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اخالق سیاسی   تنها 5 درصد کارگران کشور قرارداد دائمی دارند
)بخش دوم(

ــت  ــن سیاس ــا عی ــت م ــد: دیان ــام )ره( فرمودن ام
ــت ماســت. ــا عیــن دیان ماســت و سیاســت م

کــه  کســی  و  سیاســتمدار  یــک  فرمایــش،  ایــن  بــا   
خــود را نامــزد در انتخابــات می کنــد بایــد در ســخن 
امــور و در معرفــی  گرفتــن، پیگیــری  گفتن،موضــع 
خــود بــه مــردم خــود را در محضــر الهــی و پاســخگو 
کــه »عالــم محضــر خداســت«  بدانــد. مگــر نــه اینســت 
گــر چنیــن اندیشــیده شــود همــه اقدامــات او و قــدم  ا

کــه برمــی دارد... هایــی 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

امــام)ره( می فرماینــد: اگــر )انتخــاب اصلــح( بــرای 
خودتــان باشــد شــیطانی اســت و امــا اگــر انتخــاب 
اصلــح بــرای مسلمان هاســت، کــی و از کجاســت 
مطــرح نیســت، از هــر گروهــی باشــد، حــزب باشــد 
یــا غیرحــزب، نــه حــزب اســباب ایــن شــود کــه غیــر 
آن فاســد و نــه صــد در صــد حزبــی بــودن باعــث 
صــاح آن هاســت و انتخــاب اصلــح برای مســلمین 
و  اســام  بــه  تعهــد  کــه  فــردی  انتخــاب  یعنــی 
حیثیت آن داشــته باشــد و همه چیز را بفهمد ... 
بایــد احتیاجــات مملکــت را بشناســد و سیاســت 
را بفهمــد و مطلــع بــه مصالــح و مفاســد کشــور 
باشــد و ممکــن اســت  بــه شــما و گــروه شــما هــم 
مربــوط نباشــد، کــه اگــر اصلــح را انتخــاب کردیــد، 
محکــی  یــک  ایــن  و  می کنیــد  اســامی  کاری 

تشــخیص  کــه  خودتــان  اســت  بــرای 
اســت   اســام  بــرای  انتخــاب   بدهیــد 

یا برای صاح خودتان. 
)صحیفه نور

ج 18، ص 152(

انتخاب برای خداپای درس امام ؟ق؟
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یادداشت سردبیر

ــهادت  ــالروز ش ــم و س ــت روز معل ــم اردیبهش دوازده
شــهید مطهــری معلــم راســتین دوران مبــارزات مــردم 
ــت  ــمند را خدم ــم و ارزش ــن روز مه ــت. ای ــران اس ای
همــه معلمــان تبریــک و تهنیــت عــرض مــی کنیــم و 
شــهادت اســتاد شــهید مطهــری را گرامــی مــی داریــم. 
شــهید رجایــی کــه خــود معلمــی واقعــی و تمــام عیــار 
بــود معلــم را اینگونــه ترســیم مــی کنــد: معلمــی 
شــغل نیســت؛ معلمــی عشــق اســت. اگــر بــه عنــوان 
شــغل انتخابــش کــرده ای، رهایــش کــن و اگــر عشــق 

ــاد.   توســت مبارکــت ب
تعلیــم و تعلــم از شــئون الهــی اســت و خداونــد، ایــن 
موهبــت را بــه پیامبــران و اولیــای پــاک خویــش 
ــر  ــه بش ــت را ب ــیر هدای ــا مس ــت ت ــرده اس ــی ک ارزان
بیاموزنــد و چنیــن شــد کــه تعلیــم و تعلــم بــه صــورت 

ــد.  ــش  درآم ــنه آفرین ــنت حس س
ــاک  ــای پ ــان و ضمیره ــوح ج ــر ل ــان را ب ــم، ایم معل
ــه  ــوش هم ــه گ ــرت را ب ــدای فط ــد و ن ــی کن ــک م ح
ــا  ــل را از دل ه ــیاهی جه ــن س ــاند. همچنی ــی رس م
مــی زدایــد و زالل دانایــی را در روان بشــر جــاری مــی 

ســازد.
معلــم  نقــش  بــا  رابطــه  در  )ره(  خمینــی  امــام 
نقــش  جامعــه،  در  معلــم  نقــش  می فرماینــد: 
انبیاســت؛ انبیــا هــم معلــم بشــر هســتند. تمــام ملــت 
ــرادش  ــدان اســام تمــام اف ــم باشــند؛ فرزن ــد معل بای

معلــم بایــد باشــند و تمــام افــرادش متعلــم.
حضــرت امــام جعفــر صــادق )ع(  در رابطــه بــا مقــام 
ومنزلــت معلــم مــی فرماینــد: »هنگامــی کــه روز 
ــع  ــا را جم ــان ه ــام انس ــد تم ــود، خداون ــت ش قیام
مــی کنــد و چــون تــرازوی اعمــال نهــاده شــد و خــون 
شــهیدان را بــا مرکــب قلــم عالمــان و معلمان بســنجند، 
ارزش مرکــب آنــان بــر خــون شــهیدان فزونــی خواهــد 
داشــت «. ایــن ارزش بــدان جهــت اســت کــه شــهیدان 
ــته  ــم شایس ــان و تعلی ــت معلم ــم و تربی ــایه عل در س
 آنــان بــه خــدا راه یافتــه و لیاقــت شــهادت نصیبشــان 

شده است.

ــم  ــام معل ــا مق حضــرت امــام ســجاد )ع( در رابطــه ب
مــی فرماینــد:» حــق کســی کــه عهــده دار تعلیــم 
توســت آن اســت کــه او را بــزرگ شــماری و مجلــس 
او را ســنگین بــداری و نیکــو بــه وی گــوش فــرا دهــی 
و روی خــود را بــر او کنــی و بــا او بلنــد ســخن نگویــی و 
کســی را کــه از او چیــزی مــی پرســد تــو پاســخ ندهــی 
و بگــذاری کــه خــود او پاســخ گــو باشــد و در مجلــس 

او بــا هیــچ کــس بــه صحبــت ننشــینی و...
آمــوزش، از شــئون الهــی اســت و خداونــد، ایــن 
ویژگــی را بــه پیامبــران و اولیــای پــاک خویــش ارزانــی 
کــرده اســت تــا مســیر هدایــت را بــه بشــر بیاموزنــد و 
چنیــن شــد کــه تعلیــم و تربیــت، بــه صــورت یکــی از 
ســنت هــای نیــک آفرینــش در آمــد. معلمــی، کرامتــی 
ــه  ــد ب ــه خداون ــه ای آســمانی اســت ک ســترگ و تحف
انســان داده اســت. از زالل وجــود معلــم، نهــال هــای 
تشــنه دانــش، در کویــر نادانــی ســیراب مــی شــوند. 

ــد: »در  ــه فرمودن ــه و آل ــی هللا علی ــم صل ــر اعظ پیامب
ــچ  ــد، هی ــی دهن ــردم م ــه م ــی ک ــه های ــان صدق می
صدقــه ای ارزنــده تــر از یــاد دادن علــم و دانــش 
ــی  ــام : »کس ــه الس ــی علی ــام عل ــز ام ــت« و نی نیس
کــه در مقــام هدایــت و آمــوزش قــرار مــی گیــرد، 
بایــد بیــش از آموختــن بــه دیگــران، خــود را پاالیــش 
روحــی کنــد و ادِب رفتاریــش، بیــش از ادب گفتاریــش 

ــد«. باش
امــام ســجاد علیــه الســام مــی فرماینــد : »اگــر معلــم 
وظیفــه معلمــی را بدانــد و بــه آن عمــل کنــد، خداونــد 

نعمــت دانــش را بــر او بیشــتر خواهــد کــرد«.
حضــرت امــام خمینــی رحمــه هللا علیــه دربــاره مقــام 
معلــم مــی فرمایــد: »نقــش معلــم در جامعــه، نقــش 
انبیاســت؛ انبیــا هــم معلــم بشــر هســتند. نقــش 
ــئولیت  ــت و مس ــم اس ــاس و مه ــیار حس ــم، بس معل
ــان  ــه هم ــی اســت ک ــادی دارد. نقــش مهم بســیار زی
نقــش تربیــت اســت کــه اخــراج مــن الظلمــات الــی 
ــت  ــه ]امان ــت داری اســت ک ــم، امان ــور اســت. معل الن
او[ غیــر از همــه امانــت هاســت؛ انســان، امانــت 
ــت  ــی خیان ــر کس ــر را اگ ــای دیگ ــت ه ــت. امان اوس

ــر  ــت اگ ــا امان ــت، ام ــرده اس ــاف ک ــد، خ ــه آن بکن ب
انســان باشــد، اگــر خــدای نخواســته بــه ایــن امانــت 
خیانــت شــد، یــک وقــت مــی بینــد خیانــت بــه 
ــت،  ــه اس ــک جامع ــه ی ــت ب ــت، خیان ــت اس ــک مل ی
ــت دار نســلی  ــم، امان ــه اســام اســت. معل ــت ب خیان
ــه آن نســل  ــک کشــور، ب ــّدرات ی ــام مق ــه تم اســت ک
ــا  ــراه ب ــد هم ــما بای ــت ش ــود و تربی ــی ش ــپرده م  س

تعلیم باشد«.
ــد:  ــی فرمای ــم م ــورد معل ــری در م ــم رهب ــام معظ مق
ــی  ــط درس ــه فق ــر کاس، ن ــا[ در س ــم ه ــما ]معل »ش
کــه مــی دهیــد، بلکــه نگاهــی کــه مــی کنیــد، اشــاره ای 
کــه مــی کنیــد، لبخنــدی کــه مــی زنیــد، اخمــی 
کــه می کنیــد، حرکتــی کــه انجــام مــی دهیــد و 
ــر  ــوز اث ــش آم ــر روی دان ــی پوشــید، ب ــه م لباســی ک
ــم،  ــه می کنی ــه مراجع ــان ک ــه خودم ــا ب ــذارد. م می گ
حــاالت  و  عواطــف  و  احساســات  تریــن  عمیــق 
ــط،  ــای خ ــم، در انته ــه یابی کنی ــر ریش ــان را اگ خودم
یــک معلــم را مشــاهده مــی کنیــم. معلــم اســت 
ــا  ــنده ی ــان، بخش ــا َجب ــجاع ی ــد ش ــا را می توان ــه م ک
ــب  ــم و طال ــل عل ــت، اه ــا خودپرس ــداکار ی ــل، ف بخی
و  بســته  و  یــا منجمــد  فرهنــگ،  و  فهــم  و  علــم 
ــم اســت  ــاورد. معل ــار بی ــد ب ــرات جام ــه تفک ــد ب پایبن
ــا  ــن، ی ــوا، پاکدام ــن، باتق ــا را متدی ــد م ــی توان ــه م ک
ــم چنیــن  ــاورد. معل ــار بی ــار، ب خــدای ناکــرده بی بندوب
ــر  ــن تأثی ــت و ای ــم اس ــن ارزش معل ــی دارد. ای  نقش

معلم است«.
معلمــی در قــرآن بــه عنــوان جلــوه ای از قــدرت 
ــد  ــان الهــی، نخســت ویــژه ذات مقــدس خداون بی پای
تبــارک و تعالــی دانســته شــده اســت و در آیــات 
ــم  ــود را معل ــد، خ ــق، خداون ــوره عل ــم س ــا پنج اول ت
می خوانــد. امــام خمینــی رحمــه هللا علیــه در ایــن 
مــورد مــی فرمایــد: »معلــم اول، خــدای تبــارک و 
ــوت  ــردم را دع ــی، م ــیله وح ــه وس ــت... ب ــی اس تعال
ــال،  ــه کم ــد ب ــی کن ــوت م ــت، دع ــه نورانی ــد ب ــی کن م
ــه  ــد ب ــی کن ــوت م ــت، دع ــه محب ــد ب ــی کن ــوت م دع

ــت«. ــان اس ــرای انس ــه از ب ــی ک ــب کمال مرات

معلمی، عشق است آگهی مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت اول

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصاح 
انجام دهد.

مبلغ تضمین)ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

379.500.000 عمرانی
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خوددر 

اقطار:500،250،200 میلیمتر جهت منطقه خوانسار
96-1-34

2.204.880.000 عمرانی
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خود در 

اقطار:800،500،400،250،200 میلیمترجهت منطقه برخوار
96-1-35

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/02/23 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 1396/02/24

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir ،   تلفن: 031-366۸0030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن:031-366۸0030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رئیــس ســازمان بســیج 
ســردار  مســتضعفین 
غیــب  غالمحســین 
ــای  ــش فض پروردرهمای
مجازی بســیج با اشــاره 
ــداری  ــت پاس ــه اهمی ب
و  اســالمی  انقــالب  از 
حمایــت از والیــت فقیــه 
گفــت: شــرط دفــاع و 

پاســداری از دیــن خــدا وجــود انســان هــای 
عاقــل و بیــدار دل اســت.

ســردار غالمحســین غیــب پــرور ادامــه داد: از 
آغــاز تــا کنــون میــدان هــای مختلفــی بــرای 
دفــاع از انقــالب اســالمی در مقابــل دشــمنان 
آن پیــش آمــده اســت، زمانــی دفــاع از اســالم 
ــم و  ــروز عل ــود و ام ــگ ب ــای جن ــه ه در جبه
انقــالب  از  دفــاع  تجلــی عرصــه  فرهنــگ 

اســالمی مــی باشــد.
ــا تاکیــد بــر جنــگ فرهنگــی دشــمنان   وی ب
ــرد:  ــان ک ــر نش ــالمی خاط ــالب اس ــه انق علی
ــر کار دارد  ــا س ــاد م ــن و اعتق ــا دی ــمن ب دش
ــا مــردم را از دیــن تهــی  و در تــالش اســت ت

ــرد. ــان را بگی ــد و ازرشهایش نمای
ــون  ــمن چ ــت: دش ــرور گف ــب پ ــردار غی  س
باطــل اســت و ریشــه نــدارد لــذا زمانــی 
فاتــح  او  ننماییــم  عمــل  مــا خــوب  کــه 
مجــازی  فضــای  و  شــد  خواهــد  میــدان 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــی اس ــه های ــی از عرص یک
پیــروز  دشــمن  مــا،  ناصحیــح   عملکــرد 

می شود.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا 
نــرم  جنــگ  در  پیــروزی  الزامــات  بیــان 

گفــت: همــان طــوری 
هشــت  در  مــا  کــه 
ــی  ــگ تحمیل ــال جن س
ــودی  ــای خ روی نیروه
وضعیــت  و  دشــمن  و 
جغرافیــای زمیــن تمرکز 
رعرصــه  د ، یم می کرد
نیــز  مجــازی  فضــای 
بایــد بررســی نماییــم 
ــه ای  ــد و حرف ــروی کارآم ــداد نی ــه چــه تع ک
ــرا  ــع را بشناســیم زی ــم و موان ــار داری در اختی
میــدان جنــگ نــرم، میــدان بــی رحمــی 

اســت.
 ســردار غیــب پــرور ادامــه داد: عرصــه فضــای 
مجــازی همــان جنــگ تمــام عیــار اســت کــه 
ــا  ــدان م ــاق فرزن ــه و ات ــر خان ــان حاض در زم
ــه  ــه گون ــه اســت و امــروز ب ــار گرفت را در اختی
ای اســت کــه همــه امکانــات گذشــته در یــک 
گوشــی تلفــن همــراه تجمیــع شــده اســت.

هوشــیاری  ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  وی   
در زمینــه فضــای مجــازی گفــت: در ایــن 
بشناســیم  را  بایــد جایــگاه خــود  میــدان 
خیــال خــوش  عرصــه  ایــن  در  نبایــد   و 
 باشــیم. رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین 
ــرای  ــات الزم ب ــه مقدم ــاره ب ــا اش ــان ب در پای
مقابلــه بــا تهدیــدات فرهنگــی دشــمنان علیــه 
انقــالب اســالمی  ادامــه داد: در آغــاز بایــد هــم 
افزایــی داشــته باشــیم در قــدم بعــدی بایــد در 
جهــت بــه روز شــدن خــود و امکانــات و روش 
هــا اقــدام نمــود و در نهایــت باید بــر تاثیرگذاری 
ــز ــه متمرک ــف جامع ــی در ک ــات فرهنگ  اقدام

 شویم. مهر

رئیــس  خــدادادی  ســلمان 
ــس  ــی مجل ــیون اجتماع کمیس
ــه  ــا اشــاره ب شــورای اســالمی ب
تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر 
اجتماعــی،  آســیب های  حــل 
گفــت: مقــام معظــم رهبــری هر 
ــه منظــور بررســی  ــاه ب شــش م
اجتماعــی  آســیب های  وحــل 
جلســاتی را بــا ســران ســه قــوه و برخــی از وزرا و مســئوالن برگــزار 

می کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در همیــن راســتا کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
ماموریــت دارد تــا آســیب های اجتماعــی را بررســی کــرده و هــر 6 
مــاه گزارشــی را بــه مقــام معظــم رهبــری ارائــه دهــد، تصریــح کرد: 
ایــن کمیســیون بــرای تهیــه ایــن گــزارش هــر یــک مــاه جلســاتی 
را بــا دســتگاه های ذی ربــط برگــزار می کنــد تــا آســیب های 
ــاز را در  ــورد نی ــای م ــی و راه کاره ــور بررس ــی را در کل کش اجتماع

گــزارش ارائــه دهــد.
ــور  ــه منظ ــرد: ب ــوان ک ــس عن ــی مجل ــیون اجتماع ــس کمیس رئی
بررســی و حــل آســیب های اجتماعــی بیــن کمیســیون اجتماعــی 
و ســایر دســتگاه های ذی ربــط وحــدت رویــه خوبــی ایجــاد شــده  

اســت.
خــدادادی تصریــح کــرد: قــرار اســت طــی چنــد روز آینــده گــزارش 
شــش مــاه کمیســیون اجتماعــی دربــاره آســیب های اجتماعــی را 
ــام  ــه مق ــئوالن ب ــی از وزرا و مس ــه گانه و برخ ــور وزرای س ــا حض ب

معظــم رهبــری ارائــه شــود.
ــزارش  ــای گ ــاره محوره ــس درب ــکان در مجل ــردم مل ــده م نماین
کمیســیون اجتماعــی مجلــس، اظهــار داشــت: ایــن گــزارش دربــاره 
ــاد،  ــالق، اعتی ــی، ط ــی یعن ــیب های اجتماع ــی آس ــور اصل 5 مح
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــد اخالق ــینی و مفاس ــکاری، حاشیه نش بی
ــیب های  ــور آس ــج مح ــن پن ــل ای ــرای ح ــی ب ــزارش راه کارهای گ

ــه شــده اســت. تســنیم ــی ارائ اجتماع

مــکارم  ناصــر  آیــت هللا  
شــیرازی از مراجــع اعظــام 
واکنــش  اولیــن  در  تقلیــد، 
انتخابــات  مناظــره  بــه 
تاکیــد  جمهــوری  ریاســت 
ــد  ــان دهن ــا نش ــرد: نامزده ک
در  انتخابــات  مناظــره  کــه 
اســت. اســالمی  ایــران، 

ــود  ــه خ ــارج فق ــدای درس خ ــد در ابت ــع تقلی ــن مرج ای
ــات  ــان نامزدهــای انتخاب ــه اولیــن مناظــره می ــا اشــاره ب ب
ریاســت جمهــوری گفــت: مناظــره در کشــور مــا بایــد 
ــی و  ــت و عوام فریب ــد و در آن تهم ــالمی باش ــره اس مناظ
ــد مناظــره  دروغ نباشــد.  وی ظهــار کــرد: مناظــره مــا مانن
آمریکایی هــا و اروپایی هــا نیســت کــه هیــچ حــد و مــرزی 
ــی  ــام اســالمی زندگ ــک کشــور و نظ ــا در ی ــرا م ــدارد، زی ن
ــر خــط قرمزهــای  ــی ب ــز مبتن می کنیــم و مناظــرات مــا نی
اســالمی باشــد.  ایــن مفســر قــرآن بــا اشــاره بــه عواقــب 
ســوء تندخویــی در مناظــرات افــزود: مــردم بــه خصــوص 
اگــر  را می بیننــد و می شــنوند،  جوانانــی کــه مناظــره 
ــبت  ــد و نس ــت می کنن ــم اهان ــه ه ــان ب ــد نخبگان ش ببینن
ــد و  ــاد می گیرن ــد، آن را ی ــد و دروغ می گوین ــاروا می دهن ن

ایــن آمــوزش خطرناکــی اســت. 
 آیــت هللا مــکارم شــیرازی بیــان کــرد: چــه ایــرادی دارد کــه 
نامزدهــا بــا ســخنان یکدیگــر بــه صــورت مســتدل و منطقی 
مخالفــت کننــد بــه جــای اینکــه بخواهنــد یکدیگــر را متهــم 
بــه برخــی مســایل کننــد کــه ممکــن اســت برخــی از آن هــا 
اشــتباه باشــد. ایــن مرجــع تقلیــد ضمــن ابــراز امیــدواری 
بــرای کســب نتیجــه مفیــد و خــوب در پایــان رقابت هــای 
انتخاباتــی تاکیــد کــرد: نامزدهــا نشــان دهنــد کــه مناظــرات 
مــا اســالمی و متفــاوت از دیگــران اســت و شــبیه مناظــرات 

آنــان نیســت. ایســنا

رئیس سازمان بسیج مستضعفین :

عرصه فضای مجازی همان جنگ تمام عیار است 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس :

 به زودی؛ گزارش آسیب های اجتماعی 

به رهبر معظم انقالب تقدیم می شود

توصیه انتخاباتی آیت هللا مکارم شیرازی 

 در مناظره نباید تهمت، عوام فریبی 

و دروغ باشد 

حتما بخوانید!
سه شنبه  12  اردیبهشت ماه 21396 لزوم استفاده صحیح از منابع مالی...

ـــمـــاره  418  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

اخالق سیاسی   

)بخش دوم(                                        

ادامه از صفحه یک: 
مؤثــر و در راه اصــالح منطقــه و حــوزه انتخابیــه و 
کشــور و ملــت و نظــام اســالمی خواهــد بــودو هرگــز 
سیاســی کاری نمــی کنــد چراکــه از مفهــوم دیانــت مــا 

ــن سیاســت ماســت دور خواهــد شــد. عی
ــد :  ــی فرمودن ــه العال ــری مدظل ــم رهب ــام معظ  مق
تقــوای سیاســی یعنــی هــر کــس کــه در کار سیاســت 
ــه و  ــی صادقان ــائل سیاس ــا مس ــد ب ــعی کن است،س
دردمندانــه و از روی دلســوزی برخــورد کنــد ،سیاســت 
بــه معنــای پشــت هــم انــدازی و فریــب و دروغ گفتن 

بــه افــکار عمومــی مــردم ، مطلــوب اســالم نیســت 
) دیدار با ستادهای نماز جمعه سال ۱۳۸۱(

ــه  ــم ب ــاج داری ــد : مــا احتی و هــم ایشــان فرمــوده ان
ــم  ــاج داری ــی ،احتی ــه یکرنگ ــم ب ــاج داری صفا،احتی
ــه  ــه اینک ــم ب ــاج داری ــوت و برادری،احتی ــه روح اخ ب
هــر انســانی در جامعــه مــان نســبت بــه همســایگان 
خــودش در خانــه ، در محــل کســب ، در خیابــان 
ــد ،  ــان بدان ــود را در ام ــد و خ ــت کن ــاس امنی احس
ــورت  ــه ص ــد ب ــا بای ــد ،… اینه ــی نکن ــاس ناامن احس
ــه یکدیگــر ،  ــردن ب ــد ، ترحــم ک ــی در بیای خصــال مل
ــا  ــران ، اینه ــه دیگ ــد ب ــق امی ــده ، تزری ــه آین ــد ب امی
خصوصیاتــی اســت کــه اگــر در ملــت باشــد آن ملــت 

ــد.)۸۸/6/۲۰( ــی پیمای ــوب م ــل را خ راه تکام
 بــه واقــع اگــر امــور مــورد عنایــت ولــی امــر مســلمین 
مــورد توجــه اصحــاب سیاســت و طرفــداران آنهــا 
ــل  ــی حاص ــوای سیاس ــود تق ــودی خ ــه خ ــد ب باش
ــود،لذا  ــی ش ــن م ــی تأمی ــالق سیاس ــردد و اخ میگ
همــه و همــه بایــد متوجــه صفــا و صمیمیت،یکرنگــی 
و اخوت،انصــاف و رحــم و مــروت و امیــد آفرینــی در 
ــا  ــن مبن ــر ای ــار و رفتارشــان را ب جامعــه باشــند و گفت

ــد. ــذاری نماین ــه گ پای
ــا و  ــک از نامزده ــه هری ــت ک ــی اینس ــوای سیاس  تق
طرفــداران آنــان بــه اثبــات توانمندیهــای خــود بپردازند 
ــرح  ــی مط ــع مردم ــود را در مجام ــای خ ــه ه و برنام
نماینــد کــه البتــه در ایــن امــر هــم بایــد آنچــه حــق 

ــه کــم. ــاد و ن ــه زی ــوان شــود ن اســت عن
ــه  ــا آن روب ــه آنچــه در دوره هــای گذشــته ب  نظــری ب
رو بــوده ایــم بــه مــا مــی گویــد کــه برخــی از افرادیکــه 
ــی از  ــز برخ ــوند و نی ــی ش ــات م ــه انتخاب وارد عرص
پیــروان و هــواداران و همراهــان آنــان درک صحیــح و 
هیــچ گونــه درکــی از مفاهیــم سیاســی اســالم نداشــته 
و ندارنــد و آنچــه آنــان بــه نــام اســالم و اخــالق عمــل 
ــت  ــته اس ــال نداش ــه دنب ــده ب ــز مفس ــد ج ــرده ان ک
ــا  ــد و خوبیه ــات خــود بودن ــال اثب ــه دنب واال هریــک ب
و بدیهــای خــود را بــا هــم مــی گفتنــد و از آنــان 
اغــراق و خــود بزرگنمایــی و … دیــده نمیشــد و بــرای 
ــی  ــی و بداخالق ــل اخالق ــه رذائ ــز ب ــب نی ــذف رقی ح
ــه  ــا ب ــه ورود نامزده هــای سیاســی وارد نمیشــدند ک
بداخالقــی سیاســی مــردم را بــه ارکان نظــام اســالمی 
ــادی  ــی اعتم ــن ب ــد و ای ــاد میکن ــی اعتم ــن و ب بدبی
ــد  ــس نخواه ــود هیچک ــه س ــی ب ــی سیاس و بداخالق
بــود و نیــز پیامدهــای بداخالقــی هــای سیاســی پــاک 
کردنــی نیــز نمیباشــد و قابــل تکذیــب نیــز نبــوده و بــه 
قــول معــروف آب ریختــه را نمیشــود جمــع کــرد و آب 

رفتــه را نمیتــوان بــه جــوی بازگردانــد.
ــد :  ــی فرماین ــه م ــج البالغ ــه ۱۲ نه ــی )ع( در نام  عل
ــی  ــات خواه ــار او را مالق ــه ناچ ــرس ک ــی بت از خدای
ــرد و ســرانجامی جــز حاضــر شــدن در پیشــگاه او  ک

نداری.
ــی تقــوا  ــار کل ــان معی ــد مــوالی متقی ــر بلن  ایــن تعبی
ــی  ــن معن ــت و بدی ــی اس ــخصی و سیاس ــد ش در بع
ــت آوردن  ــرای بدس ــتمدار ب ــان سیاس ــه انس ــت ک اس
و بــه کار بســتن کامــل علــم و تجربــه و بهــره بــرداری 
ــاندن  ــت رس ــود در جه ــدادادی خ ــتعدادهای خ از اس
ــه  ــی را در هم ــوای اله ــوب تق ــال مطل ــه کم ــه ب جامع

ــدد. ــه کار مــی بن ــی ب مراحــل فکــری و اجرای
ــه  ــخص هم ــه ش ــود ک ــی ش ــب م ــوا موج ــن تق ای
اســتعدادها و تجــارب و تمــام تــالش خویــش را بــرای 
ــر و  ــر فک ــرد و از ه ــه کار گی ــه ب ــور جامع ــالح ام اص
تصمیــم و کاری کــه بــه جامعــه ضــرر برســاند پرهیــز 

ــد. مــی نمای
 لــذا جــز بــه حــق و عــدل و انصــاف وارد نخواهــد شــد 
و بــرای رســیدن بــه رأی مــردم از هــر ابــزاری اســتفاده 
نخواهــد کــرد بلکــه از ابــزاری بهــره خواهــد جســت کــه 

به قداســت هــدف باشــند.
 در یــک جملــه کوتــاه تقــوای سیاســی یعنــی : انســان 

در میــدان سیاســت صادقانــه و خالصانــه عمــل کنــد.
ــه اش  ــی« نتیج ــگی سیاس ــوا پیش ــر »تق ــن ام  و ای
پیشــگیری از انحراف و آســان ســازی شــرایط ســخت 
ــد:  ــرآن فرمودن ــال در ق ــه خــدای متع ــود ک ــد ب خواه
ــق ا…  ــه مخرجــًا و مــن یت ــق ا… یجعــل ل و مــن یت

یجعــل لــه مــن امــره یســرًا

مبارزات امام سجاد)ع(                                    

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

پنجــم شــعبان ســال 38 هجــری قمــری روزی مبارک 
ــن روز  ــخ بشــریت اســت در ای و روشــنی بخــش تاری
حضــرت امــام ســجاد علیــه الســالم دیــده بــه جهــان 
ــت  ــروان امام ــه پی ــالد مســعود را ب ــن می گشــودند ای
و والیــت تبریــک عــرض مــی کنیــم آری، تقدیــر 
خداونــد بــار دیگــر آفرینشــی شــگفت را رقــم زد و دل 
انگیزتریــن جلــوه هــای صفــات الهــی را در جمــال دل 
آرای شــخصیتی بــزرگ از تبارعلــی)ع( آفریــد. معــراج 
ــر  ــکوهمند وپ ــان ش ــق او آنچن ــور و عش ــان و ش عرف
ــن  ــتنده، »زی ــن روح پرس ــه زیباتری ــود ک ــز و راز ب رم
ــال  ــه جم ــی اش ب ــت و دلدادگ ــب یاف ــن «لق العابدی
ربوبــی در حــال ســجده موجــب شــد کــه او را »ســجاد 

ــد ــام نهن ــد)ص(« ن آل محم
زندگــی آن حضــرت همــراه بــا حوادث بســیار حســاس 
و مهمــی بــود; بویــژه دوره ســی و پنــج ســاله امامتــش 
کــه خــود نمونــه ای متعالــی از مبــارزات حضــرت 
اســت. یکــی از مبــارزات امــام حضــور در نهضــت 
ــال را  ــه کرب ــرت در واقع ــی آن حض ــت ، همراه کربالس
مــی تــوان اولیــن تجلــی چشــمگیر درصحنــه مبــارزات 
ــد  ــی عب ــن اب ــام خونی ــه قی ــی ک ــمار آورد. زمان ــه ش ب
هللا الحســین)ع( تحقــق یافــت، جــز دوســتان خــدا و 
دلهــای مطمئــن کســی دیگریــارای همراهــی حضــرت 
را نداشــت آن حضــرت بــی اعتنــا بــه قدرتهــا و مظاهــر 
ــار را  ــه و ایث ــگفت از حماس ــای ش ــوه ه ــوت جل طاغ
ــورا  ــه در روز عاش ــی ک ــرار داد، هنگام ــانها ق فرادیدانس
ــام  ــد، ام ــاری طبی ــه ی ــانها را ب ــام حسین)ع(انس ام
زیــن العابدیــن)ع( بــا اینکــه تنــی تــب دار و شــرایطی 
ــدر شــتافت.  ــاری پ ــه ی ســخت و جانفرســا داشــت، ب
دومیــن محــور مبــارزات امــام زیــن العابدیــن)ع( 
ســخنان آن بزرگوارپیرامــون ظلــم ســتیزی اســت. 
ــه  ــد، ب ــوار فکرکن ــهای آن بزرگ ــه نیایش ــه ب ــردی ک ف
خوبــی مــی فهمــد کــه چگونــه بایــد از ســتمگران 
بیــزاری بجویــد وبــه یــاری مظلومــان بشــتابد و در ایــن 
راه حرکــت خــود را بــر اســاس امامــت امامــان راســتین 
قــرار دهــد. بــه عنــوان نمونــه فرازهایــی ازدعاهــای آن 

ــم: ــی کنی ــرور م ــرت را م حض
ــو پــوزش مــی خواهــم اگــر پیــش روی  ــا! از ت »خدای
ــم،  ــاری نکن ــن او را ی ــه کســی ســتم شــود وم ــن ب م
ــه  ــی شــود و ســپاس آن راب ــه مــن ارزان ــی ب ــا نعمت ی
جــا نیــاورم، یــا گناهــکاری از مــن غــذر خواهــد و عــذر 
ــر  ــد و او را ب ــزی بطلب ــدی چی ــا نیازمن ــرم، ی او رانپذی
خــود مقــدم ندارم،یــا حــق مــرد بــا ایمانــی بــر گردنــم 
ــد  ــر محم ــا! ب ــمارم. « »خدای ــزرگ نش ــد و آن را ب آی
ــن  ــر م ــه ب ــل کســی ک و آل او درود فرســت و در مقاب
ســتم روا دارد، دســتی )بــرای جلوگیــری از ســتم( و در 
مقابــل کســی کــه بــا مــن ســتیزه جویــد، زبانــی )بــرای 
ــمنی  ــن دش ــه بام ــر آن ک ــق( و ب ــاختن ح ــن س روش
کنــد، پیــروزی عنایــت فرمــا و در مقابــل آن کــه در بــاره 
مــن حیلــه پیشــه کنــد، راه چــاره و در برابــر آن کــه بــر 
مــن آزار رســاند ، توانایــی عطــا کــن و بــر آن کــه بــه من 
ناســزا گویــد یــا از مــن عیبجویــی کنــد، قــدرت تکذیــب 
و در برابــر آن کــس کــه مــرا تهدیــد کنــد، امنیــت عنایت 

فرمــا.« 
ــای  ــیوه ه ــر ش ــاری از دیگ ــان درب ــا عالم ــارزه ب  مب
بــن  »محمــد  اســت  ســجاد)ع(  امــام  مبارزاتــی 
ــر  ــی آن عص ــمندان دین ــه از دانش ــری « ک ــلم زه مس
ــد الملــک  ــه شــمارمی آمــد، در زمــان حکومــت »عب ب
ــار  ــا درب ــر ب ــار شــد و تاآخــر عم ــروان « جــذب درب م
بنــی امیــه همــکاری نزدیــک داشــت. امــام ســجاد)ع(
در نامــه ای او را توبیــخ و ســرزنش کــرد. در آغــاز نامــه 
ــه  ــو در حالتــی قرارگرفت ــه او مــی نویســد: ت خطــاب ب
ای کــه هــر کــس از ایــن وضــع تــو اطــالع یابــد ســزاوار 

ــد. ــو ترحــم کن ــه حــال ت اســت ب
نیــز فرمودنــد: بــدان کمتریــن چیــزی کــه کتمــان کردی 
و ســبکترین چیــزی کــه بــر دوش گرفتــی، ایــن اســت 
ــردی  ــل ک ــش تبدی ــه آرام ــتمگر را ب ــت س ــه وحش ک
ــت  ــوت او را اجاب ــدی و دع ــک ش ــه او نزدی ــون ب و چ

ــرای او همــوار ســاختی. نمــودی، راه گمراهــی را ب
ــت  ــد اس ــاگردان مجاه ــت ش ــر تربی ــارزات دیگ از مب
پــس از ایــن کــه امــام حســین)ع( بــه شــهادت 
ــم گشــت.  ــه حاک ــر جامع ــان شــدیدی ب رســید، خفق
ــی  ــی نویســد: »عل ــه »مســعودی « م ــه ای ک ــه گون ب
بــن الحســین)ع(، امامــت را بــه صــورت مخفــی و بــا 
ــد.«   ــده دار گردی ــوار عه ــی دش ــدید و در زمان ــه ش تقی
بــه ایــن جهــت امــام)ع( بــه تربیــت انســانهایی همــت 
ــارف  ــح مع ــا روشــنگری و توضی ــد ب ــه بتوانن ــارد ک گم
ــوی  ــی مســیر اســالم راســتین و تشــیع ســرخ عل اله
ــی  ــن شــاگردان »یحی را اســتمرار بخشــند. یکــی از ای
بــن ام طویــل « اســت کــه در مســجدپیامبر)ص(، در 
ــداران  ــت و طرف ــی گف ــردم ســخن م ــرای م ــه، ب مدین

ــی داد: ــرار م ــن مخاطــب ق ــن چنی ســتمگران را ای
»مــا مخالــف شــما و منکــر راه و روش شــما هســتیم. 
میــان مــا و شــما دشــمنی آشــکار و همیشــگی اســت. 
هــر کــس بــه امــام علــی)ع( دشــنام دهد،لعنــت خــدا 
ــی  ــر خدام ــه غی ــروان و آنچ ــا از آل م ــاد و م ــر او ب ب
ــن  ــت »حجــاج اب ــن جه ــه همی ــم.  ب پرســتید، بیزاری
یوســف « دســتهاو پاهــای او را قطــع کــرد و ایــن 
شــاگرد مکتــب عشــق بــا شــهادت، کــه هنرمــردان خدا 

ــا را وداع کــرد.«  اســت، دنی
اصــواًل شــخصیت امــام زیــن العابدیــن)ع( بــه عنــوان 
ــوی  ــت ام ــه حکوم ــارزه علی ــی از مب ــه ای متعال نمون
مطــرح بــود مــردم او را بــا همیــن جهــت گیــری مــی 
ــان از نظــر  ــاد آن ــام و ی ــن راســتا ن شــناختند. در همی
خلفــای بنــی امیــه جــرم محســوب مــی شــد وکســانی 
ــف مــی  ــا تعری ــان ســتایش و ی کــه آن حضــرت از آن
ــروم  ــال « مح ــت الم ــد از »بی ــدان افکن ــه زن ــرد، ب ک
مــی ســاختند . چنانکــه فــرزدق شــاعرهمین عاقبــت و 
فرجــام را یافــت و او کــه فقــط شــعری در مــدح علــی 
بــن الحســین)ع( خوانــد بــه زنــدان افتــاد و نامــش از 

دیــوان مالــی حــذف شــد.

ریاســت جمهوری  انتخابــات  اردیبهشــت ۱۳96   ۲9
شــوراهای  انتخابــات  دوره  پنجمیــن  و  دوازدهــم 

اســالمی شــهر و روســتا برگــزار می شــود. 
۱۱ روز از مهلــت قانونــی تبلیغــات شــش نامــزد 
ایــن  در  و  می گــذرد  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
مــدت ایــن افــراد در برنامه هــای تبلیغاتــی خــود بــه 

ارائــه برنامــه و دیگاه هایشــان پرداختنــد.
ــت  ــز اهمی ــه و حائ ــل توج ــات قاب ــی از موضوع یک
ــا  ــرات کاندیداه ــه، نظ ــف جامع ــار مختل ــرای اقش ب
کشــور  در  درآمدزایــی  و  فقــر  رفــع  درخصــوص 
اســت. آخریــن مواضــع و دیــدگاه هــای کاندیداهــای 
ــات ریاســت جمهوری دوازدهــم در ایــن رابطــه  انتخاب

ــد. ــال کنی ــر دنب را در زی
    سیدمصطفی میرسلیم: پرهیز از ویژه خواری 

بایــد راهــکاری ارائــه شــود تــا ســرمایه گذاری هــا در 
خانــه هــای مجلــل را بــه ســاختمانهای ارزان مناســب 

بــرای زوجهــای جــوان اختصــاص دهیــم.
ــن  ــه دوخت ــق کیس ــه عش ــد ب ــت نبای ــدان دول کارمن
وارد دولــت شــوند. نبایــد ویــژه خــواری کننــد و 
ــد. ــرار دهن ــده ای ق ــار ع ــت را در اختی ــات دول اطالع

مــردم بایــد نظــارت عمومــی داشــته باشــند تــا ریشــه 
فســاد خشــکانده شود.

    اسحاق جهانگیری: تقویت نظام مالیاتی
بــرای کاهــش فاصلــه طبقاتــی بایــد نظــام مالیاتــی 
کشــور تقویــت شــود و بــر ایــن اســاس کســانی کــه 
بــه هــر نحــوی ثــروت تولیــد مــی کننــد، مالیــات آن 

ــد. را بپردازن
بایــد بــا عــزم ملــی در ایــن کشــور بــه دنبــال ریشــه 
کنــی فقــر حرکــت کنیــم و آن را از جامعــه دور 
ــر از  ــی و زدودن فق ــت اجتماع ــراری عدال ــم. برق کنی

ــه  ــالمی و دغدغ ــالب اس ــای انق ــه را از آرمان ه جامع
ــن کار از  ــرای ای ــوده الزم اســت ب مســئولین کشــور ب
تجربیــات کشــورهای پیشــرو در ایــن زمینــه اســتفاده 
ــدا  ــج مــورد نظــر دســت پی ــه نتای ــر ب ــا زودت  شــود ت

کنیم.
ــرمایه  ــی: س ــن روحان ــام حس ــت االس     حج

ــذاری گ
مســائل و مشــکالت پیچیــده بــا حــرف و شــعار 
ــه  ــت ک ــن اس ــدم ای ــن ق ــود. اولی ــی ش ــت نم درس
از  پول هــا  و  شــده  جــذب  ســرمایه گذاری های 
و  ســرمایه گذاری  ســمت  بــه  داللــی  بازارهــای 
ــرای  ــًا ب ــوند. طبع ــت ش ــادی هدای ــای اقتص بنگاه ه
ایجــاد ســرمایه گذاری نیــاز بــه امنیــت اســت و 
ــردای کشــور و ســال های  ــه ف ــد نســبت ب ــردم بای م

ــد. ــل کنن ــان حاص ــد اطمین بع

منکــری باالتــر از بیــکاری و فقــر وجــود نــدارد، اگــر 
بــه دنبــال ترویــج معــروف در جامعــه هســتیم بایــد 
دســت بــه دســت هــم دهیــم و بــا فقــر مبــارزه کــرده 
ــورمان  ــص کش ــمند و متخص ــان اندیش ــرای جوان و ب

شــغل و کار مناســب فراهــم کنیــم.
    حجــت االســام ســیدابراهیم رئیسی ســاداتی: 

توجــه بــه محرومــان 
ــن  ــای پایی ــرای دهک ه ــدی را ب ــه نق ــوان یاران می ت
تــا ســه برابــر افزایــش داد و فقــر مطلــق را ریشــه کن 
ــژه  ــتضعفان بوی ــان و مس ــه محروم ــه ب ــرد.  توج ک
ــور  ــای کش ــن ظرفیت ه ــا همی ــن ب ــای پایی دهک ه
ــته  ــران داش ــت دیگ ــه دس ــمی ب ــه چش ــدون اینک ب
باشــیم تــا گــره ای از مــا بــاز کننــد امکان پذیــر اســت.

مــن رقیــب بیــکاری، فقــر، ناکارآمــدی، درجــازدن و 
ایــن همــه بی عملــی در کشــور هســتم. مــا به دنبــال 

هســتیم کــه کرامــت  دولتــی  بــه  دادن  شــکل 
ــا  ــود. ب ــت ش ــئونات رعای ــه ش ــخص در هم ــک ش ی
ناکارآمــدی، فقــر و در جــا زدن رقابــت می کنــم. 
ــده  ــیب دی ــردم آس ــت م ــت و کرام ــی، معیش زندگ

ــت.  اس
    محمدباقر قالیباف: اصاح نظام بانکی

ــق.  ۱۰ درصــد جمعیــت مــا فقیــر هســتند. فقــر مطل
خــود  زندگــی  مســائل  تریــن  ابتدایــی  بــرای 
دچــار چالــش هســتند. اگــر می گوییــم گرســنه 
ــد حــرف گزافــی نگفتیــم. قــول 5 میلیــون  می خوابن
شــغل را دادیــم و می دانیــم ریشــه فســاد و رکــود در 
ــار  ــرای اقش ــا را ب ــت. یارانه ه ــان ماس ــکاری جوان بی

ــرد. ــم ک ــه خواهی ــد اضاف ــم در آم ک
اصــالح کنیــم؛  را  بانکــی  نظام هــای  اســت  الزم 
 96 بــرای  سرمایه شــان  کــه  بانکــی  نظام هــای 
ــد  ــه ۴ درص ــان ب ــت و وام دادنش ــت اس ــد مل درص
خــاص. سیســتم مالیاتــی مــا بایــد اصــالح شــود و 

هزینه هــای دولتــی بایــد کاهــش یابــد.
ــه  ــع عادالن ــمی طبا: توزی ــیدمصطفی هاش     س

ــروت ث
ــه  ــر ب ــی و فقی ــار غن ــه اقش ــه ب ــه یاران ــی ک از آنجای
ــتان و  ــود بی سرپرس ــع می ش ــان توزی ــورت یکس ص
معلولیــن و محرومیــن مــا همچنــان دچــار مشــکالت 
جــدی هســتند. طبیعــی اســت کــه بحــث اشــتغال، 
خدمــات و توزیــع بایــد همــراه بــا ایــن مســاله باشــد.
ــادی در کشــور داریــم و بایــد توجــه  ظرفیت هــای زی
ــور  ــذاری در کش ــرمایه گ ــی روال س ــه وقت ــت ک داش
ــی  ــذاران خارجــی و داخل راحــت باشــد و ســرمایه گ
احســاس امنیــت و ســود داشــته باشــند قطعــا 

ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــد ش ــویق خواهن تش

18 روز تا انتخاب دوازدهم

فقر و درآمدزایی از نگاه نامزدهای ریاست جمهوری

ــارت  ــزی نظ ــت مرک ــو هیئ ــو عض ــی نیک ــم میرزای قاس
ــتا، از  ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــات ش ــر انتخاب ب
برگــزاری انتخابــات شــوراها بــه صــورت الکترونیکــی در 
۱۴7 شــهر خبــر داد و گفــت: قــرار بــود مجموعــًا در ۱5۰ 
شــهر انتخابــات شــوراها بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار 
ــود ــکان وج ــن ام ــهر ای ــون در ۱۴7 ش ــا اکن ــود ام  ش

 دارد.
ــورد  ــهر م ــا در ۳ ش ــاال تنه ــه احتم ــان اینک ــا بی  وی ب
نظــر انتخابــات بصــورت الکترونیکــی برگــزار نمی شــود، 
افــزود: بــه دلیــل عــدم وجــود زیرســاخت های الزم 
بــرای  الزم  پشــتیبانی های  و  نــوری  فیبــر  ماننــد 
ــهر  ــه ش ــن س ــر در ای ــن ام ــات ای ــای انتخاب صندوق ه

امکانپذیــر نخواهــد بود.دانشــجو

ــزوم اســتفاده از  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــی ب ــی الریجان عل
ــد  ــزود: بای ــور اف ــن کش ــای موم ــت نیروه ظرفی
ــه  ــال شــود و چرخ ــدی در کشــور فع ــز تولی مراک
ــام معظــم  ــد و مق ــق یاب اقتصــادی روســتاها رون
ــد،  ــد دارن ــی تاکی ــتغال زای ــز روی اش ــری نی رهب
بنابرایــن بایــد شــرایط انجــام ایــن مهــم فراهــم 

شــود.
وی افــزود: تصــور اینکــه اگــر کلنــگ یــک پــروژه 
زده شــود آن پــروژه بــه اتمــام مــی رســد، صحیــح 
نیســت بــه دلیــل اینکــه اگــر پــروژه ای در زمــان 
معقــول افتتــاح نشــود، هدررفــت منابــع صــورت 
ــت  ــداری اس ــات هش ــن موضوع ــرد و ای ــی گی م
ــه  ــع ب ــه از مناب ــور ک ــی کش ــام مدیریت ــرای نظ ب

صــورت صحیــح اســتفاده کننــد. ایســنا

سیدحســین نقــوی ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج و سیاس
اشــاره بــه اولیــن مناظــره داوطلبــان ریاســت جمهوری، 
اظهــار داشــت: واقعیــت ایــن اســت کــه دســت دولــت 

خالــی اســت و چیــزی بــرای عرضــه نــدارد.
وی افــزود: وعده هــای داده شــده در ایــن دولــت 
ــروز ســؤال  ــردم ام ــه م ــد و هم ــدون پاســخ مانده ان ب
ــن  ــا چــه شــد؟ بنابرای ــس آن وعده ه ــه پ ــد ک می کنن

ــی اســت. ــت خال ــًا دســت دول واقع
ــای  ــه آق ــت ک ــی اس ــذا طبیع ــرد: ل ــح ک ــوی تصری نق
روحانــی امــکان پاســخگویی نــدارد، حالــت عصبــی و 
لــرزش دســت های ایشــان در مناظــره نشــان مــی داد 
ــدارد. ــن ن ــرای گفت ــخی ب ــق پاس ــل منط ــه در مقاب ک

فارس

رئیــس قــوه قضاییــه در جلســه مســئوالن عالــی قضایی، 
ــز کشــور  ــان عزی ــا تســلیت شــهادت جمعــی از مرزبان ب
تمــام  مســئوالن  گفــت:  تروریســت ها،  دســت  بــه 
تــالش خــود را بــرای ارتقــای ســطح امنیتــی، نظامــی و 
انتظامــی مرزهــا بــه کار بگیرنــد تــا کمتــر شــاهد چنیــن 
ــت ها  ــن تروریس ــان ای ــه حامی ــا ب ــیم، ام ــی باش حوادث
ــخ  ــی پاس ــان ب ــدام آن ــن اق ــه ای ــم ک ــدار می دهی هش
نخواهــد مانــد و البتــه تاثیــری هــم در اراده مــردم مــا در 

ــت. ــد گذاش ــی نخواه ــای انقالب حرکت ه
وی بــا بیــان اینکــه ملــت بــزرگ ایــران در همــه صحنه هــا 
ــه وجــب  ــرای وجــب ب ــد ب ــا انقــالب هســتند و حاضرن ب
خــاک کشــور جانشــان را فــدا کننــد، بــه حامیــان 
ــی  ــن وضعیت ــه چنی ــه ادام ــدار داد ک ــت ها هش تروریس

ــت. ــد گرف ــز خواه ــان را نی ــود آن ــان خ دام

جلســه   در  قاضی زاده هاشــمی گفــت:  سیداحســان 
کمیســیون نظــارت بــر تبلیغــات انتخابــات دوازدهمیــن 
دوره ریاســت جمهوری مقــرر شــد دومیــن مناظــره 
شــش نامــزد انتخابــات ریاســت  جمهــوری روز جمعــه 
ایــن هفتــه دربــاره مباحــث سیاســت داخلــی و 

ــود.  ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــی و موضوع خارج
ــه  ــوط ب ــزود: شــکایت نامــزدی کــه مرب قاضــی زاده اف
حاشــیه  اولیــن مناظــره بــود قــرار شــد در مناظــره دوم 

جبــران شــود. 
ــات  ــات انتخاب ــر تبلیغ ــارت ب ــیون نظ ــس کمیس ریی
ــکایت  ــاره ش ــت: درب ــه گف ــوری در ادام ــت جمه ریاس
ســه نامــزد دیگــر مقــرر شــد مــوارد آنهــا بررســی شــود 
و در صــورت وارد بــودن در جلســات بعــدی اعــالم نظــر 

شــود. دانشــجو

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

برگزاری انتخابات شوراها به صورت 

الکترونیکی در ۱۴۷ شهر

رئیس مجلس شورای اسامی تاکید کرد:

 لزوم استفاده صحیح از منابع مالی کشور 

سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس:

روحانی در مقابل منطق پاسخی ندارد

آیت هللا آملی الریجانی:

جنایت تروریست ها، بی پاسخ نخواهد ماند

رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری:

محور دومین مناظره، سیاسی - فرهنگی است 

ــازی  ــای مج ــد فض ــا رش ــت: ب ــر گف ــال هادیانف ــید کم س
اجتماعــی،  عرصه هــای  تمــام  در  آن  نفــوذ  افزایــش  و 
اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی، مذهبــی و...،  شــاهد ایجــاد 
فرصت هــای بیشــتری بــرای همــه کاربــران حقیقــی و 
ــی  ــای تبلغات ــه خصــوص در حوزه ه ــن فضــا، ب ــی ای حقوق
جهــت معرفــی کاندیداهــا و توضیــح برنامه هــای آن هــا 
ــت اســتفاده  ــش ظرفی ــن افزای ــن حــال ای هســتیم. در عی
ــای  ــکان رفتاره ــا، ام ــن فض ــت ای ــای مثب ــا و اثره از مزای
ــدم  ــکنی و ع ــب هنجارش ــد در قال ــه می توان ــب را ک نامناس

ــت. ــوده اس ــیع تر نم ــد، وس ــون باش ــت از قان تبعی
 ســردار هادیانفــر ضمــن تاکیــد و توجــه بــه رعایت مــاده 6۳ 
ــت:  ــا، گف ــوی کاندیداه ــات از س ــی انتخاب ــه اجرای آیین نام
مطابــق مــاده 6 دســتور العمــل فعالیت هــای تبلیغــی 

انتخاباتــی در فضــای ســایبر، تمامــی کاندیداها و ســتادهای 
آنــان موظفنــد بــرای انتشــار مطالــب خــود در فضــای ســایبر 
اعــم از شــبکه های اجتماعــی، وب ســایت ها، وبالگ هــا، 
کانال هــا و گروه هــا )ســامانه های داخلــی یــا خارجــی( 
صرفــا در چارچــوب قوانیــن و مقــررات و در رســانه های 
ــگ و ارشــاد اســالمی )ســامانه  دارای مجــوز از وزارت فرهن

شــامد( اقــدام کننــد.
 رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعات ناجــا ادامه 
داد: بدیهــی اســت هــر گونــه فعالیــت یــا تبلیغــی خــارج از 
ایــن چارچــوب تخلــف محســوب شــده و مدیــر یــا ادمیــن 

ســایت و کانــال در تمامــی شــبکه های اجتماعــی مســئولیت 
کلیــه محتواهــای مجرمانــه منتشــر شــده را برعهــده خواهــد 
داشــت. ســردار هادیانفــر بــا بیــان اینکــه در ایــام برگــزاری 
انتخابــات متاســفانه بــا افزایــش میــزان فعالیت هــای 
کاربــران در شــبکه های اجتماعــی مواجــه هســتیم، گفــت: از 
ایــن رو میــزان شــایعه ســازی، تخریب هــا، دروغ پــردازی و 
ــد  نظرســنجی های ســاختگی توســط گروه هــا و افــراد معان
خــارج نشــین نیــز افزایــش یافتــه اســت کــه مــا از مــردم 
عزیــز و هوشــیارمان درخواســت داریــم بــا بینــش وآگاهــی 
الزم خبرهــای مختلــف را ارزیابــی نماینــد و عامــل انتشــار 

ــن در  ــگان و معاندی ــه بیگان ــرا ک ــند، چ ــذب نباش ــار ک اخب
ــردازی، ایجــاد تشــویش در  ــا دروغ پ ــه ب صــدد هســتند ک
اذهــان عمومــی، یــاس و ناامیــدی در دل مــردم عزیزمان در 
ایــن ایــام مهــم و حســاس انتخابــات ایجــاد کنند. دانشــجو

هشدار پلیس فتا به سیاسیون 

کاندیداها و هواداران شان قوانین را در فضای مجازی رعایت کنند 
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و  تجهیــزات  نصــب  عملیــات  یافتــن  پایــان  بــا 
ــازی  ــه س ــه گندل ــه کارخان ــط لول ــه خ ــق گاز ب تزری
ــی  ــه معدن ــه در منطق ــوالد مبارک ــی ف ــون تن ۵ میلی
ســنگان، مشــعل های ایــن طــرح عظیــم صنعتــی کــه 
نخســتین و بزرگتریــن کارخانــه گندلــه ســازی شــرق 
ــرم  ــدازی گ ــه راه ان ــن و مرحل ــت، روش ــور اس کش
کارخانــه آغــاز شــد. دکتــر بهــرام ســبحانی مدیرعامــل 
گــروه فــوالد مبارکــه در ایــن خصــوص تصریــح کــرد: 
ــرمایه  ــا س ــه ب ــنگان ک ــی س ــون تن ــه ۵ میلی کارخان
گــذاری فــوالد مبارکــه در ایــن منطقــه معدنــی 
احــداث شــد، پــس از طــی مراحــل ســاخت و نصــب 
ــوره  ــعل ک ــدن مش ــن ش ــا روش ــون ب ــزات اکن تجهی
گندلــه ســازی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن تأمیــن 
کننــدگان نیــاز واحدهــای فــوالدی کشــور بــه گندلــه، 

ــد. ــرداری گردی ــره ب ــاده به آم
    سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریالی

ــنگان را  ــه س ــذاری در منطق ــرمایه گ ــزان س وی می

حــدود ۲۵ هــزار میلیــارد ریــال اعــام و تصریــح کــرد: 
از ایــن میــزان ۱۱ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال آن مربوط 
بــه بخــش گندلــه ســازی و زیرســاخت های مربوطــه 
ــنگ  ــرآوری س ــروژه ف ــه پ ــوط ب ــی مرب ــوده و مابق ب
آهــن بــه ظرفیــت ۵ میلیــون تــن و زیرســاخت های 
موردنیــاز آن اســت کــه امیدواریــم بــا همــکاری 
مســئوالن، ایــن بخــش نیــز تــا پایــان ســال جــاری 
ــت  ــر ســبحانی وضعی ــرداری برســد. دکت ــره ب ــه به ب
ــه  ــا توج ــه را ب ــن کارخان ــاخت های ای ــن زیرس تأمی
ــرد  ــام ک ــوب اع ــه مطل ــای صــورت گرفت ــه توافق ه ب
و گفــت: میــزان پیشــرفت فیزیکــی پــروژه کنســانتره 

ســازی حــدود ۵۰ درصــد اســت.
    اهمیت اشتغال زایی

ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
بــه اهمیــت اشــتغال زایــی در شــرایط فعلــی کشــور 
ــی  ــزان اشــتغال زای ــث می ــن حی ــرد: از ای ــح ک تصری
ســنگان در دوران راه انــدازی و بهــره بــرداری بــه 
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم حــدود ۳۰۰۰ نفــر 
ــد  ــه واح ــق ب ــد آن متعل ــه ۵۰ درص ــت ک ــوده اس ب

ــوالد  ــروه ف ــل گ ــد. مدیرعام ــازی می باش ــه س گندل
مبارکــه اســتفاده از دانــش فنــی و توانمنــدی موجــود 
در شــرکتهای داخلــی در ســاخت ایــن کارخانــه را 
ــن  ــروژه دانســت و در ای ــارز پ ــای ب ــی از ویژگی ه یک
خصــوص افــزود: فــوالد مبارکــه بــا اتــکا بــه دانــش 
خــود و بــا حمایــت همــه جانبــه از پیمانــکار داخلــی، 
توانمنــدی و دانــش مهندســی ســاخت و نصــب 
ــه گندلــه ســازی را توســط  تجهیــزات ســاخت کارخان
ــور  ــه ظه ــه منص ــور ب ــل کش ــرب داخ ــای مج نیروه
رســاند و بــا توجــه بــه بومــی ســازی صــورت گرفتــه، 
اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای  در  بزرگــی  قــدم 

ــت. ــی برداش مقاومت
    ارتقای روحیه خودباوری

وی در ادامــه بــه اهمیــت ارتقــای روحیــه خودبــاوری 

ــرد:  ــان ک ــاره و خاطرنش ــور اش ــان کش ــزد کارشناس ن
ــش  ــب دان ــاوری و کس ــن خودب ــت ای ــرات مثب از اث
ــه  ــبت ب ــروژه نس ــن پ ــریع ای ــرای س ــوان، اج می ت
ــرد  ــان ک ــه ســنگان را بی پروژه هــای مشــابه در منطق
ــد و  ــی در ســایه تعه ــت داخل ــن موفقی ــًا ای ــه طبع ک
تخصــص همــه ارکان پــروژه و حمایت هــای بــی 
ــه دســت  ــران اســامی ب ــه دل ســوزان ای ــغ هم دری

ــده اســت. آم
دکتــر ســبحانی در بخــش پایانــی ســخنان خــود ابراز 
ــان جــوان و  ــری کارکن ــه کارگی ــا ب ــرد: ب ــدواری ک امی
ــد در  ــد تولی ــی رش ــرکت منحن ــن ش ــزه در ای باانگی
کمتریــن زمــان ممکــن طــی شــود و بــا راه انــدازی و 
بهــره بــرداری از کارخانــه شــاهد توســعه همــه جانبــه 

در منطقــه محــروم شــرق کشــور باشــیم.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه عنوان کرد:

گندله سازی سنگان، قدمی بزرگ در 
اجرای اقتصاد مقاومتی

معــاون اتحادیــه خــودرو اســتان اصفهــان گفت: حــدود ۴۱ 
ــودرو  ــازار خ ــا ب ــذرد، ام ــاری می گ ــدای ســال ج روز از ابت
ــه  ــل ب ــود کام ــر از ســال گذشــته، در رک ــان بی جان ت اصفه

ــرد. ــر می ب س
ــان از  ــودرو اصفه ــازار خ ــه ب ــان اینک ــا بی ــدی ب ــد قن حمی

ــود  ــان در رک ــاری همچن ــال ج ــدای س ابت
اظهــار داشــت:  به ســر می بــرد،  فصلــی 
ــمگیر  ــش چش ــر افزای ــای اخی ــی روزه ط
شــده کــه  ســبب  داخلــی  محصــوالت 
معامــات در بــازار بــه پایین تریــن حــد 

ــد.  برس
وی پیرامــون اینکــه کارخانه هــای ایــران 

ــی  ــود را در حال ــوالت خ ــت محص ــایپا قیم ــودرو و س خ
ــر ســال  ــه رســم ه ــازار خــودرو ب ــه ب ــد ک ــش داده ان افزای
ــرد،  ــر می ب ــا به س ــدم تقاض ــی از ع ــی ناش ــود فصل در رک
افــزود: نمایندگــی ایــران خــودرو قیمــت خودروهــای خــود 
ــا یــک میلیــون و  را در حــال حاضــر از ۲۰۰ هــزار تومــان ت

ــه  ــاون اتحادی ــش داده اســت. مع ــان افزای ــزار توم ۵۰۰ ه
خــودرو اســتان اصفهــان وضعیــت بــازار خــودرو اصفهــان را 
نامســاعد خوانــد و بیــان داشــت: بــا رکــود حاکــم بــر بــازار 
و عــدم ظرفیــت بــرای افزایــش قیمت هــا؛ کارخانــه ســایپا 
ــگان را  ــی و چان ــم از چین ــود را اع ــای خ ــت خودروه قیم
۲۰۰ هــزار تــا ۲ میلیــون تومــان افزایــش 
داده اســت. قنــدی در پاســخ بــه اینکــه چــرا 
ــازار،  ــود ب ــود تقاضــا و رک ــا نب طــی ۴۱ روز ب
ــش قیمــت  ــه افزای ــدام ب ــای اق نمایندگی ه
محصــوالت خــود کرده انــد، گفــت: ایــن 
امــر توســط کارخانه هــا و اعمــال مجوزهــای 
افزایــش قیمــت ســال های گذشــته شــورای 
ــا  ــد نرخ ه ــی در رش ــه دخالت ــا هیچ گون ــوده و م ــت ب رقاب

نداریــم.
ــران  ــا افزایــش قیمــت محصــوالت ای ــرد: ب ــد ک  وی تاکی
خــودرو و ســایپا؛ انــدک معامــات در بــازار خــودرو اصفهان 

نیــز بــه حالــت تعلیــق در آمــده اســت. ایمنــا

قائــم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ضمــن تاکیــد 
ــم،  ــان نداری ــی ن ــرای گران ــی ب ــچ تصمیم ــه هی ــر اینک ب
اعــام کــرد: تنهــا ۱۴ درصــد از کاالهــای وارداتــی بــه کشــور 
مصرفــی هســتند. مجتبــی خســروتاج بــه گســترش 
تعامــات تجــاری ایــران اشــاره کرد و گفــت: در ســال ۱۳۸۴ 

ــور  ــه ۱۹ کش ــادرات ب ــد ص ــادل ۸۰ درص مع
جهــان صــورت گرفــت و در ســال ۱۳۹۲ نیــز 
۸۰ درصــد صــادرات بــه هشــت کشــور جهــان 
اختصــاص یافــت امــا در ســال گذشــته 
۸۰ درصــد کاالهــای صادراتی مــان بــه ۱۵ 
کشــور جهــان ارســال شــده اســت. رییــس 
ســازمان توســعه تجــارت همچنیــن عنــوان 

ــار  ــوه و تره ب ــی می ــته ارزش صادرات ــال گذش ــرد: در س ک
۹۰۰ میلیــون دالر، پســته و مغــز پســته ۱۲۵۰ میلیــون دالر و 
محصــوالت دامــی ۴۳۷ میلیــون دالر بــوده اســت. معــاون 
ــای  ــه صحبت ه ــارت در ادام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
خــود بــه وضعیــت صــادرات کشــور طــی ســال های اخیــر 

اشــاره کــرد و ضمــن یــادآوری پیشــرفت هایی کــه در تــراز 
بازرگانــی خارجــی کشــور حاصــل شــده اســت، عنــوان کــرد: 
در ســال ۱۳۹۴ تــراز بازرگانــی خارجــی مثبــت ۹۰۰ میلیــون 
دالر بــود کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته بــه ۲۵۰ میلیــون 
ــال های  ــی س ــه ط ــان این ک ــا بی ــروتاج ب ــید. خس دالر رس
پــس از ۱۳۸۹ واردات کشــور بــه نوعــی رونــد 
کاهشــی بــه خــود گرفتــه اســت، اظهــار کــرد: 
باالتریــن رقــم ارزش واردات نیــز مربــوط 
ــع  ــه در آن مقط ــه ســال ۱۳۸۹ می شــود ک ب
رقمــی معــادل ۶۴.۵ میلیــارد دالر واردات 
ــم واردات  ــر بخواهی ــا اگ ــت، ام ــورت گرف ص
ــم  ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــی م ــر وزن را از منظ
در ســال ۱۳۸۸ بیشــترین میــزان واردات را داشــته ایم 
ــن  ــون ت ــزار میلی ــه ۵۲ ه ــن ســال ب و حجــم واردات در ای
ــچ  ــاری هی ــال ج ــرد: در س ــد ک ــت. وی تاکی ــیده اس رس
ــده و  ــه نش ــان گرفت ــت ن ــش قیم ــرای افزای ــی ب تصمیم

ــد گذشــته اســت. ایســنا قیمــت آرد مانن

نماینــده فائــو در ایــران گفــت: دسترســی بــه آب در خاورمیانــه تــا ســال ۲۰۵۰ 
بــا افــت شــدید ۵۰ درصــدی روبــرو می شــود. ســرج ناکــوزی، طــی ســخنانی 
هشــدار داد کــه دسترســی بــه آب در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا طی ۴۰ 
ســال گذشــته ۶۵ درصــد کاهــش یافتــه و انتظــار مــی رود تــا ســال ۲۰۵۰، حدود 
ــد  ــر، تهدی ــال های اخی ــت: در س ــد. وی گف ــش یاب ــز کاه ــر نی ــد دیگ ۵۰ درص
تغییــرات اقلیمــی منجــر بــه تشــدید وضعیــت، و افزایــش تعــداد بــروز و شــدت 
خشکســالی در بســیاری از کشــورهای خاورمیانــه همچــون جمهــوری اســامی 
ایــران شــده اســت. وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: اطمینــان دارم 
بــا حمایــت خوبــی کــه فائــو از شــرکای ملــی و بین المللــی دریافــت می کنــد و 
بــا همــکاری نزدیــک بــا ســایر کارگزاری هــای ملــل متحــد، حمایــت تأثیرگذاری 
از تحقــق توســعه پایــدار در ایــن کشــور بــزرگ بــه عمــل آورد. ابتــکار منطقــه ای 
فائــو در حــوزه کمبــود آب در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در ســال ۲۰۱۳ و بــرای 
ــش  ــای پی ــن چالش ه ــر بزرگتری ــه در براب ــن منطق ــورهای ای ــت از کش حمای
ــرای توســعه اقتصــادی و  ــی ب ــی و آب ــت غذای ــه امنی ــه دســتیابی ب رو از جمل
ــابقه ای تشــدید  ــور بی س ــه ط ــود آب ب ــه کمب ــدار در شــرایطی ک ــی پای اجتماع
شــده اســت، تدویــن گشــت. ایــن ابتــکار اهدافــی چــون تقویــت سیاســت ها، 
ســرمایه گذاری ها، مدیریــت و عملکــرد بهینــه بــرای افزایــش پایــدار بهــره وری 
آب و خــاک؛ ارائــه ابــزار الزم بــرای برنامه ریــزی اســتراتژیک در تخصیــص بهینــه 
و پایــدار منابــع کمیــاب آبــی و بکارگیــری اســتراتژی همــکاری منطقــه ای بــرای 

نیــل بــه یــک برنامــه اصــاح آب، را در برمی گیــرد. ایرنــا

اخیــرًا در برخــی شــبکه های اجتماعــی فیلمــی از یکــی از برنامه هــای 
تلویزیونــی منتشــر شــده کــه در آن فــردی مدعــی اختــراع خــودروی آب ســوز 
شــده اســت. ادعایــی کــه عضــو هیــات علمــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن 
ــکان حرکــت  ــای ام ــا ادع ــد. شــهرام آزادی در رابطــه ب طوســی آن را رد می کن
ــر  ــا و دیگ ــن ادعاه ــام ای ــرد: تم ــار ک ــن، اظه ــای بنزی ــه ج ــا آب ب ــودرو ب خ
ادعاهــای مشــابه بــدون هرگونــه مبنــای علمــی و کارشناســی بــوده و نوعــی 
ــای  ــر مبن ــه اگ ــان اینک ــا بی ــرای مقاصــد خــاص اســت. وی ب ــی ب عوام فریب
ــوخت های  ــای س ــه ج ــا آب ب ــودرو ب ــت در آوردن خ ــه حرک ــرای ب ــی ب علم
متعــارف همچــون بنزیــن وجــود داشــت، خودروســازان جهانــی بایــد تاکنــون 
بــه ایــن فــن آوری دســت می یافتنــد، خاطرنشــان کــرد: خودروســازان خارجــی 
ــق و  ــرای تحقی ــن متخصصــان ب ــا اســتفاده از برتری ســاالنه میلیاردهــا دالر ب
توســعه در صنعــت خــودرو هزینــه می کننــد ولــی بــا ایــن حــال تاکنــون هیــچ 
ــودروی آب ســوز را نداشــته اند. عضــو  ــد خ ــای تولی ــز ادع ــن مراک ــدام از ای ک
هیــات علمــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی ادامــه داد: بنابرایــن بایــد 
از مدعیــان تبدیــل کــردن خودروهــای متعــارف بــه خــودروی آب ســوز پرســید 
ــات  ــع و امکان ــا مناب ــن آوری ب ــن ف ــه چنی ــن ب ــت یافت ــی دس ــه مدع چگون
ــارد دالری خارجــی تاکنــون  محــدود خــود شــده اند، در حالی کــه مراکــز میلی
چنیــن ادعایــی نداشــته اند. وی افــزود: در حــال حاضــر باالتریــن فــن آوری کــه 
صنعــت خــودروی جهــان در زمینــه اســتفاده از ســوخت های جایگزیــن بــه آن 
دســت یافتــه، فــن آوری اســتفاده از هیــدروژن در پیــل ســوختی اســت. ایســنا

ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــی.ان.جی ش ــرح س ــاون ط مع
ــگاه سوخت رســانی ســی.ان. ــون، ۶۱ جای ــدای ســال ۹۵ تاکن گفــت: از ابت

جــی احــداث و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. علــی محرابــی بــا اعــام 
ــگاه سوخت رســانی ســی. ان.  ــون، ۶۱ جای ــدای ســال ۹۵ تاکن اینکــه از ابت
ــن  ــه ای ــت: ب ــرداری رســیده اســت، گف ــره ب ــه به جــی احــداث شــده و ب
ترتیــب تعــداد جایگاه هــای ســی. ان. جــی در کل کشــور، بــه ۲۳۸۰ جایــگاه 
رســیده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت کنونــی ایــن جایگاه هــا ۲ 
میلیــون و ۷۴۰ مترمکعــب در ســاعت اســت کــه اگــر بــه طــور متوســط ۱۴ 
ســاعت در روز فعالیــت کننــد، ظرفیــت ســوخت رســانی آنهــا در طــول روز به 
۴۰ میلیــون مترمکعــب می رســد؛ اگرچــه تقاضــای ســوخت ســی. ان. جــی 
در کشــور بــه طــور متوســط ۲۱ میلیــون متــر مکعب در روز اســت. ایــن مقام 
مســئول همچنیــن بــا بیــان اینکــه یکــی از مهم تریــن رویکردهــای کنونــی 
وزارت نفــت )طــرح ســی. ان. جــی( در زمینــه احــداث جایــگاه و تأمیــن 
تجهیــزات مــورد نیــاز جایگاه هــا در گذشــته، مشــارکت بخــش دولتــی بــوده 
اســت، اضافــه کــرد: بــه ایــن ترتیــب کــه در ســاخت ابنیــه، تجهیــز جایــگاه 
و احــداث انشــعابات، بخــش دولتــی مشــارکت فعــال داشــت؛ بــه عبارتــی 
دیگــر ۱۰۰ درصــد ســرمایه گــذاری بــه جــز زمیــن در احــداث یــک جایــگاه 
ــه در شــرایطی هــم، زمیــن و  ــود؛ البت ــت ب ــر عهــده دول ســی. ان. جــی، ب
ــده بخــش خصوصــی و تأمیــن  ــر عه ــگاه ب ــه و ســایبان جای ســاخت ابنی

تجهیــزات مــورد نیــاز بــر عهــده بخــش دولتــی بــود. مهــر

دسترسیبهآبدرخاورمیانه۵۰درصدمحدودمیشود

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
در حالــی کــه احتمــال تمدیــد توافــق کاهــش تولیــد در نشســت مــاه جــاری اوپــک افزایــش پیــدا کــرده، انتشــار یــک گــزارش 

ــد چیــن موجــب شــد تــا قیمــت نفــت بــا کاهــش روبــرو شــود. ــش تولی ــف از بخ ضعی
 عکس: باشگاه خبرنگاران

در قاب تصویر

ساخت۱۰۰درصدیجایگاهCNGتوسطبخشخصوصیادعایاختراعخودرویآبسوزکذباست

حتما بخوانید!
3نان گران نمی شود سه شنبه   12  اردیبهشت ماه  1396

ـــمـــاره 418 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت جدید محصوالت سایپا 

SE 131 سایپا

SE 132 سایپا
2۰ میلیون و ۷3۷ هزار 

تومان

SE 111 سایپا
21 میلیون و 6۷ هزار 

تومان

SE 141 سایپا
19 میلیون و 63۷ هزار 

تومان

SX تیبا
24 میلیون و 968 هزار 

تومان

تیبا 2
2۷ میلیون و 4۵8 هزار 

تومان

EX ساینا
2۷ میلیون و 888 هزار 

تومان

2۰ میلیون و 83۷ هزار 
تومان

تنها۵درصدکارگرانکشورقرارداد

دائمیدارند
ــون انجمــن صنفــی  رئیــس کان
کارگــران گفــت: قــرارداد حــدود 
ــه صــورت  ۹۵ درصــد کارگــران ب
قــراردادی بــوده و تنهــا ۵ درصــد 
ضمــن  اســت،  دائمــی  آنهــا 
ــای  ــم قرارداده ــوز ه ــه هن اینک
دارنــد.  وجــود  ســفیدامضاء 
عباســی گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه فاصلــه دخــل و 
خــرج کارگــران را کــم کنیــم؛ از طرفــی هــم میانگیــن دریافتی 
ــان  ــزار توم ــت ه ــون و دویس ــک میلی ــور ی ــران در کش کارگ
ــا خــط فقــر کــه یــک میلیــون و ســیصد هــزار  اســت کــه ب
تومــان اســت نیــز، فاصلــه دارد. وی افــزود: در قالــب جدولی 
بایــد برنامــه ریــزی شــود کــه در ســالهای آینــده ایــن شــکاف 
جبــران شــود؛ چراکــه کارگــران بــا توجــه بــه معیشــت فعلــی 
واقعــًا نیــاز دارنــد کــه حقوقشــان افزایــش یابــد؛ ولــی بایــد 
ــه  ــه جامع ــه ن ــد ک ــه ای باش ــه گون ــوق ب ــش حق ــن افزای ای
کارگــری و نــه کارگــران آســیب ببینــد. عباســی گفــت: وقتــی 
تولیــد داخلــی راه بیفتــد، اقتصــاد داخلــی شــکوفا می شــود 
کــه بــرای ایــن کار بایــد تــوان کارگــری ارتقــا یابــد. در برنامــه 
ــق شــود.  ــم محق ــه امیدواری ــزی شــده ک ــه ری ششــم برنام
ــا  ــد ت ــان دارن ــت و کارفرمای ــت دول ــه حمای ــاز ب ــران نی کارگ

تولید شکوفا شود. صدا و سیما

تصمیماتجدیدگمرکبرایواردات

شالوروسری
ــوص واردات  ــدی را در خص ــات جدی ــران تصمیم ــرک ای گم
شــال، روســری و پارچــه روســری ابــاغ کــرده اســت. 
براســاس بخش نامــه دفتــر بررســی و تعییــن ارزش و تعرفــه 
ــاژ ۱۰۰  ــا گرام ــی ب ــران، پارچه هــای روســری واردات گمــرک ای
ــه  ــوان رول وارد می شــوند، ب ــه تحــت عن ــر ک ــرم و پایین ت گ
ــی  ــاس، ط ــن اس ــر ای ــود. ب ــی می ش ــری تلق ــوان روس عن
جلســاتی بــا حضــور اعضــای انجمــن تولیدکننــدگان شــال و 
روســری و همچنیــن مســئوالن ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال، 
مشــکات تولیدکننــدگان شــال و روســری مــورد بررســی قرار 
گرفــت کــه در پــی آن، تصمیمــات جدیــدی در گمــرک بــرای 
ســاماندهی بــه واردات شــال و روســری گرفتــه شــده اســت. 
ــن ارزش و  ــر بررســی و تعیی ــرکل دفت ــن حــال، مدی در همی
تعرفــه گمــرک ایــران در نامــه ای بــه محرابــی، مدیــر کل دفتر 
صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
پیشــنهاد کــرده اســت کــه بــه منظــور قانون مندســازی نظــام 
واردات، روســری و شــال نیــز ماننــد ســایر پوشــاک خارجــی 
وارداتــی بــه ایــران، ارزش بــر مبنای فهرســت رســمی شــرکت 
ــت دار  ــات صاحی ــط مقام ــت آن توس ــه صح ــادر ک ــد م برن
ــن ارزش و  ــی و تعیی ــر بررس ــه دفت ــد، ب ــده باش ــد ش تأیی
ــه اســم  ــت ســفارش ب ــه ثب ــه اعــام و از صــدور هرگون تعرف
ــران  ــود. ای ــودداری ش ــر خ ــرکت های نامعتب ــخاص و ش اش

جیــب

راهکاریبرایبازشدنکالفسردرگم

کمآبی
در ســال های اخیــر کشــور بــه دلیــل رشــد جمعیــت، توســعه 
ــی زیرکشــت و تشــدید  ــش ســطح اراضــی آب ــع، افزای صنای
ــار  ــت فش ــار اف ــت و... دچ ــط زیس ــر در محی ــت بش دخال
ــا ســرانه آب  منابــع آبــی شــده اســت در ایــن بیــن کشــور ب
ــش  ــه »تن ــال در مرحل ــی در س ــر ۱۴۵۰ مترمکعب تجدیدپذی
آبــی« قــرار دارد کــه ایــن امــر بیانگــر مصــرف زیــاد و ناپایــدار 
ــت. از  ــوده اس ــته ب ــال های گذش ــور در س ــی کش ــع آب مناب
ســوی دیگــر بــارش ۲۴۹ میلیمتــر در ســال، امــروز بــه حــدود 
۲۱۴ میلیمتــر بــه طــور متوســط رســیده کــه این میــزان بارش 
ــا  ــی آماره ــور کل ــه ط ــی اســت ب ــک ســوم متوســط جهان ی
نشــان می دهــد ایــران بــا دارا بــودن یــک درصــد از جمعیــت 
جهــان تنهــا ۰.۳۶ درصــد از منابــع آب تجدیدپذیــر دنیــا را در 
ــا  ــای م ــرای حــل نیازه ــن آب موجــود ب ــار دارد، بنابرای اختی
ــی و  ــود آب کاف ــت. نب ــی نیس ــف کاف ــای مختل در بخش ه
ــاالی آن در بخــش کشــاورزی بیانگــر ایــن اســت  مصــرف ب
کــه بایــد بــه ســمت سیاســت آب مجــازی و راه هــای دیگــر 
ــازی  ــمت آب مج ــه س ــش ب ــن گرای ــه ای ــم البت روی بیاوری
ــه  ــادی و درازمــدت بلکــه ب ــوان یــک راه حــل بنی ــه عن ــه ب ن
عنــوان یــک راه حــل کوتــاه مــدت پاســخگو خواهــد بودچــرا 
ــژه در حــوزه  ــه آب مجــازی به وی ــه سیاســِت روی آوردن ب ک
ــی  ــد در بلندمــدت روی امنیــت غذای ــی می توان ــع غذای صنای
کشــور و توســعه روســتاها تأثیــر منفــی بگــذارد. واردات آب 
مجــازی بــه صادرکننــدگان محصــوالت غذایــی ایــن اجــازه را 
می دهــد کــه هــر زمــان خواســتند بتواننــد بــا ایــن اهــرم بــه 
ــه  ــود را ب ــت های خ ــار آورده و سیاس ــده فش ــور واردکنن کش
کشــور واردکننــده القــا کننــد، در همیــن راســتا چنــدی پیــش 
حمیــد چیت چیــان وزیــر نیــرو راه حــل درازمــدت و بنیــادی 
رفــع بحــران آب در کشــور را در گــرِو مصــرف آب باتوجــه بــه 
ظرفیت هــای اکولوژیــک هــر منطقــه دانســت و بــر ایــن بــاور 
اســت کــه اعمــال سیاســت آب مجــازی نمی توانــد یــک راه 
حــل درازمــدت مناســبی بــرای حــل بحــران آب کشــور باشــد. 

خبرفارســی

نرخجدیدانواعماهیدربازار
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی، نــرخ جدیــد انــواع ماهــی را 
در بــازار اعــام کــرد. مهــدی یوســف خانی نــرخ جدیــد انــواع 
ماهــی را در بــازار اعــام کــرد و اظهــار داشــت: در حــال حاضر، 
ــرده  ــز خ ــیرجنوب در مراک ــی ش ــرم ماه ــر کیلوگ ــت ه قیم
فروشــی ۲۷ هــزار تومــان، کپــور ۱۲ هــزار تومــان، قــزل آال ۱۳ 
هــزار تومــان، شــیر نیــزه ای ۱۶ هــزار تومــان، تیاپیــا ۱۹ هــزار 
ــی ۸۵۰۰  ــان، آزاد دزفول ــزار توم ــوب ۱۳ ه ــور جن ــان، آم توم
ــالمون  ــزل س ــان و ق ــزار توم ــوب ۲۲ ه ــور جن ــان، هام توم
۱۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت. وی اضافــه کــرد: همچنیــن در 
مراکــز خــرده فروشــی، قیمــت هــر کیلوگــرم ماهــی شــوریده 
بنــدر ۳۷ هــزار تومــان، ســرخو ۱۹ هزارتومــان، ســالمون نــروژ 
۴۰ هــزار تومــان، ســنگ ســر طایــی ۱۷ هــزار تومــان، ســارم 
و گیــش ۸ هــزار تومــان، ســنگ ســر شــهری ۱۴ هــزار تومــان 

و حلــوا ســیاه ۲۳ هزارتومــان اســت. مهــر

احداثمرکزدیتاسنترایریسادر

شهرکعلمیتحقیقاتیاصفهان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اقتصاد

شــرکت  عامــل  مدیــر 
مهندســی  المللــی  بیــن 
اتوماســیون  و  سیســتم ها 
)ایریســا( گفــت: مرکــز دیتــا 
ســنتر بــا مشــارکت شــرکت 
فــوالد مبارکــه و همــکاری شــهرک علمــی تحقیقاتــی 
شــیخ بهایــی در مســاحتی بــه وســعت ۴۰۰۰ متــر مربع 
کلنــگ زنــی شــد. طاهــری افــزود: ایــن پــروژه مرکــز 
ــاز و  ــج ف ــوآوری در پن ــش و ن ــد پژوه ــا و واح داده ه
ــی  ــدی اجرای ــاز بع ــی ف ــردش مال ــاز از گ ــر ف در ه
می شــود فــاز اول بــا اعتبــار ۲ میلیــارد تومــان هزینــه 
ــواره و  ــوری، ماه ــر ن ــزات، فیب ــاخت ها تجهی ــر س زی
ــارد تومــان می شــود  ــه یــک میلی باطری هــا کــه هزین
و در مــدت زمــان دو ســال اجــرا می شــود. وی ادامــه 
داد: ایــن مرکــز ســاالنه درامــد بیــن ۵۰۰ تــا ۷۰۰ 
میلیــون تومــان دارد کــه در مرحلــه اول خدمــات فقــط 
ــه می باشــد و در فازهــای  ــه شــرکت فــوالد مبارک ب
بعــدی تمامــی شــرکت های گــروه فــوالد مبارکــه 
خدمــات می دهــد و زمینــه اشــتغال ۱۵ نفــر مســتقیم 

ــتقیم را دارد. ــر مس ــر غی و ۱۰۰ نف
    رویکرد تحقیق و توسعه درفوالد مبارکه

 نیکفــر، معــاون تکنولــوژی شــرکت فــوالد مبارکــه در 
ادامــه ایــن جلســه از توجــه بــه امــر تحقیــق و توســعه 
ــرکت  ــه ش ــه برنام ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک اش
ــوالد  ــوالد در گــروه ف ــن ف ــون ت ــد ۲۵ میلی ــرای تولی ب
ــت و  ــفید دش ــزگان و س ــوالد هرم ــه در ف ــه ک مبارک
مبارکــه اســت و تولیــد بیــش از ۵۰ درصــد فــوالد 
کشــور، نیــاز اســت کــه شــرکت توجــه ویــژه و بیــش از 
پیــش بــه امــر تحقیــق و توســعه و پژوهــش داشــت 
و ایــن امــر تحقــق تولیــد بــدون تحقیــق و پژوهــش 
ــن امــر  ــد بیــش از پیــش در ای ممکــن نیســت و بای

مهــم قــدم برداریــم.
    حضــور ۵00 شــرکت در شــهرک علمــی و تحقیقاتی 

اصفهان
ــی  ــی تحقیقات ــس شــهرک علم ــر کشــمیری ریی دکت
ــتقر در  ــای مس ــی از واحده ــه گزارش ــان در ادام اصفه
ــر  ــغ ب ــه داد و گفــت: در حــال حاضــر بال شــهرک ارائ
۵۰۰ شــرکت کوچــک و بــزرگ و حــدود ۶۰۰۰ نفــر کــه 
همگــی فــارغ تحصیــل دانشــگاهی می باشــند در 
ــند  ــب و کار می باش ــت و کس ــغول فعالی ــهرک مش ش
ــرکت ها  ــت ش ــته آی ــال گذش ــی س ــردش مال ــه گ ک

ــت. ــوده اس ــان ب ــارد توم ــش از ۱۶۰۰ میلی بی

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

برندهایقدیمیتولیددرورطهنابودی

قراردارند

کیمیای وطن

صنعــت  خانــه  رییــس 
و معــدن ایــران بــا ابــراز 
ــای  ــه برنده ــف از اینک تأس
قدیمــی تولیــد و تجــارت 
دیگــری  از  پــس  یکــی 
ــه  ــت: ارائ ــده اند، گف ــیده ش ــی کش ــه تعطیل ــه ورط ب
تســهیات بــا نرخ هــای باالیــی کــه در کشــورهای مــا 
وجــود دارد هیــچ کارخانــه ای را از خطــر نابــودی نجــات 
نمی دهــد بلکــه کارخانه هــا را بیشــتر در مشــکات 

می کنــد.  غــرق 
ــرد: وزارت  ــح ک ــادی تصری ــهل آب ــیدعبدالوهاب س س
صنعــت بــه صراحــت اعــام کــرده تعطیلــی برندهــای 
تجــاری در کشــور اجتنــاب ناپذیــر اســت چــرا کــه بــه 
ــود،  ــیدگی نش ــاری رس ــه بیم ــی ب ــی وقت ــور طبیع ط
اتــاق  رییــس  نمی گــردد.  بــاز  هرگــز  ســامتی 
بازرگانــی اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه کارخانــه تولیــد 
ــه  ــتن ب ــال پیوس ــم در ح ــه ه ــی کال ــوالت لبن محص
کارخانجــات تعطیــل شــده کشــور اســت، افــزود: 
ــه  ــران کال ــراز کارگ ــر ۴۰۰نف ــال حاض ــفانه در ح متأس
ــراز تأســف  ــا اب اخــراج و از کار بــی کار شــده اند. وی ب
از اینکــه در کشــور ایــران توجهــی بــه واردات بــی 
رویــه و قاچــاق کاال بــه کشــور نمی شــود، ادامــه 
ــرای  ــط ب ــا فق ــور م ــیمای کش ــداو س ــی ص داد: وقت
تأمیــن نیــاز خــود نســبت بــه تبلیــغ کاالهــای خارجــی 
قــوی عمــل می کنــد، بــه نقطــه ای می رســیم کــه 
ــم ــری رق ــس از دیگ ــی پ ــات یک ــی کارخانج  تعطیل

 می خورد.

آخرینخبرهاازشهرکصنعتی

پوشاک
و شــهرک های  صنایــع کوچــک  ســازمان  معــاون 
صنعتــی از ســاخت و ســاز و واگــذاری ســوله های 
شــهرک صنعتــی پوشــاک در ســال جــاری خبــر 
ــروژه ظــرف مــدت ســه  ــن پ داد و اعــام کــرد کــه ای
ســال بــه مرحلــه بهره بــرداری می رســد. غامرضــا 
ــاک  ــی پوش ــهرک صنعت ــروژه ش ــت: پ ــلیمانی گف س
ــا همــکاری انجمــن پوشــاک و مشــاوران داخلــی و  ب
ــهرکی  ــن ش ــت و اولی ــی اس ــال طراح ــی در ح خارج
ــر اســاس نیــاز داخلــی طراحــی شــده و  اســت کــه ب
سراســر زنجیــره تولیــد پوشــاک از تأمیــن مــواد اولیــه، 

مــد، طراحــی و ... را شــامل می شــود.
ــال  ــه دنب ــد ب ــه در ســال جدی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
واگــذاری شــهرک صنعتــی پوشــاک هســتیم، گفــت: 
بلکــه  نمی شــود  واگــذار  زمیــن  پــروژه  ایــن  در 
ــه  ــرد و ب ــرار می گی ســاخت ســوله ها در دســتور کار ق
متقاضیــان خریــد ســوله واگــذار خواهــد شــد. ایســنا

نانگراننمیشودسایهرکودبرسربازارخودرواصفهان
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فرمانــدار شــهرکرد گفــت: طبــق پیش بینــی صــورت گرفتــه 
مقــرر شــده اســت کــه هفــت ســد خاکــی از ابتــدا تــا انتهای 
ــن دشــت احــداث  ــای ای ــور احی ــه منظ دشــت شــهرکرد ب
ــم  ــدها فراه ــن س ــی از ای ــرای یک ــات اج ــه مقدم ــود ک ش
ــری از  ــرد: جلوگی ــار ک ــور اظه ــد ملک پ ــت. حمی ــده اس ش
ــع  ــت مناب ــزی و مدیری ــد برنامه ری ــت آب نیازمن ــدر رف ه
ــوده  ــه ب ــورد توج ــر م ــر کمت ــن ام ــفانه ای ــت و متاس اس
اســت. وی بــا بیــان اینکــه اهمیــت ایــن مســئله بایســتی از 
ســال های گذشــته مدنظــر قــرار می گرفــت، افــزود: اکنــون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــت داد. ملک پ ــان را از دس ــد زم ــز نبای نی
ــداری  ــهرکرد در فرمان ــت ش ــای دش ــروه احی ــکیل کارگ تش
ــرد:  ــان ک ــی، بی ــای زیرزمین ــازی چاه ه ــتای غنی س در راس
رونــد منتقــل شــدن روان آب و آب هــای بــاران توســط دو تــا 
ســه کانــال هدایــت، بــه مناطــق جنوبــی و دشــت شــهرکرد 
ــرد:  ــد ک ــهرکرد تاکی ــدار ش ــت. فرمان ــی اس ــال بررس در ح
ــا ســرعت از دشــت خــارج و از  ــی آب ب ــر بارندگ ــد از ه بع
طریــق رودخانــه خراجــی بــه بیــرون از شهرســتان مــی رود، 
لــذا بایســتی بــرای حفــظ آب در دشــت برنامه ریــزی مؤثــر 
انجــام شــود. وی تصریــح کــرد: طبــق پیش بینــی صــورت 

گرفتــه مقــرر شــده اســت کــه هفــت ســد خاکــی از ابتــدا 
تــا انتهــای دشــت شــهرکرد بــه منظــور احیــای ایــن دشــت 
ــن ســدها  ــات اجــرای یکــی از ای ــه مقدم احــداث شــود ک

فراهــم شــده اســت.
    اجرایطرحهایگابیونبندی

منظــور  بــه  اجــرای طرح هــای گابیون بنــدی  ملک پــور 
جلوگیــری از خــارج شــدن آب بــاران در دشــت و آبخیزداری 
ــی  ــه الیه هــای زیرزمین ــر در نشســت آب ب را از عوامــل مؤث
و غنــی شــدن چاه هــا دانســت و گفــت: مقدمــات الزم 
ــزی علمــی  ــا و برنامه ری ــن فعالیت هــا مهی ــرای انجــام ای ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــری اس ــت پیگی ــی در دس و جامع
ــن  ــر و جــدی گرفت ــزوم احســاس خط ــت آب و ل ــدر رف ه
ــد در  ایــن امــر، اظهــار کــرد: اگــر ایــن وضعیــت ادامــه یاب
ــویم.  ــرو می ش ــادی روب ــی زی ــم آب ــا ک ــده ب ــال های آین س
ملک پــور ارتفاعــات اطــراف شهرســتان ازجملــه وجــود 
کــوه جهان بیــن در منطقــه هفشــجان، ارتفاعــات شــمال و 
شــرق شــهرکرد، مجــاورت فرخشــهر و منطقــه تنــگ صیــاد 
ــوان  ــزداری عن ــای آبخی ــرای طرح ه ــرای اج ــب ب را مناس
کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: اهتمــام تمامــی نهادهــا اعــم از 

جهادســازندگی، آب منطقــه ای و آبفــای شــهری و روســتایی 
ــه الزم اســت. ــن زمین در ای

    کاهشآبهایزیرزمینی
فرمانــدار شــهرکرد اظهــار کــرد: مهم تریــن عامل فرونشســت 
ــی اســت. وی  ــای زیرزمین دشــت شــهرکرد، کاهــش آب ه
ادامــه داد: ســطح ایســتایی آب در دشــت شــهرکرد بــه 26 
متــر رســیده اســت. ملک پــور اجــرای طــرح آبخیــزداری در 
ــت ســرریز  ــروری فرخشــهر، هدای ــع دامپ مجــاورت مجتم
ــال  ــه دشــت شــهرکرد، ایجــاد دو کان ــع آب کوهرنــگ ب منب
ــوب  ــا جن ــت آب ت ــا کمــک شــهرداری و هدای ــال آب ب انتق
شــهرکرد را از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه 
برشــمرد. وی اضافــه کــرد: انتقــال آب از جنــوب شــهرکرد به 

دشــت شــهرکرد بــا کمــک کشــاورزان در حــال انجــام اســت. 
ملک پــور خاطرنشــان کــرد: طرح هــای آبخیــزداری مصــوب 
شــده، امســال بــا تأمیــن اعتبــار الزم اجرایــی خواهنــد شــد. 
فرمانــدار شــهرکرداظهار کــرد: فرونشســت آب در دشــت 
ــار در برخــی  شــهرکرد موجــب ایجــاد بخشــی از گــرد و غب
فصــول ســال شــده اســت کــه کاشــت گونه هــای جنگلــی 
ــی  ــوب شــهرکرد، از اقدامات ــات شــاه منظــر در جن در ارتفاع
اســت کــه بــه زودی در راســتای حــل ایــن موضــوع انجــام 
ــان گفــت: تعــداد 800 حلقــه چــاه  خواهــد شــد. وی در پای
ــا  ــبختانه ب ــود دارد و خوش ــهرکرد وج ــت ش ــاز در دش مج
کنترل هــای انجــام شــده، وجــود هیــچ چــاه غیــر مجــازی 

تاکنــون گــزارش شــده اســت. ربیــع

فرماندار شهرکرد:

 هفت سدخاکی در دشت شهرکرد 
احداث می شود

برگزاری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 

در اصفهان
سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای 
عمومــی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــی  ــن جشــنواره کتابخوان هفتمی
رضــوی در اصفهــان همزمــان بــا 
ــود.  ــزار می ش ــت برگ ــه کرام ده
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــر هالکوی امی
برگــزاری هفتمیــن جشــنواره 
کتابخوانــی رضــوی بــه مناســبت ایــام فرخنــده دهــه کرامــت 
همزمــان بــا سراســر کشــور در اســتان اصفهــان اظهار داشــت: 
در جشــنواره کتابخوانــی رضــوی امســال، مســابقه سراســری 
کتابخوانــی بــا محوریــت زندگانــی امــام رضــا )ع( و حضــرت 
معصومــه )س( بــرای رده هــای مختلــف ســنی برگــزار 
ــا بیــان اینکــه اصفهانی هــا در ســال گذشــته  می شــود. وی ب
از ایــن جشــنواره اســتقبال بی نظیــری داشــتند، افــزود: 
ــا  امســال نیــز همچــون ســال های گذشــته ایــن جشــنواره ب
رضــوی، گســترش  فرهنــگ  ترویــج  و  اشــاعه  هــدف 
ــد  ــا )ع( مانن ــام رض ــا ام ــط ب ــی مرتب ــای فرهنگ فعالیت ه
گســترش مطالعــه کتاب هــای مرتبــط بــا ســیره پــاک ائمــه 
معصومیــن )ع( بــه ویــژه امــام رضــا )ع( و معرفــی و 
گرامیداشــت پدیــد آورنــدگان آثــار مرتبــط بــا فرهنــگ رضــوی 
ــا دهــه کرامــت برگــزار می شــود. سرپرســت اداره  همزمــان ب
ــت:  ــراز داش ــان اب ــتان اصفه ــی اس ــای عموم کل کتابخانه ه
آخریــن مهلــت شــرکت در مســابقه شــرکت در تاریــخ یکــم 

تیرماه سال جاری است. مهر

احداث ۱۴ تماشاخانه محلی در اصفهان
رئیــس انجمــن هنرهــای نمایشــی اســتان اصفهــان بــا 
ــر  ــت: اگ ــتان گف ــش در اس ــالن نمای ــود س ــه کمب ــاره ب اش
ــی  ســرمایه گذاری های الزم انجــام شــود، ۱۴ تماشــاخانه محل
ــیدیان،  ــنگ جمش ــود. هوش ــداث می ش ــان اح ــهر اصفه در ش
رئیــس انجمــن هنرهــای نمایشــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
ــه  ــر در ســال گذشــته ب ــه تئات ــردم ب ــش م ــش گرای ــه افزای ب
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان در اصفهــان اظهــار داشــت: 
خوشــبختانه اســتقبال مــردم از تئاترهــای اجــرا شــده در 
ــوب  ــیار خ ــل بس ــال های قب ــه س ــبت ب ــته نس ــال گذش س
ــد.  ــدا کن ــه پی ــان ادام ــد همچن ــن رون ــم ای ــوده و امیدواری ب
وی ضمــن تشــکر از همــکاری نهادهــای مختلــف بــا انجمــن 
ــه داد: خوشــبختانه در ســال گذشــته  هنرهــای نمایشــی ادام
ــا نهادهــای مختلفــی ماننــد شــهرداری، اداره  همکاری هایــی ب
فرهنــگ و ارشــاد، تــاالر هنــر، مجموعــه فرشــجیان، نگارســتان 
امــام خمینــی )ره( و مجموعــه هــالل احمــر انجــام گرفتــه و 
ــن  ــش مخاطبی ــا گرای ــن همکاری ه ــه ای ــا ادام ــم ب امیدواری

ــر بیشــتر شــود. شبســتان ــه تئات نســبت ب

اخبار کوتاه

تشریح برنامه های بزرگداشت مقام معلم 

در کاشان
دبیرســتاد بزرگداشــت مقــام 
معلــم آمــوزش و پــرورش 
کاشــان از اجــرای ۱5 برنامــه 
گرامیداشــت  منظــور  بــه 
هفتــه معلــم و تجلیــل از 
ــتان  ــن شهرس ــان ای فرهنگی
خبــر داد. علیرضــا فاضــل 
ــم  ــه معل ــای هفت ــژه برنامه ه ــرد: وی ــار ک ــدی اظه دربن
روز ســه شــنبه ۱2 اردیبهشــت بــا نواختــن زنگ ســپاس 
ــا حضــور  ــه الســالم ب ــام حســین علی در هنرســتان ام
فرمانــدار و مســئوالن اجرایــی شهرســتان کاشــان آغــاز 
ــان اداری و  خواهــد شــد. وی افــزود: گردهمایــی کارکن
ــم،  ــهدای معل ــزار ش ــانی گل ــا، عطرافش ــواده آن ه خان
ــادت از بیمــاران فرهنگــی و  ــان، عی کوهگشــت فرهنگی
برگــزاری مســابقه کتابخوانــی گرامیداشــت یکصدمیــن 
ــه  ــان از جمل ــن کاش ــرورش نوی ــوزش و پ ــالگرد آم س
برنامه هــای ایــن هفتــه اســت. فاضــل دربنــدی افــزود: 
مصــالی  در  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر  ســخنرانی 
نمازجمعــه، دیدار با خیرین مدرســه ســاز، پیشکســوتان 
اجــرای  و  فرهنگــی  شــهدای  خانــواده  فرهنگــی، 
مســابقات فرهنگــی، ورزشــی در مــدارس از جملــه 

برنامه های هفته معلم در کاشان است. ایسنا

ابطالل پروانه استاندارد 7 واحد 

تولیدی در یزد
ــه و  ــال پروان ــزد از ابط ــتان ی ــتاندارد اس ــر کل اس مدی
ــه  ــتان ب ــی اس ــد صنعت ــت واح ــد هف ــت تولی ممنوعی
ــتاندارد و  ــی اس ــی و فن ــط کیف ــدول از ضواب ــل ع دلی
کســب امتیــازات منفــی در نتایــج آزمــون و بازرســی ها 

ــر داد.  خب
و  ارائــه  ضمــن  اردکانــی  ماجــدی  محمدحســین 
بررســی گــزارش کار در حضــور مســئوالن و کارشناســان 
ــاق، عملکــرد و چگونگــی  ــی انطب حــوزه معاونــت ارزیاب
نظــارت بــر اجــرای اســتانداردهای اجبــاری و تشــویقی 
را تشــریح و اعــالم کــرد. وی گفــت: کمیتــه عالئــم 
فروردین مــاه،  در مصوبــات  و خدمــات  کنتــرل کاال 
ــه  ــاالت، س ــه و اتص ــده لول ــد تولیدکنن ــه دو واح پروان
یــک  و  پلی اســتایرن  تولیدکننــده فوم هــای  واحــد 
ــده ســس گوجه فرنگــی و یــک  ــه واحــد تولیدکنن پروان
واحــد تولیدکننــده دســتمال کاغــذی، بــه دلیــل عــدول 
از ضوابــط کیفــی و فنــی اســتاندارد و کســب امتیــازات 
منفــی در نتایــج آزمــون و بازرســی، ابطــال و ممنوعیــت 

ــا ــا اعــالم شــد.  ایرن ــه آنه ــد ب تولی

اخبار کوتاه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

 معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 
اصفهــان از آبگیــری بندهــای خاکــی وســنگی مالتــی 

گفــت:  و  داد  خبــر  اصفهــان  اســتان 
درمنطقــه بوئیــن ومیاندشــت، بندهــای 
بهمــن  قلعــه  ونوغــان،  ماربــر  خاکــی 
وبندهــای ســنگی مالتــی هداغــره، دره 
ــه  ســوخته وبلتــاق آبگیــری شــدند، کــه ب
جــز بندهــای خاکــی نوغــان بقیــه عــالوه 
ــت.  ــده اس ــز ش ــز نی ــر ری ــری س ــر آبگی ب

ابوطالــب امینــی اضافــه کــرد: درشهرســتان ســمیرم 
بندهــای خاکــی بــاغ دریاچــه، حیدرآبــاد وبندهــای ســنگی 
مالتــی شــهید ونــک وبنــد خاکــی شــاه جعفــر، همچنیــن 
ــای  ــچ وبنده ــی خــم پی ــد خاک درشهرســتان خوانســار بن
ــکه رود،  ــه ری، خش ــهری کوچ ــوزه ش ــی ح ــنگی مالت س

ــیبک ۱ و 2  ــی س ــای خاک ــن وبنده ــده وغرق ــت، هن ویس
وبندهــای ســنگی مالتــی چغیــورت، ســیبک وســکان 
ــاون  ــدند. مع ــری ش ــهر آبگی ــتان فریدونش ــز درشهرس نی
ــا  ــزود: ب ــان، اف ــتان اصفه ــی اس ــع طبیع ــزداری مناب آبخی
توجــه بــه نــزوالت آســمانی وروان آب هــا، 
حجــم اســتحصال آب وکنتــرل هــرزآب هــا تــا 
25 میلیــون مترمکعــب رســیده اســت. امینــی 
تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه بارندگی هــای خــوب 
اواخــر زمســتان واوایــل بهــار درجنــوب وغــرب 
ــه  ــبت ب ــدی را نس ــش ۴0 درص ــتان، افزای اس
ســال گذشــته داشــته ایم. گفتنــی اســت 
بندهــای خاکــی وســنگی مالتــی عــالوه براســتحصال آب 
باعــث افزایــش پوشــش گیاهــی وتولیــد علوفــه وهمچنین 
ــای  ــه ســفره های آبه جلوگیــری ازفرســایش خــاک، تغذی
ــد  ــت تولی ــمه ها ودرنهای ــی چش ــش آب ــی، افزای زیرزمین

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــتر را ب ــتغال بیش واش

معاونآبخیزداریادارهکلمنابعطبیعیاستاناصفهانخبرداد:

آبگیری بندهای خاکی وسنگی مالتی استان اصفهان
ــاوری شــیخ بهایــی  کارشــناس مســئول پــارک علــم و فن
ــات  ــت: عملی ــان گف ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ش
اجرایــی بــرج فنــاوری در اردیبهشــت ســال 9۴ در اراضــی 
ــون 85  ــد و تاکن ــاز ش ــی آغ ــیخ بهای ــاوری ش ــارک فن پ

درصــد در عملیــات ســفت کاری پیشــرفت 
افــزود:  نــوری  امیــن  اســت.  داشــته 
ــعه  ــق، توس ــری تحقی ــا کارب ــرج ب ــن ب ای
و خدمــات علمــی و بــا هــدف تأمیــن 
ــاز  ــورد نی ــی م ــای تخصص ــی از فض بخش
ــه  ــی ب ــان در زمین ــش بنی شــرکت های دان
ــع  ــر مرب ــزار و 800 مت ــار ه ــاحت چه مس

ــرای ســاخت  ــرد: ب ــار ک در حــال احــداث اســت. وی اظه
ــه  ــع در ۱۴ طبق ــزار مترمرب ــای 22 ه ــا زیربن ــرج ب ــن ب ای
ــارد  ــدود ۴0 میلی ــی ح ــا ۱50 مترمربع ــد 50 ت و ۱25 واح
ــه  ــوری ادام ــت. ن ــده اس ــی ش ــش بین ــار پی ــان اعتب توم
داد: تــا کنــون در مجمــوع ۱0 میلیــارد تومــان از محــل 

ــد  ــش خری ــی و پی ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ آورده س
ســه طبقــه ایــن بــرج توســط شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان بــرای ایــن طــرح هزینــه شــده اســت. کارشــناس 
ــا اشــاره  مســئول پــارک فنــاوری شــیخ بهایــی اصفهــان ب
ــرج  ــای ب ــروش واحده ــش ف ــاز پی ــه آغ ب
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــت: ش ــاوری گف فن
متقاضــی خریــد ایــن واحدهــا می تواننــد تــا 
ســقف 250 میلیــون تومان تســهیالت از محل 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور دریافــت 
ــتقرار در  ــای اس ــه مزای ــوری از جمل ــد. ن کنن
ــتفاده  ــکان اس ــان را ام ــاوری اصفه ــرج فن ب
از خدمــات زیرســاختی و مخابراتــی شــهرک علمــی و 
ــش  ــرکت های دان ــا ش ــاورت ب ــان، مج ــی اصفه تحقیقات
بنیــان و خدماتــی داخلــی و خارجــی مســتقر در بــرج 
فنــاوری واســتفاده از خدمــات مشــاوره ای مالــی، حقوقــی 

ــا ــرد. ایرن ــوان ک ــی عن و بازاریاب

در شهر

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ مزرعه کمال آباد  پالک شماره   ۴۱ اصلی واقع در بخش شمال شهر حبیب 

آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای اکبر زارع دستجردی فرزند علی نقی 

و حسین نور بخش حبیب آبادی فرزند ابوطالب و شرکاء   در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 

متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پالک مرقوم در روز های مورخ ۱396/03/20 الی ۱396/03/2۴ ساعت 9 صبح در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 

مقرر در این آگهی در محل حضور یابند خاطر نشان می سازد اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تسلیم به ای اداره ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 

تسلیم و گوای تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی یا 

نمایده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه  گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 

اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار : ۱396/2/۱2 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۱۱3 /37/05/الف/م به تاریخ 96/02/09

آگهیابالغدادخواستوضمائم
به  از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه 950522 

آقای تقی و خانمها صدیقه و مرضیه بیگم و عصمت و طاهره و مایح الزمان و منصوره و منیره و شاه 

بیگم شهرت همگی لقمانی  خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن 

هوشنگ فرودستان و ایرج فرودستان و احمدرضا فرودستان و عبدالمهدی فرودستان فرزندان حسن 

و حسن صادقی و ریحانه صادقی و الله صادقی و لیال صادقی و افسانه صادقی و نسرین صادقی و امیر 

صادقی و غالمعلی جاللی و بهرام فرودستان با وکالت محمدعلی رجائی  به خواسته اثبات مالکیت در 

جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ ۱396/05/۱0 ساعت ۱۱:30 صبح در دادگاه 

شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی 

قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر 

خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه 

نماید این آگهی وفق ماده 73 ق ا د دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱۱2/م الف به تاریخ 96/02/09

دادنامه
حل  شورای  دوم   شعبه  رسیدگی  مرجع   95/۱0/25-5۱9  : دادنامه  شماره   95/590  : پرونده  کالسه 

اختالف برخوار خواهان : محمد نجیمی به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی مسجد ذوالفقار فروشگاه 

محمد نجیمی خوانده : احمد رضا دائی زاده به نشانی مجهول المکان خواسته  گردشکار: پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 

شورا ختم رسیدگی را اعالم  و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید دادنامه در خصوص دعوی 

آقای محمد نجیمی بطرفیت احمد رضا دائی زاده  بخواسته مطالبه مبلغ 9638000 ریال وجه 5 فقره 

چک 5000000بانک کشاورزی و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چکها با توجه 

به اینکه خواهان در خصوص چکهای شماره  99758-76/۱2/20 و 997579-76/۱2/05 و 997580-

76/۱2/۱0 و 997590-76/۱2/29  ذی النفع نمی باشد و دارنده آنها شخص دیگری می باشد وفق بند 

۱0 ماده 8۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. و در خصوص چک شماره 997582 

-76/۱2/25 ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 2۴9 قانون تجارت و ۱29۱ 

و ۱30۱ قانون مدنی و ۱98 و 5۱9و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱200000 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 360000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ نشر 

آگهی لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه 

عمومی دولت آباد می باشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/27/م الف به تاریخ 02 /96/02

آگهیابالغدادخواستوضمائم
کالسه پرونده: 30-96 وقت رسیدگی: 96/03/۱3 ساعت ۱8 خواهان : فرزانه نظارتی زاده خوانده: پروین 

سلطانی خواسته: الزام به انتقال و تنظیم سند خودرو خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 حقوقی حل اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 

شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 

آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود . تاخوانده از تاریخ نشر 

آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱۱5/م الف به تاریخ 96/02/۱0

آگهیمزایدهوفروشاموالغیرمنقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کالسه 9۴0۱70 اجرای احکام که در آن محکوم علیه 

حسینعلی معینی و غیره محکوم است به پرداخت مابقی مهریه در حق خانم اعظم معینی هزینه اجراء 

در حق دولت در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 96/03/20 ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار 

دفتر اجرای احکام برگزار نماید مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده 

درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.۱-

خط تلفن همراه به شماره 09۱3۱03۴۴97 مبلغ 2920000 ریال

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/77/م الف به تاریخ 96/02/09

آگهیاحضارمتهم
در پرونده کالسه 960۱09ب25 این بازپرسی، درخصوص شکایت فاطمه الوی علیه محمد امینی نسب 

فرزند مهدی به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب میباشد. نظر به اینکه 

متهم فوق الذکر مجهول المکان می باشد و وقت رسیدگی پرونده یکماه پس از نشر آگهی تعیین گردیده 

است،بدین وسیله به تجویز ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت 

مذکور )یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر شود. 

در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شماره:2892/م الف شعبه 25 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 95088۴  شماره دادنامه: 2362-950 مورخ: 95/۱2/25 مرجع رسیدگی:شعبه 9 شورای 

بعثت،کوچه  چمران،بلوار  اتوبان  نشانی:  شاپورآبادی  صادقی  حسین  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل 

اشرفی اصفهانی پالک ۱23 وکیل: قاسم نجفی بابادی  نشانی: هتل پل،مجتمع تجاری اداری کوثر،فاز 

یک طبقه دوم واحد ۴۱6 خوانده: محمود رضائی  نشانی: فعال مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 

چهل و پنج میلیون ریال بابت وجه 63۱330 به تاریخ 9۱/7/20 و ۱96830 به تاریخ 9۱/8/5 به انضمام 

مطلق خسارات قانونی گردشکار:  با عنایت به محتویات پرونده  و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 

شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 

با وکالت  آقای حسین صادقی شاپورآبادی فرزند محمدعلی  »رأی قاضی شورا« در خصوص دعوی 

آقای قاسم نجفی بابادی به طرفیت آقای محمود رضائی  فرزند قاسم به خواسته مطالبه مبلغ چهل و 

پنج میلیون ریال بابت وجه چکهای شماره 63۱330 به سررسید 9۱/7/20 به مبلغ بیست و پنج میلیون 

ریال و ۱96830 به سررسیده 9۱/8/5 به مبلغ بیست میلیون ریال هر دو به عهده بانک تجارت شهید 

چمران،بزرگراه شهید چمران )کروکان(به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اوراق و محتویات 

پرونده و بقا اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را وارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 

قانونی در جلسه دادرسی شرکت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و اعتراضی به عمل 

نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 3۱0و 3۱3 قانون تجارت  و 

۱98و 5۱5و 5۱9 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )25/000/000 ریال 9۱/7/20 و 20/000/000ریال 9۱/8/5(

لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 28۱3/م الف قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
رسیدگی  تاریخ    95/۱0/26 مورخ   950997679790۱803 دادنامه:  شماره   ۱032-95 پرونده:  کالسه 

نشانی:  قدیریان  پگاه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۴5 رسیدگی:شعبه  مرجع   95/۱0/8  :

اصفهان،خیابان شیخ بهایی،چهاراره قصر،بن بست سودابه،اولین درب سمت چپ وکیل: قاسم نجفی 

بابادی  نشانی: هتل پل،مجتمع تجاری اداری کوثر،فاز یک طبقه دوم واحد ۴۱6 خوانده: مجتبی سقی 

خسارات  عالوه کلیه  به  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  خواسته:استرداد  المکان  مجهول  نشانی:  عیدگاهی  

دادرسی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 

و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.  »رأی قاضی شورا« در خصوص دعوی پگاه قدیریان با وکالت آقای قاسم نجفی بابادی به 

طرفیت آقای مجتبی سقی عیدگاهی  به خواسته استقرار چهار میلیون ریال به اهتمام کلیه خسارات 

به  اینکه  بر  مبنی  رسیدگی  در جلسه  وکیل خواهان  اظهارات  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  دادرسی 

خواست همسر خوانده مبلغ چهار میلیون ریال بعنوان قرض به حساب آقای مجتبی سقی  عیدگاهی 

واریز نموده است و تقاضای استرداد آن را دارد. با عنایت به مختویات پرونده و جمیع اوراق پرونده و 

مالحظه مدرک استنادی خواهان که تنها پرینت واریز وجه به مبلغ ۴/000/000 ریال به حساب خوانده 

می باشد و با فرض صحت ادعای خواهان مبنی بر واریز وجه فوق الذکر به حساب خوانده با عنایت 

به اینکه در پرداخت مبالغ اصل بر عدم تبرع می باشد. به این معنا که اصل بر اینست که پرداختها در 

راستای ایفای دین می باشد و تبرعا صورت نگرفته طبق بند آخر ماده 265 قانون مدنی قبال استرداد 

وجه واریزی منوط  مقروض نبودن می باشد و با عنایت به اینکه قرض خود نوعی مقد می باشد که نیاز 

به اثبات دارد و اصل نیز بر عدم انعقاد آن می باشد.  فلذا با توجه به موارد فوق الذکر مدعی در اینجا 

کسی است که ادعای قرض بودن را دارد )طبق قاعده فقهی البینه علی المدعی( که خواهان جهت اثبات 

ادعای خود بایستی دالیل و مدارک محکمه پسندی ارائه نماید که در این پرونده به جز واریز وجه دلیلی 

مبنی بر قرض بودن ارئه نشده فلذا از آنجا که صرف واریز وجه دلیل بر قرض بودن آن نیست بنابراین 

توجها به استدالل فوق الذکر دعوی خواهان مقرون بر صحت تشحیص داده نشده مستندا به مواد ۱9۴ 

و ۱97 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم میگردد 

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض می باشد. 

شماره: 28۱5/م الف قاضی شورای حل اختالف ۴5 حوزه قضائی اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه:96۱0۴2365330003۱ شماره پرونده:9509983653300675 شماره بایگانی:950683

محکوم له: محمد صفر زاده قهدریجانی فرزند عبد هللا – نشانی: فالورجان قهدریجان بلوار طالقانی خ 

شهید هاشمی ک ش نقی زاده پ ۱ محکوم علیه: نصرهللا شهبازی فرزند:----- نشانی:--------- 

رضا  فرزند  مستهلکی  محبوب  علیه حسن  له/محکوم  محکوم  قانونی  مقام  قائم  نماینده  مشخصات 

نشانی:اصفهان خ نیکبخت پشت دادگستری ساختمان اداری نیکبخت طبقه ۴واحد ۱0۱ وکیل محمد 

صفر زاده قهدریجانی  محکوم به: بموجب دادخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه 

مربوطه 950997365330۱396 محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد 

سررسید  با   ۱9/080572 و   95/8/27 رسید  سر  با   56/080573 شماره  های  )چک  ریال  میلیون 

95/9/27 هرکدام به مبلغ 800000000( بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و چهار میلیون و چهارصد هزار 

و  له  در حق محکوم  تاریخ وصول  لغایت  وکیل های مذکور  الوکاله  و حق  دادرسی  بابت هزینه  ریال 

پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان-

علی صادقیان

اجرائیه
شماره اجرائیه:96۱0۴23653300030 شماره پرونده:9509983653300559 شماره بایگانی:950567

طالقانی  بلوار  قهدریجان  فالورجان  نشانی:   – عبد هللا  فرزند  قهدریجانی  صفرزاده  محمد  له:  محکوم 

خ شهید هاشمی ک ش نقی زاده پ ۱ محکوم علیه: نصرهللا شهبازی فرزند:----- نشانی:مجهول 

المکان مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه حسن محبوب مستهلکی فرزند 

وکیل   ۱0۱ ۴واحد  طبقه  نیکبخت  اداری  ساختمان  دادگستری  پشت  نیکبخت  خ  نشانی:اصفهان  رضا 

محمد صفر زاده قهدریجانی  محکوم به: بموجب دادخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره 

میلیون  پانصد  مبلغ  پرداخت  به:  است  علیه محکوم  950997365330۱2۱2 محکوم  مربوطه  دادنامه 

ریال وجه یک فقره چک به شماره 8057۴۴2-۱560 مورخه 95/7/27 بابت اصل خواسته به انضمام 

کلیه خسارت های قانونی شامل هزینه های دادرسی به مبلغ ۱5/705/000 ریال و حق الوکاله وکیل 

و خسارت تاخیر تادیه مبلغ چک از تاریخ مندرج در چک لغایت زمان اجرای حکم که در زمان اجرا 

توسط اجرای احکام متناسب با شاخص تورم محاسبه میشود در حق محکوم له  پرداخت نیم عشر 

در حق صندوق دولت.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان-

علی صادقیان

آگهیمزایدهاموالمنقول
اجرای احکام شورای  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۱730/95 موضوع  علیه محمد زیتونی 

مقیمی و له محمد فوده فرزند اکبر در تاریخ۱396/2/25به منظور فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 

85 به شماره انتظامی 276ه5۴ ایران 23 از ساعت ۱0الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در  در محل شورای  

فالورجان دفتر اجرای احکام )اطاق شماره 28 ( برگزار نماید.اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ65000000ریال ارزیابی شده است داوطلبین خرید میتوانند پنج روز قبل از 

مزایده با حضور در محل اجرای احکام از موقعیت اموال مطلع و مرایده از قیمت ارزیابی شده شروع 

و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده 

خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده 

را به همراه داشته باشند

دهقان مدیر اجرای احکام دادگستری فالورجان

گواهیحصروراثت
خانم فاطمه محمدی آغچه بدی بشناسنامه شماره۴۴۱ باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 

شناسنامه ورثه درخواستی به شماره96/۱62تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

رضا دهقان کلیشادی بشناسنامه شماره۴2  در تاریخ ۱395.۱۱.29 در گذشته و ورثه ی وی در هنگام در 

گدشت عبارتند از: ۱-عبالله دهقان کلیشادی فرزند رضا شماره شناسنامه : ۱8 نسبت با متوفی:فرزند 

2- مجید دهقان کلیشادی فرزند:رضا شماره شناسنامه : ۴۴ نسبت با متوفی:فرزند 3- سعیددهقان 

کلیشادی فرزند:رضا شماره شناسنامه : ۴3 نسبت با متوفی:فرزند ۴- محسن دهقان کلیشادی فرزند 

: رضا شماره شناسنامه :5 نسبت با متوفی:فرزند 5- جواد دهقان کلیشادی فرزند:رضا شماره شناسنامه 

 ۱۱00367055: شناسنامه  فرزند:رضا شماره  دهقان کلیشادی  زهرا   -6 متوفی:فرزند  با  نسبت    ۱53:

با  :۴۴۱ نسبت  بدی فرزند:یدهللا شماره شناسنامه  آغچه  با متوفی:فرزند 7- فاطمه محمدی  نسبت 

هر  هرکسی  تا  مینماید  آگهی  مرتبه  یک  را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس  متوفی:همسر 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
باب مغازه پالک شماره ۱9/979 واقع در کلیشاد بخش 9  اینکه تحدید حدود ششدانگ یک  نظربه 

ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقای شعبانعلی صادقی  کلیشادی فرزند مصطفی  

دستور  به  بنا  اینک  است.  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  حدود  تحدید  وعملیات  است  ثبت  جریان  در 

روزچهار شنبه  در  نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم  تقاضای  ثبت وطبق  قانون  اخیرماده ۱5  قسمت 

مورخ ۱396/3/3 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 

کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات 

روز   30 تا  تحدیدی  تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین 

پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :۱396/2/۱2

  م/الف ۱۱9 اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان

آگهیفقدانسندمالکیتپالک130اصلیبخشیکگلپایگان
آقای محمد تقی ناصری فرزند محمد مهدی   باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک ۱30در گلپایگان 

بخش یک که در صفحه 5۴9 دفتر ۴9 امالک ذیل ثبت85۴5 بنام محمد تقی ناصری فرزند محمد 

مهدی   ثبت وصادر وتسلیم گردید وبموجب سند رسمی—دفترخانه –به او انتقال قطعی یافته ومعامله 

–در  مبلغ-–ریال  قبال  –در  مورخ  –دفتر   وبه موجب سند رسمی  شماره  نشده  انجام  دیگری هم 

رهن - است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی  از بین رفته /مفقود شده است چون در 

خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نمود طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱20ائین نامه قانون 

ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این اگهی ذکر شده ( نسبت 

به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 

واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

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

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی  ۱396/02/۱2

مسئول دفتر امالک جمالی م الف 9۴

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 96006۱ خواهان اسماعیل کاظمی دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال سند 

خودرو  به طرفیت مجید دهقانی ناژوانی –داوود حیدری فر تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

روز  شنبه مورخ96/۴/۱0 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان  چهارراه وکالمجتمع شهدای مدافع حرم 

شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۱83۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

کارشناسمسئولپارکعلموفناوریشیخبهاییعنوانکرد:

پیشرفت فیزیکی 85 درصدی برج فناوری اصفهان

سنا
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حتما بخوانید!
آخرین خبرها از سریال »لیسانسه ها«

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــد یکــی از ســالهای موفــق ســینمای  ــدون تردی ســال 95 ب
معمــول  روال  بــر خــاف  ایــن ســال  در  بــود.  ایــران 
فیلم هایــی غیــر کمدی هــای ســطحی هــم موفــق بــه 
همچــون  فیلم هایــی  شــدند.  چشــمگیر  فروش هــای 
فروشــنده، بادیــگارد، ایســتاده در غبــار و ... همگــی در ایــن 
ســال درخشــان ســینما روزهــای پررونقــی را تجربــه کردنــد. 
هــر چنــد امســال دو فیلــم کمــدی »گشــت 2« و »خــوب، 
بــد، جلــف« صدرنشــین بامنــازع گیشــه هســتند امــا انتظار 
مــی رود حضــور چنــد فیلــم خــوب غیــر کمــدی بتوانــد بــر 
رونــق گیشــه بیفزایــد. هــر چنــد نمی تــوان واکنــش قطعــی 
مخاطبــان را حــدس زد امــا بــر پایــه برخــی فاکتورهــا 
می تــوان پیشــبینی کــرد کــه کــدام فیلم هــا می تواننــد 

ــند. ــی داشــته باش ــروش باالی ــانس ف ش
    ساعت 5 عصر

هــر چنــد فیلــم مهــران مدیــری در میــان ژانــر کمــدی قــرار 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــرد ام می گی
کار او را نمی تــوان بــا کمدی هــای ســطحی فعلــی مقایســه 
ــرده  ــوان ک ــم عن ــری ه ــود مدی ــه خ ــه ک ــرد و همانگون ک

ــخ اســت.  ــز تل ــا طن »ســاعت 5 عصــر« فیلمــی ب
ــانیت  ــی از انس ــات باالی ــردی دارای درج ــتان م ــم داس فیل

و فهــم شــعور بــا بــازی ســیامک انصــاری اســت کــه بیــن 
یــک مشــت کــودن کــه فقــط بــه فکــر منافــع خــود هســتند 
ــم  ــادی از فیل ــوز جزئیــات زی ــه هن ــاده اســت. البت ــر افت گی
ــه  ــم ب ــه فیل ــود ک ــدس زده می ش ــا ح ــده ام ــر نش منتش

ــک باشــد. ــات نزدی ــن موضوع همی
ــخ را داده  ــدی تل ــک کم ــول ی ــری ق ــران مدی ــد مه  هرچن
امــا بایــد دیــد کــه آیــا مــردم همانطــور کــه از ایــن ایــده در 
تلوزیــون اســتقبال کردنــد در ســینما هــم اســتقبال می کننــد 
ــد  ــدر بلن ــری آنق ــران مدی ــام مه ــر حــال ن ــه ه ــر. ب ــا خی ی
ــی  ــیاری را راه ــاگران بس ــک تماش ــی ش ــه ب ــت ک آوازه اس
ــش رود  ــز خــوب پی ــه چی ــر هم ــرد و اگ ــد ک ســینما خواه
 شــاید ایــن فیلــم بتوانــد یکــی از فیلم هــای پرفــروش ســال

 باشد.
    نگار

ــینمایی اش  ــای س ــاخت فیلم ه ــا س ــه ب ــوان ک ــد ج رامب
ــبی اش  ــر ش ــه ه ــوع( و برنام ــان ممن ــخصًا ورود آقای )مش
خندوانــه نشــان داد کــه خــوب ســلیقه مخاطــب را می دانــد 
ایــن بــار ســراغ یــک فیلــم جنایــی بــا ســر شــکل متفــاوت 
ــره  ــدی گ ــا کم ــد ب ــام رامب ــه ن ــم اینک ــت. علیرغ ــه اس رفت
خــورده فیلــم جدیــد او یــک فیلــم جنایــی – اکشــن تمــام 

ــار اســت. عی
ــام  ــه ن ــد جــوان داســتان دختــری ب  آخریــن ســاخته رامب

ــا بــازی نــگار جواهریــان اســت کــه بــه دنبــال حــل  نــگار ب
معمــای مــرگ پــدرش بــا ماجراهــای پیچیــده ای رو بــه رو 
می شــود. در نقدهــای اولیــه کــه از ایــن فیلــم منتشــر شــد 
ــًا  ــا قطع ــه مشــکاتی دارد ام ــم نام ــه فیل نشــان مــی داد ک
جســارت جــوان بــرای نزدیــک شــدن بــه چنیــن ســوژه نابی 

قابــل تحســین اســت.
    خفگی

فریــدون جیرانــی نشــان داده هــر بــار کــه بــه ســراغ 
ســوژه های خــاص و حساســیت برانگیــز رفتــه موفــق 
ــز  ــون قرم ــی همچ ــای موفق ــه فیلم ه ــت. تجرب ــوده اس ب
ــن  ــی را در ای ــدی جیران ــده توانمن و شــام آخــر نشــان دهن
زمینــه اســت. در ایــن فیلــم نویــد محمــد زاده ســوپر اســتار 

ــی  ــا گریم ــت ب ــاز شاکردوس ــینما و الن ــر س ــالهای اخی س
ــه  ــت ک ــاز شاکردوس ــد. الن ــور دارن ــتثنایی حض ــیار اس بس
معمــواًل در فیلم هــای ســطح پاییــن حضــور داشــته اســت 
در ایــن فیلــم چهــره ای جدیــد از خــود بــه جــا گذاشــته بــه 
ــن  ــت ســیمرغ بهتری ــق دریاف ــه بســیاری او را الی حــدی ک

ــتند. ــم می دانس ــی و پنج ــنواره س ــر جش بازیگ
 در کنــار ایــن دو بازیگــر سرشــناس پــوالد کیمیایــی، ماهایــا 
ــا  ــد. ب ــور دارن ــز حض ــه نی ــس احمدی ــیان و پردی پطروس
توجــه بــه تمــام ایــن مســائل فیلــم خفگــی اگــر در زمــان 
ــته  ــن را داش ــانس ای ــد ش ــود می توان ــران ش ــبی اک مناس
ــاز  ــود ب ــرای خ ــی ب ــا جای ــان پرفروش ه ــه در می ــد ک  باش

کند.

ــوان  ــندگی آنت ــه نویس ــتگاری« ب ــش »خواس - نمای
چخــوف و کارگردانــی رؤیــا خســروی تا ۱۴ اردیبهشــت 
مــاه در دانشــگاه ســپهر اصفهــان روی صحنــه مــی رود. 
 ۱۴ تــا  نمایــش  ایــن  دیــدن  بــرای  عاقمنــدان 
اردیبهشــت مــاه فرصــت دارنــد، هــر روز رأس ســاعت 
۱۳ بــه ســالن بلــک باکــس دانشــگاه ســپهر مراجعــه 

کننــد.
- فیلــم ســینمایی »تیــک آف« بــه کارگردانی احســان 
عبــدی پــور و تهیــه کنندگــی طهــورا ابوالقاســمی کــه از 
ــا  ــروه ســینمایی ماندان چهارشــنبه 6 اردیبهشــت در گ
اکــران شــده اســت، در ســه روز اول نمایــش توانســت 
بــه فروشــی بیــش از 200 میلیــون تومــان دســت پیــدا 

. کند
- ســریال »ســیگنال موجــود اســت« از ۱2 اردیبهشــت 
در ۱۳ قســمت هــر شــب غیــر از پنجشــنبه ها ســاعت 
پخــش می شــود. ســیامک  نســیم  از شــبکه   22
غفوریــان،  مهــران  رضویــان،  ســیدجواد  انصــاری، 
صبوری،مرضیــه  روحانی،اللــه  وکیلی،امیــد  حامــد 
صدرایــی، محمــود بصیری،همــراه بــا ســحر ولدبیگــی 
بازیگــران اصلــی ایــن ســریال هســتند و تهیــه کننــده 

ــت. ــت اس ــده طین ــعود فرخن ــردان آن مس و کارگ
ــوج کاب«  ــس، ع ــاب »دو خاطره:ســفرنامه پاری - کت
ــوش  ــم داری ــه قل ــی ب ــاپ اول ــری چ ــوان اث ــه عن ب
مهرجویــی توســط انتشــارات به نــگار در ســی امین 

نمایشــگاه کتــاب تهــران عرضــه می شــود.
- فیلــم ابرقهرمانــی »نگهبانــان کهکشــان 2« محصــول 
اســتودیو مــارول در اولیــن هفتــه نمایش خــود در ۳7 
ــا  ــرده رفــت و توانســت ب ــه روی پ ــی ب ــازار بین الملل ب
مجمــوع فــروش ۱0۱ میلیــون دالری در همــه کشــورها 
بــه غیــر از پرتغال،ترکیــه و ویتنــام در صدرگیشــه 

فــروش هفتگــی قــرار گیــرد.
- ناصــر عزیــزی هنرمنــد نقــاش معتقــد اســت یکــی 
ــردم  ــه م ــت ب ــال حــس مثب ــد انتق ــف هنرمن از وظای
ــه  ــدارد ادام ــن دوســت ن ــرای همی ــه اســت و ب جامع

ــد. ــی کن ــه را نقاش ــای جامع عصبیت ه
ســریال های کمــدی  بازیگــر  مرجانــه گلچیــن   -
ــه در  ــرد ک ــان ک ــش بی ــن روزهای ــت ای ــاره فعالی درب
»آرمــان دو« بــازی می کنــد ولــی روحیــه اش بــه 
ــای  ــتر در کاره ــت دارد بیش ــه دوس ــت ک ــه ای اس گون

ــد. ــازی کن ــدی ب ــدی و غیرکم ج
بهروزمنش،محمــد  ایمانیان،زهــرا  محمدرضــا   -
ــا  ــیخی،واال و بردی ــد ش ــاه علی،وحی ــر ش حبیبی،امی
عادلی،شــهریار فرد،محمــد مســگری،مرضیه موســوی، 
ــش  ــه در نمای ــتند ک ــی هس ــری بازیگران ــور نصی منص
ــه  ــتگو ب ــینا راس ــی س ــه کارگردان ــردم« ب ــمن م »دش

ایفــای نقــش می پردازنــد.

" جوانی فصل رویش " در باغ نور اصفهان

کیمیای وطن

نشســت»جوانی فصــل رویــش« 
ــا حضــور دکتــر حمیــد حبشــی،  ب
ســاعت  مــاه  اردیبهشــت   ۱۴
۱9:۳0در بــاغ نــور برگــزار می شــود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان 
شــهرداری اصفهــان، رییــس دفتــر تخصصــی مشــاوره بــا بیــان 
ایــن مطلــب گفــت: ســپری کــردن زمــان بــا جوانــان، مقولــه ای 
بســیار ارزشــمند اســت و فضایــی را فراهــم می کنــد کــه 
نیازهــای آنــان در ارتبــاط بــا خانــواده و والدیــن، بــرآورده شــود. 
ــاس  ــال و حس ــری فع ــوان، عنص ــت: ج ــار داش ــرورش اظه پ
در جامعــه اســت کــه حقــوق و وظایفــی بــر او معیــن بــوده و 
ــد، منشــأ بســیاری از دگرگونی هــای اجتماعــی باشــد.  می توان
ــود  ــوان خ ــوال ج ــا، از اح ــد خانواده ه ــل، بای ــن دلی ــه همی ب
ــوع  ــد هرن ــر می رس ــه نظ ــزود: ب ــند. وی اف ــا و آگاه باش جوی
ــردن آگاهــی  ــاال ب تاشــی در راســتای بهبــود ایــن بخــش و ب
والدیــن، از جملــه برگــزاری جلســات و همایش هــای مرتبــط، 
مفیــد و مؤثــر باشــد زیــرا جوانــی مهم تریــن و سرنوشــت ســاز 
تریــن دوران زندگانــی انســان اســت. وی ادامــه داد: بایــد زبــان 
جوانمــان را بیاموزیــم زیــرا جــوان متعلــق بــه امــروز اســت لــذا 
در همیــن راســتا همایــش »جوانــی فصــل رویــش« بــا حضور 
ــرورش  ــزی شــده اســت. پ ــه ری ــد حبشــی برنام ــر حمی دکت
خاطرنشــان کــرد: عاقــه منــدان بــرای شــرکت در ایــن 
همایــش بــا عنــوان »بــا جوانــم دوســت باشــم« می تواننــد روز 
پنجشــنبه ۱۴ اردیبهشــت مــاه ســاعت ۱9:۳0 بــه محــل بــاغ نور 
واقــع در حــد فاصــل پــل آذر و ســی و ســه پــل مراجعــه کننــد.

 کتاب " گفت وگو با عباس کیارستمی "

منتشر شد
ــدی  ــط مه ــتمی« توس ــاس کیارس ــا عب ــو ب ــاب »گفت وگ کت
»گفت وگــو  کتــاب  شــد.  منتشــر  ســاوجی  مظفــری 
 بــا عبــاس کیارســتمی« بــه تازگــی از ســوی انتشــارات
»کتــاب آبــان« منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب بــا شــمارگان 
۱000 نســخه، بــا طــرح جلــد علــی خســروی و در ۳۴۸ صفحــه 
بــه چــاپ رســیده اســت. »آفــاق و اســرار عزیــز شــب« )ســی 
گفت وگــو دربــاره زندگــی و شــعر مهــدی اخــوان ثالــث(، 
»غــزل اجتماعــی معاصــر«، »زندگــی چیــزی کــم دارد«، 
»ســبز و بنفــش و نارنجــی« )گفت وگــو بــا ســیمین بهبهانــی(، 
ــه«  ــت های روزان ــف دریابندری«،»یادداش ــا نج ــو ب »گفت وگ
)صــد و ده روز بــا ســیمین بهبهانی(،»گفت وگــو با اکبــر رادی«، 
»شــناخت نامه مســعود کیمیایــی«،»از بامــداد« )دربــاره احمــد 
شــاملو( و »پنهــان در آینــه« )گفت وگــو بــا ضیــاء موحــد(، از 

ــا دیگــر کتاب هــای مظفــری ســاوجی اســت. ایبن

اخبار کوتاه

ــرات  ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــه ها« ب ــریال »لیسانس ــر س بازیگ
فــاز دوم ایــن ســریال بیــان کــرد کــه در ایــن فــاز فانتــزی 

کار بیشــتر شــده اســت.
ــن  ــه ای ــه ها« ک ــریال »لیسانس ــر س ــی بازیگ ــر کاظم امی
روزهــا فــاز دوم تصویربــرداری آن بــه کارگردانــی ســروش 

صحــت انجــام می شــود گفــت: ایــن فصــل 
کار اســترس زایــی داریــم چــون فصــل اول 
بازخوردهــای خوبــی گرفتیــم و بایــد خیلــی 
ــا ایــن تصویــر  بهتــر از فصــل اول باشــیم ت

خــوب خــراب نشــود. 
اســت  ممکــن  گاهــی  داد:  ادامــه  وی 
ــند  ــم باش ــر ه ــل دوم بهت ــران در فص بازیگ

امــا بــاز هــم مخاطبــان مــی گوینــد کــه فصــل اول ســریال 
ــود.  بهترب

بازیگــر ســریال »وضعیــت ســفید« دربــاره فــاز دوم ایــن 
ســریال و تفاوت هــا بــا فــاز اول کــه ســال گذشــته پخــش 
ــاز 2  ــود و ف ــک ســریال 60 قســمتی ب ــن ی شــد،گفت: ای

درواقــع ادامــه داســتان فصــل اول اســت یعنــی بــه همــان 
شــکل کــه در قســمت آخــر حبیــب در راه دندانپزشــکی بود 
و مــن خانمــی را دیــدم و عاشــقش شــدم قســمت بعــدی 

در ادامــه همیــن اتفاقــات رخ می دهــد. 
بازیگــر نقــش مازیــار اضافــه کــرد: اتفــاق جدیــدی 
ایــن میــان رخ نــداده و کمــی پرداخــت 
و  کار  فانتــزی  و  بیشــتر  ســکانس ها 
شــده بیشــتر  کمــدی   موقعیت هــای 

 است. 
بــا  نیــز  »شــمعدونی«  در  کاظمــی کــه 
ــاره  ــکاری داشــت درب ســروش صحــت هم
ــوان بازیگــر در حیــن  ــه عن ــه پیشــنهاد ب ارائ
ــا ســروش  ضبــط و تولیــد گفــت: مــن از »شــمعدونی« ب
ــت  ــم می گف ــان ه ــان زم ــردم و او هم ــت کار می ک صح
ــه مــن  ــم ب ــد خواهــش می کن »هــر پیشــنهادی کــه داری
ــا رد  ــه 99 درصــد آنه ــد ک ــن را هــم بدانی ــی ای ــد ول بگویی

می شــود«. ایســنا

آخرین خبرها از سریال " لیسانسه ها "
سرپرســت گــروه تئاتــر »آران« بــا اشــاره بــه اینکــه اپــرای 
ــی رود،  ــه م ــه صحن ــرداد ب ــر خ ــام« اواخ ــکی »خی عروس
ــروه  ــن گ ــکی ای ــای عروس ــوآر اپراه ــه رپرت ــرد ک ــام ک اع
ــود.  ــزار می ش ــام« برگ ــرای »خی ــد از اج ــز بع ــری نی تئات
بهــروز غریب پــور دربــاره وضعیــت تولیــد اپــرای عروســکی 

»خیــام« گفــت: میکــس موســیقی اپــرای 
عروســکی »خیــام« شــروع شــده و کار 
ســاخت دکــور ایــن اپــرا تمــام و دکــور 
دوم  نیمــه  از  مــا  اســت.  نصــب شــده 
ــروه  ــل گ ــرای تکمی ــز ب ــاه نی ــت م اردیبهش
ــروه  ــی گ ــک و آمادگ ــدگان عروس بازی دهن
بــرای برپایــی رپرتــوآر اپراهــای عروســکی، 

ــم. ــا می کنی ــی برپ ــی آموزش کارگاه
ــرای  ــروه ب ــن گ ــاه تمری ــرد: از اول خردادم ــار ک وی اظه
ــدوارم  ــود و امی ــاز می ش ــام« آغ ــکی »خی ــرای عروس اپ
در پایــان خردادمــاه ایــن اپــرای عروســکی را روی صحنــه 
ــرار  ــه داد: ق ــر »آران« ادام ــروه تئات ــت گ ــم. سرپرس ببری

اســت بعــد از اجــرای اپــرای عروســکی »خیــام« در تهــران، 
ایــن اپــرای عروســکی را در زادروز خیــام در شــهر نیشــابور 

هــم اجــرا کنیــم.
مــا پیــش از ایــن اپــرای »رســتم و ســهراب« را در خراســان 
ــه  ــیراز ب ــظ« را در ش ــت و »حاف ــی اس ــه زادگاه فردوس ک

صحنــه بــرده بودیــم.
غریــب پــور دربــاره برنامه گــروه تئاتــر »آران« 
ــکی  ــای عروس ــوآر اپراه ــی رپرت ــرای برپای ب
ایــن گــروه، یــادآور شــد: مــا بعــد از اجــرای 
اپراهــای  اجــرای  بــه  »خیــام«  اپــرای 
خواهیــم  گــروه  ایــن  دیگــر  عروســکی 
پرداخــت. گــروه تئاتــر »آران« عناویــن 5 
گانــه شــاعران بــی نظیــر ایــران شــامل فردوســی، حافــظ، 
مولــوی، ســعدی و خیــام را کــه بازگــوی اندیشــه های 
ــاه  ــام م ــن در ای ــد. همچنی ــرا می کن ــتند، اج ــی هس ایران
ــه  ــه صحن ــم ب ــورا« را ه ــکی »عاش ــرای عروس ــرم، اپ مح

ــر ــرد. مه ــم ب خواهی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : صادق مراد پور هفشجانی  نام پدر اصان  شغل کاسب   نشانی : مجهول 

المکان  مشخصات محکوم له : سمانه زارع نام پدر مسلم  شغل خانه دار  نشانی گلپایگان شهرک 

فاطمیه انتهای خ شقایق پاک ۱۸5  محکوم به به موجب رای شماره 5۱۱ تاریخ 95/0۸/۱۸ حوزه سوم 

حقوقی شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان  که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به 

: پرداخت مبلغ ۱7000000 ریال معادل یک میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته بانضمام 

هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید و در خصوص تاخیر تادیه از زمان سررسید 

95/0۴/2۴ لغایت وصول  . ضمنا هزینه اجرا بعهده محکوم علیه می باشد . 

قاضی مشاور شعبه سوم حقومی شورای گلپایگان – عامری م الف 95

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 101 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای/ خانم  سلطان صانعی فرزند محمد کاظم    باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 

شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی چهار دانگ  و نیم مشاع از ششدانگ زمین پاک 

۱0۱ در  گلپایگان بخش یک که در صفحه ۴۸6 دفتر ۴9 اماک ذیل ثبت۸52۴ بنام سلطان صانعی  

انتقال  او  –به  رسمی—دفترخانه  سند  وبموجب  وتسلیم گردید  وصادر  ثبت  محمد کاظم     فرزند 

قطعی یافته ومعامله دیگری هم انجام نشده وبه موجب سند رسمی  شماره مورخ  –دفتر  –در قبال 

مبلغ-–ریال –در رهن - است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی  از بین رفته /مفقود 

شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نمود طبق تبصره یک اصاحی ماده 

۱20ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این 

اگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا 

ده روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند مسترد گردد  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 

صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی  ۱۳96/02/۱2 مسئول دفتر اماک جمالی م الف 9۳ 

اخطار اجرایی
محکوم علیه احسان تنها فرد فرزند علی مجهول المکان و محکوم له وحید وطن خواهان اصفهانی 

فرزند حسین به نشانی شاهین شهر خ عطار نبش فرعی ۴ شرقی پاک ۱09 واحد 9 دفتر آگهی 

روزنامه کیمیای وطن به موجب رای شماره 65 تاریخ 95/۱0/۱۳ حوزه شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختاف شهرستان شاهین شهرمحکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۳/۴00/000 ریال بابت 

اصل خواسته ومبلغ ۱۳7/500ریال هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعامی 

خواسته ومبلغ اجرا احکام که حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک لغایت زمان 

پرداخت درحق خواهان وهزینه نیم عشر دولتی که برعهده محکوم علیه می باشد.

مجتبی رضوانی – قاضی شعبه دهم حقوقی شورای حل اختاف شاهین شهر م الف – ۱5۸

 دادنامه              

با وکالت آقای حمید شش گل و آقای حسین طاهری همگی به  خواهان : خانم فروزنده یزدانی 

نشانی کرج میدان سپاه بلوار جمهوری شمالی نبش ک گلها ساختمان گلها طبقه 2 واحد ۴ خواندگان 

: ۱- خانم شکوفه صادقی2- آقای ایرج صادقی ۳- آقای سعید صادقی ۴- خانم عصمت صادقی 

توران صادقی  عاطفه صادقی ۸- خانم  ایران صادقی 7- خانم  آقای جعفر صادقی 6- خانم   -5

9-آقای تورج صادقی۱0 - آقای علی صادقی همگی به نشانی کارویه روبروی دفتر دهیاری نبش بن 

بست منزل مرحوم مهدیقلی صادقی ۱۱ - آقای عزیزاله برزین به نشانی مجهول المکان  خواسته ها 

: ۱- مطالبه خسارت 2 – اثبات مالکیت )مالی( ۳ – تسلیم مبیع ) تحویل مورد معامله(مالی منقول

دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده با توجه به سایر قرائن و امارات موجود و با 

استعانت از ذات باری تعالی ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل انشاء رأی می نماید .  رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم فروزنده یزدانی فرزند ابوالفضل با وکالت آقای حمید شش گل و آقای 

آقایان و خانم ها  برزین و  آقایان جعفر صادقی سعید صادقی و عزیزاله  حسین طاهری بطرفیت 

علی، تورج،ایرج ، شکوفه ، پوران ، توران و ایران همگی صادقی فرزندان مهدیقلی صادقی و عصمت 

صادقی باغوشی  به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات عقد بیع اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه 

زمین زراعی به مساحت دوازده هزار و پانصد متر مربع از اراضی کارویه و الزام خواندگان به تحویل 

مبیع به انضمام خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به خواسته خواهان و توضیحات وکیل خواهان و 

اینکه اعام نمودند اخیرًا متوجه شده ایم که سعید صادقی مرحوم شده است ولی ورثه ایشان همان 

اصحاب دعوی ورثه مرحوم مهدیقلی صادقی هستند که موضوع مورد تأیید خواندگان حاضر در جلسه 

به اسامی جعفر و علی هر دو صادقی قرارگرفته است و نامبردگان بیان نمودند مرحوم پدرمان در زمان 

حیاتش هرچه داشت فروخت واخیرًا متوجه شده ایم که  آن مرحوم این زمین را به آقای عزیزاله 

برزین فروخته و تعدادی از چک هایی که توسط آقای برزین وجه این زمین بوده پاس نشده ودر 

منزل داریم دادگاه نظر به مراتب مذکور و با توجه به اینکه به مبایعه نامه و قرارداد فروش خدشه ای 

وارد نیست لذا مستفاد از مواد ۱0-2۱9-220-۸25-۸26-۱2۸۴-۱257 قانون مدنی و اصل حاکمیت 

قراردادهاحکم به اثبات مالکیت خواهان صادر و اعام می گردد و خوانده ردیف سوم آقای عزیزاله 

برزین ملزم به تحویل مبیع می باشد و این دعوی متوجه سایر خواندگان نیست فلذا قرار رد دعوی 

به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و لحاظ ماده ۸9 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می 

گردد رأی صادره نسبت به خواندگان آقای جعفر و علی هر دو صادقی حضوری و ظرف بیست روز 

پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به سایرین 

غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد . 

احمدرضا قاضی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان م/الف : ۱۱7

آگهی حصر وراثت
خانم سمیه نصریانی بشناسنامه شماره  ۴00  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 96/۱6۱ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عزیزاله 

درگذشت  درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   ۱۳9۱/0۴/0۳ تاریخ  در   5۳۱ بشناسنامه  الرگانی  نصریانی 

عبارتند از : ۱- رضا نصریانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفی : فرزند 2- فیض اله 

نصریانی الرگانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه ۱2 نسبت با متوفی : فرزند ۳- حمداله نصریانی 

الرگانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 6۸7 نسبت با متوفی : فرزند ۴- ولی اله نصریانی الرگانی 

فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 26 نسبت با متوفی : فرزند 5- علی نصریانی الرگانی فرزند عزیزاله 

شماره  عزیزاله  فرزند  الرگانی  نصریانی  سمیه  شماره شناسنامه ۱۸ نسبت با متوفی : فرزند 6- 

شناسنامه ۴00 نسبت با متوفی : فرزند 7- فاطمه نصریانی الرگانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 

7 نسبت با متوفی : فرزند ۸- زهرا نصریانی الرگانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه ۱۸69 نسبت با 

متوفی : فرزند 9- اکرم نصریانی الرگانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه ۳۸ نسبت با متوفی : فرزند

۱0- اعظم نصریانی الرگانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه ۸52 نسبت با متوفی : فرزند ۱۱- اشرف 

قدیری حاجی آبادی فرزند شکراله شماره شناسنامه ۱ نسبت با متوفی : همسر پس از تشریفات 

از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هرکسی هر  نماید  آگهی می  را یکمرتبه  قانونی درخواست مزبور 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فالورجان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

قانون  دوم موضوع  رأی شماره ۱۳9660۳02007000۴2۸ هیأت  برابر  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فاورجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علیرضا شفیعی افجدی فرزند احمد بشماره 

شناسنامه 6۳75 صادره از اصفهان در یک باب خانه به مساحت 269.25 متر مربع پاک 277 فرعی 

از یک اصلی واقع در کارالدان که متقاضی خود مالک رسمی می باشد محرز گردیده است . لذا به 

منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

 تاریخ انتشار اول 96/02/۱2

تاریخ انتشار دوم : 96/02/2۸

دادنامه              
خواهان : آقای ناصر اعتمادی اردکانی فرزند محمدحسین با وکالت آقای حمید شش گل و آقای 

بلوار جمهوری شمالی نبش ک گلها ساختمان  به نشانی کرج میدان سپاه  حسین طاهری همگی 

آقای سعید  ایرج صادقی ۳-  آقای  : ۱- خانم شکوفه صادقی2-  گلها طبقه 2 واحد ۴ خواندگان 

صادقی ۴- خانم عصمت صادقی 5- آقای جعفر صادقی 6- خانم ایران صادقی 7- خانم عاطفه 

صادقی ۸- خانم توران صادقی 9-آقای تورج صادقی همگی به نشانی کارویه روبروی دفتر دهیاری 

نبش بن بست منزل مرحوم مهدیقلی صادقی ۱0 - آقای عزیزاله برزین به نشانی مجهول المکان 

۱۱- آقای علی صادقی به نشانی کارویه روبروی دفتر دهیاری نبش بن بست خواسته ها : ۱- مطالبه 

خسارت 2 – اثبات مالکیت )مالی( ۳ – تسلیم مبیع ) تحویل مورد معامله(مالی منقول دادگاه پس 

از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده با توجه به سایر قرائن و امارات موجود و با استعانت از 

ذات باری تعالی ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل انشاء رأی می نماید .  رای دادگاه در خصوص 

دادخواست آقای ناصر اعتمادی اردکانی فرزند محمدحسین با وکالت آقای حمید شش گل و آقای 

فرزندان  آقایان جعفر صادقی سعید صادقی  بطرفیت خواندگان  منفردًا  و  حسین طاهری مجتمعًا 

مهدیقلی عزیزاله برزین و آقایان و خانم ها علی، تورج،ایرج ، شکوفه ، پوران ، توران و ایران همگی 

صادقی فرزندان مهدیقلی صادقی و عصمت صادقی باغوشی  به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات 

عقد بیع اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین زراعی به مساحت دوازده هزار و پانصد متر مربع از 

اراضی کارویه و الزام خواندگان به تحویل مبیع به انضمام خسارت دادرسی دادگاه نظر به اینکه وکای 

خواهان بیان نمودندما اخیرًا متوجه شده ایم که سعید صادقی مرحوم شده است ولی چون ایشان 

مجرد بوده و ورثه ایشان خواهر و برادر اصحاب دعوی هستند که موضوع مورد تأیید خواندگان حاضر 

در جلسه به اسامی جعفر و علی هر دو صادقی واقع شد و نامبردگان پس از طرح خواسته از سوی 

وکیل خواهان بیان نمودند مرحوم پدرمان در زمان حیاتش هرچه داشته فروخته و و چیزی برای ما 

ارث نگذاشته هر قطعه از این ملک را به افراد مختلف فروخته است. تا آنجا که اطاع داریم آن مرحوم 

این ملک را به آقای عزیزاله برزین فروخته و تعدادی از چک هایی که توسط آقای برزین وجه این 

زمین بوده پاس نشده و پس از مدتی آقای برزین دیگر خودش را نشان نداد ، ما چند سال اخیر 

متوجه شده ایم که مرحوم پدرمان این معامله را با آقای برزین انجام داده است دادگاه نظر به مراتب 

مذکور و لحاظ تمامی قرائن و امارات و اینکه مبایعه نامه عادی تنظیمی مورد استناد خواهان خدشه 

ای وارد نیست لذا مستفاد از اصل حاکمیت قراردادها و مواد ۱0-۱257قانون مدنی و مواد ۴25-

۸26-۱2۸۴-220-2۱9 از این قانون حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر و اعام می گردد و خوانده 

ردیف سوم آقای عزیزاله برزین ملزم به تحویل مبیع می باشد و این دعوی متوجه سایر خواندگان 

نیست فلذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و لحاظ ماده ۸9 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر 

و اعام می گردد رأی صادره نسبت به خواندگان آقای جعفر و علی هر دو صادقی حضوری و نسبت 

به سایرین غیابی است وبه ترتیب  قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز اصفهان قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد . 

احمدرضا قاضی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان م/الف : ۱۱6

ابالغ وقت رسیدگی به آقای مهراب محمدی عبده وند فرزند بارانی
شعبه:  بایگانی  شماره   95099۸0۳50۴0۱05۱ پرونده:  شماره   95۱0۱00۳50۴۱۴۳20 اباغنامه:  شماره 

با وکالت  و  زاده فرزند علی  بقولی  آقای مسعود  اینکه  به  تنظیم: ۱۳95/۱2/2۳ نظر  تاریخ   95۱۱9۱

آقای محسن نصوحی دادخواستی به طرفیت آقای مهراب محمدی عبده وند فرزند بارانی بر مطالبه 

الوکاله وکیل(، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه  وجه )مطالبه وجه ۴ فقره چک به انضمام حق 

خسارت تأخیر تأدیه را نموده که پرونده طی شماره 95۱۱9۱ح۴ به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان 

نشانی خوانده را مجهول المکان اعام نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 96/۴/۱۱ ساعت ۱۱/۳0 

می باشد.لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 7۳ ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده 

پیش از حلول وقت رسیدگی با ارائه کارت شناسایی به این دادگاه ضمن اعام نشانی خود با وصول 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق 

حضور بهم رسانند. این آگهی به منزله اباغ وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور 

نامبرده مانع از رسیدگی نیست.

شماره: ۴0۴۳۴/م الف جمالی مدیر دفتر شعبه چهارم عمومی)حقوقی( اصفهان  

آگهی ابالغ 
بایگانی شعبه:  پرونده: 95099۸0۳502006۸۳ شماره  اباغنامه: 96۱0۱00۳50200۸7۴ شماره  شماره 

خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  محمدی  خواهان حسنعلی   ۱۳96/02/02 تنظیم:  تاریخ   950۸۱۳

۱-جهانگیر چه گوئی 2- مسیح دهقانی ۳- رمضانعلی خالقی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستری 

وقت  ثبت گردیده که   950۸۱۳ به کاسه  و  ارجاع   ۳0۴ شماره  اتاق   ۳ طبقه  اصفهان  استان   کل 

رسیدگی آن 96/0۴/۱2 ساعت ۱2 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده جهانگیر 

چه گوئیدزکی فرزند شاه محمد و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقاب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره : 2۸75/م الف منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان-مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شماره   95099۸0۳6۱700906 پرونده:  شماره   96۱0۱00۳6۱7005۳9 اباغنامه:  شماره 

95۱069 تاریخ تنظیم: ۱۳96/0۱/29 خواهان آقای ایمان ستاره دادخواستی به طرفیت خواندگان علی 

اکبر یزدی و وحید اقدسی منفردی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

در  واقع  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  به شعبه 2۸  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستری کل استان  اصفهان طبقه 

2 اتاق شماره 2۱۴ ارجاع و به کاسه 95۱069ح/2۸ ثبت گردیده که در جریان دادرسی وقت رسیدگی 

به تاریخ  96/0۴/۱۳ ساعت ۱0:۳0 تعیین گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان در 

تاریخ و زمان فوق در شعبه حاضر گردند. در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیری خواهد شد. 

ضمنا رونوشت دادخواست و ضمائم جهت رؤیت خواندگان در شعبه مضبوط می باشد.

شماره : 27۸۸/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شماره   95099۸0۳5۱200۸69 پرونده:  شماره   96۱0۱00۳5۱200999 اباغنامه:  شماره 

95۱0۴۴ تاریخ تنظیم: ۱۳96/02/02 خواهان/شاکی صندوق کارآفرینی امید به طرفیت خوانده/متهم 

خانم فاطمه خلفی فرزند جمال و رسول حبیبی فرزند عزیزهللا و عفت صادقی دستجردی به خواسته 

مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت  تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان  شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستری کل اصفهان 

به کاسه 95۱0۴۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/0۴/۱۳ و  ارجاع و  اتاق شماره ۱20   ۱ طبقه 

ساعت ۸:۳0 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی  و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی 

و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شماره : 2۸56/م الف

منشی دادگاه حقوقی شعبه۱2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-علی فاتحی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  اکرم اسماعیلی     دارای شماره شناسنامه ۱2۱00۳۳۳6۴ به شرح دادخواست به کاسه ۱۱6/96 

از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید اسماعیلی    

به شماره شناسنامه ۱6 در تاریخ 95/07/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 

منحصر است به :  ۱. منصور اسماعیلی فرزند سعید ش ش 9۸0 2. میثم اسماعیلی فرزند سعید ش 

ش 2۱7۳ ۳. اکرم اسماعیلی فرزند سعید ش ش ۱2۱00۳۳۳6۴ ۴. زهره اسماعیلی فرزند سعید 

مریم اسماعیلی فرزند سعید ش ش 525 6. زرین تاج اسماعیلی فرزند قربانعلی  ش ش 26 5. 

ش ش 566   متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 

وراثت صادر خواهد شد . 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
شورا  این  از   ۱۱9/96 به کاسه  دادخواست  به شرح   ۱2 شناسنامه  دارای شماره  ناطقی  حیدر  آقای 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی ناطقی    به شماره 

شناسنامه ۱۱۸ در تاریخ 95/0۴/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :  ۱. امیر ناطقی فرزند مهدی  ش ش ۱2۱0259۸0۱ 2 عصمت جمالی فرزند محمد ش ش 

۴۱5 ۳. حیدر ناطقی فرزند ابوالفضل ش ش ۱۱ ۴. صدیقه اشراقی فرزند حبیب اله ش ش ۳2۳

متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 

می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از 

تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 

صادر خواهد شد . 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۱۱۸2 خواهان روح اله حیدری دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به 

دوشنبه  روز   برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  حسین  فرزند  تقوی  حسین  علی  طرفیت 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  مورخ96/۴/۱9 ساعت 9/۳0 تعیین گردیده است.  

تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا،مجتمع شورای 

حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2۸۱2/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

کیمیای وطن بررسی کرد:

صدر گیشه

اپرای عروسکی " خیام " خرداد به صحنه می رود

یو
رش

س: آ
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

ایران-مونتهنگرو

۱۴خرداددرپودوگوریسا
تیم هــای ملــی فوتبــال ایــران و 
ــی  ــداری تداکارت مونته نگرودردی
ــر  ــد. ب ــم می رون ــه مصــاف ه ب
فدراســیون  اعــام  اســاس 
ملــی  تیــم  فوتبــال،  جهانــی 
بــا  دیــدار  از  پیــش  ایــران 
ازبکســتان در تاریــخ ۲۲ خــرداد، 
دیــدار تدارکاتــی را در بــا تیــم ملــی مونته نگــرو برگــزار 
ــران از  ــرداد در ته ــی ۲۲ خ ــم مل ــه تی ــی ک ــد. در حال می کنن
ازبکســتان میزبانــی می کنــد شــاگردان کــی روش بــرای 
ــد و در  ــا می رون ــهر پودوگوریس ــه ش ــرو ب ــا مونته نگ ــازی ب ب

ورزشگاه اصلی این شهر به میدان می روند.
ــای  ــی روش، تیم ه ــری ک ــز در دوره مربیگ ــن نی ــش از ای پی
ــزار  ــم برگ ــا ه ــی ب ــدار تدارکات ــرو دی ــران و مونته نگ ــی ای مل
ــدون گل  ــاوی ب ــه تس ــش ب ــازی در اتری ــن ب ــه ای ــد ک کردن
انجامیــده بــود. احتمــااًل ایــران اردوی تدارکاتــی خــود را در این 
کشــور برگــزار کنــد چــرا کــه پیــش از ایــن عنــوان شــده بــود 
اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی مرتبــط بــا حریــف تدارکاتــی ایران 
ــود  ــدار ۱۴ خــرداد خواهــد ب ــن دی اســت. زمــان برگــزاری ای
ــا  ــدار ب ــزاری دی ــا برگ ــان ت ــت روز زم ــی روش هش ــم ک و تی

ازبکســتان دارد. ورزش 3

آقایگلیهمبهسرنوشتقهرمانی

دچارشد
بــا وجــود اینکــه، بــا قهرمانــی زودهنــگام پرســپولیس 
ــود  ــی خ ــت اصل ــانزدهم جذابی ــگ ش ــی لی ــای پایان هفته ه
ــای  ــی از رقابت ه ــودن برخ ــان ب ــا در جری ــت داد ام را از دس
جانبــی مانــع از آن اســت تــا مســابقات کامــًا از تــب و تــاب 
ــی،  ــوان نایب قهرمان ــر عن ــر س ــت ب ــر رقاب ــاوه ب ــد. ع بیفت
جاذبه هــای  از  یکــی  بقــا  البتــه  و  چهارمــی  جایــگاه 
هفته هــای پایانــی رقابــت چنــد بازیکــن بــرای کســب عنــوان 
آقــای گلــی لیــگ شــانزدهم بــود. هفتــه ماقبــل آخــر لیــگ 
ــدی طارمــی و ساســان  ــه مه ــی شــروع شــد ک ــر در حال برت
ــی  ــای گل ــوان آق ــب عن ــان کس ــن مدعی ــاری جدی تری انص
بودنــد و گادویــن منشــأ هــم نزدیک تریــن تعقیب کننــده 

ــد.  ــاب می آم ــه حس ــا ب آنه
ــکلی  ــه ش ــا ب ــم ام ــت و نه ــه بیس ــاالت هفت ــل و انفع فع
ــب  ــن ترتی ــه ای ــورد ب ــم خ ــی رق ــع طارم ــه نف ــی ب باورنکردن
کــه هــم خــود او ۲ گل زد و هــم نزدیک تریــن رقبایــش 
ــا دریافــت کارت قرمــز هفتــه پایانــی لیــگ شــانزدهم را از  ب
دســت دادنــد. پ بعــد از مهاجمــان محــروم فــوالد و پیــکان 
جــدول گلزنــان  در  طارمــی  تعقیب کننــده  نزدیک تریــن 

ــت. ــی اس ــد قاض محم
ــوان را از  ــن عن ــد ای ــی می توان ــا در صورت ــت تنه ــم نف مهاج
همتــای پرسپولیســی خــود بگیــرد کــه روز آخــر لیــگ یــک 
ــه  ــت گل ب ــد و آن زدن هف ــم بزن ــال را رق ــًا مح ــاق کام اتف

ــود ــت! ن ــز اس ــازی در تبری تراکتورس

قراردادباآدیداسقطعیاست
ــد  ــا تاکی ــال ب ــه اقتصــادی فدراســیون فوتب سرپرســت کمیت
ــی  ــی قطع ــم مل ــد در تی ــد جدی ــتفاده از برن ــه اس ــر اینک ب
ــرکت  ــا ش ــه کار ب ــف ادام ــاج مخال ــدی ت ــت: مه ــت، گف اس
ــاس  ــر لب ــث اسپانس ــه بح ــی ب ــر عابدین ــت. امی ــووا اس جی
تیم هــای ملــی پرداخــت و تاکیــد کــرد کــه تصمیــم کمیتــه 
ــا برنــد »آدیــداس« در همــه رده هــای  اقتصــادی بــرای کار ب
ــم  ــط تی ــه فق ــت ن ــی اس ــا قطع ــام بخش ه ــنی و در تم س
ملــی بزرگســاالن. وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد که قــرارداد 
ــه یــک حقوقــدان  ــداس را ب ــا آدی ۷۰ صفحــه ای همــکاری ب
ســپرده تــا کامــل آنــرا بررســی کنــد و قــرار اســت این قــرارداد 

ــل داده شــود.  ــا ۱۶ اردیبهشــت تحوی ت
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چطــور شــد کــه فدراســیون 
ــت: در دوره  ــت گف ــداس رف ــراغ آدی ــاره س ــه یکب ــال ب فوتب
ــه  ــی ب ــم مل ــان تی ــرمربی و بازیکن ــووا، س ــا جی ــکاری ب هم
ــاس  ــد لب ــام کردن ــال اع ــیون فوتب ــس فدراس ــراه رئی هم
هــا کیفیــت الزم را نــدارد. فدراســیون بــه ایــن شــرکت یــک 
فرصــت داد تــا بتوانیــم لباســهایش را در ایتالیــا تحویــل 
ــاس  ــود لب ــادر نب ــووا ق ــد. جی ــن کار را نکردن ــه ای ــم ک بگیری
بــا کیفیــت بــه مــا بدهــد. شــرایط طــوری بــود کــه بازیکنــان 
لبــاس هــای ایــن شــرکت را بــرای اســتفاده »وصلــه و 
پینــه« می زدنــد. حتــی بعضــی از بازیکنــان می گفتنــد 
آنقــدر کیفیــت لبــاس پاییــن اســت کــه خجالــت می کشــند 
در مســابقات مختلــف پیراهــن خــود را بــا پیراهــن بازیکــن 
تیــم حریــف عــوض کننــد. وقتی ایــن موضــوع در فدراســیون 
ــک  ــًا ی ــی موقت ــم مل ــه تی ــم ک ــب کردی ــد، تصوی ــرح ش مط
لبــاس دیگــر بپوشــد و آن لبــاس هــم آدیــداس شــد. وقتــی 
هــم ســرمربی و بازیکنــان تیــم ملــی کیفیــت ایــن لباس هــا 
را تأییــد کردنــد، بــه مــا مأموریــت داده شــد تــا بــا ایــن برنــد 
مذاکــره کنیــم. بنــده بــه آقــای ســاکت مدیــر تیم هــای ملــی 
گفتــم تــا فروردیــن مــاه لباس هــای تیــم ملــی را تهیــه کــن؛ 
ــد لباســها  ــه خری ــازی ب ــر نی ــد دیگ ــه بع ــاه ب ــن م از فروردی
نیســت. پروســه امضــای قــرارداد هــم بــه ایــن دلیــل طوالنی 
ــن  ــه ای ــم ک ــتر کردی ــان را روی آن بیش ــا دقتم ــه م ــد ک ش
ــد.  ــه ای ش ــی و ۷۰ صفح ــکل اصل ــای پروت ــه امض ــر ب منج
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حضوربانواندرمسابقاتوالیبال

امیدهایآسیا
ــوان  ــت: حضــور بان ــال آســیا گف ــده کنفدراســیون والیب نماین
والیبــال  مســابقات  دوره  دومیــن  در  داوران  و  ورزشــکار 
ــدارد.  ــی ن ــل مانع ــیا در اردبی ــال آس ــر ۲3 س ــی زی قهرمان
ــن دور از  ــابقات دومی ــن مس ــزود: ای ــنده اف ــعید درخش س
 مســابقات زیــر ۲3 ســال انتخاباتــی مســابقات جــام جهانــی

 مصر است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
ــم  ــک ســال و نی ــی مســابقات را از ی ــل میزبان اســتان اردبی
ــدت  ــتیم در م ــار نداش ــه انتظ ــت داده بطوریک ــل درخواس قب
ــاده  ــتانداردهای الزم را آم ــام اس ــد تم ــی بتوانن ــان کوتاه زم
کننــد ولــی ایــن اتفــاق افتــاد و در هــر دوره بازدیــد پیشــرفت 

ــه چشــم خــود دیدیــم. ایســنا را ب

کاپیتانرجبزادهدرنقشجدید
کمبــود دفاعــی ذوب آهــن در 
ــک  ــپولیس از ی ــا پرس ــازی ب ب
طــرف و ترافیــک نســبی در خط 
حملــه ایــن تیــم از طــرف دیگــر 
باعــث تغییــر ُپســت موقتــی 
ــن  ــان ذوب آهــن شــد. ای کاپیت
ماجــرا باعــث شــد تــا ســرمربی 
ــه ســمت  ــه ب ــم را از خــط حمل ــن تی ــان ای ــن کاپیت ذوب آه
راســت خــط دفاعــی منتقــل کنــد. البتــه دلیــل ایــن موضــوع 
هــم واضحبــود،از یــک طــرف علــی حمــام بــه عنــوان مدافــع 
ــد  ــر محم ــرف دیگ ــود و از ط ــدوم ب ــن مص ــت ذوب آه راس
نژادمهــدی بــه خاطــر محرومیــت حجــت حــق وردی بایــد بــه 
مرکــز خــط دفاعــی بازمی گشــت. در ایــن شــرایط حســینی 
در تصمیمــی غافلگیرکننــده کاپیتــان باتجربــه تیمــش را بــه 
دفــاع آورد. علــی حمــام کــه اوایــل دیــدار بــا ماشین ســازی 
از هفتــه بیســت و هشــتم لیــگ برتــر مصــدوم شــد بــازی بــا 
تیم هــای العیــن و پرســپولیس را هــم از دســت داد. بــا 
توجــه بــه آنکــه حــق وردی تــا پایــان لیــگ شــانزدهم اجــازه 
همراهــی سبزپوشــان اصفهانــی را نــدارد در صورتــی کــه 
مدافــع لبنانــی ذوب آهــن بــه بــازی بــا پدیــده نرســد احتمــال 
 دارد کــه رجــب زاده در هفتــه پایانــی لیــگ هــم مدافــع 

باشد. ایمنا

ستارههایدوومیدانیازتیمملی

خطخوردند
)دوشــنبه(  گذشــته  روز  ظهــر  دوومیدانــی  فدراســیون 
ــورهای  ــای کش ــه بازی ه ــی ب ــرات اعزام ــد نف ــت جدی فهرس
اســامی را منتشــر کــرد. در ایــن لیســت نســبت بــه 
صــورت  تغییراتــی  فروردیــن(   3۱( قبلــی  فهرســت 
 گرفتــه کــه مهم تریــن آن هــا حــذف نفراتــی همچــون 
رضــا قاســمی، مریــم طوســی، محمــود صمیمــی و ســبحان 
ــن  ــه ای ــی رخ داد ک ــاق در حال ــن اتف ــت. ای ــی اس طاهرخان
نفــرات خــط خــورده از حــذف نام شــان بی خبــر بودنــد. 
ــری از  ــه خب ــرد ک ــام ک ــی اع ــی در گفت وگوی ــم طوس مری
فهرســت جدیــد و کنــار گذاشــته شــدنش نــدارد و نمی توانــد 
ــاره انجــام بدهــد. رضــا قاســمی، دیگــر  ــن ب ــی در ای صحبت
ملی پــوش خــط خــورده امــا نظــرات جالبــی را عنــوان 
ــیا  ــزرگ آس ــزه ب ــای جای ــن در رقابت ه ــت: م ــرد. وی گف ک
مصــدوم شــدم و قــرار بــود وضعیــت حضــورم در باکــو 
شــود.  مشــخص  پزشــکی  تســت های  انجــام  از  پــس 
ــزد  ــه ن ــود ک ــرار ب ــتم و ق ــکی داش ــت پزش ــم نوب ــروز ه دی
ــکی  ــت پزش ــواب تس ــه ج ــدون آنک ــاال ب ــروم. ح ــر ب دکت
ــر می خواســتند  ــزود: اگ ــد. وی اف ــرا حــذف کرده ان ــد، م بیای
ــم و  ــران بیای ــه ته ــد ب ــرا گفتن ــس چ ــد، پ ــط بزنن ــرا خ م
ــی  ــمی و طوس ــت قاس ــی اس ــکی بدهم؟.گفتن ــت پزش تس
ــرده ــب ک ــدال کس ــا دو م ــن بازی ه ــی ای ــای قبل  در دوره ه

 بودند. تسنیم

ورزشکارانپارالمپیکیایران

پیشینهخوبیدردنیادارند
در  پارالمپیــک  المللــی  بیــن  کمیتــه  فنــی   نماینــده 
دو و میدانــی گفــت: در میــان ورزشــکاران پارالمپیکــی ایــران 
کــه همگــی پیشــینه خوبــی دارنــد، زهــرا نعمتــی و ســیامند 
رحمــان پدیــده هســتند. »جانــل الدریــج« نماینــده فنــی بین 
المللــی کمیتــه بیــن المللــی پارالمپیــک )IPC( در رشــته دو 
ومیدانــی اســت کــه بــرای نظــارت بــر رقابت هــای قهرمانــی 
ــج  ــرده اســت. الدری ــران ســفر ک ــه ای ــی ب کشــور دو ومیدان
ــی دارد. وی از  ــینه ای آموزش ــت و پیش ــترالیا اس ــاکن اس س
ــده فنــی بیــن المللــی کمیتــه  ــوان نماین ــه عن ســال ۱۹۸۵ ب
بیــن المللــی پارالمپیــک در رشــته دو و میدانــی فعالیــت دارد 

و خدمــات بســیاری در ایــن رشــته ارائــه داده اســت. 
وی عــاوه بــر نظــارت ایــن مســابقات، در دوره ای دو روزه بــه 
عنــوان مــدرس دوره بازآمــوزی داوری بیــن المللــی حضــور 
یافتــه و جمعــی از داوران ملــی کشــورمان زیــر نظــر وی 

ــد. ــوزش می بینن ــر را آم ــورد نظ ــث م مباح
ــن دوره ی  ــرد: در ای ــان ک ــر نش ــی خاط ــج در گفتگوی الدری
آموزشــی ســرفصل های دوره هــای بیــن المللــی بــرای داوران 
ــی  ــج مطلوب ــان نتای ــم در پای ــود و امیدواری ــس می ش تدری
ــک  ــی پارالمپی ــن الملل ــه بی ــر کمیت ــد. ناظ ــت آی از آن بدس
افــزود: در پایــان ایــن دوره آزمونــی از شــرکت کننــدگان بعمــل 
می آیــد و در حیــن برگــزاری مســابقات نیــز عملکــرد داوران 

ــر ــود. مه ــی می ش بررس

خادمالشریعه

درجایگاه30شطرنججهان
ــدی  ــن رده بن ــریعه در جدیدتری ــادم الش ــادات خ ــارا س س
ــد  ــت جدی ــرار دارد. لیس ــان ق ــی ام جه ــگاه س ــده در جای فی
ــان  ــن قهرم ــوس کارلس ــه مگن ــد ک ــام ش ــده اع ــه فی ماهان
ــن  ــان در صــدر فهرســت برتری ــان هــم چن حــال حاضــر جه
ــکا،  ــد آمری ــان جدی ــرار دارد و قهرم ــان ق ــطرنجبازان جه ش

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــگاه دوم ق ــو در جای ــلی س وس
والدیمیــر کرامنیــک، فابیانــو کاروانــا و ماکســیم وشــیه 
بانــوان بخــش  در  گرفتنــد.  قــرار  بعــدی  رده هــای   در 

»هــو یفــان« بــا اختــاف ۵۸ واحــدی نســبت بــه هموطــن 
گرفــت. قــرار  جــدول  صــدر  در  ونجــون«  »جــو   خــود 
 »آنــا موزیچــوک«، »هومپــی کونــرو » و »ماریــا موزیچــوک«

 در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد. ســارا ســادات خــادم 
شــطرنجبازان  برتریــن  ســی ام  رده  در  نیــز  الشــریعه« 
ــران  ــز، ای ــورها نی ــدی کش ــتاد. در رده بن ــان ایس ــوی جه بان
ــه  ــرار گرفت ــیا ق ــوم آس ــان و س ــم جه ــی و شش در رده س
ــدر  ــگ، در ص ــد ریتین ــا ۲۵۷۸ واح ــی ب ــا ایدن ــت. پوی اس
ــز  ــو نی ــام مقصودل ــرار دارد. پره ــران ق ــرد ای شــطرنجبازان م
ــت. احســان  ــرار گرف ــگاه دوم ق ــر درجای ــک واحــد کمت ــا ی ب
قائــم مقامــی، پوریــا درینــی و امیــن طباطبایــی در رده هــای 
ــد. در  ــرار گرفتن ــی ق ــازان ایران ــطرنج ب ــم ش ــا پنج ــوم ت س
ــا ۲۴۵۰  ــریعه ب ــادم الش ــادات خ ــارا س ــوان س ــش بان بخ
واحــد ریتینــگ صدرنشــین و میتــرا حجــازی پــور بــا 
ــرار ــی ق ــوان ایران ــگاه دوم بان ــگ در جای  ۲3۵۶ واحــد ریتین
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فصــل آینــده لیــگ برتــر میهمــان تیــم تــازه ای خواهــد بــود. 
تیمــی کــه بــرای اولیــن بــار طعــم شــیرین بــازی در ســطح 

اول فوتبــال ایــران را خواهــد چشــید. 
اول  دســته  فوتبــال  قهرمــان گمنــام  جنوبــی  پــارس 
ــد  ــت را خواه ــن فرص ــد ای ــل بع ــور فص ــگاه های کش باش
داشــت کــه نماینــده شایســته دیگــری بــرای فوتبــال جنــوب 
ــاره  ــج فصــل دوب ــس از پن ــران باشــد. اســتان بوشــهر پ ای
ــه  ــن اســتان ک ــال کشــور بازگشــت. ای ــه ســطح اول فوتب ب
ــهر ــاهین بوش ــد ش ــد مانن ــده ای قدرتمن ــته نماین  در گذش
 در لیــگ برتــر داشــت، امســال تیمــی جدیــد، دور از 
ــلویه در  ــری عس ــی در ۷۰ کیلومت ــتان، جای ــن اس ــز ای مرک
ــران  ــال ای ــه فوتب ــوای جــم را ب شهرســتان خــوش آب و ه
معرفــی کــرد. قهرمــان ناشــناخته فوتبــال دســته اول ایــران 
در حالــی توانســت بــه لیــگ برتــر صعــود کنــد کــه شــاهین 
و ایرانجــوان دو تیــم سرشــناس بوشــهر وضعیــت مناســبی 
ندارنــد و یکــی در دســته دو و یکــی هــم در دســته یــک تنهــا 
ــی  ــارس جنوب ــا داســتان پ ــد. ام ــاش می کنن ــا ت ــرای بق ب
بــرای رســیدن بــه لیــگ برتــر داســتان دیگــری اســت کــه 

ــی از لطــف نیســت. شــنیدن آن خال

    ۶ فصل تقال
ــگ دســته دو  ــا در لی ــس از ۶ فصــل تق ــی پ ــارس جنوب پ
فوتبــال توانســت بــا هدایــت مهــدی پاشــازاده در ســال ۹۵ 
بــه لیــگ آزادگان صعــود کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه آنهــا 
در همــان اولیــن فصــل حضورشــان در لیــگ آزادگان موفــق 
ــر  ــگ برت ــه لی ــیدن ب ــا و رس ــن رقابت ه ــی در ای ــه قهرمان ب

شــدند.
    مهدی تاتار

تاتــار ســرمربی تیــم فوتبــال پــارس جنوبــی  مهــدی 
نخســتین بــاری بــود کــه نشســتن روی نیمکــت یــک تیــم 
ــه اش  ــه می کــرد. او در نخســتین تجرب لیــگ یکــی را تجرب
ــر برســاند. ــه لیــگ برت توانســت تیــم تحــت هدایتــش را ب

  شکست ناپذیر
پــارس جنوبــی شکســت ناپذیرتریــن تیــم در لیــگ آزادگان 
اســت. آن هــا پــس از اینکــه در هفتــه دهــم مقابــل راه آهــن، 
ــی ۲3  ــد، ط ــه کردن ــان را تجرب ــت پیاپی ش ــومین شکس س
ــا هفتــه ســی و ســوم متحمــل شکســت نشــدند.  ــازی ت ب
پــس از آن هــا مــس کرمــان ۱۴ بــازی و گل گهــر ســیرجان 
۱3 بــازی بــدون شکســت را ثبــت کردنــد. شــاگردان تارتــار 
ــت را  ــداد باخ ــن تع ــت، کمتری ــه شکس ــا س ــول تنه ــا قب ب
ــازی  ــم ۲۲ ب ــن تی ــد. ای ــی دارن ــگ یک ــم لی ــن ۱۸ تی در بی

رکــورددار  و  دارد  نگــه  بســته  را  خــود  دروازه   توانســت 
ــت ۱3 گل در  ــا دریاف ــا ب ــن شــیت رقابت هاســت. آن ه کلی
33 مســابقه، بهتریــن خــط دفــاع لیــگ یــک را در اختیــار 
دارنــد. شــاگردان تارتــار بــا ۴۶3 دقیقــه بســته نگــه داشــتن 
ــدم  ــه ع ــا ۵۶۱ دقیق ــرز ب ــین الب ــس از اکس ــان پ دروازه ش
ــداوم را در گل نخــوردن داشــته اند. ــن ت ــت گل، بهتری دریاف

    بهترین تیم خارج از خانه
پــارس جنوبــی در حالــی بــه مقــام قهرمانــی لیــگ آزادگان 
رســید کــه بهتریــن تیــم در بازی هــای خــارج از خانــه بــود. 
ــه کســب 3۰  ــق ب ــازی خــارج از خانه شــان موف آن هــا ۱۷ ب
 امتیــاز شــده اند، ۱۰ امتیــاز بیشــتر از ســپیدرود رده دومــی!

 پــارس جنوبــی در جــدول دیدارهــای داخــل خانــه در 
جایــگاه پنجــم قــرار گرفتــه اســت. آن هــا در ۱۶ بــازی 
خانگــی 3۲ امتیــاز کســب کرده انــد. در ایــن جــدول ملــوان 
ــا 3۷ و مــس کرمــان  ــر ب ــا 3۸، گل گه ــا 3۹، ســپیدرود ب ب
ــد. ــرار گرفته ان ــارم ق ــا چه ــگاه اول ت ــاز در جای ــا 33 امتی ب

    تالش بدون رانت
ــا  ــه ب ــدار ک ــر خــاف برخــی تیم هــای نام ــی ب ــارس جنوب پ
خریــدن امتیــاز تیم هــای صعــود کننــده، خــود را بــه ســطح 
اول فوتبــال می رســانند بــا همــت و تــاش و بــدون اســتفاده 
از رانت هــای مرســوم موفــق شــد بــه لیــگ برتــر صعــود کنــد 

تــا بــار دیگــر نشــان دهــد خواســتن توانســتن اســت.

آشنایی با اولین تیم صعود کننده به لیگ برتر فوتبال 

پارس جنوبی قهرمان گمنام

ســرمربی ذوب آهــن اگرچــه در اولیــن فصــل حضــور 
خــود بــه عنــوان ســرمربی نمایش هــای قابــل قبولــی 
داشــته، امــا هنــوز راه زیــادی بــرای اثبــات توانایی های 
خــود پیــش رو دارد. ذوب آهــن امســال کار خــود را در 
ســه جبهــه آغــاز کــرد و در حــال حاضــر همچنــان بــه 

ــد.  ــه می ده ــگ ادام ــود در دو لی کار خ
آن هــا در جــام حذفــی مغلوب شــاگردان 
امیــر قلعــه نویــی شــدند تــا از صعــود بــه 
فینــال در یــک بــازی جــذاب و تماشــایی 
ــگ  ــر و لی ــگ برت ــا در لی ــد، ام ــاز بمانن ب
قهرمانــان آســیا همچنــان بــا امیــدواری 
ــد.  ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ــادی ب زی

مجتبــی حســینی امیــدوار اســت تــا در لیــگ برتــر بــا 
کســب ســهمیه چهــارم، امیدهایــش بــرای رســیدن به 
ــد. اگرچــه  ســهمیه آســیایی تیــم چهــارم را حفــظ کن
ــل  ــدار خــود مقاب ــن دی ــه و در آخری ــا همیــن هفت آنه
ــا پیــروزی  پرســپولیس متوقــف شــدند و ســپاهان ب

ــا  ــت، ت ــم را گرف ــن تی ــای ای ــازی ج ــر تراکتورس براب
قــرار گرفتــن در رتبــه چهــارم هــم چالــش بــزرگ در 
هفتــه آخــر باشــد. از طرفــی آخریــن دیــدار آســیایی 
سبزپوشــان هــم بــا شکســت ســنگین خانگــی مقابــل 
العیــن امــارات بــه پایــان رســیده اســت و حــاال آنهــا 
ــی  ــر االهل ــد در روز آخ ــود بای ــرای صع ب
عربســتان را از پیــش رو بردارنــد تــا 
ــد.  ــود کنن ــدی مســابقات صع ــه دور بع ب
 ۲ در  اکنــون  کــه  حســینی  مجتبــی 
ــال دارد، ممکــن اســت  جــام حضــور فع
تــا یــک هفتــه آینــده امیدهایــش از 
ــی  ــود و در صورت ــع ش ــام قط ــر دو ج ه
ــن کار  ــرمربی ذوب آه ــد س ــاق رخ ده ــن اتف ــه ای ک
ســختی بــرای ادامــه همــکاری بــا تیــم خــود خواهــد 
ــن ــل ذوب آه ــه آذری مدیرعام ــد ک ــر چن ــت؛ ه  داش
 همیشــه در مصاحبه هــای خــود از حســینی حمایــت 

همــه جانبــه ای داشــته اســت. کاپ

مجتبیحسینیودغدغهبقاروینیمکتذوبآهن
بــا  اســتقال  باشــگاه  هســت کــه  ســالی  دو 
اشــتباهات تاثیرگــذار در نقــل و انتقاالت مواجه شــد. 
از خریدهــای بســیار گــران مثــل حــاج محمــدی و 
خریدهــای بــد مثــل آرش افشــین و کنعانــی زادگان 
ــن اشــتباه  ــه آخری ــا برســید ب ــد ت ــران بگیری و دیگ

ایــن بخــش از اســتقال در مــورد عقــد 
در  اســتقال  جبــاروف.  بــا  قــرارداد 
ــرد  ــور می ک ــر تص ــای اخی ــه روزه هم
بــا جبــاروف قــرارداد دارد و ایــن بازیکن 
ــه  ــود و ب ــان ب ــت منصوری ــه در لیس ک
دلیــل محرومیــت توســط فیفــا هرگــز 
ــی  ــید ط ــان نرس ــت منصوری ــه دس ب

توافــق نامــه ای بــه ســپاهان اصفهــان رفــت. در همــه 
روزهــای گذشــته در مــورد ایــن بازیکــن اســتقالی ها 
ــاروف  ــه جب ــق نام ــا همــان تواف ــد ب ــال می کردن خی
می توانــد و بایــد بــه اســتقال برگــردد امــا نکتــه ای 
ــرور  ــود: س ــن ب ــه ای ــود و آن نکت ــاده ب ــم افت از قل

ــه دلیــل محرومیــت اســتقال از پنجــره  ــاروف ب جب
ــتقال  ــا اس ــرارداد ب ــت ق ــق ثب ــًا ح ــتانی اص زمس
در پنجــره زمســتانی را نداشــته اســت! در واقــع 
ــال هــم نمی توانســته قــرارداد ایــن  فدراســیون فوتب
ــرارداد  ــب ق ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــت کن ــن را ثب بازیک
اســتقال بــا جبــاروف و ســپاهان عمــًا 
ــدم  ــورت ع ــت و کار در ص ــی نیس قانون
توافــق بایــد بــه کمیتــه انضباطــی بــرود 
ــودن  ــی ب ــر قانون ــه غی ــه ب ــا توج ــه ب ک
ثبــت قــرارداد ایــن بازیکــن بــا اســتقال 
در زمســتان احتمــااًل حــق بــه ســپاهان 
یــا خــود جبــاروف می رســد و ایــن 
آنهــا هســتند کــه می تواننــد در ایــن رابطــه تصمیــم 
بگیرنــد نــه اســتقال! در واقــع ایــن آخریــن اشــتباه 
از کمیتــه نقــل و انتقــاالت باشــگاه اســتقال اســت 
کــه طــی ســال های اخیــر سروســامان درســتی 

ــر ــدارد. مه ن

ــک ســرباز در  ــد ی ــه مانن ــن ک ــان ای ــا بی ــران ب ــرم ای آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگ
خدمــت تیــم ملــی اســت، گفــت: بــه رســول خــادم اعتمــاد کامــل دارم و 
می دانــم او موفقیــت و پیشــرفت مــا را می خواهــد. جابــر صــادق زاده دربــاره 
احتمــال حضــورش در رقابت هــای بازی هــای همبســتگی کشــورهای 
اســامی بــه عنــوان نماینــده ایــران اظهــار کــرد: بــه رســول خــادم اعتمــاد 
کامــل دارم و چــه انتخــاب شــوم و چــه بــه عضویــت تیــم ملــی در نیایــم 
ــت  ــی وضعی ــاظ بدن ــه لح ــه ب ــرد. البت ــم ک ــه آن نخواه ــی ب ــچ اعتراض هی
بدنــی بســیار خوبــی دارم و تمریناتــم را بســیار خــوب پشــت ســر گذاشــتم. 
ــم  ــته باش ــور داش ــی حض ــم مل ــه در تی ــم ک ــدا کن ــار را پی ــن افتخ ــر ای اگ
بــرای اهتــزاز پرچــم ایــران از جــان مایــه می گــذارم. دارنــده مــدال طــای 
جوانــان جهــان افــزود: خوشــبختانه اوضــاع تیــم ملــی بســیار خــوب اســت 
ــدوارم  ــن هســتند. امی ــاال در حــال تمری ــزه ب ــا انگی و همــه کشــتی گیران ب
ــی آســیا و بازی هــای همبســتگی  ــه رقابت هــای قهرمان ــم اعزامــی ب دو تی
ــزد زحماتشــان را  ــد و م ــج را کســب کنن ــن نتای کشــورهای اســامی بهتری
ــران در  ــج آزادکاران ای ــی خــود از نتای ــاره پیش بین ــد. صــادق زاده درب بگیرن
ــامی  ــورهای اس ــتگی کش ــای همبس ــیا و بازی ه ــی آس ــداد قهرمان دو روی
نیــز گفــت: همــه بچه هــا واقعــًا زحمــت کشــیدند و بــا جــان و دل تمریــن 
ــن  ــم بهتری ــدوارم بتوانی ــم و امی ــی داری ــک دســت و همدل ــم ی ــد. تی کردن

نتایــج را در ایــن دو رویــداد کســب کنیــم. فدراســیون کشــتی

مهاجــم برزیلــی تراکتورســازی می گویــد دیگــر قــراردادش را بــا ایــن 
ــل ســپری  ــش را در برزی ــد و فصــل آخــر فوتبال ــد نمی کن ــم تمدی تی
ــن  ــه دوم ای ــاره از دســت دادن رتب ــو درب خواهــد کــرد. لوســیانو ادینی
تیــم در هفتــه مــا قبــل آخــر لیــگ اظهــار کــرد: مــا بــازی خوبــی ارائــه 
دادیــم امــا شــانس بــا مــا یــار نبــود. ســپاهان نیــز بــازی خوبــی بــه 
ــه داد:  ــد. وی ادام ــت ده ــا را شکس ــت م ــت و توانس ــش گذاش نمای
ــا  ــم و ب ــت می دهی ــران را شکس ــت ته ــنبه نف ــدا پنجش ــد خ ــه امی ب
ــر  ــگ برت ــان لی ــب قهرم ــپاهان، نای ــل س ــتقال مقاب ــت اس شکس
می شــویم. پــس از آن نیــز نفــت را در فینــال جــام حذفــی شکســت 
می دهیــم تــا ســهمیه لیــگ قهرمانــان آســیا تراکتورســازی را قطعــی 
کنیــم. مهاجــم برزیلــی تراکتورســازی دربــاره تمدیــد قــرارداد بــا ایــن 
تیــم بــرای فصــل آینــده تصریــح کــرد: ایــن فصــل، فصــل آخــر مــن 
ــی روم و  ــل م ــه برزی ــد ب ــل بع ــود. فص ــد ب ــازی خواه در تراکتورس
ــال  ــس از آن از فوتب ــی روم و پ ــوپ م ــورم ت ــز در کش ــل نی ــک فص ی
خداحافظــی می کنــم. وی دربــاره مربی گــری اظهــار کــرد: اکنــون بــه 
ایــن موضــوع فکــر نمی کنــم ولــی ۵-۶ ســال دیگــر شــاید ایــن کار را 
انجــام دهــم. دوســت دارم در ایــران نیــز مربی گــری کنــم و هدایــت 
ــد  ــدا بای ــا ابت ــرم ام ــده بگی ــر عه ــی را ب یکــی از تیم هــای خــوب ایران

ــال روز ایــن حرفــه را در کشــورمان آغــاز کنــم. فوتب

صادق زاده: 
بهخادماعتمادکاملدارم

ادینیو:
دوستدارمدرایرانمربیگریکنم

زمان نقل و انتقاالت لیگ برتر اعالم شد
زمــان نقــل و انتقــاالت لیــگ برتــر فوتبــال اعــالم شــد و تیم هــا می تواننــد از ۲۴ خردادمــاه بــا بازیکنــان و مربیــان جدیــد خــود 

قــرارداد امضــا کننــد. همچنیــن بیســت و یکــم شــهریور نقــل و انتقــاالت بــه پایــان می رســد. 
عکس: فارس

در قاب تصویر هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران

پنجشنبه 14 اردیبهشت

سایپا- ماشین سازی  18:00

فوالد- پیکان  18:00

ذوب آهن- پدیده  18:00

استقالل- سپاهان  18:00

تراکتورسازی- نفت تهران  18:00

گسترش فوالد- نفت آبادان  18:00

صبای قم- استقالل خوزستان 18:00

صبای قم- استقالل خوزستان 18:00

مسئلهپیچیدهجباروفواستقالل
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7اجتماعی سه شنبه  12 اردیبهشت ماه   1396
ـــمـــاره 418 ســـــال سوم              ݡسݒ

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

ــد  ــی دان ــی م ــر کس ــاه را ه ــت م ــم اردیبهش دوازده
ــم  ــزرگ معل ــاد ب ــه ی ــه ب ــم اســت و هم ــه روز معل ک
)ره(  #مطهــری  مرتضــی  اســتاد   انقــاب، شــهید 
مــی افتنــد. بــه راســتی کــه نامگــذاری ایــن روز 

شایســته و در خــور ایشــان اســت.
ــتند  ــور هس ــروزه در کش ــیاری ام ــای بس ــم ه #معل
کــه بــه تأســی از ایــن بزرگــوار، ایــن #شــغل مقــدس 
 را بــا تــوان ادامــه مــی دهنــد و خدمتــی گمنــام 
 مــی کننــد تــا جوانانــی جهادگر، خــاق و بــا پنجه های

 کارآمــد وارد جامعــه شــوند و رشــد و اعتــای #ایــران 
ــد  ــی گوین ــت م ــد. راس ــت بگیرن ــامی را در دس اس
کــه مقــام معلــم کمتــر از مقــام شــهید نیســت؛ 
ــدای اعتقاداتشــان  ــود را ف ــه خ ــه شــهدایی ک ــرا ک  چ
 مــی کننــد زیــر مهــر پــر فــروز معلــم ها رشــد کــرده اند

 و مطهری وار زیستن را آموختند.
همیشــه از مقــام معلــم و #ارج نهــادن بــه ایــن 
#خدمــت گــذاران جامعــه گفتــه انــد و کمتــر از 
ــاور کاذب  ــر خــاف ب ــان شــد. ب مشــکات آن هــا بی
#4_درصــد از مــردم ایــن جامعــه، معلــم هــا از طبقــه 
مرفحیــن جامعــه نیســتند و در #ولنجــک و #نارمــک 

ــد. ــی کنن ــی نم زندگ

ــتی  ــکات معیش ــا مش ــم ه ــکات معل ــی از مش یک
اســت کــه طبــق #اصل_سوم_قانون_اساســی دولــت 
موظــف اســت همــه امکانــات خــود را بــرای پــی ریزی 
صحیــح و عادالنــه جهــت ایجــاد #رفــاه و #مســکن به 
کار بگیــرد کــه معلــم هــا هــم از ایــن قانــون مســتثنی 
ــکن دار  ــرای مس ــزان ب ــن می ــر کمتری ــتند. اگ نیس
ــک شهرســتان  ــی در ی ــه معمول ــک منطق شــدن در ی
معمولــی اصفهــان ماننــد نجــف آبــاد را در نظــر 
بگیریــم بایــد حــدود 160 میلیــون تومــان هزینــه شــود 
ــده آل ــت ای ــم را در حال ــک معل ــوق ی ــر #حق ــه اگ  ک
داشــته  نظــر  در  تومــان  هــزار   700 و  میلیــون   1  
باشــیم در صورتــی کــه 100 درصــد حقــوق پــس انــداز 
ــا  ــه ب ــید ک ــار کش ــاه انتظ ــش از 70 م ــد بی ــود بای ش

ــت. ــم هس ــن ه ــل ممک ــر قاب ــا غی ــبات م محاس
مشــکل مســکن حــل شــد و حــرف از حقــوق 1 
ــی  ــه برخ ــم ک ــی زدی ــزار تومان ــد ه ــون و هفتص میلی
ــون و 400 و برخــی  ــک میلی ــوق را ی ــم هــا حق از معل
ــی  ــد. ول ــه مــا گفتن ــون و 700 هــزار ب ــا 2 میلی هــم ت
بــاز هــم از #خط_فقــر ی کــه 3 میلیــون تومــان اعــام 
شــد فاصلــه دارد و اگــر یــک فــرد آشــنایی از دولــت 
بخواهــد ایــن موضــوع را تحلیــل کنــد مــی گویــد بــاز 
هــم خــوب اســت نزدیــک خــط فقــر نیســتید و بــا آن 

ــد!!! ــه داری فاصل

برخــی از کارشناســان آموزشــی معتقدنــد کــه آمــوزش 
و پــرورش یــک #ســرمایه گــذاری عظیــم اســت و بــه 
ازای هــر واحــد آموزشــی، 9 واحــد برگشــت ســرمایه 
خواهیــم داشــت ولــی بــاز بــا ایــن حــال مــی بینیــم 
کــه یــک واحــد از آن هــم صــرف #معیشــت و 
#اقتصــاد زندگــی معلــم هــا نمــی شــود و برخــی از 
ــت،  ــادی از #خدم ــای زی ــال ه ــت س ــا گذش ــان ب آن
ــات  ــه ملزوم ــرای تهی ــا ب ــتأجر هســتند و ی ــا #مس ی
ــد و آن هــا  ــاده ان ــه تنــگ افت زندگــی فرزندانشــان ب
ــد. ــان آمــاده #ازدواج پیوســته ان ــه آمــار جوان هــم ب

امــا بــاز معلــم هــا انســان هــای دلســوزی هســتند. با 
همیــن حقــوق انــدک ذره ذره و دســت در دســت هــم 
ــان را در آن  ــول هایش ــد و پ ــکیل دادن ــی تش صندوق
جــا ذخیــره کردنــد و بــه یــک فــرد نیازمنــد دادنــد کــه 
بعدهــا بــه #صندوق_ذخیره_فرهنگیــان معــروف شــد 
و از بــی انصافــی #رســانه هــا تحــت عنــوان #اختالس 
 نــام گرفت.بــه هــر حــال امیدواریــم معلــم هــا
ــن  ــد و ای ــرار بگیرن ــت ق ــه دول ــورد توج ــتر م  بیش
ســرمایه هــای عظیــم از دســت نرونــد و بــا دلســردی 

ــد. ــه خطــر نیفت ــده کشــور ب ــا، #آین ــم ه معل

روز معلم با هشتگ های فراوان مبارک!

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

آغاز بررسی شاخص مناسب سازی ساختمان 

80 دستگاه اداری اصفهان

S.Akhlaghi@eskimia.ir
صغرا اخالقیاصفهان

کل  مدیــر  صادقــی  دکتــر 
بهزیســتی و دبیــر ســتاد مناســب 
از  اصفهــان،  اســتان  ســازی 
آغــاز بررســی شــاخص مناســب 
ــتگاه  ــاختمان 80 دس ــازی س س
ــاخص  ــودن ش ــاظ نم ــور لح ــه منظ ــان ب ــتان اصفه اداری اس
مناســب ســازی ســاختمان های اداری در ارزیابــی عملکــرد 
ــر داد.  ــی( خب ــهید رجای ــنواره ش ــتان )جش ــتگاه های اس دس
مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان ابــراز داشــت: بهزیســتی 
ــان،  ــتان اصفه ــن اس ــکلهای معلولی ــع تش ــکاری مجم ــا هم ب
اقــدام بــه تشــکیل تیم هــای تخصصــی ارزیابــی در ایــن زمینــه 
ــازی  ــب س ــات مناس ــی اطاع ــت آزمای ــت راس ــه جه ــود ک نم
ــوص  ــزام و در خص ــتان اع ــاختمان اداری اس ــه 80 س ادارات ب
بررســی چهــار شــاخص مناســب ســازی در ادارات بــه ارزیابــی، 
مســتند ســازی و ارائــه گــزارش خواهنــد پرداخــت. وی افــزود: 
تیم هــای ارزیابــی کننــده شــامل 3 گــروه تخصصــی بــوده کــه 
ــاری، مســتند ســاز و ... از  اعضــاء آن کارشناســان ارشــد معم
گروه هــای معلولیــن ضایعــه نخاعــی، جســمی حرکتــی و 
ــاغ  ــس از اب ــا پ ــن تیم ه ــت: ای ــند. وی گف ــان می باش نابینای
ــن ادارات  ــه ای ــرح، ب ــه ادارات مشــمول ط ــه کلی شــاخص ها ب
مراجعــه و بعــد از بررســی و ارزیابــی شــاخص ها، نتایــج ایــن 
ــتان  ــازی اس ــب س ــتاد مناس ــه س ــه دبیرخان ــی ها را ب بررس
اعــام می نماینــد. مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــس از  ــه ســتاد مناســب ســازی اســتان، پ ــت دبیرخان در نهای
ــی  ــای ارزیاب ــات تیم ه ــدی اطاع ــع بن ــی و جم ــی نهای بررس
کننــده، نتایــج را بــه منظــور لحــاظ نمــودن در ارزیابــی عملکــرد 
دســتگاه های اســتان در جشــنواره شــهید رجایــی بــه دبیرخانــه 
ــان  ــر صادقــی در پای ــن جشــنواره ارســال خواهــد کــرد. دکت ای
ابــراز امیــدواری کــرد: امیدواریــم بــا تــاش متعهدانه مســئولین 
ــان را  ــهر اصفه ــژه ش ــان و بوی ــتان اصفه ــم اس ــتانی بتوانی اس
ــوالن و  ــرای معل ــوان الگــوی مناســب ســازی شــهری ب ــه عن ب
ســالمندان معرفــی نماییــم و فضــای عمومــی بــرای حضــور هر 

ــه را فراهــم ســازیم. ــزان در جامع ــن عزی چــه بیشــتر ای

مطلقه ها و متأهل ها؛ بیشترین جمعیت 

افسرده کشور 
آمارهــای رســمی اعــام شــده نشــانگر ایــن اســت کــه شــیوع 
ــد  ــان و 10.8 درص ــد زن ــران، 16.5 درص ــردگی در ای 12.7 افس
ــال  ــی 26 س ــی ط ــاری روان ــن بیم ــرده و ای ــردان را درگیرک م
ــن  ــر آن ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــر ش ــور دو براب ــته در کش گذش
آمارهــای تــکان دهنــده بیانگــر ایــن اســت کــه در انــواع 
بیماری هــا مــا بــا »بــار بیمــاری« بــه نــام ” افســردگی” 
اســاس  بــر  همچنــان کــه  هســتیم.  مواجــه  جامعــه  در 
ــه  ــده ب ــال های آین ــی س ــردگی” ط ــی “افس ــای جهان ارزیابی ه
عنــوان ســومین بیمــاری شــایع جوامــع بیشــترین هزینه هــای 
ســامت را بــه جوامــع تحمیــل خواهــد کــرد. در همیــن راســتا 
دکتــر محمــد حســین جعفــری می گویــد: شــیوع افســردگی در 
مطالعــات مختلــف در زنــان و ســالمندان باالتــر گــزارش شــده 
اســت. بزرگ تریــن مطالعــه همــه گیرشناســی ســامت روان در 
کشــور بــه وســیله آقــای دکتــر نوربــاال و همکارانشــان روی یــک 
ــت.  ــده اس ــام ش ــور انج ــر کش ــری از سراس ــه 35014 نف نمون
یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان داد شــیوع تخمینــی مشــکات 
ســامت روان در مناطــق روســتایی کشــور 3/ 21 درصــد و در 
مناطــق شــهری 9/ 20 درصــد اســت. بــه گفتــه این روانپزشــک، 
21 درصــد از افــراد مــورد مطالعــه فــوق عایــم افســردگی، 8/ 20 
درصــد عایــم اضطرابــی، 17/9 درصــد عایــم جســمی و 2/ 14 
درصــد اختــال کارکــرد اجتماعــی داشــتند. شــیوع مشــکات 
ســامت روان بــا افزایــش ســن رابطــه مســتقیمی داشــت و در 
افــراد متأهــل، بیــوه، طــاق گرفتــه و بازنشســته شــیوع باالتری 

مشــاهده گردیــد. شــفقنا

هر روز 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو 

می میرند
مدیرعامــل انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان گفــت: بیــش از 25 
هــزار بیمــار نیازمنــد اهــدای عضــو در کشــور داریــم کــه هــر روز 
ــد.  ــه دلیــل نرســیدن عضــو می میرن ــا ب ــا 10 نفــر آنه بیــن 7 ت
کتایــون نجفــی زاده گفــت: ســاالنه بــه طــور میانگیــن بیــن 5 تــا 
8 هــزار مــرگ مغــزی در کشــور رخ می دهــد. وی افــزود: همــه 
کار در کشــور از جملــه ایمنــی در کار، رانندگــی بایــد انجــام شــود 
ــوارد  ــد دانســت 50 درصــد م ــد، بای ــار کاهــش یاب ــن آم ــا ای ت
مــرگ مغــزی قابــل اهــدا هســتند امــا برخــی دیگــر بــه دلیــل 
ســن، عفونــت شــدید و مســائل دیگــر اعضــای آنهــا قابــل اهــدا 
نیســتند. نجفــی زاده اضافــه کــرد: 3 هــزار مــورد مــرگ مغــزی 
ــا در 25  ــا تنه ــتند ام ــدا هس ــل اه ــا قاب ــای آنه ــال اعض در س
درصــد ایــن مــوارد اهــدا صــورت می گیــرد و 75 درصــد دیگــر 
ــوم  ــر مرح ــه تعبی ــوند و ب ــاک می ش ــدا خ ــل اه ــای قاب اعض
ــی  ــبوی آب ــون س ــاء همچ ــن اعض ــی ای ــین یدالله ــر افش دکت
هســتند کــه جلــوی تشــنه لبان بــه زمیــن می ریزنــد. نجفــی زاده 
گفــت: بــرای ایجــاد فرهنگ ســازی بایــد خانواده هــای اهــدای 
عضــو، خیریــن، رهبــران دینــی و همــه درگیــر شــوند و هــدف از 
راه انــدازی ایــن انجمــن نیــز همیــن بــوده اســت. بهداشــت نیوز

مناسب سازی 80 درصد بلوک های زایمانی 

در ایران
بهداشــت، گفــت: 80 درصــد  وزارت  مامایــی  اداره  رئیــس 
بیمارســتان های کشــور بــرای ترویــج زایمــان طبیعــی مناســب 
ســازی شــده اســت. فــرح بابایــی در مراســم بزرگداشــت روز 
ــی،  ــان طبیع ــج زایم ــنواره تروی ــن جش ــا و دومی ــی مام جهان
افــزود: هــم اکنــون در 365 بیمارســتان کشــور زایمــان طبیعــی 
ــی  ــای زایمان ــا بلوک ه ــد آنه ــه در 80 درص ــود ک ــام می ش انج
ــت و  ــده اس ــازی ش ــب س ــا مناس ــتانداردهای روز دنی ــا اس ب
ــت یازدهــم مناســب ســازی خواهــد ــان دول ــا پای ــز ت ــه نی  بقی

 شد. شفاآناین
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حجــت االســام دهشــیری با 
ــان اینکــه شــهید مطهــری  بی
تمــام مراحــل الگــو بــودن 
ــح  ــت، تصری ــوده اس را دارا ب
کــرد: اســتاد شــهید مطهــری 
ــه  ــان جامع ــان و فرهنگی ــه معلم ــوی هم ــع الگ در واق
اســت. امــام جمعــه اردســتان اظهــار کــرد: هــر قشــری 
بــرای پیشــرفت امورشــان احتیــاج بــه الگویــی دارنــد و 
الگــوی معلمــان در دوران معاصرشــهید مرتضــی مطهــری 
اســت. حجــت االســام حســن دهشــیری در گفــت و گو 
ــای وطــن در اردســتان گفــت: شــهید مطهــری  ــا کیمی ب
توســط حضــرت امــام خمینــی )ره( فرزنــد خــود خطــاب 
شــده و آثــار وی نیــز بــدون اشــکال اعــام شــده اســت. 
وی افــزود: شــهید مطهــری از ســوی رهبــر کبیــر انقــاب 
افتخــار جهــان اســام معرفــی شــده و بــه دانشــجویان، 
معلمــان توصیــه کردنــد نگذارنــد کتاب هــای ایــن اســتاد 
گرانمایــه فرامــوش شــود. امــام جمعــه اردســتان بــا بیان 
ــخنرانی های  ــده، س ــا مان ــه ج ــار ب ــا، آث ــه تحقیق ه اینک
شــهید مطهــری نشــان می دهــد کــه تحقیــق گســترده ای 
را داشــته اســت، تصریــح کــرد: شــهید مطهری هــم چون 
یــک معلــم دارای تحقیــق و تعبــد هــم بــوده اســت. وی 
بــا بیــان اینکــه شــهید مطهــری دارای تواضــع بــوده و بــه 
ــرد:  ــح ک ــرده اســت، تصری ــش افتخــار می ک ــه بودن طلب
ــودن  ــه روز ب ــن ب ــری ضم ــهید مطه ــش ش ــم و دان عل
ــیری  ــت. دهش ــرده اس ــرف می ک ــر ط ــه را ب ــاز جامع نی
ــای  ــه نام ه ــری ب ــهید مطه ــر از ش ــرد: دو اث ــح ک تصری
ــه  ــده ک ــا مان ــه ج داســتان راســتان و اصــول فلســفه ب
ــرد  ــادگی کارب ــری در اوج س ــی و دیگ ــی در اوج علم یک
دارد کــه کتــاب داســتان راســتان ایشــان در همــان ســال 
ــام  ــت. ام ــده اس ــناخته ش ــال ش ــاب س ــاپ اول کت چ
جمعــه اردســتان بــا بیــان اینکــه علــم و دانــش شــهید 
مطهــری بــه روز بــوده و نیــاز جامعــه را می دانســته 
اســت، تصریــح کــرد: سیاســت را بــا دیــن باهــم داشــته 
و زمانــی کــه رئیــس شــورای انقــاب معرفــی شــده بــود 
ــا  ــا ب ــود و قصــد داشــت ت ــی خــود نب ــه معرف حاضــر ب
ایجــاد موسســه ای اســام را معرفــی کنــد. وی بــا بیــان 
اینکــه دانشــجویان و معلمــان بــا الگــو گیــری از شــهید 
ــح  ــری باشــند، تصری ــک مطه ــری در حــد خــود ی مطه
ــم و  ــدرکاران تعلی ــت ان ــی و دس ــه فرهنگ ــرد: جامع ک
تربیــت توجــه ویــژه ای بــه آثــار شــهید مطهــری داشــته 
تــا نســلی کــه تربیــت می شــود از کســانی باشــند کــه در 

عقیــده محکــم و در عمــل اســتوار باشــند.

 بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی سیرجان

 افتتاح شد
بیمارســتان 235 تختخوابــی ســیرجان بــا حضــور قاضــی 
زاده هاشــمی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــه  ــا ب ــاح شــد. بن ــان افتت و رزم حســینی اســتاندار کرم
گفتــه منصــور مکی آبــادی فرمانــدار ویــژه ســیرجان 
ــت  ــدت هف ــی م ــی ط ــتان 235 تختخواب ــن بیمارس ای
ــارات وزارت  ــال از اعتب ــارد ری ــه 750 میلی ــا هزین ســال ب
بهداشــت و ملــی احــداث شــده اســت. وی همچنیــن از 
500 میلیــارد ریــال هزینــه ســاخت و 250 میلیــارد ریــال 
ــر داد  ــرای بیمارســتان ســیرجان خب ــزات ب ــد تجهی خری
و ادامــه داد: ایــن بیمارســتان 17 هــزار مترمربــع زیربنــا 

دارد. ایســنا

رشد ۵۴ درصدی ارتقای کیفیت سالمت 

مدارس اصفهان
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
امــروز ســامت روحــی و جســمی اهمیــت بســزایی دارد 
ــم، معــاون و دانــش  ــر و معل ــاط ســالم بیــن مدی و ارتب
آمــوز بســیار مهــم و کلیــدی اســت. محمد حســن قائدیها 
ــار  ــامت اظه ــروج س ــه م ــنواره مدرس ــن جش در دومی
ــکاری  ــد هم ــر و امی ــت تدبی ــبختانه در دول ــرد: خوش ک
ــوم پزشــکی و آمــوزش  ــان دانشــگاه عل دو طرفــه ای می
و پــرورش اســتان اصفهــان وجــود دارد. وی افــزود: 
امــروز مرکــز نویــد در شــهر اصفهــان بــا حــدود 2 میلیــارد 
اعتبــار واقــع در ناحیــه 5 احــداث شــده اســت کــه در 7 
شــب اول بــه صــورت رایــگان اقــدام بــه ارائــه خدمــات 
مختلــف پزشــکی بــه همــکاران فرهنگــی از اســتان های 
مختلــف کشــور می کنــد. مدیــر کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در دولــت تدبیــر و 
ــدی در حــوزه ســامت در آمــوزش و  ــد گام هــای بلن امی
ــرد: در  ــان ک ــرورش اســتان برداشــته شــده اســت، بی پ
طــول 3 ســال گذشــته تعــداد زیــادی کلینیــک پزشــکی 
در شهرســتان های اســتان احــداث شــده اســت. وی 
ادامــه داد: بزرگ تریــن کلینیــک دندانپزشــکی و پزشــکی 
کشــور در اصفهــان راه انــدازی خواهــد شــد کــه افتخــاری 
بــزرگ بــرای آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 

محســوب می شــود.
ــر اینکــه امــروز ســامت روحــی  ــا تاکیــد ب  قائدی هــا ب
ــر ســامت  ــت: اگ ــت بســزایی دارد، گف و جســمی اهمی
ــترس  ــا اس ــی ب ــد، زندگ ــته باش ــود نداش ــواده وج خان
همــراه خواهــد بــود. وی ادامــه داد: مــدارس و معلمــان 
بــا ارائــه آموزش هــای مطلــوب بــه دانــش آمــوزان، 
ــراد  ــر از اف ــن قش ــه ای ــمی را ب ــی و جس ــامت روح س
هدیــه می دهنــد. مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــر  ــن مدی ــاط بی ــامت ارتب ــرد: س ــح ک ــان تصری اصفه
ــاالن از  ــروه همس ــوز و گ ــش آم ــاون و دان ــم، مع و معل
اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. وی گفــت: امــروز بــه 
مهارت هــای زندگــی و آمــوزش مهارت هــای زندگــی 
بــه دانــش آمــوزان نیــاز داریــم و ایــن ســامت بایــد در 
مــدارس اتفــاق بیفتــد تــا بلکــه بتوانیــم ارتبــاط ســامت 

ــا ــم. ایمن ــش آمــوزان ایجــاد کنی ــن دان ــی را بی مثبت
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ــن  ــا واکس ــگیری ب ــل پیش ــای قاب ــس اداره بیماری ه رئی
وزارت بهداشــت از ورود دو واکســن جدیــد بــه چرخــه 
واکسیناســیون کشــور خبــر داد. دکتــر ســید محســن 
زهرایــی از ورود دو واکســن جدیــد به چرخه واکسیناســیون 
کــودکان خبــر داد و گفــت: در ســال جــاری تــاش می کنیــم 

دو واکســن بــه نام هــای پنوموکــوک، مربــوط 
ــودکان و  ــده در ک ــای پیش رون ــه عفونت ه ب
ــت  ــوان شــایع ترین عل ــه عن ــروس ب ــا وی روت
اســهال در کــودکان بــه برنامــه واکسیناســیون 
ــن دو واکســن در بســیاری  ــم. ای ــه کنی اضاف
ــود.  ــتفاده می ش ــرفته اس ــورهای پیش از کش
ــت،  ــز بهداش ــق مراک ــن ها از طری ــن واکس ای

ــه صــورت کامــًا رایــگان  خانه هــا و پایگاه هــای بهداشــت ب
در اختیــار خانواده هــا قــرار می گیــرد. وی تاکیــد کــرد: 
خانواده هــا حتمــًا کارت واکسیناســیون کــودکان خــود را بــه 
دقــت نگهــداری کننــد؛ چــون در زمــان ثبــت نــام مــدارس 
بایــد ارائــه شــود. همچنیــن بایــد مطمئــن شــوند کــه فرزنــد 

آنهــا تمــام واکســن های الزم را دریافــت کــرده اســت. 
ــرد: طــی ســه ســال گذشــته  ــه ک ــن اضاف ــی همچنی زهرای
دو واکســن جدیــد وارد چرخــه واکسیناســیون کشــور شــد؛ 
ــه  ــام دارد و مربــوط ب ــزا ن یکــی از آنهــا هموفیلــوس آنفلوآن
یــک بیمــاری باکتریایــی اســت و بــا آنفلوآنــزای ویروســی 
ــر  ــنین زی ــاری در س ــن بیم ــاوت دارد. ای تف
پنــج ســال بســیار رایــج اســت و در ســنین 
ومیــر  مــرگ  باعــث  ســال  دو  از  کمتــر 
ــال  ــج اطف ــی فل ــن تزریق ــود. واکس می ش
ــن  ــی ای ــه ط ــود ک ــوردی ب ــن م ــز دومی نی
مــدت وارد چرخــه واکسیناســیون شــد. وی 
ــان اینکــه پوشــش واکسیناســیون در  ــا بی ب
ــر  ــیده و از نظ ــد رس ــه 99 درص ــه ب ــت ک ــور سال هاس کش
ــت:  ــوب اســت، گف ــی بهداشــت بســیار مطل ســازمان جهان
ــودکان  ــد از ک ــک درص ــوز ی ــه هن ــت ک ــر گرف ــد در نظ بای
یعنــی تقریبــًا معــادل 15 هــزار نفــر از ایــن خدمــات بهــره 

نمی برنــد. خبرفارســی

ــاق  رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیــط زیســت ات
بازرگانــی اصفهــان گفــت: تــاالب گاوخونــی و تبعــات زیســت 
محیطــی خشــک شــدن آن همچــون غــول خفتــه ای اســت 
ــی از  ــد. یک ــد می کن ــر را تهدی ــا نف ــامت میلیون ه ــه س ک
مهم تریــن دالیــل آســیب های زیســت محیطــی که امــروز در 

ایــران شــاهد هســتیم فاصلــه گرفتــن اقتصاد 
کشــور از اقتصــاد ســبز اســت، اقتصــادی کــه 
ــای  ــان فعالیت ه ــادل می ــاس آن تع ــر اس ب
از  و  می شــود  برقــرار  محیــط  و  انســانی 
جلوگیــری  آســیب ها  از  بســیاری  بــروز 
ــد. اقتصــاد ســبز در فضــای کســب و  می کن
ــران واژه جدیــدی اســت کــه بســیاری  کار ای

ــد و  ــان نداده ان ــوش نش ــه آن روی خ ــبت ب ــع نس از صنای
ــل  ــاش قاب ــق آن ت ــرای تحق ــز ب ــی نی ــتگاه های دولت دس
توجهــی را نداشــته اند؛ بــا ایــن حــال در چهاردهمیــن جلســه 
کمیســیون کشــاورزی، آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان کارگروهــی تحــت عنــوان »اقتصــاد ســبز بــا نــگاه 

پایــدار بــه توســعه« و بــا حضــور و مشــارکت فعــاالن بخــش 
خصوصــی و اســاتید دانشــگاهی شــکل گرفــت. حمیدرضــا 
قلمــکاری در ایــن جلســه بــا تأکیــد بــر اینکــه اتــاق بازرگانــی 
ــد  ــوان پارلمــان بخــش خصوصــی عاقه من ــه عن ــان ب اصفه
ــعه  ــبز و توس ــاد س ــتای اقتص ــگری در راس ــاد کنش ــه ایج ب
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــار داش ــت، اظه ــدار اس پای
نتایــج  و  اســت  بلندمــدت  پــروژه  یــک 
مشــاهده  قابــل  آینــده  ســال های  در  آن 
خواهــد بــود بــه همیــن خاطــر بایــد در عیــن 
کنشــگری، صبــور و شــکیبا بــود. وی اقتصــاد 
ــان،  ــاه انس ــش رف ــا افزای ــرادف ب ــبز را مت س
ــب  ــری از تخری ــی و جلوگی ــری اجتماع براب
محیــط زیســت دانســت و افــزود: با نشســتن و دســت روی 
ــه ســمت مؤلفه هــای اقتصــاد  ــوان ب دســت گذاشــتن نمی ت
ســبز حرکــت کــرد و چــه خــوب اســت ایــن حرکــت از ســوی 
کمیســیون کشــاورزی، آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی 

ــارس ــان شــروع شــود. ف اصفه

تبعات خشک شدن تاالب گاوخونیورود دو واکسن جدید به چرخه واکسیناسیون کشور

حتما بخوانید!
ورود دو واکسن جدید به چرخه...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس اجتماعی

ــدان دور  ــه چن ــته ای ن ــه در گذش ــا اگرچ  عطاری ه
ــب  ــه ط ــا غلب ــا ب ــد ام ــام می دادن ــت را انج کار طباب
جدیــد بــر طــب ســنتی کــم کــم کار عطاری هــا هــم 
کســاد شــد و تعــداد آنهــا کاهــش یافــت. امــا چنــد 
ســالی اســت کــه دوبــاره اقبــال شــهروندان بــه طــب 
ــه ای  ــه گون ســنتی بیــش از گذشــته شــده اســت. ب
کــه تعــداد مراجعــات بــه عطاری هــا بــرای اســتفاده 
از داروهــای گیاهــی بــرای درمــان امــراض بــه صــورت 

ــاد شــده اســت. چشــمگیری زی
ــل در  ــه نس ــی ک ــه عطاری های ــر چ ــان اگ ــن می درای
ــواص  ــا خ ــد ب ــغول بودن ــغل مش ــن ش ــه ای ــل ب نس
گیاهــان دارویــی آشــنایی دارنــد و کمتــر در کار خــود 
به وجــود  آنجــا  از  مشــکل  امــا  می کننــد  خطــا 
ــندگانی  ــا فروش ــاری ب ــای عط ــه مغازه ه ــد ک می آی
ــارچ  ــل ق ــه خــواص گیاهــان مث ــا آشــنا ب جــوان و ن
کــه در معابــر رشــد می کننــد و تجویــز نادرســت 
داروهــای گیاهــی و یــا تجویــز کــم یــا زیــاد داروهــای 
گیاهــی بــه مراجعــه کننــدگان باعــث بــروز مشــکاتی 

در بیمــاران می شــود.
ســازمان غــذا و داروی وزارت بهداشــت مأموریــت 
ــر  ــده دارد و ب ــا را برعه ــرد عطاری ه ــارت برعملک نظ
ــغ  ــروش و تبلی ــت ف ــه وزارت بهداش ــاس مصوب اس
هــر نــوع دارو درعطاری هاغیــر قانونــی اســت بــا ایــن 
حــال هنوزهــم عطاری هــا بــا تهیــه داروهــای دســت 
ســاز کــه گاهــی گران تــر از داروهــای شــیمیایی 
هســتند اقــدام بــه درمــان خودســرانه بیمــاران 

می کننــد.
    داروهای گیاهی خطری ندارد

یــک متخصــص طــب ســنتی درگفتگــو بــا خبرنــگار 
ــت  ــن اس ــوام برای ــد: تصورع ــن می گوی ــای وط کیمی
ــراد  ــرای اف ــری ب ــچ خط ــی هی ــای گیاه ــه داروه ک
ــد  ــا را مصــرف کنن ــه راحتــی آنه ــد ب ــدارد و می توانن ن
ــث  ــی باع ــت داروی ــای نادرس ــه تجویزه ــی ک درحال
می شــود تــا گاهــی اوقــات امــراض بدترشــود و 
ــه پزشــک مراجعــه  ــاره ب ــور شــوند دوب بیمــاران مجب

ــد. کنن
ــه  ــد توج ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر، ب ــی بزرگمه عل
ــزدارو نیســت افــزود:  کــرد کــه عطــاری محــل تجوی
عطاری هــا موظفنــد تــا همــه داروهــا و فرآورده هــای 
گیاهــی را بــدون هیــچ گونــه تغییــر بــه مــردم عرضــه 
کننــد بنابرایــن مراجعــه بــه آنــان و خریــد دارو بــرای 

درمــان بیمــاری کاری غیرمجــاز اســت.
    عطاری ها وظیفه تجویز دارو ندارند!             

ــاری  ــارت برعط ــه نظ ــه وظیف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاره  ــن ب ــت درای ــت اس ــده وزارت بهداش ــه عه ــا ب ه
توضیــح می دهــد: موضــوع عطاری هــا بــا جــان 
ــه  ــی ک ــی از داروهای ــت و برخ ــاط اس ــردم درارتب م
بــرای الغــری بــه فــرد می دهنــد ممکــن اســت 
ــیمیایی وارد  ــواد ش ــی م ــرا گاه ــند زی ــنده باش کش
ــه فــروش  ــام داروی گیاهــی ب ــه ن دارو می شــود و ب

می رســد.
زیــاد  تعــداد  وجــود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مراجعــات  میــزان  تــا  شــده  باعــث  عطاری هــا 
ــان  ــرف گیاه ــوء مص ــه س ــراد و درنتیج ــن اف ــه ای ب
دارویــی بیشــتر شــود گفــت: البتــه عطاری هــا را 
ــروش  ــه ف ــط وظیف ــان فق ــا آن ــم ام ــی نمی کنی نف
برخــی از گیاهــان را دارنــد نــه اینکــه خودشــان 

داروهــا را بــه مــردم تجویــز کننــد.
    فعالیت ۱۵ هزارعطاری غیر مجازدرکشور

عضــو هیــأت مدیــره نظــام پزشــکی نیــز درایــن زمینه 

شــکایت  دربــاره  زیــادی  پرونده هــای  می گویــد: 
بــه طــوری کــه گاهــی  دارد  ازعطاری هــا وجــود 
عطاری هــا بــه صــورت خودســرداروهای بیمــاران 
ــه  ــد ب ــای جدی ــد و داروه ــع می کنن ــرطانی را قط س

آنــان تجویــز می کننــد.
ایــرج خســرونیا، تصریــح کــرد: پزشــک یــا داروســاز 
در قبــال ارائــه دارو بــه مراجعــه کننــده پاســخگو 
تجویــز  دارو  عطاری هایــی کــه  در  امــا  هســتند، 
می کننــد ایــن رونــد وجــود نــدارد و در صــورت بــروز 

ــت. ــخگو نیس ــی پاس ــکل کس مش
دبیرانجمــن تولیدکننــدگان گیاهــان دارویی نیزنســبت 
بــه وضعیــت عطاری هــای غیرمجــاز هشــدارداده 
ومیگویــد: 15 هزارعطــاری غیــر مجــاز درکشــور فعــال 
داروخانه هــای گیاهــی  تأســیس  بــا  اســت کــه 
افــراد بــرای تهیــه گیاهــان دارویــی مــورد نیــاز خــود 

ــد. ــه کنن ــز مراجع ــن مراک ــه ای ــد ب می توانن
البتــه جعفرمیرفخرایــی افــزود: در 15 اســتان کشــور 
حــدود 4 هــزار و 70 عطــاری بــا مجــوز مشــغول بــه 
ــود  ــان خ ــت بازرس ــتند و وزارت بهداش ــت هس فعالی
تــا  بــه عطاری هــا می فرســتند  بــرای نظــارت  را 
داروهــای گیاهــی را کــه توســط آنهــا بــه مــردم عرضــه 

ــد. ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــود م می ش
ــت  ــت و هدای ــا حمای ــه عطاره ــت ک ــاز اس     نی

ــوند ش
ــنتی  ــب س ــاری و ط ــه عط ــوت حرف ــک پیشکس ی

ــا  ــای وطــن، ب ــا خبرنگارکیمی ــان نیزدرگفتگــو ب اصفه
اشــاره بــه اینکــه عطــاری یــک عشــق اســت کــه برای 
ــی  ــث اساس ــک بح ــه ی ــاع و تجرب ــه آن اط ورود ب
ــًا  ــه واقع ــد ک ــد بدان ــار بای ــک عط ــت: ی ــت گف اس
بــرای چــه وارد ایــن حرفــه می شــود آیــا بــه خاطــر 
خدمــت بــه مــردم، یــا بــه خاطــر پــول جمــع کــردن 
ــت و  ــا حمای ــه عطاره ــت ک ــاز اس ــروزه نی ــت. ام اس
ــده های  ــد س ــه مانن ــن حرف ــا ای ــوند ت ــت ش هدای
ــن ســینا،  ــال پزشــکانی چــون اب ــل کــه مــورد اقب قب
ابوریحــان و غیــره بــود بــرای مــردم نیزبدرســتی 

ــود. ــن ش تبیی
ــدان  ــاله خان ــابقه 250 س ــور، ازس ــی پ ــین تائب حس
خــود درحرفــه عطــاری ســخن گفــت و بــه ایــن نکتــه 
اشــاره داشــت: صرفــًا داشــتن تجربــه درطــب ســنتی 
ــکات  ــه ن ــار ب ــک عط ــد ی ــود و بای ــد ب ــر نخواه مؤث
ــای روز  ــی و تکنولوژی ه ــان داروی ــی وتاثیرگیاه علم
ــل  ــنایی کام ــز آش ــی نی ــاه درمان ــه گی ــا در زمین دنی

داشــته باشــد.
وی تاکیــد کــرد: بیــش از 40 ســال اســت کــه تحــت 
نظــارت وزارت بهداشــت فعالیــت دارم وبــا اینکــه 
دوره هــای طــب ســنتی را در خــارج از کشــورگذرانده 
ــه وزارت  ــی ک ــاردر دوره های ــال یکب ــر 3 س ــا ه ام ام
بهداشــت برگــزار می کنــد شــرکت می کنــم زیــرا 
اعتقــاد دارم کــه بایــد طــب ســنتی را بایــد بــا علــوم 

ــت. ــرا گرف روز ف
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــت: بای ــان داش ــور بی ــی پ تائب
ــه وســیله  ــا ب توجــه داشــت کــه برخــی امــراض تنه
ــه  ــچ وج ــه هی ــت وب ــان اس ــل درم ــد قاب ــب جدی ط
عطاری هــا نمی تواننــد درآن دخالــت کننــد، ولــی 
ــنتی و  ــب س ــتفاده از ط ــا اس ــز ب ــراض نی ــی ام برخ
گیــاه درمانــی قابــل درمــان بــوده کــه بایــد بــا دقــت و 
اطــاع کافــی بــرای آن تجویــز دارویــی لحــاظ شــود.
را  دارویی هــا  هــا  بیشــترعطاری  داد:  ادامــه  وی 
اســت  رســیده  بهداشــت  وزارت  تأییــد  بــه  کــه 
ــماری  ــت ش ــداد انگش ــاید تع ــد وش ــع می کنن توزی
ــر  ــای دیگ ــروش داروه ــه ف ــدام ب ــوز اق ــدون مج  ب

نمایند.

کارشناسان در گفت و گو با کیمیای وطن:

عطاری محل تجویز دارو نیست

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

ــه از  ــهر و میم ــاهین ش ــتان ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــوی و  ــار ق ــل فش ــرق و کاب ــیم ب ــارق س ــتگیری دو س دس
ــر ــوی خب ــار ق ــرق فش ــل ب ــر کاب ــش از 900 مت ــف بی  کش

 داد. 
ســرهنگ رجبعلــی مختــاری گفــت: در پــی تمــاس تلفنــی 

نگهبــان یــک شــرکت صنعتــی بــا مرکــز فوریت هــای 
زیــادی کابــل  بــر ســرقت مقــدار  مبنــی  پلیســی 110 
بــرق فشــار قــوی از آن شــرکت و ضــرب و شــتم وی، 
 بافاصلــه مامــوارن اداره آگاهــی شهرســتان وارد عمــل

 شدند. 
ــاص  ــگردهای خ ــا ش ــی ب ــوران اداره آگاه ــزود: مام وی اف
پلیســی موضــوع را در دســتور کار قــرار داده و موفــق شــدند 

ــودروی  ــک خ ــکان و ی ــت پی ــودروی وان ــتگاه خ ــک دس ی
ــده  ــد. فرمان نیســان از ســارقان را شناســایی و متوقــف کنن
انتظامــی شــاهین شــهر و میمــه اضافــه کــرد: در بازرســی از 
ایــن دو خــودرو در مجمــوع 900 متــر کابــل بــرق فشــار قــوی 
ــه ارزش 500 میلیــون ریــال کشــف و دو ســارق دســتگیر  ب
و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 

مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند.

به دام افتادن سارقان سیم برق در شاهین شهر
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امام امیرالمؤمنین ؟ع؟ می فرمایند:

»من وقر عالما فقد وقر ربه; 

هر کس دانشمندی را گرامی بدارد، بی 

گمان پروردگارش را گرامی داشته است .«

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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بارانی

بارانی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری
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حوادثسالمت 

شیر فله اى نخرید
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا 
اشــاره بــه شــیرهاى فلــه اى یــا 
در  شــده  عرضــه  کیلویــی 
لبنیاتى هــا گفــت: ســامت ایــن 
ــورد  ــه م ــچ وج ــه هی ــیر ها ب ش

تأیید نیست.
ــوز«  ــت نی ــزارش »بهداش ــه گ ب
رســول دینارونــد رئیــس ســازمان غــذا و دارو  بــا اشــاره بــه 
ــه در فروشــگاه هاى  ــى ک ــه اى و کیلوی ســامت شــیرهاى فل
در  داشــت:  اظهــار  مى شــوند،  عرضــه  ســنتى  لبنیــات 
کارخانجــات تولیــد صنعتــى محصــوالت غذایــى ماننــد مــواد 
ــه مــورد  ــات و خــروج آن از کارخان ــد لبنی ــه و تولی ــه تهی اولی
ــرار  ــذا و دارو ق ــازمان غ ــان س ــارت کارشناس ــی و نظ بررس
مى گیــرد.وى ادامــه داد: محصــول تولیــد شــده پــس از 
ــازار نیــز زیرنظــر کارشناســان  ــه در ســطح ب خــروج از کارخان
و ناظــران ســازمان غــذا و دارو قــرار دارد تــا از ســامت 
نمونــه هــاى خــارج شــده از کارخانــه اطمینــان حاصــل کــرده 
ــازمان  ــس س ــد. رئی ــده باش ــازار نش ــالم وارد ب ــه ناس و نمون
غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه شــیر فلــه اى یــا کیلویــى عرضــه 
نیســت،  پاســتوریزه  لبنیاتى هــا  و  در فروشــگاه ها  شــده 
ــد  ــورد تایی ــچ وجــه م ــه هی ــن شــیر ها ب ــزود: ســامت ای اف
ســازمان غــذا و دارو نیســت زیــرا ممکــن اســت ایــن شــیر ها 
آالینــده داشــته باشــند بــه دلیــل آنکــه کنترل هــاى الزم روى 
ــن شــده  ــا تضمی ــا انجــام نمــى شــود و ســامت آن ه آن ه
ــه  ــزرگ ک ــاى ب ــه ه ــرد: در کارخان ــد ک ــت.دیناروند تأکی نیس
ــد  ــر تولی ــا پنی ــد ماســت ی ــاى آن مانن ــرآورده ه ــا ف شــیر ی
ــه  ــه کارخان ــز دامــدارى ب ــه از مرک ــد اگــر شــیرى ک مــى کنن
ــذا و دارو  ــد ســازمان غ ــورد تایی ــزان م مى رســد بیــش از می
ــدارى  ــه دام ــه ب ــاده اولی ــن م ــد، ای ــته باش ــروب داش میک
ــه را  ــه کارخان ــل آن ب ــق تحوی ــدار ح ــورده و دام ــت خ برگش
ــدارد. رئیــس ســازمان غــذا و دارو اضافــه کــرد: متاســفانه  ن
ــاز  ــد مج ــش از ح ــروب بی ــه میک ــوده ک ــیرهاى آل ــن ش ای
بــراى اســتفاده در کارخانــه هــاى صنعتــى را ندارنــد، زمانــى 
ــاى  ــگاه ه ــه فروش ــد ب ــى خورن ــت م ــه برگش ــه از کارخان ک
ــوند  ــى ش ــه م ــا عرض ــده و در آنج ــرده ش ــنتى ب ــات س لبنی
ــا  ــه اى ی ــیرهاى فل ــودن ش ــامت نب ــل س ــى از دالی ــه یک ک
کیلویــى عرضــه شــده در لبنیاتى هــا اســت.   دینارونــد یــادآور 
شــد: تعطیــل کــردن همــه مراکــز عرضــه محصــوالت لبنــی 
غیرمجــاز امکان پذیــر نیســت و نیــاز بــه اطــاع رســانى اســت 
تــا مــردم بــا آگاهــى از محصوالتــى کــه ســامت آن هــا مــورد 

ــگاران ــگاه خبرن ــتفاده نکنند.باش ــت اس ــد نیس تأیی

 جزییات سرقت ۱۵۰ میلیونی

 از مغازه بدلیجات
ــه  ــردی ک رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی گفــت: ف
ــون  ــات، ۱۵۰ میلی ــازه بدلیج ــب مغ ــاد صاح ــب اعتم ــا جل ب
ــس  ــان پلی ــط کارآگاه ــود توس ــرده ب ــرقت ب ــه س ــان ب توم
مشــهد دســتگیر شد.ســرهنگ حمیــد رزمخــواه گفــت: در پــی 
گــزارش ســرقت از مغــازه بدلیجــات فروشــی در شــهر مشــهد، 
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع تیمــی از کارآگاهــان بــرای 
ــی  ــزود: در بررس ــدند. وی اف ــل ش ــوع وارد عم ــی موض بررس
صــورت گرفتــه از محــل ســرقت مشــخص شــد، ســارق پــس 
از نفــوذ بــه داخــل مغــازه ۱۵۰ میلیــون تومــان انــواع بدلیجــات 
را از مغــازه ســرقت کــرده اســت. کارآگاهــان بــا بررســی دقیــق 
محــل ســرقت و نیــز اقدامــات اطاعاتــی نامحســوس، موفــق 
ــایی و  ــان شناس ــتان اصفه ــارق را در اس ــگاه س ــدند مخفی ش
ــتگیر و در  ــی، وی را دس ــام قضائ ــا مق ــی ب ــن هماهنگ ضم
بازرســی از محــل کلیــه امــوال مســروقه را کشــف کننــد. 
رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه معرفــی 
متهــم بــه دادســرا، خاطــر نشــان کــرد: ســهل انــگاری مالباخته 
ــن  ــاد کاذب از مهمتری ــازه و اعتم ــای مغ ــداری کلیده در نگه
علــل ایــن ســرقت بــوده اســت کــه کســبه محتــرم می بایســت 
ــاد  ــده از اعتم ــی و بازدارن ــزات ایمن ــتفاده از تجهی ــن اس ضم
ــرار  ــورد دســتبرد ق ــا م ــراد ســودجو خــودداری ت ــه اف بیجــا ب

نگیرنــد. مهــر

7۰۰ کیلو موادمخدر در یزد کشف شد
ــا  ــارزه ب ــوران مب ــت: مام ــزد گف ــتان ی ــی اس ــده انتظام فرمان
موادمخــدر اســتان در بازرســی از ســه دســتگاه خــودروی 
ــد. ســردار  ــو تریــاک و حشــیش کشــف کردن ســواری 7۰۰ کیل
ــا  ــان ب ــی ام ــارزه ب ــتای مب ــت:در راس ــد« گف ــرج کاکاون »ای
ــوران  ــترده، مام ــی گس ــام کار اطاعات ــرگ و انج ــوداگران م س
ــا  ــا موادمخــدر اســتان از تــردد قاچاقچیــان ب پلیــس مبــارزه ب
چنــد دســتگاه خــودروی ســواری در محورهــای مواصاتــی یــزد 
مطلــع شدند.ســردار کاکاونــد ادامــه داد: بــا دریافــت ایــن خبــر، 
بافاصلــه تیــم هــای عملیاتــی مامــوران کنتــرل مســیرهای از 
پیــش تعییــن شــده را تحــت پوشــش کامــل قــرار داده و ســه 
دســتگاه خــودروی ســواری مربــوط بــه قاچاقچیــان را متوقــف 
کردند.فرمانــده انتظامــی اســتان یــزد خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
ــف،  ــان توقی ــبک از قاچاقچی ــودرو س ــتگاه خ ــه دس ــه س رابط
پنــج نفــر از ســوداگران مــرگ دســتگیر و بــرای ســیر مراحــل 

ــه دادســرا معرفــی شــدند. پلیــس ــی ب قانون

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحیدصادقیکیمیای وطن

آخریــن شــب از اجــرای جشــنواره اســتندآپ کمــدی »پایــه 
خنــده« درحالــی بــه پایــان رســید کــه 4 نفــر شــرکت کننــده 
از شــهرهای مختلــف در ایــن برنامــه شــرکت کردنــد تــا 
ــی  ــدگان اصفهان ــل بینن ــز در مقاب ــش برانگی ــوری چال حض
ــن  ــه ای ــد واژه ای ک ــدی؛ دو کلی ــتندآپ کم ــته باشند.اس داش
ــیاری را  ــدان بس ــود و هنرمن ــنیده می ش ــور ش ــه وف ــا ب روزه
جــذب خــود کــرده امــا هنــوز بــرای رســیدن بــه درک درســت 
از اســتندآپ کمــدی یــا معــادل فارســی آن ایســتاده خندیدن 

و کمــدی ایســتاده مســیری دراز پیــش روســت.
ــان از  ــا ایرانی ــی م ــر ذهن ــه تصوی ــت آنچ ــوان گف ــاید بت ش
اســتندآپ کمــدی را تشــکیل می دهــد، تماشــای برنامــه 
ــده  ــرای زن ــرای اج ــوان ب ــد ج ــت رامب ــه و درخواس خندوان
ــل دوربیــن و حضــار برنامــه  ــردازان در مقاب بازیگــران و طنزپ
باشــد و بــه دلیــل تازگــی ایــن ســبک از اجــرا در کشــورمان 
ــده آوری  ــن روش خن ــازان بســیاری جــذب ای ــان و طن جوان

شــده اند.
در همیــن راســتا برگــزاری مســابقات و جشــنواره های متعــدد 
در سرتاســر کشــور بــرای کشــف و شناســایی نیروهــای تــازه 
نفــس اســتندآپ کمــدی مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه 
جشــنواره اســتعدادیابی »پایــه خنــده« یکــی از معروف تریــن 
آن هاســت و امســال بــرای دومیــن ســال متوالــی بــه صــورت 

ملــی در اصفهــان بــه اجــرا درآمــد.
ــای  ــژه برنامه ه ــت وی ــت مدیری ــه هم ــه ب ــنواره ک ــن جش ای
ــان در  شــهری ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفه
7 شــب پیاپــی و مقــارن بــا ایــام هفتــه نکوداشــت اصفهــان 
اجــرا شــد، اســتعدادهایی را بــه خــود دیــد کــه می تواننــد در 
ــن  ــی در ای ــای الزم و تخصص ــری آموزش ه ــا فراگی ــده ب آین

ــه یکــی از بزرگ تریــن اســتندآپ کمدین هــا تبدیــل  ــه ب زمین
شــوند.

    استعدادهایی که پشت در شکوفا شد
آخریــن شــب از دومیــن جشــنواره اســتعدادیابی »پایــه 
خنــده« درحالــی برگــزار شــد کــه مخاطبیــن بســیاری بــرای 
ــای  ــت دره ــه پش ــروع برنام ــل از ش ــاعت ها قب ــور از س حض
کتابخانــه مرکــزی انتظــار ورود را می کشــیدند و در ایــن بیــن 
هرکــدام بــا لهجــه شــیرین اصفهانــی چنــد نفــری را دور خــود 
ــل،  ــری از اجــرای شــب های قب ــر پذی ــا تأثی ــرده و ب جمــع ک

ــد. ــی خــود را شــکوفا می کردن ــز درون طن
نکتــه قابــل توجــه اینجــا بــود کــه در ایــن جشــنواره هیچگونــه 
محدودیتــی در اجــرای هنرمنــدان وجــود نداشــت و ایــن مهم 
بــا حضــور بانــوان، کــودکان و نوجوانــان روی صحنــه مشــاهده 
شــد کــه نــه تنهــا بــرای مخاطبیــن بلکــه بــرای هیــأت داوران 
ــه  ــود و بازخوردهــای بســیار مثبتــی را ب نیــز بســیار جالــب ب

همــراه داشــت.
هنرمنــدان نیــز هرکــدام بــا توجــه بــه موقعیــت کنونــی خود و 
اتفاقاتــی کــه در پیرامون شــان رخ داده بــود، بــا زاویــه دیــدی 
ــه مــدت ۵  ــز ب ــه کــردن کمــی چاشــنی طن ــاوت و اضاف متف
ــدای  ــا ص ــت ب ــرا و در نهای ــدگان اج ــرای بینن ــه آن را ب دقیق

ــد. قهقهــه و تشــویق آن هــا ِســن برنامــه را تــرک می کردن
    محدودیت هایی که ستاره آفرینی کرد

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای ایــن جشــنواره برگــزاری 
آن در ســطح ملــی بــود کــه باعــث شــد داوطلبیــن بســیاری 
بــرای محــک زدن خــود در آن شــرکت کننــد کــه در آخریــن 
شــب جشــنواره داوران و مخاطبیــن شــاهد اجــرای بی نظیــر 

ایــن افــراد از شــهرهای مختلــف ایــران شــدند.
ــل  ــرداز اه ــز پ ــدان طن ــط هنرمن ــرا توس ــب 4 اج ــن ش در ای
ــه  ــاری ب ــم، مشــهد و چهارمحــال بختی شــهرهای شــمال، ق
ــه ای  ــا دغدغ ــا ب ــک از آن ه ــه هری ــد ک ــته ش ــش گذاش نمای
کامــًا متفــاوت موضوعــی را انتخــاب کــرده و بــا زبانــی 
ــد؛  ــان دادن ــی آن را نش ــنین و محل ــه ای دلنش ــیوا و لهج ش
موضوعاتــی کــه همگــی در عیــن تلــخ بــودن، شــیرینی لبخند 

را بــر لب هــای حضــار می چشــاند.
ســامان اســماعیل زاده کــه از صومعــه ســرای شــمال کشــور در 
ایــن جشــنواره شــرکت کــرده بــود گفــت: متاســفانه ظرفیــت 
طنزپــردازی و برگــزاری چنیــن برنامه هایــی در شــهرهای 
ــدان  کوچــک بســیار کمتــر دیــده می شــود درحالیکــه هنرمن
بســیاری در ایــن شــهرها وجــود دارنــد کــه قادرنــد ســاعت ها 
بــا رعایــت ادب و بســیار زیرکانــه موضوعــات مختلــف را 

دســتمایه طنــز قــرار دهنــد.
از انســان ســتاره می ســازد و  وی افــزود: محدودیت هــا 
ــت از ستاره هاســت،  ــرای حمای ــی ب ــن جشــنواره گام مثبت ای
ابتــدا بایــد چنیــن افــرادی را شــناخت و بــه آن هــا در راســتای 
ــن  ــه ای ــرد چراک ــک ک ــان کم ــور استعدادهایش ــروز و ظه ب
ــده وارد  ــد در آین ــای الزم می توانن ــا حمایت ه ــًا ب ــراد قطع اف
ــرای  ــی شــوند و ب ــی و بیــن الملل ــر داخل عرصه هــای بزرگ ت

ایــن کشــور افتخــار آفرینــی کننــد.
هرچنــد مبنــای کار طنــز، انتقــاد از وضــع نامناســب موجــود 
اســت امــا در اســتندآپ کمــدی ایــن مهــم بــا کمــی تفــاوت 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــرادی ک ــیاری از اف ــود و بس ــده می ش دی
هنرآفرینــی می کننــد بــه کمــدی ایســتاده تنهــا در حــد 
ــا انتشــار  ــگاه کــرده و ب ــی ن تعریــف خاطــرات و متلــک پران
آن در فضــای مجــازی الیک هــای بســیاری را خریده انــد.

ــتاگرام  ــوص اینس ــه خص ــازی و ب ــای مج ــتر فض ــه بس البت
ــگاه  ــار رشــد و نمایــش چنیــن افــرادی باعــث شــده ن در کن
ــه اســتند آپ داشــت در حاشــیه  ــد ب ــه بای ــی ک ــری و فن هن
ــاال  ــای ب ــودن فالووره ــا دارا ب ــراد ب ــی اف ــرد و برخ ــرار گی ق
بــه کســب درآمــد از ایــن طریــق بپردازنــد و بازی هــای 
 تبلیغاتــی داشــته باشــند و اصــول اســتندآپ کمــدی را زیــر پــا

بگذارند.
محمــد حیــدری یکــی از بازیگــران اســتندآپ کــه از شــهر قــم 
در ایــن جشــنواره شــرکت کــرده بــود دراینبــاره گفــت: وجــود 
افــراد بــزرگ و سرشــناس در فضــای مجــازی و بســتر بیــن 
ــغ بخــش،  ــور، موســی تی ــد محمدامیــن کریم پ ــی مانن الملل
ــویق و  ــرای تش ــه را ب ــی زمین ــاز جبران ــا م ــی ی ــس امین مک

ــد. ــراد فراهــم می کن ــر اف حضــور دیگ
ایــن  از  بــرداری  الگــو  بــا  نیــز  مــن  داد:  ادامــه  وی 
شــخصیت ها بــه خصــوص چهره هــای بیــن المللــی مطــرح 

کارم را از فضــای مجــازی آغــاز کــردم امــا ســبکی متفــاوت 
را دارم و بــه نظــرم اگــر یــک ایرانــی بتوانــد بــا وجــود تمــام 
محدودیت هایــی کــه در ایــن کشــور وجــود دارد روی صحنــه 
اســتندآپی اجــرا کنــد کــه پربیننــده و جــذاب باشــد، هنــرش 
هــزاران بــار باارزش تــر اشــخاص مطــرح بیــن المللــی اســت.

    ِاصفاِنس آ طنزش...
ــده  ــز و خن ــهر طن ــوان ش ــه عن ــان ب ــهر اصفه ــاز ش از دیرب
ــدان بزرگــی چــون ارحــام صــدر  شــناخته می شــده و هنرمن
مکتبــی بــا ایــن عنــوان را تأســیس کردنــد و در ذات تــک تک 
مــردم ایــن شــهر نیــز شــمه هایی از طنــازی دیــده می شــود 

ــد. ــروز می کن ــف ب ــای مختل ــه در موقعیت ه ک
ــنواره  ــن دوره از جش ــدگان ای ــرکت کنن ــن ش ــد در بی هرچن
ــم  ــه رغ ــه ب ــتند ک ــود داش ــخاصی وج ــده« اش ــه خن »پای
طنزپــردازی  در  باالیــی  بســیار  توانایــی  از  محدودیت هــا 
برخــوردار بودنــد امــا آنچــه شــب های اجــرا را بــرای مخاطبیــن 
ــدگان  ــرکت کنن ــیرین ش ــرای ش ــرد، اج ــی ک ــاد ماندن ــه ی ب
ــه  ــتفاده از تک ــی و اس ــه اصفهان ــا لهج ــه ب ــری برنام و مج

ــود. ــهر ب ــن ش ــردم ای ــای م کام ه
جشــنواره اســتند آپ کمــدی »پایــه خنــده« بــا هــدف 
شناســایی اســتعدادهای کشــف نشــده در ایــن زمینــه بــرای 
ــی  ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــط س ــی توس ــار متوال ــن ب دومی
ــد و  ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــی ای ــه میزبان ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــا در  ــت ام ــژه ای داش ــان وی ــور مهمان ــر کش ــار از سرتاس اینب
ــده دار  ــوخی های خن ــا ش ــی ب ــهروندان اصفهان ــن ش ــن بی ای
ــًا متعلــق بــه مــردم ایــن شــهر  خــود ثابــت کردنــد طنــز ذات

ــس. ــت و ب اس
ــز کشــور  ــن شــهر را پایتخــت طن ــر ای ــار دیگ ــد اســت ب امی
بداننــد و بــه صــورت رســمی در کنــار فرهنــگ، هنــر و تمــدن 

ــز بدرخشــد. ــز آن نی ــان، نامــی از طن اصفه

چالش های آخرین شب اجرا

ستاره آفرینی جشنواره "پایه خنده" از محدودیت ها

ِاصفاِنس آ طنزش...

ـــمـــاره 418 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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حامد شریعتیکیمیای وطن

ــرداری از مجتمــع هــای آبرســانی روســتایی  ــا بهــره ب ب
ــزار  ــرو؛۵2 ه ــر نی ــا حضــور وزی ــاد و ۱9 روســتا ب فخرآب
روســتایی شهرســتان مبارکــه از آب آشــامیدنی ســالم و 

پایــدار برخــوردار شــدند.
وزیــر نیــرو در مراســم بهــره بــرداری از دو طرح آبرســانی 
ــاز اول ۱9  ــه و ف ــتان مبارک ــاد شهرس ــتایی فخرآب روس
روســتای شهرســتان فاورجــان  گفــت: بــا اجــرای طــرح 
هــای آبرســانی طــی ســه ســال و نیــم گذشــته، چهــار 
میلیــون و ۱۰۰ هــزار نفر از روســتائیان کشــور از آب شــرب 

ســالم بهــره منــد شــده انــد.
    اختصــاص ردیــف اعتبــاری 300 میلیــارد تومانــی 

بــرای آبرســانی به روســتاها
حمیــد چیــت چیــان، بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای طــرح هــای 
ــز،  ــده نی ــای آین ــال ه ــور در س ــتاهای کش ــه روس ــانی ب آبرس
ــه بیــش از 2 هــزار و  ــد افــزود: فقــط در ســال 9۵ ب ادامــه یاب

ــرو آبرســانی شــده اســت.    98۵ روســتا توســط وزارت نی

 92 ســال  تــا  نیــرو  وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هیچگونــه ردیــف اعتبــاری و بودجــه بــرای آبرســانی 
بــه روســتاهای کشــور در اختیــار نداشــت، افــزود: در 
ــف  ــی آب، ردی ــد شــورای عال ــا تاکی ــی ب ــت فعل دول
ــه  ــانی ب ــرای آبرس ــی ب ــارد تومان ــاری 3۰۰ میلی اعتب

ــت.  ــاص یاف ــتاها اختص روس
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه کمبــود آب و اهمیــت 
ــارش در  ــع آبــی کشــور گفــت: متوســط ب حفــظ مناب
کشــور مــا یــک ســوم متوســط بــارش در دنیاســت و 
نشــاندهنده ایــن اســت کــه کشــور مــا از نظــر منابــع 

ــرار دارد.  ــدی ق ــت ج ــی در محدودی آب
ــی در مصــرف آب و اســتفاده  ــه جوی ــت: صرف وی گف
درســت و بهینــه در تولیــد، توزیــع و مصــرف آب وظیفه 

شــرعی، ملــی، قانونــی و انســانی همــه ماســت. 

چیــت چیــان بــا بیــان اینکــه بــی توجهــی بــه مصــرف 
ــل  ــردم و نس ــرای م ــده ای ب ــران کنن ــات نگ آب تبع
ــت آب  ــزود: امــروزه دیگــر کمی ــده دارد، اف هــای آین
مطــرح نیســت بلکــه بــا خشــک شــدن رودخانه هــا، 

ــر  ــای زی ــطح آب ه ــن س ــن رفت ــا و پایی ــاالب ه ت
ــرده  ــدا ک ــتری پی ــت بیش ــت آب اهمی ــی کیفی زمین

اســت. 
    مشــکل امــروز جهــان فقــط کمیــت آب نیســت 

بلکــه کیفیت آب اســت
ــروز  ــر اینکــه مشــکل ام ــد ب ــا تاکی ــان، ب ــت چی  چی
جهــان فقــط کمیــت آب نیســت بلکــه کیفیــت آب از 
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت گفــت: در برخــی 
از مناطــق کشــور آب کافــی وجــود دارد امــا بــه دلیــل 
پاییــن آمــدن کیفیــت آن نمــی توانیــم از آن اســتفاده 

کنیــم.
 وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه بــی توجهــی بــه کیفیــت 
آب گرفتــاری هــا و مشــکات جــدی را بــرای کشــور 
 ایجــاد خواهــد کــرد افــزود: در گذشــته امــکان 
مختلــف  مناطــق  در  جذبــی  چاههــای   حفــر 
تمرکــز  بــا  امــروز  امــا  داشــت  وجــود  شــهرها 

ــهرها،  ــعه ش ــینی و توس ــده شهرنش ــت و پدی  جمعی
بســیار طبیعــت  بــه  فاضــاب  ورودی   میــزان 
زمیــن  دیگــر  و  اســت  کــرده  پیــدا   افزایــش 
را  فاضــاب  زیــاد  ایــن حجــم  پاالیــش   قــدرت 

ندارد.
    تأمین آب شرب سالم و پایدار

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
اصفهــان نیــز در حاشــیه افتتــاح ایــن طرحهــا، هــدف 
ــدار  ــن آب شــرب ســالم و پای ــا را تأمی از اجــرای آنه
بــرای بیــش از ۵۰ هــزار نفــر از اهالــی روســتاها 
ــا  ــرداری از آن ه ــرای بهره ب ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک عن
مجموعــًا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۱6 میلیــارد ریــال هزینــه 

شــده اســت.
اقدامــات  در خصــوص  قرائتــی«  »محمدحســین 
پروژه هــا  ایــن  اتمــام  بــرای  گرفتــه  صــورت 
آبرســانی 22 روســتایی  اظهــار داشــت: مجتمــع 

آب  تأمیــن  هــدف  بــا  مبارکــه   شهرســتان 
 22 اهالــی  از  نفــر  هــزار   24 بــرای   شــرب 
 ۱38۵ ســال  از  شهرســتان  ایــن   روســتای 
 42 آن  از  بــرداری  بهــره  بــرای  و  شــد  آغــاز 
اصــاح  2۰ کیلومتــر  آب،  انتقــال  خــط   کیلومتــر 
توزیــع  فرســوده  شـــبکه های  بازســـازی  و 
مترمکعــب   2۵۵۰ پمپــاژ،  ایســتگاه   ۵  آب، 
ــق اجــرا  ــه چــاه نیمــه عمی ــره و 3 حلق  مخــزن ذخی

شده است.
    آغازطــرح آبرســانی بــه 19 روســتای شهرســتان 

فالورجــان
ــه ۱9 روســتای  قرائتــی ادامــه داد: طــرح آبرســانی ب
شهرســتان فاورجــان بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۱9 هــزار 
ــتا از  ــانی ۱9 روس ــع آبرس ــب مجتم ــز در قال ــر نی نف

ــاز  ــاده ســازی ف ــرای آم ــاز شــده و ب ســال ۱39۰ آغ
ــر و  ــول 3۰ کیلومت ــه ط ــال آب ب ــط انتق ــک آن خ ی
8 کیلومتــر اصــاح و بازســازی شــبکه توزیــع انجــام 

شــده اســت.

    تأمیــن 28 میلیــارد ریــال اعتبارازصنــدوق 
ــی ــعه مل توس

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
ریــال  میلیــارد  تأمیــن 28  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
توســعه  از محــل صنــدوق  پروژه هــا  ایــن  اعتبــارات 
ملــی گفــت: در ســال گذشــته دولــت مبلــغ ۵۰۰ میلیــارد 
ــل  ــرای تکمی ــی ب ــدوق توســعه مل ــارات صن ــال از اعتب ری
بهــره  در  تســریع  و  روســتایی  آبرســانی  پروژه هــای 
بــرداری از آن هــا بــه اســتان اصفهــان اختصــاص داد 
و  آبرســانی روســتایی  ایــن شــرکت 33 مجتمــع  و 
47 پــروژه تــک روســتایی را از محــل ایــن اعتبــارات 
کــرده اجــرا  اســتان  شهرســتان های  تمامــی   در 

ــال  ــا، در س ــن پروژه ه ــوع ای ــزود: از مجم ــت. وی اف  اس
گذشــته 28 پــروژه آبرســانی به 6۵ هــزار نفر از روســتائیان 
اســتان اصفهــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 6۱۰ میلیــارد ریــال 
ــرب  ــن آب ش ــروژه تأمی ــید و دو پ ــرداری رس ــره ب ــه به ب
ــز  ــان نی ــه و فاورج ــتان های مبارک ــتای شهرس  4۱ روس

7 اردیبهشت ماه و به دست وزیر نیرو افتتاح شد.

با حضور وزیر نیرو:
  

۵2 هزار روستایی شهرستان مبارکه از آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شدند


