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اریان

تجْیعات آتش ًشاًی الثطظ
تمَیت هی شَز

غسویع خجسی زوشنبمه ازن -اغتبنداز الجسش اش ثاسنابماه
زیصی ثسای تمویت تجهیصات آتؽ نؿبنا خاجاس داد و
گفت< این موضوع اولاویات هابی غاتابد حاواد و
مدیسیت ثصسا اغتب لساز خواهد گسفت.
ثه گصازؼ ایسنب ،غید حمید عهبئ دز نؿاػات ؾاوزای
گفت و گوی دولت و ثلؽ خكوق الجسش ،ثب ػاسل
تػریت ثه منبغجت ؾهبدت تؼدادی اش مابماوزا آتاؽ
نؿبن دز حبدثه آتؽ غوشی غبختمب تجبزی پالغىاو،
افصود< این حبدثه دزظ ػجست ثسای دلات و ضاسوزت
اجسای دزغت و قصیح لوانین و ممسزات ثاسای حافا
مػبیل امنیت ؾهسی اغت.وی ثب اؾبزه ثه این نىاتاه واه
تمویت تجهیصات آتؽ نؿبن ؾهسدازی اش نىبت حابئاص
اهمیت اغت ،اظهبز وسد< تمویت و زػبیت نىبت ایمنا
ثبید موزد توجه ؾوزای هب و ؾهسدازی هبی اغتب لاساز
گیسد.وی تبوید وسد< اگس الش ثبؾد ضسوزی اغت واه
یى اش پسوضه هبی ػمسان زا ثه تؼویك اناداخات و ثاه
جبی آ جهت حفبظت و ایمن ؾهس تجهیصات مدز زا
ثسای آتؽ نؿبن هبی اغتب فساهم وسد.اغتبناداز الاجاسش
تبوید وسد< چنبنچه ؾهسدازی هب ،ادازه ول تؼبو  ،وبز و
زفبه اجتمبػ و ثیمه مجبحث ایمن زا تروس م دهناد و
اثالؽ م ونند ضسوزی اغت وه اقنبف و مسد ثاه آ
اهمیت دهند.عهبئ خبعسنؿب وسد< ثیماه قاناوف دز
ثساثس حواد اش ػوامل مهم اغت وه ثبید موزد تاوجاه
ویطه لساز گیسد.اغتبناداز الاجاسش دز ثالاؽ دیاگاس اش
اظهبزاتؽ همچنین اش اجسای ماساغام گاراسیاصا ثاسای
وبزگسا خػبزت دیده غبختمب پالغىو وه ثسخا اش
آنهب تصت پوؾؽ ثیمه نیػتند ،خجس داد.وی ثب اؾابزه ثاه
اینىه  782واحد قنف دز این حبدثه آغیت دیده اند و
تمب غسمبیه خود زا اش دغت داده اناد ،اظاهابز واسد<
اشتمبم افسادی خیس دػوت م ؾود تب دز تبمین نایابش و
ججسا ثلؿ اش خػبزت مبل وازده ثه این هاماوعاناب
مؿبزوت ونند.عهبئ خبعسنؿب وسد< اغتب الجسش ثاسای
ثصزگداؾت ؾهدای حبدثه نبگواز آتؽ غوشی غبختمب
تجبزی پالغىو مجرع تسحیم زا تدازن خواهد دیاد.
وی دز ثلؽ دیگس اش اظهبزاتؽ ثب اؾابزه ثاه تكاویات
پیؿنهبدهبی دزثبزه ؾیوه ثسزغ چگونگ اخر مبلایابت
واحدهبی تولیدی ،التكبدی و اعالع زغبن لاوانایان و
ممسزات این حوشه دز این نؿػت ،گفت< این پیؿنهبد ثاب
هدف زفغ موانغ وػت و وبز ثه ؾوزای گفات وگاوی
دولت و ثلؽ خكوق ایاسا و وشازت الاتاكابد و
دازای ازغبل م ؾود.

غسویع خجسی زوشنبمه ازن -فسمبنداز تویػسوب گفات< خادمابت
عسح تصول نظب غالمت ،حوشه ثهداؾت و دزمب این ؾهسغتب زا متصول وسده اغت.حجیات
مومیوند دز گفت و گو ثب خجسنگبز ایسنب افصود< ثیمبزغتب لبئم(ػج) تاویػاسواب واه زوناد
غبخت آ غبلهب ثب زوود و ایػتبی مواجه ؾده ثود دز دولت یبشدهم دوثابزه فاؼابل ؾاد و
اونو اش نصدیه ثه  92دزقد پیؿسفت فیصیى ثسخوزداز اغت.وی ثیب وسد< ثیمبزغتب ولا
ػكس(ػج) ثه ػنوا تنهب ثیمبزغتب تویػسوب دز غبل  ;6اش اػتجبزی مؼبدل  :2میریابزد زیابل
ثسخوزداز ؾد و ػالوه ثس تجهیصات پیؿسفته پصؾىا و دزمابنا  ،اش دغاتاگابه پایاؿاسفاتاه
غ .ت .اغىن ثب قسف اػتجبزی افصو ثس  49میریبزد زیبل نیص ثهسه مند ؾد.مومیوند ثب اؾبزه ثاه
اینىه دز حبل حبضس  47پصؾه متلكف دز ؾهسغتب تویػسوب مؿغول ثه فؼبلیت هػاتاناد
خبعسنؿب وسد< اش مجموع  492عسح ثهداؾت اختكبـ یبفته ثه اغتب همدا ثاب اػاتاجابزی
مؼبدل یه هصاز و  72میریبزد زیبل 54 ،عسح ػمسان ثهداؾت ثب اػتجبزی مؼبدل  357میرایابزد
زیبل ثه تویػسوب اختكبـ یبفت.



غسویع خجسی زوشنبمه ازن -مؼبو اموز التكبدی اغتبندازی لصوین فؼبلایات
دفبتس پیؿلوا زا اش جمره غیبغت هابی دولات دز شمایاناه تاوغاؼاه دولات
الىتسونیى دانػت و گفت< ثب دغتگبه هبی اجسائ وه لكد همىبزی دز اماس
واگرازی خدمبت خود ثه این دفبتس زا نداؾته ثبؾند ،ثسخوزد م ؾود.
ثه گصازؼ ایسنب ،منوچهس حجیج دز نؿػت وبزگسوه دفبتس پیؿلوا خدمبت دولت اغاتاب  ،افاصود< یاىا اش
اهداف دولت دز این شمینه واگرازی خدمبت خود ثه ثلؽ خكوق اغت وه این مهم اش غایابغات هابی
دولت دز امس ووچه غبشی و ثسو غپبزی خدمبت خود نیص مصػوة م ؾود.وی ،دفبتس پیؿلوا زا نماوناه
ای اش واگرازی خدمبت دولت ثه ثلؽ خكوق ثسؾمسد و ادامه داد< یى اش مصیت هبی این دفبتس وابهاؽ
میصا مساجؼه مسد ثه دغتگبه هبی اجسای اغت و توقیه م ؾود وه غبشمب هب و ادازه هبی وه ثب مساجاؼاب
شیبدی زوثسو هػتند ،ضمن ثسنبمه زیصی هبی منبغت خدمبت خود زا اش عسیك این دفبتس انجب دهند.حجیجا ثاب
اؾبزه ثه یى اش وظبی وبزگسوه دفبتس پیؿلوا خدمبت دولت ،افصود< این وبزگسوه ثبید غهولت و غاسػات
واگرازی خدمبت دولت ثه دفبتس پیؿلوا زا ثه عوز جدی پیگیسی وند.

 123عطح تَلیسی زض آشضتایجاى غطتی اهسال تِ تْطُ تطزاضی ضسیس
غسویع خجسی زوشنبمه ازن -زئیع غبشماب
قنؼت ،مؼد و تجبزت آذزثابیاجاب یاسثا
گفت<  345عسح تولیدی دز اغتب اش اثاتادای
غبل تبونو ثه ثهسه ثسدازی زغیده اغت.
جؼفسقبدق اغىندزی دز گافات و گاو ثاب
خجسنگبز ایسنب افصود< ػالوه ثس آ  492عسح ثاب
پیؿسفت فیصیى ثایاؽ اش  82دزقادی دز
مساحل پبیبن احادا لاساز دازناد و ثاهاسه
ثاسدازی اش آنااهااب دز غابل آیاانااده انااجااب
م ؾود.
وی اضبفه وسد< دز حبل حبضس  4هصاز و 622
واحد تولیدی ثب ظسفیت هابی مالاتارا دز
آذزثبیجب یسث دز حبل فؼبلیت اغت و یاه
هصاز و  622عسح قنؼت نیص دز این اغتب دز
حبل احدا اش پیؿسفت فیصیىا  42تاب :2

ثلؽ اضبفه م ؾود.
وی دز خكوـ ػمرىسد وبزگسوه تػهیال و
زفغ موانغ تولید دز آذزثبیجب یسث گفت< ثاب
ػمرىسد خوة این وبزگسوه تبونو  4هصاز و
 ;52میریبزد زیابل تػاهایاالت ثابناىا ثاه
واحدهبی زاود پسداخت و حدود  622واحاد
ثه مداز تولید ثبشگؿته اغت.ثه گصازؼ ایاسناب،
آذزثبیجب یسث یى اش اغتب هبی دزگیس ثاب
مؼضل زوود واحدهبی تولیدی دز وؿوز ثود
وه ثب تالؼ مػتمس و ث ولفه مػئوال اغتبنا
ثه ویطه اغتبنداز آذزثبیجب یسث  ،مؿىل ایان
واحدهب دز مػیس حل لاساز دازد.ایان اغاتاب
پیؿتس حدود  ;22واحد تولیدی زاود داؾات
وه ثیؽ اش  622موزد ثه مداز تولید ثاسگؿاتاه
اغت.

دزقدی لساز دازد.وی ثب اؾبزه ثه ایاناىاه دز
این واحدهب  77هصاز نفس مؿغول ثه تاصاكایال
هػتند ،اظهبز وسد< اگس عسح هبی قنؼت دز
حبل احدا نیص دز اغتب ثاه ثاهاسه ثاسدازی
ثسغند 55 ،هصاز نفس ثه جمؼیت ؾابیاال ایان

تصَیة هٌغمِ آظاز تجاضی اضزتیل تِ تَسعِ استاى لَت هی زّس

غسویع خجسی زوشنبمه ازن-اغتبنداز ازدثیل ثب
ثیب اینىه اغتب ازدثیل ثاب تابخایاس دز مػایاس
پیؿسفت توغؼه گب نهبده اغت ،خبعسنؿب وسد<
امیدوازیم ثب تكویت منغمه آشاد تجبزی دز هفته
هبی آینده توغؼاه اغاتاب دز مػایاس والاؼا

مهبز آة هبی مسشی ؾهسهبی پبزظآثابد ،ثایراه
غواز ،گسم و مؿگین ؾهس ،هماچانایان ثاسای
اجسای تكفیه خبنه ثاب  64مایارایابزد تاوماب ثاه
ؾیوه  ،BOTاختكبـ یبفته اغت.
وی هاامااچااناایاان دز ثاالااؽ ثااسق زغاابن ا
نیص  572میریو دالز ثسای نیسوگبه غجاال زا اش
مصل قندوق توغؼه مر زا یبدآوز ؾد.
وی دز ادامه ثب اؾبزه ثه وضؼیت منغاماه ماسشی
اقالندوش گفت< اخیسا ثبتوجه ثه پسوتىل امضبء
ؾده مجن ثس اتكبل ؾجىاه زیارا وؿاوزهابی
زوغیه و آذزثبیجب اش عسیاك ماناغاماه ماسشی
هوزادیص جمهوزی آذزثابیاجاب و پال ماسشی
اقالندوش مغب ضسوزت اغت وه دولت تدثیس و
امید دز این شمینه تجدید نظس وسده و آ زا اش
لیػت نمبط مسشی زاود و تؼغیل خبزج وند.

والتكبدی لساز ثگیسد.
ثه گصازؼ خجسنگبز ایػنب منغمه ازدثیل  ،ماجایاد
خداثلؽ دز نؿػت غتبد فسمبنادها الاتاكابد
ممبومت وه ثب حضوز وشیس نیسو ثب اؾبزه ثه اینىه
موضوع منغمه آشاد تجبزی اغتاب ازدثایال دو
هفته دز مجرع عسح خواهد ؾد ،اش نمبیندگاب
اغتب خواغت ثسای ثه نتیجه زغید و تكاویات
این عسح جدیت ونند .
اغتبنداز ازدثیل گفت< ث ؾه تكویت منغاماه
آشاد تجبزی اغتب دز مجرع توغظ نمبیندگاب
یى زاههبی اغبغ تسل منغمه دز ووتبه تسین
شمب خواهد ثود.
خداثلؽ دز ادامه ثه غاسمابیاه گارازی دولات
تدثیس و امید دز حوشه وشازت نیسو اؾابزه واسد
وگفت< دز ثلؽ آة یه میریابزد دالز ثاسای

زِّ فجط تْتطیي فطصت تطای تثییي اّساف ٍ آضهاى ّای اًمالب است
غسویع خاجاسی زوشنابماه ازن -فاسمابناداز
ؾهسغتب شنجب گفت< دهه فجس ثهتسین فسقات
ثسای تجیین اهداف امب خمین (زه) و آزمب هبی
انمالة اغالم اغت.
زغول ثیبت دز جرػه ؾوزای جوانب ؾهسغاتاب
شنجب افصود< زوشهبی دهاه فاجاس و غابلاسوش
پیسوشی انمالة اغالم نصدیاه اغات و هاس
انداشه دز این زوشهب ثسای تجایایان آزماب هابی
انمالة اغاالما وابز ؾاود ،وام اغات.وی
یبدآوزؾد< ثبید ثه  5:غبل لجل ثسگؿات و ثابز
دیگس اهداف و آزمب هابیا زا واه اناماالة
اغالم دنجبل م وسد ،موزد ثسزغ لاساز داد.

استاًساض ذَظستاى اظ سِ هٌغمِ
هحطٍم اَّاظ تطای حل هشىالت
آىّا تاظزیس وطز

غسویع خجسی زوشنبمه ازن -اغاتابناداز خاوشغاتاب
ؾبمگبه جمؼه ثسای ثسزغ مؿىالت غه منغاماه واوی
مؿؼر  ،ووی غیبح و ووی مندل اش آ هب ثبشدید و ثاب
مسد این منبعك گفتوگو وسد.
ثه گصازؼ ایسنب یالمسضب ؾسیؼت ثه هماساه جاماؼا اش
مػئوال اش جمره ؾهسداز اهواش ،مدیس ػبمل ؾسوت آة
و فبضالة اهواش ،مدیس ػبمل ؾسوت توشیغ ثسق اهواش و
فسمبنده انتظبم اهواش اش غه منغمه ووی مؿؼرا  ،واوی
غیبح و ووی مندل ثبشدید و پبی قصجتهبی مسد ایان
منغمه پیسامو مؿىالت موجود نؿػتند.ع این ثابشدیاد
مغبلجبت مسد هس غه منغمه نجود ثهاداؾات ،ناجاود آة
ؾسة غبلم ،دفغ نبمنبغت و ییس ثهداؾت اػاال ؾاد.دز
اثتدای این ثبشدید وی اش خیبثب هبی ووی مؿؼر اهاواش
ثبشدید وسد وه مسد این منغمه مؿىل اقارا خاود زا
نجود ثسق وامىبنبت ثهداؾت ػموم دز منغاماه ػاناوا
وسدنداغتبنداز خوشغتب دز جمغ مسد واوی مؿاؼارا
خغبة ثه یداله حضست  ،مدیس ػبمل ؾسوت توشیغ ثاسق
اهواش ،گفت< ؾجىه ثسق زغبن این منغمه مؿاىال دازد
وه ثبید هس چه غسیغ تس تىمیل و ثسق زغبن ثه همه ایان
منغمه هس چه غسیغ تس انجب ؾود.
دز منغمه ووی مؿؼر اهواش ثیؽ اش  622خبنواز غبوان
هػتند و اش امىبنبت نظیس آغفبلت ،دفغ فبضالة غابلام،
امىبنبت تفسیص  ،آة ؾسة غبلم  ،ثسق و  ...ماصاسو
هػتند.
پع اش آ یالمسضب ؾسیؼت اش منغماه واوی غایابحا
ثبشدید وسد وه ثػایابزی اش ماسد اش ناجاود امانایات،
تیسانداشی هبی ؾجبنه ،ایجبد ثایامابزی ثاه خابعاس دفاغ
ییسثهداؾت فبضالة و نجود وبز ثسای جوانب این منغماه
گالیه وسدند.
ؾسیؼت دز ادامه این ثبشدید دز حػینیه ووی غیبح ثاب
مسد این منغمه گفتوگو وسد و توضیح داد< دز اغتاب
غه هدف ؾبمل اهداف عوالن مدت مبنند ثسنبمه زیاصی
ثسای تولید و اؾتغبل ثیؿتس ،اهداف میاب مادت مابناناد
آمبده غبشی شیس غبختهب ثسای غسمبیهگرازهب و اهداف
ووتبه مدت دنجبل م ؾود.

زستگاُ ّای اجطائی زض ٍاگصاضی ذسهات ذَز
تِ زفاتط پیشرَاى وَتاّی ًىٌٌس

ثیبت اظهبز وسد< ثبید ثاه ثایاب دغاتابوزدهابی
انمالة اغالم و ممبیػه وضؼیت ونون وؿاوز
ثب غبل هبی نلػت پیسوشی پسداخت.فاسمابناداز
ؾهسغتب شنجب گفت< ثبید ثه این غمت زفات
وه مسد احػبظ ونند این دهه ،زوشهبی ؾبدی
اغت و خود زا دز جؿن هب و ماساغام ؾاسیاه
ثدانند.
وی همچنین دز خكوـ جواناب خابعاسنؿاب
وسد< یى اش ثدتسین ادیب هبی وه دز وؿاوز
زخ داد ،موضوع ادیب غبشمب هبی جاواناب و
تسثیت ثدن ثود.
ثیبت تبوید وسد< غبشمب جوانب یه حوشه فاسا

ثلؿ ثود و هیچ غنلیت ثب تسثیت ثادنا واه
خود مجبحث گػتسده ای زا ؾابمال ما ؾاود،
نداؾت.

شهرداری اصفهان
آگْی هٌالصِ 25-22

(جطایس ٍ سایط زستگاّْای اجطائی استاى)
شْطزاضی اصفْاى زض ًظط زاضز جْت اجطای پطٍغُ ّای ظیط اظ عطیك هٌالصِ اًتراب پیواًىاض ًوایس.
هثلغ تطآٍضز اٍلیِ تمطیثی تِ ضیال

هحل تاهیي اعتثاض
شْطزاضی

هست اجطای
عولیات

سپطزُ شطوت زض
هٌالصِ تِ ضیال

اجطای ذظ اًتمال اب اظ تاسیسات تصفیِ تىویلی سپاّاى شْط تا ووطتٌسی
جٌَب شطق()95-29-97

13/000/000/000

هٌغمِ 6

4هاُ

45/500/000

اجطای شثىِ فیثط ًَضی هٌاعك 15 ٍ9 ٍ 8 ٍ 4 ٍ2
()95-29-98

10/000/000/000

هٌاعك ٍ 8 ٍ 4 ٍ2
15 ٍ9

 5هاُ

36/500/000

احساث هرعى آب  1500هتط هىعثی سپاّاى شْط
()95-29-99

8/500/000/000

هٌغمِ 6

 4هاُ

32/000/000

تعویطات سالي تَپی هجوَعِ ٍضظشی ًَض
()95-29-100

2/400/000/000

هٌغمِ 9

 3هاُ

13/700/000

ًام پطٍغُ

تصوطات:
شطوت وٌٌسگاى هَظف تِ اضائِ ضتثِ تٌسی هطتثظ اظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی هی تاشٌس.
پیواًىاضاى هلعم تِ اضائِ اسٌاز ٍ هساضن شطوت گَاّی تاییس صالحیت ایوٌی ٍ سَاتك واضی ذَز لثل اظ تْیِ اسٌاز هی تاشٌس .تسیْی است تحَی ل
اسٌاز هٌالصِ هٌَط تِ اضظیاتی سَاتك ٍ تَاى شطوت وٌٌسگاى هی تاشٌس.
تطًسُ هٌالصِ جْت عمس لطاضزاز تایس هعازل  % 5هثلغ هَضز پیواى ضا تِ عٌَاى تضویي تعْسات پیواى تِ صَضت ضواًتٌاهِ تاًىی ،اسٌاز ذعاًِ تا اٍضاق
هشاضوت تِ شْطزاضی تسلین ًوایس.
ٍاجسیي شطایظ هی تَاًٌس اظ تاضید  25/11/03لغایت ّ 25/11/11وِ ضٍظُ تِ جعء ضٍظّای تعغیل تِ حَظُ هعاًٍت عوطاى شْطی ٍالع زض ذیاتاى
واٍُ اتتسای اتَتاى زوتط چوطاى هطاجعِ ٍ تا اضائِ هعطفیٌاهِ وتثی شطوت ٍ سایط هساضن ًسثت تِ زضیافت اسٌاز هٌالصِ السام ًوایٌس .لظم ت صو ط
است ولیِ اسٌاز هٌالصِ هی تایست تَسظ شطوت وٌٌسُ تائیس ،هْط ٍ اهضا شسُ ٍ عثك شطایظ هٌالصِ ضویوِ پیشٌْاز ذَز ًوایٌس.
آذطیي هْلت اضسال پیشٌْاز لیوت تا ساعت  14ضٍظ سِ شٌثِ هَضخ  1325/11/12هی تاشس ،تسیْی است زضیافت پاوت ّا تعس اظ ساعت همطض اهىاى
پصیط ًوی تاشس.
حضَض ًواًسُ تام الذتیاض ٍ هغلع تِ آًالیع لیوت پیشٌْازی ٍ تا هعطفیٌاهِ وتثی پیواًىاض زض ضٍظ تاظگشایی پاوت ّا جْت اضائِ تَضیحات تىویل ی
احتوالی زض هحل هعاًٍت عوطاى شْطی العاهی است.
شْطزاض اصفْاى زض ضز یه یا توام پیشٌْازات هرتاض است.
تطًسگاى اٍل ٍ زٍم هٌالصِ ّطگاُ حاضط تِ اًعماز لطاضزاز ًشًَس سپطزُ آًاى تِ تطتیة ضثظ ذَاّس شس.
ّعیٌِ چاج آگْی هٌالصِ تِ عْسُ تطًسُ هٌالصِ هی تاشس.
جْت زضیافت اعالعات تیشتط تِ آزضس ایٌتطًتی  http://isfahan.irهطاجعِ ًوایٌس.

*تاضید اًتشاض*1325/11/03 :ضٍظًاهِ سطاسطی اضن

همالِ
فطاتُحطاى آب ٍ چالش ّای
ّیسضٍپلیتیه زض ایطاى

ادامه اش ؾمبزۀ لجل...
ثب این حبل ،واوبوی زخدادهبی وه ثه دزگیسی ثس غاس
آة انجبمیده اغت ،نؿب م دهند وه وم توجاها ثاه
مػئره آة و ػد نیبشغنج دز امىب انتمبل آة یاه
منغمه ثه منبعك دیگس و ث توجه ثاه غابخات و زاه
انداشی عسح هبی ػمسان دز ثسخ منبعك وه پاریاسای
چنین عسح هبی نجوده و دز ػین حبل خود نیبشمند آة
ثوده اند ،شمینه هبی زوان و ػابعافا الش زا ثاسای
ثسانگیلتن اهبل آ منبعك فساهم م وند تب ثه ماناظاوز
حف آة مصدوده ای وه دز آ شندگ م ونند ،ثاه
زویبزوی خیبثبن ثسای اػتسال ثه این مػئره نیص وؿیاده
ؾوند.
داده هبی موجود نیص گویبی آ هػتند وه خؿىاػابلا
یه و نیم دهه اخیس ثه ویطه دز حوضه آثسیص مسوصی ثاه
تنؽ هبی اجتمبػ انجبمیده اغت .ثدین مؼنب وه ثاصاث
انتمبل آة ثه ػنوا یى اش زاهىبزهبی ججسا وم آثا
ثه دیگس منبعك مغسح ؾد؛ ث آنىه اقاالحابت پایاؽ
گفته دز خواغتگبه آة اػامابل ؾاوناد .دز اداماه ثاه
واوبوی اػاتاسال ماسد و واواناؽ وابزگاصازا و
نمبیندگب مجرع ثه این مػئره ،پسداخته م ؾود.
فصایندگ تنؽ هبی آث
دغت وم ع یه دهه گرؾته انتمبل آة غاسؾابخاه
وبزو و زودخبنه دش ثه اغتب هبی دیگس ثه ویطه اغاتاب
هبی فالت مسوصی ،اغتب هبی لسغتب  ،چهابزماصابل و
ثلتیبزی ،خوشغتب  ،اقفهب  ،یصد و وسماب دز ماسواص
توجه لساز گسفته اغت .دز این میب عسح هبی ملترافا
ثسای انتمبل آة یب اجسای ؾده یاب دز دغات ثاسزغا
(مبنند عسح ثهؿت آثبد) و اجساغت.
اش آنجب وه اغتب هبی فسادغت ثاه ویاطه لاسغاتاب و
چهبزمصبل و ثلتیبزی و تب حدودی اقفهب (ثه واغاغاه
انتمبل آة شاینده زود ثه وسمب و یصد) و خوشغتب (ثاه
واغغه وبهؽ ؾدید آة وبزو و پیدایؽ وبنو هابی
زیصگسدغبش داخر ) اغتب هبی وؿبوزشی پبیه ثه ؾمابز
م زوند و مؼیؿت و شیػت ثایاؿایاناه جاماؼایات ثاه
وؿبوزشی و دامدازی واثػته اغت و نیبشهبی آث آناهاب
دز فكل هبی ثهبز و تبثػتب ثه آة افصایؽ ما یابثاد،
انتمبل آة ثه همساه احػبظ عسدؾدگ نبؾ اش توغؼاه
نیبفتگ این اغتب هب یب دغت وم ،ثلؽ هبی اش آناهاب،
شمینه اػتسال و خیبثبن ؾد نبزضبیت هب زا ثه دناجابل
داؾته اغت.
واپػین موزد این دزگیسی هاب واه ناماود زغابناه ای
گػتسده ای نیص داؾت دز ؾهس ثُرداج چاهابزماصابل و
ثلتیبزی دز لبلت دو زویداد ثه ظبهس نبمستجظ امب نصدیه
ثه هم زخ داد .دز نلػتین زویداد وه ثه وؿته ؾد یه
تن و شخم ؾد دو تن دیگس انجبمید ،داغتب اش چسای
دا آیبش ؾد ،شمبن وه چوپب یىا اش زوغاتابهاب ثاب
گوغفندا خود چند ویرومتس آ غوتس ،غاس اش شمایان
هبی زوغتبی همػبیه دزآوزده ثود ،هنگب چسای دا و
وازدؾد ؾمبزی اش گوغفندا ثسای آؾبمید آة ثاه
چؿمه ،خؿم اهبل زوغتبی همػبیه زا ثسانگیالات .دز
نتیجه این زویداد ؾمبزی اش اهبل زوغتبی همػبیه واه
ظبهس ًا پیؽ تس نیص ثس غس منبثغ آة منغاماه ثاب زوغاتابی
ونبزی وؿمىؽ داؾتند ،ثه چوپب تبختند و دز پابیاب
دزگیسی خونین زا زلم شدند.
دومین حبدثه نیص چند زوش پع اش زخاداد زوغاتابهابی
پیؽ گفته ،این ثبز نیص ثب مصوزیت آة زوی داد و آ
هنگبم ثود وه اهبل ثرداج اش انتمبل آة این منغمه ثه
غفید دؾت ثسای اغتفبده دز وبزخبنه فوالد دومایارایاو
تن  ،ثه خیبثب زیلتند و ثب پریع دزگیس ؾدناد واه دز
نتیجه این دزگیسی یه تن وؿته ؾد 32: ،نفس شخم و
 92تن دیگس هم ثبشداؾت ؾدند.
ونؽ هبی غیبغ آة پبیه
لرمسودازا اغتبن دز لبلت نامابیانادگاب ماجاراع و
وبزگصازا نظب غیبغ اغتب هبی پیؽ گفته ثب تأوایاد
ثس دزغت دزخواغت غبونب حوشه و لرمسو خود ثبزهاب
ثه موضغ گیسی دزثبزه پدیده ومجود آة پسداختاه اناد.
گصاف نیػت چنبنچه گفته ؾود یى اش دالیل غایابغا
ؾد ومجود آة دز این ثلؽ اش وؿوز ،منبفغ افاساد و
جسیب هبی اغت وه غود خود زا دز آؾافاتاه غابشی
اوضبع م ثینند.
دز ییس این قوزت ثب مصوزیت وشازت نیسو و تاؼایایان
پیؽ ؾسط هبی انتمبل آة و ثب زویاىاسدی مارا ایان
امىب زا دازند وه اموز آة حوشه و لرمسو خود زا ثهتاس
ادامه دازد
پبیؽ و مدیسیت ونند.

