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از  پیامبر)ص(  رحلت  از  پس  بزرگ،  صحابی  این 
بن   علی  امام  حضرت  خالفت  و  والیت  به  معتقدان 
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 آن حضرت بود و مقام و حق آن حضرت را به نیکی
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ســخنگوی جبهــه پیــروان خــط 
امــام و رهبــری گفــت: اصولگرایــان 
از انتخابــات دوره گذشــته ریاســت 
دهــم  مجلــس  و  جمهــوری 
درس هــای بزرگی گرفتند.ســجادی 
بــا اشــاره بــه اینکــه جبهــه پیــروان 
ــکل از  ــری متش ــام و رهب ــط ام خ
18 حــزب و تشــکل اســت، تصریح 
کــرد: فعالیــت ایــن جبهــه تنهــا بــه 
ایــام انتخابــات محــدود نمی شــود و مــا در تمــام ســال فعالیــت داریــم. وی در رابطــه 
بــا جلســات جبهــه پیــروان بــا جامعــه روحانیــت مبــارز گفــت: جلســه ای را بــا حضــور 
محمدرضــا معاونــت و آیــت هللا موحــدی کرمانــی داشــتیم و نظرات خــود را در آن جلســه 
بیــان کردیــم. راهــکار ارائــه شــده در ایــن جلســه دعــوت از تمامــی احــزاب و اصولگــرا از 
ســوی جامعــه روحانیــت مبــارز بــرای ائتــاف انتخابات ریاســت جمهــوری بود.ســجادی 
تصریــح کــرد: اصولگرایــان از انتخابــات دوره گذشــته ریاســت جمهــوری و مجلــس دهــم 
ــد  ــاف کردن ــا یکدیگــر ائت ــان ب ــه اصولگرای ــی ک ــد و هــر زمان درس هــای بزرگــی گرفتن
موفــق بودنــد و دلیــل شکســت اصولگرایــان عــدم ایجــاد ائتــاف در ا نتخابــات گذشــته 
بــوده اســت. مــا شــخصیت هایی در جریــان اصولگرایــی داریــم کــه بــه لحــاظ شــناخت 
ــد.وی  ــانی دارن ــوابق درخش ــور س ــی کش ــاع داخل ــه و اوض ــناخت جامع ــی و ش سیاس
ادامــه داد: بــرای کانشــهرها رابطــه ای نیــز را تعییــن کردیــم تــا شــاخص ها و معیارهــای 
ــد  ــری کنن ــم پیگی ــران مشــخص کردی ــه در ته ــن ســاز و کاری ک ــا همی ــان را ب مدنظرم
همچنیــن رابطــه ای را بــرای جامعــه عشــایری و روســتاها تعییــن کردیــم. ســجادی در 
رابطــه بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا گفــت: سیاســت آمریکایی هــا در قبــال 
ملــت ایــران ثابــت بــوده اســت و فرقــی هــم نمی کنــد ترامــپ یــا کلینتــون رئیس جمهور 
آمریــکا شــوند زیــرا سیاســت اصلــی دموکرات هــا و جمهوری خواه هــا ظلــم وســتم بــه 
کشــورهای دیگــر بــوده اســت و جــای تأســف دارد کشــوری کــه خــود را قدرتمند تریــن 

ــذال باشــد. ــی اش سراســر ابت ــات انتخابات ــد تبلیغ ــا می دان کشــور دنی

ــی  ــور اصل ــطین مح ــه فلس ــت ک ــران گف ــه ای ــر خارج وزی
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران اســت و ایــن 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــوالن جمه ــط مس ــت توس سیاس

جدیــت دنبــال می شــود.
ــار  ــه یکب ــت ک ــار اس ــث افتخ ــم باع ــزود: برای ــف اف ظری
ــدار  ــی دی ــا نماینــدگان مقاومــت فلســطینی و لبنان دیگــر ب
کنــم. بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه موضــوع فلســطین 

ــت. ــام اس ــان اس ــی جه ــاله اصل ــان مس همچن
وزیــر خارجــه ایــران در ادامــه گفــت: فلســطین محــور اصلی 
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران اســت و ایــن 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــوالن جمه ــط مس ــت توس سیاس

جدیــت دنبــال مــی شــود.
وی ادامــه داد: امــروز دو خطــر عمــده منطقــه مــا و جهــان 

ــا و  ــه م ــرای منطق ــر ب ــن خط ــد؛ مهمتری ــد می کن را تهدی
ــن  ــت. ای ــتی اس ــم صهیونیس ــر رژی ــریت خط ــان بش جه
ــح،  ــه صل ــدات علی ــه تهدی ــاء هم ــتعماری منش ــده اس  پدی

امنیت و حقوق بشر است.
ظریــف همچنیــن گفــت: رژیــم صهیونیســتی بــا در اختیــار 
ــر  ــن خط ــل 200 کاهــک هســته ای مهمتری داشــتن حداق
ــال  ــا اعم ــم ب ــن رژی ــت. ای ــی اس ــن الملل ــام بی ــرای نظ ب
سیاســت های تجاوزکارانــه و بــا نقــض کلیــه مقــررات بیــن 
ــت.  ــر اس ــوق بش ــمن حق ــن دش ــاک تری ــی خطرن الملل
 رژیمــی اســت کــه در شــرارت در جهــان هیــچ رقیبــی 

ندارد.
وی افــزود: خطــر دوم خطــر تروریســم تکفیــری اســت کــه 
ــب  ــت و جال ــرده اس ــا ک ــون بپ ــش و خ ــا آت ــه م در  منطق
ــر و  ــچ خط ــری هی ــای تکفی ــت ه ــه تروریس ــت ک اینجاس
تهدیــدی علیــه رژیــم اســراییل نداشــتند. اینهــا بــه دروغ و 
ــی اســام در  ــره نوران ــردن چه ــط در حــال مشــوه ک ــه غل ب

ــان هســتند. جه
ظریــف افــزود: ایــن دو خطــر دو خطــر به هــم پیوســته اند و 
مــا بعنــوان طرفــداران مقاومــت در مقابل خطر صهیونیســم و 
 تروریســم ناگزیــر بــه وحــدت بــرای مقابلــه با ایــن تهدیدات 

هستیم.

ــزار  ــج ه ــویه پن ــه تس ــه مصوب ــت ک ــت گف ــخنگوی دول س
ــان در  ــات بازنشســتگان و فرهنگی ــارد تومــان از مطالب میلی

ــت. ــده اس ــب ش ــت تصوی دول
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمدباقــر نوبخــت در نشســت 
ــه در  ــن هفت ــه ای ــروز )ســه شــنبه( رســانه ها ک ــری دی خب
محــل بیســت و دومیــن نمایشــگاه مطبوعــات برگــزار شــد، 
بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه از دولــت اظهــار کــرد: 
عــاوه بــر پرداخــت مطالبــات گنــدم کاران دو اقــدام دیگــر در 
حــال انجــام اســت. امیدواریــم بتوانیــم آن هــا را هم تســویه 
ــه  ــوط ب ــارد تومــان مرب کنیــم کــه اولــی هشــت هــزار میلی
بیمــه ســامت و مطالبــات بخش هــای درمانــی بهداشــتی 
مــا اســت و دومــی پنــج هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات 
بازنشســتگان و فرهنگیــان اســت کــه مصوبــه آن را از دولــت 

ــر ایــن تســویه  ــه زودی خب ــم ب گرفته ایــم و امیــدوارم بتوان
ــت در مــورد اقدامــات صــورت  را اعــام کنم.ســخنگوی دول
گرفتــه دربــاره مقابلــه بــا آلودگــی هــوا زیــاد اســت یــادآور 
ــارج  ــوده از رده خ ــی فرس ــزار تاکس ــوده ۹0 ه ــرار ب ــد:  ق ش
شــوند کــه تــا 1۶ آبــان 2۹ هــزار و ۹۶۳ دســتگاه تاکســی نــو 
جایگزیــن تاکســی های فرســوده کردیــم تــا بتوانیــم از ایــن 

مســیر بــرای بهبــود عمــل کنیــم.
ــرم  ــت محت ــرای دول ــی ب ــه مطبوعات ــرد:  جامع ــان ک وی بی
ــه  ــق یاران ــتیم از طری ــه داش ــتند و وظیف ــمند هس و ارزش

ــم. ــام دهی ــاعدت انج ــات مس مطبوع
نوبخــت افــزود: تــا آغــاز نمایشــگاه مطبوعــات 8۵ میلیــارد 
ــروز  ــه ام ــود ک ــده ب ــت ش ــات پرداخ ــه مطبوع ــان یاران توم
ــه  ــه آن اضاف ــر ب ــان دیگ ــون توم ــارد و ۵00 میلی ۵8 میلی
کردیــم و امیدواریــم  بــا گشــایش اقتصــادی دولــت 
بــا بیــان  ایــن یارانــه بیشــتر شود.ســخنگوی دولــت 
اینکــه از جملــه یارانه هایــی کــه قطــع نخواهــد شــد و 
ــه  ــه مطبوعــات اســت، گفــت: البت ــد تقویــت شــود یاران بای
ــع  ــدان را قط ــه نیازمن ــرایطی یاران ــچ ش ــت هی ــت تح دول
نخواهــد کــرد و اگــر در مــورد کســی اعتراضــی بــرای 
 قطــع یارانــه اش دارد گفته ایــم کــه بــه دقــت رســیدگی 

شود.

ــر اســاس آزادی و دموکراســی  قائــم مقــام حــزب اعتمــاد ملــی گفــت: مــا ب
بــر اصــل اســتقال احــزاب تاکیــد داریــم. بــه دنبــال راهــکاری بــرای ائتــاف 
ــن  ــا در بیســت و دومی ــی شویم.رســول منتجــب نی ــام نم ــا ادغ هســتیم، ام
ــاح  ــه ضــرورت حضــور فعــال احــزاب اصل ــا اشــاره ب نمایشــگاه مطبوعــات ب
طلــب در دو انتخابــات پیــش رو ، اظهــار کرد:حــزب اعتمــاد ملــی تصمیــم دارد 
بــا برنامــه ریــزی و بــه صــورت هدفمنــد در دو انتخابــات ریاســت جمهــوری و 

شــوراهای شــهر و روســتا شــرکت کنــد
.ایــن فعــال سیاســی اصــاح طلــب یادآورشــد: آنچــه کــه تــا کنــون در 
ــده مشــخص  ــات هــای آین ــی در انتخاب ــاد مل ــا حضــور حــزب اعتم ــاط ب ارتب
شــده اســت ایــن اســت کــه اوال مــا حتمــا حضــور فعالــی خواهیــم داشــت 
در  داریــم.وی  ای  ویــژه  تاکیــد  احــزاب  اســتقال  بحــث  روی  دومــا  و 
ــتقال  ــئله آزادی ،اس ــوان مس ــچ عن ــه هی ــا ب ــد: م ــادآور ش ــه ی ــن رابط همی
ــا  ــر پ ــدت زی ــه ی وح ــه بهان ــزاب را ب ــر اح ــی ب ــت دموکراس ــزوم حاکمی  و ل

نمی گذاریم.
ــه قصــد  ــا نیســت ک ــدان معن ــن موضــوع ب ــن گفــت: ای ــا همچنی منتجــب نی
همــکاری بــا ســایر احــزاب و گــروه هــای اصــاح طلــب را نداریــم بلکــه دقیقــا 
ــم  ــاف نداری ــا ائت ــر اســاس اصــل آزادی احــزاب اســت؛ما مشــکلی ب تاکیدب

امــا بــه هیــچ عنــوان ادغــام نمــی شــویم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا ســال هــای گذشــته حــزب اعتمــاد 
ــب  ــاح طل ــده ی اص ــاع ش ــای اجم ــروه ه ــور در گ ــا حض ــکلی ب ــی مش مل
نداشــت، امــا االن بــر لــزوم جدایــی از ایــن گــروه هــا تاکیــد دارد نیــز گفــت: 
بــا توجــه بــه اینکــه در کمیتــه ی راهبــردی اختافاتــی صــورت گرفــت، بــرای 
ــات گذشــته  ــرد اهــداف اصاحــات در انتخاب ــات و پیــش ب ــن اختاف ــع ای رف
ــردی  ــورای راهب ــات و ش ــه اصاح ــی جبه ــورای هماهنگ ــان ش ــام می ــه ادغ ب
ــه  ــدارد و نیــاز نیســت ب  تــن دادیــم، امــا امســال چنیــن اختافاتــی وجــود ن

بهانه ی وحدت اســتقال عمل نداشته باشیم.ایسنا

شــما  این کــه  بــر  مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  وی 
شناســایی فســادهای اداری را اصلی تریــن راه هــای مبــارزه 
ــت:  ــت؟ گف ــا کجاس ــد گلوگاه ه ــی نگفتی ــد ول ــوان کردی عن
مشــکل بــزرگ امــروز کشــور مــا و بزرگتریــن دشــمن مــا 
فســاد اداری و مالــی اســت. اگــر دشــمن خارجــی طمــع 
ــت؛  ــاد اداری اس ــزان فس ــطه می ــه واس ــا ب ــه م ــد ب می کن

ــد.  ــی می کن ــمن را طراح ــتر ورود دش ــه بس چراک
راه درمــان و بســتر اصــاح انضبــاط و قانــون و اجــرای 
دقیــق قانــون اســت. اگــر حــل نشــود مجازات هــا و بگیــر 
پرونده هــای  همــه  اســاس  نیســت.  چاره ســاز  بندهــا 
ــا در  ــت و م ــارت اس ــدم نظ ــفافیت و ع ــدم ش ــود ع موج
ــر روی اصــاح بســترها  ــان را ب ــت تمــام تاش م ــن دول ای
گذاشــتیم. مــا امــروز می بینیــم کــه صدهــزار میلیــارد 
ــی  ــم. در نظــام پولشــویی خیل ــه بانکــی داری تومــان معوق
ــن  ــر ای ــم و اگ ــاط کار کنی ــا انضب ــد ب ــی بای ــم و ل کار کردی

ــود. ــبین ب ــوان خوش ــد نمی ت ــه یاب ــد ادام رون
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ادامه از صفحه یک: 
بــه همیــن جهــت هیــچ گاه از او فاصلــه نگرفــت 
و او را در عرصــه هــای مهــم سیاســی و اجتماعــی 
ــان  ــرت او را نش ــق بصی ــن  عم ــه ای ــت ک ــا نگذاش  تنه
ــدن  ــاب ش ــس از انتخ ــی)ع( پ ــرت عل ــی دهد.حض م
و  یــک مشــاور  عنــوان  بــه  را  عمــار  بــه خافــت، 
ــزد خــود نگــه داشــت و در تمامــی  ــن در ن همــراز دیری
 امــور سیاســی، اجتماعــی و نظامــی بــا او مشــورت
حــدود در  ایــن کــه  بــا  نیــز  عمــار  مــی کــرد.    
 90 ســال از عمــرش گذشــته بــود، همچــون یــک 
امــام  خدمــت  در  رکاب  در  پــا  و  فــداکار  ســرباز 
ابــی طالــب)ع( قــرار داشــت و تمــام  بــن   علــی 
ــد  ــه مانن ــرت را ب ــتورات آن حض ــا و دس ــت ه مأموری
ــی و  ــه خوب ــر)ص( ب ــتورات پیامب ــا و دس ــت ه مأموری

ــی داد. ــام م ــی انج نیک
ــار او را  ــرد عم ــه ف ــر ب ــل و منحص ــی بدی ــای ب ویژگیه
مانــدگار  تاریــخ  در  درخشــانی  خورشــید  همچــون 
نمــوده و نــور افشــانی مــی کنــد مقــام معظــم رهبــری 
فرمایند:تزلزل ناپذیــری  مــی  عمــار  ویژگیهــای  در 
ــن  ــام و همچنی ــدر اس ــف ص ــوادث مختل ــار در ح عم
امتحان هــای ســخت دوران بعــد از پیامبــر اســام)ص(، 
نقــش  و  نیــاز،  وقــت  در  حضــور  و  موقع شناســی 
تبیین کننــده او در مســائل و حــوادث دوران حضــرت 
عمــار  بــارز  و  برجســته  ویژگی هــای  از  )ع(  علــی 
و  مســئوالن  از  جمعــی  دیــدار  بــود.)1391/12/01 
ــا  ــار ب ــم عم ــی فیل ــنواره ی مردم ــت اندرکاران جش دس

ــاب( ــر انق رهب
در ایــن جملــه 3 و یژگــی مهــم را رهبــری عزیــز متذکــر 
شــده انــد:1- تزلــزل ناپذیــری یعنــی اینکــه هیــچ چیــز 
ــزل  ــز تزل ــر گ ــت و ه ــر نداش ــخ او تاثی ــان راس در ایم
ــه ــی اینک ــی یعن ــع شناس ــداد.2- موق ــود راه ن ــه خ  ب

ــی  ــه موضع ــد و چ ــد بکن ــه بای ــا چ ــت کج ــی دانس  م
ــه تناســب  ــی ب ــح و درســت اســت و در هــر زمان صحی
مســائل موجــود چــه بایــد کــرد.3- مجاهــدت در ورود 
بــه صحنــه و تبییــن مســایل و بصیــرت افزایــی و کمــک 
بــه مــردم بــرای نجــات از انحــراف کــه مســئولیت 
بــزرگ و مهمــی اســت.همچنین مقــام معظــم رهبــری 
فرمودنــد: ایــن را هــم عــرض بکنیــم؛ بعضی  هــا در 
ــن  ــة کاب ــه  ی »کــن فــی الفتن ــن جمل ــه، ای فضــای فتن
الّلبــون ال ظهــر فیرکــب و ال ضــرع فیحلــب« را بــد 
ــه  ــن اســت ک ــش ای ــد معنای ــال میکنن ــد و خی میفهمن
وقتــی فتنــه شــد و اوضــاع مشــتبه شــد، بکــش کنــار! 
اصــًا در ایــن جملــه ایــن نیســت کــه: »بکــش کنــار«. 
ایــن معنایــش ایــن اســت کــه بــه هیــچ وجــه فتنه  گــر 
نتوانــد از تــو اســتفاده کنــد؛ از هیــچ راه. »ال ظهــر فیرکب 
و ال ضــرع فیحلــب«؛ نــه بتوانــد ســوار بشــود، نــه بتوانــد 
تــو را بدوشــد؛ مراقــب بایــد بــود.در جنــگ صفیــن مــا از 
آن طــرف عمــار را داریــم کــه جنــاب عمــار یاســر دائــم - 
آثــار صفیــن را نــگاه کنیــد - مشــغول ســخنرانی اســت؛ 
ــای  ــا گروه  ه ــکر، ب ــرف لش ــکر، آن ط ــرف لش ــن ط ای
مختلــف؛ چــون آنجــا واقعــًا فتنــه بــود دیگــر؛ دو گــروه 
مســلمان در مقابــل هــم قــرار گرفتنــد؛ فتنــه  ی عظیمــی 
بــود؛ یــک عــده  ای مشــتبه بودنــد. عمــار دائــم مشــغول 
طــرف  آن  میرفــت،  طــرف  ایــن  بــود؛  روشــنگری 
ــرد  ــخنرانی میک ــف س ــای مختل ــرای گروه  ه ــت، ب میرف
ــت -  ــخ هس ــه در تاری ــده و هم ــط ش ــا ضب ــه اینه - ک
ــاب  ــن اصح ــر م ــه »نف ــده  ای ک ــم آن ع ــرف ه از آن ط
ــه بــن مســعود ...« هســتند، در روایــت دارد کــه  عبــد اللَّ
ــن  ــا امیرالمؤمنی ــد: »ی ــد خدمــت حضــرت و گفتن آمدن
- یعنــی قبــول هــم داشــتند کــه امیرالمؤمنیــن اســت 
ــک  ــا ش ــال«؛)2( م ــذا القت ــی ه ــککنا ف ــد ش ــا ق - اّن
ــال  ــن قت ــه در ای ــت ک ــا بفرس ــه مرزه ــا را ب ــم. م کردی
ــار کشــیدن، خــودش  ــن کن داخــل نباشــیم! خــوب، ای
همــان ضرعــی اســت کــه ُیحلــب؛ همــان ظهــری اســت 
کــه ُیرکــب! گاهــی ســکوت کــردن، کنــار کشــیدن، 
حــرف نــزدن، خــودش کمــک بــه فتنــه اســت. در 
ــد؛ همــه بایســتی  ــه همــه بایســتی روشــنگری کنن فتن
ه خــدای  بصیــرت داشــته باشــند. امیدواریــم ان  شــاءاللَّ
ــه آنچــه  ــه آنچــه میگوئیــم، ب متعــال مــا را و شــما را ب
ــد.) 1388/0۷/02  ــق کن ــد؛ موف ــم، عامــل کن ــت داری نی
ــدار اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری( ــات  در دی بیان
آنچــه وظیفــه  مهــم نخبــگان و خــواص محســوب مــی 
شــود، تبییــن اوضــاع و وقایــع و حــوادث اســت؛ لکــن 
ــد  ــد؛ نبای ــن کنن ــب روش ــدون تعص ــق را ب ــد حقائ بای
ــن  ــی  در تبیی ــی و گروه ــات جناح ــد تعلق ــازه دهن اج
ــر  ــه تعلقــات ب ــد اینگون تاثیــر داشــته باشــد حتــی نبای
ــت  ــد حقیق ــا بای ــد عماره ــر کن ــده   هــم اث دل آن گوین
را بفهمنــد ودر انتقــال آن بــا تمــام وجــود اقــدام کننــد. 
ــار یاســر  ــم عم ــای مه ــی از کاره ــن یک ــگ صفی در جن
تبییــن حقیقــت بــود. چــون آن جنــاح مقابــل کــه جنــاح 
معاویــه بــود، تبلیغــات گوناگونــی داشــتند. همینــه کــه 
ــک  ــذا ی ــد ل ــی میگوین ــگ روان ــه آن جن ــروز ب حــاال ام
ــمنان  ــی دش ــگ روان ــا جن ــارزه ب ــا مب ــم عماره کار مه
ــی  ــای روان ــه ه ــی از برنام ــه یک اســت. در شــرایط فتن
دشــمن، شــبهه افکنی اســت، آنهــا ســوء ظــن میکننــد؛ 
و بــا راه انداختــن غبارهــای ســنگین اذهــان عمومــی  را 
ــاری  ــن شــرایط عملکــرد عم ــد در ای مشــوش مــی کنن
ایســتادگی در مقابــل  جنــگ روانــی و مقاومــت اســت، 
ــگ  ــای جن ــاب عمــار یاســر در قضای ــی کــه جن همچنان
صفیــن بــه آب و آتــش مــی زد بــا اســب از ایــن طــرف 
جبهــه، بــه آن طــرف جبهــه و صفــوف خــودی میرفــت 
وبــا ســخنرانی هــای آتشــین بــه تبییــن مــی پرداخــت 
ــرای  ــایل را ب ــت و مس ــی پرداخ ــق م ــان حقائ ــه بی و ب
لشــکریان روشــن میکــرد و تأثیــر میگذاشــت. هــر جــا 
ــد  ــار تردی ــده ای دچ ــده وع ــدا ش ــاف پی ــد اخت میدی
شــده انــد، خــودش را بســرعت میرســاند وبــا ســخنرانی 
خــود اوضــاع را تبییــن مــی نمــوددر نهایــت امــر، عمــار 
ــهادت  ــه ش ــن ب ــگ صّفی ــال 37 ق در جن ــر در س یاس
ــت دادن  ــم از دس ــی)ع( در غ ــرت عل ــد. حض ــل آم نای
عمــار، بســیار ناراحــت بــود و مــی فرمــود: هــر کــس از 
وفــات عمــار دلتنــگ نشــود، او را از مســلمانی نصیبــی 

نباشــد.

حیله عمروعاص                               
ــه   ــت ک ــاص اس ــن الع ــرب عمروب ــهور ع ــرکان مش ــی از زی یک
فاتــح مصــر بــود و از قبیلــه قریــش. او شــخصی بســیار حیلــه 
گــر بــود کــه اوایــل از مخالفیــن اســام و از دشــمنان سرســخت 
رســول خــدا در مکــه بــود، زمانــی کــه اولیــن مســلمانان 
بــه حبشــه هجــرت کردنــد،  از آزار مشــرکان  بــرای فــرار 
ــه  ــی ب ــتی گروه ــه سرپرس ــاص را ب ــش، عمروع ــزرگان قری ب
حبشــه فرســتادند تــا از »نجاشــی« پادشــاه حبشــه بخواهنــد 
کــه مســلمانان را تســلیم کنــد ولــی نجاشــی نپذیرفــت و 
ــرو  ــتند. عم ــی برگش ــت خال ــش دس ــا همراهان ــاص ب عمروع
عــاص از کســانی بــود کــه در مســجدالحرام، شــکمبه شــتری 
را بــر ســر رســول خــدا انداختنــد. او اندکــی قبــل از فتــح مکــه، 
در ســال هشــتم هجــری مســلمان شــد و بــه ایــن شــرط کــه 
بــدی هــای گذشــته اش بخشــیده شــود، بــا رســول خــدا بیعت 
کــرد. پیامبــر بعــد از مســلمان شــدنش فرماندهی ســریه »ذات 
الساســل« را بــه او داد و ســپس بــرای جمــع آوری زکات 
ــا خبــر رحلــت  ــود ت مــردم عمــان او را فرســتاد. وی در آنجــا ب
ــای  ــت.او در دوران خلف ــاز گش ــه ب ــه مدین ــنید ب ــر را ش پیامب
3گانــه بــا آنــان همــراه بــود امــا بعــد از قتــل عثمــان بــه معاویه 
ــگ  ــا نیرن ــد. او ب ــه ش ــتگاه معاوی ــه کاره دس ــت و هم پیوس
ــه و  ــت معاوی ــم خاف ــات تحکی ــود، موجب ــی خ ــای سیاس ه
ــه  ــرد. معاوی ــب را فراهــم ک ــن ابیطال ــی ب ــت عل ــزل موقعی تزل
کــه ســالهای طوالنــی در شــام و فلســطین حکومــت مــی کــرد، 
تمــام مــردم آنجــا را بــا تدبیــر خــود و بــذل و بخشــش مــال، به 
 خــود جلــب کــرده بــود و حتــی مخفیانــه بــه جلــب یــاران علــی

 علیــه الســام پرداخــت. از ایــن رو در خصــوص جنــگ 
ــرب از  ــزرگان ع ــی از ب ــدن جمع ــته ش ــس از کش ــن، پ صفی
ــه نفــع علــی  ــود جنــگ ب  هــر دو طــرف، زمانــی کــه نزدیــک ب
علیــه الســام تمــام شــود، عمروعــاص حیلــه ای کــرد و دســتور 
داد کــه قــرآن هــا را بــر ســر نیــزه هــا کننــد. ایــن نیرنــگ ســبب 
ــید.  ــت کش ــه حکمی ــد. کار ب ــه مان ــی نتیج ــگ ب ــه جن ــد ک ش
ــن،  ــل خــوارج و شورشــیان صفی ــا تحمی ابوموســی اشــعری ب
ــه  ــم از طــرف معاوی ــاص، حک ــی؛ و عمروع ــم از طــرف عل حک
شــدند.اول ابوموســی علــی علیــه الســام و معاویــه را از خافت 
خلــع کــرد، ولــی عمروعــاص، معاویــه را بــه خافــت برگزیــد. 
ابوموســی بــه شــدت از عمروعــاص خشــمگین و او را دشــنام 
ــت  ــط موقعی ــداد. فق ــه ای ن ــز نتیج ــت نی ــذا حکمی ــداد، ل می
بــا دو  امیرالمؤمنیــن  تــر و موقعیــت   معاویــه مســتحکم 

دسته گی که در میان پیروانش افتاد، ضعیف تر شد.
ــتاد. او  ــر فرس ــه مص ــاص را ب ــه عمروع ــد، معاوی ــال بع یکس
ــود  ــت و خ ــود، کش ــر ب ــی مص ــه وال ــر را ک ــی بک ــن اب محمدب
ــدت  ــه ش ــن ب ــر، امیرالمؤمنی ــن خب ــد. از ای ــا ش ــم آنج حاک
ــدر  ــش آنق ــه و یاران ــی معاوی ــدند ول ــن ش ــت و غمگی ناراح
خوشــحال شــده و شــادی کردنــد. عمروعــاص تــا زمــان 

ــود. ــی ب ــه باق ــرف معاوی ــر از ط ــت مص ــش در حاکمی مرگ
حضــرت علــی علیــه الســام او را دشــمن مــی داننــد و 
ــمنان  ــدا، از دش ــول خ ــه رس ــبت ب ــام و نس ــارب اس او را مح
ــراه  ــه از روی اک ــا ک ــد: اهــل جف ــد و میفرماین ســرکش میدانن
اســام آوردنــد، دشــمنان ســنت و قــرآن و اهــل بدعتهــا بودنــد، 
ــد  ــز مــی کردن ــا پرهی ــردم از شــر آنه ــه م ــان کســانی ک آن چن
ــیده  ــن رس ــه م ــد. ب ــوار بودن ــوه خ ــا و رش ــدگان دنی ــا بن و آنه
ــه  ــه شــرطی ک ــه ب ــا معاوی ــه پســر نابغــه )عمــرو عــاص( ب ک
مملکــت مصــر را کــه بزرگتــر از شــام بــود، بــه او بدهــد، بیعــت 
ــه  ــاد دســت ایــن فروشــنده کــه دیــن خــود را ب کــرد! خــوار ب
ــا مــال  ــاد امانــت ایــن خریــدار کــه ب دنیــا فروخــت و خــوار ب

ــرد  ــاری ک ــذاری را ی مســلمانان فاســق ع
عمــرو عــاص در ســال 40 هـ ق ســحرگاه روز 19 رمضــان تصادفا 
از کشــته شــدن بــه دســت )عمروبــن بکــر( هــم پیمــان ابــن 
ــود و  ــد. چــون در آن روز مریــض ب ملجــم مــرادی مصــون مان
بــرای نمــاز بــه مســجد نرفــت و بــه جــای خــود »خارجــة بــن 
ــاص  ــرو ع ــد. عم ــروح ش ــه مج ــتاد و خارج ــه« را فرس حذاف

ســرانجام در ســال 43 هجــری درگذشــت.

خبر سیاسی 
قاسمی: 

عضویت عربستان در کمیسیون حقوق بشر 

یک طنز تاریخی است
ــن  ــت: طنزتری ــورمان گف ــی کش ــتگاه دیپلماس ــخنگوی دس س
ــت  ــد عضوی ــد ش ــت خواه ــان ثب ــه در جه ــی ک ــه تاریخ واقع
اســت.به گــزارش  بشــر  حقــوق  کمیســیون  در  عربســتان 
کیمیــای وطــن، بهــرام قاســمی ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
ــروز از بیســت و  ــح ام ــه صب ــدی ک کشــورمان در حاشــیه بازدی
ــام  ــر س ــه دکت ــت از غرف ــات داش ــگاه مطبوع ــن نمایش دومی
ــرورت  ــوص ض ــاس وی در خص ــت.براین اس ــد داش ــم بازدی ه
پرداختــن بــه طنــز سیاســی در جامعــه گفــت: بــه اعتقــاد مــن 
ــه  ــردم هم ــرای م ــه ب ــران بلک ــردم ای ــرای م ــا ب ــه تنه ــز ن طن
ــی  ــز م ــه طن ــر غرف ــم در ه ــی کن ــر م ــت و فک ــان الزم اس جه
توانــد بــه تنویــر افــکار عمومــی بپــردازد و بســیار جــدی و اثرگذار 
ــا بیــان اینکــه غالبــا مســائلی کــه نمــی تــوان  باشد.قاســمی ب
ــم  ــی توانی ــز م ــرد در چارچــوب طن ــرح ک ــب جــدی مط در غال
بــه خوبــی بــه آن پرداخــت گفــت: ایــن مطالــب در قالــب طنــز 
تاثیرگــذاری بیشــتری هــم بــر جوامــع خواهــد داشــت.وی ابــراز 
امیــدواری کــرد: طنــز بخشــی از جامعــه و زندگــی مــا باشــد و 
ــن  ــم چــون ای ــاش کنی ــر چــه بیشــتر ت ــز ه در گســترش طن
ــک  ــود و ی ــر خواهــد ب ــد و موث ــردم مفی ــرای همــه م ــه ب مقول
زندگــی مســالمت آمیــز همــراه بــا تفاهــم را بــه بــار خواهــد آورد 
ــر  و اگــر طنــز جــدی گرفتــه شــود شــاید زندگــی خیلــی زیبات
ــه  باشد.ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی کشــورمان در پاســخ ب
ایــن ســوال کــه طنزتریــن واقعــه اخیــر در عرصــه بیــن الملــل را 
چــه مــی دانیــد گفــت: اگــر بخواهــم بــه جدیدتریــن طنــز جهان 
اشــاره کنــم قطعــا بــه عضویــت عربســتان در کمیســیون حقــوق 
بشــر ســازمان ملــل اشــاره خواهــم کــرد در واقــع ایــن کشــور در 
حالــی بــه عضویــت کمیســیون حقــوق بشــر ســازمان ملــل در 
آمــده اســت کــه از هــر نــوع آزادی بیــان و فرهنــگ دمکراتیــک 
محــروم اســت و روزانــه صدهــا کــودک و زن بیگنــاه را در یمــن 
بمبــاران مــی کند.قاســمی تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت 
ــای  ــا و NGO ه ــن ه ــیاری از ثم ــرف بس ــتان از ط ــه عربس ک

جهانــی متهــم بــه جنایــت کار جنگــی اســت.
مــن  اعتقــاد  بــه  حســاب  ایــن  بــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــز  ــک طن ــر ی ــوق بش ــیون حق ــتان در کمیس ــت عربس عضوی
ــد ــت خواه ــان ثب ــم در جه ــی کن ــر م ــه فک ــت ک ــی اس  تاریخ

  شد.

معــاون اول رییس جمهــور تصریــح کــرد: میــزان 
ــه 10 هــزار میلیــارد ریــال  معوقــات بانکــی نزدیــک ب
اســت و کســانی کــه دارای معوقــات بانکــی هســتند 
2 گــروه مــی باشــند و نبایــد همــه را بــه چشــم بــد 
ــزاری  ــادی خبرگ ــروه اقتص ــزارش گ ــه گ ــگاه کرد.ب ن
دانشــجو، اســحاق جهانگیــری روز ســه شــنبه در 
ــرداری از طــرح آهــن اســفنجی فــوالد  آییــن بهــره ب
ــن دوره کســی  ــزود: در ای ــاری اف چهارمحــال و بختی
ــت  ــهام عدال ــن س ــرانجام ای ــه س ــید ک ــم نپرس ه
ــت  ــهام عدال ــن س ــردم از ای ــد و م ــا انجامی ــه کج ب
ــوع  ــد؟وی اظهــار کــرد: ایــن ن ــرده ان چــه بهــره ای ب
واگــذاری هــا باعــث خالــی شــدن دســت نهادهــای 
توســعه ای و مــردم مــی شــود. جهانگیــری، حضــور 
ــی  ــرای کشــور حیات ــد را ب بخــش خصوصــی در تولی
و ضــروری دانســت و بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد از 
ــرد،  ــد اســتقبال ک حضــور بخــش خصوصــی در تولی
گفــت: برخــی از مدیــران بــد ســلیقگی مــی کننــد و 

ــد.  ــه بخــش خصوصــی توجــه ندارن ب
بــه گفتــه وی، دولــت منابعــی بــرای ســرمایه گــذاری 
اســت  ممکــن  عمومــی  نهادهــای  ولــی  نــدارد، 
وضعیتــی بهتــر از دولــت بــرای ســرمایه گــذاری 

داشــته باشــند، امــا در نهایــت ایــن بخــش خصوصــی 
ــی  ــای عموم ــم نهاده ــت و ه ــم از دول ــه ه ــت ک اس

وضعیــت بهتــری دارد. 
ــک  ــی نزدی ــات بانک ــزان معوق ــرد: می ــح ک وی تصری
بــه 10 هــزار میلیــارد ریــال اســت و کســانی کــه دارای 
معوقــات بانکــی هســتند 2 گــروه مــی باشــند و نبایــد 

همــه را بــه چشــم بــد نــگاه کــرد.

 وی گفــت: هیــچ شــخص یــا بخــش خصوصــی در 
ــه ۳0  ــال ب ــزار ری ــه ارز کشــور از 10 ه ــن مســاله ک ای
هــزار ریــال رســید، یــا تــورم بــه 40 درصــد افزایــش 
ــس  ــت.معاون اول رئی ــته اس ــی نداش ــه، نقش یافت
ــی در  ــش خصوص ــچ بخ ــرد: هی ــار ک ــوری اظه جمه
اینکــه تحریــم هایــی علیــه کشــور از ســوی بیگانــگان 
ــد  ــت و بای ــته اس ــی نداش ــید، نقش ــب رس ــه تصوی ب

ــرمایه  ــرایط س ــن ش ــی در ای ــش خصوص ــن بخ ای
ــاد  ــرای ایج ــود را ب ــت خ ــرد و فعالی ــی ک ــذاری م گ
اشــتغال جوانــان و افزایــش تولیــد انجــام مــی داد و 
تســهیات خــود را بــه بانــک بــاز مــی گردانــد، از ایــن 
ــد  ــی توان ــه بخــش خصوصــی نم ــود ک ــی ب رو طبیع
 در ایــن شــرایط تســهیات بانکــی را بازپرداخــت 

کند.
بخــش  تــوان  نمــی  تاکیــد کــرد:  جهانگیــری   
خصوصــی را کــه در چنیــن شــرایطی کــه بــا مشــکل 
روبــرو شــده و حتــی تعــدادی از واحدهــای تولیــدی 
آن تعطیــل شــده اســت، حمایــت نکــرد چــرا کــه ایــن 
ــان  ــرای جوان ــا ب ــد ت ــراد ســرمایه خــود را آورده ان اف

ــد. کشــور شــغل ایجــاد کنن
ــی را  ــات بانک ــده ای از معوق ــش عم ــت: بخ وی گف
ایــن افــراد تشــکیل مــی دهنــد کــه بــه دلیــل شــرایط 
اقتصــادی دچــار مشــکل شــدند. جهانگیــری یــادآور 
ــی  ــات بانک ــز دارای معوق ــی نی ــده اندک ــا ع ــد: ام ش
بازپرداخــت  ابتــدا قصــد  از همــان  هســتند کــه 
آن را نداشــتند و بــا زد و بنــد تســهیات بانکــی 
 را بــدون ایــن کــه در کار تولیــد ببرنــد دریافــت 

کرده اند.

مجلــس تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون   رئیــس 
ــص  ــق و تفح ــاز تحقی ــه آغ ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس  ش
از صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان گفــت: اینکــه بــه جــای 
ــاع  ــود اط ــوق« از نب ــی مع ــود »بده ــه می ش ــف گفت تخل
ــت.محمدمهدی  ــدوق اس ــن صن ــات ای ــاره تخلف ــی درب کاف
تحقیقــات و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس   زاهــدی 
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــامی در پاس ــورای اس ــس ش  مجل
ــات  ــص از اتفاق ــق و تفح ــه تحقی ــت کمیت ــا فعالی ــه »آی ک
و ابهامــات صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان شــروع بــه کار کــرد 
ــه بانکــی« اســت؟«،  ــدوق »معوق ــن صن ــات ای ــا اتفاق و آی
ــن  ــوص ای ــم در خص ــو نمی توانی ــو جل ــت: جل ــار داش اظه
می گوییــم  نــه  افــزود:  بگوییــم.وی  مطلبــی  موضــوع 

ــت؛  ــت اس ــوق درس ــی مع ــم بده ــه می گویی ــاس و ن اخت
ــم  ــی کــه کار کنی ــا زمان ــم و ت ــد نمی کنی هیــچ کــدام را تأیی
ــته  ــود داش ــکلی وج ــه مش ــه چ ــود ک ــرز ش ــان مح و برایم
ــم اعــام کنیم.زاهــدی در خصــوص اعــام   اســت نمی توانی
ــره  ــدوق ذخی ــات صن ــوص اتفاق ــوق« در خص ــی مع »بده
ــوری  ــه اینط ــب ک ــن مطل ــرد: ای ــان ک ــان، خاطرنش فرهنگی
گفتــه می شــود بــه نظــرم از ســر عــدم اطــاع کافــی 
دربــاره تخلفاتــی اســت کــه در ایــن صنــدوق صــورت 
ــق و  ــه تحقی ــه داد: ان شــاءهللا کمیت ــه اســت.وی ادام گرفت
ــا  ــاز کــرده اســت ب ــه تشــکیل شــده و کار را آغ تفحصــی ک
ــی  ــان، بررس ــع فرهنگی ــاظ مناف ــا لح ــواس و ب ــت، وس دق
می کنــد و در ایــن راســتا از کارشناســان خبــره و زبــده 

ــی  ــداری، ســرمایه گذاری و حقوق ــه در حــوزه بانک کشــور ک
می کنیــم  اســتفاده  هســتند،  ورزیــده  و  کرده انــد  کار 
تــا بتوانیــم یــک قضــاوت کامــًا عادالنــه، صادقانــه و 
ــاده اســت، داشــته ــاق افت ــه آنجــا اتف ــر آنچــه ک ــق ب  منطب

ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق  باشــیم.رئیس کمیســیون آم
پرســش کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  اســامی   شــورای 
ــق و تفحــص از  ــی و قطعــی تحقی ــج کل ــی نتای »چــه زمان
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان منتشــر خواهــد شــد؟«، گفــت: 
قانــون پیــش بینــی کــرده و ۶ مــاه در ایــن خصــوص 
ــا  ــم، ام ــام کنی ــی ها را اع ــج بررس ــا نتای ــم ت ــت داری فرص
ــان  ــم در هم ــه امیدواری ــد اســت ک ــل تمدی ــان قاب ــن زم ای

ــارس ــخص کنیم.ف ــج را مش ــاه نتای ــان ۶ م زم

رئیس کمیسیون آموزش: 

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز شد

معاون اول رئیس جمهور:

همه بدهکاران بانکی را نباید به چشم بد نگاه کرد
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ــرفت  ــای پیش ــی از راه ه ــروز یک ــاد ام ــت در اقتص رقاب
از  اقتصــاد جهانــی نمونه هــای بســیاری  اســت. در 
شــرکت های رقیبــی دیــده می شــود کــه اگــر هــر کــدام 
وجــود نداشــته باشــد کیــان آن دیگــری بــه خطــر مــی 
ــو را در  ــی ام دبلی ــز و ب ــت بن ــال رقاب ــرای مث ــد. ب افت
ــد. دو غــول صنعــت خــودرو ســازی جهــان  نظــر بگیری
ــن  ــت ای ــی هســتند. رقاب ــم آلمان ــر دو ه ــًا ه ــه اتفاق ک
ــا در کشــور خــود  ــه تنه ــا ن دو شــرکت باعــث شــده آنه
بهتریــن باشــند بلکــه در جهــان خــودرو نیــز همیشــه در 
عــرش باشــند. البتــه اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه روزی 
ــه  ــد ک ــک نکنی ــود ش ــذف ش ــت ح ــه رقاب ــز از صحن بن
ــار  ــد. در کن ــد ش ــت خواه ــار اف ــز دچ ــو نی ــی ام دبلی ب
ــن  ــس واگ ــد فولک ــری مانن ــای دیگ ــود رقب ــا وج اینه
ــه  ــرکت همیش ــن دو ش ــه ای ــده ک ــث ش ــودی باع و آئ
نفــس رقبــای سرســخت را پشــت ســر خــود احســاس 
ــب  ــن دو رقی ــده ای ــث ش ــوع باع ــن موض ــد و همی کنن
همــواره در حــال حرکــت رو بــه جلــو باشــند. مثال هــای 
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــن رقابت ه ــرای ای ــددی ب متع
را در  اپــل و سامســونگ  وجــود دارد شــما رقابــت 
ــر  ــت اخی ــد. شکس ــل ببینی ــی های موبای ــای گوش دنی
سامســونگ اگــر چــه یــک بــرد مهــم بــرای اپــل اســت 
امــا مطمئنــًا کره ای هــای ســخت کــوش در آینــده ای نــه 

ــه  ــل ب ــر از قب ــر ت ــی نظی ــا یــک گوشــی ب ــدان دور ب چن
بــازار بــر مــی گردننــد تــا تنــور ایــن رقابــت بازهــم گــرم 
باشــد و نخواهنــد گذاشــت شــیرینی ایــن پیــروزی برای 
آمریکایی هــا خیلــی زیــاد طــول بکشــد. از آن ســو اپــل 
نیــز بــه خوبــی از ایــن موضــوع آگاه اســت و از همیــن 
ــردن  ــاال ب ــازه و ب ــای ت ــق فناوری ه ــال خل ــاال در ح ح
ــور گل و  ــا در کش ــت. ام ــود اس ــوالت خ ــت محص کیفی

ــه اینکــه  ــت شــکل دیگــری دارد. ن ــل خودمــان رقاب بلب
ــب وجــود نداشــته باشــد  ــا رقی ــت ی ــا رقاب در کشــور م
بلکــه شــکل رقابــت آنقــدر متفــاوت اســت کــه نمی تــوان 
بــا اطمینــان نــام رقابــت بــر آن گذاشــت.   بــرای مثــال 
بهتــر اســت نگاهــی بــه صنعــت خــودرو کشــور خودمــان 
داشــته باشــیم. صنعــت خــودرو ســازی ایــران در ســطح 
ــران  ــایپا و ای ــی س ــزرگ یعن ــرکت ب ــان دو ش کالن می

ــای  ــرکت ه ــه ش ــت. البت ــده اس ــیم ش ــودرو تقس خ
دیگــری نیــز در ایــران فعالنــد امــا ســهم آنهــا در حــدی 
نیســت کــه بتــوان آنهــا را رقیــب ایــن دو شــرکت نامیــد.

    سایپا – ایران خودرو
ــی  ــای مهم ــران رقب ــازی ای ــودرو س ــول خ ــن دو غ ای
هســتند و همانگونــه کــه گفتــه شــد انحصــار خــودرو در 
ایــران تقریبــًا بــه طــور کامــل در اختیــار ایــن دو شــرکت 
اســت. امــا ایــن دو رقیــب وقتــی پــای منفعــت وســط 
باشــد نــه تنهــا رقیــب نیســتند بلکــه خیلــی هــم رفیقند. 
بــه گونــه ای کــه رقابــت عجیبــی در بــاال بــردن قیمــت و 
ــم  ــه حســابی ه ــب آنک ــد و عجی ــت دارن کاســتن کیفی
هــوای همدیگــر را دارنــد و در مــواردی کــه یکــی قیمــت 
را بــاال می بــرد آن یکــی بجــای بهــره بــردن از ایــن 
فرصــت و فــروش بیشــتر محصــول بــه شــکلی عجیــب 
ــرده دل  ــی ناک ــه خدای ــرد ک ــاال می ب ــود را ب ــت خ قیم

رقیــب نشــکند.
    رقابتی برای بدتر بودن

رقابــت در اقتصــاد ایــران شــکل های دیگــری هــم 
ــت  ــه رعای ــزی ک ــا چی ــکل ها تنه ــر ش ــا در اکث دارد. ام
نمی شــود رقابــت منصفانــه اســت. اگــر رقابت هــای 
ــه باعــث رشــد بســیاری از شــرکت ها در جهــان  منصفان
شــده رقابــت غیــر منصفانــه در ایــران تنهــا قلــب اقتصــاد 
و مصــرف کننــده بــی نــوا را هــدف گرفتــه اســت. رقابتــی 
کــه تنهــا بــر ســر بدتــر بــودن یــا انحصــار طلبــی اســت.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

رقابتی برای بدتر بودن

وجــود بحــران آب در کشــور موجــب شــده تــا ایــده 
ــه  ــور شــود و ب واردات آب در ذهــن مســئوالن متبل
ــع آب،  ــتیبانی از صنای ــز پش ــت مرک ــه سرپرس گفت
ــی موضــوع  ــه فن ــرق و توســعه صــادرات در کمیت ب
واردات آب در حــال بررســی ویــژه اســت. همایــون 

حائــری در حاشــیه یازدهمیــن اجالس 
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران 
و تاجیکســتان در جمــع خبرنــگاران 
ــوع واردات آب  ــه موض ــان این ک ــا بی ب
شــرکت های  و  نیــرو  وزارت  میــان 
تابعــه مــورد بررســی اســت، اظهــار 
کارشناســی  بحث هــای  کــرد: 

ــده  ــام ش ــاله انج ــن مس ــوص ای ــی در خص متفاوت
ــی  ــر عملیات ــن فک ــد ای ــه برس ــه نتیج ــر ب ــه اگ ک
ــش  ــت بخ ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــد ش خواه
خصوصــی ایــران در تاجیکســتان، گفــت: قــرار شــده 
بــرای ایــن مســاله تضمین هایــی صــورت بگیــرد تــا 

ــر بیشــتری وارد  ــا تدبی ــد ب بخــش خصوصــی بتوان
پــروژه شــود. بــه گفتــه سرپرســت مرکــز پشــتیبانی 
از صنایــع آب، بــرق و توســعه صــادرات قــرار شــده 
ــعه  ــک توس ــا بان ــتان ب ــرژی تاجیکس ــر ان ــا وزی ت
ــس  ــد و پ ــته باش ــتی داش ــران نشس ــادرات ای ص
ــت  ــگاه صنع ــد از نمایش ــا بازدی از آن ب
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــتقیمًا ب ــرق مس ب
صحبــت کننــد. حائــری طلــب ، کشــور 
بــرق  تولیــد  بابــت  را  تاجیکســتان 
بــه ایــران ۱۰۰ میلیــون دالر عنــوان و 
اظهــار کــرد: قــرار شــده کــه طــی پنــج 
ــغ پرداخــت شــود. وی  ــن مبل ســال ای
ــت:  ــه تاجیکســتان گف ــرق ب در خصــوص اتصــال ب
ــن  ــق افغانســتان و پاکســتان ای الزم اســت از طری
کار انجــام شــود کــه در حــال حاضــر نیــز ایــن 
 مســاله درقالــب طــرح کاســاهزار در دســت بررســی 

است.

و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان  رییــس 
ــذ  ــت، اخ ــاخص کیفی ــن ش ــت: بهتری ــدگان گف تولیدکنن
رضایتمنــدی مصــرف کننــده از کاال و خدمــات اســت وتنهــا 
ــم شــاهد  ــد نظــارت می توانی ــد شــدن فرآین ــا نظــام من ب

ــیم. ــد باش ــت تولی ــای کیفی ارتق
 ســید محمــود نوابــی بــه مناســب روز 
ملــی کیفیــت در پیامــی گفــت: امــروز 
ــن  ــی از اصلی تری ــت یک ــه کیفی ــام ب اهتم
مــردم  قبــال  در  حکومت هــا  وظیفــه 
اســت و جامعــه مــا هــم از ایــن مــورد 
کــه  مــردم  ایمنــی  نیســت.  مســتثنی 
ناشــی از توجــه بــه کیفیــت اســت نــه تنهــا 

ــه در ایجــاد  ــن اســت بلک ــد اقتصــادی نقــش آفری در بع
جامعــه ای ســالم نیــز مؤثــر اســت و در جامعــه بین الملــل 
نیــز ایمنــی بــه عنــوان یکــی از اساســی ترین حقــوق 
مصــرف کننــدگان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. جامعــه 
اســالمی بــرای برخــورداری از اقتصــادی شــکوفا و کارآمــد 

و رشــد و توســعه پایــدار بایــد کیفیــت و مســائل مترتــب 
ــد. وی ادامــه داد:  ــرآن را از الزامــات برنامه هــا تلقــی کن ب
ــتی  ــه درس ــت ب ــود می بایس ــام می ش ــه انج ــرکاری ک ه
ــام  ــده آن انج ــف ش ــدف تعری ــا ه ــب ب ــان و مناس  و اتق
ــد:«  ــاره می فرماین ــن ب ــالب در ای ــر معظــم انق ــرد. رهب گی
ــاب کار وجــود  ــه اساســی کــه در ب یــک نکت
دارد و کارآفرینــان بایــد بــه آن توجــه کننــد، 
ــت؛  ــی اس ــد داخل ــت تولی ــئله مرغوبی مس
کیفیــت تولیــد داخلــی اســت؛ ایــن خیلــی 

ــت.«  ــم اس مه
وی بــا بیــان اینکه در خصــوص کاالی داخلی 
تنهــا بــا نظــام منــد شــدن فرآینــد نظــارت و 
کنتــرل می توانیــم شــاهد ارتقــای کیفیــت کاال و خدمــات 
داخلــی باشــیم، ابــراز امیــدواری کــرد: تــالش فعــاالن ایــن 
بخــش موجبــات حضــور بیــش از پیــش کاالهــا و خدمات 
ــم  ــی فراه ــای خارج ــور را در بازاره ــی کش ــی و مهندس  فن

کند.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لبنیــات اعــالم کــرد کــه طــی ابالغیــه ای، 
بــه زودی واحدهــای لبنــی ســنتی شناســنامه دار می شــوند. علــی رجبــی 
ــای  ــوص واحده ــد در خص ــتورالعملی جدی ــه دس ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
لبنــی ســنتی تدویــن شــده اســت، اظهــار کــرد: قــرار اســت بــه منظــور 
ســاماندهی واحدهــای لبنــی ســنتی شناســنامه دار شــدن آنهــا در دســتور 
کار قــرار گیــرد تــا بتوانیــم بدیــن ترتیــب بــر نــوع محصــوالت، کیفیــت 
آنهــا، شــرایط بهداشــت و ســالمت ایــن مــواد و نیــز مباحــث مربــوط بــه 
ــان  ــت، درم ــط وزارت بهداش ــای الزم را توس ــی نظارت ه ــکایات مردم ش
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــرار دهی ــر ق ــکی مدنظ ــوزش پزش و آم
ــده ای  ــد فزاین ــته رش ــال گذش ــد س ــی چن ــنتی ط ــی س ــای لبن واحده
ــواد  ــا ۱۰۰ م ــر ت ــه صف ــل این ک ــه دلی ــرد: ب ــان ک ــر نش ــته اند، خاط داش
لبنــی ســنتی در ایــن واحدهــا انجــام می شــود، تصمیــم بــر ســاماندهی 
ــس  ــت. رئی ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــنتی در دس ــی س ــای لبن واحده
ــنتی  ــی س ــای لبن ــه داد: در واحده ــات ادام ــندگان لبنی ــه فروش اتحادی
ــره و  ــیر، ک ــت موس ــده، ماس ــت چکی ــت، ماس ــون ماس ــوادی همچ م
خامــه تولیــد می شــود کــه بــا ســاماندهی ایــن واحدهــا می توانیــم بــر 
مســائل مختلــف تولیــد، پخــش و توقعــات مردمــی نظــارت الزم و کافــی 
را داشــته باشــیم. رجبــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد مــردم را ترغیــب 
کنیــم کــه از گوشــه و کنــار خیابــان از جملــه ماشــین های ســیار کــه نــه 
ــی  ــواد لبن ــد م ــرایط الزم برخوردارن ــه از ش ــد و ن ــخصی دارن ــای مش ج

تهیــه نکننــد.

بــا وجــود آنکــه تمــام دســتگاه های مرتبــط بــا ســفرهای اربعیــن از هفته هــا 
پیــش برنامه ریزی هــای ابتدایــی خــود را بــرای مدیریــت ایــن ســفرها انجــام 
داده انــد و تمــام تالش هــا بــرای کاهــش قابــل توجــه نقــش بازارهــای ســیاه 
صــورت گرفتــه، امــا همچنــان بــه نظــر می رســد ایــن بازارهــا نفــوذ خــود را 
حفــظ کرده انــد. در شــرایطی کــه نزدیــک بــه دو هفتــه تــا ایــام اربعیــن و از 
ســفر چنــد میلیــون نفــری ایرانیــان بــه کربــال باقی مانــده اســت، امــا تقریبــًا 
تمامــی مســافران برنامه هــای رفــت و آمــد خــود را نهایــی کرده انــد. در ایــن 
راســتا وزارت راه و شهرســازی بــا نهایــی کــردن تعــداد باالیــی از اتوبوس هــای 
بیــن شــهری فعــال در جاده هــای کشــور تــالش کــرده بــرای بخــش قابــل 
توجهــی از مســافران شــرایط را بــا ارزان تریــن شــکل حمل ونقــل فراهــم کنــد، 
ــا  ــود، ام ــر می ش ــام دو براب ــن ای ــا در ای ــت اتوبوس ه ــت بلی ــد قیم هرچن
همچنــان ســفر جــاده ای بــه ســمت عــراق ارزان تریــن شــیوه خواهــد بــود. 
بــا وجــود آنکــه ســازمان هواپیمایــی در مقابــل ســفرهای چارتــری مقاومــت 
ــه  ــی ک ــه مجوزهای ــه ب ــا توج ــی ب ــای خارج ــی از ایرالین ه ــا برخ ــرده، ام ک
دارنــد اقــدام بــه فــروش بلیــت بــرای ســفر بــه نجــف بــا قیمت هــای بســیار 
ــا  ــن ایرالین ه ــی ای ــامانه های بلیت فروش ــی س ــی ها از برخ ــد. بررس کرده ان
ــن  ــی ای ــای توقف ــن پروازه ــه اربعی ــی ب ــای منته ــد در روزه ــان می ده نش
شــرکت ها بــا نــرخ حــدود دو میلیــون تومــان آغــاز و حتــی رقم هــای بــاالی 
پنــج میلیــون تومــان را نیــز در نظــر می گیــرد. بســیاری از ایــن پروازهــا در 
ــا  ــی می نشــانند و ســپس ب ــا دوب ابتــدا مســافران را در اســتانبول، دوحــه ی

پــروازی جدیــد بــه ســمت نجــف حرکــت می کننــد.

ــر راه و شهرســازی از پیشــرفت ۹۰ درصــدی ســایت  ــاون وزی مع
مســکن مهــر شــهرهای جدیــد خبــر داد و گفــت: شــهرهای جدیــد 
ــه ــتند ک ــر هس ــکن مه ــد مس ــزار واح ــور دارای ۴۰۰ ه  در کل کش
را تشــکیل می دهنــد.  ۲۰ درصــد کل ســایت مســکن مهــر   
محســن نریمــان دربــاره آخریــن وضعیــت ســایت مســکن مهــر 
شــهرهای جدیــد در کشــور، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مهمتریــن 
بخــش مســکن مهــر کشــور متمرکــز در شــهرهای جدیــد اســت، 
گفــت: در چهــار شــهر جدیــد پردیــس، پرنــد، هشــتگرد و اندیشــه 
کــه در اطــراف کالنشــهر تهــران واقــع شــده اند بیــش از ۲۱۸ هــزار 
ــی از  ــه بخــش مهم ــه اســت ک ــر جــای گرفت واحــد مســکن مه
۴۰۰ هــزار واحــد ســایت مســکن مهــر شــهرهای جدیــد را تشــکیل 
می دهــد. بــه گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی، شــهر جدیــد 
ــمنان،  ــی در س ــزی، ایوانک ــتان مرک ــران در اس ــر و مهاج امیرکبی
ــس،  ــان، پردی بهارســتان، مجلســی و فوالدشــهر در اســتان اصفه
ــود و گلبهــار در خراســان  ــد و اندیشــه در اســتان تهــران، بینال پرن
رضــوی، رامشــار در اســتان سیســتان و بلوچســتان، رامیــن و 
شیرین شــهر در اســتان خوزســتان، ســهند در آذربایجــان شــرقی، 
صــدرا در فــارس، عالیشــهر در بوشــهر، علــوی در هرمــزگان و 
ــه  ــد کشــور هســتند ک ــرز، ۱۹ شــهر جدی هشــتگرد در اســتان الب
در حــال حاضــر پیشــرفت فیزیکــی ســایت مســکن مهــر در ایــن 

ــه ۹۰ درصــد اســت.  شــهرها نزدیــک ب

لبنیاتیهایسنتیشناسنامهدارمیشوند

واردات 218 تن سنجاق قفلی
براســاس آمــار گمــرک در هفــت ماهــه نخســت ســال 95، بیــش از 218 تــن ســنجاق قفلــی از کشــور چیــن و ترکیــه وارد کشــور شــده 

اســت. یــک تــن ســنجاق قفلــی از کشــور ترکیــه و حــدود 217 تــن از کشــور چیــن وارد ایــران شــده اســت.

در قاب تصویر

پیشرفت۹۰درصدیمسکنمهرشهرهایجدیدنزدیکشدناربعینآتشبازارراتندترکرد

حتما بخوانید!
203 برابر شدن مصرف کودهای... چهار شنبه  19  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 295 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قطعات خودرو رانا 

دینام

30,000تسمه دینام

دسته موتور دو سر پیچ 
)t5(

30,000

کمک فنر جلو
125,000

کاسه نمد پمپ 
2,700

28,200هیدرولیک فرمان

12,100دسته موتور دو سر پیچ

279,000

زمستانامسالقطعیگازنداریم
ــی گاز  ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ایــران گفــت: زمســتان امســال 
قطعــی گاز نداریــم. حمیدرضــا 
زمســتان  گفــت:  عراقــی 
بــرای  برنامــه ای  امســال 
ــم  قطعــی سراســری گاز نداری
و تولیــد نســبت بــه ســال 
گذشــته افزایــش یافتــه اســت. مدیرعامــل شــرکت ملــی 
گاز افــزود: تولیــد گاز از پــارس جنوبــی افزایــش یافتــه و 
ــن گاز در زمســتان  ــرای تأمی ــودی ب ــن اســاس کمب ــر ای ب
پیــش رو نداریــم. وی تصریــح کــرد: البتــه افزایــش تولید 
گاز ســبب نخواهــد شــد تــا مــردم نســبت بــه صرفه جویــی 

بی تفاوت باشند؛ چراکه این یک ثروت ملی است.

2۰برابرشدنمصرفکودهایشیمیایی

درایران
عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی اصفهــان گفــت: اســتفاده از کودهــای 
طــی غذایــی  محصــوالت  تولیــد  در   شــیمیایی 
 ۲5 ســال گذشــته ۲۰ برابــر شــده اســت. حمیدرضــا 
رحمانــی در ســمینار آموزشــی نیتــرات و آلودگــی آب 
ــاورزی،  ــیون کش ــت کمیس ــه هم ــه ب ــی ک ــواد غذای و م
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  زیســت  محیــط  و   آب 
برگــزار شــد، افــزود: نیتــرات یکــی از عوامــل تهدیــد کننــده 
ســالمت انسانهاســت و افزایــش میــزان نیتــرات در بــدن 
انســان منجــر بــه شــیوع انــواع ســرطان و تومــور می شــود. 
وی منابــع نیتــرات در آب و خــاک را شــامل آلــی، معدنی، 
طبیعــی و غیرطبیعــی برشــمرد و گفــت: بیشــترین میــزان 
نیتــرات کــه روزانــه هــر انســان بایــد مصــرف کنــد 3.65 
ــن  ــدن اســت و بیــش از ای ــر کیلوگــرم وزن ب میلیگــرم ب
میــزان ســالمت فــرد را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد. 
عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع 
ــک  ــرات در ی ــرم نیت ــود 5۰ میلیگ ــان وج ــی اصفه طبیع
لیتــر آب را اســتاندارد دانســت و گفــت: بیشــترین میــزان 
ــی از  ــه ناش ــت ک ــاورزی اس ــوالت کش ــرات در محص نیت
رحمانــی  اســت.  آلــی شــیمیایی  مصــرف کودهــای 
تصریــح کــرد: ســبزیجات زمینــه جــذب نیتــرات بیشــتر 
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــاورزی را دارن ــوالت کش ــایر محص از س
بــه بررســی میــزان نیتــرات در آب شــرب شهرســتان های 
اســتان اصفهــان، گفــت: در نجــف آبــاد و تیــران و کــرون 
ــرات اســتاندارد  بیــش از ۸5 درصــد آب شــرب دارای نیت
ــدن و خوانســاالر 5۰ درصــد  ــان، فری ــی در دهاق اســت ول

ــرات اســتاندارد اســت.  آب شــرب دارای نیت

خریدنفتایرانازسویمصر
دروغمحضاست

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه شــایعاتی مبنــی بــر این کــه مصر 
از ایــران نفــت خریــداری کــرده اســت، گفــت: ایــن موضوع 
دروغ محــض اســت. بیــژن نامــدار زنگنــه در مراســم 
ــران و  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــن ش ــه بی ــای توافق نام امض
ــرای توســعه  ــارس ب ــال CNPC و پتروپ شــرکت های توت
فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی در جمــع خبرنــگاران در مــورد اجرای 
طــرح فریــز نفتــی، اظهــار کــرد: بایــد در این مــورد صحبت 
 شــود و بایــد صبــر کنیــم. وی همچنیــن در مــورد نشســت
ــن  ــه ای ــح کــرد: مــن ب ــر اعضــای اوپــک تصری  3۰ نوامب
امیــر حســین  همچنیــن  نیســتم.  بدبیــن  نشســت 
ــر  ــی وزی ــل و بازرگان ــور بین المل ــاون ام ــا – مع زمانی نی
ــر  ــت مص ــر نف ــور وزی ــایعه حض ــب ش ــا تکذی ــت – ب نف
ــد نفــت و  ــرای خری ــران گفــت: مصــر درخواســتی ب در ای
فــرآورده نفتــی از ایــران نکــرده اســت. مــا اطالعــی نداریــم 

ــد. ــرده باش ــت ک ــت نف ــران درخواس ــر از ای ــه مص ک

بازنشستههاچقدرحقوقمیگیرند؟
بررســی های صــورت گرفتــه نشــان می دهــد در حــال 
حاضــر ۴ میلیــون و ۴۹۱ هــزار بازنشســته کشــوری و 
لشــگری و مســتمری بگیر تأمیــن اجتماعــی در ایــران 
در حــال دریافــت حقــوق بازنشســتگی هســتند. بــر 
ــورد  ــار م ــده اعتب ــه ش ــای ارائ ــق آماره ــاس، طب ــن اس ای
ــتمری  ــتگی و مس ــوق بازنشس ــت حق ــرای پرداخ ــاز ب نی
ــراد در بودجــه جــاری کشــور 3۴ هــزار و 5۰۰  ــن اف ــه ای ب
ــم ۱7.۴  ــن رق ــت. ای ــده اس ــاظ ش ــان لح ــارد توم میلی
درصــد از اعتبــارات هزینــه ای )جــاری( دولــت را از آن 
ــراد از بودجــه عمومــی  ــن اف ــد. بخشــی از ای خــود می کن
دولــت و بخشــی از تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای 
ــد. بخــش  بازنشســتگی حقــوق خــود را دریافــت می کنن
مهمــی از بازنشســتگان در ایــران بــه دلیــل عــدم تکافــوی 
حقــوق دریافتی شــان مجبورنــد در ســال های پــس از 
بازنشســتگی نیــز مشــغول بــه کار شــوند؛ ایــن در حالــی 
ــه  ــه ک ــام بازنشســتگی همان گون ــه مشــخصه ای اســت ک
از نامــش پیداســت، فراغــت از کار اســت. اشــتغال مجــدد 
ــازار کار  ــر شــدن ب ــل بحرانی ت ــی از دالی بازنشســتگان یک
ــاالی بیــکاری،  ــا وجــود نــرخ ب در ایــران اســت؛ چراکــه ب
بازنشســتگی بــه معنــای خــروج کارکنــان از بــازار کار 

ــت. نیس

جزئیاتطرحاقتصادمقاومتیشکر
مجــری طــرح چغنــدر قنــد جزئیــات طــرح خــود اتکایــی 
شــکر را تشــریح کــرد و گفــت: براســاس ایــن برنامــه تــا 
افــق ۱۴۰۴، کشــور در تولیــد شــکر بــه ضریــب خوداتکایــی 
بیــش از ۹5 درصــد خواهــد رســید. علیرضــا یزدانــی درباره 
ــت:  ــکر، اظهارداش ــی ش ــاد مقاومت ــرح اقتص ــات ط جزئی
ــای  ــی از طرح ه ــکر یک ــی ش ــب خوداتکای ــش ضری افزای
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه از تیرمــاه ســال جاری 
برنامه هــای ایــن طــرح به طــور جــدی بــا تعییــن مجــری 
ــه  ــان اینک ــا بی ــری اســت. وی ب ــرای آن، در حــال پیگی ب
ــد  ــور در تولی ــق ۱۴۰۴، کش ــا اف ــه ت ــن برنام ــاس ای براس
شــکر بــه ضریــب خوداتکایــی بیــش از ۹5 درصــد خواهــد 
رســید، گفــت: از اهــداف تعریــف شــده بــرای ایــن طــرح، 
افزایــش بهــره وری آب، امنیــت غذایــی، تولیــد پایــدار در 

ــرد. ــام ب ــوان ن کشــاورزی و ایجــاد اشــتغال را می ت

حذفچمنکاریازدستورکار

شهرداریاصفهان
شــهردار اصفهــان گفــت: بــه 
غلبــه  و  آب  بحــران  دلیــل 
ــتان  ــن اس ــر ای ــالی ب خشکس
تــالش کردیــم که چمــن کاری را 
و  حــذف  کامــل  طــور  بــه 
آن  جایگزیــن  را  درختــکاری 
کنیــم. مهــدی جمالــی نــژاد 
ــه منظــور رفــع خشکســالی وحــل مشــکل  ــار داشــت: ب اظه
بحــران آب نیــاز بــه یــک ســری تدابیــر شــهری، اســتانی و 
ملــی اســت. وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان ســال ها بــا 
خشکســالی درگیــر اســت، ادامــه داد: در همیــن راســتا 
ــت  ــای کاش ــه ج ــکاری ب ــد درخت ــی مانن ــهرداری تمهیدات ش
چمــن را در دســتور کار دارد. همچنیــن از گونه هــای درختــی 
کــه نیــاز کمتــر بــه آب داشــته باشــد، و نیــز از پســاب تصفیــه 
ــم. وی  ــتفاده کردی ــاری اس ــرای آبی ــای آب ب ــه ج ــده ب ش
همچنیــن در خصــوص شــهر رویاهــا گفــت: در حــال حاضــر 
بلیــت شــهر رویاهــا دو هــزار و 5۰۰ تومــان اســت و شــرایطی 
ــکان  ــن م ــد از ای ــار بتوانن ــام اقش ــه تم ــم ک ــم آوردی فراه
تفریحــی اســتفاده کامــل را ببرنــد. جمالــی نــژاد در ارتبــاط بــا 
ــت: شــهر  ــا گف ــه شــهر رویاه ــی خــود در زمین شــریک چین
رویاهــا در اصفهــان کــه بــا همــکاری چینی هــا ســاخته شــد، 
یــک طــرح دو ســر بــرد هــم بــرای مــا هــم بــرای چینی هــا 
اســت و تاکنــون هــر دو طــرف بــه تعهــدات خــود عمــل کــرده 

است. 

اصفهانپیشتازپروژهشبکه

)FTTH(فیبرنوری
بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان؛ 
مهنــدس یافتیــان، مجــری طــرح شــبکه فیبــر نــوری 
ــرکار ، از  ــزی پ ــک روز پائی ــران در ی ــرات ای )FTTH( مخاب
 )FTTH( ــوری ــر ن ــروژه شــبکه فیب ــف پ قســمت های مختل
ــک روزه از  ــفر ی ــن س ــان در ای ــرد. یافتی ــد ک ــان بازدی اصفه
مرکــز دیتــا ســنتر فیــض، ســوئیچ NGN، پــروژه شــبکه فیبــر 
نــوری )FTTH( در خیابان هــای چهاربــاغ و توحیــد، محیــط 
 PASSIVE شــبکه ،)FTTH( کارگاهــی شــبکه فیبــر نــوری
ــی  ــوری )FTTH( اجرای ــر ن ــروژه شــبکه فیب اجــرا شــده و پ
شــده در مجتمــع پــگاه خیابــان میــر دیــدن کــرد و از نزدیــک 
در جریــان آخریــن دســتاوردهای مخابــرات اصفهــان در 
ــان  ــرار گرفــت. یافتی ــوری )FTTH( ق ــر ن ــه شــبکه فیب زمین
ــدف  ــا ه ــه ب ــه ای ک ــا در جلس ــن بازدیده ــام ای ــس از انج پ
بیــان اقدامــات اســتان اصفهــان در زمینــه شــبکه فیبــر نــوری 
)FTTH( بــا حضــور مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان، 
ــت  ــران و دس ــایر مدی ــی و س ــبکه، بازاریاب ــای ش معاونت ه
انــدر کاران پــروژه شــبکه فیبــر نــوری )FTTH( برگــزار 
ــایی  ــه کش ــن جلس ــدای ای ــرد. در ابت ــرکت ک ــود ش ــده ب ش
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــان، ضم ــه اصفه ــرات منطق ــر مخاب مدی
جنــاب مهنــدس یافتیــان و همراهــان بــا اشــاره بــه پیشــتاز 
ــرا و  ــازی، اج ــی س ــه بوم ــور در زمین ــان در کش ــودن اصفه ب
ــریح  ــه تش ــور ب ــوری )FTTH( در کش ــر ن ــبکه فیب ــه ش ارائ
ــر  ــبکه فیب ــه ش ــر روی آوردن ب ــه های تفک ــه و ریش تاریخچ
ــود  ــالی می ش ــد س ــت: چن ــت و گف ــوری )FTTH( پرداخ ن
ــاختهای  ــر س ــر در زی ــه تغیی ــتان ب ــا در اس ــکاران م ــه هم ک
شــبکه دسترســی روی آورده و اجــرا کابــل مســی را بــه طــور 
ــوری  ــر ن ــترش فیب ــرد گس ــا رویک ــرده و ب ــف ک ــل متوق کام
جهــت ارائــه ســرویس های بانــد پهــن نویــن و پاســخگویی 
بــه نیازهــای مشــتریان بــه میــدان آمده انــد. کشــایی افــزود: 
ــون  ــا، تاکن ــکاران م ــط هم ــده توس ــام ش ــات انج ــا اقدام ب
توانســته ایم از ۱۰ مســیر شناســایی شــده بــرای طــرح شــبکه 
فیبــر نــوری )FTTH( در 6 مســیر اجــرای فیبــر داشــته و از 
ــان را در  ــه متقاضی ــذاری ســرویس ب ــدای ســال ۹5 واگ ابت
قالــب طــرح طوبــی آغــاز کنیــم. در ادامــه ی جلســه مهنــدس 
یافتیان-مجــری طــرح شــبکه فیبر نــوری )FTTH( مخابرات 
ایــران - ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره ی شــهدای گلگون 
ــان  ــتان اصفه ــد هللا اس ــت: بحم ــار داش ــان اظه ــن اصفه کف
همانگونــه کــه در عرصــه جهــاد و شــهادت پیشــگام بــوده؛ در 
همــه ی زمینه هــا از جملــه اجــرای طــرح شــبکه فیبــر نــوری 
)FTTH( هــم پیشــتاز بــودن خــود را ثابــت کــرده اســت. وی 
بــا اشــاره بــه بازدیــد یــک روزه میدانــی خــود از طــرح شــبکه 
ــام  ــای انج ــزود: کاره ــان اف ــوری )FTTH( در اصفه ــر ن فیب
شــده در زمینــه شــبکه فیبــر نــوری )FTTH( در اســتان 
ــت  ــت و هدای ــق، درای ــزی دقی ــه ری ــانگر برنام ــان نش اصفه
ــاالی کارشناســان مخابــرات اســتان  مؤثــر مدیــران و تــوان ب
می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت، بــا توجــه بــه پیشــتاز بــودن 
ــروژه نویــن  ــرات اصفهــان در طراحــی و اجــرای ایــن پ مخاب
ــروژه  ــف کشــور از پ ــروه از اســتان های مختل ــون ۱6 گ ــا کن ت
شــبکه فیبــر نــوری )FTTH( اجــرا شــده در ایــن شــهر دیــدن 
کــرده و از تجــارب همــکاران ایــن اســتان در ایــن زمینــه بهــره 

گرفته انــد.

توسط وزیر بهداشت صورت گرفت:

افتتاح8تختتکنفرهزایمان

طبیعیدرکاشان
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان، از 

کاشان
آمنه تسلیمی

افتتــاح ۸ تخــت نفــره زایمــان طبیعــی در 
مجتمــع بیمارســتانی شــهید بهشــتی ایــن شهرســتان توســط 
وزیــر بهداشــت بــه صــورت ویدئــو کنفرانس در سراســر کشــور 
خبــر داد. دکتــر محمــد حســین اعرابــی در ایــن مراســم، بــه 
افتتــاح همزمــان 7۱۴ واحــد تــک نفــره زایمــان طبیعــی در 
۱۴۴ بیمارســتان و 37 دانشــگاه علــوم پزشــکی اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن اقــدام در راســتای سیاســت های جمعیتــی 
ــی( و اهــداف  ــه العال ــری )مدظل ــام معظــم رهب ابالغــی مق
ــر  ــی ب ــان مبن ــوزه درم ــالمت در ح ــام س ــول نظ ــه تح برنام
ــورخ ۹5/۸/۱۸  ــنبه م ــه ش ــی روز س ــان طبیع ــش زایم افزای
صــورت گرفــت. وی، راه انــدازی اتاق هــای تــک نفــره زایمــان 
طبیعــی را در راســتای اهمیــت فضــای اختصاصــی و محرمانه 
جهــت ایجــاد آرامــش و احتــرام بــه مــادران بــاردار عنــوان و 
ــویقی  ــه تش ــرادی و محرمان ــای انف ــن فض ــرد: ای ــح ک تصری
بــرای انجــام زایمــان فیزیولوژیــک در راســتای اهــداف طــرح 

تحول نظام سالمت است.

بهبودکیفیتمستلزمنظاممندشدننظارتیکگامتاوارداتآب
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات های  مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودی مشروحه ذیل ابالغ میگردد ظرف مدت 20 روز به خیابان سپه، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، امور مالیاتی 2019 وفق ماده 247  قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه فرمائید، در غیر این صورت برگه های صادره ضمن 

قطعیت، الزم االجرا خواهد بود.          
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 در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  که در محل امور مالیاتی شهرستان خوانسار واقع در شهرستان خوانسار خیابان شهدا  تشکیل می گردد حضور 

بهمرسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

 در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه اعالم می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره کل امور مالیاتی 

استان اصفهان واقع در خیابان سپه مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی 2019 تسلیم نمایید.

 در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت  تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی که در محل  اصفهان خ سپه اداره کل امور مالیاتی هیات های حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
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منبع اصل مالیات درآمد سال عملکرد تاریخ تشکیل هیات شماره دعوت به هیات نام ونام خانوادگی ردیف

مشاغل 7.610.880 45.600.000 1389 95/9/22 14805 پیمان میراشرفی 1
مشاغل 1.446.630 9.653.851 1389 95/9/21 14808 منصوربرجی 2
مشاغل 6.024.780 37.661.580 1389 95/9/21 14807 عبدالحسین طراوت 3

مشاغل 10.401.130 59.565.217 1389 95/9/21 14806 نادرمشایخی 4

ادامه در صفحه 5م الف :6889  روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد نام ونام خانوادگی شماره رای تاریخ رای مرحله رسیدگی ردیف

عملکرد 12,000,000 48,000,000 1391 بدوی 1395/07/15 65106 پرتو گاز 1
عملکرد 4800000 19200000 1392 بدوی 1395/06/23 59040 پرتو گاز 2
عملکرد 15,000,000 60,000,000 1387 بدوی 1395/10/06 90010 پیمان تجارت چهلستون 3

عملکرد 37,500,000 150,000,000 1387 بدوی 1394/03/25 29691 4 سپاهان فجر خیبر

ارزش افزوده 2,500,000 50,000,000 91-1 بدوی 1394/08/30 79103 نساجی بهبافت ابریشم 5

عملکرد 912,014 3,648,057 1388 بدوی 1395/04/29 42098 زار و کیان 6
عملکرد 7,500,000 30,000,000 1388 بدوی 1395/04/29 42099 ایمن فرسام خاقان 7

عملکرد 8,250,000 33,000,000 1388 بدوی 1395/04/28 41443 آندره پایپ 8
عملکرد 7,000,000 28,000,000 1387 بدوی 1395/04/28 41437 فدک سازه سپاهان 9
تکلیفی 13,320,000 63,000,000 1392 بدوی 1395/04/23 39600 مینا نقش شرقی 10

عملکرد 142,458,503 569,834,010 1388 بدوی 1395/04/28 41609 اتحاد راهیان صنعت 11
عملکرد 3,125,000 12,500,000 1388 بدوی 1395/04/28 41698 متحدان توسعه البرز 12
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ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی نام ونام خانوادگی ردیف
15 1395/08/24 5,467,500,000 21,870,000,000 1393 1395/08/04 28057943  تولیدی صنعتی

 فروتن تجارت
پاسارگاد

1
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها ی  مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت   16   تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  که در محل امور مالیاتی شهرستان کاشان تشکیل می گردد حضور بهمرسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات 

تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها ی مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت   16   تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  که در محل  تشکیل می گردد حضور بهمرسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات 

های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد  تاریخ برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

 شماره برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

نام ونام خانوادگی ردیف

16 1395/08/24 11,200,000 1,678,320 1389 1395/08/11 53692 1 وهابی
16 1395/08/24 29,750,000 4,458,040 1389 1395/08/11 53699 جابر اسدنیا 2
16 1395/08/24 6,300,000 944,060 1389 1395/08/11 53700 شمس کاشان 3
16 1395/08/24 24,000,000 3,596,400 1389 1395/08/11 53702 روغنی 4
16 1395/08/24 35,000,000 5,493,000 1389 1395/08/11 53703 علیرضا کامیار 5
16 1395/08/24 48,000,000 8,090,400 1389 1395/08/11 53704 مالسلمانی 6
16 1395/08/24 26,000,000 3,896,100 1389 1395/08/11 53705 پرویز حسینی خواه 7
16 1395/08/24 7,000,000 1,048,950 1389 1395/08/11 53707 مرتضی خلیلی 8
16 1395/08/24 7,000,000 1,048,950 1389 1395/08/11 53710 امیرعباس سورانی 9
16 1395/08/24 50,000,000 8,490,000 1389 1395/08/11 53711 10 امیر اخباری
16 1395/08/24 28,000,000 4,195,800 1389 1395/08/11 53713 جواد خوشبخت 11
16 1395/08/24 28,000,000 4,195,800 1389 1395/08/11 53714 جمشید مجتهدی 12
16 1395/08/24 3,500,000 3,496,500 1389 1395/08/11 53717 صفی هللا لطیفی 13
16 1395/08/24 18,000,000 2,697,300 1389 1395/08/11 53718 14 اصغر حجتی
16 1395/08/24 62,500,000 10,987,500 1389 1395/08/11 53719 سیدعلی شیروانی 15
16 1395/08/24 7,000,000 1,048,950 1389 1395/08/11 53720 محمد عزتی 16
16 1395/08/24 7,000,000 1,048,950 1389 1395/08/11 53721 17 محمدحسین هرندی
16 1395/08/24 7,000,000 1,048,950 1389 1395/08/11 53722 اصغر فتح اللهی 18
16 1395/08/24 7,000,000 1,048,950 1389 1395/08/11 53723 وحیدمنصف 19
16 1395/08/24 24,000,000 3,596,400 1389 1395/08/11 53725 ابراهیم کاشانی 20
16 1395/08/24 4,200,000 629,370 1389 1395/08/11 53726 آرش الیاس پور 21
16 1395/08/24 9,600,000 1,438,560 1389 1395/08/11 53728 ایزدی 22
16 1395/08/24 6,000,000 899,100 1389 1395/08/11 53729 فاطمه فردوسی جاه 23
16 1395/08/24 6,000,000 899,100 1389 1395/08/11 53730 موسوی پور 24
16 1395/08/24 3,969,000 594,750 1389 1395/08/11 53731 علیرضا شکوهیان 25
16 1395/08/24 45,000,000 7,491,000 1389 1395/08/11 53732 ناصرحمزه زاده 26
16 1395/08/24 55,458,000 9,580,510 1389 1395/08/11 53733 مجیددروازه کاشانی 27
16 1395/08/24 18,800,000 2,817,180 1389 1395/08/11 53734 محمد علمدار 28
16 1395/08/24 6,000,000 899,100 1389 1395/08/11 53735 محمدفرهمند 29

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد  تاریخ برگ دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 شماره برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

نام ونام خانوادگی ردیف

16 1395/09/24 7.730.760 46.200.000 1388 1395/06/09 37926 1 مرتضی پاکروان
16 1395/09/24 33.959.500 162.000.000 1389 1395/06/09 37994 2 مرتضی پاکروان
16 1395/09/24 20.113.360 106.560.000 1388 1395/06/09 37997 3 ریگی
16 1395/09/24 503500 3.360.000 1388 1395/06/09 37999 4 سیدمنصور موسوی
16 1395/09/06 3.487.010 23.270.000 1388 1395/06/09 38033 محمد رضا رحمانی مطلق 5
16 1395/09/24 3.416.580 22.800.000 1388 1395/06/09 38006 6 ابراهیم احمدیان
16 1395/09/24 9.618.870 55.650.000 1388 1395/06/09 38008 7 صمد نقدی
16 1395/09/24 4.015.980 26.800.000 1388 1395/06/09 38049 8 علی بخشی
16 1395/09/24 13.802.680 76.590.000 1388 1395/06/09 38010 محسن آخوندی 9
16 1395/09/24 2,022,980 13.500.000 1388 1395/06/09 38011 10 سید سعید نجاتی
16 1395/09/24 21.409.560 111.750.000 1388 1395/06/09 38012 امیرحسین آقائی 11
16 1395/09/24 569,430 3.800.000 1388 1395/06/09 38016 12 امید طاهر خانی
16 1395/09/24 2,742,260 18.300.000 1389 1395/06/09 38014 13 امید طاهر خانی
16 1395/09/24 1,483,520 9,900,000 1390 1395/06/09 38015 14 امید طاهر خانی
16 1395/09/28 149,850 1,000,000 1388 1395/06/09 38018 15 زهرا حیاوی
16 1395/09/28 1,198,800 8,000,000 1389 1395/06/09 38021 16 زهرا حیاوی
16 1395/09/28 2,697,300 18,000,000 1388 1395/06/09 38024 محمد قهوه چی زاده 17
16 1395/09/28 3,128,870 20,880,000 1388 1395/06/09 38025 18 علی بهمنی
16 1395/09/28 4,498,500 30,020,000 1389 1395/06/09 38026 19 علی بهمنی
16 1395/09/28 6,472,020 39,900,000 1390 1395/06/09 38027 20 علی بهمنی
16 1395/09/28 7,459,030 44,840,000 1391 1395/06/09 38028 21 علی بهمنی
16 1395/09/28 2,697,300 18,000,000 1388 1395/06/09 38029 22 محمد یزدان خواه
16 1395/09/28 5,912,580 37,100,000 1387 1395/06/09 38031 کرباسی 23
16 1395/09/28 13,743,360 76,293,100 1387 1395/06/09 38032 حسامیان 24
16 1395/09/28 13,844,640 76,800,000 1387 1395/06/09 38030 همدانی 25
16 1395/09/24 8186300 48480000 1387 1395/06/09 38005 26 سیدمنصور موسوی
16 1395/09/24 1,603,400 10,700,000 1387 1395/06/09 38013 27 امید طاهر خانی
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 مشکلی مقابل سوریه نخواهیم داشت
ــد  ــران می گوی ــال ای ــی فوتب ــم مل ــابق تی ــان س دروازه ب
کــی روش بــر اســاس شــناخت از ســوریه، تغییراتــی در 
ــه تیــم ملــی ایجــاد  ــان دعــوت شــده ب فهرســت بازیکن
کــرده اســت. رســول کربکنــدی دربــاره فهرســت بازیکنان 
دعــوت شــده بــه تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــرای دیــدار 
بــا ســوریه، اظهــار کــرد: ایــن قبیــل اتفاقــات بــه دفعــات 
ــم  ــاهده کرده ای ــم مش ــًا ه ــی رخ داده و قب ــم مل در تی
کــه آندرانیــک تیموریــان روی نیمکــت یــا در زمیــن 
ــت.  ــده اس ــوت نش ــم دع ــک روز ه ــت و ی ــور داش حض
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب ــم مل ــو تی ــبختانه ج خوش
ــد  ــول می کن ــوت نشــود آن را قب ــم دع ــی ه ــر بازیکن اگ
ــه  ــات ب ــن اتفاق ــه ای ــد. هم ــی نمی کن ــچ اعتراض و هی
ــوس کــی روش اســت. کارشــناس  ــت کارل خاطــر مدیری
فوتبــال ایــران دربــاره دیــدار بــا ســوریه، اظهــار کرد: شــاید 
ســوریه در بازی هــای گذشــته بــرای حریفــان دردسرســاز 
ــا متحــول  ــال آنه ــا فوتب ــد آی ــد دی ــا بای شــده باشــد، ام
شــده اســت یــا نــه. البتــه مــن فکــر می کنــم بــا توجــه 
ــار  ــی دور از انتظ ــن اتفاق ــور، چنی ــن کش ــاع ای ــه اوض ب
اســت. مطمئنــم کــه کــی روش ایــن تیــم را می شناســد 

ــم داشــت. ــل ســوریه نخواهی و مشــکلی مقاب

سرمربی تیم ملی هندبال استعفا کرد
ــیون  ــه فدراس ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــری ب ــن طاه محس
ــی  ــم مل ــرمربیگری تی ــود از س ــتعفای خ ــال، اس هندب
هندبــال بزرگســاالن ایــران را اعــام کــرد. در نامــه 
طاهــری بــه سرپرســت فدراســیون هندبــال ایــران آمــده 

ــری ــای اکب ــاب آق ــت: جن اس
جمهــوری  هندبــال  فدراســیون  محتــرم  سرپرســت 

اســامی ایــران
ســام می کنــم بــر شــما و تمامــی دوســتان و همــدالن 
همــکار، بــه آنانــی کــه در فدراســیون هندبــال همــواره در 
ــامی  ــران اس ــام ای ــای ن ــرای اعت ــد و ب ــا بودن کار کوش
ــدت  ــن م ــدوارم در ای ــته اند. امی ــف داش ــی مضاع تاش
ــی  ســپری شــده کــه وظیفــه کمــک و هدایــت تیــم مل
هندبــال جمهــوری اســامی ایــران را بــر عهــده داشــته ام، 
ــال  ــه هندب ــی ک توانســته باشــم بخــش کوچکــی از حق
ایــران بــر گــردن ایــن حقیــر داشــته را ادا نمایــم. 
همانگونــه کــه مســتحضر هســتید بــه علــت فشــار کاری 
و مســئولیت جدیــدی کــه در باشــگاه فــوالد مبارکــه 
ســپاهان بــر عهــده گرفتــه ام از ســمت خــود در تیــم ملــی 
هندبــال بزرگســاالن اســتعفا می دهــم. بــر خــود الزم مــی 
دانــم کــه اعــام نمایــم همیشــه و همــه جــا خــود را در 
ــه در راه  ــاری ک ــر کمــک و ی ــم و ه ــی دان ــار شــما م کن
 اعتــای هندبــال ایــران از دســتم بــر آیــد را دریــغ نخواهم 

کرد.

 قهرمانی جهان کمترین حق شمشیربازی 

ایران بود
عابدینــی سابریســت تیــم ملــی 
ــت: در  ــران گف ــیربازی ای شمش
جــام جهانــی ســنگال تمــام 
تیم هــا بــا ترکیــب اصلــی خــود 
آمــده بودنــد و مــا بــا شکســت 
ــان  ــا قهرم ــا و بهترین ه خوب ه

جهان شدیم. 
مجتبــی عابدینــی، دربــاره کســب عنــوان قهرمانــی تیــم ملــی 
ــرد:  ــار ک ــی ســنگال، اظه ــران در جــام جهان شمشــیربازی ای
ــا در  ــن رقابت ه ــه ای ــت ک ــخص اس ــابقه ها مش ــام مس از ن
ســطح باالیــی برگــزار شــده اســت. تمــام تیمهــا بــا ترکیــب 
اصلــی خــود حاضــر بودنــد و بــرای کســب عنــوان قهرمانــی 
پــا بــه ایــن رقابتهــا گذاشــته بودنــد. او دربــاره قهرمانــی ایــران 
در جــام جهانــی اســلحه ســابر، گفــت: مــا بــه حــق خودمــان 
ــران کســب  ــه در المپیــک حــق ای ــد ک رســیدیم. همــه دیدن
مــدال بــود امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد. در واقــع مــدال را از مــا 
گرفتنــد امــا تیــم شمشــیربازی ایــران در ســنگال نشــان داد 
کــه توانایــی باالیــی دارد و بــه کمتریــن حــق خــودش رســید. 
امیــدوارم مســئوالن بــه ایــن رشــته توجــه بیشــتری داشــته 
ــه  ــر ب ــزی بهت ــه ری ــات و برنام ــا امکان ــده ب ــا در آین باشــند ت

ــیم. ــزرگ برس ــای ب موفقیت ه

باید ناکامی المپیک را فراموش کرد
مربــی جدیــد تیــم ملــی تکوانــدو معتقــد اســت کــه جامعــه 
تکوانــدو بایــد ناکامــی المپیــک را فرامــوش کنــد تــا در ادامــه 
مســیر موفــق باشــد. علیرضــا نصــر آزادانــی کــه نزدیــک بــه 
یــک ســال اســت از دوران قهرمانــی خداحافظــی کــرده، بــه 
تازگــی بــه کادر فنــی تیــم ملــی تکوانــدو ملحــق شــده اســت. 
وی اظهــار کــرد: مربــی گــری تیــم ملــی افتخــاری بــرای مــن 
اســت. همیشــه دوســت داشــتم بعــد از پایــان دوران قهرمانی 
در عرصــه مربیگــری فعالیــت کنــم. حــاال نیــز فرصتــی فراهم 
شــده اســت تــا در کنــار تیــم باشــم و داشــته هایم را بــه ملــی 
پوشــان منتقــل کنــم و امیــدوارم مثمرثمــر باشــم. وی ادامــه 
داد: مربیگــری تیــم ملی مســئولیت ســنگینی دارد و امیدوارم 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی از ایــن مســئولیت ســر بلنــد 
ــک را  ــی المپی ــد ناکام ــم بای ــزود: تی ــم. وی اف ــرون بیای بی
ــکوی  ــی س ــام جهان ــدوارم ج ــد و امی ــوش کن ــل فرام کام
پرتابــی بــرای ادامــه مســیر باشــد. تکوانــدوی ایــران در همــه 
ــتوانه  ــدارد. پش ــم ن ــوان ک ــه و ج ــا تجرب ــدوکار ب اوزان تکوان
ســازی خوبــی شــده و چنــد تــن از جوانــان بــه تیــم ملحــق 
ــژن  ــا بی ــکاری ب ــوص هم ــی در خص ــر آزادان ــده اند. نص ش
ــو بــودم و در بحــث  مقانلــو گفــت: مــن شــاگرد بیــژن مقانل
ــاد گرفتــم و امیــدوارم در عرصــه  فنــی خیلــی چیزهــا از او ی
مربی گــری نیــز در کنــار او چیزهــای جدیــدی فــرا بگیریــم.
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از قدیــم گفتــه می شــد چشــم همــه چیــز را می بینــد جــز 
خــود را بشــر بــه دلیــل حجاب هایــی کــه وجــود دارد کمتــر 
مجــال پیــدا می کنــد تــا خــود را آنگونــه کــه هســت ببینــد 
ــه  ــت! ب ــران اس ــه دیگ ــوف ب ــترنظروتوجه اش معط وبیش
ــر کــس نفــس  ــت ه ــوان گف ــل هــم شــاید بت ــن دلی همی
خــود را بشناســد خــدای خــود را شــناخته اســت صعوبــت 
ایــن امــر اســت کــه اگــر توفیقــی حاصــل آیــد گام بزرگــی 
ــه  ــوم ب ــان محک ــا آدمی ــت م ــد گف ــوع بای ــت. در مجم اس
همیــن قائــده هســتیم کــه اگــر می خواهیــم خــود را ببینیــم 

بایــد در آینــه ببینیــم. 
نگارنــده کــه بــا عناویــن مختلــف و برحســب وظیفــه 
ــر  ــال عم ــه 50 س ــب ب ــته قری ــده داش ــه برعه ــالتی ک ورس
خــود را درکنــار والیبــال ســپری کــرده اســت کــه 22 ســال 
آن دراصفهــان بــوده، بــه ایــن بــاور رســیده کــه ورزش 
ــبد  ــر س ــی گل س ــه روزگاران ــن ک ــار که ــن دی ــال درای والیب
 والیبــال ایــران بــوده از رونــق افتــاده و بــی یــار و یــاور شــده ا
ــای  ــال ه ــن درس ــال ذوب آه ــم والیب ــال تی ــت! انح س
آخــر دهــه 80 و عــدم آینــده نگــری وپشــتوانه ســازی بــی 
ــان  ــال اصفه ــتعد والیب ــان مس ــود جوان ــی را در وج انگیزگ

نهادینــه کــرد و بــه حداقــل رســاند! تــا جایــی کــه تیم هــای 
ــا  ــه در س ــتان ک ــن اس ــای ای ــان و امیده ــان، جوان نوجوان
لهــای نچنــدان دور، باشــگاه فــوالد مبارکــه بــه لطــف مدیــر 
ــام ابراهیــم خلیلــی مدیرعامــل فهیــم  شایســته والیقــی بن
وکاردان خــود نــه تنهــا در والیبــال کــه در بســکتبال و 
ــال  ــگاه والیب ــن جای ــرد و در بهتری ــداری می ک ــال تیم هندب
ــی  ــر بنای ــر کارهــای زی ــه مهم ت ــرار داشــت و از هم ــران ق ای
ایــن مدیــر مدبــر باعــث شــده بــود تــا جوانــان شایســته ای 
ــی  ــم مل ــه تی ــی ب ــعود رمضان ــری، مس ــی مباش ــر عل نظی
راه پیــدا بکننــد و والیبــال اصفهــان در تمــام رده هــای 
ســنی جــزو برترین هــای کشــور باشــند. امــا اینــک در 
 مســابقات قهرمانــی کشــور حتــی جــزو چهــار تیــم برتــر هــم
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طبیعــی اســت وقتــی افــرادی بــدون در نظــر گرفتــن 
ــات  ــگاه ها وهی ــت باش ــوزه مدیری ــاالری در ح ــته س شایس
والیبــال اســتان گمــارده می شــوند کــه تعصبــی نســبت بــه 
ــد مصلحــت را  ــم دارن ــر ه ــا اگ ــد ی ــان ندارن ــال اصفه والیب
ــن  ــر از ای ــع بهت ــد وض ــیرآب می دانن ــردن درمس ــنا ک درش
ــن  ــال ذوب آه ــم والیب ــال تی ــس از انح ــود. پ ــد ب نخواه
ــگاه  ــور از جای ــر کش ــگ برت ــای لی ــالها در رقابت ه ــه س ک

ــگاه  ــال باش ــک س ــا ی ــت تنه ــوده اس ــوردار ب ــی برخ رفیع
گیتــی پســند تیمــی را تشــکیل داد و در کــوران مســابقات 
لیــگ برتــر شــرکت کــرد کــه همگــی بــه اســتثنای ســروش 
معصومــی غیــر بومــی بودنــد و متاســفانه بــه خاطــر ضعــف 
مدیریتــی و بــا وجــود مربــی صاحــب نامــی همچــون 
مصطفــی کارخانــه و بازیکنــان شــاخص تیــم ملــی نتیجه ای 
بهتــر از پنجمــی نگرفــت تــا مســئوالن باشــگاه گیتــی پســند 
ــند  ــش ببخش ــه لقای ــال را ب ــداری در والیب ــای تیم ــم بق ه
ودســتور بــه انحــال ایــن تیــم بدهنــد! در حالیکــه در همــان 
ــی در ســایر  ــوش اصفهان ــی پ ــان شایســته ومل ســال جوان
ــن  ــه، متی ــهرداری ارومی ــران، ش ــکان ته ــر پی ــا نظی تیم ه

ورامیــن، ســایپا، آلمینیــوم المهــدی هرمــزگان و باریــج 
ــر  ــی نص ــل عل ــتند مث ــت داش ــان و... عضوی ــانس کاش اس
اصفهانــی، مهــران زارع، محســن عندلیــب، پیمــان کریمــی، 
علــی مباشــری، محمــد باقــری، مســعود رمضانــی، فرهــاد 
کاوه آهنگــران، علــی جالــی، مســعود غامــی، بــرادران 
ــال  ــال والیب ــت 7 س ــس ازگذش ــال پ ــی و... ح ــأ بهرام م
اصفهــان درســایه بــی توجهــی مســئوالن ذیربــط همچنــان 
ــال فــرد خیــر واسپانســر در حســرت بســر  ــه دنب ــه درب درب
می بــرد و فریــاد رســی نیســت! چــه وقــت والیبــال 
ــد ــی خواه ــی ناج ــه کس ــد؟! وچ ــا در می آی ــان از کم  اصفه

 شد؟

  گل سرسبد والیبال ایران، به چه روزی افتاده است

بــا اعــام معــاون پزشــکی باشــگاه اســتقال احتمااًل 
مدافــع راســت ایــن تیــم بایــد پایــش را عمــل کنــد. 
امیــن نــوروزی بــه ســایت باشــگاه اســتقال گفــت: 
جلســه خوبــی بــا کادر پزشــکی تیــم ملــی در مــورد 
وریــا غفــوری داشــتیم. وریــا از ۱0 روز قبــل در 

اختیــار تیــم ملــی بــود، امــا در شــرایط 
او تغییــری ایجــاد نشــده اســت. پــس 
ــا  ــد ب ــرار ش ــت او، ق ــی وضعی از بررس
2 جــراح مشــورت شــود تــا در صــورت 
ــی  ــن جراح ــن بازیک ــوی ای ــاز، زان نی
وریــا  پــای  در صورتــی کــه  شــود. 
ــه عمــل داشــته باشــد  ــاز ب غفــوری نی

ــاه  ــا 3 م ــااًل ت ــای اســتقال احتم ــع راســت پ مداف
قــادر بــه بــازی کــردن بــرای ایــن تیــم نخواهــد بــود. 
ــه  ــادی از فصــل گذشــته را ب غفــوری هفته هــای زی
دلیــل آســیب دیدگــی از دســت داده بــود و حــاال بــه 
ــی مــدت  ــی طوالن ــاره مصدومیت نظــر می رســد دوب

انتظــار بازیکــن کــرد اســتقال را می کشــد. غفــوری 
در هفته هــای گذشــته لیــگ برتــر آمادگــی خوبــی از 
خــود نشــان داده بــود و در صورتــی کــه زانویــش نیاز 
بــه عمــل جراحــی داشــته باشــد، ایــن بدتریــن خبر 
بــرای منصوریــان در ادامــه بازی هــای لیــگ خواهــد 
بــود. غفــوری قبــل از بــازی بــا فــوالد در 
ــدوم  ــم مص ــن تی ــات ای ــی از تمرین یک
ــا حــدی پیــش رفــت  شــد و اوضــاع ت
ــام ایــن  ــور شــد ن ــان مجب کــه منصوری
ــارج  ــتقال خ ــت اس ــن را از لیس بازیک
ــازی  ــت در ب ــوری بعــد از غیب ــد. غف کن
ــه  ــی ب ــان در جــام حذف ــا مــس کرم ب
ــی ملحــق شــدش امــا مصدومیــت  اردوی تیــم مل
شــدید زانــوی وی آنقــدر شــدید بــود کــه نتوانســت 
در تمرینــات شــرکت کنــد و کــی روش مجبــور شــد 
ــی  ــم مل ــه تی ــی را ب ــین ماهین ــای او حس ــه ج ب

دعــوت کنــد.

وریا غفوری سه ماه دور از فوتبال
شــهناز یــاری، ســرمربی تیــم ملــی فوتســال زیــر ۱7 
ــا انتقــاد از اینکــه متاســفانه برخــی  ــوان ب ســال بان
ــا انتشــار برخــی  رســانه ها دنبــال حاشــیه بــوده و ب
اخبــار و یــا عکــس تــاش مســتمر یــک تیــم را زیــر 
ســؤال می برنــد، گفــت: زمانــی کــه عکــس بازیکــن 

مصــدوم در رســانه ها منتشــر شــد، 
تعجــب کــردم. ایــن بازیکــن بــه دلیــل 
ــر نظــر کادر پزشــکی و  ــت زی مصدومی
ــی خــود را  ــارک دوره درمان ــز ایفم مرک
ــیطنت دو  ــه ش ــد. اینک ــپری می کن س
ــازی در تیــم، رســانه ای می شــود،  همب
جــای تعجــب دارد. ایــن بازیکنــان 

و  ۱6 ســال هســتند  تــا  زیــر ۱4  رده ســنی  در 
شیطنتشــان امــری طبیعــی اســت، امــا اینکــه 
ــیه  ــورت حاش ــه ص ــوع ب ــن موض ــه ای ــانه ها ب رس
می پــردازد بــرای مــن جــای ســؤال و تعجــب دارد. 
ــا بــی  ــان ب متاســفانه شــیطنت درون تیمــی بازیکن

مهــری رســانه ها مواجــه شــد. رســانه ای کــردن 
ــا یکدیگــر کــه شــاید در هــر  شــوخی دو بازیکــن ب
ــه ضــرر  ــًا ب ــود دارد، مطمئن ــم وج ــری ه ــم دیگ تی
ــود. وی در پایــان گفــت: آکادمــی  ــوان خواهــد ب بان
ــا امکانــات مناســبی کــه در اختیــار  ملــی فوتبــال ب
ــه  ــرایط را ب ــد، ش ــرار می ده ــا ق تیم ه
ــا در  ــه تیم ه ــرده ک ــم ک ــه ای فراه گون
ــل  ــی کام ــرایط دسترس ــن ش راحت تری
ــند.  ــته باش ــود داش ــات خ ــه احتیاج ب
برنامه هــای  از  برخــی  کــه  زمانــی 
ــه  ــط ب ــا فق ــا روزنامه ه ــی و ی تلویزیون
دنبــال حاشــیه بــوده و نقــاط ضعــف را 
نشــان می دهنــد، مــا هیــچ انتظــاری نبایــد داشــته 
باشــیم. گفتنــی اســت انتشــار حمــل یکــی از 
بازیکنــان تیــم ملــی فوتســال بانــوان زیــر ۱7 ســال 
ــی  ــن حواش ــث ای ــانه ها باع ــوی رس ــا گاری از س ب

شــد.

انتقاد سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان از رسانه ها

شهــــردار اصـفهـــان بــه همــراه 70 خبرنــگار از رســانه های مختلــف شــهر اصفهــان بــــا 
حـضـــور در بیســـت و دومیــن نمایشــگاه مطبوعــات کشــور از غرفــه رســانه های حاضــر 
ــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، مهــدی جمالــی  ــد. ب در ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردن
ــات و  ــگاه مطبوع ــن نمایش ــت و دومی ــف بیس ــای مختل ــور در غرفه ه ــا حض ــژاد ب ن
ــعه  ــات در توس ــر مطبوع ــش مؤث ــه نق ــاره ب ــا اش ــور ب ــری کش ــای سراس خبرگزاری ه
ــهرها  ــتر کان ش ــود در بس ــای موج ــر چالش ه ــانه ها ب ــز رس ــرورت تمرک ــور، ض کش
ــرای  ــردم ب ــوم م ــویق عم ــانه ها در تش ــر رس ــش موثرت ــتار نق ــد و خواس ــادآور ش را ی

ــد. ــان ش ــه اصفه ــهرها از جمل ــای کانش ــیع تر در رویداده ــارکت وس مش
  مطبوعات سه وظیفه کلیدی در بسط شهر خالق دارند

ــاره  شــهردار اصفهــان در جریــان بازدیــد از غرفــه پایــگاه خبــری تحلیلــی تابنــاک درب
ــال  ــک س ــه ی ــک ب ــت: نزدی ــار داش ــان اظه ــهری اصفه ــت ش ــازه مدیری ــرد ت رویک
می شــود کــه اصفهــان بــه شــبکه شــهرهای خــاق جهــان پیوســته و همیــن خاقیــت، 
مســیر رفــع برخــی از معضــات شــهری شــده اســت. وی یکــی از مهمتریــن عناصــر 
ــهرهای  ــرط ش ــتین ش ــرد: نخس ــد ک ــت و تاکی ــات دانس ــاق را مطبوع ــهرهای خ ش
خــاق، توســعه مشــارکت شــهروندان در اداره شــهر بــا ارائــه نظــرات و ایده هــا اســت و 
نخســتین نقــش آفرینــی مطبوعــات در توســعه مشــارکت شــهروندان، انعــکاس نظرات 
ــان  ــا بی ــژاد ب ــد. جمالی ن ــهر می باش ــدن در ش ــی ش ــرای عملیات ــا ب ــای آنه و ایده ه
ــگان از مســائل  ــال شــهر خــاق، تحلیــل نخب اینکــه دومیــن وظیفــه مطبوعــات در قب
ــه جامعــه نخبــگان، بهتریــن  ــه خاطــر نزدیکــی ب شــهری اســت، افــزود: مطبوعــات ب
جریــان رســمی تحلیــل شــهر را می تواننــد مدیریــت کننــد. وی ادامــه داد: بــا همیــن 
تحلیل هــا می تــوان نــکات خاقــی را بــرای اداره شــهر شناســایی کــرده و بــه راه هــای 
جدیــد دســت پیــدا کــرد، در نتیجــه می تــوان مطبوعــات را بــه عنــوان بــازوی قدرتمنــد 
مدیریــت شــهری معرفــی کــرد. وی ســومین نقــش مطبوعــات در برابــر شــهر خــاق را 
بســط گفتمــان شــهر خــاق عنــوان و متذکــر شــد: این گفتمــان حکــم روح و روان شــهر 
را دارد و شــهروندان را نســبت بــه مســیر حرکــت خاقیــت و نــوآوری در شــهر، حســاس 
و دارای تعامــل می کنــد؛ مبانــی فکــری و نظــری شــهر خــاق، تولیــد کننــده گفتمانــی 
هســتند کــه نــگاه کالبــدی را بــه انســانی بــدل می کنــد. شــهردار اصفهــان خاطرنشــان 
کــرد: مطبوعــات بــا تبییــن و تکــرار ایــن گفتمــان را نهادینــه می کننــد، از جهتــی دیگــر 
ــز ایجــاد  ــد ســویه نی ــردم گفتمــان چن ــا م ــد ســویه رســانه ها ب ــاط چن ــل ارتب ــه دلی ب

ــهری  ــت ش ــهروندان و مدیری ــان ش ــاط می ــراری ارتب ــل برق ــود عام ــه خ ــود ک می ش
می گــردد. وی بــا بیــان اینکــه خوانــش مجــدد شــهرها و بــه ویــژه کهــن شــهری ماننــد 
اصفهــان فرآینــد ارتبــاط بــا شــهروندان را تســهیل می کنــد، یــادآور شــد: خوانــش شــهر، 
ــم مخاطــب  ــع فه ــه در واق ــوده ک ــون شــهری ب ــان ادراک فضاهــای شــهری و مت هم
ــه ای  ــه گون ــودن اتمســفر نگاشــته شــده درون متــن شــهرها می باشــد، ب ــادار ب از معن
کــه بــا گذشــت زمــان پیونــدی خــاص بــا ارزش هــای پایــدار و خاطــرات شــهر برقــرار 
ــز خوانش هــای  ــان نی ــاز نقــد و اصــاح توســعه اصفه ــم پیــش نی ــه حت می شــود و ب
ــا رســانه های  ــا تعامــل تنگاتنــگ ب ــوع دیدگاه هــا ب ــوده و هســت و ایــن تن مختلــف ب

دلســوز و صــادق محقــق خواهــد شــد.
    سه شنبه های بدون خودرو در اصفهان ادامه دارد

شــهردار اصفهــان در ادامــه بازدیــد از نمایشــگاه مطبوعــات میهمــان غرفــه همشــهری 
ــواره  ــت: کان شــهرها هم ــن رســانه گف ــگار و مســئول ای ــا خبرن ــو ب شــد و در گفت وگ
تهدیدهــا و فرصت هــای مشــترکی دارنــد کــه بــه همیــن دلیــل شــهرداران کانشــهرها 
همــواره و بــه طــور مســتمر بایــد بــا یکدیگــر تبــادل افــکار کــرده و از تجــارب موفــق هــم 
ــت  ــان ســخن گف ــژه شــهرداری اصفه ــات وی ــا و اقدام ــد. وی از برنامه ه اســتفاده کنن
و افــزود: بــرای حــل بحــران آلودگــی هــوا در اصفهــان کارهــای ویــژه ای انجــام شــده 
اســت کــه یکــی از آنهــا سه شــنبه های بــدون خــودرو اســت و ایــن اقــدام شــامل حــال 
ــر رویکــرد  ــان عــاوه ب ــده هــم می شــود. وی ادامــه داد: رویکــرد شــهرداری اصفه آین
اجتماعــی رویکــرد دانــش محــوری نیــز هســت. جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه بــه اعتقــاد 
ــه توســعه حجمــی  مــن یکــی از اقدامــات مهــم شــهردار تهــران اعتقــاد خــاص وی ب
فضــای ســبز شــهر تهــران اســت کــه ایــن مهــم مدنظــر مــا در شــهرداری اصفهــان نیــز 
قــرار دارد و بیــن شــهرداری تهــران و شــهرداری اصفهــان هــم افزایــی خوبی وجــود دارد.

    شهرداری اصفهان یک سوم هزینه ساخت مساجد را پرداخت می کند
ــید و در  ــتان رس ــزاری شبس ــه خبرگ ــه غرف ــگاه ب ــان از نمایش ــهردار اصفه ــد ش بازدی
ــرد  ــادآور شــد: عملک ــه داشــت، ی ــن مجموع ــا مســئوالن رســانه ای ای ــه ب نشســتی ک
ــت  ــب موقعی ــه تناس ــت و ب ــکل نیس ــک ش ــه ی ــاجد ب ــاخت مس ــهرداری ها در س ش
ــه  ــان اینکــه ب ــا بی ــه ایــن موضــوع توجــه می شــود. وی ب جغرافیایــی و ضرورت هــا ب
طــور مثــال شــهرداری اصفهــان یــک ســوم هزینــه خریــد مســاجد را متقبــل می شــود، 
افــزود: ســالیانه بخشــی از هزینــه تعمیــر و بازســازی مــدارس نیــز در بودجه شــهرداری 
ــتر  ــان در بیش ــهرداری اصفه ــرد: ش ــه ک ــژاد اضاف ــود. جمالی ن ــاظ می ش ــان لح اصفه
مــوارد 25 میلیــون تومــان بــرای ســاخت هــر مســجد در ایــن شــهر پرداخــت می کنــد 
ــل می شــود. وی  ــا را متقب ــای ســاخت آنه ــت، هزینه ه ــد نوب ــز در چن ــه گاهــی نی البت
ــان، شــهرداری بودجــه بهتــری  ــه »توســعه مســجد محــور« اصفه ــا توجــه ب گفــت: ب
ــن شــهر اختصــاص می دهــد،  ــرای ســاخت مســاجد در مناطــق جدیدالتاســیس ای ب
همچنیــن گاهــی تمــام هزینه هــای ســاخت و تجهیــز برخــی مســاجد در ایــن مناطــق 

ــود. ــت می ش ــان پرداخ ــهرداری اصفه ــط ش توس
    اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها بهتر اجرا می شود

ــدار  ــا دی ــا آنه ــژاد ب ــدی جمالی ن ــه مه ــود ک ــر رســانه ای ب ــزاری رســا دیگ ــه خبرگ غرف
داشــت و دربــاره فعالیت هــای فرهنگــی شــهرداری اصفهــان بــه گــپ و گفــت نشســت 
و جمالی نــزاد تاکیــد کــرد: شــهرداری اصفهــان از ســال های بســیار دور در عرصــه 
فرهنگــی ورود پیــدا کــرده و اقدامــات فرهنگــی بســیاری را در کنــار اقدامــات خدماتــی 
انجــام داده اســت و رویکــردش ایــن بــوده کــه شــهرداری تنهــا یــک دســتگاه خدماتــی 
نیســت، بلکــه یــک دســتگاه خدماتــی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت. وی ادامــه داد: 
ــه شــهرداری  ــد ک ــوان می کن ــر گذاشــته و عن ــک گام هــم جلوت ــان ی شــهرداری اصفه
نــه تنهــا یــک دســتگاه خدماتــی و فرهنگــی اســت بلکــه یــک دســتگاه دانــش محــور 

ــان  ــا بی ــژاد ب ــد. جمالی ن ــل کن ــروت تبدی ــه ث ــش را ب ــد دان ــه می توان ــت ک ــم هس ه
اینکــه شــهرداری اصفهــان در رویکــرد ســوم خــود بــه اقتصــاد مقاومتــی بســیار کمــک 
ــه نیــم  ــه فاصل ــوان نخســتین شــهر در کشــور شــاید ب ــه عن ــد، تصریــح کــرد: ب می کن
ســاعت بعــد از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی را در کان شــهر 
اصفهــان بــه عنــوان نخســتین شــهر کشــور راه انــدازی کردیــم. وی اضافــه کــرد: در ایــن 
قــرارگاه چندیــن کمیتــه تشــکیل شــده و خوشــبختانه بــه عنــوان نخســتین شــهر بحــث 
اقتصــاد مقاومتــی را در دســتور کار خــود قــرار داده ایــم. جمالــی نــژاد قابلیــت تبییــن 
ــای  ــزود: مأموریت ه ــرد و اف ــف ک ــژه توصی ــهرداری ها وی ــی را در ش ــاد مقاومت اقتص
شــهرداری ها بســیار متنــوع و زیــاد اســت و بــه نظــرم بهتــر از هــر جــای دیگــر اقتصــاد 
مقاومتــی می توانــد جــواب دهــد، شــهرداری ها بــه دلیــل اینکــه دســتگاه های 
خودکفایــی هســتند و مدیریــت هزینــه و درآمــد در آنهــا توأمــان اســت، معنــای اقتصــاد 
ــد  ــان بازدی ــد. وی در پای ــان می ده ــود را نش ــر خ ــوده و بهت ــر ب ــی ملموس ت مقاومت
خــود از خبرگــزاری رســا گفــت: در مجمــوع در شــهرداری اصفهــان اقدامات بســیارخوبی 
صــورت گرفتــه اســت و فکــر می کنــم کــه ایــن اقدامــات می توانــد الگویــی بــرای ســایر 

شــهرها و کان شــهرهای کشــور باشــد.
    نگاه به مدیریت شهری در کشور نگاه کالبدی است

خبرگــزاری ایمنــا دیگــر رســانه ای کــه مــورد بازدیــد شــهردار اصفهــان قــرار گرفــت و بیان 
داشــت: در تفکــر کالبــدی، مطبوعــات نقــش ابــزاری بــرای مدیریــت شــهری خواهنــد 
ــا  ــی می شــوند، ت ــت شــهری تلق ــی مدیری ــغ و معرف ــرای تبلی ــزار ب ــن اب داشــت و ای
ــده  ــک و زن ــانی، ارگانی ــگاه انس ــه ن ــد. وی ب ــتر کنن ــدی را بیش ــعه کالب ــت توس حرک
ــت  ــرای مدیری ــوری ب ــو مح ــش عض ــگاه نق ــن ن ــرد: ای ــد ک ــاره و تاکی ــات اش مطبوع
شــهری دارد ماننــد چشــم کــه بیننــده و رصــد کننــده اســت. جمالی نــژاد افــزود: اگــر از 
همیــن امــروز بــه ســوی ایــن نــگاه نرویــم در آینــده از شــهرهای مــا تنهــا کالبــد باقــی 
می مانــد. شــهردار اصفهــان در پایــان گفــت: مطبوعــات بایــد پیشــگامان رســاندن نــگاه 

انســانی بــه شــهرها باشــند.
    فعالیت رسانه های محلی تأثیر بسزایی در ارتقای فرهنگ شهروندی دارد

بازدیــد از روزنامــه اصفهــان زیبــا از دیگــر رســانه هایی بــود کــه شــهردار بــه آنجــا رفــت 
ــگ  ــای فرهن ــزایی در ارتق ــه س ــر ب ــی تأثی ــانه های محل ــت رس ــد: فعالی ــادآور ش و ی
شــهروندی دارد. وی تاکیــد کــرد: در نظــر داریــم رســانه های محلــی را از لحــاظ کمــی و 
کیفــی توســعه دهیــم و ویــژه رســانه های محلــی حــس تعلــق شــهروندان بــه شــهر را 

افزایــش داده و باعــث اعتمادســازی بیــن مــردم و شــهرداری شــویم.

تشریح آخرین وضعیت احیای زاینده رود
مهــدی جمالی نــژاد در بازدیــد از خبرگــزاری ایلنــا، آخریــن وضعیــت احیــای زاینــده رود، 
ــی  ــه باق ــد شــهرداری در 7 ماه ــای جدی ــرو و اولویت ه ــد مت ــاز جدی ــرداری از ف بهره ب

مانــده عمــر دولــت را تشــریح کــرد.
    میراث فرهنگی و بودجه، همچنان چالش های اصلی مترو اصفهان

ــوص  ــات در خص ــگاه مطبوع ــردا در نمایش ــه ف ــور در غرف ــا حض ــان ب ــهردار اصفه ش
آخریــن وضعیــت قطــار شــهری اصفهــان بــه ســؤاالت خبرنــگار فــردا پاســخ داد. مهدی 
جمالی نــژاد در خصــوص آخریــن وضعیــت متــرو اصفهــان و دلیــل بــه طــول انجامیــدن 
ایــن پــروژه گفــت: »اولیــن مطالعــات حمــل و نقــل ریلــی قطــار شــهری و متــرو در بین 
کان شــهرهای کشــور 53 ســال پیــش در اصفهــان انجــام شــده اســت. امــا متاســفانه 
ــن  ــم؛ ای ــرداری می کنی ــم از آن بهره ب ــه داری ــن کان شــهرهایی هســتیم ک جــزو آخری
شــاید بیشــتر از همــه بــه خاطــر مباحــث میــراث فرهنگــی بــوده اســت کــه تصمیــم 
گیری هــا در زمانهایــی بــه نوعــی زاویــه داشــته بــا مســائل میــراث فرهنگــی مثــل عبــور 
خطــوط متــرو از خیابــان چهاربــاغ و ســی و ســه پــل کــه موجــب شــده ایــن پــروژه در 
شــهر اصفهــان بــا کنــدی و چالــش پیــش بــرود. وی بــا اشــاره بــه شکســتن طلســم 
متــرو اصفهــان در ســال گذشــته بــا افتتــاح فــاز اول آن گفــت: »خوشــبختانه یکــی از 
ــوده اســت،  ــم قطــار شــهری ب ــده و همکاران ــت بن ــن اولویت هــا در دوره فعالی مهمتری
ــه می شــود و  ــر زمیــن مــی رود و آنجــا هزین ــه زی ــی مــا ب ــی اصــل بودجــه عمران یعن
شــاید از مظلومیــت مدیــران یــک دوره اســت کــه نتیجــه ایــن هزینه هــا همــان زمــان 
جلــوی چشــم نیســت کــه دیــده شــود، امــا ســرانجام ســال گذشــته بــا همــت عزیــزان 
همــکار مــا مــردم اصفهــان ســوار قطــار شــهری شــدند و بــا راه انــدازی فــاز اول آن در 
ســال گذشــته و فــاز دوم آن در هفتــه گذشــته، طــی ایــن مــدت خــط اصلــی شــمال بــه 
جنــوب شــهر اصفهــان از ایســتگاه قــدس در خانــه اصفهــان تــا ایســتگاه دفــاع مقــدس 
در بــاالی صفــه تکمیــل می شــود کــه فــاز ســوم آن ســال آینــده افتتــاح خواهــد شــد.

شــهرداری اصفهــان در جریــان بازدیــد خــود از بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی 
ــای اقتصــاد، ســایه، ۱9 دی،  ــردا، دنی ــه رســانه های نســل ف ــات کشــور در غرف مطبوع
جهــان اقتصــاد، آســیا، اطاعــات، کیهــان، شــاخه ســبز، صاحــب نیــوز، نماینــده، حــوزه 
نیــوز، هنرآنایــن، مثبــت نیــوز و بســیاری از رســانه های دیگــر نیــز حضــور داشــته و بــا 
مســئوالن ایــن رســانه ها بــه گــپ و گفــت نشســتند و پاســخگوی ســؤال خبرنــگاران 

بودند.

بازدید شهردار اصفهان از محل بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور 

مطبوعات کلید شهر خالق
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ـــمـــاره 295 ســـــال دوم              ݡسݒ

 ســخنگوی نیــروی انتظامــی گفــت:  مشــمولین خدمــت 
ســربازی کــه ۸ ســال از غیبــت آن هــا می گــذرد تنهــا تــا 
پایــان ســال فرصــت خواهنــد داشــت کــه در ایــن طــرح 
ــا پرداخــت جریمــه، کارت معافیــت  ثبــت نــام کــرده و ب
ــن طــرح اجــرا  ــده ای ــد. احتمــااًل ســال آین دریافــت کنن

نمی شــود.
    خدمت رسانی به زائران

ســردار ســعید منتظرالمهــدی ســخنگوی نیــروی انتظامی 
ــروی  ــدات نی ــه تمهی ــاره ب ــا اش ــری ب ــت خب در نشس
انتظامــی بــرای اربعیــن گفــت: نیروهــای پلیــس بــرای 
ــه  ــران، شــلمچه و چذاب ــرز مه ــراری نظــم در ســه م برق
حضــور دارنــد. وی ادامــه داد: نیروهــای پلیــس راهــور در 
جــاده هــاو مرزبانــان در مــرز آمــاده خدمــت بــه زائــران 
هســتند. بــه گفتــه ســخنگوی ناجــا امســال شــرط عبــور 
از مــرز داشــتن گذزنامــه و ویــزای معتبــر اســت. افزایــش 
ــی طــی روزهــای  ۲۰۰ درصــدی خــروج از مرزهــای زمین

ــوده اســت. اخیــر مشــهود ب
    افزایش 68 درصدی صدور گذرنامه

منتظرالمهــدی از افزایــش 6۸ درصــدی صــدور گذرنامــه 
 خبــر داد و افــزود: در 5۰ روز گذشــته بــک میلیــون 
و ۲۰۰ هــزار گذرنامــه صــادر شــده اســت. بــرای تســهیل 
ــس + 1۰  ــز پلی ــن مراک ــم اربعی ــران در مراس ــور زائ حض
تــا آخــر آبــان بــا افزایــش ســاعت کار تــا ســاعت ۲۰ بــه 
ــد.  ــه می دهن ــات ارائ ــه خدم ــت گذرنام ــان دراف متقاضی

ــش  ــاعت کار افزای ــن س ــی دارد ای ــس آمادگ ــه پلی البت
یابــد.

    سالح سرد
وی در خصــوص قتــل بــا ســاح ســرد گفــت: در شــش 
ــاح  ــا س ــور ب ــای کش ــد قتل ه ــال 36 درص ــه امس ماه

ــت. ــرد رخ داده اس س
    آمار تلفات جاده ای

منتظرالمهــدی بــا اشــاره بــه آمــار تلفــات جــاده ای، تاکید 

کــرد: در نیمــه نخســت امســال تلفــات رانندگــی نســبت 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل 3 درصــد کاهــش یافتــه  ب
اســت. 73 درصــد جانباختــگان در جاده هــا جــان خــود 
ــن  ــی راکبی ــات رانندگ ــد تلف ــت داده و ۸۰ درص را از دس

ــد. ــاده بوده ان ــران پی ــا و عاب موتوره
    خرید سربازی

ــرد و  ــاره ک ــربازان اش ــت س ــد غیب ــرح خری ــه ط وی ب
ــال از  ــه ۸ س ــربازی ک ــت س ــمولین خدم ــزود: مش اف

ــت  ــال فرص ــان س ــا پای ــا ت ــذرد تنه ــا می گ ــت آن ه غیب
ــرده و  ــام ک ــت ن ــرح ثب ــن ط ــه در ای ــت ک ــد داش خواهن
ــد.  ــت کنن ــت دریاف ــه، کارت معافی ــت جریم ــا پرداخ ب
ســخنگوی ناجــا تاکیــد کــرد: احتمــااًل ســال آینــده ایــن 

طــرح اجــرا نمی شــود.
    تشکیل شورای عالی تحول

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: تشــکیل 
شــورای عالــی تحــول در کانتری هــا بــا 6 کمیتــه 
ــوده  ــا ب ــتور ناج ــای در دس ــه برنامه ه ــی از جمل تخصص

ــت. اس
    پزشک تبریزی

ــه  ــر داد ک ــی خب ــف خودروهای ــایی و توقی وی از شناس
بیــش از یــک میلیــون تومــان خافــی پرداخــت نشــده 
ــا  ــن خودروه ــان ای ــرای صاحب ــرد: ب ــح ک ــد و تصری دارن
پیامــک ارســال شــده اســت تــا قبــل از توقیــف نســبت 
بــه پرداخــت جرائــم اقــدام کننــد. منتظرالمهــدی در مــورد 
ــه  اقدامــات ناجــا در پرونــده دکتــر صلحــی کــه متهــم ب
قتــل اعضــای خانــواده اش اســت، گفــت: درپرونــده 
ــام  ــی را انج ــز اقدامات ــان تبری ــزی کارآگاه ــک تبری پزش
ــا  ــتگاه قض ــار دس ــات در اختی ــن اطاع ــد و ای داده بودن
ــا  ــه م ــا ب ــتگاه قض ــه دس ــن رابط ــت. در همی ــرار گرف ق
ــده  ــای پرون ــدن زوای ــخص نش ــا مش ــه ت ــرد ک ــام ک اع
اطــاع رســانی صــورت نگیــرد و بافاصلــه بعــد از تکمیــل 
پرونــده موضــوع از ســوی دادســتانی اطاع رســانی شــد.

ناجا اعالم کرد:

آخرین فرصت برای خرید سربازی

 تأثیر »صبحانه« در خالقیت و

 یادگیری کودکان
اطفــال  متخصــص  یــک 
گفــت: اغلــب کــودکان در 
الگوپذیــر  خــوردن،  غــذا 
والدیــن خــود هســتند و اگر 
پــدر و مــادر صبحانــه مرتــب 
وعــده  ایــن  یــا  نخورنــد 
کننــد،  حــذف  را  غذایــی 
کــودکان نیــز از والدیــن خــود الگوبــرداری کــرده و ایــن 
ــه بیماری هــای  عــادت نادرســت در درازمــدت منجــر ب
ــعیده  ــود. س ــتخوان می ش ــی اس ــه و پوک ــوء تغذی س
میــری افــزود: خــوردن صبحانــه در افزایــش یادگیــری 
ــان کــرد:  ــذار اســت. وی بی ــودکان تاثیرگ ــت ک و خاقی
توجــه بــه تغذیــه کــودکان یــک اصــل مهــم در زندگــی 
ــد  ــدو تول ــان ب ــودک از هم ــت ک ــه درس ــت و تغذی اس
می توانــد جلــوی بــروز بســیاری از اختــاالت ذهنــی و 
روانــی کــودکان را در ســن بزرگســالی از بیــن ببــرد. وی 
افــزود: در غــذا دادن بــه کــودکان بایــد اصولــی را رعایت 
و برنامه هــای خاصــی را تدویــن و اجــرا کــرد؛ بــه 
ــوی  ــالم و مق ــی س ــوع غذای ــت تن ــه رعای ــه ای ک گون
بــرای کــودک بســیار مؤثــر خواهــد بــود. بــه گفتــه وی، 
در صورتــی کــه کــودکان نســبت بــه غــذا خــوردن 
بی اشــتها باشــند، ســعی شــود بــرای تشــویق آنهــا بــه 
خــوردن از غــذای مــورد عاقــه آنهــا اســتفاده شــود. وی 
ــدان  ــه فرزن ــه صبحان ــد ب ــن بای ــان گفــت: والدی در پای
دقــت  غذایــی  وعده هــای  دیگــر  از  بیــش   خــود 

کنند. 

کنکور بالی جان آموزش و پرورش
ــو در  ــد کاری ن ــر آمــوزش و پــرورش: معتقــدم بای وزی
ایــن وزارتخانــه انجــام داد و نــگاه دیگــری بــر مدیریــت 
ــرورش حاکــم کــرد. فخرالدیــن احمــدی  آمــوزش و پ
ــترده  ــرورش گس ــوزش و پ ــزود: آم ــتیانی اف دانش آش
ــل  ــت. از داخ ــن اس ــای مزم ــار درده ــده و دچ و پیچی
و بیــرون بــه آمــوزش و پــرورش انتقــاد دارنــد و نــگاه 
انتقــادی علیــه همــه چیــز و همــه در آمــوزش و پرورش 
حاکــم اســت و ضــروری اســت کــه یــک تغییــر نــگاه و 
بینــش ایجــاد کنیــم. دانــش آشــتیانی کنکــور را بــای 
بزرگــی کــه نصیــب سیســتم آمــوزش و پــرورش شــده 
دانســت و گفــت: بــازار ســیاه آمــوزش در ایــن قســمت 
فعــال اســت و بــه شــدت از اینکــه می بینــم حتــی در 
ــرم  ــج می ب ــع می شــود رن ــور توزی ــب کنک دبســتان کت
ــاء وارد  ــوز و اولی ــش آم ــه دان ــادی ب ــار زی ــرا فش  زی

می کند.

اخبار کوتاه

افزایش آمار تولد در کشور
معــاون درمــان وزارت بهداشــت، 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
گفــت: آمــار تولــد در یــک و نیــم 
ــم درصــد  ســال گذشــته 4 و نی
اســت.  داشــته  رشــد 
ــان  ــاون درم ــی مع محمدآقاجان
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در مراســم افتتاح 
714 واحــد تــک نفــره زایمــان طبیعــی در سراســر کشــور بیــان 
ــاغ  ــد و اب ــت جدی ــال سیاس ــه دنب ــت ب ــرد: وزارت بهداش ک
مقــام معظــم رهبــری در مــورد رشــد موالیــد در کشــور، 
همــواره تــاش داشــته تــا در ایــن موضــوع مهــم جامعــه عمل 
بپوشــاند کــه گــواه ایــن موضــوع نیــز ایجــاد بســترهای زایمــان 
ــاردار اســت و هــدف از  رایــگان و توانمنــد ســاختن مــادران ب
اجــرای ایــن طــرح ایجــاد فضــای آرام و امــن بــرای مــادران 
اســت تــا بتواننــد پــدر و مــادر شــاهد تولــد فرزندخــود باشــند. 
ــال  ــم س ــک و نی ــد در ی ــار تول ــت: آم ــار داش ــی اظه آقاجان
ــاش  ــه ت ــت ک ــته اس ــد داش ــد رش ــم درص ــته 4 و نی گذش
ــان  ــره زایم ــک نف ــد ت ــت 16۰۰ واح ــان دول ــا پای ــم ت می کنی
طبیعــی در کشــور اجــرا کنیــم.وی تصریــح کــرد: ایــن در حالی 
ــک  ــد ت ــرداری از 714 واح ــاهد بهره ب ــروزه ش ــه ام ــت ک اس
نفــره در 13۲ شــهر هســتیم. معــاون درمــان وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی اضافــه کــرد: خوشــبختانه ســاخت 
ــم  ــه ه ــی ک ــود در حال ــوار ب ــته دش ــی در گذش ــوک زایمان بل

اکنون توانسته ایم این امر را محقق کنیم.

لزوم معاینه دهان و دندان دانش آموزان
ــش  ــر ش ــت ه ــت: الزم اس ــک گف ــدان پزش ــراح دن ــک ج ی
مــاه یکبــار توســط دنــدان پزشــک یــا بهداشــت کار، معاینــات 
کامــل دهــان دانــش آمــوزان و معاینــات ماهانــه آنهــا 
ــدی  ــر محمدمه ــود. دکت ــام ش ــت انج ــی بهداش ــط مرب توس
در  کاربــردی  روش هــای  بــا  رابطــه  در  ســاالری صدیق 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــدان ســالم اظه ــون داشــتن دن ــدارس پیرام م
روش هــا شــامل آمــوزش مــداوم، معاینــه، معالجــه، تغذیــه و 
فلورایدتراپــی اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تکــرار و آمــوزش 
مــداوم ســبب ملکــه شــدن مطالــب بهداشــتی در ذهــن افــراد 
ــان  ــوزش مربی ــزود: آم ــوزان می شــود، اف ــش آم ــژه دان و بوی
ــان و  ــت کار ده ــا بهداش ــک ی ــدان پزش ــط دن ــت توس بهداش
دنــدان و همچنیــن آمــوزش تمامــی معلمــان بــا اســتفاده از 
روش هــای نمایشــی و فیلــم و اســاید از جملــه راه هــای مؤثر 
تلقــی می شــوند. ســاالری صدیــق بیــان کــرد: توصیــه بیشــتر 
بــه دســت انــدرکاران رادیــو و تلویزیــون اســت کــه بــرای تهیــه 
برنامه هــای صحیــح بهداشــتی از روش هــای هنــری و اجــرای 
نمایــش، داســتان، شــعر، نقاشــی و برگــزاری مســابقات 
 بهداشــتی در زمینــه بهداشــت دهــان و دنــدان اســتفاده

 کنند.

اخبار کوتاه

ارزش هــای  نشــر  و  آثــار  حفــظ  بنیــاد  رئیــس 
تشــییع  گفــت:  اصفهــان  اســتان  مقــدس   دفــاع 
آبــان   ۲7 پنجشــنبه  روز  صبــح  در  شــهید گمنــام   5
از مســجد نوربــاران و خیابــان ۲۲ بهمــن بــه ســمت 
باغ مــوزه  در  و  بــود  خواهــد  غدیــر  بــاغ   ورودی 

ســپرده  خــاک  بــه  مقــدس  دفــاع 
می شــوند. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، 
ســردار مجتبــی شــیروانیان صبــح دیــروز در 
ــهید  ــن 5 ش ــییع و تدفی ــتاد تش ــه س جلس
 گمنــام اظهــار کــرد: بــه جهــت گرامیداشــت 
ــردم  ــار م ــه و ایث ــالروز حماس ــان س ۲5 آب
اصفهــان، شــب های ۲5 و ۲6 آبــان مــاه 

ــزار  ــاران برگ ــجد نورب ــام در مس ــهید گمن ــور 5 ش ــا حض ب
می شــود. وی افــزود: برنامــه از نمــاز مغــرب و عشــا 
آغــاز شــده و بــه مــدت ۲ ســاعت ادامــه دارد امــا مســجد 
بــه جهــت تجدیــد میثــاق بــا شــهدا تــا ســاعت 1۲ شــب 
بــاز اســت. رئیــس بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع 

مقــدس اســتان اصفهــان بــه تشــییع شــهدا در صبــح روز 
پنجشــنبه ۲7 آبــان هــم اشــاره کــرد و گفــت: این 5 شــهید 
گمنــام از مســجد نوربــاران و خیابــان ۲۲ بهمــن بــه ســمت 
ورودی بــاغ غدیــر تشــییع شــده و در باغ مــوزه دفــاع 
مقــدس بــه خــاک ســپرده می شــوند. شــیروانیان هــدف 
ــت  ــر پاسداش ــاوه ب ــهدا را ع ــییع ش از تش
۲5 آبــان، جــاری کــردن فضــای اربعیــن در 
ســطح شــهر دانســت و گفــت: کســانی کــه 
فرصــت حضــور در پیــاده روی عظیــم اربعین 
ــا شــرکت در  ــد ب ــد می توانن ــدا نکرده ان را پی
مراســم تشــییع 5 شــهید گمنــام بــا شــهدا 
پایــان  در  وی  ببندنــد.  دوبــاره  میثاقــی 
ــتان ها  ــر شهرس ــهدا در دیگ ــییع ش ــرد: تش ــان ک خاطرنش
بــا حضــور تمــام مــردم شــهر اتفــاق می افتــد و امیدواریــم 
ــح، شــوری در شــهر حاصــل شــود  ــزی صحی ــا برنامه ری ب
ــته  ــری داش ــور حداکث ــهدا حض ــییع ش ــردم در تش ــا م  ت

باشند.

ــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور  ــاون ام مع
ــودکان  ــک از ک ــر ی ــد ه ــزان درآم ــوص می در خص
کار و خیابــان در طــول شــبانه روزگفــت: بــر اســاس 
مطالعــات صــورت گرفتــه کــودکان کار و خیابــان 
روزانــه ۲۰ تــا 1۰۰ هــزار تومــان درآمــد دارنــد و 

روزانــه  درآمــد  میانگیــن  می تــوان 
ــان  ــزار توم ــا 4۰ ه ــودکان کار را 3۰ ت ک
مســعودی  حبیــب هللا  اعــام کــرد. 
فریــد ضمــن تاکیــد بــر سرپرســت 
و  کــودکان کار  از  درصــد   ۹۰ داشــتن 
خیابــان اظهــار کــرد: همچنیــن بــر 
و  شــده  انجــام  مطالعــات  اســاس 

ــد  ــان ۹۰ درص ــودکان کار و خیاب ــت ک ــی وضعی بررس
از ایــن کــودکان دارای خانــواده بــوده و تنهــا 1۰ درصــد 
ــه  ــه ب ــاع بیگان ــا کــه بیشــتر جــزو کــودکان اتب از آنه
شــمار می آینــد بی سرپرســت هســتند. وی در ادامــه 
ــان از  ــودکان کار و خیاب ــب ک ــه اغل ــان آنک ــن بی ضم

می شــوند  تهــران  وارد  محــروم  شهرســتان های 
اظهــار کــرد: تعــداد قابــل توجهــی از کــودکان خیابانــی 
جملــه  از  محــروم  شهرســتان های  و  اســتانها  از 
اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه تهــران می آینــد. 
ــی ســازمان بهزیســتی کشــور  ــور اجتماع ــاون ام مع
همچنیــن تاکیــد کــرد: خانواده هــای 
ــری وارد  ــدی گ ــدف تک ــا ه ــروم ب مح
ــر  ــن خاط ــه ای ــده و ب ــران ش ــهر ته ش
ــری در  ــدی گ ــرای تک ــا ب ــه فرصت ه ک
ــل  ــد قاب ــم اســت، در آم پایتخــت فراه
ــد  ــد. فری ــت می آورن ــز بدس ــی نی توجه
 در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس
 آییــن نامــه ســاماندهی کــودکان کار و خیابــان، 
تعییــن فضــا بــرای نگهــداری و ســاماندهی کــودکان 
کار بــر عهــده شــهرداری ها اســت و شــهرداری تهــران 
نیــز در ایــن زمینــه بایــد بــا ســازمان بهزیســتی 

ــد. ــته باش ــکاری داش هم

میانگین درآمد کودکان کارتشییع 5 شهید گمنام 27 آبان در اصفهان

حتما بخوانید!
تأثیر »صبحانه« در خالقیت و یادگیری...

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 13۹56۰3۰۲۰۲3۰۰۰۹۲6مورخ 13۹5/۰7/۲۹ خانم نرگس کمالی    به شماره شناسنامه 
1۰5 کدملی 1۲۹۰331۸63صادره از اصفهان  فرزند محمد   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹57/64 
متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲ فرعی از 35۹7 - اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/۸/4
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۸/1۹ 

شماره : ۲۲۹۸۰ / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
آگهی حذف ثمینه اعیانی

نظر به اینکه خانمها مریم امامی و اعظم امامی مالک  ششدانگ دو باب منزل مسکونی   پاک 3۸۸5  واقع در 
بخش یک )به استثناء بهای ثمینه اعیانی  که متعلق به ورثه فاطمه تاجداری است( و به نام نامبردگان در جریان 
ثبت میباشد و حسب اظهار مالکین فوق اطاعی از آدرس و نشانی مالک بهای ثمینه اعیانی ندارند و برابر مقررات 
قانونی تقاضای حذف ثمینه اعیانی پاک مذکور را نموده اند و طبق نظر کارشناس بهای  ثمینه اعیانی دو باب منزل 
مسکونی بمبلغ 345۰۰۰۰۰ ریال و 3۹5۰۰۰۰۰ ریال میباشد تقاضای موضوعی را طبق تبصره 1 ماده 1۰5 قانون اعیانی 
می باشد لذا چنانچه که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع 
حق باشد ظرف مدت یکماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح 

دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید
 مهدی صادقی وصفی

سرپرست ثبت اسناد گلپایگان
م الف 417

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله  پاک شماره 5۲6/۲4۲ واقع در پیربکران بخش 
۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7۰۰۲11۰ -13۹5/4/۲1 در اجرای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای شبانعلی بکرانی باالنی فرزند عباسعلی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 13۹5/۹/۲۰ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ 

روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار : 13۹5/۸/1۹ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون خانم فرخنده علی جانیان مالک نیم دانگ مشاع از ششدانگ پاک 151۹۰/۸5۰5واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یکدانگ 
و نیم مشاع پاک مزبور که در صفحه 61 دفتر 4۰5 اداره جنوب بنام خانم عصمت محسنی کوپائی ثبت و سند به 
شماره ۸۰5۰۲۰ صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب سند انتقال 7۸176 مورخه 35/11/۲4 دفتر 4 اصفهان به 
مهدی علی جانیان انتقال و طی سند انتقال شماره 5441۲ مورخه 6۲/1۲/۰1 دفتر 31 به آقای محمد مهدی حیدری 
انتقال طی سند انتقال شماره 76۹76 مورخه 6۸/۹/16 دفتر 76 اصفهان به محمد علیجانیان انتقال و از طرف 
ایشان بموجب سند انتقال 1۰6133 مورخه ۸۲/6/۲3 یکدانگ از مورد ثبت و طی سند 1۰۸477 مورخه ۸4/7/۲1 
نیم دانگ مشاع طی دو سند جمعا یکدانگ و نیم مشاع به خانم فرخنده علی جانیان انتقال قطعی گردیده است 
که نسبت به یدانگ مشاع آن در صفحه 44۰ دفتر ۲۹۲ ثبت وسند صادر گردیده است و نسبت به نیم دانگ دیگر 
ذیا ثبت گردیده است و اعام نموده بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره 
یک اصاحی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 شماره : ۲3۹۹6/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
مسعود توکلی و امنه کریمیان طبق تقاضای وارده به شماره ۸3۲61 مورخ ۹5/7/۲5 مدعی است که سند مالکیت 

ششدانگ زمین بمساحت ۲۲۰/67 متر مربع پاک 1۰۲۲ فرعی از ۲۸۰۹ اصلی واقع در بخش 3 اران و بیدگل که 
در صفحه 15۸ و 5۰۹ دفتر 1۰6 و 13۹ ثبت ۲17۲7 و ۲7437 بنام های مالکین فوق ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است.... نحوه گم شدن یا از بین رفتن : جابجایی از بین رفته / مفقود شده است  چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  
میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
شماره : 5/۲۲/۹5/471/م الف رئیس ثبت اسناد و اماک آران و بیدگل عباس عباس زادگان 

دادنامه
شماره دادنامه :۹5۰۹۹76۸365۰۰۸۰6 تاریخ تنظیم :13۹5/۰4/۲۹ شماره پرونده:۹4۰۹۹۸۰35۲۲۰۰745 شماره 
بایگانی شعبه :۹4۰۲۸۸ پرونده کاسه ۹4۰۹۹۸۰35۲۲۰۰745 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 
شهید قدوسی ( تصمیم نهایی شماره خواهان : خانم شهره قاسمی پور طاغوتی فرزند قاسم به نشانی اصفهان – خ 
شیخ صدوق شمالی – ک شهیدان همت – پ 11 ط3 ک پ ۸16۹۸14541 – ک م –ت ه۰۹13۸644۰۸۰ خوانده 
: آقای نادر رضایی زاده فرزند اسکند به نشانی مجهول المکان خواسته : طاق به در خواست زوجه دادگاه با بررسی 
دادگاه در خصوص  نماید.رای  رای می  به صدور  مبادرت  به شرح ذیل  و  اعام  پرونده ختم رسیدگی  محتویات 
دادخواست خانم شهره قاسمی پور طاغوتی فرزند قاسم ساکن اصفهان به طرفیت اقای نادر رضایی زاده فرزند 
اسکندر به خواسته طاق به در خواست زوجه )به لحاظ عسر و حرج ( نظر به متن دادخواست تقدیمی و اینکه 
خواهان اعام کرده به علت ترک منزل و عدم پرداخت نفقه در عسر و حرج بوده و تقاضای طاق نموده است لکن 
دلیلی ارائه نکرده است و حسب تصریح بند 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی که خواهان مکلف بوده دالیل 
خود را در دادخواست قید نماید هیچ دلیلی هم عنوان نکرده است و باعنایت به نظریه مشاور محترم قضایی که 
به شرح فوق رد می شود دادگاه دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 1۲57 قانون مدنی حکم به بطان دعوی 
صادر واعام می گردد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر 

استان اصفهان است./ب 
شماره:۲4656/م الف حجت اله کریمی دستگردی دادرس دادگاه شعبه 5 خانواده اصفهان

دادنامه
شماره  پرونده:۹5۰۹۹۸6۸۲53۰۰446  شماره  تنظیم:13۹5/۰7/1۸  تاریخ  دادنامه:۹5۰۹۹76۸۲53۰1۰۲7  شماره 
بایگانی شعبه:۹5۰55۸ پرونده کاسه ۹5۰۹۹۸6۸۲53۰۰446 شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹76۸۲53۰1۰۲7 خواهان : آقای علیرضا قاسمی جوجیلی فرزند نوروز به نشانی اصفهان 
– خیابان ارتش – سجادیه 1- مجتمع باران – ایی 6 – شماره ملی :1111157464 شماره همراه :۰۹134۰31۰55 
خوانده : آقای رضا ماهوتچی فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان خواسته ها:1. مطالبه خسارت دادرسی ۲. 
مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای علیرضا قاسمی جوجیلی 
فرزند نوروز بطرفیت آقای رضا ماهوتچی فرزند ابراهیم مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ سیصد میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شماره ۹4۰1۰636۲۸ ۹5/4/۸ به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بشرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده 
و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 51۹ و 1۹۸ و1۹۸ قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 313 و 31۰ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصاحی صدور چک و استفساریه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
بر اساس  تا زمان وصول  تاریخ چک  از  بر مبنای نرخ تورم  تادیه و ارزش واقعی چک  بانضمام خسارت تاخیر 
شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و مبلغ نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارات 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید.  این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل 
 واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان 

است./ ک 
شماره:۲4643/م الف رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – حجت اله طاهری

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹51۰4۲۰35۰1۰۰34۲شماره پرونده: ۹3۰۹۹۸۰35۰1۰۰6۰7

شماره بایگانی شعبه : ۹3۰6۸7تاریخ تنظیم: 13۹5/۰۸/11 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک ملت به مدیریت 
آقای محمد رضا ساروخانی نشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – مدیریت امور شعب بانک ملت – طبقه 
دوم – اداره حقوقی. مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: شرکت فجر توسعه سپاهان    نشانی: اصفهان – خ 
هشت بهشت غربی –حدفاصل ملک و نشاط- ساختمان زمرد – طبقه اول .۲- نام : وحید نام خانوادگی : اعتباریان 
نشانی : مجهول المکان 3. نام : شرکت بازرگانی توسعه سبز اندیش صفه نشانی : اصفهان – خ هشت بهشت 
غربی –حدفاصل ملک و نشاط- ساختمان 1۰۰– طبقه اول .4- نام : رسول نام خانوادگی : رحمانی نشانی : مجهول 
المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹51۰۰۹۰35۰1۰۲۸73 و شماره 
دادنامه مربوطه ۹4۰۹۹7۰35۰1۰1۰33 محکوم علیهم متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ ۹/63۰/۸۲۰ در هم 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد فی مابین بصورت روز شمار روزانه ۲/4۸۸ درهم از 
تاریخ ۹3/4/۲4 لغایت وصول ۲- پرداخت مبلغ ۲/۰31/334/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۹6۰/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه مقرر قانونی در حق محکوم له 3- 
پرداخت نیم عشر دولتی بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. )رای صادره غیابی است ( محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- 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 ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .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 ۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 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 ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
 آزادی محکوم 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 13۹4(
 شماره: ۲4663/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی
دادنامه 

شماره دادنامه : ۹4۰۹۹7۰3511۰1۹۸۰ تاریخ تنظیم :: 13۹4/1۲/۰۲ شماره پرونده : ۹4۰۹۹۸۰3511۰۰74۹ شماره 
بایگانی شعبه : ۹4۰۸۲7 خواهان : آقای مرتضی خرسندی کوهانستانی فرزند حسن با وکالت خانم افسانه حداد 
فرزند جواد به نشانی اصفهان – نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع ماکان 5 طبقه 3 واحد 31 خواندگان :   1- 
آقای محمد رضا موهبت ۲- آقای امیر محمدی فرزند محمد علی همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها 
: 1- مطالبه وجه سفته ۲- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه با برررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعام و و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص دعوی آقای مرتضی خرسندی 
کوهستانی فرزند حسن با وکالت خانم افسانه حداد به طرفیت آقایان 1- امیر محمدی فرزند محمد علی ۲- محمد 
رضا موهبت به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال وجه پنج فقره سفته به شما ره های 3۲۹1۹۰ و 
3۲۹1۹۲و۲56۸53و۲56۸51و۲56۸5۲ مورخ ۹1/۹/3۰ و مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته ها و عدم حضور با وجه خواندگان 
با وصف نشر آگهی و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه و موثری 
دادرسی  آئین  قانون  به مواد 1۹۸و 5۰۲و515و51۹  لذا مستندا  داده  ثابت تشخیص  و  وارد  را  ، دعوی خواهان  
دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال 137۹ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد و شانزده هزار ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ ده میلیون و هشتاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
 بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان 

می باشد. 
م الف ۲4657 رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان جعفرزاده

آگهی ابالغ 
صابر  سید  عبدالرزاق   خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دوست  علی  فرزند  اورگانی  اسدی  منیژه  خانم  خواهان 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  خانواده   دادگاههای  تقدیم  طاق  خواسته  به  محمد  فرزند 
چهارم  طبقه  شهیدقدوسی  قضایی  مجتمع  آفتاب   نبش کوچه  میر  خیابان  در  واقع  خانواده  دادگاه  اول  شعبه 
حمایت  قانون  ۲7و۲۸  مواد  اجرای  در  پرونده  ثبت گردیده  که   1 ۹5۰3۹۹/خ  شماره  به  و  ارجاع   4۰4 اتاق 
درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  گردیده  صادر  داوری  به  امر  ارجاع  قرار  خانواده 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان 
تاریخ  از  روز پس  بیست  آن ظرف  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده پس  آگهی می شود  االنتشار  کثیر 
در  مقرر  واجد شرایط  را که  اقارب خود  از  یکی  نشانی کامل خود،  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آگهی  نشر 
خواهد اقدام  مقررات  برابر  اینصورت  غیر  در  نماید  معرفی  شعبه  به  داور  عنوان  به  است  الذکر  فوق   قانون 

 شد . 
م الف ۲4666 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی امیرانی 

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹5۰۹۹7۰353۰1156 تاریخ تنظیم : 13۹5/7/17 شماره پرونده : ۹5۰۹۹۸۰3535۰۰۰۲5 شماره 
 ) )1۰۹ جزایی سابق  اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   ۹5۰۹۹۸۰3535۰۰۰۲5 : پرونده کاسه   ۹5۰۰6۸ : بایگانی 
تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹7۰353۰1156 شاکی آقای علی دهقانی فرزند فرامرز به نشانی اصفهان – خوراسگان 
خ طالقانی ک کاظمیان پ 146 متهم : خانم بتول زمانی به نشانی مجهول المکان  اتهام : رابطه نامشروع یا عمل 
منافی عفت ) غیراز زنا( گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیرمبادرت 
بصدور رای می نماید .رای دادگاه  در خصوص اتهام 1- خانم بتول زمانی خوراسگان فرزند صفر علی و ۲- آقای 
رضا بابایی دائر بر بر قراری رابطه نامشروع موضوع شکایت آقای علی دهقانی فرزند فرامرز  دادگاه با عنایت به 
شکایت شاکی خصوصی اظهارات گواهان نزد این دادگاه به اسامی رویا صالحی ، مریم زارعی و شوکت نصیری 

که حکایت از وجود ارتباط نامشروع فیمابین متهمین دارد و انکار غیرموجه متهمه و عدم حضور متهم در هیچ 
یک از مراحل علیرغم اباغ قانونی بزهکاری ایشان را محرز دانسته و هریک از آنها را به لحاظ ارتکاب بزه برقراری 
رابطه نامشروع مستندا به ماده 637 قانون تعزیرات سال 1375 به تحمل پنجاه ضربه شاق تعزیری با احتساب 
ایام بازداشت متهم محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
 این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد.
م الف ۲466۰ حسین گازری رئیس شعبه 1۰۹ دادگاه کیفری ۲ اصفهان 

آگهی ابالغ 
 ۹4۰۸۸4 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹4۰۹۹۸6۸36۲۰۰۲۰3 : پرونده  شماره   ۹51۰1۰6۸36۲۰4371 اباغیه:  شماره 
محسن  آقای   علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو   13۹5/6/1  : تنظیم  تاریخ 
 ۹4۰۹۹76۸36۲۰۰576 شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  اباغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  زاده  فصیح 
بیست  و  تعداد صد  پرداخت  به  محکوم  شماره ۹4۰۸۸4  پرونده  در  اصفهان  خانواده  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره 
و  جواهرات  بهای  و  حج  سفر  هزینه  بابت  جمعا  ریال   16۲۲۸۰4۲15 مبلغ  و  آزادی  بهار  تمام  سکه  چهارعدد 
نماید  روز محاسبه شده محکوم می  نرخ  به  بانک مرکزی  ازسوی  اعامی  اساس  بر  منزل که  دانگ  بهای سه 
دادنامه  اجرای  اعسار ضمن  از  و خروج  مهریه  از وصول  است پس  مکلف  رد می شود خواهان  مازاد خواسته 
نیم عشر  و  له خانم فاطمه صدیقیان  نماید. درحق محکوم  ریال پرداخت  به مبلغ ۲511۰۰۰7  را  هزینه دادرسی 
در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید  مهلت  آگهی  این  انتشار  از  روز  ده  ظرف  اند  شده  دولتی 
خواهد اقدام  اجرایی  هزینه  با  مطالبات  وصول  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای  دایره  اینصورت   غیر 

 نمود . 
م الف ۲46۸5 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – عبدالهی 

آگهی ابالغ رای
پرونده کاسه  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  شورای  سوم   شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در    ۹5/۸/1 تاریخ  به 
17۸/۹5تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعام ختم رسیدگی دادرسی با استعانت خداوند 
آقای محمد سعید  دعوی  قاضی شورادر خصوص  رای  نماید.   رای می  انشاء  به  مبادرت  ذیل  به شرح  متعال 
نژاد   فرزند فضل اله      به طرفیت کریم ضیائی موحد فرزند بنی  به خواسته مطالبه وجه 4 فقره چک جمعا 
به مبلغ یکصد وچهار ده میلیون ریال   به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و 
به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه 
و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه 
اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 1۹۸-5۰۲-51۹و 
5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده 31۰-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک 
حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ مارالذکر به عنوان اصل خواسته و نیز خسارات دادرسی وفق مقررات 
و نیز خسارت تاخیر تادیه  بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سررسید  چک تا زمان 
از تاریخ اباغ قابل  پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز 
 واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان 

می باشد. 
شماره : 5/۲۲/۹5/45۹/ م الف قاضی شعبه سوم   شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

دادنامه
تاریخ رسیدگی : ۹5/7/4 مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی   کاسه پرونده : ۲۲۸/۹5 شماره دادنامه :45۲ 
: آران و  شورای حل اختاف - شهرستان  آران و بیدگل خواهان : رضا منعمی بیدگلی فرزند حسن به آدرس 
بیدگل – خ شهدا –کوچه بنیاد شهید – منزل شهید منعمی   خوانده : مهدی کیانی فرزند علی به آدرس : مجهول 
المکان  خواسته : مطالبه وجه چک  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی 
تشریفات قانونی  و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید : ))رای قاضی شورا ((در خصوص دادخواست رضا منعمی بیدگلی   به طرفیت مهدی کیانی  به 
خواسته مطالبه مبلغ نود و پنج  میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 45۹1۲۰ مورخ ۹5/4/۲ عهده بانک 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  بانضمام  خسارات  قم  امین  بلوار  سپه  شعبه 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 
۹5/7/4 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده  فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
۹5/7/4 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شورا های حل اختاف و 
مواد 31۰و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون 
به پرداخت  و  به محکومیت خوانده  آئین دادرسی مدنی حکم  قانون  از  و مواد 1۹۸ و 51۹ و 5۲۲  صدور چک 
مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان 
اجرایی حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
 آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

می باشد . 
شماره : 5/۲۲/۹5/47۹/م الف 

قاضی شورای حل اختاف – شعبه دوم حقوقی حوزه قضائی شهرستان آران و بیدگل
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حوادثسالمت

چهار درمان برای رفع گرفتگی گوش
ــار در  ــک ب ــی ی ــما حت ــر ش اگ
گــوش  دچــار  زندگیتــان 
باشــید شــده   گرفتگــی 
ــذاب  ــدر ع ــه چق ــد ک ــی دانی  م
ــه  ــت ن ــن حال ــت ،در ای آور اس
تنهــا ســخت مــی شــنوید بلکــه 
هــم  بــه  هــم   اعصابتــان 
مــی ریــزد. در ایــن وضــع هــر کســی دوســت دارد زودتــر از 
ایــن حالــت راحــت شــود .بیشــتر وقتهــا گرفتــن گــوش خــود 
بــه خــود از بیــن مــی رود ولــی گاهــی  طــول مــی کشــد و 
 غیــر قابــل تحمــل اســت ، بــا انجــام روش هــای زیــر 

می توانید خودتان این حالت را برطرف کنید.     
    عواملی که باعث ایجاد گوش گرفتگی می شود 

ســرما خوردگــی ،زکام ،حساســیت ،گرفتگــی ســینوس ،ورود 
آب بــه حفــره هــای گــوش ) در اثــر شــنا یــا ... (،تغییــرات 

فشــار هــوا    
ــی  ــع گرفتگ ــرای رف ــن روش ب ــریع تری ــن و س     اولی

ــوش گ
ــاز و بســته کنیــد  انجــام حالــت بلعیــدن اســت ، دهــان را ب
مثــل اینکــه چیــزی مــی خوریــد و عمــل بلعیــدن را انجــام 
ــت هــوا از داخــل ســینوس هــا  ــن حال ــد ! . در ای مــی دهی
خالــی شــده و مجــاری گــردش هــوا را بــاز مــی کنــد. ایــن راه 
در موقــع ســرما خوردگــی و حساســیت کــه باعــث گرفتگــی 

گــوش شــده اســت بســیار مفیــد اســت .  
     دومین روش برای رفع گرفتگی گوش

اگــر راه اول اثــر نکــرد ، چنــد بــار خمیــازه بکشــید بطوریکــه 
ــل  ــابه عم ــا« مش ــود ، تقریب ــاز ش ــما ب ــان ش ــا« ده کام
بلعیــدن اســت ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه دهــان بیشــتر بــاز 
شــده ، در ایــن حالــت هــوا از داخــل ســینوس هــا آزاد شــده 

و از گــوش خــارج مــی شــود .
     سومین روش برای رفع گرفتگی گوش

در صورتــی کــه دو راه بــاال موثــر نبــود ، ممکــن اســت 
ــد  ــدن آب در آن باش ــر وارد ش ــما در اث ــی ش ــوش گرفتگ  گ
حولــه ای را روی بخــار آب گــرم بگیریــد و روی گــوش قــرار 
دهیــد . البتــه مــی تــوان بــا دســت نیــز داخــل گــوش را تمیز 

کــرد ولــی خــوب ایــن کار خیلــی خوشــایند نیســت !!
    چهارمین روش رفع گرفتگی گوش

ــا مــی  ــام بخــار اســت و ی ــک دوش حم ــن ی راه آخــر گرفت
توانیــد ظرفــی از آب را بجــوش بیاوریــد و بــا نزدیــک کــردن 
ــرف  ــود و ظ ــر خ ــی را روی س ــرف و پتوی ــود روی ظ ــر خ س

ــد . بخــار بکشــید ، بخــار را کامــا« استنشــاق کنی

دستگيري كالهبرداران 120 ميليارد ريالي 

با 8 شاكي در اصفهان 
ــغ 120  ــه مبل ــك را ب ــن بان ــان در ره ــه آپارتم ــر ك  دو نف
ــد  ــواري شــده بودن ــه و ســپس مت ــال فروخت ــارد ری ميلي
در عمليــات كار آگاهــان پليــس آگاهــي اســتان دســتگير 

شــدند. 
ســرهنگ« ســتار خســروي« رئيــس پليــس آگاهــي 
ــا  ــو ب ــان در گفــت و گ فرماندهــي انتظامــي اســتان اصفه
ــكايت  ــي ش ــت: در پ ــار داش ــس اظه ــري پلي ــگاه خب پاي
هشــت نفــر از شــهروندان مبنــي بــر كاهبــرداري 120 
ــورت  ــه ص ــوع ب ــر موض ــط دو نف ــان توس ــاردي از آن ميلي
ــل و  ــا جع ــارزه ب ــان اداره مب ــتوركار كارآگاه ــژه در دس وي

ــت.  ــرار گرف ــس ق ــن پلي ــرداري اي كاهب
وي افــزود: در تحقيقــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد كه 
ــه  ــم مبايع ــر و تنظي ــي يكديگ ــكاري و تبان ــا هم ــر ب دو نف
ــك  ــك از شــكات ي ــه هــر ي ــه ب ــه صــورت جداگان ــه ب نام
ــد  واحــد آپارتمــان را فروختــه و وجــه آن را دريافــت كردن
ــه  ــوند ك ــي ش ــه م ــي متوج ــد از مدت ــداران بع ــه خري ك
امــاك فروختــه شــده بــه طــور كامــل در رهــن بانــك بــوده 
ــوده  ــادره نم ــاك را مص ــي ام ــك تمام ــون بان ــم اكن و ه

اســت. 
ــا بيــان اينكــه متهمــان  رئيــس پليــس آگاهــي اســتان ب
پــس از ايــن عمــل مجرمانــه محــل ســكونت خــود 
را تغييــر داده و بــه هيــچ كــدام از تماسهايشــان نيــز 
ــا  ــار داشــت: ســرانجام كاراگاهــان ب ــد اظه پاســخگو نبودن
ــژه  ــي وي ــي و تخصص ــات علم ــري اقدام ــك س ــام ي انج
يكــي از كاهبــرداران كــه در يــك مزرعــه كشــاورزي واقــع 
در يكــي از روســتاهاي اطــراف اســتان مخفــي شــده بــود 
ــتگير  ــه دس ــات غافلگيران ــك عملي ــي ي ــايي و ط را شناس

ــد.  كردن
ايــن مقــام انتظامــي بيــان داشــت: در ادامــه محــل 
اختفــاي متهــم ديگــر ايــن پرونــده نيــز در يكــي از 
محلــه هــاي شــهر اصفهــان شناســايي و در يــك عمليــات 
ــد.  ــل ش ــي منتق ــس آگاه ــه پلي ــتگير و ب ــي دس ضربت
ســرهنگ خســروي بــا بيــان اينكــه متهمــان در تحقيقــات 
صــورت گرفتــه بــه انجــام ايــن كاهبــرداري اقــرار كردنــد 
ــك و  ــروش مل ــل از ف ــراد هــم قب ــن اف ــار داشــت: اي اظه
ــك  ــناد از بان ــتن اس ــن گذاش ــه ره ــا ب ــد از آن ب ــم بع ه
ــه از پرداخــت اقســاط خــودداري  ــي وام گرفت ــغ كان مبال
ــدام  ــا اق ــز ب ــك ني ــه بان ــن زمين ــه در اي ــد ك ــرده بودن ك
قانونــي و صــدور اجرائيــه نســبت بــه مصــادره كليــه امــاك 

ــدام كــرده اســت.  ــه شــده اق فروخت

اســتفاده نکــردن از کاغــذ در امــور روزانــه یــا کارهــای اداری، 
کار ســختی نیســت، مخصوصــا زمانــی کــه بــا ابــزار الزم بــرای 
ــرای  ــما ب ــر ش ــید. اگ ــته باش ــنایی داش ــن کار آش ــام ای انج
ــار تصمیــم گرفته ایــد کــه اســتفاده از کاغــذ را کنــار  اولیــن ب
ــا نســخه ی  ــا ب ــد ت ــا ســعی کرده ای ــه قب ــا اینک ــد، ی بگذاری
چاپــی مــدارک خداحافظــی کنیــد امــا موفــق نشــدید، در هــر 
ــای  ــه دنی ــدن ب ــرای وارد ش ــزار الزم ب ــج اب ــد پن ــورت بای ص

ــال و موفقیــت در آن را بشناســید. دیجیت
ــذ  ــتفاده از کاغ ــه اس ــما را ب ــه ش ــد ک ــر کنی ــی فک ــه دالیل ب
ــد را  ــه می کنی ــی ک ــت کارهای ــاید لیس ــد. ش ــاب می کن مج
ــه  ــف ب ــا شــاید در فایل هــای مختل در کاغــذ می نویســید. ی
امضــای شــما نیــاز باشــد. در حالــت کلــی، شــما بــا اســتفاده 

ــل  ــور کام ــا بط ــود ت ــد ب ــادر خواهی ــت ق ــج قابلی ــن پن از ای
ــات همگام ســازی  ــد: خدم ــار بگذاری ــذ را کن اســتفاده از کاغ
فایــل؛ ابــزار امضــای الکترونیکــی ؛ برنامه هــای اســکن؛ 
برنامه هــای مدیریــت کار هــای روزانــه؛ خدمــات تحویــل 

ــدارک م
در اینجــا بــه طــور اجمالــی بــه بررســی ضــرورت اســتفاده از 
ــای  ــی از برنامه ه ــور بعض ــم و همینط ــزار می پردازی ــن اب ای

خــاص را بــه شــما پیشــنهاد خواهیــم کــرد.
1. خدمات همگام سازی فایل

2. برنامه های امضای الکترونیکی
۳.برنامه های اسکن

۴. برنامه های مدیریت کارهای روزانه

۵. خدمات تحویل مدارک
ــروع  ــروز ش ــید، از ام ــته باش ــده داش ــه آین ــم ب چش

ــد کنی
ــای  ــه دنی ــرای ورود ب ــما ب ــه ش ــه ب ــن توصی آخری
دیجیتــال ایــن اســت کــه بــه جــای نــگاه بــه گذشــته، 
بــه آینــده نــگاه کنیــد و از همیــن امــروز شــروع کنیــد. 
الزم نیســت بــا تــاش بــرای دیجیتــال کــردن مــدارک 
ــای آن،  ــه ج ــد. ب ــدر دهی ــود را ه ــت خ ــته، وق گذش
اپ هایــی کــه بــه شــما ایــن فرصــت را می دهنــد کــه 
ــد و  ــد، را نصــب کنی ــار بگذاری ــذ را کن اســتفاده از کاغ
ــا آمــاده  ــرای اســتفاده از آنه ــون خــود را ب از هــم اکن

کنیــد.

چطور کاغذ را از زندگی روزمره خود 
حذف کنیم؟

ــا از  ــواده هــای م ــدی در خان ــک فرزن ــه اپیدمــی ت ســر و کل
ــا داشــتن فقــط یــک  جایــی پیــدا شــد کــه گمــان کردیــم ب
بچــه هــم خودمــان بــه عنــوان والــد ســود مــی کنیــم و هــم 
ــد.  ــی فهم ــی را م ــزه زندگ ــان م ــه م ــک دان ــی ی ــد یک فرزن
ــور  ــه ط ــه ب ــی دارد ک ــدی معایب ــک فرزن ــه ت ــل از اینک غاف
ــد.  ــرار بده ــر ق ــت تأثی ــای آن را تح ــد مزای ــی توان ــدی م ج
ــد  ــار فرزن ــه چه ــم، س ــِم ک ــواده ای ک ــر خان ــا، ه ــان م زم
داشــت آن هــم اگــر بــه قــول معــروف بــا همیــن ســه چهــار 
تــا جنسشــان جــور مــی شــد. صــد البتــه کــه بــزرگ کــردن 
ــات آن  ــا امکان ــه هــای ســنی کــم ب ــا فاصل ــا بچــه ب ــد ت چن
دوران بــرای والدیــن کار آســانی نبــود و بعضــی هــا هــم بــرای 
ــور مــی شــدند بچــه  ــردن نیازهایشــان مجب ــع و رجــوع ک رف
هــا را بــه دنبــال کار و کاســبی بفرســتند. تحصیــل و دانشــگاه 
ــه  ــود ک ــت ب ــن موقعی ــت در ای ــد. درس ــه بمان ــم ک ــا ه آنه
رســانه هــا تبلیــغ  داشــتن فرزنــد کمتــر بــرای زندگــی بهتــر 
را جــدی تــر دنبــال کردنــد و منافــع فرزنــد کمتــر داشــتن را 
بــه صــورت دو جانبــه یعنــی هــم بــرای والدیــن و هــم بــرای 
ــد کــم کــم ذهنیــت هــا  ــا ایــن رون ــدان ترویــج کردند.ب فرزن
ــا  ــدر و مادره ــرد. پ ــر ک ــدن  تغیی ــد دار ش ــه فرزن ــبت ب نس
ــه  ــه درس و مدرس ــل ب ــتر از قب ــده و بیش ــوادتر ش ــه باس ک
ــه  ــد کــم کــم ب ــده بچــه هایشــان حســاس شــده بودن و آین
ــت  ــای تربی ــه ج ــت ب ــر اس ــه بهت ــیدند ک ــرش رس ــن نگ ای
ــا آینــده ای نیمــه موفــق، یــک  چنــد بچــه قــد و نیــم قــد ب
بچــه کامــًا موفــق تربیــت کننــد و تحویــل جامعــه بدهنــد.از 
 طــرف دیگــر، آنهــا فکــر مــی کردنــد کــه بــا داشــتن یــک بچــه 

مــی تواننــد عــاوه بــر تربیــت یــک انســان موفــق، خودشــان 
هــم مجالــی بــرای رشــد و پیشــرفت هــر چــه بیشــتر پیــدا 
کننــد. و ایــن ذهنیــت ادامــه پیــدا کــرد تــا جایــی کــه 
ــم  ــاز ه ــان، ب ــا آن زم ــات متضــاد ب ــم تبلیغ ــی رغ ــروز عل  ام
ــد  ــی دهن ــح م ــاال ترجی ــط و ب ــطح متوس ــای س ــواده ه خان
ــد  ــک فرزن ــند، ی ــته باش ــد داش ــک فرزن ــط ی ــان فق همچن

ــق. ــًا موف کام
    تک فرزندی چه مشکالتی را به دنبال دارد؟

ــدی  هــم  مثــل اکثــر قصــه هــای زندگــی، قصــه تــک فرزن
بــدون سراشــیبی نبــود. وقتــی بچــه هایــی کــه تــک فرزنــد 
خانــواده بودنــد از آب و ِگل در آمدنــد و یــا بــه ســراغ زندگــی 
خودشــان رفتنــد، خیلــی از مســائل ناشــی از آن خودنمایــی 
ــر اشــاره  ــورد زی ــد م ــه چن ــن مســائل ب ــه ای ــد. از جمل کردن

مــی کنیــم: 
     شکنندگی

بچــه هایــی کــه تــک فرزنــد بودنــد، بــه دلیــل اینکــه 
ــا  ــرادری نداشــتند کــه رقابــت کــردن ســالم را ب ــا ب خواهــر ی
ــرش  ــه پذی ــا مشــکاتی در زمین ــد ب ــه کنن ــن و تجرب  او تمری
از  آنهــا  کــه  رو شــدند.  روبــه  زندگــی  واقعیــت هــای 
زبــان والدینشــان هیــچ گاه کمتــر از گل نشــنیده بودنــد، 
پــس پــا  و  شکســتند  مــی  تشــری  کوچکتریــن   بــا 
 مــی کشــیدند. در حالــی کــه اگــر خواهــر یا بــرادری داشــتند، 
ــده  ــر از عه ــد و بهت ــی کردن ــر درک م ــب را بهت ــتن رقی داش
موقعیــت هایــی کــه مســتلزم رقابــت و پــا فشــاری هســتند 

بــر مــی آمدنــد.

    فرصت کمتر برای همدلی
خواهــر و بــرادر داشــتن کمــک مــی کنــد تــا فرزنــدان 
بتواننــد در موقعیــت هــای مختلــف خودشــان را جــای 
دیگــری بگذارنــد و از منظــر او بــه اتفاقــات نــگاه کننــد. 
ــه بچــه ای کــه  ــدارد نســبت ب ــرادر ن بچــه ای کــه خواهــر و ب
ــرای  ــری ب ــرادر دارد، فرصــت کمت ــر و ب ــد خواه ــا چن ــک ی ی
 همدلــی کــردن و گذاشــتن خــودش بــه جــای دیگــران پیــدا 

می کند. 
    پشت گرمی کمتر

ــدر  ــه پ ــه ب ــل از آنک ــا و حــرف هایشــان را قب ــا رازه بچــه ه
 و مادرشــان بگوینــد، بــا خواهــر و برادرانشــان در میــان 
مــی گذارنــد. همینطــور خواهــر و برادرهــا بزرگتریــن ســرمایه 
ــه ای  ــتند. بچ ــده هس ــخت آین ــای س ــرای روزه ــی ب حمایت
ــت را نمــی چشــد.  ــن حمای ــزه ای ــد اســت م ــک فرزن ــه ت ک
 ایــن نقــص در جنبــه حمایتــی بــرای والدیــن هــم مطــرح ا

ست. 
پــدر و مــادری کــه یــک فرزنــد دارنــد، در زمــان پیــری فقــط 
یــک نفــر را دارنــد کــه بــه آنهــا ســر بزنــد و از آنهــا مراقبــت 
ــان  ــا در آن زم ــد آنه ــه فرزن ــرض اینک ــه ف ــم ب ــد آن ه کن
خــودش ســالم باشــد و نزدیــک آنهــا زندگــی بکنــد. در حالــی 
کــه والدینــی کــه چنــد فرزنــد دارنــد در روزگار پیــری از چنــد 
ــر یکــی از  ــی اگ ــی برخــوردار مــی شــوند و حت ــع حمایت منب
آنهــا بــه هــر دلیلــی نتوانــد بــه آنهــا رســیدگی کنــد، یــک یــا 
چنــد تــای دیگــر هســتند کــه دستشــان را بگیرنــد و بــه آنهــا 

عشــق هدیــه بدهنــد.

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟
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پــروژه فیبــر نــوری یکــی از طرح هــای جدیــد مخابــرات اســتان 
اصفهــان اســت. 

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن طــرح بــا مهنــدس امیــر بختیــار زاهــدی 
کارشــناس مســئول فــروش تجــاری شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 

بــه گفــت و گــو نشســتیم.
 آنچه می خوانید حاصل این گفت و گوست.

    فعالیت حوزه فروش تجاری شرکت مخابرات

معاونــت تجــاری بــه منظــور معرفــی شــرکت مخابــرات اســتان 
اصفهــان و معرفــی کلیــه محصــوالت ایــن شــرکت تشــکیل شــده 
شــرکت ها  و  ارگان هــا  ســازمان ها،  و کلیــه  مــردم  بــا  بتوانــد  تــا 
ــا  ــد ت ــد کن ــه منعق ــن زمین ــی را در ای ــد و قراردادهای ــرار کن ــاط برق ارتب
ــه ــتریان عرض ــن مش ــه ای ــرات را ب ــوالت مخاب ــکل محص ــن ش ــه ای  ب

 کند.
    پروژه فیبر نوری

اصفهــان اولیــن شــهری اســت کــه اقــدام بــه اجــرای پــروژه فیبــر نــوری 
)FTTH( کــرده اســت.

 امــروزه جدیدتریــن، امن تریــن و بهتریــن روش انتقــال اطاعــات 
نــوری  فیبــر  بســتر  از  اســتفاده  زیــاد،  بســیار  بانــد  پهنــای   بــا 

می باشد.
شــرکت  نــوری  فیبــر  شــبکه  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  ازایــن رو   
در  را  باالتــری  بســیار  بانــد  پهنــای  اصفهــان،  اســتان  مخابــرات 
 مقایســه بــا ســایر روش هــا )ســیم مســی، رادیویــی و....( ارائــه 

نمود. 
اســتان  مخابــرات  شــرکت  نــوری  فیبــر  شــبکه  بــه  اتصــال 
بــرای  را  زیــاد  بســیار  بانــد  پهنــای  ارائــه  امــکان  اصفهــان، 
فراهــم  و ســازمان ها  تجــاری، مســکونی، شــرکت ها   مجتمع هــای 

می نماید.
 16 نهایــت  تــا  می توانســتند  قدیمــی  مســی  ســیم های   
مگابایــت بــر ثانیــه اطاعــات را منتقــل کننــد در حالــی کــه بــا 

 سیســتم فیبــر نــوری ایــن ســرعت بــه 2.۵ گیگابایــت بــر ثانیــه 
می رسد.

    مزایای استفاده از طرح
- اتصــال بــه اینترنــت بــا پهنــای بانــد بســیار بــاال )بــا ســرعت 

)۵0Mbps
- امنیت بسیار باالدر مقابل سرقت اطاعات

- وجود پایداری و کیفیت در ارتباط
    سرویس های قابل ارائه در این طرح

۵0Mbps اینترنت متقارن اشتراکی با سرعت -
ــه شــبکه  ــی ب ــدون قطع ــاط پرســرعت )۵0Mbps( و ب ــراری ارتب - برق

ــوری ــرروی بســتر فیبرن ــت ب ــی اینترن جهان
- دانلود نامحدود نرم افزار، فیلم، موسیقی، بازی و ...

- امکان ارائه تلفن ثابت بر روی بستر فیبرنوری
ــات  ــات و مکالم ــودن ارتباط ــم نم ــت و فراه ــن ثاب ــط تلف ــه خ - ارائ
ــر روی  ــد ب ــم می توان ــه ه ــری( ک ــک تصوی ــده نزدی ــی )و در آین صوت
شــماره تلفــن موجــود و هــم بــر روی شــماره جدیــد درخواســتی ارائــه 

شــود.

ری �ب �ن �ی
ه �ن ورژ �پ

))آگهی مزایده((

)نوبت اول(
شهرداری گز برخوار بموجب مصوبه یک صورت جلسه 192 مورخ 9۴/11/0۵ شورای محترم اسامی شهر گز در 
نظر دارد تعداد چهار قطعه زمین به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، لذا عاقمندان شرکت 
در مزایده می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/09/04 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه 

شهرداری گز مراجعه نمائید
1-قطعه زمین به پاک ثبتی ۴18 به مساحت 190/7۳ متر مربع با قیمت پایه )۳900000 ریال( با کاربری مسکونی 

واقع در محله فیروز آباد، خیابان شهید پهلوانی قطعه 22 از نقشه تفکیکی
با کاربری  ریال(   ۴000000( پایه  قیمت  با  مربع  متر  مساحت 207/۳۳  به   ۴18 ثبتی  پاک  به  زمین  2-قطعه 

مسکونی واقع در محله فیروز آباد، خیابان شهید پهلوانی قطعه 21 از نقشه تفکیکی
با کاربری  ریال(   ۳100000( پایه  قیمت  با  مربع  متر  مساحت 2۴0/۳8  به   ۴18 ثبتی  پاک  به  زمین  ۳-قطعه 

مسکونی واقع در محله فیروز آباد، خیابان شهید پهلوانی قطعه 20 از نقشه تفکیکی
با کاربری  ریال(   2800000( پایه  قیمت  با  مربع  متر   298 مساحت  به   ۴۴0/۵1 ثبتی  پاک  به  زمین  ۴-قطعه 

مسکونی واقع در محله فیروز آباد، قطعه 9 از نقشه تفکیکی

محمد حسن رفیع  - شهردار شهر گز برخوار

چاپ اول


