانی و محم ــرداد س ــان مه ــی، مربی ــی زمان عل
ــدس  ــا حضــور مهن ــژه ای ب ــان طــی مراســم وی ــد. در پای بودن
محســن نیرومنــد مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
و معاونــان ایشــان و دیگــر مقامــات ادارات و حمیــد حق بیــن 
 نماینــده فدراســیون والیبــال کارگــری کشــور کاپ، مــدال 
ــدا  ــس اه ــزی نفی ــراه جوای ــه هم ــر ب ــای برت ــکام تیم ه و اح

شــد.

برای اولین بارپس ازگذشت 40 سال درمسابقات والیبال کارگران کشور:

قالی سلیمان اصفهان با اقتدارقهرمان شد

ــت  ــد اس ــه معتق ــران ک ــرداری ای ــیون وزنه ب فدراس
ــده ــورده ش ــو خ ــک ری ــلیمی در المپی ــی از س  حق

بــه جــای احقــاق آن، ماجــرا را بــا عذرخواهــی 
ــرداری  ــا از دیــد جامعــه جهانــی وزنه ب ــه داد ت فیصل
این طــور بــه نظــر برســد اعتــراض ایــران بــه هیئــت 

ژوری اشــتباه بــوده اســت. عذرخواهــی 
کــردن آن هــم در مقابــل مســئوالن 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــی ع ــیون جهان فدراس
ــرداری  ــی وزنه ب ــه جهان ــر جامع در نظ
چیــزی جــز پذیرفتــن اشــتباه نیســت، 
باعــث شــده وجهــه وزنه بــرداری ایــران 
ــی  ــرا عذرخواه ــد؛ زی ــیب ببین ــز آس نی

زمانــی جایــز اســت کــه واقعــا اشــتباه خــود را قبــول 
کــرده باشــیم؛ امــا در شــرایطی کــه هنــوز معتقدیــم 
حقمــان خــورده شــده، پــس بایــد مقابــل مســئوالن 
فدراســیون جهانــی بــرای احقــاق حقمــان بایســتیم 
ــا  ــان داد ت ــرا نش ــن ماج ــی. ای ــرای عذرخواه ــه ب ن

 زمانــی کــه بــه فکــر گرفتــن کرســی تأثیرگذار نباشــیم 
ــز  ــی ج ــی راه ــای این چنین ــام ماجراه ــر تم در براب
ــه  ــم. نکت ــتباه نداری ــول اش ــرود آوردن و قب ــر ف س
جالــب اینکــه برخــی  اکنــون ایــن عذرخواهــی کــردن 
کــه بــه جریمــه و محــروم نشــدن ایــران منجــر شــد 
تشــبیه کرده انــد؛  دیپلماســی  بــه   را 
در حالــی کــه دیپلماســی زمانــی جــواب 
بگیریــم  را  حقمــان  کــه  می دهــد 
ــداد  ــد به ــی مانن ــه چهره های ــدون اینک ب
ســلیمی را مجبــور بــه عذرخواهــی کنیــم 
فدراســیون  هیئت رئیســه  مقابــل  و 
جهانــی نیــز عبــارت »بســیار متاســفیم« 
را بــه کار ببریــم. در ایــن اتفــاق نداشــتن ارتبــاط قوی 
و جایــگاه تأثیرگــذار در فدراســیون جهانــی نیــز بیش 
ــم  ــرا مــا معتقدی ــه چشــم آمــد؛ زی از هــر چیــزی ب
حقــی از مــا گرفتــه شــده، امــا حتــی نتوانســتیم آن 

ــات برســانیم. ــه اثب را ب

بازی دو سر باخت برای وزنه برداری ایران
در  تماشــاگران  میــان  شــدید  درگیــری  جریــان  در 
رقابت هــای کشــتی اســتان البــرز، ســه نفــر زخمــی شــدند 
و بــه امــوال ســالن کشــتی نیــز خســارت جــدی وارد شــد. 
جــواد نورمحمــدی، سرپرســت هیئــت کشــتی اســتان 
البــرز، دربــاره حادثــه رخ داده در جریــان مســابقه های 

کشــتی اســتان البــرز و درگیــری شــدید 
میــان تماشــاگران حاضــر در ســالن کــه بــه 
پرتــاب صندلی هــای بی شــمار بــه ســوی 
یکدیگــر منجــر شــد، اظهــار کــرد: ســاعت ۱۶ 
و 3۰ دقیقــه جمعــه بــر اثــر درگیــری میــان 
دو فــرد ســابقه دار کــه در میــان تماشــاگران 
نشســته بودنــد، متاســفانه تماشــاگران دیگر 

ــه هواخواهــی از همشــهریان خــود  حاضــر در ســالن نیــز ب
ــان  ــدیدی می ــری ش ــوند و درگی ــه می ش ــن معرک وارد ای
ــا زخمــی  ــه ب تماشــاگران حاضــر در ســالن رخ می دهــد ک
شــدن ســه نفــر پایــان می یابــد. سرپرســت هیئــت کشــتی 
اســتان البــرز افــزود: ســالن مســابقه ها شــرایط اســتاندارد 

برگــزاری مســابقه ها را نــدارد و هیــچ مانعــی بیــن ســالن و 
ســکوی تماشــاگران نیســت؛ بــه همیــن دلیــل تماشــاگران 
ــل  ــه داخ ــری ب ــد و درگی ــوم آوردن ــک هج ــمت تش ــه س ب
ســالن مســابقه کشــیده شــد. البتــه کل درگیــری در 
مجموعــه زمانــی حــدود 3 دقیقــه طــول کشــید؛ امــا پس از 
آرام شــدن اوضــاع و جمــع آوری شیشــه های 
شکســته و صندلــی، نیــم ســاعت در برگــزاری 
مســابقه ها وقفــه بــه وجــود آمــد و پــس از آن 
ــا بیــان  مســابقه ها از ســر گرفتــه شــد. وی ب
اینکــه دو نفــر اصلــی ایــن درگیــری از ســالن 
ــامی  ــت: اس ــدند، گف ــواری ش ــابقه ها مت مس
ایــن افــراد و آدرس آن هــا در اختیــار عوامــل 
ــه  ــت. نورمحمــدی در پاســخ ب ــرار گرف ــی ق ــروی انتظام نی
ایــن ســؤال کــه آیــا آمبوالنــس در محــل مســابقه ها حضــور 
ــه بیمارســتان  ــه انتقــال مجروحــان ب ــا نســبت ب داشــت ت
ــور  ــالن حض ــر در س ــرد: دکت ــان ک ــد، خاطرنش ــدام کن اق

ــود! ــا آمبوالنــس نب داشــت؛ ام

ــا ۶ آبــان در 2 حــوزه كتــاب و لــوازم ورزشــی آغــاز بــه کار کــرد. بــه  هشــتمين نمايشــگاه يــار مهربــان از دیــروز ت
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، هشــتمین دوره نمایشــگاه یــار مهربــان بــا بیــش از 8 هــزار 
عنــوان کتــاب و ۱۱ میلیــارد ریــال اهــدای کتــاب و لــوازم ورزشــی بــه مــدارس اســتان اصفهــان بــا حضــور شــهردار 
ــر کل  ــان، مدی ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم ــان، مدی ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــای ش ــان، اعض اصفه
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، جمعــی از ناشــران کتــاب و اصحــاب رســانه در ارگ جهان نمــا افتتــاح شــد. شــهردار 
اصفهــان در آییــن افتتاحیــه هشــتمین نمایشــگاه یــار مهربــان اظهــار کــرد: قــرار اســت در چشــم انداز ســال ۱4۰۰ 
اصفهــان بــه یــک شــهر دانش محــور تبدیــل شــود و بــه طــور حتــم در شــهر دانش محــور صنایــع فرهنگــی جایــگاه 
ــه  ــا ب ــی و آموزشــی در محله ه ــای فرهنگ ــزود: در حــال تســری دادن فضاه ــژاد اف ــدی جمالی ن ــژه ای دارد. مه وی

ــق بخشــیم.  ــان ۱4۰۰ را تحق ــا چشــم انداز اصفه ــای شــهر هســتیم ت ــوان مویرگ ه عن
ــدی آن در  ــی و کالب ــای تاریخ ــا جاذبه ه ــت، تنه ــان اس ــان نصف جه ــد اصفه ــه می گوین ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
نظــر گرفتــه نمی شــود؛ بلکــه بــه موضوعــات فرهنگــی، اســتادان، فرهیختــگان، ادیبــان و هنرمنــدان نیــز مــد نظــر 
 قــرار می گیرنــد. شــهردار اصفهــان گفــت: بــا همــکاری و همگرایــی دســتگاه های مختلــف اســتان و شــهر، آمــوزش 

و پرورش، اتحادیه ناشران و اعضای شورا در حال تجربه کردن یک دوران طایی در شهر هستیم.
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ــال در  ــت: امس ــان گف ــار مهرب ــگاه ی ــی نمایش ــه برپای ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ وی در بخ
ــه  ــه طــوری ک ــه؛ ب ــش یافت ــه ســال گذشــته افزای ــر نســبت ب ــزان مســاعدت ها 3 براب ــان می ــار مهرب نمایشــگاه ی
ــاب  ــوزه کت ــال در 2 ح ــون ری ــطه 9 میلی ــدارس متوس ــال و م ــون ری ــدود 7 میلی ــی، ح ــه ابتدای ــر مدرس ــرای ه  ب
و لــوازم ورزشــی تخصیــص داده شــده اســت تــا در کنــار موضوعــات آموزشــی، بحث هــای ورزشــی نیــز دیــده شــود. 
جمالی نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه نمایشــگاه یــار مهربــان بــا دو هــدف توســعه و ترویــج فرهنــگ مطالعــه 
ــان کــرد:  ــا شــده اســت، بی ــان برپ ــی آن ــی و افزایــش ســامت بدن در بیــن دانش آمــوزان و افزایــش تحــرک بدن
نمایشــگاه یــار مهربــان از ۱ تــا ۶ آبان مــاه بــرای عمــوم دایــر اســت. وی اضافــه کــرد: بودجــه نمایشــگاه یــار مهربــان 
۱۱ میلیــارد ریــال اســت کــه از ایــن مبلــغ، 8 میلیــارد ریــال بــرای کتــاب و 3 میلیــارد ریــال بــرای لــوازم ورزشــی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: امســال نمایشــگاه یــار مهربــان بــا ۱2 هــزار و 5۰۰ عنــوان 
کتــاب و بــا حضــور 3۰ ناشــر از اصفهــان برپــا شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه امســال تعــداد ناشــران اصفهانــی 
ــز  ــن 35۰ مرک ــرد: همچنی ــح ک ــه ســال گذشــته بیشــتر شــده، تصری ــان نســبت ب ــار مهرب حاضــر در نمایشــگاه ی
فرهنگــی بــا دریافــت بــن خریــد ۱۰۰ هــزار تومانــی بــرای ایــن نمایشــگاه فراخوانــده شــده اند. جمالی نــژاد ادامــه 
داد: همچنیــن در ایــن نمایشــگاه، 9۰5 بســته حمایتــی بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی و جنســیت بــا اولویــت 
مناطــق کمتــر برخــوردار و رویکــرد عدالت محــور در مناطــق توزیــع می شــود. وی بــا اشــاره بــه طراحــی بســته های 
ســامت اضافــه کــرد: طراحــی ایــن بســته بــر اســاس ســن و جنــس دانش آمــوزان بــوده کــه ســازمان فرهنگــی 
ــهرداری  ــهرداری از درون ش ــی ش ــط عموم ــی و رواب ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــازمان ورزش، معاون ــی، س  و تفریح
 و دوســتانمان در آمــوزش و پــرورش و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه همــراه اتحادیــه ناشــران ایــن بســته ها 

را مورد حمایت قرار داده اند.   
    افتتاحرسمیایستگاهمترویتختیباحضورمعاوناولرئیسجمهور

وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه پــروژه قطــار شــهری اصفهــان تصریــح کــرد: شــهرداری 
ــای  ــا حضــور آق ــی ب ــژه ایســتگاه تخت ــک، به وی ــاز دوم خــط ی ــاح رســمی ف ــاده افتت ــاه گذشــته، آم از یکــی دو م
جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــور بــوده و در ایــن زمینــه کاری بــر زمیــن نمانــده و طــی ایــن مــدت نیــز نواقــص 
ــرعت  ــژاد س ــت. جمالی ن ــه اس ــورت گرفت ــی الزم ص ــت های فن ــده و تس ــرف ش ــتگاه ها برط ــن ایس ــود در ای موج
پیشــرفت پــروژه قطــار شــهری را بســیار خــوب دانســت و افــزود: فــاز ســه قطــار شــهری ســال آینــده راه انــدازی 
می شــود کــه تاثیــر بســیار زیــادی بــر روان شــدن ترافیــک دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تکمیــل قطــار شــهری در 
ــل  ــرای تکمی ــن ب ــر زمی ــه زی ــی ب ــای عمران ــام بودجه ه ــه تم ــا اینک ــه داد: ب ــرار دارد، ادام ــا ق ــت اول پروژه ه اولوی
متــرو اصفهــان تزریــق می شــود، امــا ارزش بســیاری دارد؛ چــرا کــه ترافیــک روانــی را در شــهر شــاهد خواهیــم بــود.

    افزایشتعامالتبیندستگاهیبابرپایینمایشگاهیارمهربان
ــات ــات، تعام ــرد: ارتباط ــار ک ــم اظه ــن مراس ــیه ای ــز در حاش ــان نی ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم  مدی

فرهنــگ و ســرمایه های اجتماعــی در دنیــای امــروز نقــش بســیار مهمــی داشــته و از عوامــل پیشــرفت محســوب 
ــان  ــرفت را نش ــزان پیش ــهرها می ــودن ش ــی ب ــا و صنعت ــداد کارخانه ه ــه تع ــت ک ــه نیس ــر این گون ــود و دیگ می ش

دهــد. 
محمدحســن قائدیهــا بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه در کانشــهر اصفهــان تعامــل ارزنــده ای میــان دســتگاه های 
مختلــف شــهر و اســتان جــاری اســت، تصریــح کــرد: بایــد در ایــن زمینــه کمــک کــرد تــا ایــن تعامــل و همبســتگی 

بــا برپایــی برنامه هایــی ماننــد نمایشــگاه یــار مهربــان افزایــش یابــد.
بهترینابزاربرایتوسعهاینفرهنگ،کتابوکتابخوانیاست  

ــار  ــد و اظه ــران نامی ــاب را یکــی از معجــزات پیامب ــن مراســم، کت ــز در ای ــگ و ارشــاد اســامی نی ــر کل فرهن مدی
کــرد: اگــر قــرار اســت چیــزی مانــدگار شــود، بــدون شــک ایــن مانــدگاری در قالــب کتــاب خواهــد بــود و در ایــن 
زمینــه جــا دارد از مدیریــت شــهرداری اصفهــان کــه ایــن پیشــنهاد و حرکــت بســیار خــوب و ارزشــی را بــرای برپایــی 
ــان  ــه اینکــه اصفه ــا توجــه ب ــد کــرد: ب ــی تاکی ــم. حجت االســام حبیب رضــا ارزان ــی کن ــد، قدردان نمایشــگاه داده ان
پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران اســامی محســوب می شــود، بهتریــن ابــزار بــرای توســعه ایــن فرهنــگ، کتــاب 

و کتابخوانــی اســت.
    حضورپرفروغناشراناصفهانیدرنمایشگاهامسال

رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه برگــزاری هشــتمین دوره نمایشــگاه 
ــام  ــاالنه انج ــورت س ــه ص ــان ب ــهر اصفه ــه در ش ــی ک ــوب فرهنگ ــیار خ ــات بس ــی از اتفاق ــت: یک ــان گف ــار مهرب ی
می گیــرد، برپایــی ایــن نمایشــگاه اســت. اصغــر آذربایجانــی بــا بیــان اینکــه یکــی از نــکات مهــم در توســعه شــهرها 
افزایــش ســرانه مطالعــه اســت، گفــت: هــر چــه بسترســازی های مناســب در زمینــه توســعه کتــاب بیشــتر شــود 
در رشــد و توســعه جامعــه شــاهد ســرعت بیشــتری خواهیــم بــود. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نمایشــگاه یــار مهربــان 
امســال از ویژگی هــای خاصــی برخــوردار اســت، گفــت: ســه برابــر شــدن میــزان خریــد بــرای مــدارس و همچنیــن 
ــود، از تفاوت هــای نمایشــگاه امســال  ــان کــه ســال های گذشــته کم رنــگ ب حضــور بســیار پرفــروغ ناشــران اصفه
اســت. عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان یــادآور شــد: امیــدوارم بتوانیــم ظرفیــت کتابخوانــی را در شــهر اصفهــان 

بیــش از گذشــته افزایــش دهیــم.
اطالعرسانیمناسبازویژگیهایبارزایندورهازنمایشگاهیارمهرباناست

عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز در حاشــیه ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه یــار مهربــان هــر ســاله 
ــان امســال  ــار مهرب ــرای نمایشــگاه ی ــاب ب ــرد: بیــش از ۱2 هــزار کت ــار ک ــزار می شــود، اظه توســط شــهرداری برگ
ــا اهــدای کتــاب بســته هدیــه نیــز بــرای مــدارس ارســال می شــود. احمــد شــریعتی  معرفــی شــده کــه همــراه ب
ــارز نمایشــگاه  ــه همــراه اطاع رســانی خــوب از ویژگی هــای ب ــوع بیشــتر کتاب هــا و انتشــارات ب ــح کــرد: تن تصری
ــه کمــک مــدارس  ــز ب ــان اینکــه شــهرداری در امــور دیگــر نی ــا بی ــه ســال گذشــته اســت. وی ب امســال نســبت ب
آمــده اســت، تاکیــد کــرد: در آغــاز افتتاحیــه مــدارس، شــهرداری مســاعدت هایی در زمینــه رنگ آمیــزی مــدارس 

ــدارس مواجــه شــده اســت. ــا اســتقبال بســیار خــوب م ــه ب محوطه ســازی ها، دیوارنویســی ها و ... داشــته ک

درآیینافتتاحهشتمیننمایشگاهیارمهربانمطرحشد:

فاز دوم خط یک مترو، چهارشنبه افتتاح می شود

درگیری خونین در حاشیه رقابت های کشتی
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بخش هــای  همــه   در  تجمل گرایــی  حاضــر  حــال  در 
ــده  ــن پدی ــر روز ای ــود و ه ــده می ش ــی دی ــه ایران جامع
 در جامعــه بــه مثابــه یــک اپیدمــی و ویــروس خــود 
ــدی  ــر ترفن ــا ه ــاند و ب ــای آن می رس ــی الیه ه ــه تمام را ب

خانــواده را درگیــر خــود می کنــد. شــاید شــگفتزده شــوید 
ــادران  ــدران و م ــیاری از پ ــروزه بس ــه ام ــم ک ــر بگویی اگ
ــی  ــه نوع ــان را ب ــود، فرزندانش ــتان خ ــا دس ــن ب ایران زمی
انــدوه پایــدار مبتــا می کننــد! ایــن پدیــده آنچنــان در ایــن 
ســرزمین همه گیــر شــده کــه آینــده کشــور را بــا تهدیــدی 

ــه رو کــرده اســت.  جــدی روب
مدتــی اســت کــه در میــان مــردم، موضوعــی تحــت عنــوان 
»فیــش نجومــی مدیــران« مــورد بحــث قــرار گرفته اســت. 
ــن  ــن ذه ــن بی ــه در ای ــی ک ــن موضوعات ــی از مهم تری یک
مــردم را مشــغول می کنــد، ایــن اســت کــه ریشــه  چنیــن 
ــا  ــه  اســامی ب ــد در جامع ــی کجاســت و چــرا بای معضات

چنیــن وضعیتــی مواجــه شــویم؟!
     تجمل گرایی، یک آسیب اجتماعی

پدیــده »تجمل گرایــی« بــه عنــوان یــک آســیب اجتماعــی 
کلیــدواژه ای اســت کــه حتــی بارهــا رهبــر معظــم انقــاب 
نســبت بــه رواج آن هشــدار داده انــد؛ ولــی متاســفانه 
ــن  ــع چنی ــن و رف ــرای پرداخت ــر کســی ب ــن روزهــا کمت ای
چالشــی درجامعــه تدبیــر کــرده اســت. حضــرت آیــت هللا 
ــه  ــود ریش ــات خ ــاب در بیان ــم انق ــر معظ ــه ای رهب خامن
ــاره  ــی دانســتند و در این ب ــا را در تجمل گرای ــام بحران ه تم

ــد: »مــا آســیب های ناشــی از فقــر را شــناخته ایم؛  فرمودن
ــا جلســه  ــاره  آن ه ــم، درب ــزی می کنی ــا برنامه ری روی آن ه
می گذاریــم؛ امــا آســیب های ناشــی از مســتی اشــرافیگری 
را کأّنــه درســت نمی شناســیم؛ وقتــی اشــرافیگری، اســراف 
 و تجمــل در جامعــه وجــود داشــته باشــد و ترویــج بشــود

ــد  ــود می آی ــه وج ــش و ب ــش پی ــه دنبال ــا ب ــن قضای  ای
و همــه دنبــال ایــن هســتند کــه یــک طعمــه ای بــه دســت 
بیاورنــد و خودشــان را از آن ســیر کننــد، شــکم ها را از ایــن 
مال هــای حــرام ُپــر کننــد. بــا ایــن پدیــده بایــد بــا جدیــت 

ــود... .« مقابله بش
      تجمل گرایی با فیش های نجومی!

امــروزه مصداق هــای تجمل گرایــی در جامعــه مــا آنچنــان 
رشــد یافتــه کــه از الک طــا بــرای خانم هــا تــا خریــد یــک 
تلفــن همــراه گران قیمــت شــروع و بــا خریــد خودروهــای 
ــی  ــه فیش هــای حقوق ــی ب ــد و حت ــه می یاب لوکــس ادام

نجومــی حقوقــی مدیــران هــم ختــم نمی شــود! 
بــه اعتقــاد جامعه شناســان بــرای مقابلــه بــا مظاهــر 
اشــرافیگری همه مســئول هســتند تــا با رفتــا رهایی هرچند 
ــورد  ــت برخ ــی اس ــان دهنده تجمل گرای ــه نش ــک ک کوچ
ــی از  ــاد مصداق ــای زی ــال مهریه ه ــوان مث ــه عن ــود؛ ب ش

تجمل گرایــی بــا پیامدهــای منفــی اســت کــه بــا رواج ایــن 
ــان ــازی گناه ــادی، زمینه س ــرمایه های م ــی س ــر تباه  ام
 گســترش فقــر در جامعــه، تبدیــل ارزش بــه ضــد ارزش هــا
کاهــش مصونیــت در جامعــه، از بیــن رفتــن آرامــش 
ــدا  ــاد خ ــه، فراموشــی ی ــام وظیف ــی در انج ــی، ناتوان  واقع

و قیامت، ورشکستگی و بدهکاری رقم می خورد.
      فقر فرهنگی و تجمل گرایی

عــده ای از اســتادان دینــی و فرهنگــی نیــز بــر ایــن عقیــده 
ــردی از  ــای ف ــود باوره ــی و نب ــر فرهنگ ــه فق ــتند ک هس
ــی در جامعــه اســت.  عوامــل افزایــش تجمــات و مدگرای
ــد کــه اســام  ــد بپذیرن ــان نســل جــوان بای ــت آن ــه روای ب
ــات  ــا تجم ــی ب ــای زیبای ــا معن ــت؛ ام ــن زیبایی هاس  دی
ــه  ــت. البت ــاوت اس ــراف متف ــه و اس ــی کورکوران و مدگرای
بــرای تغییــر رفتارهــای نســل جــوان اســتادان و مســئوالن 

بایــد بــه عنــوان الگــو عمــل کننــد. 
تقلیدهــای کورکورانــه در مــد و تجمل گرایــی از عوامــل 
مختلفــی همچــون عوامــل اقتصــادی و فرهنگــی نشــات 
ــا  ــی در بازاره ــوالت غرب ــه محص ــی ک ــا زمان ــرد و ت می گی
ــوان بازدارندگــی خوبــی را اعمــال  جــوالن می دهنــد، نمی ت

کــرد.

ازالک طال تا فیش حقوقی نجومی

بحران تجمل گرایی در جامعه ایرانی )قسمت اول(

آغاز به کار اولین خودروی برقی گردشگری 

شهر یزد
اولین خــودروی برقی گردشــگری 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــزد ب ــهر ی ش
ایــن شــهر آغــاز بــه کار کــرد. 
محمدرضــا عظیمــی زاده، شــهردار 
ــه کار  ــاز ب ــی و آغ ــزد، در رونمای ی
اولیــن خــودروی برقــی شــهر یزد 
بــا کارکرد گردشــگری خاطرنشــان 
کــرد: بــا توجــه بــه قدمــت شــهر یــزد و لــزوم ارائــه خدمــات بــه 
گردشــگران داخلــی و خارجــی، شــهرداری یــزد اقــدام بــه خریــد 
و اســتقرار یــک عــدد خــودروی برقــی بــرای گردشــگران در بافت 
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــزود: ب ــت. وی اف ــرده اس ــی ک تاریخ
ــت  ــط زیس ــظ محی ــزد، حف ــهر ی ــوای ش ــی ه ــش آلودگ  افزای
ــط  ــتدار محی ــل دوس ــل و نق ــای حم ــام مده ــتفاده از تم و اس
ــی اتخــاذ شــود و خــودروی  ــد راهکارهــای مدیریت زیســت، بای
برقــی یــک گزینــه مطلــوب تلقــی می شــود. عظیمــی زاده عــدم 
ــاز  ــن، نی ــه پایی ــوا، هزین ــی ه ــی و آلودگ ــی صوت ــد آلودگ تولی
مناســب،  انــدازه  فســیلی،  ســوخت های  بــه  نداشــتن 
فرمان پذیــری و ســهولت در اســتفاده را جــزو ویژگی هــای 
ــودرو  ــن خ ــت ای ــی اس ــمرد. گفتن ــودرو برش ــن خ ــاخص ای ش
ــرق  ــط ب ــارژ توس ــتم ش ــیدی و سیس ــل خورش ــه پن ــز ب مجه
شــهری بــوده و ظرفیــت آن 15 سرنشــین و حداکثــر ســرعت آن 
30 کیلومتــر بــر ســاعت اســت و در صورتــی کــه سیســتم شــارژ 
ــط  ــارژ توس ــتفاده از ش ــا اس ــود، ب ــال ش ــیدی آن غیرفع خورش

برق شهری می تواند 80 کیلومتر پیمایش کند.

 مددجویان کرمانی 

بیش از 600 تخته فرش بافتند
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
گفــت: مددجویــان قالیبــاف کمیتــه امــداد کرمــان، 612 تختــه 
فــرش بــه متــراژ 5 هــزار و 508 متــر مربــع در شــش ماهــه 
نخســت امســال بافته انــد. رضــا بزمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــرش تحــت حمای ــده ف 2 هــزار و 700 بافن
اســتان قــرار دارنــد، گفــت: 1200 نفــر از ایــن بافنــدگان تحــت 

پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار دارنــد. 
ــان اینکــه ایــن تعــداد فــرش بافته شــده در نیمــه  ــا بی وی ب
ــل 20  ــدت مشــابه ســال قب ــه م نخســت امســال نســبت ب
ــزود: فرش هــای تولیدشــده  درصــد رشــد داشــته اســت، اف
در نیمــه نخســت امســال، توســط 600 بافنــده تحــت حمایــت 
کمیتــه امــداد بافتــه شــده اســت. بزمانــی خاطرنشــان کــرد: 
ــارکت  ــا مش ــرش ب ــت ف ــه باف ــاغل ب ــان ش ــه مددجوی هم
ســازمان فنــی و حرفــه ای، میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــارت  ــتان، کارت مه ــان اس ــه قالیباف ــگری و اتحادی و گردش

دریافــت کرده انــد.

اخبار کوتاه

 برپایی 21 چادر سالمت 

در چهارمحال و بختیاری
ــل  ــر عام ــی، مدی ــد فروغ  محم
ــتان  ــر اس ــال  احم ــت ه جمعی
ــار  ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
ــدای مــاه محــرم 21  کــرد: از ابت
چــادر ســامت در ســطح اســتان 
ــاه  ــان م ــا پای ــه ت ــد ک ــا ش برپ
ــردم  ــه م ــا ب ــن چادره ــر ای صف
خدمت رســانی می کننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح 
بــا هــدف پایــش ســامت شــهروندان اجــرا می شــود، افــزود: 
ــا  ــراد ب ــون اف ــد خ ــت قن ــام تس ــور انج ــه منظ ــرح ب ــن ط ای
ــر  ــزار و 875 نف ــه 5 ه ــون ب ــت و تاکن ــگان اس ــت رای ویزی
ــال  ــت ه ــل جمعی ــر عام ــت. مدی ــده اس ــانی ش خدمت رس
 احمــر اســتان خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای مــاه محــرم تاکنون 

در استان 204 نفر خون اهدا کرده اند.

 واگذاری امور »زنان ویژه« 

به کلینیک های مددکاری
ــت:  ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
بهزیســتی درصــدد اســت پیگیــری وضعیــت زنــان آســیب دیده 
ــد  ــذار کن ــددکاری واگ ــای م ــه کلینیک ه ــص ب ــس از ترخی را پ
ــه  ــان ب ــاره زن ــع از ورود دوب ــا، مان ــت کلینیک ه ــا حمای ــا ب ت
دامــن آســیب شــود. حبیــب هللا مســعودی فریــد اظهــار کــرد: 
بســیاری از زنــان ویــژه پــس از ترخیــص جــا و مکانــی ندارنــد 
و در بســیاری از مواقــع بــه همیــن دلیــل در مراکــز بهزیســتی 
باقــی می ماننــد. بــه ایــن ترتیــب بــا اختصــاص ودیعــه مســکن 
بــه آن هــا بــا نظــارت بهزیســتی دارای مســکن شــده و فرآینــد 
ــد؛ در  ــه می یاب ــا ادام ــرای آن ه ــص ب ــس از ترخی ــری پ پیگی
ــای  ــذاری پیگیری ه ــا واگ ــم ب ــر داری ــز در نظ ــر نی ــال حاض ح
پــس از ترخیــص زنــان ویــژه بــه کلینیک هــای مــددکاری ایــن 
فرآینــد را در کشــور بهبــود بخشــیم. وی درخصــوص میانگیــن 
ســنی ایــن زنــان نیــز اظهــار کــرد: میانگیــن ســنی زنــان ویــژه 
ــر از 30 ســال اســت. معــاون  حاضــر در مراکــز بهزیســتی کمت
ــاره  ــن درب ــور همچنی ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ام
خدمــات بهزیســتی بــه زنــان آســیب دیده نیــز گفــت: در حــال 
حاضــر 24 مرکــز در کشــور بــه زنــان آســیب دیده ارائــه خدمــت 
می کننــد و بــه دنبــال آن هســتیم تــا خدمــات کامــل جســمی 

روانــی، اجتماعــی و اقتصــادی را بــه آنــان ارائــه دهیــم.
ویــژه  زنــان  درخصــوص  بهزیســتی  داد:  ادامــه  فریــد    
ــمی  ــاد جس ــر ابع ــود را ب ــات خ ــت خدم ــیب دیده اولوی و آس
روانــی و توانمنــدی درونــی آن هــا متمرکــز کــرده و پــس از آن 
بــه توانمنــدی اقتصــادی ایــن گــروه از زنــان می پــردازد. ایــن در 
حالــی اســت کــه درخصــوص زنــان سرپرســت خانــوار، اولویــت 

بهزیســتی بــر توانمنــدی اقتصــادی آنــان اســت.

اخبار کوتاه

ــاد بهزیســتی از  ــان اعتی ــز پیشــگیری و درم ــس مرک رئی
راه انــدازی اولیــن شــبکه اجتماعــی مجــازی ایرانــی خبــر 
ــت  ــی اس ــر ایران ــان وایب ــبکه، هم ــن ش ــت: ای داد و گف
ــای الزم  ــون رایزنی ه ــود و اکن ــاد ش ــود ایج ــرار ب ــه ق ک
ــده  ــام ش ــب آن انج ــش مناس ــرای پوش ــرات ب ــا مخاب ب

ــر  ــا تأثی ــد رضــازاده در رابطــه ب اســت. مجی
ــر روی آســیب های  ــی ب شــبکه های اجتماع
مجــازی  فضــای  در  گفــت:  اجتماعــی 
کارهــای بســیاری انجــام شــده؛ بــه طــوری 
کــه نشســت کمیتــه علمــی را طــی روزهــای 

4 و 5 آبان مــاه در ایــن زمینــه داریــم.
ــول  ــد قب ــازی را بای ــای مج ــت: فض وی گف

ــت  ــودمند اس ــم س ــی ه ــای واقع ــد فض ــه مانن ــم ک  کنی
و هم می تواند ایجاد آسیب کند. 

 وی ادامــه داد: نمی تــوان جلــوی چنیــن فضایــی را گرفــت
حتــی اگــر همــه آن آسیب ســاز باشــد؛ بلکــه بایــد بــه آن 
بــه چشــم یــک فرصــت نــگاه شــود و کارهــای آموزشــی 

ــت  ــر اس ــی زمان ب ــت مرب ــم و تربی ــاب و فیل ــا کت ــه ب ک
می تــوان بــا ایــن شــبکه ها بــه ســرعت انجــام داد؛ البتــه 
ــه  ــا ب ــود و فض ــی ش ــتی طراح ــه درس ــه ب ــرطی ک ــه ش ب
ــان  ــگیری و درم ــز پیش ــس مرک ــرود. رئی ــمت ب ــن س ای
ــه دنبــال اســتفاده از ایــن  اعتیــاد بهزیســتی گفــت: مــا ب
ــه  ــوان فرصــت ب ــه عن ــا هســتیم و ب فضاه
می کنیــم.  نــگاه  اجتماعــی  شــبکه های 
ــه یــک شــبکه  ــی نســخه اولی وی از رونمای
داد  خبــر  کشــور  در  مجــازی  اجتماعــی 
شــبکه های  شکســت  علــل  از  و گفــت: 
ایرانــی ایــن اســت کــه مخاطــب ندارنــد؛ بــه 
ــم  ــری کرده ای ــرای آن فک ــل ب ــن دلی همی
کــه چگونــه مخاطــب جــذب کنیــم. رضــازاده گفــت: ایــن 
شــبکه مجــازی ماننــد شــبکه های معمولــی دیگــر اســت؛ 
ــای  ــه پیام ه ــه طــوری ک ــای خاصــی دارد؛ ب ــا ویژگی ه ام
ــی دارد  ــای مختلف  ســامت در دســترس اســت، باکس ه

و سرور آن ایرانی است.

آمــوزش  وزارت  اول  متوســطه  آمــوزش  کل   مدیــر 
ــرح  ــری ط ــه مج ــدی 8000 مدرس ــرورش از رتبه بن و پ
تعالــی مدیریــت خبــر داد و گفــت: امســال 8000 
مدرســه دیگــر بــه ایــن طــرح پیوســتند. عظیــم محبــی 
ــت: ســال گذشــته، 8000 دبیرســتان متوســطه اول  گف

ــش  ــت پوش ــور تح ــطح کش و دوم در س
ایــن طــرح قــرار گرفتنــد کــه بــرای ســال 
جــاری ایــن تعــداد دو برابــر شــده اســت. 
وی افــزود: همــه 8000 مدرســه ای کــه 
ــرار  ــرح ق ــش ط ــته در پوش ــال گذش س
گرفتــه بودنــد، اخیــرا مــورد ارزیابــی قــرار 
ــد و اســتان ها مــدارس خــود را در  گرفتن

ــد.  ــی کردن ــه معرف ــه وزارتخان ــا ب ــاز و پوی ســطوح ممت
مــا 100 نفــر را آمــوزش دادیــم کــه بــه اســتان ها 
ــاره  ــاد را دوب ــاز زی ــدارس دارای امتی ــزام شــدند و م اع
بررســی کردنــد. مدیــر کل آمــوزش متوســطه اول 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه بــر اســاس 

ــدند  ــدی ش ــدارس رتبه بن ــده م ــای انجام ش ارزیابی ه
گفــت:  مدرســه متعالــی نداشــتیم و مــدارس ما در ســه 

ــدند.  ــدی ش ــا رتبه بن ــق و پوی ــاز، موف ــطح ممت س
وی دربــاره مزیت هــای طــرح تعالــی مدیریــت مــدارس 
گفــت: الگــوی مدرســه داری را بــر اســاس اســتانداردها 
ــال  ــت دنب ــی مدیری ــرح تعال ــب ط در قل
ــت  ــت و چک لیس ــک فهرس ــم. ی می کنی
ــار  ــدارس در اختی ــاخصه های اداره م از ش
خــود  کــه  می گیــرد  قــرار   مدیــران 
ــرای  ــه شــده ب ــازات درنظرگرفت ــا امتی را ب
می دهنــد  مطابقــت  شــاخص   هــر 
ــت  ــد. در نهای ــن می کنن ــه ای تدوی و برنام
ــاخص های  ــده و ش ــه تدوین ش ــاس برنام ــر اس ــا ب م
بررســی  را  مــدارس  پیشــرفت  میــزان   ارزیابــی 
و ارزیابــی می کنیــم کــه در نهایــت بــه ارتقــای کیفیــت 
فعالیت هــای مدرســه می انجامــد و طبیعتــا در پــی آن 

بهبــود یادگیــری دانش آمــوزان را در پــی دارد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-313  خواهان اعظم محمدی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
مجید ترابی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 95/9/21ساعت 5/30 تعیین 
تا  منتشر  در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  گردیده 
علی  مسجد  خیابان  انتهای  خوراسگان  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
روبروی دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. / ب 
شماره: 22719/م الف مدیر دفتر شعبه 35 مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986836100086شماره  پرونده:  9510106836105691شماره   : اباغیه   شماره 
950090تاریخ تنظیم: 1395/07/25 خواهان / شاکی توران قربانی نیکو  دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم گودرز حیدری  به خواسته طاق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 
قدوسی (  واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر(  – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر  - مجتمع 
قضایی شهید قدوسی - طبقه 4 - اتاق 403 ارجاع و به کاسه  9509986836100086 ثبت  گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/09/21 و ساعت 10:00 تعیین شده است.  به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم  دادخواست و ضمائم  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 شماره: 22745/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – جعفر 

مسلمی امیرانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

محمدیان  حسین  )وکیل  دهچی  هاشمی  مهدی  سید  خواهان   950708 پرونده کاسه  در خصوص 
نفیسه عرب زاده (      دادخواستی مبنی بر:مطالبه )نسخه ثانی ضمیمه می باشد(. به طرفیت آرش 
براتی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/9/22ساعت 9:30  تعیین گردیده 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه نیک بخت مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 22711/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9505/8 خواهان فاطمه ایزدی      دادخواستی مبنی بر:اعسار  به طرفیت 
ایوب خزایی موغانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز دو شنبه  مورخ 95/9/22ساعت 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  12ظهر  
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر 
شورای  حرم    مدافع  شهدای  مجتمع  وکا  چهارراه  خیابان  ابتدای   اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  حل اختاف مراجعه و نسخه 
حاضر را  خود  شهود  خوانده  شود.همچنین  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ   رسیدگی 

 نماید.
 شماره: 22773/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 838/95  خواهان رسول صادقی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
تعیین   18 95/9/22ساعت  مورخ  روز......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  داود صدرانی   
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  در جراید منتشر  دادرسی مدنی مراتب  آئین 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود.
شماره: 22771/م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 839/95  خواهان رسول صادقی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
روز...... مورخ 95/9/22ساعت  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  عباسی طادی     قربانعلی 
18/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود.
شماره: 22770/م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 866/95خواهان اکبر عباسی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک به طرفیت 
علی داستانی حسین آبادی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/9/23 
ساعت 9:00تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  خیابان ارباب – 
روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 22740/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950657 خواهان مهدی عباسی با وکالت آقای محمدیان   دادخواستی مبنی 
بر: مطالبه چک  به طرفیت ولی اله مسلمی  فرزند حکمت ا...   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه  مورخ 95/9/23ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای  خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای 
مدافع حرم   شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.همچنین خوانده شهود 

خود را حاضر نماید. 
شماره: 22710/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950455  خواهان مصیب زندی     دادخواستی مبنی بر:اعتراض ثالث  
مورخ  روزچهارشنبه   برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  نژاد     هاشمی  فرزین  طرفیت  به 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   11 95/9/24ساعت 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 22686/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1321/95 ش / 11 خواهان ابوالقاسم کریمی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت ابراهیم رحیمی      تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ...... مورخ 95/9/28ساعت 
8صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 22706/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-459 خواهان آقای حسین حسین زاده کوچه باغی    دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 19/600/000 ریال موضوع یک فقره چک  به طرفیت آقای مصطفی نصر اصفهانی    تقدیم 
نموده و وقت رسیدگی برای روز ....... مورخ 95/9/28 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت 
به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8165756441 
شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره : 22767 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  یاوری دارانی   دادخواستی مبنی  امید  در خصوص پرونده کاسه 467/95   خواهان 
طرفیت سمیه حمیدی – مهدی چراغ اصفهانی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ 
مورخ 95/9/28ساعت 9 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان 
شعبه شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 شماره: 22778/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  منتظری    مجید  خواهان     576/95 کاسه  پرونده  خصوص  در 
مورخه  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  الریچه      خالقان  امیر  طرفیت  به  وجه 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده   10 95/9/28ساعت 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان 
شعبه شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 شماره: 22717/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-707 خواهان آقای حامد آقا ابراهیمیان     دادخواستی مبنی بر مطالبه 
ی مبلغ 191/000 ریال موضوع پنج فقره چک  به طرفیت آقای سید احمد مشیر صدری    تقدیم نموده 
به  با عنایت  لذا  تعیین گردیده است.  ....... مورخ 95/9/29 ساعت 5/5  روز  برای  و وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8165756441 شورای 
حل اختاف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره : 22725 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986837000150شماره  پرونده:  9510106837004532شماره  اباغیه:  شماره 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زهرا صالحی  / شاکی  خواهان   1395/07/12 تنظیم:  تاریخ   950162
/ متهم قاسم محمدی   به خواسته طاق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2اتاق 
شماره 203 ارجاع و به کاسه  9509986837000150ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/29 
و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
اعظم   – اصفهان  شهرستان  خانواده   دادگاه   10 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  21305/م  شماره: 

السادات طباطبائی
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509980350600572شماره  پرونده:  9510100350607375شماره  اباغیه:  شماره 
950693 تاریخ تنظیم: 1395/07/18 خواهان علی کیقبادی و مهری کیقبادی لمجیری و حمید رضا 
کیقبادی لمجیری و زهرا کیقبادی لمجیری و حسن کیقبادی لمجیری و بتول کیقبادی لمجیری و 
فاطمه کیقبادی لمجیری و صفر کیقبادی لمجیری و سلطنت کریمی  دادخواستی به طرفیت خواندگان 
حمید معتمدی مسعودیه و علی معتمدی مسعودیه و مسعود باب الدشتیان و ایراندخت معتمدی 
و  اکبر معتمدی مسعودیه  و  الدشتیان  باب  رفیع  و محمد  الدشتیان  باب  و محمد شفیع  مسعودیه 
اداره کل آموزش پرورش استان اصفهان و هلیا باب الدشتیان و محمود معتمدی مسعودیه و نصرت 
آغا باب الدشتیان و زهره معتمدی مسعودیه و محمد باب الدشتیان و فاطمه فخفوری    به خواسته 
دستور موقت و ابطال سند )موضوع سند مالی است ( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2اتاق شماره 
220 ارجاع و به کاسه  9509980350600572ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/30 و ساعت 
09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق به غیر از اداره آموزش و پرورش 
استان اصفهان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 21886/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

دادنامه
 : پرونده  شماره   1395/07/13: تنظیم  تاریخ   9509973654101282  : دادنامه  شماره 
9109983655600969 شماره بایگانی شعبه :950321 پرونده کاسه 9109983655600969 شعبه 103 
دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان )103 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509973654101282 
شاکی : آقای فتح اله کریمی حسن آبادی فرزند عباس به نشانی شهر ابریشم حسن آباد خ توحید 
ک شهید مرتضی رهنما متهمین: 1- آقای محمد مسیبی فرزند علی به نشانی شهر ابریشم یزد آباد 
2- آقای رضا اکبری فرزند – به نشانی شهر ابریشم محله یزد آباد ابزار فروشی احسان اول کوچه بن 
بست اول سمت چپ اتهام : ضرب و جرح عمدی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمد 
مسیبی فرزند علی دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چوب موضوع شکایت اقای فتح اله کریمی 
حسن ابادی فرزند عباس با توجه به محتویات پرونده نظریه پزشکی قانونی تحقیقات مرجع انتظامی 
اظهارات شهود در مرحله تحقیقات با این وصف که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیقات و در دادگاه 

حاضر نشده و دفاعی نکرده است بزه منتسب به وی را محرز تشخیص داده و به استناد مواد 448-
449-488 – مصوب 1375 وی را به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و پرداخت دو درصد دیه 
نماید و  بابت جراحت بخیه شده )دامیه ( روی سر در حق شاکی محکوم می  کامل مرد مسلمان 
در خصوص شکایت وی علیه اقای رضا اکبری به جهت عدم کفایت ادله رای بر برائت صادر و اعام 
می گردد رای صادرشده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه 
 می باشد و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد .
 شماره : 470/م الف رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان – سید رسول سادات 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به مفتوحه بودن کاسه پرونده 52/95 به طرفیت آقای  صدرا – رضایی  با توجه  با سام و احترام 
تاریخ  به  رسیدگی  وقت  ............جهت  ملی  شماره  به   ) خوانده  جانی  فارسی  عباس  و  )خواهان 
. گردد  آگهی  نشر  جانی  فارسی  عباس  آقای  خوانده  برای   19/30 ساعت  دوشنبه  روز   95/10/6 

شماره :5/22/95/617/م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 
آران و بیدگل 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350400176 شماره پرونده: 8509980350400360 ، 8509980350400044 

شماره بایگانی شعبه : 850360 ، 850044 تاریخ تنظیم: 1395/05/05 مشخصات محکوم لهم ردیف 
1 نام :محمود  نام خانوادگی : نیلی احمد ابادی نام پدر: کریم     نشانی: اصفهان – خ مطهری کوچه 
بینا جنب فروشگاه چلونگر پاک 255 2- نام : مصطفی نام خانوادگی : نیلی احمد ابادی نام پدر : 
کریم نشانی :  اصفهان – خ مطهری کوچه بینا جنب فروشگاه چلونگر پاک 255 3- نام : منصوره نام 
خانوادگی : نیلی احمد ابادی نام پدر : کریم نشانی : اصفهان – خ مطهری کوچه بینا جنب فروشگاه 
چلونگر پاک 255 4- نام : صدیقه نام خانوادگی : نیلی احمد ابادی نام پدر : کریم نشانی : اصفهان 
– خ مطهری کوچه بینا جنب فروشگاه چلونگر پاک 255 5- نام : مرتضی نام خانوادگی : نیلی احمد 
ابادی نام پدر : کریم نشانی : اصفهان – خ مطهری کوچه بینا جنب فروشگاه چلونگر پاک 255 6- 
نام : محبوبه نام خانوادگی : نیلی احمد ابادی نام پدر : کریم نشانی : اصفهان – خ مطهری کوچه بینا 
جنب فروشگاه چلونگر پاک 255 مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: فاطمه    نام خانوادگی : 
شریفی زاده نام پدر : حیدر    نشانی: اصفهان خ کهندژ ولدان خ ملت کوچه درب قلعه جنب مغازه شیخ 
محمد علی جعفری 2- نام : نعمت هللا نام خانوادگی : شریفی زاده نام پدر : حیدر نشانی : اصفهان 
خ کهندژ ولدان خ ملت جنب مسجد امام زمان 3- نام : علیرضا نام خانوادگی : شریفی زاده نام پدر : 
حیدر نشانی : اصفهان کیلومتر 2 خ امام خمینی جنب کارخانه گاز زمانی صافکاری 4- نام : بتول نام 
خانوادگی : شریفی زاده نام پدر : حیدر نشانی : اصفهان خ کهندژ ولدان خ ملت کوچه بهار بن بست 
امید مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : زهرا  نام خانوادگی : صباغ 
هرندی  نام پدر : ابوالقاسم نشانی : اصفهان خ مطهری بن بست صولت پاک 287  نوع رابطه : وکیل 
محکوم له / محکوم لهم محمود نیلی احمد ابادی – مصطفی نیلی احمد ابادی – منصوره نیلی احمد 
ابادی – صدیقه نیلی احمد ابادی – مرتضی نیلی احمد ابادی – محبوبه نیلی احمد ابادی محکوم به: 
بسمه تعالی گزارش اصاحی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090350402076 
و شماره دادنامه 1080 و 1081 مورخ 85/11/21 شعبه 4 حقوقی طرفین توافق نمودند معادل 65 در 
صد از کل زمین های تحت پاک ثبتی 147 و 133و118 واقع در صحرای سهرانچی ولدان مار بین که 
از قدیم االیام در اجاره مرحوم حاج حیدر شریفی زاده بوده پس از متراژ تحویل مالکین گردد و معادل 
35 درصد از کل همان زمینهای فوق الذکر بنام وراث مرحوم حیدر شریفی زاده به اسامی نعمت اله 
و علیرضا و فاطمه و بتول در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 
حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
ارائه شود آزادی محکوم  از مهلت سی روز  اموال پس  محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
 علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 22727/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– بالی  

اجرای طرح تعالی مدیریت در هشت هزار مدرسه متوسطهراه اندازی اولین شبکه اجتماعی ایرانی

حتما بخوانید!
راه اندازی اولین شبکه اجتماعی ایرانی



وضعیت آب و هوا

ابری

نیمهآفتابی

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحالوبختیاری

کرمان

یزد

9ْC

0ْC

5ْC

12ْC

23ْC

20ْC

24ْC

22ْC

 اولیــن همایــش ملــی عرضــه و تقاضــای آب شــرب و بهداشــت، چالش هــا 
و راهکارهــا، در تــاالر شــیخ بهایــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا حضــور جمــع زیادی 
از مســئوالن اســتان و مدیــران دســتگاه های اجرایــی، کارشناســان و متخصصــان آب 
برگــزار شــد. در آغــاز ایــن همایــش ملــی، دبیــر برگزارکننــده همایــش در ســخنانی 
گفــت: حــدود 97/5 درصــد آب موجــود در جهــان در اقیانوس هاســت و از 2/5 
ــش  ــا پوش ــی ب ــای قطب ــورت یخ ه ــه ص ــد ب ــا 1/5 درص ــیرین، تقریب ــد آب ش درص
ــر از  ــده، کمت ــیرین باقی مان ــد آب ش ــک درص ــدود ی ــت و از ح ــگی اس ــرف همیش ب
ــه صــورت منابــع آب زیرزمینــی، رودخانه هــا، دریاچه هــا و رطوبــت در  نیمــی از آن ب
جــو بــرای تأمیــن نیــاز جانــداران و گیاهــان موجــود اســت. دکتــر جهانگیــر عابــدی 
کوپایــی بــا بیــان اینکــه آب نیــاز ضــروری بــرای زندگــی، ســامتی و بهداشــت اســت 
گفــت: آب یکــی از مهم تریــن مباحــث بین المللــی اســت و منابــع آب شــیرین قابــل 
دسترســی اعــم از آب هــای ســطحی و زیرزمینــی در دهه هــای اخیــر بــه شــدت در 
معــرض آلودگی هــای ناشــی از فعالیت هــای انســانی قــرار گرفتــه؛ بــه طــوری کــه در 
حــال حاضــر گزارش هــا نشــان می دهــد حــدود 750 میلیــون نفــر از مــردم جهــان 
بــه آب شــرب ســالم، دسترســی ندارنــد. وی منابــع آب را موضوعــی بــا اهمیــت در 
ــان از  ــژه در مناطــق خشــک و کــم آب جه ــی کشــورها، به وی ــه سیاســت داخل صحن
ــت.  ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــت خ ــز اهمی ــون نی ــت: آب هم اکن ــت و گف ــاز دانس دیرب
ایــن در حالــی اســت کــه مســائل مربــوط بــه بحــران و مدیریــت منابــع آب از دیــدگاه 
ــه عنــوان مســئله اصلــی جهــان  ســازمان ملــل متحــد پــس از مشــکل جمعیــت، ب

شــناخته شــده اســت.
      منازعه بر سر آب در راه است

ــا  ــی عرضــه و تقاضــای آب شــرب و بهداشــت، چالش ه ــش مل ــن همای ــر اولی  دبی
و راهکارهــا، بــا اســتناد بــه گــزارش یــک مؤسســه جهانــی گفــت: از 33 کشــوری که از 
کمبــود آب در جهــان رنــج می برنــد، 14 کشــور در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 
ــد و جمهــوری اســامی ایــران نیــز یکــی از ایــن کشورهاســت.  )MENA( قــرار دارن
البتــه کشــورهای واقــع در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا کــه 5 درصــد جمعیــت 
جهــان را تشــکیل می دهنــد، فقــط بــه یــک درصــد منابــع آب تجدیدپذیــر دسترســی 
دارنــد و ایــن کمبــود ناشــی از دالیــل متعــددی چــون بــارش کــم، تبخیــر زیــاد، رشــد 
جمعیــت، آلودگــی و ســاختارهای قانونــی، اجتماعــی و اقتصــادی نامناســب اســت 
کــه پیش بینــی می شــود پدیــده تغییــر اقلیــم نیــز باعــث وخیم تــر شــدن وضعیــت 
منابــع آب از طریــق کاهــش بــارش و افزایــش دمــا در ســال های آتــی گــردد و حتــی 
بعضــی از تحقیقــات از احتمــال بــروز منازعــات و چالش هــای منطقــه ای بــا شــروع 
ــر داده و اعــام شــده مناقشــات  ــن مناطــق و کشــورها خب شــدید بحــران آب در ای

بعــدی در خاورمیانــه نــه بــر ســر نفــت، کــه بــر ســر آب خواهــد بــود.
     چالش اصلی چیست؟

دکتــر عابــدی کوپایــی تصریــح کــرد: در مدیریــت منابــع آب، اصــل اساســی تعــادل 
بیــن عرضــه و تقاضــای آب نهــاده شــده، امــا نــه تعــادل بــه هــر قیمــت؛ در حقیقــت 
 چالــش ایــن اســت کــه طــی ســالیان، تحــت تأثیــر محرک هــای اجتماعی و سیاســی 
تقاضــا بــرای آب افزایــش یافتــه و بــه دنبــال آن بــه منظــور برقــراری تعــادل، عرضــه 
آب هــم افزایــش یافتــه اســت؛ بــه طــوری کــه بــه برداشــت بیــش از حــد ظرفیــت 
تحمــل منابــع منجــر شــده اســت. همچنیــن در بخــش آب هــای زیرزمینــی نیــز ایــن 
ــن و از دســت  ــر اســتاتیک، فرونشســت زمی ــه کاهــش ذخای ــج ب ــه تدری مســئله ب
دادن آبخوان هــا منجــر خواهــد شــد. وی افــزود: در بخــش آب هــای ســطحی 
ــر  ــل دیگ ــرف آب در مح ــش مص ــه کاه ــر ب ــل، منج ــک مح ــتر در ی ــت بیش برداش
ــا ــت محیطی، مهاجرت ه ــای زیس ــی، پیامده ــات آب ــود مناقش ــه خ ــد ک ــد ش  خواه

افزایش حاشیه نشینی کان شهرها را در پی دارد.
     تهی شدن روستاها از منابع آبی

ــزار  ــش از 7 ه ــر بی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــه ب ــش در ادام ــن همای ــر ای دبی
روســتا در کشــور بــا تانکــر آبرســانی می شــود، گفــت: ایــن امــر گویــای تهــی شــدن 
روســتاها از منابــع ســطحی و زیرزمینــی اســت و مجموعــه فعالیت هــای انجام شــده 
ــوزه  ــوان در ح ــع و مصــارف آب را می ت ــن مناب ــادل بی ــراری تع ــرای برق ــروز ب ــا ام ت
ــر روی »عرضــه آب« اســت.  ــز آن ب ــه تمرک ــرد ک ــدی ک ــع آب گروه بن مهندســی مناب
ــت  ــف مدیری ــای مختل ــای آب، جنبه ه ــه و تقاض ــه عرض ــر معادل ــه دیگ ــا مؤلف ام
ــوان  ــه می ت ــدگان آب اســت ک ــار مصرف کنن ــت رفت تقاضــا و مصــرف آب و در حقیق
آن را نیــز در حــوزه »مدیریــت منابــع« آب قــرار داد. عابــدی کوپایــی اظهــار داشــت: 
ــردم ــه م ــد همــکاری و همراهــی صمیمان ــود آب، نیازمن ــا کمب  بی شــک ســازگاری ب

مدیــران و مصرف کننــدگان عمــده کشــور بــه مــواد و به کارگیــری فناوری هــای 
ــی  ــت. از طرف ــوق آب اس ــه حق ــود در زمین ــن موج ــی از قوانی ــاح بعض ــن و اص نوی
ــال  ــزان حضــور فع ــدی توســعه و پیشــرفت، نقــش و می یکــی از شــاخص های کلی
مــردم در واحدهــای خدماتــی ســازمان یافته یــا همــان تشــکل های مردم نهــاد 
اســت کــه برنامه هــای زیســت محیطی، صرفه جویــی و بهینه ســازی مصــرف آب 
ــه در  ــی ک ــی از منابع ــزود: یک ــد. وی اف ــوزش ده ــران آم ــه دیگ ــرده و ب ــه ک را تجرب
حــال حاضــر و در آینــده مــورد توجــه بیــش از پیــش قــرار خواهــد گرفــت، اســتفاده 
ــا  ــود در اقیانوس ه ــور موج ــای ش ــاب ها و آب ه ــه پس ــارف از جمل ــای نامتع  از آب ه
و آبخوان هــای شــور اســت کــه در مناطــق ســاحلی و مناطــق خشــک و نیمه خشــک 
ــی  ــه نمک زدای ــن از جمل ــای نوی ــرد فناوری ه ــد کارب ــر می رس ــه نظ ــود دارد. ب وج

ــک  ــک و نیمه خش ــق خش ــور در مناط ــه وف ــه ب ــیدی، ک ــی خورش ــرژی حرارت ــا ان ب
وجــود دارد، بــه شــرط لحــاظ کــردن تمهیــدات زیســت محیطی، یکــی از راهکارهــای 
واقعگرایانــه بــرای آب شــرب و بهداشــت اســت کــه می توانــد امیدبخش تریــن 
کاربــرد انرژی هــای تجدیدپذیــر باشــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن معضــات، اولیــن 
همایــش ملــی عرضــه و تقاضــای آب شــرب و بهداشــت، چالش هــا و راهکارهــا، بــا 
طــرح شــش محــور مدیریــت عرضــه آب شــرب و بهداشــت، مدیریــت تقاضــای آب 
شــرب و بهداشــت، اســتانداردهای کمــی، کیفــی و تجهیــزات، قوانیــن و حقــوق آب 
ــار زیســت محیطی عرضــه و تقاضــای  ــن عرضــه و تقاضــای آب و آث ــای نوی درس ه
آب شــرب بــر آن اســت تــا چالش هــای مرتبــط بــا آب شــرب و بهداشــت را بــا ارائــه 
آخریــن یافته هــای علمــی پژوهشــگران و کارشناســان حــوزه آب کشــور مــورد بحــث 
ــرای رفــع  ــه راهکارهایــی کــه پژوهشــگران ب  و نقــادی قــرار دهــد و در عیــن حــال ب

و مهار چالش ها به آن دست یافته اند، بپردازد.
     همایش اصفهان، یک نقطه عطف است

ــروعی  ــرای ش ــی ب ــه عطف ــوان نقط ــش را می ت ــن همای ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــرداران  ــی و بهره ب ــان اجرای ــگاهی، کارشناس ــگران دانش ــا پژوهش ــاط ب ــده در ارتب بالن
ــرب  ــای آب ش ــه و تقاض ــی عرض ــش مل ــن همای ــر اولی ــت. دبی ــور دانس  آب کش
و بهداشــت، چالش هــا و راهکارهــا گفــت: دریافــت بیــش از یکصــد مقالــه پژوهشــی 
از اندیشــمندان حــوزه آب کشــور، به ویــژه اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها 
اجرایــی  دســتگاه های  خبــره  و کارشناســان  تکمیلــی  تحصیــات   دانشــجویان 
ــش  ــن همای ــارز ای ــکات ب ــه ن ــی، از جمل ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــتقبال از برگ و اس
اســت. عابــدی کوپایــی از همــه کســانی کــه در برگــزاری ایــن همایــش تــاش کردنــد 
قدردانــی کــرد. وی اظهــار امیــدواری کــرد در ایــن همایــش، شــرکت کنندگان از 

ــند. ــته باش ــرداری الزم را داش ــی، بهره ب ــی و اجرای ــث علم مباح
     آب، مسئله بسیار مهمی است

 مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان هــم اظهــار امیــدواری کــرد 
ــات  ــع معض ــد در رف ــی، بتوان ــرد جمع ــری از خ ــا بهره گی ــش دو روزه ب ــن همای  ای

و مشکات آب، مؤثر و مفید باشد. 
ــد  ــت و بای ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــزود: آب، مس ــه فروش اف ــور شیش ــدس منص مهن
در ایــن راســتا بــه مــردم کــه نیــاز بــه اطاعــات دارنــد، بــرای نهادینــه کــردن تقاضــا 

اطاعــات داد تــا بیــن عرضــه و تقاضــا، تعــادل مطلــوب ایجــاد شــود. 
ــه علــت شــرایط اقلیمــی خــاص ــا اســتان اصفهــان ب  وی ادامــه داد: خشکســالی ب
عجیــن شــده و مــا بایــد بــا آن ســازگار شــویم کــه در ایــن راســتا راهکارهایــی هــم 

ارائــه شــده اســت.

     برنامه ریزی آب مثل برنامه ریزی هوا
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه در برگــزاری این گونــه 
ــه آب  ــت: در زمین ــت، گف ــه راهکارهــای مناســب دســت یاف ــوان ب ــا، می ت همایش ه
ــی  ــی مطالعات ــکیل تیم ــات و تش ــع آوری مطالع ــا جم ــوان ب ــوا، می ت ــون ه  همچ
ــه  ــه ک ــرد. همان گون ــی ک ــوب را اجرای ــای مطل ــب، راهکاره ــزی مناس ــا برنامه ری و ب
ــت. وی از  ــوده اس ــم ب ــر ه ــم و مؤث ــام داده ای ــان انج ــوای اصفه ــوص ه ــا درخص م
اجــرای اقدامــات مدیریــت یکپارچــه آب در اســتان اصفهــان خبــر داد و گفــت: قــرار 
ــن  ــای نوی ــازی، فناوری ه ــه، فرهنگ س ــرف بهین ــف مص ــای مختل ــت در زمینه ه اس
و... آب بحــث و تبــادل نظــر شــود. مهنــدس شیشــه فروش پیشــنهاد کــرد: پــس از 
برگــزاری ایــن همایــش، تیمــی از کارشناســان خبــره تشــکیل شــود تــا بــا گــردآوری 

ــد. ــی کنن ــی و اجرای ــا را عملیات ــرات، آن ه نقطه نظ
ــر مرکــز منطقــه ای مدیریــت آب شــهری تحــت پوشــش یونســکو نیــز گفــت:   مدی

ــه رشــد و توســعه مدیریــت آب کمــک کنــد. امیــدوارم ایــن همایــش ب
     تأمین آب پایدار در دستور کار است

ســیدعلی چاوشــیان بــا تشــریح فعالیت هــای مرکــز منطقــه ای مدیریــت آب 
ــزاری  ــردی، برگ ــور کارب ــزود: آب شناســی، رشــد ام ــه یونســکو اف شــهری وابســته ب
ــت  ــال فعالی ــی 14 س ــوده و در ط ــز ب ــن مرک ــداف ای ــی و... از اه ــای آموزش دوره ه
 ایــن مرکــز، بیــش از یکصــد رویــداد و 8 هــزار نفــر روز آمــوزش تخصصــی، اجرایــی 
ــی  ــا رویدادهای ــز م ــده نی ــم آین ــاه و نی ــک م ــه در ی ــت. البت ــده اس ــی ش  و عملیات
را برگــزار می کنیــم. وی می گویــد: در یــک دوره 35 ســاله، نیمــی از بایــای منطقــه 
ــوده  ــه و... ب ــه ســیاب، 11 درصــد زلزل ــوط ب ــی از خشکســالی، 35 درصــد مرب حاک
اســت. دکتــر چاوشــیان هــدف مرکــز منطقــه ای آب شــهری را ارتقــای امنیــت آبــی 
بیــان کــرد و گفــت: بــرای داشــتن توســعه آب پایــدار، بایــد معیارهایــی مدنظــر باشــد 
ــش  ــت پوش ــهری تح ــت آب ش ــه ای مدیری ــز منطق ــر مرک ــود. مدی ــی ش و اجرای
یونســکو گفــت: در یــک دوره نســبتا طوالنــی، دغدغــه بشــر ســیل بــود کــه بــا رشــد 
ــش  ــین بی ــت شهرنش ــار جمعی ــرای اولین ب ــادی ب ــال 2007 می ــینی در س شهرنش
ــتور  ــدار در دس ــن آب پای ــور تأمی ــن منظ ــه همی ــد؛ ب ــین ش ــت روستانش از جمعی
ــرانه آب  ــش، س ــال پی ــد: 55 س ــیان می گوی ــر چاوش ــت. دکت ــرار گرف ــدی ق کار ج
ــزان  ــن می ــب و ای ــر مکع ــزار مت ــان، ســالیانه 13 ه ــر در دســترس در جه تجدیدپذی
ــال 2020  ــود در س ــی می ش ــود و پیش بین ــب ب ــر مکع ــزار مت ــورمان 6 ه ــرای کش ب
ایــن ســرانه در ســطح بیــن المللــی بــه 5800 متــر مکعــب و بــرای کشــورمان بــا ایــن 

ــه 1500 متــر مکعــب در ســال برســد.  ــد جمعیــت ب رون
وی ادامــه داد: شناســایی طبیعــت و تاریخچــه توســعه شــهر و رونــد تغییــرات، درک 

ماهیــت پویــای حوضــه آبریــز و شــهر، در نظــر گرفتــن ســاکنان حاشــیه رودخانــه و... 
در مدیریــت شــهری بــا محوریــت آب بایــد مدنظــر باشــد و مــا نیــز در مرکــز آمادگــی 

کارهــای تحقیقاتــی در ایــن راســتا را داریــم.
    چالش بزرگ اصفهان

معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان هــم در نشســت 
ــا  ــا و راهکاره ــزرگ، چالش ه ــان ب ــتی اصفه ــرب و بهداش ــن آب ش ــی تأمی تخصص
در ایــن همایــش گفــت: مــا در شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان مســئولیت 
تأمیــن آب 4 میلیــون نفــر را داریــم و یــک میلیــون و صــد هــزار مشــترک نیــز زیــر 

پوشــش خدمــات مــا هســتند.
مهنــدس حســن غامــی افــزود: شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 14 هــزار 
ــیخعلی  ــه باباش ــته و تصفیه خان ــک داش ــزرگ و کوچ ــات ب ــبکه تأسیس ــر ش کیلومت
مســئولیت خدمات رســانی بــه اصفهــان را دارد و دو تصفیه خانــه دیگــر در حــال 
ــان  ــب بی ــر مکع ــون مت ــده را 373 میلی ــوع آب تولیدش ــت. وی مجم ــاخت اس س
 کــرد و گفــت: مــا آب 56 شــهر و 300 روســتا را در اســتان تأمیــن می کنیــم 
و یکــی از چالش هــای مــا ایــن اســت کــه اگــر ســامانه آبرســانی مــا آســیب ببینــد 
ــم ســامانه دوم  ــد داری ــه امی ــر آن هســتند ک ــا تحــت تأثی 85 درصــد مشــترکین م
آبرســانی بــه بهره بــرداری برســد تــا هــم نقــش پدافنــدی و هــم کســری آب تأمیــن 
شــود. معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان می گویــد: 
ــه ای کــه مــا  ــه گون ــوده؛ ب خشکســالی اصفهــان طــی 40 ســال گذشــته بی ســابقه ب
در شــهر اصفهــان 55 درصــد، در شــرق اصفهــان 70 درصــد و حتــی در سرشــاخه ها 
امســال 25 درصــد کاهــش بارندگــی داشــتیم. ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل 
ــه  ــم و ب ــه آب داری ــر ثانی ــر ب ــه چــاه فلمــن، 400 لیت ــروز در 10 حلق خشکســالی، ام
ــد. مهنــدس غامــی  ــده ایــن میــزان نیــز کاهــش یاب ــا دو مــاه آین نظــر می رســد ت
گفــت: در تیرمــاه ســال 89، 17 متــر مکعــب آب در دســترس بــود کــه ایــن میــزان 
در ســال جــاری بــه 12 متــر مکعــب رســیده اســت؛ در حالــی کــه در شــرایط پیــک 
مــا نیازمنــد 14 متــر مکعــب آب هســتیم. وی از مســئوالن کشــور و اســتان خواســت 
تــا بــا جدیــت ســامانه دوم آب اصفهــان را تکمیــل کننــد و بــه بهره بــرداری برســانند. 
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت: ســرانه مصــرف 
آب در کشــور در ســال 86، 189 لیتــر بــه ازای هــر نفــر در روز بــود کــه ایــن میــزان 
ــد در  ــدون درآم ــزان آب ب ــن می ــر رســید. وی همچنی ــه 151 لیت در ســال گذشــته ب
ســال 86 را 30 درصــد اعــام کــرد و گفــت: میــزان آب بــدون درآمــد در ســال 94 بــه 
17/6 درصــد رســیده اســت و مــا رتبــه اول را در ایــن زمینــه در کشــور داریــم؛ ولــی 
ــیم.  ــه آن برس ــم ب ــاش کنی ــد ت ــه بای ــت ک ــد اس ــرو 15 درص ــذاری وزارت نی هدفگ
مهنــدس حســن غامــی حفــر چاه هــا، اســتفاده از روش هــای نامتعــارف در شــهرها 
ــت مشــترکین  ــال از ســامانه اول، کاهــش مصــارف و مدیری ــت انتق ــش ظرفی افزای

پرمصــرف، تأکیــد بــر بازچرخانــی پســاب و... را از جملــه مســائل مهــم برشــمرد.
    از دستگاه تصفیه استفاده نکنید

ــش  ــن همای ــم در ای ــان ه ــوم پزشــکی اصفه ــط دانشــگاه عل ــر بهداشــت محی مدی
گفــت: امــروز 99/98 درصــد آب آشــامیدنی اصفهــان از نظــر میکروبــی، ســالم اســت 
ــی  ــدی رفیع ــد. مه ــد می باش ــتان 99/3 درص ــتاهای اس ــزان در روس ــن می ــه ای ک
می گویــد: کیفیــت آب شــرب اصفهــان بــزرگ در حــدی اســت کــه نیــاز بــه اســتفاده 
ــچ  ــا اســتفاده از هی ــه داد: م ــی نیســت. وی ادام ــه آب خانگ از دســتگاه های تصفی
کــدام از دســتگاه های تصفیــه آب را توصیــه نمی کنیــم؛ چــرا کــه دســتگاه های 
تصفیــه آب، موجــب تغییــر امــاح آب می شــود و در درازمــدت افــراد را دچــار 

بیماری هــای مختلــف می کنــد.
     ورود دانشگاه به معضل آب

ــده در  ــای انجام ش ــریح فعالیت ه ــا تش ــم ب ــان ه ــی اصفه ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــار  ــان اعتب ــی اصفه ــگاه صنعت ــت: دانش ــگاه گف ــن دانش ــف در ای ــای مختل زمینه ه
ــم و...  ــد عل ــص، تولی ــانی متخص ــروی انس ــت نی ــوزه تربی ــی در ح ــهرت خوب و ش
ــن  ــگان ای ــا دانش آموخت ــار م ــته و افتخ ــل داش ــال ها قب ــی از س ــه جهان در جامع
ــرح  ــزار ط ــش از 2 ه ــزود: بی ــدرس هاشــمی اف ــود م دانشــگاه اســت. ســید محم
صنعتــی بــا صنایــع داشــته و ایــن بــرای مــا افتخارآفریــن اســت؛ امــا چنــد ســالی 
ــد در حــوزه علمــی و پژوهشــی  ــرد جدی ــان دو راهب ــی اصفه  اســت دانشــگاه صنعت
ــه  ــاوری و تجاری ســازی و دیگــری ورود ب ــی و فن ــه یکــی کارآفرین ــه ک ــی گرفت را پ
ــا  ــرا م ــه داد: اخی ــت. وی ادام ــش اس ــوزه پژوه ــزرگ در ح ــد و ب ــای هدفمن کاره
ــزرگ را انجــام می دهیــم کــه یکــی از فعالیت هــای دانشــگاه صنعتــی  پروژه هــای ب
ــات  ــه حی ــمی آب را مای ــدرس هاش ــت. م ــوزه آب اس ــبختانه در ح ــان خوش اصفه
ــبختانه  ــت: خوش ــت و گف ــتان دانس ــور و اس ــی کش ــای اساس ــی از چالش ه و یک
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان رشــته های مرتبــط بــا آب را از ســال های گذشــته مدنظــر 
داشــته و پژوهشــکده آب تأســیس شــد تــا بــا هــدف کاربــردی، هدفمنــد و مســئله 
ــزاری  ــاند. وی برگ ــام برس ــه انج ــا، آن را ب ــه ظرفیت ه ــری از هم ــا بهره گی ــور ب مح
این گونــه همایش هــا را موجــب فرهنگ ســازی در حــوزه آب دانســت و گفــت: 
ــرای تصمیم ســازی  ــا پیشــنهادات خــوب ب ــان ب ــا همــت همــه متولی ــد اســت ب امی
ــداد  ــت روی ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــان برس ــه پای ــش ب ــن همای ــور، ای ــئوالن کش مس
ــس  ــابقه عک ــی، مس ــی، کارگاه آموزش ــت تخصص ــت آب، نشس ــم ن ــی ه  کارآفرین

و نقاشی و نمایشگاه تخصصی نیز از دیگر برنامه های این همایش بود.

برگزاری اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت در اصفهان

چالش های آب اصفهان

دوشنبه3آبانماه1395 ـــمـــاره281 ســـــالدومݡسݒ
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ببخشیدونترسید؛بهخداقسمکهمالبابخششکم

نمیشود.

-«  حدیث روز   »-
وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

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

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2


