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وزنامه ای برای همه ر

ظریف در نشست خبری مشترک
با وزیر خارجه مقدونیه:

 دولت آمریکا را مسئول 
حفظ اموال ایران می دانیم

رییس جمهور آفریقای جنوبی:

گردشگر، دوباره به عنوان 
کرد به اصفهان سفر خواهم 

ارتباط بهارستان و شاهین شهر با مترو

سال ۱۴۰۰ 
سال متروی اصفهان

نگاهی به پدیده آسمان خراش سازی
 در زندگی امروز

بلند مرتبه سازی
 بالی جان شهرها

کمال تبریزی از فصل جدید 
کهن « می گوید؛ »سرزمین 

بیشتر بازیگران را تغییر دادیم
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ضربان قلب دایی باال رفت

کیمیای وطن در یک نگاه

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت:

تحقق تمدن اسالمی، بدون الگوی 
پیشرفت اسالمی ایرانی ممکن نیست

شاخص های شوراهای اسالمی

له
قا

رم
س شوراهای شهر و روستا مجموعه هایی هستند 

کار  روی  مردم  رای  با  و  مردم  بطن  از  که 
گام  آمده اند تا در راستای رفع مشکالت جامعه 

اینکه  با توجه به  کنند.  بردارند و به مردم خدمت 
هستیم،  شورا ها  بزرگداشت  روز  به  ورود  آستانه  در 
با  را  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  شاخص های 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  از  استفاده 
بسیجی  روحیه   با  مردم  به  خدمت  می کنیم.  مرور 
بسیجی   روحیه ای   با  باید  است.  شاخص  اولین 
کارانه   فدا توقع ،  بدون   تکلیف ،  »احساس   با  یعنی  
و  کرد  کار  خدا«  رضای   برای   و  خودنمایی   بدون  
حتی  یک  روز را برای  خدمت  به  مردم  از دست  نداد. 

1381/۱۲/19
بسیجی  روحیه  معنی  به  کنیم  توجه  خوب 
تکلیف گرایی و عمل به تکلیفی که از اعتقادات دینی 
شورا  عضو  که  کاری  که  باید  و  می گیرد   سرچشمه 

می کند...

در صفحه اقتصــاد )3( بخوانید

کیمیای وطن با گفت وگوی اختصاصی 
مهندس حمیدرضا فوالدگر

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  بازدید  در 
کشور در بازدید از آموزش مصرف بهینه  مهندسی آبفای 
در محل خانه فرهنگ آب شرکت آبفای استان اصفهان  
گفت: فرصت بدیعی که آبفای استان اصفهان با تاسیس 
ترویج  روابط عمومی جهت  خانه فرهنگ آب در حوزه 
فرهنگ درست مصرف آب ایجاد کرده، بسیار با اهمیت 
بخش  در  که  خوبی  پتانسیل  به  توجه  با  لذا  و  است 
انتظار  دارد،  وجود  آموزشی  مجرب  انسانی  نیروهای 
باشیم  آینده  در  چشمگیری  فعالیت های  شاهد  می رود 
بهره ملی  سطح  در  اصفهان  موفق  تجربه  از  بتوان   و 

گرفت.  
نقش  می تواند  آب  فرهنگ  خانه  کرد:  تصریح  وی 
با توافق آموزش  که  ح حامیان آب  بارزی در اجرای طر

گرفته، داشته باشد . و پرورش صورت 
تجهیزات  و  آالت  ماشین  نمایشگاه  از  خلیلی پیر  آقای 
کارگاه دایمی آموزشی و نمایشگاهی  کاهنده مصرف آب، 
شرکت  تخصصی  کتابخانه  همین طور  و  آب  مصرف 
فعالیت می کنند  آب  فرهنگ  زیرمجموعه خانه  که   آب 
فرهنگسازی  فعالیت های  روند  جریان  در  و  کرد  بازدید 
این  در  گرفت.  قرار  اصفهان  استان  آبفای  شرکت 
کودک  که همزمان با آموزش 70 نفر از مهدهای  بازدید 
و  عمومی  روابط  مدیر  بود،  انجام  حال  در  اصفهان 
آموزش  چگونگی  به  اصفهان  آبفای  همگانی  آموزش 
گفت:  و  کرد  اشاره  دانش آموزان  به  آب  درست  مصرف 
گروه های سنی پیش دبستانی با حضور  دانش آموزان در 
و  آموزشی  کتاب های  از  بهره گیری  با  فرهنگ  خانه  در 
 کارگاه تخصصی آموزشی با فرآیند مصرف درست آب آشنا
سنی  گروه  آموزش  گفت:  بنی طبا  می شوند. 
استفاده  با  غیرمستقیم  صورت  به  پیش دبستانی 
زیرا  می گیرد؛  صورت  انیمیشن  و  فیلم  موسیقی،  از 
برای  کارشناسانه  بیان  طریق  از  مستقیم  آموزش 
حالی  در  ندارد؛  جذابیت  پیش دبستانی  سنی  گروه 

کودکانه  زبان  با  آب  چرخه  چگونگی  کنون  هم ا که 
می گیرد؛  صورت  مربیان  تجارب  از  بهره گیری  با 
پیش دبستانی  مقطع  دانش آموزان  به  همچنین 
داده  آموزش  هم  آشامیدنی  آب  تصفیه  مراحل 
گیری  فرا منظور  به  که  است  درحالی  این  می شود؛ 
آموزشی  کارگاه  آب  بهینه  مصرف  آموزش  روند  بهتر 
به  می شود؛  برگزار  نیز  نقاشی  و  خمیر  از  استفاده  با 
می کنند  ترغیب  را  دانش آموزان  مربیان  که  گونه ای 
کاهنده  ابزارآالت  و  تجهیزات  انواع  خمیر  از  استفاده   با 

را بسازند.

کشور: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آبفای 

آموزش مصرف بهینه باید در مقاطع مختلف آموزشی استمرار داشته باشد

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید



شاخص های شورا های اسالمی                                              
ادامه از صفحه یک: 

توقعــی  کار،  انجــام  پــی  در  و  باشــد  خــدا  بــرای  فقــط 
و  تعریــف  نــه  و  تشــکر  توقــع  نــه  باشــد؛  نداشــته  وجــود 
کارانــه  تمجیــد و نــه ...  . ســوم اینکــه بایــد شــوراها فدا
کاری باشــند و از خــود و  ــه فــدا  کننــد و درواقــع حاضــر ب کار 
خواســته های خــود بگذرنــد و بــه رفــع نیازهــای دیگــران 
کاری نکننــد؛ بلکــه  کارهــا خودنمایــی و ریــا بپردازنــد و در 
مهــم اقــدام در جهــت رفــع مشــکالت مــردم باشــد؛ حــال 
کــس باخبــر نشــود؛ در هــر  کســی ببینــد و بفهمــد یــا هیــچ 
کار   حــال بــرای او فــرق نکنــد و نشــانه بــرای خــدا بــودن 
کارانــه  کــردن، بی توقــع دویــدن و فــدا  بــه تکلیــف عمــل 
کــردن اســت. البتــه امــام عزیــز)ره(  تــالش و بی ریــا عمــل 
کــه  کارهایتــان را بــرای خــدا بــه مــردم بگوییــد  فرموده انــد 
کــه مــردم خدمــات را بداننــد و بــه  ایــن بــه ایــن دلیــل اســت 
نظــام و برنامه هــای مســئوالن امیــدوار شــوند. انتظــار مقــام 
معظــم رهبــری از شــوراهای اسالمی چیســت؟ فرموده انــد: 
کــه بــا تکیــه  از انتخاب شــوندگان محتــرم انتظــار مــی رود 
و امیــد بــه فضــل الهــی، بــار ایــن مســئولیت را بــر دوش 
کشــیده، همــه  تــوان خــود را بــه ادای وظایفــی کــه در قانــون 
کننــد و خدمــت  بــرای ایــن شــوراها معیــن اســت، مصــروف 
از بزرگ تریــن عبــادات اســت، ســرلوحه   کــه  را  بــه مــردم 

همــه  انگیزه هــای خــود قــرار دهنــد. 1378/۰۲/۰8
کننــد و دوم امیــدوار بــه فضــل  اول اینکــه بــه خــدا اتــکا 
کــه بــرای او قــدم بــردارد  کســی  کــه خــدا بــه  الهــی باشــند 
ســوم  اوســت.  آن  از  پیــروزی  و  می دهــد  قــوت  و  قــدرت 
کــه  بــه وظایــف قانونــی بپردازنــد  تــوان  بــا تمــام  اینکــه 
دیــده  گاه  کــه  چــرا  اســت؛  وظیفــه  شــناخت  الزمــه اش 
کــه بــه هیــچ  می شــود شــوراها بــه مســایلی وارد می شــوند 
وجــه وظیفه شــان نیســت و ایــن، آنــان را از وظیفــه اصلــی 
بازمــی دارد و از طرفــی مــوازی کاری می شــود و نیــز دســتگاه 
مربوطــه را هــم دچــار ســردرگمی  می کنــد و نیــز شــاید ضعــف 
و دوری از وظیفــه و انتقــال وظیفــه بــه شــورا و شــهرداری 
ــوان شــورا نخواهــد  ــرد و قطعــا در ت ــاری صــورت بگی و دهی
کــه وظایــف دیگــر دســتگاه ها را انجــام دهــد؛ و لــی  بــود 
کــه شــورا بــه عنــوان نماینــده مــردم شــهر و روســتا  بجاســت 
کننــد  مطالبــات مــردم را از دســتگاه ها و مســئوالن دنبــال 
و از اینکــه شــورای شــهر بــه شــورای شــهرداری یــا دهیــاری 
تبدیــل شــود، پیشــگیری نماینــد. در آخــر خدمــت بــه مــردم 
ــا انگیــزه دینــی امــر مــردم را پیگیــری  را عبــادت بداننــد و ب
کننــد. و نیــز فرمودنــد: خدمــت بــه مــردم افتخــار بزرگــی 
کــه بــه  کســی ایــن فرصــت را پیــدا می کنــد  اســت. وقتــی 
کنــد، اوال بایــد خــدا را بــر ایــن توفیــق و بــر  مــردم خدمــت 
را  ثانیــا وقــت خــود   ایــن فرصــت مغتنــم، شــکر بگــزارد؛ 
مصــروِف بــه انجــام رســاندن ایــن کار مهــم کند. همــه ما در 
احــکام شــرعی و در روایــات اخالقــی، بارهــا توصیــه شــده ایم 
کاری انجــام دهــد  ــرای مــردم  کســی ب گــر  کــه ا و می دانیــم 
و قدمــی  بــردارد، چقــدر خــدای متعــال بــه او اجــر خواهــد 
کــه امــروز شــما بــر عهــده داریــد، یــک  کاری هــم  داد. ایــن 
کــه در آن روایــات هســت.  کامــل از چیــزی اســت  مصــداق 
کــه توفیــق  کســی  خــدا توفیــق را بــه همــه نمی دهــد؛ امــا آن 
کــرد، بایــد ایــن توفیــق الهــی را شــکرگزاری  خدمــت پیــدا 

کنــد. 1378/۰3/۰4

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

حیدرپور:

 دولت ریاض 
مقصر اصلی حادثه مناســت

مجلــس  در  منــا  حادثــه  حقیقت یــاب  کمیتــه  عضــو 
نیســت  ایــن  در  شــکی  کــرد:  کیــد  اســالمی  تا شــورای 
کــه دولــت ریــاض، مقصــر اصلــی حادثــه مناســت؛ امــا 
کاروان هــا در  بــه قصــور مدیــران  بایــد  دســتگاه قضــا 

کننــد. رســیدگی  فاجعــه  ایــن  شــکل گیری 
کیمیــای وطــن، عــوض حیدرپــور بــا اشــاره  گــزارش  بــه 
قــوه  دســتگاه  در  منــا  حادثــه  قضایــی  پیگیــری  بــه 
منــا  در  کــه  ای  کــرد:  حادثــه  کیــد  تا کشــور  قضاییــه 
ــل بررســی  ــاد، از نظــر حقوقــی از ســه ُبعــد قاب اتفــاق افت
ــت عربســتان  کاروان هــا و دول اســت. حجــاج، روســای 
کــه بایــد هــر  در شــکل گیری ایــن حادثــه دســت داشــتند 
گانــه مــورد بررســی قــرار داد. نماینــده مــردم  کــدام را جدا
شــهرضا در مجلــس نهــم شــورای اســالمی درباره نقــش 
حجــاج در ایــن فاجعــه گفــت: حجــاج، مخصوصــا افــراد 
بــا تجربــه بــرای شــرکت در مراســم منــا، وارد خیابانــی 
کــه مســیر تعییــن شــده بــرای رســیدن بــه منــا  شــدند 
نبــود. ایــن خطــا در شــکل گیری حادثــه بی اثــر نبــود.

از ســوی دیگــر، مســئوالن و مدیــران   وی ادامــه داد: 
بــه  را  حجــاج  نتوانســتند  کــه  بودنــد  کاروان هایــی 
کــه در محــل حادثــه حضــور پیــدا  درســتی هدایــت کننــد 
نکننــد. اعتقــاد دارم دســتگاه قضــا بایــد قصــور مدیــران 
کاروان هــا و را در ایــن زمینــه مــورد بررســی قــرار دهنــد 
و در صــورت مشــخص شــدن قصــور، حکمــی  بــرای 
آن هــا صــادر شــود. ایــن نماینــده بــا بیــان اینکــه مدیران 
زیــارت و  حــج  ســازمان  کاروان هــای  راهنمایــان   و 
بایــد  و  هســتند  مســئول  منــا  حادثــه  شــکل گیری  در 
گفــت: نبایــد از خلــط و اشــتباه بــزرگ  پاســخگو باشــند، 

کــرد. ســعودی ها چشــم پوشــی 
کــه حجــاج بــه   ســعودی ها ابتــدا و انتهــای جــاده ای را 
اشــتباه وارد آن شــده بودنــد، بســتند و اجــازه ندادنــد بــه 
ج  موقــع ایــن حجــم ایــن جمعیــت از آن منطقــه خــار

کمکــی بــه آن هــا برســد. شــود یــا 
ــه چنیــن  ــر ســعودی ها دســت ب گ کــه ا وی اعتقــاد دارد 
ــد و  اقدامــی  نمی زدنــد، حجــاج خــود را نجــات می دادن

ابعــاد حادثــه بــه ایــن حــد رقــم نمی خــورد.
کســیون اصولگرایــان رهــروان  عضــو شــورای مرکــزی فرا
ح  والیــت در مجلــس شــورای اســالمی  بــا بیــان اینکــه طر
شــکایت از ســوی ایرانی هــای درگیــر حادثــه منــا بــه حــق 
کــرد: بیشــترین قصــور از ســوی دولــت  کیــد  اســت، تا
کاروان هایــی  خ داده و در عیــن حــال مدیــران  ریــاض ر
کــه در آن روز حضــور داشــتند، بی تقصیــر نیســتند و بایــد 

کنــد. دســتگاه قضایــی بــه پرونــده آن هــا رســیدگی 

حادثه منا 

چگونه از شخصیت خود 
کنیم؟)2(                        محافظت 

   
 استاد و پژوهشگر دانشگاه 

جواد قاسمی

شــخصیتی  آســیب های  بــه  پیشــین  قســمت  در 
لــوازم  بــه  قســمت  ایــن  در  کردیــم.  اشــاره  انســان 
کــه  می پردازیــم  شــخصیت  کســب  مقدمــات  و 

از: عبارتنــد 
1-صبوری 

انســان در  شــخصیت  کســب  عامــل   نخســتین 
بحران هــا  هنــگام  در  به ویــژه  شــکیبایی،  و  صبــر 
هنــگام  بتوانــد  انســان  گــر  ا اســت.  مشــکالت  و 
خشــم و غضــب و در انــواع فــراز و فرودهــای زندگــی 
خویشــتندار باشــد، از شــخصیت واالیــی برخــوردار 
خواهــد شــد. ایســتادگی، چــه در هنــگام بحران هــای 
فــردی و اجتماعــی چــه در انجــام وظایــف و چــه در 
کج رویهــا و انحرافــات در حقیقــت همــان  مقابلــه بــا 

شــجاعت بــه شــمار می آیــد.
2-کم هزینه و پربازده بودن 

خواهش هــا  از  جلوگیــری  طبــع،  مناعــت  و  بزرگــی 
بــه  کــردن  بســنده  نفســانی،  زیاده طلبی هــای  و 
کــم و بازدهــی بســیار، ســرمایه و ثروتــی  امکانــات 
کــه انســان را بــه جایــگاه بلنــد و شــخصیت  اســت 

می رســاند. رفیــع 
3-پرهیزکاری و مراقبت از خود

ــا  ــبهات و دوراهی ه ــی و ش ــای زندگ ــگام آزمون ه هن
و  ع  ور می شــود.  آدمی نمایــان  شــخصیت 
ســپر  عنــوان  بــه  مواقعــی  چنیــن  در  پرهیــزکاری 
کــه باورهــا و ارزش هــای انســان  محســوب می شــود 

می کنــد. محافظــت  را 
4-خشنودی و رضایت

تســلیم امــر خــدا بــودن و رضایــت بــه داده هــای او 
گالیــه، شــکوه  و نالیــدن بی جــا، بهتریــن  پرهیــز از 
کســب  بــرای  آرامش بخــش  همنشــین  و  همــراه 

اســت. ســربلندی  و  شــخصیت 
5-علم و دانایی

کــه از اولیــای الهــی، علمــای  بهتریــن میــراث گرانبهــا 
حقیقــی و افــراد باشــخصیت بــه انســان می رســد و 
در نتیجــه انســان را بــه درجــات بــاالی شــخصیتی 

می رســاند، علــم و دانــش اســت.
6-رعایت ادب

انســان  شــخصیت  تازه به تــازه  و  روزه  هــر  زیبایــی 
بســتگی بــه رعایــت ادب در هــر امــری و در تعامــل 
بــا دیگــران دارد. در صــورت رعایــت نکــردن ادب 
شــخصیت انســان در جامعــه بــه شــدت دچــار آســیب 

می شــود.
7-فکر و اندیشه

گــر منابــع  کــه ا فکــر و اندیشــه، آیینــه شــفافی اســت 
آن یعنــی قــرآن، جهــان، انســان و  حقایــق هســتی 
کســب  و  تکامــل  بــه  را  آدمــی  شــود،  دیــده  آن  بــا 

می رســاند.  واال  انســانی  شــخصیت 
8-رازداری

از  حفاظــت  صنــدوق  را  خــود  ســینه  خردمنــدان 
اســرار خــود می کننــد تــا بــه ایــن وســیله بتواننــد از 
گزنــد  کننــد و  از  گوهــر شــخصیت خــود محافظــت 

بماننــد. امــان  در  بدخواهــان 
9-گشاده رویی

تبســم و خوشــرویی بــه همــراه ســیرت زیبــا وســیله 
ــان  ــه ســوی انس ــه محبــت همــگان را ب ک ای اســت 
)کاریزمــا(   جــذاب  شــخصیتی  او  بــه  و  جلــب 

. می بخشــد
10-تحّمل و بردباری

انســان بــا تحمــل و بردبــاری می توانــد عیــوب خــود 
گویــی ایــن  کــه  گونــه ای بپوشــاند  و دیگــران را بــه 
عیــوب در قبــری دفــن شــده و بــه هیــچ وجــه آن قبــر 
کســب  شــکافته نمی شــود. در نتیجــه شــخصیتی را 
کــه هــم بــرای خــود و هــم بــرای دیگــران  می کنــد 

قابــل اطمینــان و آرامش بخــش خواهــد بــود.
11- مسالمت با دیگران و پرهیز از خودپسندی

 صلــح و آشــتی بــا دیگــران و پرهیــز از خودپســندی
کاســتی ها  خودســتایی و خودبزرگ بینــی می توانــد 
حرمــت  و  داشــته  دور   چشــم ها  از  را  معایــب  و 

دارد. نگــه  محفــوظ  را  انســان ها 
12-صدقه 

بــودن  دیگــران  فکــر  بــه  تهیدســتان،  بــه  کمــک 
گرفتــن بــرای  بخشــش و در جمــع افــراد خّیــر قــرار 
کســب رضایــت الهــی، بهتریــن راه درمــان دردهــای 
خــود و جامعــه  اســت و موجــب احســاس شــخصیت 
و  محبوبیــت  عامــل  جامعــه  نــزد  و  انســان  در 

می شــود. انســان  ســربلندی 
13-سازه های شخصیت انسان

کوچــک و بــزرگ، چــه فــردی و  تک تــک اعمــال مــا، 
چــه اجتماعــی، چــه آشــکار و چــه پنهــان، شــخصیت 
حقیقــی مــا را می ســازد و در آینــده، در قبــر و قیامــت 

نصــب العیــن مــا خواهــد بــود.
و  سیاســی  بحران هــای  در  14-بصیــرت 

عــی جتما ا
ــه را درآوردن و  ــودن و چشــم فتن ــدان ب ــط می در وس
در عیــن حــال احتیــاط  و دقــت و مواظبــت از ایــن 
و  کنــد  سوء اســتفاده  انســان  از  نتوانــد  دشــمن  کــه 
گفتــار، رفتــار و موضع گیری هــای او راهــی  ع  در نــو
کنــد، ســخت ترین و قوی تریــن  نفــوذ پیــدا  بــرای 

نمایــش شــخصیت اســت.      
 )با الهام از حکمت های 1تا 8 نهج البالغه(

یادداشت

انقــالب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
در  )دوشــنبه(  دیــروز  ظهــر  از  اســالمی  پیــش 
الگــوی  مرکــز  عالــی  شــورای   اعضــای  بــا   دیــدار 
اســالمی  انقــالب  هــدف  پیشــرفت،  ایرانــی  اســالمی- 
بــه  بــا اشــاره   را »تحقــق تمــدن اســالمی« خواندنــد و 
کارآمــدِی الگوهــای توســعه جهانــی و  مبانــی غلــط و نا
ضــرورت ارایــه الگــوی جدیــد اســالمی - ایرانــی، »کار 
جهــادی و انقالبــی«، »اســتفاده از ظرفیــت غنــی و قــوی 
»برخــورداری  علمیــه«،  حوزه هــای  اســالمی  و  منابــع 
الزامــات  از  را  »گفتمان ســازی«  و  علمــی«  قــوت  از 
ــرفت«  ــی پیش ــالمی- ایران ــوی اس ــن »الگ ــد و تدوی تولی

برشــمردند.
مراحــل  تبییــن  در  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
پنجگانــه تحقــق اهــداف انقــالب اســالمی  و نســبت آن 
گفتنــد: مرحلــه  اول در ایــن فرآینــد   بــا الگــوی پیشــرفت 
ــد  ــس از آن، بای ــت و پ ــالمی  اس ــالب اس ــکل گیری انق ش
کــه هنــر بــزرگ  بالفاصلــه نظــام اســالمی  تشــکیل شــود 

امــام خمینــی)ره( نیــز ایجــاد نظــام اســالمی  بــود.
کنــون در آن  کــه ا رهبــر معظــم انقــالب، مرحلــه ســوم را 
قــرار داریــم، »تشــکیل دولــت اســالمی«، یعنــی تشــکیل 
کامــال اســالمی  دولتــی بــر اســاس الگوهــا و معیارهــای 
بــه طــور  ایــن مرحلــه  وقتــی  تــا  افزودنــد:  و   خواندنــد 
کامــل محقــق نشــده اســت، نوبــت بــه »تشــکیل جامعــه 
ع ســبک  اســالمی« نمی رســد و در ایــن صــورت، موضــو
گفتمان ســازی در  ــا در ســطح  ــز صرف زندگــی اســالمی  نی

جامعــه باقــی خواهــد مانــد.
اهــداف  پنجگانــه  مراحــل  در  نهایــی  گام  ایشــان، 
انقــالب اســالمی  را تحقــق »تمــدن اســالمی« دانســتند 
کشورگشــایی  اســالمی،  تمــدن  کردنــد:  و خاطرنشــان 

فکــری  پذیرفتــن  تأثیــر  معنــای  بــه  بلکــه  نیســت؛ 
اســت. اســالم  از  ملت هــا 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تولیــد الگــوی پیشــرفت 
اســالمی«  »تمــدن  تحقــق  الزمــه  را  ایرانــی  اســالمی- 
کــه »چــرا الگوهــای  خواندنــد و در پاســخ بــه ایــن ســوال 
الگــوی  نمی تواننــد  دنیــا  در  آزموده شــده  و  موجــود 
گفتنــد: الگوهــای رایــج  مطلوبــی بــرای مــا باشــند؟«، 
توســعه، از لحــاظ مبانــی، غلــط و بــر پایــه اومانیســم 
نتایــج  و  آثــار  لحــاظ  از  و  هســتند  غیرالهــی  اصــول  و 
خصــوص  در  کــه  را  وعده هایــی  نتوانســته اند  نیــز 
بودنــد  داده  عدالــت  و  آزادی  نظیــر   ارزش هایــی 

کنند. محقق 
بعضــی  نامناســب  وضعیــت  انقــالب،  معظــم  رهبــر 
کشــورهای دنبال کننــده ایــن الگوهــا در شــاخص هایی 
کالن مالــی دولت هــا، بیــکاری، فقــر  نظیــر بدهی هــای 
کارآمــدی  و اختــالف طبقاتــی شــدید را نشــانه هایی از نا
جوامــع  ایــن  افزودنــد:  و  خواندنــد  رایــج  الگوهــای 
گرچــه پیشــرفت هایی نیــز داشــته اند، امــا پیشــرفت ها  ا
»اخــالق  بــه  و  نکــرده  نفــوذ  جوامــع  آن  اعمــاق   تــا 
اســت؛  نشــده  منتهــی  امنیــت«  و  معنویــت  عدالــت 
بنابرایــن مــا بایــد الگــوی پیشــرفت بومی خــود را متکــی 
 بــر مبانــی اســالمی و فرهنــگ ایرانــی، تعریــف و ارایــه 

کنیم.
الگــوی پیشــرفت را اســاس  ایشــان، »اســالمی بودن« 
ایــن  تحقــق  الزمــه  کردنــد:  کیــد  تا و  خواندنــد  کار 
ع تحقیقــات عمیــق اســالمی  و ارتبــاط وثیــق و  موضــو
گاه  ــا حوزه هــای علمیــه و فضــالی متفکــر، آ پیوســته ب

کالمــی و فقهــی اســت. و مســلط بــر مبانــی فلســفی، 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، توجــه بــه َوجــه ایرانــی در 

عنــوان الگــوی اســالمی- ایرانــی پیشــرفت را نیــز مهــم 
ــن  ــق ای ــه  تحق ــران، زمین ــد: ای ــد و افزودن کردن ــی  ارزیاب
گــر بــه فرهنــگ، تاریــخ، جغرافیــا، اقلیــم  الگوســت و ا
کشــور  آداب و ســنن و ســرمایه های انســانی و طبیعــی 
غیرقابــل  ســندی  پیشــرفت،  الگــوی  نشــود،  توجــه 

ــد. ــد ش ــتفاده خواه ــدون اس ــق و ب تحق
ــر معظــم انقــالب پــس از بیــان اهمیــت و ضــرورت  رهب
الگــوی پیشــرفت اســالمی- ایرانــی بــه بیــان الزامــات 

تولیــد آن پرداختنــد.
ایشــان، »تنظیــم و تدوین علمــی«، »ایجاد زمینه برای 
بحــث و تضــارب آرا دربــاره الگــو«، »مشــخص شــدن 
ــا نســخه های فــراوان و  مرزبندی هــا و تمایــزات الگــو ب
مکاتــب موجــود در دنیــا«، »توجــه توأمــان بــه آرمان هــا 
از  »برخــورداری  و  بــودن«  »کاربــردی  واقعیــات«،  و 
و  معــارض  نظــرات  برابــر  و مقاومــت علمــی  در  قــوت 

 مخالــف« را از جملــه الزامــات تدویــن الگــوی پیشــرفت 
اسالمی- ایرانی خواندند.

ادامــه چنــد توصیــه  آیــت اهلل خامنــه ای در  حضــرت 
نیــز خطــاب بــه اعضــای شــورای  عالــی مرکــز الگــوی 

کردنــد. بیــان  پیشــرفت  ایرانــی  اســالمی- 
الگــو« تدویــن  و  تهیــه  در  نکــردن   »عجلــه 
»آسیب شناســی عملکــرد پنج ســاله مرکــز«، »نقــد جــدی 
و قــوی الگوهــای رایــج توســعه جهانــی«، »کار جــدی 
جــوان  محققــان  از  اســتفاده  و  انقالبــی  و  جهــادی 
خوش فکــر، مؤمــن و انقالبــی«، »ارتبــاط بــا دســتگاه ها 
»گفتمان ســازی«  و  کشــور«  مدیریتــی  بدنــه  و 
اعضــای  اســالمی  بــه  انقــالب  رهبــر  توصیه هــای 
ــرفت  ــی پیش ــالمی- ایران ــوی اس ــز الگ ــورای عالی مرک ش

بــود.
اهمیــت  بــر  کیــد  تا بــا  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
از  اســتفاده  بــا  بایــد  افزودنــد:  »گفتمان ســازی« 
گفتمان ســازی  نحــوی  بــه  امکانــات،  و  دســتگاه ها 
بــه  ایرانــی،  اســالمی-  پیشــرفت  الگــوی  کــه  شــود 
کــم بــر ذهن هــا و دل هــای جوانــان یعنــی  گفتمانــی حا

شــود. تبدیــل  کشــور  مدیــران  آینــده  نســل 
هــر  در  موفقیــت  بــرای  الزم  شــرط  همچنیــن  ایشــان 
از  و  خواندنــد  راســخ«  اعتقــاد  و  »ایمــان  اقدامــی  را 
مرکــز  شــورای  عالــی  اعضــای  و  رییــس  فعالیت هــای 

کردنــد. تشــکر  -  ایرانــی  اســالمی   الگــوی 
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، آقــای دکتــر 
الگــوی  مرکــز  شــورای  عالــی  رییــس  زاده،   واعــظ 
و  از فعالیت هــا  گزارشــی  ایرانــی پیشــرفت،  اســالمی- 
برنامه هــای مرکــز و مراحــل تهیــه و تدویــن الگــوی پایــه  

کــرد. پیشــرفت اســالمی- ایرانــی بیــان 

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت: 

تحقق تمدن اسالمی،  بدون الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی ممکن نیست

کیــد بــر لــزوم رعایــت هنجارهــای دینــی و اخالقــی در  رییــس قــوه قضاییــه بــا تا
جامعــه، خواســتار انجــام وظایــف قانونــی از ســوی ضابطــان قضایــی در ایــن زمینــه 
شــد. وی گفــت: اصــل برخــورد بــا هنجارشــکنی های اخالقــی و دینی کامــال پذیرفته 
شــده و قانونــی اســت و در ایــن راه، البتــه رعایــت حقــوق دیگــران نیز ضروری اســت.
گــزارش کیمیــای وطــن، به نقــل از روابط عمومــی  قوه قضاییه، آیــت  اهلل صادق  بــه 
ــل و  ــه فضای ــاره ب ــا اش ــی ب ــی قضای ــئوالن عال ــروز مس ــه دی ــی در جلس ــی الریجان آمل
بــرکات مــاه رجــب و امیــدواری مومنــان و اهــل دعــا بــه پذیرفته شــدن دعاهــا در این 
گفــت:  کــرد و  کشــور نیــز اشــاره  مــاه شــریف، بــه برگــزاری مراســم اعتــکاف در سراســر 
اعتــکاف، فرصــت بســیار مغتنمــی  بــرای خلــوت با خداونــد متعال اســت و بحمداهلل 
کــه  گذشــته برگــزار می شــود و جوانــان بســیاری را می بینیــم  هــر ســال باشــکوه تر از 
ــد. ــه می کنن ــدا را تجرب ــا خ ــن ب گفت ــخن  ــذت س ــم و ل ــوی، طع ــم معن ــن مراس در ای
کــه  ــی آمریــکا  رییــس قــوه قضاییــه در ادامــه ســخنان خــود بــه احــکام دیــوان عال
نوعــی دســتبرد آمریکایی هــا بــه امــوال جمهــوری اســالمی ایران محســوب می شــود 
کــرد: آمریکایی هــا توســط دیــوان  کــردن ایــن اقــدام اظهــار  کــرد و بــا محکــوم  اشــاره 
کردنــد و بــدون هیــچ دلیلــی حادثــه ای را  عالــی خــود، حکــم مفتضحانــه ای صــادر 
خ داده، بــه ایــران  کــرده بودنــد، ر کــه خــود اشــغال  کشــوری  کــه 3۰ ســال پیــش در 

ــه ایــران دارد؟  ــده چــه ربطــی ب ــد پرســید ایــن پرون کــه بای ــی  ــد؛ در حال ربــط داده ان
کنیــد و البتــه آمریکایی هــا بداننــد دولــت و  جــز اینکــه شــما بخواهیــد قدرت نمایــی 
ح  ملــت ایــران تســلیم ایــن قــدرت نمایی هــا نخواهنــد شــد. رییــس قوه قضاییــه طر
ــا انتقــاد از اینکــه »آمریکایی هــا  چنیــن مســایلی را مخالــف روح برجــام دانســت و ب
کیــد  دســت دوســتی دراز می کننــد و در عیــن حــال از پشــت خنجــر می زننــد« تا
بــا قــدرت و صالبــت در مقابــل  کــرد: دولــت محتــرم و وزارت امورخارجــه، بایــد 
گــول خنده هــا  کیــد بــر اینکــه »نبایــد  چنیــن حرکاتــی بایســتند. آملــی الریجانــی بــا تا
و خوش وبش هــای آمریکایی هــا را خــورد« افــزود: همــه بایــد در مقابــل اقدامــات 
ــکان و  ــر ام ــن راه ه ــز در ای ــه نی ــوه قضایی ــیم و ق ــوش باش ــه ه ــکا ب ــرکات آمری و تح
کــرد. رییــس دســتگاه قضــا  قدرتــی داشــته باشــد در کمــک بــه دولــت دریــغ نخواهــد 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه لــزوم رعایــت هنجارهــای اخالقــی 
گــر شــکل قانونــی نیــز بــه خــود نگرفتــه باشــند  گفــت: ایــن هنجارهــا حتــی ا و دینــی 
واجــب الرعایــه هســتند و در صــورت قانونــی شــدن آن هــا، لــزوم رعایتشــان واضح تــر 
اســت. متاســفانه برخــی افــراد در اثــر غفلــت و اشــتباه و تحریــک بعضــی رســانه ها در 
مســیر هنجارشــکنی قــرار می گیرنــد و دولــت، نیــروی انتظامــی، قــوه قضاییــه و همه 
کار قــرار  نهادهــای مرتبــط بایــد برخــورد قانونــی بــا ایــن هنجارشــکنان را در دســتور 

کیــد بــر اینکــه »نیــروی انتظامــی در اصــل مقابلــه  دهنــد. رییــس دســتگاه قضــا بــا تا
ــد در انجــام  کــرده اســت و همــه بای ــا هنجارشــکنی ها، مســیر درســتی را انتخــاب  ب
ح هــا و برنامه هــا  گــر بعضــی طر کــرد: ا کننــد« تصریــح  کمــک  وظایــف قانونــی بــه آن 
کــه اصــالح  دارای اشــکاالتی اســت، بایــد دلســوزان و متدینــان جامعــه تذکــر دهنــد 
شــود و البتــه اصــل مقابلــه بــا هنجارشــکنی ها نبایــد در ســایه امــور فرعــی و عرضــی 

گیــرد. قــرار 

آملی  الریجانی: 

کرده است نیروی انتظامی در اصل مقابله با هنجارشکنی ها، مسیر درستی را انتخاب 

گفــت: رســما دربــاره ۲ میلیــارد دالر   وزیــر امــور خارجــه 
کــه دولــت آمریــکا را  کردیــم  دارایی هــای ایــران اعــالم 
بــه ایــن  گــر  ا مســئول حفــظ امــوال خــود می دانیــم و 
خســارت  ادعــای  شــود،  دســت اندازی  دارایی هــا 

. می کنیــم
کیمیــای وطــن، محمدجــواد ظریــف، روز  گــزارش  بــه 
دوشــنبه در نشســت خبــری مشــترك بــا وزیــر خارجــه 
مقدونیــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره مصــادره ۲ میلیــارد 
بــه  گــر  ا افــزود:  آمریــکا  در  ایــران  دارایی هــای  از  دالر 
در  حتــم  طــور  بــه  شــود،  دســت اندازی  ایــران  امــوال 
خســارت  ادعــای  آمریــکا  دولــت  برابــر  در  الزم  زمــان 

کــرد. خواهیــم 
رای  ابتــدا،  از  کردیــم  اعــالم  مــا  کــرد:  تصریــح  وی 
رســمیت نمی شــناخته ایم و  بــه  را  آمریکایــی  کــم  محا
تصمیــم دســت اندازی بــه امــوال ایــران را غیرقانونــی 
کــه خــالف مقــررات حقــوق بیــن الملــل  می دانیــم؛ چــرا 

اســت.
ایــن  داد:  ادامــه  ایــران  دیپلماســی  دســتگاه  رییــس 
کیــد  کــری، وزیــر خارجــه آمریــکا تا ع را بــه آقــای  موضــو
کــردم؛ وی پیــش از ایــن هــم موضــع مــا را می دانســت؛ 
اقدامــات  این گونــه  آمریکایــی  کــم  محا کــه  زمانــی  از 
غیرقانونــی را انجــام دادنــد، رســما هــم موضــع خودمــان 

کردیــم. را اعــالم 
ــن  ــا ای ــالش م ــام ت ــت: تم ــار داش ــن اظه ــف همچنی ظری
کــه مانــع دسترســی آمریــکا بــه امــوال ایــران شــویم  اســت 
کــه اجــازه ندهیــم امــوال ایــن  و روش آن ایــن اســت 

ع توجــه داشــته  کشــور وارد آمریــکا شــود و بــه ایــن موضــو
باشــیم.

تمــام  زمینــه  ایــن  در  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
ــت  ــت: دول گف ــود،  ــام می ش ــی انج ــای حقوق پیگیری ه
تــا  دهــد  تشــکیل  ویــژه ای  کمیتــه  گرفتــه  تصمیــم 
نخســت بررســی شــود چــرا ایــن اتفــاق افتــاده و برخــالف 
کــه داده شــده بــود، پــول ایــران در  همــه تذکرهایــی 
کشــور بــه آن دسترســی  کــه آن  آمریــکا یــا در مــواردی 

بــود. شــده  ســرمایه گذاری  دارد، 
ــوان  وزیــر امــور خارجــه افــزود: دوم اینکــه چگونــه می ت
مانــع تکــرار چنیــن مــواردی شــد و ســوم اینکــه چطــور 
می تــوان مانــع اجــرای ایــن حکــم و دسترســی بــه امــوال 

ایــران شــد.
بعضــی  توســط  وضعیــت  ایــن  شــد:  یــادآور  ظریــف 
بــرای  قبــل  دوره  در  کــه  تصمیم گیری هایــی  از 
انجــام  آمریــکا  قرضــه  اوراق  بــازار  در  ســرمایه گذاری 

اســت. آمــده  وجــود  بــه  شــده، 
کــه ایــن اقــدام غیرقانونــی  کــرد: از آنجــا  وی تصریــح 
می شــود  انجــام  کــه  سال هاســت  آمریــکا  توســط 
همــواره  اســالمی  ایــران  جمهــوری  دســتگاه های 
کشــور  کــه اجــازه ندهنــد امــوال ایــن  مراعــات می کردنــد 
بــا  نتواننــد  آن هــا  تــا  کنــد  حرکــت  آمریــکا  ســمت  بــه 
کشــورها  کــه از نظــر مــا و بســیاری از  اســتفاده از ایــن آرا 
ایــران  امــوال  بــر  اســت،  الملــل  بیــن  حقــوق  خــالف 

کننــد. دســت اندازی 
کــرد: متاســفانه  رییــس دســتگاه دیپلماســی خاطرنشــان 

کــه منجــر بــه  یــك بی احتیاطــی در مقطعــی انجــام شــد 
دادگاه هــای  اختیــار  در  ایــران  امــوال  کــه  شــده  ایــن 

ــرد. گی ــرار  آمریکایــی ق
گذشــته  ســال های  در  رای  دو  کــرد:  اضافــه  ظریــف 
از  مجموعــه ای  علیــه  آمریکایــی  کــم  محا توســط 
ــد؛  ــادر ش ــکا ص ــه آمری ــران در اوراق قرض ــای ای دارایی ه
کــدام مربــوط بــه 5، 6 یــا 7 ســال قبــل  ایــن دو رای هــر 
اســت؛ مراحــل رســیدگی و درخواســت تجدیــد نظــر هــم 

شــاید قبــل از ایــن دولــت پایــان یافتــه بــود.
گذشــته  رییــس دســتگاه دیپلماســی ادامــه داد: مــا در 
هیــچ گاه در رونــد قضایــی شــرکت نمی کردیــم؛ چــون 
و  نمی دانســتیم  صالحیــت  دارای  را  آمریــکا  کــم  محا

نمی دانیــم.
گفــت: در یــك مقطعــی شــاید 5 یــا 6  ظریــف همچنیــن 
کــه در  گرفتــه شــد  ســال قبــل دربــاره ایــن امــوال تصمیــم 
کننــد؛ بــه همیــن دلیــل بــه جــای یــك  کــم شــرکت  محا
رای ، دو رای شــامل رای اول و رای تجدیــد نظــر هــم 
صــادر شــد و بعــد بــه دلیــل ایرادهــای قانــون اساســی 
گرفتــه بودنــد، بــه مرحلــه بعــدی یعنــی  کــه وکال بــه رای 

دیــوان عالــی آمریــکا ارجــاع داده شــده بــود.
ــه شــکلی  ــکا هــم ب کشــور آمری ــی  وی افــزود: دیــوان عال
کــه اخیــرا شــنیدید؛ متاســفانه ایــن یــك تحــول  رای داد 
کــه آخریــن  گذشــته اســت  جدیــدی نیســت و مربــوط بــه 

گذشــته انجــام شــد. مرحلــه دادرســی آن در روزهــای 
حقــوق  خــالف  تصمیمــات  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
جمهــوری  علیــه  آمریکایــی  دادگاه هــای  بین الملــل 

بــه  و  اســت  داشــته  طوالنــی  ســابقه  اســالمی  ایــران 
میــالدی  ســال 1996  و  اواســط دهــه هفتــاد شمســی 
مصونیــت  قانــون  آمریــکا،  کنگــره  کــه  بازمی گــردد 
مــا  دیــد  از  و  اصــالح  خودشــان  دیــد  از  را  دیپلماتیــك 
کــرد و بــه دادگاه هــای آمریکایــی اجــازه داد بــه  نقــض 
کشــورهای در فهرســت حامیــان  بعضــی ادعاهــا بــرای 

کنــد.  رســیدگی  تــرور 
کــرد : دعــاوی متعــددی علیــه  وزیــر امــور خارجــه تصریــح 
آمریکایــی  دادگاه هــای  در  اســالمی  ایــران  جمهــوری 
شــروع شــد و مجلــس شــورای اســالمی هم، آن زمــان 
ح  ح قانونــی را مطــر در اقدامــی  مقابلــه بــه مثــل، طــر
ایرانــی می توانســتند در  اتبــاع  آن  اســاس  بــر  کــه  کــرد 
دادگســتری ایــران علیــه اقدامــات آمریــکا اقامــه دعــوی 

کننــد. 
گذشــته  ظریــف بــا بیــان اینکــه ایــن رونــد در ۲۰ ســال 
مــدت  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  اســت،  داشــته  ادامــه 
کــه از جملــه آن  کــرده بودنــد  ح  دعــاوی مختلفــی مطــر
از خانواده هــای  برخــی  طــرف  از  کــه  بــود  دعــاوی ای 
کــه در عملیــات خارجــی حتــی در 11 ســپتامبر  افــرادی 

ح شــد.  کشــته شــده بودنــد، مطــر
ایــن  مســخره تر  نکتــه  داد:  ادامــه  خارجــه  امــور  وزیــر 
کــه یکــی از دادگاه هــای آمریکایــی، ایــران را بــرای  اســت 
کــه نشــان دهنده  عملیــات 11 ســپتامبر مقصــر شــناخت 
برخــالف  و  آمریکاســت  کــم  میــزان سیاســی بودن محا
بحــث  بــا  ارتباطــی  می شــود،  ح  مطــر کــه  ادعاهایــی 

حقوقــی نــدارد و تصمیم گیــری سیاســی اســت. 

ظریف:

دولت آمریکا را مسئول حفظ اموال ایران می دانیم

حتما بخوانید!
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گفــت: در قــد و قــواره بحرینی هــا  معــاون سیاســی ســپاه 
کــه بخواهنــد حماقــت جنــگ بــا ایــران را اجــرا  نمی گنجــد 
کــه عاقبــت صــدام را  کننــد و مــا بــه آن هــا توصیــه می کنیــم 

درس عبرتــی بــرای خــوا قــرار دهنــد. 
ســنایی راد  رســول  ســردار  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
تحلیلگــران  اینکــه  بیــان  بــا  ســپاه  سیاســی  معــاون 
موضع گیــری اخیــر پارلمــان بحریــن مبنــی بــر اعــالن جنــگ 
ــی  ــه سیاس ــوک و لطیف ــک ج ــه ی ــزب اهلل را ب ــران و ح ــا ای ب
ــا  ــواره بحرینی ه ــد و ق ــرد: در ق ک ــوان  ــد، عن ــبیه می کنن تش
کــه بخواهنــد حماقــت جنــگ بــا ایــران را اجــرا  نمی گنجــد 
کــه عاقبــت صــدام را  کننــد و مــا بــه آن هــا توصیــه می کنیــم 

درس عبرتــی بــرای خــود قــرار دهنــد.

ادامــه  در  آمریکایی هــا  می رســد  نظــر  بــه  افــزود:  وی 
بــد  پلیــس  نقــش  خودشــان،  منطقــه ای  سیاســت های 
بــر عهــده  را  علیــه جمهــوری اســالمی در دوره پســابرجام 
ــای  ــرای ایف ــتان ب ــته اند و عربس گذاش ــعودی  ــتان س عربس
کمــک می گیــرد. کوچــک عربــی  کشــورهای  ایــن نقــش از 
کشــوری مثــل بحریــن  معــاون سیاســی ســپاه ادامــه داد: 
و  می دانــد  ســعود  آل  مدیــون  همه جانبــه  را  خــود  کــه 
کــه چمــاق آل ســعود باعــث پابرجــا  گاه هســتند  همــگان آ
مانــدن آل خلیفــه تــا امــروز بــوده، ســعی دارد بازیگــر نقــش 

پلیــس بــد علیــه ایــران باشــد.
ســردار ســنایی راد بــا بیــان اینکــه آل خلیفــه از بی ثباتــی 
بــه  خــود  متزلــزل  حکومــت  بقــای  بــرای  و  می بــرد  رنــج 
کــرد: امــروز  مداخــالت عربســتان نیازمنــد اســت، عنــوان 
کــه  می داننــد  همــه  نیــز  عربــی  کشــورهای  در   حتــی 
حــزب اهلل یــک قــدرت پرتــوان در برابــر رژیــم صهیونیســتی 
کــه تهدیــد اصلــی جهــان اســالم اســت بــه شــمار مــی رود 
جنــگ  اعــالن  دربــاره  بحریــن  پارلمــان  موضع گیــری  و 
کــه آن هــا  کامــال نشــان می دهــد  بــه ایــران و حــزب اهلل، 

تحــت لــوای آمریــکا و عربســتان دســت بــه چنیــن اقدامــی 
 زده انــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بحرینی هــا امنیــت خــود 
مســتقیم  حضــور  و  انگلیســی ها  از  کمــک  پایــه  دو  بــر  را 
گفــت: بــه همیــن دلیــل  نیروهــای آل ســعود می داننــد، 
یــک  بزرگنمایــی  بــا  دارد  ســعی  خلیفــه  آل  کــه  اســت 
دشــمن خارجــی )ایــران و حــزب اهلل( ، وضعیــت موجــود در 
کنــد. معــاون سیاســی ســپاه در ادامــه  کشــورش را توجیــه 
بــا بیــان اینکــه مــا در تحلیــل خــود نبایــد وارد پازلــی شــویم 
کــرد:  عنــوان  کرده انــد،  تعریــف  مــا  بــرای  دشــمنان  کــه 
دشمن ســازی و دو قطبی ســازی در جهــان اســالم بــه هیــچ 
اصلــی جمهــوری  زیــرا دشــمن  نیســت؛  مــا  وجــه هــدف 

اســتکبار و صهیونیســت ها هســتند. اســالمی  ایــران، 

پاسخ سپاه به اعالن جنگ بحرین علیه ایران: 
بحرینی ها از عاقبت صدام عبرت بگیرند



ورود 8 ایرباس به ایران 
کشــور بــا بیــان اینکــه در مرحلــه  رییــس ســازمان هواپیمایــی 
ــا ۸ فرونــد ایربــاس ۳۲۰ و ۳۳۰ در ســال ۲۰۱۶  نخســت، ۵ ت
وارد کشــور می شــود، گفــت: بیــن کشــورهای اروپایــی و ایران 
تعامــل وجــود دارد. علــی عابــدزاده بــا بیــان اینکــه در مرحلــه 
نخســت، ۵ تــا ۸ فرونــد از هواپیماهــای خانــواده ایربــاس 
گفت: طبق  کشــور می شــود،  ۳۲۰ و ۳۳۰ در ســال ۲۰۱۶ وارد 
پیش قــرارداد شــرکت هواپیمایــی جمهــوری اســامی )همــا( 
بــا شــرکت هواپیماســازی ایربــاس قــرار اســت امســال ۵ تــا ۸ 

فرونــد هواپیمــا بــه ایــران تحویــل داده شــود.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه امیدواریــم هــر چــه زودتــر مشــکل 
ســوی  از  هواپیمــا  ایــن  خریــد  فاینانــس  و  مالــی  تامیــن 
ایــن  فاینانــس  اســت  قــرار  کــه  نهادهایــی  و  موسســات 
روحیــه  افــزود:  شــود،  برطــرف  کننــد  تامیــن  را  هواپیمــا 
کشــورهای اروپایــی بــا ایــران وجــود دارد و نهایــی  تعامــل 
شــدن پیش قــرارداد خریــد هواپیمــای ایربــاس در مرحلــه 
اقدامــات تجــاری از ســوی دو طــرف اســت. رییــس ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری ادامــه داد: فروشــندگان هواپیمــا در پی 

خــود هســتند. فــروش محصــوالت 

 پرداخت مطالبات قطعه سازان 
به کمترین زمان خواهد رسید

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از ســایپا نیوز، معــاون مالی 
و اقتصادی شــرکت سازه گســتر ســایپا گفت: ســال 9۵ پرداخت 
مطالبــات شــرکت های قطعه ســاز و زنجیــره تامیــن بــه کمتریــن 
کاهــش خواهــد یافــت. محمــد اســماعیلی فر  زمــان ممکــن 
ــا اشــاره  ــی و اقتصــادی شــرکت سازه گســتر ســایپا، ب معــاون مال
صنعــت  بــر  کــم  حا رکــودی  فضــای  و  تولیــد  معضــات  بــه 
گفــت: کم توجهــی بــه بحــث حمایــت از تولیــد داخلــی  خــودرو 
کــه ســازوکارهای حمایتــی آن نیــز در مجلــس محتــرم شــورای 
اســامی بــه تصویــب رســیده و همچنین فضــای رکــودی حاکم 
گذشــته، باعــث افزایــش  بــر صنعــت خودروســازی در ســال 

مطالبــات قطعه ســازان شــده اســت. 
معــاون مالــی اقتصــادی شــرکت سازه گســتر بــا بیــان اینکــه 
گــروه ســایپا درســال 9۵  افزایــش  میــزان تولیــد محصــوالت 
از  اباغــی نشــان  تولیــد  برنامــه  کــرد:  یافــت، اظهــار  خواهــد 
هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  و  دارد  تولیــد  تیــراژ   افزایــش 
نیازمنــد برنامــه منظــم پرداختی به قطعه ســازان هســتیم که با 
تدویــن و برنامه ریزی هــای ویــژه بــا توجــه بــه قراردادهــای فــی 
مابیــن بــا شــرکت های زنجیــره تامیــن نســبت بــه کاهــش زمــان 
پرداخت هــا  و تحقــق برنامــه تولیــد اعــام شــده در ســال 9۵ 
کرد.اصــاح ســاختار مالــی و مدیریــت هزینه هــا  اقــدام خواهیــم 
دســتور  طبــق  کــه  ســایپا  خودروســازی  گــروه  ســطح  در 
گــروه در حــال انجــام اســت، می توانــد  مدیریــت ارشــد ایــن 
مــا را در یــاری رســاندن بــه حــل مشــکات مالــی  تولیــدی 

کنــد. کمــک  شــرکای تجــاری و شــرکت های قطعه ســاز 

اخبار کوتاه

مهم تریــن  از  دولــت  ســالیانه  بودجــه      
سرویس  اقتصاد

 دامون رشیدزاده

کشــور اســت و  مباحــث اقتصــادی هــر ســال 
کشــور در یــک ســال آینــده را نشــان  کلــی از وضعیــت  چشــم انداز 
خواهــد داد. بودجــه ســال ۱۳9۵ در حالــی بعــد از چند روز بحث 
کلــی آن بیانگــر رشــد ســقف  کــه ارقــام  و بررســی بســته شــد 
بودجــه دولــت در مجلــس نســبت به الیحه پیشــنهادی اســت. 
بــا ســقف 97۸ هــزار میلیــارد تومانــی روانــه  بودجــه امســال 
شــورای نگهبــان شــد تــا در صــورت تاییــد نهایــی به دولــت رفته 
و بعــد از تنظیــم آیین نامه هــای مربوطــه بــه مرحلــه اجــرا برســد. 
در سلســله مباحــث تخصصــی بودجــه ســال 9۵ که قرار اســت از 
کیمیــای وطــن مــورد بررســی و  ایــن پــس بــه تنــاوب در روزنامــه 
فوالدگــر  حمیدرضــا  دکتــر  ســراغ  بــه  گیــرد  قــرار   کارشناســی 
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی و رییــس 
کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی و نظــارت بــر اجــرای 
بــا او در این بــاره بــه  کلــی اصــل 44 رفتیــم و  سیاســت های 
گفت وگــو از ایــن  گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد اولیــن 

سلسله گفت وگوهاست.
ــرای  ــا ب ــم آبــی اســتان اصفهــان، آی ک ــه مشــکل  ــا توجــه ب - ب
گرفتــه  شــده  نظــر  در  خاصــی  بودجــه  بهشــت آباد  طــرح 

اســت؟
در بودجــه امســال، ردیفــی تحــت عنــوان انتقــال آب بــه فــات 

گرفتــه شــده؛ یکــی از زیــر مجموعه هــای  مرکــزی ایــران در نظــر 
ح بهشــت آباد اســت. آن طــر

بــه ســال ۹۴ افزایشــی داشــته  ایــن بودجــه نســبت  آیــا   -
اســت؟

بلــه، به طــور نســبی افزایــش داشــته؛ امــا ایــن افزایــش چشــمگیر 
نیست.

قابلیــت  طــرح  ایــن  آیــا  کــم،  افزایــش  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
دارد؟ شــدن  اجرایــی 

ح بزرگــی همچــون بهشــت آباد  کفــاف طــر مســلما ایــن بودجــه 
ح از منابــع  را نمی دهــد و بهتــر اســت بــرای اجــرای ایــن طــر

غیردولتــی اســتفاده شــود.
کل اعتبارات استان چقدر بوده است؟ مبلغ 

اعتبــارات اســتان اصفهــان در ۲ بخــش ۳۰۰ میلیــاردی اعتبــار 
ح تــوازن منطقــه ای در نظــر گرفته شــده که  اســتانی و اعتبــار طــر

جمعــا حــدود ۶۰۰ میلیــارد اســت.
در بودجــه ســال ۹۵ مبلــغ خاصــی بــرای رفــع محرومیــت در 

گرفته شــده اســت؟ برخــی مناطــق اصفهــان در نظــر 
کلــی اســتان اصفهــان پــس از ابــاغ بودجــه  مــاه آینــده بودجــه 
کمیتــه برنامه ریــزی اســتان بــه ریاســت فرمانــدار تقســیم  در 
خواهــد شــد. متاســفانه در شهرســتان اصفهــان بــا وجــود اینکــه 
4۵ درصــد جمعیــت اســتان را در خــود جــای می دهــد، تنهــا ۲۰ 

کافــی  کــه اصــا  درصــد از بودجــه نصیــب ایــن شــهر می شــود 
نیســت و مــا امیدواریــم امســال بتوانیــم ایــن رقــم را افزایــش 
گــر ایــن امــر محقــق نشــود، مجبــور خواهیــم بــود بــه  دهیــم. ا

کنیــم. کتفــا  همیــن رقــم و ســهم ۲ درصــد مناطــق محــروم ا
بودجــه امســال دولــت بیشــتر بــه ســمت رفــع هزینه هــا بــوده 

یــا فعالیت هــای عمرانــی؟
متاســفانه هــر ســاله هزینه هــای جــاری دولــت افزایــش پیــدا 
کاهــش  کوچک ســازی دولــت و  می کنــد و شــعارهایی ماننــد 
فعالیت هــای  دربــاره  نمی شــود.  اجرایــی  عمــل  در  هزینه هــا 
عمرانــی نیــز بــا کاهــش درآمدهــای دولــت بــه خصــوص کاهــش 
کنــدی صــورت  درآمدهــای نفتــی فعالیت هــای عمرانــی بــه 
می گیــرد؛ البتــه بــا توجــه بــه افزایش بودجــه و افزایــش احتمالی 
قیمــت نفــت، امیدواریــم درآمدهــای دولــت نیــز افزایــش پیــدا 

ــی ســرعت بخشــیده شــود. ــه فعالیت هــای عمران کنــد و ب
- سهم تولید در بودجه امسال چقدر است؟

و  اســت  قطعــی  بخش هایــی  در  بودجــه 9۵  از  تولیــد  ســهم 
کــه  مثــا آن جایــی  اســت؛  الوصــول  بخش هایــی مشــکوک 
منابــع  یــا  فنی اعتبــاری  کمک هــای  یــا  شــده  اداره  وجــوه 
مشــخصی بــرای بودجــه تولیــد دیــده شــده، قطعــی اســت؛ امــا 
کاهــش یارانه هــای نقــدی بــه شــرط وصــول  بخش هایــی مثــل 
کاهــش بدهــد  گــر دولــت بتوانــد یارانــه نقــدی را  اســت؛ یعنــی ا

درآمــد آن بــه تولیــد می رســد. بــا مصوبــه مجلــس بــه هــر میــزان 
کنــد، مبلــغ حاصلــه بایــد بــه  کــه دولــت یارانــه نقــدی را حــذف 
کــه چقــدر از  ســمت تولیــد بیایــد و ایــن بســتگی بــه دولــت دارد 

کنــد. ایــن حمــل درآمــد حاصــل 
- از سهم تولید در بودجه امسال راضی هستید؟

مــا در مجمــوع خیلــی از ســهم تولیــد در بودجــه راضی نیســتیم و 
معتقدیــم بایــد بیــش از این هــا حمایــت می شــد. امــا اعتقــاد مــا 
کــه بیشــترباید بــه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی  ایــن اســت 
ــد  امیــد بســت؛ چــون منابــع دولــت خیلــی محــدود اســت و بای
زمینــه را بیشــتر بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی فراهــم 
گذشــته تحــول  کنیــم. بودجــه امســال نســبت بــه ســال های 
اینکــه  مگــر  نمی کنــد؛  ایجــاد  تولیــد  بخــش  بــرای  آنچنانــی 
بودجــه  در  کــه  بــاال  دهک هــای  نقــدی  یارانه هــای  حــذف 

پیــش بینــی شــده، اجرایــی شــود.

بــا حضــور چهره هــای سرشــناس     مراســم نکوداشــت هفتــه اصفهــان 
کیمیای وطن

زهرا نصیری
کاخ چهلســتون برگــزار شــد. در ایــن مراســم پــس از  کشــور در  اســتان و 
گــروه ارکســتر ســمفونیک اصفهــان بودیــم تــا  تــاوت قــرآن، شــاهد اجــرای زنــده ســرود ملــی توســط 
کــه بزرگــی اش بــه واســطه خــون شــهیدان  کــه در دیــاری بــه ســر می بریــم  بــار دیگــر بــه خــود ببالیــم 
و نــام آوری محققــان و دانشــمندان آن زبانــزد اســت؛ امــا طنیــن دلنــواز »بــه اصفهــان رو«، اوج 
افتخــار حضــار بــود و شــور و شــوق آن هــا را مضاعــف کــرد؛ برنامه ای که توســط هنرمنــدان اصفهانی 
ح ادبیــات و شــعر  کــه از اســاتید مطــر اجــرا شــد. پــس از آن، مجــری برنامــه دکتــر اســماعیل آذر 
گفــت؛ پــس از وی، دکتــر حســین یقینــی  کشــور اســت در وصــف نصف جهــان ســخنانی  اصفهــان و 

یکی از اصفهان شناسان و دوستداران میراث فرهنگی خواست تا برای مردم سخن بگوید.
   میهمان نوازی اصفهانی ها، شهره عام و خاص است

گرچــه  بــه شــیخ بهایــی، ا گفــت: بهاءالدیــن محمــد عاملــی، معــروف  ایــن برنامــه  یقینــی در 
اصفهانــی نبــود و از جبــل عامــل لبنــان بــه ایــن شــهر آمــده بــود، امــا مــردم اصفهــان، میزبــان بســیار 
خوبــی بــرای ایــن شــخصیت و شــخصیت های بســیار بــزرگ و برجســته بودنــد. وی بــا بیــان اینکــه 
کــه شــاه  کــرد: زمانــی  شــیخ بهایی در ســال ۵9۳ هجــری بــا ۱۳ ســال ســن بــه ایــران آمــده، تصریــح 
کــرد، باالتریــن حرکــت سیاســی در دنیــای  عبــاس، اصفهــان را بــه عنــوان پایتخــت ایــران انتخــاب 
ــاه آورد. ایــن پژوهشــگر و  ــه اصفهــان پن ــه شــیخ بهایــی از دســت عثمانی هــا ب ک ــود؛ چــرا  آن روز ب
اصفهان شــناس بــا بیــان اینکــه اصفهــان پــس از اســام، ســه دوره پایتخــت ایــران بــوده اســت 
ــکوه و  ــوده و اوج ش ــران ب ــت ای ــان پایتخ ــلجوقیان و صفوی ــه، س ــان آل بوی ــان در زم ــزود: اصفه اف
ــاه  کوت ــا وقفــه و اجــرای برنامــه و نماهنگ هایــی  ــا ب گرفــت؛ ام بزرگــی آن در عهــد صفــوی شــکل 
شــهردار اصفهــان آمــد تــا از اصفهــان خــاق و رویکــرد جدیــد شــهرداری ســخن بــه میــان آورد. 
کــرد: در برنامه هــای  شــهردار اصفهــان در مراســم افتتاحیــه هفتــه نکوداشــت اصفهــان اظهــار 
اصفهــان +۲۲، اصفهــان ۸۵، اصفهــان 9۰، اصفهــان 9۵ و اصفهــان ۱4۰۰، چشــم انــداز ایــن 
کانشــهر مبتنــی بــر دانایــی، ارزشــمداری، مهــد عالمــان و نخبــگان، الهام بخــش، شــهری خــاق 
گــر قــرار باشــد بــه چشــم  بــا مردمــی مومــن و نمونــه در فرهنــگ شــهروندی اســت. وی افــزود: ا
گفتمــان جدیــد و نویــن داریــم؛ در واقــع بایــد شــهر  انــداز شــهر اصفهــان دســت یابیــم، نیــاز بــه 
کــرد: نمی تــوان از ابزارهــای قــرن ۲۰ بــرای حــل  کنــد. مهــدی جمالی نــژاد تصریــح  پوســت اندازی 

ــه ابزارهــای قــرن ۲۱ و رویکــرد جدیــد داریــم. کــرد؛ بنابرایــن نیــاز ب کنونــی اســتفاده  مشــکات 
   شهر بدون خاطره، بی هویت است

کــه طبیعــت و معمــاری آن  کــرد: شــهر اصفهــان، مــوزه بــدون ســقفی اســت  جمالی نــژاد اظهــار 
کــم در فضــای  همیشــه مظهــر زندگــی، نشــاط و پویایــی بــوده اســت.  بــرای اینکــه ایــن اتمســفر حا

شــهر باقــی بمانــد، بایــد در حــوزه فرهنــگ شــهر، نفــس مســیحایی دمیــده شــود.
کــه در ایــن زمینــه بایــد بــه  مدیــر شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه شــهر نیــاز بــه خوانــش جدیــد دارد 
گفتمــان نویــن برســیم، افــزود: خوانــش شــهر بــه معنــای ایجــاد فضاهای معنادار در شــهر متناســب 
کــرد: فضاهــای شــهری، بایــد پیونــد عمیــق و خــاص  بــا فهــم مخاطــب اســت. جمالــی نــژاد بیــان 
ــدون خاطــره، شــهر  ــه شــهر ب ک کنــد؛ چــرا  ــرار  ــدار و خاطــرات شــهر برق ــا ارزش هــای معنــوی و پای ب

گردشــگران  بــدون هویــت اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوانش هــای مختلــف، شــهرها را از نظــر 
کــرد: پیش نیــاز نقــد اصفهــان نیازمنــد خوانش هــای مختلــف از شــهر  جذاب تــر می کنــد، اضافــه 
ح شــود، جذابیــت بیشــتری بــرای  اســت؛ در واقــع هــر چــه اصفهــان بیشــتر دیــده و خاطراتــش مطــر
گردشــگران دارد. شــهردار اصفهــان افــزود: امســال بــرای اولین بــار همــه عاقه منــدان بــه اصفهــان 
کــه اعتقــاد داشــتند روز اصفهــان در آذر مــاه اســت - در مراســم هفتــه نکوداشــت  - حتــی افــرادی 

اصفهــان شــرکت کرده انــد. قــرار نیســت بــه صــورت مجــزا حرکــت کنیــم؛ بلکــه در نظــر داریــم همگــرا 
گفتمــان جدیــد نیــاز بــه همدلــی  کــه  هم افــزا و هم پیونــد بــا نیــروی مضاعــف شــهر را بســازیم؛ چــرا 

دارد.
گفتمان دانش محوری  در اصفهان    تبیین 

کــرد: هفتــه نکوداشــت اصفهــان، شــروع یــک آغــاز اســت و بایــد در طــول ســال در  وی اظهــار 

گفتمــان  گفتمان ســازی و تولیــد محتــوا زایــش داشــته باشــیم.جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه 
گفتمــان  کردیــم، ادامــه داد: در آینــده ای نزدیــک، ایــن  دانش محــوری را در شــهر اصفهــان تبییــن 
در شــهرهای کشــور تســری می یابــد؛ چــرا  کــه دانش محــوری بایــد تمــام شــهرهای مــا را تحــت تاثیــر 
ــا بیــان اینکــه وقتــی از دانــش صحبــت می شــود ریشــه در آموزه هــای اســامی و  قــرار  دهــد. وی ب
گفــت: شــیخ بهایــی نیــز ترکیبــی از علــم و عمــل، دانایــی و اقــدام، نمــاد تمدن ســازی  علمــی دارد، 
جامعیــت، علــم، فقــه و عرفــان اســت؛ از ایــن رو هفتــه نکوداشــت اصفهــان همزمــان بــا ســالروز تولد 
شــیخ بهایــی اســت. شــهردار اصفهــان افــزود: در هفتــه نکوداشــت اصفهــان، صــورت و ســیرت شــهر 
بازآفرینــی و روح و جســم شــهر پاالیــش مــی شــود. بــرای بازآفرینــی و پاالیــش شــهر، نیــاز اســت شــهر 
کمــک  ــا  ــه م ــد مجهــز شــود و حضــور دانشــمندان و فرهیختــگان در ایــن راســتا ب ــش جدی ــه دان ب

می کنــد.
   حاشیه های افتتاحیه نکوداشت اصفهان...

در مراســم افتتاحیــه نکوداشــت اصفهــان، ابتــدا از خانــواده مرحــوم »مهــران قاضــی«، نی نــواز جوان 
و برجســته اصفهــان کــه به تازگــی بــه دیــار باقــی شــتافت، تجلیــل شــد و لــوح منّقش به آرم یونســکو 
ــه  ــگری ب گردش ــیقی و  ــف موس ــای مختل ــش در عرصه ه ــان حیات ــای وی در زم ــاس تاش ه ــه پ ب
کاشــیکار برجســته، »حســین  خانــواده وی تقدیــم شــد. در ادامــه مراســم از »حســین مصــدق زاده« 
علمــداری« قلــم زن چیره دســت، »مهــدی فروزنــده« خطــاط و هنرمنــد فعــال پیشکســوت، »امــراهلل 
احمدجــو« و »کیومــرث پوراحمــد« دو فیلمســازان بنــام اصفهانــی، »حســام الدیــن ســراج« خواننــده 
محبــوب موســیقی ســنتی و »ابراهیــم گلریــز خاتمــی« خاتم ســاز پیشکســوت تجلیــل به عمــل آمد و 
بــه هــر یــک لــوح ســپاس و جوایــزی بــه رســم یادبــود تقدیــم شــد. در ایــن مراســم کــه بــه همــت مرکــز 
کاخ مــوزه چهل ســتون، چهــره ای باشــکوه بــه  خاقیــت و نــوآوری شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد، 
گرفتــه بــود. اجــرای نمایش هــای خیابانــی توســط بازیگــران ملبــس بــه لباس هــای اصفهــان  خــود 
کهــن و بــازی شــخصیت ها و فیلســوفان اصفهــان قدیــم، ماننــد شــیخ بهایــی، میــر فندرســکی 
جهانگیــر خــان قشــقایی و دیگــر بــزرگان اصفهــان، شــور و هیجانــی بــه ایــن بنــای قدیمــی و 
شــکوهمند عصــر صفــوی بخشــید و حاضــران را بــرای ســاعاتی بــا حــال و هــوای اصفهــان قدیــم 

کــرد.  همــراه 
ــی  ــان طباطبای ــت و پیم ــده پرداخ ــیقی زن ــرای موس ــه اج ــم ب ــن مراس ــان در ای ــی اصفه ــتر مل ارکس
خواننــده جــوان اصفهــان بــا صــدای دلنشــین خــود، تصنیــف مانــدگار و شــوربرانگیز »بــه اصفهــان 
گنبدهــای  کــرد و در ثبــت یــک شــب اردیبهشــتی در زیــر ســقف آســمان شــهر  رو« را تقدیــم حضــار 
فیــروزه ای پیشــقدم شــد. همچنیــن حســام الدیــن ســراج، خواننــده شناخته شــده و برجســته 
ــا  ــت و ب ــی پرداخ کوتاه ــه  ــرای قطع ــه اج ــران ب ــت حاض ــه درخواس ــا ب ــی، بن ــنتی ایران ــیقی س موس

ــان مواجــه شــد. تشــویق پرشــور آن
برگــزار  بســیاری  جنبــی  برنامه هــای  اصفهــان،  نکوداشــت  هفتــه  راســتای  در  اســت  گفتنــی 
کــه از آن جملــه،  برگــزاری همایــش بزرگداشــت شــیخ بهایــی و روز معمــار بــا حضــور پیــروز  می شــود 
ــی شهرســازی و معمــاری وزارت راه و شهرســازی، در 7  ــر شــورای عال ــر و دبی حناچــی، معــاون وزی

اردیبهشــت ماه از ســاعت ۱۶ تــا ۱9 عصــر خواهــد بــود.

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در  رییس 

کنیم باید زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم 

ح شد: در مراسم نکوداشت اصفهان مطر

ا صفهان، موزه بدون سقف است
 هفته نکوداشت اصفهان، سرآغازی برای  تولید محتوا

کمیســیون حمایــت از ســرمایه گذاری، تامیــن مالــی و  رییــس 
توســعه روابــط خارجــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان از فراهــم شــدن 
تولیــد  اســپانیا در  الــدرادوی  مقدمــات ســرمایه گذاری شــرکت 
روغــن زیتــون در اســتان اصفهــان خبــر داد. قاســم علــی جبــاری 

در دیــدار بــا مدیــران ارشــد شــرکت ســرمایه گذاری 
تصریــح  اصفهــان  اتــاق  در  اســپانیا  الــدرادوی 
کــرد: اســتان اصفهــان بــا دارا بــودن زمین هــای 
بــه  می توانــد  صنعتــی  واحدهــای  و  کشــاورزی 
عنــوان مرکــز تولیــد زیتــون منطقــه مرکــزی ایــران 
ــود.  ــناخته ش ــپانیایی ش ــرکت اس ــارکت ش ــا مش ب
وی از آمادگــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ارایــه 

ســرمایه گذاری  جهــت  تســهیل کننده  و  مشــاوره ای  خدمــات 
گفــت:  ایــن شــرکت اســپانیایی در اســتان اصفهــان خبــر داد و 
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  بخش هــای  ســایر  و  حقوقــی  امــور 
در تاشــند بــا همــکاری ســازمان های دولتــی، رونــد تشــکیل 
اســپانیایی  ســرمایه گذاران  ایــن  ســوی  از  اســتان  در  شــرکت 

کمیســیون حمایــت  کــرد:  کنــد. وی خاطرنشــان  تســریع پیــدا 
ــاق  ــی و توســعه روابــط خارجــی ات از ســرمایه گذاری و تامیــن مال
اصفهــان تــاش می کنــد تــا موانــع پیــش روی ســرمایه گذاری 
دولتــی  ســازمان های  همــکاری  بــا  و  شناســایی  را  خارجــی 
کابالروپــردا  آنتونیــو  مارکــو  ســازد.   برطــرف 
بین المللــی  شــرکت  بازاریابــی  و  فــروش  مدیــر 
کارشناســی  گفــت: تیــم  الــدرادو در ایــن جلســه 
شــرکت، پــس از دو ســفر تحقیقاتــی بــه اصفهــان 
کشــت زیتــون و تولیــد روغــن  و بررســی شــرایط 
زیتــون، خواســتار تاســیس شــرکت در اصفهــان 
و آغــاز فراینــد ســرمایه گذاری اســت. وی از تولیــد 
کیلــو زیتــون و تولیــد ۸ میلیــون لیتــر روغــن  ســاالنه ۱۶ میلیــون 
گفــت: تولیــد زیتــون در چنــد  ــر داد و  زیتــون در ایــن شــرکت خب
کشــور اروپایــی انجــام می شــود و مطالعــات ایــن شــرکت نشــان 
کشــت  مهــم  کــز  مرا از  یکــی  اصفهــان می توانــد  کــه  می دهــد 

زیتــون و تولیــد روغــن در منطقــه خاورمیانــه باشــد.

کرد: ح  اتاق بازرگانی اصفهان مطر
سرمایه گذاری شرکت اسپانیایی تولیدکننده روغن زیتون در اصفهان

معــاون ســازمان توســعه تجارت ایــران از تصمیم دولت 
ایــن  از  گفــت:  بــرای رونــق صــادرات طــا خبــر داد و 
پــس، صادرکننــدگان طــا می تواننــد ارزهــای حاصــل 
ــازار آزاد بــه بانک هــا بفروشــند.  خ ب ــا نــر از صــادرات را ب

دولــت  تصمیــم  از  مــودودی  محمدرضــا 
بــرای برداشــته شــدن محدودیــت فــروش 
ســوی  از  طــا  صــادرات  از  حاصــل  ارز 
گفــت: تــا پیــش  صادرکننــدگان خبــر داد و 
از ایــن، براســاس مصوبــه دولــت، بــرای 
صــادرات  وقتــی  طــا،  همچــون  اقامــی 
مکلــف  صادرکننــده  می گرفــت،  صــورت 

طریــق  از  را  کاال  ایــن  فــروش  از  حاصــل  ارز  کــه  بــود 
کشــور برگردانــد؛ بنابرایــن بانک هــا دالرهــای  بانــک بــه 
خ  کــه همــان نــر خ رســمی بانــک مرکــزی  حاصلــه را بــا نــر
ارز مبادالتــی اســت، از صادرکننــده خریــداری می کردنــد 
کــه  و ریــال آن را در ایــران تحویــل می دادنــد؛ در حالــی 

بــا تصمیــم جدیــد دولــت، ایــن محدودیــت برداشــته 
شــده اســت. معــاون ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
گذشــته مجبــور بــود  افــزود: در واقــع، صادرکننــده در 
خ ۳۰۰ تــا  تــا ارز حاصــل از صــادرات طــا را بــا تفــاوت نــر
4۰۰ تومانــی هــر دالر مبادالتــی نســبت بــه 
خ بــازار آزاد بــه بانک هــا بفروشــد و ایــن  نــر
صــادرات  بــرای  صادرکننــدگان  تمایــل 
طــا و ورود ارزهــای حاصــل از صــادرات 
از طریــق مراجــع رســمی شــامل صرافی هــا 
کاهــش مــی داد. وی تصریــح  و بانــک را 
کــه  کراتــی  مذا بــا  اســاس  ایــن  بــر  کــرد: 
گرفــت، مقــرر شــد تــا ایــن شــیوه اصــاح شــود و  صــورت 
گــر صادرکننــده ارز حاصــل از صــادرات خــود را از طریــق  ا
خ  سیســتم بانکــی یــا صرافی هــا بــه فــروش برســاند، نــر
کــه ایــن تصمیــم  کنــد  ارز بــازار آزاد را از بانــک دریافــت 

ــت. ــده اس ــاذ ش ــال 94 اتخ ــر س اواخ

اخبار کوتاه 

ارتباط بهارستان و شاهین شهر با مترو 

 سال ۱۴۰۰ 
سال متروی اصفهان

گفــت:  معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــی اصفهــان  ــا ســال ۱4۰۰ ارتبــاط ریل پیش بینــی می شــود ت
بــا شــهرهای اطــراف برقــرار شــود تــا ظرفیــت پایــداری بــرای 
اصفهــان و شــهرهای اطــراف ایجــاد شــود. علیرضــا صلواتــی 
بــه امضــای تفاهم نامــه شــرکت چینــی بــرای بهره بــرداری 
داشــت:  اظهــار  و  کــرد  اشــاره  شاهین شــهر  متــروی  از 
سیاســتگذاری بــرای شــهرهای اطــراف اصفهــان مبنــی بــر 
کــه ایــن امر مــورد توجه  ارتبــاط ریلــی بــا ایــن کانشــهر اســت 
گرفتــه اســت. وی بــا بیــان اینکــه بــرای  دولــت نیــز قــرار 
اصفهــان در شــمال ارتبــاط بــا شاهین شــهر را داریــم کــه خط 
کیلومتــر طراحــی شــده اســت، افــزود:  متــرو بــه طــول ۱9.۸ 
ایــن خــط تــا میــدان اســتقال امتــداد خواهــد اشــت. معــاون 
حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان همچنیــن 
اتصــال  و  فوالشــهر   - اصفهــان  ریلــی  خــط  بــه  اشــاره  بــا 
 آن بــه خــط ســه متــرو اصفهــان ابــراز داشــت: خــط ریلــی 
طراحــی  دســت  در  نیــز  نجف آبــاد   - اصفهــان 
ختــم  اصفهــان  ســه  یــا  دو  خــط  بــه  و  اســت 
متــروی  شــدن  اجرایــی  بــه  اشــاره  بــا  وی   می شــود. 
گفــت: ایــن پــروژه در دســت  اصفهــان - بهارســتان نیــز 
 ۱۵ طــول  بــه  آن  مســیر  زیرســازی  عملیــات  و  اجراســت 

اســت. انجــام  حــال  در  کیلومتــر 

نصب کنتور هوشمند آب در شهرکرد
دســتگاه  ازســاخت  تــوان«  »البــرز  مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
کنتــور هوشــمند آب بــا قابلیــت پیــش پرداخــت و ذخیــره اطاعــات 
مشــترکین خبــرداد. سیدرســول البــرزی بــا اشــاره بــه بزرگ تریــن 
مزیــت ایــن دســتگاه یعنــی پیــش پرداخــت بــودن آن، تصریــح کــرد: 
ــا سیســتم های بانکــی مقــدار آب مــورد  کارت ی مشــترکین از طریــق 
نیــاز خــود را از شــرکت آب و فاضــاب خریــداری کــرده کــه کــد شــارژی 
کــردن  گفــت: مشــترکین بــا وارد  در اختیــار آن هــا قــرار می گیــرد. وی 
کــد در کنتــور، آب مــورد نیــاز خــود را دریافــت می کننــد و با تمام شــدن 
کنتــور بــه صــورت خــودکار  میــزان آب خریــداری شــده دریچه هــای 
کنتــور  ع جــوان بــا اشــاره بــه برتــری ایــن  بســته می شــود. ایــن مختــر
کامــل هزینه هــای  کنتورهــای موجــود در بــازار حــذف  نســبت بــه 
کامــل هزینه هــای  خریــد، چــاپ، صــدور و توزیــع قبــوض، حــذف 
مربــوط بــه مأموریــن قرائــت و مأموریــن قطــع و وصــل، صرفه جویــی 
چشــم گیر در مصــرف آب، حــذف مشــکل بســیار بــزرگ ادارات آب 
در وصــول مطالبــات و مدیریــت و ســازماندهی بخشــی از آب هــای 
کنتــور هوشــمند برشــمرد.  بــدون در آمــد را از جملــه مزیت هــای ایــن 
کــرد: طبــق قــراردادی بــا اداره آب و فاضــاب اســتان  وی تصریــح 
گفتــه  کــه بــه  کنتــور بــه صــورت آزمایشــی در شــهرکرد نصــب شــد   ۱۰
کنتــرل در  کرده انــد  کنتــور هوشــمند اســتفاده  کــه از ایــن  مشــترکینی 
مصــرف بــه علــت پیش پرداخت بــودن آن و عــدم مراجعه مأمورین 

کنتــور بــوده اســت. قرائــت بــه درب منــازل از مزیت هــای ایــن 

حتما بخوانید!
3 ورود 8 ایرباس به ایران سه شنبـــــه  7 اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 139 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

با مصوبه دولت
محدودیت فروش ارز صادرات طال لغو شد



برق رسانی به بزرگ ترین پروژه 
مبلمان شهری اصفهان

مجموعــه تجــاری اداری چهــار بــاغ بــاال )پــروژه مبلمــان 
شــهری( بــا مشــارکت شــهرداری منطقــه ۵ اصفهــان و بــا 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرای اج ــد. ب ــدار ش ــگاوات برق ــت ۲ م ظرفی
کیلومتــر مســیرخیابان توحیــد از ســه راهــی دانشــگاه تــا   ۲
کابل گــذاری  کیلومتــر  نظــر حفــاری و ۸  ابتــدای خیابــان 
مدیــر  معتمدی فــرد،  محســن  مهنــدس  اســت.  شــده 
گفــت: بــرای برقــدار  امــور بــرق جنــوب غــرب در این بــاره 
از  جدیــدی  فیــدر  واحــدی،   ۱۴۰ مجموعــه  ایــن  شــدن 
ــا اجــرای پــروژه  پســت دانشــگاه اصفهــان احــداث شــده و ب
نیــز  آینــده  در  مشــترکان  پذیــرش  بــرای  ظرفیت ســازی 
کاهــش  کــرد: بــه منظــور  گردیــده اســت. وی تصریــح  فراهــم 
ــوار  گ ــروژه وپیشــگیری از رخدادهــای نا مشــکالت اجــرای پ
در خیابــان توحیــد از تمامــی عناصــر تبلیغاتی و اطالع رســانی 
و  اســت  اســتفاده شــده  گاه ســازی  آ و همــه ظرفیت هــای 
در  برق رســانی  مطلــوب  خدمــات  زمــان،  کوتاه تریــن  در 
اختیــار شــهروندان بــا هماهنگــی پلیــس راهــور و شــهرداری 
داشــت:  اظهــار  معتمدی فــرد  گرفــت.  قــرار   ۵ منطقــه 
برق رســانی بــه ۱۲۱ بــاب مغــازه تجــاری و ۱۵ واحــد اداری، 
کــه بــه طــور قطــع بــا  نیازمنــد ظرفیت ســازی جدیــد بــود 
ــن  ــی ای کیلوولت ــزار  ــت های ۶۳ ه ــت پس ــودن ظرفی ــل ب کام
منطقــه می بایــد از پســت های هم جــوار تامیــن بــرق صــورت 
کــرد: اجــرای پــروژه یــاد شــده در بافت  کیــد  می گرفــت. وی تا
ــوردار  ــژه ای برخ ــیت وی ــان از حساس ــاری اصفه ــنتی وتج س
کاهــش مســیر بســیاری از مشــکالت برداشــته  کــه بــا  بــود 
کــه حفــظ و رعایــت مبلمــان شــهری نیــز بــه  شــد؛ بــه طــوری 
ــان  ــا پای ــه ت ک ــده شــده اســت و امیــد اســت  ــی در آن دی خوب
کنتورهــای مجموعــه  اردیبهشــت ماه ایــن پــروژه اتمــام و 

نصــب شــود.

کرمان  کبانان شــهرداری   تجلیل از پا
گفــت: همــه  کبانــان خبــر داد و  کرمــان از تجلیــل از پا شــهردار 
مــا بایــد بــه عنــوان یــک فــرد در جامعــه به مســئولیت خــود در 
کیــزه نگــه  قبــال محافظــت از طبیعــت، محیــط زیســت و پا
کــرد:  کنیــم. علــی بابایــی اظهــار  داشــتن شــهر درســت عمــل 
گل  کارگــر بــا اهــدای هدیــه و  کار و  در نخســتین روز از هفتــه 
کرمــان تجلیــل شــد. وی بــا  کبانــان شــهرداری  از زحمــات پا
کیزکــی شــهر و محیــط زیســت  کبانــان بــرای پا بیــان اینکــه پا
کــه شــایان تقدیــر اســت  شــهری زحمــات فراوانــی می کشــند 
کــه  کــرد: امــا شــرایط ایــده آل زمانــی محقــق می شــود  اظهــار 
کــدام از مــا بــه عنــوان یــک فــرد در جامعــه بــه مســئولیت  هــر 
و  زیســت  و محیــط  از طبیعــت  قبــال محافظــت  در  خــود 
کیــزه نگــه داشــتن زمیــن درســت عمــل و در ایــن زمینــه  پا

کنیــم. مســئوالنه برخــورد 

اخبار کوتاه

تجلیل از کمیته امداد چادگان
کمیتــه امــداد  کارگــروه اشــتغال چــادگان از  در جلســه 
ایــن شهرســتان بــه عنــوان دســتگاه برتــر در زمینــه 
گــزارش روابــط عمومــی  بــه  اشــتغال تجلیــل شــد. 
خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  اطالع رســانی  و 
کمیتــه امــداد چــادگان بــا  اســتان اصفهــان، مدیــر 
ــدار  ــه ایجــاد اشــتغال پای ــه ضــرورت توجــه ب اشــاره ب
گفــت: بــه منظــور  بــرای مددجویــان تحــت حمایــت 
توانمندســازی مددجویــان و ایجــاد اشــتغال بــرای 
و  جامعــه  در  کار  و  کســب  فضــای  توســعه  و  آن هــا 
پتانســیل های موجــود در شهرســتان  بــه  توجــه  بــا 
و  مددجویــان  اختیــار  در  اشــتغالزایی  تســهیالت 
مســتعدین اشــتغال ایــن شهرســتان قــرار داده شــده 
گذشــته  اســت. حمیدرضــا طاهــری افــزود: در ســال 
بالــغ بــر ۲۸ میلیــارد و 7۶۰ میلیــون ریــال تســهیالت 
در  اشــتغال  متقاضــی  نیازمنــدان  بــه  اشــتغالزایی 
خاطرنشــان  وی  اســت.  شــده  پرداخــت  چــادگان 
اشــتغالزایی  منظــور  بــه  تســهیالت  ایــن  کــرد: 
ــاورزی  کش ــروری،  ــای دامپ ــان و در زمینه ه مددجوی
آنــان  بــه  نیــز خدماتــی  و  صنایــع دســتی، صنعتــی 
کارگــروه  گفتنــی اســت در جلســه  گــذار شــده اســت.  وا
کــه بــه ریاســت فرمانــدار شهرســتان  اشــتغال چــادگان 
امــداد در زمینــه  کمیتــه  از اقدامــات  تشــکیل شــد، 
اشــتغال مددجویــان تحــت حمایــت و نیازمنــدان بــا 

اهــدای لــوح تقدیــر قدردانــی شــد.

کرام ایتام  ح های ا  اجرای طر
و محسنین در خوانسار

گفــت: بیــش از ۵۴۰  کمیتــه امــداد شهرســتان خوانســار  مدیــر 
ح هــای  طر قالــب  در  خوانســار  نیکــوکاران  و  خیــران  از  نفــر 
کمــک می کننــد. بــه  کــرام ایتــام و محســنین بــه نیازمنــدان  ا
کمیتــه امــداد امــام  گــزارش روابــط عمومــی و اطــالع رســانی 
ــن  ــی در ای ــر محمدصالح کب ــان، ا ــتان اصفه ــی)ره( اس خمین
کــرام و ۲۵۰  ح ا گفــت: ۵۰ نفــر از ایتــام در قالــب طــر خصــوص 
ح  نفــر از فرزنــدان مددجویــان تحــت حمایــت در قالــب طــر
محســنین از حمایت هــای مالــی و معنــوی ۵۴۵ نفــر از خّیــران 

نیکــوکار بهره منــد هســتند. 
بــر ۲  بالــغ  گذشــته  ســال  در  نیکــوکار  حامیــان  افــزود:  وی 
میلیــارد ریــال بــه صــورت نقــد و ۱ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون 
کاال در قالــب ســبد غذایــی و  ریــال بــه صــورت غیرنقــدی و 
کــرام ایتــام و محســنین  ح هــای ا جهیزیــه بــه مشــموالن طر
اضافــه  خوانســار  امــداد  کمیتــه  مدیــر  کرده انــد.  پرداخــت 
ــان نیکــوکار نســبت  ــران و حامی کمک هــای نقــدی خی ــرد:  ک
بــه ســال 9۳ از رشــد ۱۰۲ درصــدی و کمک هــای غیرنقــدی از 

رشــد ۴۰ درصــدی برخــوردار بــوده اســت.

اخبار کوتاه

حســین ابراهیمــی ناغانــی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری به عنــوان ســال   ۱۳9۵
کــرد:  اظهــار  عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــادی 
امســال اقدامــات جدی تــری جهــت تحقــق اهــداف و 
کار شــورای دوره چهــارم بــه مــردم شــریف  گــزارش  اعــالم 

می پذیــرد.  انجــام  شاهین شــهر 
ساختار سازمانی شهرداری

بیــان  بــا  شاهین شــهر  اســالمی  شــورای  عضــو 
شاهین شــهر  شــهرداری  ســازمانی  ســاختار  اینکــه 
و  طراحــی  تخصصــی  کمیتــه  و  کمیســیون ها  بــا 
ادامــه  اســت،  شــده  انجــام  وظایــف  تقســیم بندی 
داد: امســال در نظــر داریــم حیطــه وظایــف هــر بخــش 
غنی تــر  و  عملیاتی تــر  را  شاهین شــهر  شــهرداری  در 
ح  طــر معاونــت  نمونــه  به عنــوان  کنیــم؛  واقعی تــر  و 
شــهرداری  ســرمایه گذاری  کمیتــه  و  برنامه ریــزی  و 
ظرفیت هــای  صرفــا  کــه  تالشــیم  در   ، شاهین شــهر 
جــذب  کار  و  رصــد  را  شــهر  بــرای  ســرمایه گذاران 

کنــد. پیگیــری  و  تدویــن  را  ســرمایه گذار 
مشاغل مزاحم شهری

و  محــوری  پروژه هــای  از  بعضــی  کــرد:  تصریــح  وی 
مشــاغل  و  صنعتــی  منطقــه  جملــه  از  شــهر،  اساســی 
بــوده  شــورا  اعضــای  دغدغــه   از  کــه  شــهری  مزاحــم 
زیــادی خواهیــم  انجــام آن امســال اصــرار  بــر  اســت و 

شــورای  دوره  ســوم  ســال  از  عبــور  وجــود  بــا  داشــت، 
از  تالشــیم  در  لــذا  زمین مانــده؛  بــر  بالتکلیــف  چهــارم 
ایــن  تحقــق  جهــت  شهرســتان  ظرفیت هــای  تمامــی 
ویــژه  اهتمــام  شاهین شــهر  شــهروندان  دیریــن  آرزوی 
داشــته باشــیم. عضــو شــورای اســالمی شــهر شاهین شــهر 
ــه  ــود اینک ــهر باوج ــروی شاهین ش ــروژه مت ــد: پ ــادآور ش ی
انجــام هزینــه فــاز یــک و طراحــی آن بــا ســرعت و برنامــه 
پیــش  چنــدان  کنــون  هم ا امــا  اســت،  تدوین شــده 
نمــی رود و در نظــر داریــم تیمــی خــاص جهــت تســریع 
 در رونــد اجــرای ایــن پــروژه به طــور تخصصــی ایجــاد

کنیم.  
روی  را  خــود  تمرکــز  و  برنامه ریــزی  افــزود:  وی   
ظــرف  کثــر  حدا کــه  نیمه تمــام  شــاخص  پروژه هــای 
برســند،  بهره بــرداری  بــه  آینــده  ســال  یــک  مــدت 
فرهنگســرای  کمپینگ هــا،  ماننــد  گذاشــته ایم؛ 
فــاز اول میــدان ســمبلیک، خانــه دانــش و  خانــواده، 
کــرد: بــا توجــه  خالقیــت و خانــه هنــر.  ابراهیمــی تصریــح 
ع و نیــاز محیــط شــهری ایجــاد یــک  بــه اهمیــت موضــو
کــودکان بــا همــکاری بخش  پــارک فنــاوری و پــارک ویــژه 

کار  خصوصــی بــرای شــهر شاهین شــهر امســال در دســتور 
گرفتــه  برنامه هــای شــورای اســالمی شاهین شــهر قــرار 
کشــور  اســت؛ شاهین شــهر از بافرهنگ تریــن شــهرهای 

قلمــداد می شــود. شــهر و مــردم باســواد دارای مطالبــات 
فرهنگــی  اســتانداردهای  و  هســتند  باالیــی  فرهنگــی 

می کننــد. جســت وجو  را  متعالــی 
تصمیم  گیری های فرهنگی

وی ادامــه داد: بــاغ بانــوان شاهین شــهر، دارای ظرفیــت 
و  بانــوان  از  بســیاری  و می توانــد  اســت  زیــادی  بســیار 
خانواده هــا را جهــت افزایــش فرهنــگ در ابعــاد مختلــف 
کنــد؛ امــا متاســفانه بیشــتر از 7۰ درصــد بانــوان  ترغیــب 
مکانــی  و  بــاغ  چنیــن  وجــود  از  اصــال  شاهین شــهری 
بی اطــالع هســتند، چــه برســد بــه برنامه هــای اجرایــی 
مدیریــت  در  خــالق  تفکــر  نداشــتن  روی  از  لــذا  آن؛ 
ایــن مکان هــا، ایــن بــاغ بــه یــک پــارک صــرف بانــوان 

اســت.  تبدیل شــده 
ســرمایه های  داشــتن  بــا  شاهین شــهر  شــهر  متاســفانه 
تصمیم گیری هــای  در  انســانی  متخصــص  بــزرگ 

نــدارد. نقشــی  هیچ گونــه  فرهنگــی 
کرد: امســال در نظر داریم با اســتفاده از   ابراهیمی اظهار 
نیروهــای متخصــص جهت رصــد و تدوین ظرفیت های 
بالقــوه فرهنگــی شــهر و اســتفاده از پتانســیل نخبــگان 
حتــی  و  شــهر  معرفــی  جهــت  مختلــف  رشــته های  در 
تدویــن برنامه هــای میــان مدیــران در امــور فرهنگــی و 
 ورزشــی نقــش بســزایی در حــوزه رشــد فرهنگــی شــهر ایفــا

 بکنیم.

عضو شورای اسالمی شاهین شهر:

پارک فناوری در شاهین شهر ایجاد خواهد شد

در  اصفهــان  گفــت:  اصفهان پــژوه  و  دانشــگاه  اســتاد 
جایــگاه  تمــدن  و  فرهنــگ  هنــری،  علمــی،  زمینه هــای 
هفتــه  مراســم  در  یقینــی  حســین  دارد.  دنیــا  در  خاصــی 
نکوداشــت اصفهــان بــا اشــاره بــه جایــگاه شــهر اصفهــان در 

کــرد: ایــن شــهر جایــگاه  ایــران و دنیــا اظهــار 
از  کــه  اســت  تمدنــی  و  فرهنــگ  هنــر،  علــم، 
کنــون مفاخــر و دانشــمندان  گذشــته تا ســالیان 
وی  اســت.  کــرده  عرضــه  دنیــا  بــه  را  زیــادی 
افــزود: شــیخ بهایــی یکــی از اســطوره های شــهر 
کــه هرچنــد زادگاهــش در عامــل  اصفهــان اســت 
لبنــان بــوده، امــا پــس از ســختی های فراوانــی 

ــد، ابتــدا  ــه جــان خری ــم آن زمــان ب کــه توســط حکومــت ظال
بــه همــدان و ســپس وارد شــهر اصفهــان شــد. یقینــی بــا بیــان 
کــرد:  کامــل اســت تصریــح  اینکــه شــیخ بهایــی یــک انســان 
کــه هــم  شــیخ بهایــی، شــخصیتی منحصربه فــرد اســت؛ چــرا 
ــوم ریاضــی و  ــوم فقهــی تبحــر داشــت و هــم عل ــه  عل در زمین

معمــاری را بــه خوبــی می دانســت. او یکــی از شــاعران بنــام 
دوران قاجــار نیــز بــه شــمار می رفــت. ایــن اســتاد دانشــگاه 
گفــت:  کــرد و  بــه توصیــف ابنیــه تاریخــی اصفهــان اشــاره 
مســجد امــام)ره( و مســجد شــیخ لطــف اهلل از شــاهکارهای 
گنبدهــای ایــن دو  کــه  شــیخ بهایــی اســت 
مســجد بــا ظرافــت خاصــی ســاخته شــده؛ بــه 
کــه اســتحکام مســجد امــام)ره( بــه  گونــه ای 
پیــش  از  بیــش  اطــراف  مناره هــای  وســیله 

تقویــت شــده اســت.
بناهــای  از  بســیاری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تخریــب  الســلطان  ظــل  توســط  اصفهــان 
آنکــه  دلیــل  بــه  شــخص،  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  شــد، 
روی  از  و  شــود  زمــان  آن  شــاهان  از  یکــی  نمی توانســت 
حســادت زیــاد، دســتور داد بیشــتر بناهــای تاریخــی را در ایــن 
کننــد؛ امــا خوشــبختانه او نتوانســت عمــارت  شــهر تخریــب 

ببــرد. بیــن  از  را  بــاغ چهلســتون  و  قاپــو  عالــی 

گفــت: مــن هنگامــی  رییــس جمهــور آفریقــای جنوبــی 
گردشــگر  یــک  عنــوان  بــه  بــروم، قطعــا  ایــران  از  کــه 
کــرد و پیشــنهادم  دوبــاره بــه اصفهــان ســفر خواهــم 
کــه قطعــا اصفهــان را بــه  بــه مــردم نیــز همیــن اســت 

نادیــده  گردشــگری  شــهر  یــک  عنــوان 
دوشــنبه  روز  زومــا«  کــوب  »جا نگیرنــد. 
جهــان  نقــش  میــدان  از  بازدیــد  هنــگام 
کاخ  دیــدن  کــرد:  اظهــار  چهلســتون  و 
باشــکوه چهلســتون و پــس از آن میــدان 
نقــش جهــان قطعــا موجــب شــکوه یــک 
انســان می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 

جهــان  نقــش  میــدان  در  موجــود  ســاختمان های 
و  داشــته  ســاختش  بــرای  خاصــی  فلســفه  هرکــدام 
میــدان  یــک  فقــط  واقــع  در  جهــان،  نقــش  میــدان 
کــه قــرار اســت فقــط  نیســت، افــزود: تصــور مــن ایــن بــود 
کــردم،  کــه بازدیــد  یــک میــدان ببینــم؛ امــا هنگامــی 

کــه تک تــک بناهــای موجــود در ایــن  متوجــه شــدم 
کــه شــما این  میــدان دارای فلســفه ای اســت و هنگامــی 
گرفتــن  کنــار هــم قــرار  مســجد باشــکوه را می بینیــد، در 
رییــس جمهــور  را متوجــه می شــوید.  فلســفه  و  دیــن 
هنگامــی  مــن  گفــت:  جنوبــی  آفریقــای 
عنــوان  بــه  قطعــا  بــروم،  ایــران  از  کــه 
گردشــگر دوبــاره بــه اصفهــان ســفر  یــک 
کــرد و پیشــنهادم بــه مــردم نیــز  خواهــم 
کــه قطعــا اصفهــان را بــه  همیــن اســت 
نادیــده  گردشــگری  شــهر  یــک  عنــوان 
اینکــه  کــرد:  اضافــه  زومــا  نگیرنــد. 
بــی راه  اســت،  توریســتی  شــهر  اصفهــان  می گوینــد 
نیســت و بایــد بــرای شــکوه بــه دیــدن ایــن آثــار بیاییــم. 
وی ادامــه داد: مــن از رییــس جمهــور روحانــی، دکتــر 
ــه  ــن هم ــد از ای ــرای بازدی ــه ب ک ــم  ــکر می کن ــور تش زرگرپ

آورنــد. بــه عمــل  را  الزم  شــکوه هماهنگــی 

رییس جمهور آفریقای جنوبی:
کرد گردشگر، دوباره به اصفهان سفر خواهم  به عنوان 

استاد دانشگاه و اصفهان پژوه:
اصفهان جایگاه فرهنگ، علم و تمدن است

حتما بخوانید!
سه شنبـــــه  7  اردیبهشت ماه 41395 تجلیل از پاکبانان شهرداری کرمان 

ـــمـــاره 139 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350100049 شماره پرونده: 9409980350100508

شــماره بایگانــی شــعبه : 940602تاریــخ تنظیــم: 1395/01/31 مشــخصات محکــوم 
لــه ردیــف 1 نــام :حســین  نــام خانوادگــی : شــکاری نــام پــدر: فتــح الــه  نشــانی: 
اصفهــان – خیابــان هاتــف – حــد فاصــل آتــش نشــانی و بانــک مســکن – فروشــگاه 
کدپســتی 8155634761   مشــخصات محکــوم علیهــم  لــوازم خانگــی نجــاران بــه 
ردیــف 1- نــام: حســن نــام خانوادگــی : صیــادی هنــرور  نــام پــدر: غالمرضــا نشــانی: 
مجهــول المــکان 2- نــام: وحیــد  نــام خانوادگی:مغزیــان  نشــانی : مجهــول المــکان 
ــماره  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب در خواس ــی بموج ــمه تعال ــه: بس ــوم ب محک
9510090350100278 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409970350101761 محکــوم 
بابــت  ریــال   180/000/000 مبلــغ  پرداخــت   -1 بــه  محکومنــد  متضامنــا  علیهمــا 
اصــل خواســته بــا نضمــام خســارت تاخیــر تادیــه بــر مبنــای نــرخ تــورم از تاریــخ 
 -2 مرکــزی  بانــک  اعالمــی  شــاخص  اســاس  بــر  وصــول  زمــان  تــا   1393/7/25
پرداخــت مبلــغ 6/250/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ 880/000 ریــال 
ــال  ــه 3- پرداخــت مبلــغ 9/000/000 ری گهــی در حــق محکــوم ل بابــت هزینــه نشــر آ
بابــت حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت. ) ضمنــا رای صــادره غیابــی اســت( 
محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای  بموقــع اجــرا 
کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم  کنــد  پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 
بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال  ظــرف ســی روز 
ــه  ــه ب ک ــدی  ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی منق
هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
ــزد  ــه او بــه هــر نحــو ن ک کلیــه اموالــی  ــور و  همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذک
کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و  اشــخاص ثالــث دارد و 
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس دع
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
کامــل صــورت  محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون  انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف 
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی 
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
ــون نحــوه اجــرای  ــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قان کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد ب
محکومیــت مالــی 1394( شــماره: 2844/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 

1 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – حمیــد رضــا ناظمــی 

گهی ابالغ آ
پرونــده:9509980359900026  شــماره  نامــه:9510110359900042  شــماره 
در  اینکــه  بــه  نظــر  تنظیــم:1395/01/17  تاریــخ  شــعبه:950026  بایگانــی  شــماره 
قــای محمــد رضــا آتــش پنجــه خیــاط فرزنــد محمــد  کالســه 950026 ب 20 آ پرونــده 
ع  ــرو ــق نامش ــال از طری ــل م ــوان و تحصی ــل عن ــرداری و جع کالهب ــه  ــت ب ــم اس مته
بــه واســطه مجهــول  کــه  حســب شــکایت خانــم مریــم غالمــی فرزنــد عبدالعلــی 

ــذا  ــه نامبــرده میســر نمــی باشــد ل ــودن و عــدم دسترســی جهــت ابــالغ ب المــکان ب
کیفــری  مقتضــی اســت دســتور فرماییــد برابــر مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی 
کثیــر االنتشــار  گهــی در یکــی از روزنامــه هــای  متهــم ظــرف یکمــاه از تاریــخ نشــر آ
بــه ایــن شــعبه مراجعــه نمایــد درج و نســخه ای از روزنامــه را جهــت بهــره بــرداری 
قضایــی بــه ایــن مرجــع ارســال نماینــد ضمنــا حضــور متهــم جهــت ادای توضیــح 
ــرای  ــعبه 20 دادس ــرس ش ــف بازپ ــماره:2102/ م ال ــت. ش ــی اس ــعبه الزام ــن ش در ای

عمومــی و انقــالب اصفهــان – خــوش اخــالق

گهی احضار متهم آ
ایــراد  اتهــام  بــه  شــعبه  ایــن   950036 شــماره  پرونــده  در  فــر  آذر  فرهــاد  قــای  آ
بــر  وســیله  ایــن  بــه  داریــد.  قــرار  اســت  تعقیــب  تحــت  توهیــن  و  عمــدی  جــرح 
شــود  مــی  ابــالغ  شــما  بــه  کیفــری  دادرســی  آییــن  قانــون   174 مــاده  اســاس 
گهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید ، در غیــر ایــن  ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آ
مــی  نظــر  اظهــار  و  رســیدگی  موضــوع  بــه  مقــرر  مهلــت  انقضــاء  پــس  صــورت 
انقــالب و  الــف دادیــار شــعبه 38 دادســرای عمومــی  : 2106/ م   شــود. شــماره 

 اصفهان

گهی ابالغ آ
پرونــده:9409980351500101  شــماره  ابالغیــه:9510100351500831  شــماره 
خــواه  نظــر  تجدیــد  تنظیــم:1395/01/26  تاریــخ  شــعبه:940112  بایگانــی  شــماره 
کرمانپــور فرزنــد فتــح ا... دادخواســت تجدیــد نظــر از حکــم صــادره در ایــن  علــی 
حســن  فرزنــد  نظــارت  عبدالحســین  خوانــده  نظــر  تجدیــد  طرفیــت  بــه  دادگاه 
علــی  و  بهارســتان  عمــران  شــرکت  و  برهانــی  حــوری  خانــم  و  طبایــی  محمــود  و 
طبایــی تقدیــم و نامبــرده را مجهــول المــکان اعــالم نمــوده اســت. بدینوســیله 
گــردد تــا تجدیــد نظــر خوانــده ظــرف  کثیراالنتشــار درج مــی  مراتــب در روزنامــه 
و  حاضــر  دادگاه  ایــن  در  وی  بــه  خواهــی  نظــر  تجدیــد  ابــالغ  جهــت  روز   12
نســخه ثانــی دادخواســت تجدیــد نظــر خواهــی و ضمائــم پیوســت بــه نامبــرده 
ایــن  تقدیــم  را  خــود  دفاعیــه  الیحــه  اعتــراض  بــه  پاســخ  در  تــا  گــردد  تحویــل 
حقوقــی دادگاه   15 شــعبه  دفتــر  مدیــر  الــف  م    /2107 شــماره:  نمایــد.   دادگاه 

 اصفهان

گهی ابالغ آ
پرونــده:9409980351000102  شــماره   9510100351001037 ابالغیــه:  شــماره 
گهــی هــای  آ پیــرو  تاریــخ تنظیــم:1395/01/28  بایگانــی شــعبه: 940125  شــماره 
قــای / خانــم فاطمــه حمیــدی  منتشــره در جرایــد بدینوســیله بــه محکــوم علیــه آ
گــردد چــون  کــه مجهــول المــکان مــی باشــند ابــالغ مــی  مقــدم و حمیــد رضــا نظــری 
ــغ یکصــد و  ــه پرداخــت مبل وفــق دادنامــه شــماره 9409970351001341 محکــوم ب
شــانزده میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته ، مبلــغ ســه میلیــون و هشــتصد و پانــزده 
ــار  ــتاد و چه ــد و هش ــون و نهص ــه میلی ــغ س ــی و مبل ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــزار ری ه
هــزار ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل در ایــن مرحلــه و پرداخــت خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ چــک 065095 مــورخ 1394/2/20 لغایــت اجــرای حکــم بــر اســاس 
شــاخص تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی در حــق محکــوم لــه شــرکت اعتبــاری 
کوثــر مرکــزی و پرداخــت نیــم عشــر در حــق صنــدوق دولــت شــده ایــد ظــرف ده روز 
گهــی مهلــت داریــد نســبت بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه اقــدام نماییــد  از انتشــار ایــن آ
در غیــر اینصــورت دایــره اجــرای احــکام طبــق مقــررات نســبت بــه وصــول مطالبــات 
بــا هزینــه اجرایــی اقــدام خواهــد نمــود. شــماره:2155/ م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 10 

ــان ــن فرهادی ــان – محس ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق دادگاه عموم

گهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح( )آ
شــماره نامــه: 9510110351000094 شــماره پرونــده:9409980351000616 شــماره 
کالســه 940690  ــده  ــی شــعبه : 940690 تاریــخ تنظیــم:1395/01/21 در پرون بایگان
کل منابــع طبیعــی  قــای اداره  ح 10 شــعبه دهــم دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان آ
و آبخیــز داری اصفهــان نســبت بــه دادنامــه شــماره 9409970351001727 مــورخ 
کــه تجدیــد نظــر  از آنجایــی  19/10/1392 تجدیــد نظــر خواهــی نمــوده اســت و 
ــد نظــر خوانــده فتــح  ــد نظــر خواهــی تقدیمــی تجدی خــواه در دادخواســت تجدی
نشــر  تقاضــای  و  اســت  نمــوده  اعــالم  المــکان  مجهــول  را  مهیــاری  انصــاری  الــه 
گهــی نمــوده اســت لــذا دفتــر شــعبه بــا تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی  آ
ــور  ــده مذک ــد نظــر خوان ــا تجدی ــد ت ــد منتشــر میکن ــی مراتــب را در یکــی از جرای مدن
گهــی در روزنامــه بــه دفتــر شــعبه مراجعــه و بــا  ظــرف مهلــت ده روز پــس از انتشــار آ
اعــالم نشــانی خــود نســخه ثانــی دادخواســت تجدیــد نظــر خواهــی و ضمایــم آن را 
ــده  ــده پرون ــالم ش ــت اع ــای مهل ــس از انقض ــورت پ ــن ص ــر ای ــرد در غی ــل بگی تحوی
کیفیــت موجــود بــه دادگاه محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان ارســال خواهــد  بــا 

 شد /. 
شــماره : 2153/ م الــف مدیــر دفتــر شــعبه دهــم دادگاه حقوقــی اصفهــان – محســن 

فرهادیان

گهی ابالغ آ
شماره ابالغیه: 9510100351000999

شــماره پرونــده: 9409980351000830شــماره بایگانــی شــعبه: 940934 تاریــخ 
کی فاطمــه ســلیمانی دهقــی  دادخواســتی  تنظیــم: 1395/01/26 خواهــان / شــا
ع و سوســن  بــه طرفیــت خوانــده / متهــم مصطفــی پــور ســعادت و ســعید جبــار زار
مقصــودی و ســید مرتضــی ســهل آبــادی و وحیــد پــور قدیــری بــه خواســته الــزام 
بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک و مطالبــه خســارت دادرســی تقدیــم دادگاه هــای 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 10  عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده 
چهاربــاغ  خ   – اصفهــان  در  واقــع  اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه 
کل اســتان اصفهــان – طبقــه  بــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری 
ــه  ک گردیــده  کالســه  9409980351000830ثبــت  2 اتــاق شــماره 212 ارجــاع و بــه 
وقــت رســیدگی آن 1395/04/14 و ســاعت 12:30 تعییــن شــده اســت.  بــه علــت 
کی و بــه تجویــز  مجهــول المــکان بــودن خوانــده / متهــم ودرخواســت خواهــان / شــا
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و 
گهــی مــی شــود  کثیراالنتشــار آ دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
گهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و  تــا خوانــده / متهــم پــس از نشــر آ
ــم را دریافــت و  کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائ ضمــن اعــالم نشــانی 
گــردد. شــماره: 2157/ م الــف منشــی  در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 
دادگاه حقوقــی شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – فرشــته 

ــمی ــین هاش حس

گهی ابالغ آ
شماره ابالغیه: 9510106839200242

تاریــخ   950019 شــعبه:  بایگانــی  9509986839200019شــماره  پرونــده:  شــماره 
بــه  دادخواســتی  زاده   جوهــری  علــی  کی  شــا  / خواهــان   1395/01/23 تنظیــم: 
طرفیــت خوانــده / متهــم محســن اســماعیلیان موســی آبــادی بــه خواســته مطالبــه 
هــای  دادگاه  تقدیــم  خســارت  مطالبــه  و  خواســته  تامیــن  و  دادرســی  خســارت 
ــعبه 16  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک ــوده  ــان نم ــتان اصفه ــتان شهرس ــی شهرس عموم
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال 

کل اســتان اصفهــان – طبقــه ســوم  – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری 
کــه  گردیــده  کالســه  9509986839200019ثبــت  اتــاق شــماره 312 ارجــاع و بــه 
وقــت رســیدگی آن 1395/03/30 و ســاعت 10:30 تعییــن شــده اســت.  بــه علــت 
کی و بــه تجویــز  مجهــول المــکان بــودن خوانــده / متهــم ودرخواســت خواهــان / شــا
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و 
گهــی مــی شــود تا  کثیراالنتشــار آ دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
گهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن  خوانــده / متهــم پــس از نشــر آ
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت  اعــالم نشــانی 

گــردد.  مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 
عمومــی  دادگاه   16 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  دفتــر  مدیــر  الــف  م   /2104 شــماره: 

راد فهیمــی   – اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 

گهی ابالغ آ
شماره ابالغیه: 9510100350100500

شــماره پرونــده: 9309986793900978شــماره بایگانــی شــعبه: 940507 تاریــخ 
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  احمــدی   کــوروش  خواهــان   1395/01/28 تنظیــم: 
خوانــدگان رمضــان پرنــا و ارســالن نبــی زاده و مریــم نبــی زاده بــه خواســته الــزام بــه 
انتقــال ســند و دســتور موقــت تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان  اصفهــان نمــوده 
اصفهــان واقــع در اصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان 
کالســه   کل اســتان اصفهــان – طبقــه 3 اتــاق شــماره 333 ارجــاع و بــه  دادگســتری 
و   1395/05/26 آن  رســیدگی  وقــت  کــه  گردیــده  9309986793900978ثبــت 
ســاعت 10:30 تعییــن شــده اســت.  بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان 
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای  ــز مــاده 73 قان ــه تجوی ودرخواســت خواهــان و ب
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
گهــی و اطــالع  گهــی مــی شــود تــا خوانــدگان پــس از نشــر آ کثیراالنتشــار آ از جرایــد 
کامــل خــود نســخه دوم  اعــالم نشــانی  بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن  از مفــاد آن 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گــردد. 
شــماره: 2142/ م الــف منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی 

شهرســتان اصفهــان – فرزانــه ســلیمانی

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
کالســه 95-111خواهــان عبــد الرضــا یــزدان پنــاه دادخواســتی  در خصــوص پرونــده 

مبنــی بر:صــدور حکــم محکومیــت بــه پرداخــت 000
/115/000 ریــال بابــت 2 فقــره چــک بــه طرفیــت مرتضــی شــجاعی تقدیــم نمــوده 
بــرای روز ............. مورخــه 95/3/12 ســاعت 11/30  اســت . وقــت رســیدگی 
بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای  گردیــده  تعییــن 
بــه ایــن  تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی  خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر 
شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی 
مجتمــع   8165756441 پســتی  کــد   57 ک  پــال  – صبــا  ســاختمان  جنــب   – پــور 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای   32 شــعبه   – اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 
صــورت  در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و  مراجعــه 
اتخــاذ مقتضــی  تصمیــم  و  تلقــی  شــده  ابــالغ  رســیدگی  وقــت  حضــور   عــدم 

 می شود.
شــماره: 2091/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 32 مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل 

اصفهــان اختــالف 



بــه  اشــاره  بــا  کهــن«  »ســرزمین  مجموعــه  کارگــردان 
کــه جــز  ــرد  ک ــاز ســوم عنــوان  تغییــرات ایــن ســریال در ف
کردنــد  شــهاب حســینی، چنــد بازیگــر دیگــر هــم تغییــر 
کــه بخشــی از ایــن تغییــرات بــه دلیــل توقــف تولیــد و 
کمــال تبریــزی بــا اشــاره بــه حضــور آرش  پخــش بــود. 
ــه  کــه ب کهــن«  مجیــدی در فــاز ســوم ســریال »ســرزمین 
جــای شــهاب حســینی آمــده اســت، دربــاره تغییــر بعضــی 
ــه  ــا ب ــه م ک ــی  گفــت: زمان از بازیگــران در ایــن مجموعــه 
فــاز دوم ســریال وارد شــدیم، طبیعتــا بیشــتر بازیگــران 
گذشــت زمــان و افزایــش ســن و ســال تغییــر  بــه دلیــل 
کردنــد؛ چــون یــک مقطــع ۱۰ تــا ۱۵ ســاله از ایــن زمــان 
خ داد. می گذشــت و در فــاز ســوم هــم همیــن اتفــاق ر

شهاب حسینی در فاز سه حضور ندارد
وی ادامــه داد: فــاز اول ایــن ســریال در دهــه ۳۰ اســت؛ 
ــذرد و  ــه ۵۰ می گ ــوم در ده ــاز س ــه ۴۰ و ف ــاز دوم در ده ف
کــه از فــاز یــک تــا فــاز ســه حــدود ۲۰  ایــن تغییــر زمــان 
کــه مــا بعضــی از شــخصیت ها را  ســال بــود، باعــث شــد 
تغییــر دهیــم. مــا یــا بایــد شــخصیت ها را پیــر می کردیــم 
کــه آقــای  یــا آن هــا را تغییــر می دادیــم؛ البتــه از آنجایــی 
گرفتاری هایــی  شــهاب حســینی بــه دلیــل مشــکالت و 
شــود  ملحــق  تیــم  بــه  نمی توانســت  داشــت،   کــه 

کــرد  بــازی  او  کــه  رهــی  نقــش  بازیگــر  هــم  بنابرایــن 
شــدند.  عــوض  فــاز  ایــن  در  بازیگــران  عمــده  هــم  و 
بــه خاطــر  ایــن تغییــرات  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  تبریــزی 
بازیگــران  بیشــتر  مــا  گفــت:  نبــود،  حســینی  شــهاب 
دقیق تــری  موقعیــت  بــه  بتوانیــم  تــا  دادیــم  تغییــر  را 
ســوم  فــاز  بــه  کــه  افــرادی  و شــمایل  و شــکل  برســیم 
باشــد  طبیعــی  مــردم  بــرای  زمــان  گــذر  بــا  می آینــد 
دوران  هــم  کــه  نباشــد  ســریال ها  از  بعضــی  مثــل  و 
 مدرســه و هــم ســن جوانــی و هــم میانســالی آن هــا یکــی 

باشد.
پریوش نظریه به جای هنگامه قاضیانی

کــرد: خــود مــا  کهــن« اضافــه  کارگــردان ســریال »ســرزمین 
کــه آقــای شــهاب حســینی در فــاز  هــم دوســت داشــتیم 
ســوم هــم حضــور داشــته باشــد؛ بــا ایــن حــال چندیــن 
کردنــد؛ ســعید راد بــه  بازیگــر دیگــر هــم در ایــن فــاز تغییــر 
ــای  ــه ج ــه ب ــوش نظری ــد و پری ــان آم ــاد قائمی ــای فره ج
ســجادیه  گلچهــره  می کنــد.  بــازی  قاضیانــی  هنگامــه 
ــی  ــه نیک ــت و البت ــده اس ــه ش ــریال اضاف ــن س ــه ای ــم ب ه
ــم چهــره او  گری ــا  ــه توانســتیم ب ک ــه ایــن دلیــل  کریمــی ب
را تغییــر دهیــم، هنــوز حضــور دارد. وی همچنیــن بــا 
اشــاره بــه باقــی مانــدن چنــد ســکانس از فــاز دو بــا بــازی 

کــرد: چنــد ســکانس از بــازی او  شــهاب حســینی عنــوان 
کنیــم  کــه بایــد هماهنــگ  در فــاز دوم باقــی مانــده اســت 
ــا او بیایــد و ایــن ســکانس ها را ضبــط و تصویربــرداری  ت

کنیــم.
توقف ضبط سریال برای ما خوب نبود

تبریــزی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره تغییــر چهره هــا در 
کــرد: مــن  ســریال و لطمــه وارد شــدن بــه ســریال اظهــار 
کــه  کــه ایــن لطمــه وارد شــود و از آنجایــی  فکــر نمی کنــم 
از یــک دوره بــه دوره دیگــری وارد می شــویم و فاصلــه 
خ ندهــد.  ــاد اســت، امیــدوارم چنیــن اتفاقــی ر زمانــی زی
کــه ســریال تعطیــل شــده  بــا ایــن حــال دو ســال اســت 
کار و زندگــی خــود رفته انــد و  اســت و همــه بــه دنبــال 

در  وی  نبــود.  خــوب  مــا  بــرای  ســریال  ضبــط  توقــف 
یــادآور  فــاز  هــر  قســمت های  تعــداد  دربــاره  توضیحــی 
کــه  شــد: هــر فــاز از ایــن ســریال حــدود ۲۰ قســمت اســت 
کــم و زیــاد هــم بشــود و هــر ســه فــاز ایــن بــار  ممکــن اســت 
بــه دنبــال هــم پخــش می شــود و احتمــال دارد از پاییــز 

ــرود. روی آنتــن شــبکه ســه ب
»ســرزمین  در  حمیدیــان  بابــک  حضــور  احتمــال 

» کهــن
گفتــه وی، ممکــن اســت بابــک حمیدیــان نیــز در  بــه 

ایــن فــاز بــه پــروژه اضافــه شــود. 
کــه بــه وقایــع اجتماعــی سیاســی  کهــن  ســریال »ســرزمین 

در فاصلــه زمانــی بیــن دهــه ۲۰ تــا ۵۰ می پــردازد.

کمالتبریزیازفصلجدید»سرزمینکهن«میگوید

بیشتر بازیگران را تغییر دادیم

گفتــه  خــودش حــدود دو ســال اســت  کــه بــه  بهــروز خــوش رزم 
در تلویزیــون حضــور نــدارد، بــه بیــان ایــن مطلــب پرداخــت 
کیفــی شــده اند.  کلیــت برنامه هــای تلویزیــون دچــار افــت  کــه 
ــه  ــود ســریال »ســلمان فارســی« ب ــرار ب کــه ق ایــن تهیه کننــده 
کنــد، بــا  کارگردانــی داوود میرباقــری را بــرای تلویزیــون تهیــه 

گذشــته از  بــه جریــان نیفتــادن ایــن پــروژه، ســال 
ادامــه  همــکاری انصــراف داد. 

طــی  تلویزیــون  برنامه هــای  دربــاره   خــوش رزم 
کارهــای  کــرد: بــه نظــرم  ســال های اخیــر اظهــار 
و  نمی شــود  ســاخته  تلویزیــون  بــرای  خوبــی 
ــد روســای  ــر تصمیمــات جدی ایــن اتفــاق مبنــی ب
ســازمان صداوســیما بــوده اســت؛ بــه عنــوان مثال 

ــروه  گ پیــش از ایــن، تمــام شــبکه های تلویزیــون خودشــان 
گانــه ای داشــتند و یــک رقابــت خیلــی  فیلــم و ســریال جدا
کــم بــود؛ امــا بــا آمــدن مرکز نمایشــی  خوبــی میــان شــبکه ها حا
کــه وقتــی یــک  ســیما تمــام ایــن برنامه هــا برهــم خــورد؛ چــرا 

طــول  زیــادی  زمــان  می شــود،  بــرده  مرکــز  ایــن  بــه  پــروژه 
می کشــد تــا دربــاره آن پاســخ بدهنــد. بــه نظــرم پیــش از ایــن 

ــود. ــر ب ــی بهت ــون خیل ــرایط در تلویزی ــاق، ش اتف
کار جدیــدی در تلویزیــون خواهــد   وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا 
ــر نوبتــم برســد.  گ کنــم ا کار  کــرد: می خواهــم  داشــت، اعــالم 
ــه نظــرم شــرایط تلویزیــون خیلــی خــاص  ب
پرکارتریــن  از  یکــی  مــن  اســت.  شــده 
کــه مــدام  تهیه کننــدگان تلویزیــون بــودم 
حــدود  حاضــر  حــال  در  امــا  داشــتم؛  کار 
حضــور  تلویزیــون  در  کــه  اســت  ســال  دو 
نــدارم؛ ضمــن اینکــه بیــش از 8 تــا 10 متــن 
تلویزیونــی پیشــنهاد دادیــم، امــا هیچ کــدام 
ســریال  تلویزیونــی ام  کار  آخریــن  نرســیده اند.  نتیجــه  بــه 
کارگردانــی فریبــرز عرب نیــا بــود و پیــش از  »رنــگ شــک« بــه 
کارگردانــی حســن میرباقــری را  ایــن هــم مجموعــه »یلــدا« بــه 

داشــتم.

بهروزخوشرزم:
کیفیشدهاند برنامههایتلویزیوندچارافت

ــه خاطــر آن رســید لعنتــی« داریــوش مهرجویــی مجــوز  رمــان »ب
گرفــت و زیــر چــاپ رفــت. بــا صــدور مجــوز نشــر بــرای ایــن  نشــر 
نمایشــگاه  نهمیــن  و  بیســت  در  آن  حضــور  احتمــال  رمــان، 
گرفــت. »بــه خاطــر آن رســید  کتــاب تهــران قــوت  بین المللــی 
کارمنــدی بــه قضایــای بروکراســی  کیــد بــر مشــکالت  لعنتــی« بــا تا

اداری و پیچ وخم هــای ایــن موضــوع می پــردازد. 
به نــگار  نشــر  سرویراســتار  اقبــال زاده،  شــهرام 
گفــت:  »ســفر  همچنیــن  خبــر  ایــن  اعــالم  بــا 
ایــن  از  خاطــره  دو  و  فرشــتگان«  ســرزمین  بــه 
»خاطــرات  عنوان هــای  بــا  ســینما  کارگــردان 
کالب« در زمــره دیگــر آثــاری  پاریــس« و »عــوج 
کــه مــا بــه شــدت پیگیــر دریافــت مجــوز  هســتند 

 بــرای نشــر آن هــا هســیتم و امیدواریــم بــا صــدور مجــوز آن هــا 
کتــاب  بتوانیــم بــه ســرعت بــرای نشرشــان وارد عمــل شــویم. 
شــوهری  و  زن  ماجــرای  بــه  فرشــتگان«  ســرزمین  بــه  »ســفر 
تحصیلکــرده تعلــق دارد کــه هر دو در حــوزه کاری خود نخبه اند؛ 

کــه یکــی در  امــا کار چندانــی بــرای آنــان نیســت. ایــن زن و شــوهر 
کامپیوتــر و دیگــری در رشــته موســیقی فعــال اســت، در  رشــته 
گرفتــار مشــکالت مالــی  کــه در ابتــدای زندگــی مشترکشــان  حالــی 
ــه  ــکا ب ــا ات ــاری می شــوند و نویســنده ب ــده نوعــی الت هســتند، برن
ــا مهاجــران  ــه ماجراهــای چگونگــی برخــورد ب همیــن شــانس، ب
کشــورهای اروپایــی می پــردازد. دربــاره دو اثــر  در 
گرچــه عنــوان »خاطــرات  گفــت ا ــد  دیگــر هــم بای
کــه بــا فعالیت هــای ایــن  پاریــس« بــرای آنــان 
کارگــردان ســینما آشــنا هســتند، مفهــوم اســت، اما 
کــه  اســت در زمنیــه دورانــی  »عــوج کالب« اثــری̀ 
مهرجویــی در ســفر بــرای یــک پــروژه ســینمایی 
راهــی اروپــا می شــود و بــه ســبب اینکــه بعضــی 
مظنــون  او  بــه  داشــته،  همــراه  خــود  بــا  را  گیاهــی  داروهــای 
کــه  می شــوند و بازداشــتش می کننــد و... . داریــوش مهرجویــی 
کارنامــه خــود دارد، پیش تــر  کارگردانــی فیلم هــای زیــادی را در 

کــرده اســت. کتاب هایــی را منتشــر  نیــز 

ــا آخــر ســوره می فرمایــد:  کیمیــایوطــن- خداونــد در قــرآن مجیــد در ســوره فرقــان از آیــه 65 ت
ْرِض َهْونــًا َو اذا خاَطَبُهــُم اْلجاِهُلــوَن قاُلــوا َســالمًا َو 

َ ْ
ِذیــَن یْمُشــوَن َعَلــی ال

َ
ْحمــِن اّل »َو ِعبــاُد الّرَ

کنــد تــا رشــد یابــد.  دًا َو ِقیامــًا.« انســان بایــد عبــد اهلل باشــد، بندگــی  ِهــْم ُســّجَ ِذیــَن یِبیُتــوَن ِلَرّبِ
َ
اّل

کــه در او بــه ودیعــت نهــاده شــده  کــه تمامــی اســمای الهــی  کنــد  گونــه ای رفتــار   انســان بایــد بــه 
فعلیــت یابــد و انســان رنــگ خدایــی بــه خــود بگیــرد. خداونــد در قــرآن بــا توجــه بــه وجــه 
باشــند  الهــی  جــالل  آنکــه مظهــر  از  پیــش  تــا  عابــد می خواهــد  بنــدگان  از  خــود   رحمانیــت 
مظهــر رحمــت و جمــال الهــی باشــند؛ یعنــی عبدالرحمــن باشــند و ایــن وجــه بندگــی و عبــداهلل 
بــودن را در حــوزه اخالقــی و رفتــاری بــه دیگــران بــروز دهنــد و چهــره ای از پــرورش پــروردگار را بــه 
گذشــت بــدون تمّنــا و  نمایــش بگذارنــد و از مقــام رحمــت وارد شــوند و بــا مهربانــی و احســان و 
مّنــت دیگــران را هدایــت و ارشــاد کننــد کــه تجّلــی و مظهــر الّرحمــن بــوده و عبادالّرحمــن باشــند. 

کــه انســان از نظــر روحــی ســبکبال زندگــی و حرکــت می کنــد.  در ایــن مقــام اســت 
کــه  کــه قــرآن بــرای عبادالّرحمــن ذکــر می کنــد ایــن اســت  از جملــه مهم تریــن ویژگی هایــی 
ســبکبال باشــد؛ واژه َهــون بــا فتحــه هــاء، بــه معنــی ســبکبالی، آرامــش و وقــار اســت و بــا ضمــه 
ــت و رســوایی اســت؛ پــس عبادالرحمــن ســبکبال اســت  ــه معنــای خــواری و ذل ــون( ب  هــاء )ُه
کریمانــه  نــه سبکســر. ایــن عبادالّرحمــن وقتــی بــا برخــورد جاهالنــه مواجــه می شــود، عاقالنــه و 
گفتــن ســالم از جاهــالن دور می شــود و بــا  کرامــا( و بــا ســالمت و  می گــذرد )و اذا مــروا باللغــو مــروا 
گفته انــد انســان نــادان از بــالی  کــه جــز پشــیمانی ســودی نــدارد و  آنــان دهن به دهــن نمی شــود 

ک پــای مــوال علــی)ع( می دانــد کــه خــود را خــا آســمان بدتــر اســت؛ فردوســی عزیــز 
ک پی حیدرم که خا بر این زادم و هم بر این بگذرم                               چنان دان 

درباره نادانان می فرماید:
کس شکـوه کوه                             ازیرا نـدارد بـر  ز نادان بنـالد دل سنگ و 

ــه و تهّجــد و  ــد عبادالرحمــن اهــل بیتوت ــات ایــن ســوره مبارکــه فرقــان می فرمای ــه دنبــال آی و ب
شــب زنــده داری هســتند و عبادت هــای مســتحب خــود را در خلــوت انجــام می دهنــد و اهــل ریــا 
نیســتند و بــه دعــا و نیایــش می پردازنــد و از خداونــد در زندگــی توفیــق می طلبنــد و از قتــل و زنــا 
کــه آیــات ســوره فرقــان  پرهیــز می کننــد. بــه همــه بــرادران و خواهــران محتــرم توصیــه می شــود 
را تــا آخــر ســوره مطالعــه فرماییــد. راســتی ایــن شــب زنــده داری و ســحرخیزی و راز و نیــاز شــبانه 
کــه همــه معصومیــن علیهــم الصــالة و الســالم و همــه مــردان الهــی و  بــه درگاه حضــرت بی نیــاز 
کان و نیــکان اهــل آن بوده انــد، چــه موهبــت بزرگــی اســت  اولیــای خــدا و همــه صاحبــدالن و پــا
کــم  کــه ماننــد یــک جوهــر جلــی روح و جــان را صیقــل می دهــد و جالمــی بخشــد و ناخالصــی را 

کــه می فرمایــد: می کنــد و خلــوص را افزایــش می دهــد؛ راســتی ایــن رباعــی 
کنند ِگـرد در و بـام دوست پـرواز  کنند                که عارفان بـه شب راز  شب خیز 

کنند کــه شب بـاز  کـه بود باز به شب در بندند                     اال در دوست را  هــر در 
کــه بــزرگان می فرماینــد یــدَرک و ال یوصــف می باشــد آن ســاعات  چــه لــذت روحــی و روانــی دارد 
کــه بایــد بیــدار بــود و دیــد و چشــید؟ دل شــب چــه راز و رمزهایــی  شــب چــه خبرهایــی هســت 

کــه بســیاری از تقّرب هــا در شــب انجــام شــده و می شــود؟ معــراج بزرگ تریــن و عزیزتریــن  دارد 
بنــده خداونــد، یعنــی حضــرت ختمــی مرتبــت محمــد مصطفــی)ص( در دل شــب انجــام شــده 
ــذی َاســری ِبَعبــِده َلیــاًل ِمــَن الَمســِجِد الَحــرام ِاَلــی الَمســِجِد ااَلقصــی ... ســوره 

َ
اســت. )ُســبحاَن اّل

کــه ســعدی می فرمایــد: اســراء( 
شبی بر نشست از فلک برگذشت

به تمکین و جاه از ملک برگذشت
چنان گرم در تیه قربت براند

که در سدره جبریل از او بازماند
بدو گفت ساالر بیت الحرام

که ای حامل وحی برتر خرام
چو در دوستی مخلصم یافتی

عنانم ز صحبت چرا تافتی؟
بگفتا فراتر مجالم نماند

بماندم که نیروی بالم نماند
گر یک سر مو فراتر پرم ا
فروغ تجلی بسوزد پرم

خداونــد بــه همــه مــا توفیــق خدمــت بــه اهــداف عالیــه قــرآن و نمــاز عنایــت فرمایــد. خداونــد 
نــا  لــوِه َو ِمــْن ُذریتــی رّبَ همــه مــا را مشــمول دعــای حضــرت ابراهیــم )ع( َرّبِ اْجَعْلنــی ُمقیــَم الّصَ
ــل ُدعــاء َربَنــا اغِفرلــی َو ِلواِلــَدی َو ِلْلُمؤِمنیــن یــوَم یُقــوُم اْلِحســاب )ســوره ابراهیــم، آیــه 40(  و َتَقّبَ

قــرار دهــد.
* رضا جدیدی، مدیر ستاد اقامه نماز استان و مشاور استاندار اصفهان

عبادالّرحمنباشیم

حرفونقل
تــازه ای  رمــان  یــک دهــه  از  بعــد  یادعلــی  یعقــوب   -
منتشــر می کنــد. رمــان جدیــد او درون مایــه ای معمایــی 
دارد. یــک پلیــس خســته و توبیخ شــده، درگیــر یــک 
ــه ویالیــی در  ــای او را ب ــه پ ک ــده  عجیــب می شــود  پرون

حوالــی اصفهــان بــاز می کنــد.
کــرد: توجــه مــن بــه ســینمای  کیــد  - فریــدون جیرانــی تا
کیارســتمی یــا ســهراب  ملــودرام بــه معنــای مخالفــت بــا 

شــهیدثالث و فیلمســازانی در ایــن ژانــر نیســت.
نشــان  برنامــه  ســومین  منتخــب  آثــار  نمایشــگاه   -
ملــی مرغوبیــت صنایــع دســتی همزمــان بــا برگــزاری 
ملــی  مــوزه  در  اقیانوســیه  و  آســیا  اجــالس  هفتمیــن 

شــد. افتتــاح  ایــران  فــرش 
کیــد بــر اینکــه  - رضــا چایچــی، شــاعر و مترجــم بــا تا
کاری  کتابخوانــی بایــد  کتــاب و  بــرای وضعیــت تیــراژ 
ــش  ــران افزای ــت ای ــه جمعی ک ــی  ــد: در حال ــرد، می گوی ک
ضعیــف  مــا  مــردم  در  کتاب خوانــی  فرهنــگ  یافتــه، 
کتــاب  نمایشــگاه  از  امیدواریــم  امــا  اســت؛  شــده 

شــود. اســتقبال 
- عبــاس محبــی، از هنرمنــدان قدیمــی رادیــو، فضــای 
ایــن روزهــای ایــن رســانه را غیرقابــل تصــور خوانــد و 
کــرد:  جوک هــای اینترنتــی، خوانــدن مــداوم  تصریــح 
کشــیدن، جــای  پیامک هــای مــردم، جیــغ و عربــده 
گرفتــه  را  رادیــو  احســاس  بــا  و  کالم  بــا  برنامه هــای 

اســت.
ــزاری چهاردهمیــن  ــادن برگ ــه تعویــق افت ــا اعــالم ب - ب
عروســکی  تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره  دوره 
کــه ایــن رویــداد دو ســاالنه  دانشــجویان خبــر داده شــد 

اســت. شــده  تبدیــل  هــم  ســاالنه  بــه 
- رســول یونــان از حضــور مجموعــه داســتان جدیــدش 
کــردی، مــا شــام را خوردیــم« در نمایشــگاه  بــا نــام »دیــر 

کتــاب تهــران خبــر داد.
کــه آشــکار  کلونــی، ســتاره ســینمای هالیــوود  ج  - جــر
ــرده  ک ــرار  ــد قحطــی زده ف ــرده اجــداد خــودش از ایرلن ک
بــرای  بیشــتری  کارهــای  بایــد  می گویــد:  بودنــد، 

انجــام دهیــم. تعصــب  و  قربانیــان جنــگ 
ســحرآمیز«  لوبیــای  و  »جــک  عروســکی  نمایــش   -
کانــون پــرورش فکــری  بــا حمایــت مرکــز تولیــد تئاتــر 
کــودکان و نوجوانــان بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی 

بــه صحنــه خواهــد رفــت.
- معــاون ســیمای رســانه ملــی دربــاره اچ دی شــدن 
کــه تــالش می شــود ایــن شــبکه  کــرد  شــبکه ســه اعــالم 

همزمــان بــا بازی هــای المپیــک اچ دی شــود.

سخن روز

مازیارفالحیدراصفهانمیخواند
مازیــار فالحــی، خواننــده پاپ نســل جــوان 10 اردیبهشــت در 
گلدشــت نجــف آبــاد بــه اجــرای  مجتمــع فرهنگی تفریحــی 
کنســرت می پــردازد. مازیــار فالحــی، خواننــده پــاپ نســل 
بــه ســر می بــرد را  اوج شــهرت خــود  روزهــای  کــه   جــوان 
فرهنگی تفریحــی  مجتمــع  در  اردیبهشــت   10 جمعــه  روز 
ســانس  دو  در  کنســرت  اجــرای  بــه  آبــاد  نجــف  گلدشــت 
18و 21 می پــردازد. مازیــار فالحــی در اســفندماه ۱۳۷۶ بــه 
فیلــم  ترانه هــای  و  آهنگ هــا  جعفــری«  »قاســم  دعــوت 
فعالیــت خوانندگــی  آغــاز  کــه  نوشــت  را  لیلــی«  »مجنــون 

رســمی وی در عرصــه ســینما و موســیقی شــد.

»TX۵۰«
دراصفهانساختهمیشود

ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  ســینمایی  هنــری  معــاون 
اســالمی اســتان اصفهــان از صــدور اولیــن پروانــه ســاخت 
گــزارش روابــط عمومــی  فیلــم ۹۰ در اصفهــان خبــر داد. بــه 
اصفهــان  اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل   اداره 
نمایــش  پروانــه  شــورای  گفــت:  آقاییــان زاده  حســینعلی 

کــرد.  یــک فیلمنامــه موافقــت  بــا ســاخت  خانگــی 
معــاون هنــری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
کــرد: بــر اســاس جلســه اســفندماه ۹۴  اســتان اصفهــان بیــان 
کــه بــا حضــور اعضــا برگــزار شــد، بــا  شــورای پروانــه ســاخت 
کارگردانــی  ســاخت فیلمنامــه بــا عنــوان TX۵۰ نوشــته و 
کــرد:  محمدعلــی شــیروانی موافقــت شــد. وی خاطرنشــان 
تــا  ســینمایی(  )غیــر  ویدیویــی  بلنــد  برنامه هــای  تمامــی 
آموزشــی،  مســتند،  داســتانی،  از  اعــم  دقیقــه   ۹۰ ســقف 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره هــای  مجــوز  بــا  و..  ترکیبــی 
اســالمی اســتان ها تولیــد و فرآینــد صــدور پروانــه ســاخت آن، 
کارشناســان و متخصصــان اســتان  اعــم از بازخوانــی بــا نظــر 

انجــام خواهــد شــد.

»یادآورینکاتیدرتربیتفرزند«
منتشرشد

کتــاب عبدالکریــم شمشــیری )محمددوســت(  تازه تریــن 
 2000 در  و  صفحــه   222 در  کتــاب  ایــن  شــد.  منتشــر 
از  اســتفاده  بــا  تربیتــی،  و  اخالقــی  ع  موضــو بــا  شــماره 
کتــاب »یــادآوری  آیــات قــرآن و احادیــث بــه چــاپ رســید. 
تنظیــم  شــادانی فر،  کــرم  ا را  فرزنــد«  تربیــت  در  نکاتــی 
از  کتــاب  ایــن  جلــد  ح  طــر و  کــرده  صفحه آرایــی   و 
کتــاب  ایــن  اســت. چــاپ نخســت  فضــل اهلل صابــری 
توســط انتشــارات شــهید حســین فهمیــده و بــا حمایــت 
حــوزه هنــری اســتان اصفهــان در ســال 1394 انجــام شــد 

گردیــد. کتــاب در ســال جدیــد توزیــع  و ایــن 

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر سه شنبه  7  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 139» یادآوری نکاتی در تربیت فرزند« ... ســـــال دوم       ݡسݒ

هشتنفرتانگیز
کارگردان: کوئنتین تارانتینو
نویسنده: کوئنتین تارانتینو

گینز بازیگران: ساموئل آل جکسون، کرت راسل، جنیفر جیسون لی، والتر گا
کننــد؛ امــا درگیــر خیانــت و  ک شــدیدی، ســرپناهی بــرای خــود پیــدا  کــوال خالصــه داســتان: در ایالــت ویومینــگ آمریــکا در دوران بعــد از جنــگ داخلــی، جایزه بگیرهــا ســعی می کننــد تــا در طــول 

فریــب می شــوند.
کــه بــا دوربیــن ۷۰ میلی متــری به همــراه یــک موســیقی ارکســترایی از انیــو موریکونــه، یــک پیــش درآمــد  »هشــت نفــرت  انگیــز«، ادای ِدینــی اســت بــه وســترن های دهــه ۱۹۶۰ میــالدی. ایــن فیلــم 
کــه  گــر در فیلم هــای تارانتینــو یــک چیــز وجــود داشــته باشــد  کامــل و یــک تنفــس ســاخته شــده اســت، ســاختاری شــبیه بــه برخــی از بزرگ تریــن فیلم هــای اســتودیویی اواســط قــرن بیســتم دارد. ا
کارگــردان اســت. مهــم  خ نخواهــد داد. غیرقابــل پیش بینــی بــودن، مهم تریــن داشــته مشــهود در شــاهکار ایــن  کــه در فیلــم هیــچ چیــز قابــل پیش بینــی ر بیننــده انتظــارش را دارد، ایــن اســت 
کــه قبــال چقــدر فیلــم دیده ایــد یــا چقــدر بــا دیالوگ هــای ایــن ژانــر آشــنا باشــید، تارانتینــو همیشــه چیــزی بــرای غافلگیــر ســاختن شــما دارد و ایــن بیــش از یــک بــار در »هشــت نفرت انگیــز«  نیســت 

خ می دهــد. ر

»بهخاطرآنرسیدلعنتی«
رمانتازهداریوشمهرجوییچاپمیشود

فراخوان مناقصه عمومی خدمات تامین خودروی سواری برای ماموریت های اداری )درون شهری و برون شهری( کارکنان

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )تامین خودروی  کل تعاون،  اداره 
طریق  از  را   95-1 شماره  به  کارکنان(  برون شهری(  و  )درون شهری  اداری  ماموریت های  برای  سواری 
تا  اسناد مناقصه  از دریافت  برگزاری مناقصه  کلیه مراحل  نماید.  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  سامانه 
کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  گران و بازگشایی پا ارائه پیشنهاد مناقصه 
قبلی  عضویت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به 
را جهت شرکت در مناقصه محقق  الکترونیکی  امضای  گواهی  و دریافت  نام در سایت مذکور  ثبت   مراحل 

سازند.

تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 95/2/7 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:

ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 95/2/12 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 

ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 95/2/22 

کت ها: گشایی پا زمان باز

 ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 95/2/26 

بیشتر  استان اصفهان جهت دریافت اطالعات  رفاه اجتماعی  و  کار  تعاون،  کل  اداره  اطالعات تماس 
کت های مربوطه: درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

اصفهان - هتل پل - ابتدای بلوار آئینه خانه-  جنب بن بست ماه- طبقه اول - اتاق 116- تلفن 03136670661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس021-27313131

آدرس و شماره تماس در استان اصفهان: 

کوچه جهان آرا -  اصفهان- خ چهارباغ عباسی- روبروی خیابان آمادگاه -جنب بانک ملت شعبه بیمه - 
طبقه سوم بانک ملت- آقای مصطفی صباغی هرندی  

شماره تماس: 3224896 دورنگار: 32244896 

نوبت  اول

م الف: 3008



در حاشیه ورزش
- حمیــد اســتیلی، پیشکســوت تیــم فوتبــال ایــران 
ایــران  ملــی  تیــم  نکنیــم،  خودزنــی  گــر  ا می گویــد 
کنــد. بــه جام جهانــی صعــود  بــه راحتــی  می توانــد 
تبریــز  کتورســازی  ترا مدافــع  شــفیعی،  خالــد   -
کــه اعتــراض بازیکنــان ســیاه جامگان نظــر  می گویــد 

می کــرد. عــوض  را  بــازی  داور 
گل صبــا بــه ذوب آهــن در  - از نظــر رشــید مظاهــری، 
کــه باعــث شــد  گلــی  موقعیــت آفســاید بــه ثمــر رســید؛ 

کســب 3 امتیــاز محــروم شــود. ذوب آهــن از 
- اســتقالل بــرای بــازی بــا ســایپا تنهــا روزبــه چشــمی 
ــه دلیــل مصدومیــت و البتــه حنیــف عمــران زاده  را ب
را بــه دلیــل مســایل انضباطــی در اختیــار نخواهــد 

داشــت.
کــروات ســپاهان  - اســتیماچ، ســرمربی مســتعفی و 
ســال  شــش  متوســط  طــور  بــه  ســپاهان  می گویــد: 
جوانــان  از  بســیاری  مــن  و  بــود  شــده  جــوان 
ایــن  کنــار  در  دادم.  قــرار  اصلــی  ترکیــب  در  را 
 جوانگرایــی، اشــتباهات داوری 14 امتیــاز از تیــم مــا 

گرفت.
کــه در دیــدار با اســتقالل تهران  - اســماعیل شــریفات 
را  فیزیوتراپــی  تمرینــات  شــد،  آســیب دیدگی  دچــار 
بــازی  نتوانــد در 3  احتمــال دارد  و  دنبــال می کنــد 

کنــد. باقی مانــده فــوالد را همراهــی 
کاپیتــان تیــم ملــی بعــد از طــی  - آنــدو تیموریــان، 
کــردن دوران مصدومیتــش از امــروز تمرینــات خــود 

را بــا ســایپا آغــاز می کنــد.
فوتبــال  تیــم  باتجربــه  مدافــع  برجلــو،  کاظــم   -
راه آهــن بــا مصدومیــت عجیــب زانــو مواجــه شــد. او 
کــه  کــردن بــود  گــرم  قبــل از بــازی بــا پدیــده، مشــغول 
ــه فرورفــت و زانویــش  بــه یکبــاره پایــش در یــک چال

پیچیــد.
- علیرضــا منصوریــان، ســرمربی نفــت تهــران بابــت 
ــروز  ــود از ام ــه ب گفت ــه  ک ــه وی  ــب ب ــی منتس ــل قول نق
 بــرای ســرمربی اســتقالل بــه میــدان خواهــد رفــت

ناراضی است.
کــرد  کاپیتــان منچســتریونایتد عنــوان  - ویــن رونــی، 
کــه امیــدوار اســت بتوانــد جــای اســکولز را در خــط 

کنــد. میانــی یونایتــد پــر 
ــه  ک ــرد  ک ــوان  ــد عن ــال مادری ــتاره رئ ــل، س ــرت بی گ  -
ــردن  ک کار  ــته و از  ــکلی نداش ــدو مش ــا رونال ــچ گاه ب هی

تحــت هدایــت زیــدان لــذت می بــرد.
در  حضــور  بــرای  لسترســیتی  هــواداران  رویــای   -
شــده  محقــق  اروپــا  قهرمانــان  لیــگ  رقابت هــای 
رقابت هــا  ایــن  در  آینــده  آن هــا می تواننــد فصــل  و 

باشــند. داشــته  حضــور 

حاشیه

خروج از بحران
ــپاهانی ها  ــرای س ــژاد ب ــدم زاغی ن ــا ق پ

سرویس  ورزش
   رامین قلندری

زرد  طوفــان  و  اســت  خوش یمــن 
کشــورمان از  آســیا بــا ایــن مربــی بی ادعــای فوتبــال 
کــه از آغــاز  بحــران رهایــی می یابــد. تیــم ســپاهان 
بازی هــای لیــگ برتــر امســال بــا بــروز پــاره ای اتفاقات 
گــوار و ناخواســته دســتخوش بحــران روحــی شــده و  نا
لیــگ  در  آن  تبــع  بــه  و  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  در 
قهرمانــان آســیا بــه نتایــج ضعیــف و مایوس کننــده ای 
کــرد و درنهایــت پــس از باخــت تحقیرآمیز  دســت پیــدا 
ایگــور  کناره گیــری  و  عربســتان  االتحــاد  مقابــل 
شــد  ناچــار  تیــم،  ایــن  از  کــروات  مربــی  اســتیماچ، 
فنــی  کادر  در  تغییراتــی  بــه  دیگــر دســت  بــار  بــرای 
کــه بــا نامــداران ســپاهان و  بزنــد، در پــی نشســتی 
چرخابــی  حســین  و  یــاوری  محمــود  مثــل  بزرگانــی 
ســرمربی  عنــوان  بــه  را  زاغی نــژاد  قاســم  داشــت، 
کــرد تــا در آخریــن دیــدار باقی مانــده  موقــت انتخــاب 
لیــگ  از  مانــده  بــازی  ســه  و  آســیا  قهرمانــان  لیــگ 
کمــک مجیــد بصیــرت  کنــار ســپاهان باشــد و بــا  برتــر، 
کادر فنــی از اعتبــار وحیثیــت ســپاهان  و ســایراعضای 

کند.  دفاع 
گام بــا زاغی نــژاد  ســپاهان بــا ایــن تفاســیر در اولیــن 
بــا  شــد  موفــق  و  شــتافت  تهــران  نفــت  بــه مصــاف 
حمایــت قریــب بــه پنجــاه هــوادار وفــادار خــود، در 
کام  ورزشــگاه تختــی تهــران بــا یک پیــروزی ارزشــمند 

کنــد.  شــیرین  را  متعصــب  ســپاهانی های 
در ایــن بــازی نه چنــدان دلچســب به ویــژه در نیمــه 
نخســت دو تیــم فقــط بــه دفــع تــوپ می پرداختنــد و 
گردان  از فرصت هــا بــه خوبــی اســتفاده نکردنــد و شــا
راســت  جنــاح  از  بیشــتر  کــه  حمالتــی  از  منصوریــان 
کناره هــا روی دروازه ســپاهان داشــتند و بارهــا  از  و 
گل  ــه  ــد، ب ــه بودن ــش رفت ــه پی ــه جریم ــا محوط ــز ت نی
گلــی  نرســیدند و ایــن نیمــه بــدون رد وبــدل شــدن 
بــه پایــان رســید؛ امــا نیمــه دوم، نیمــه متفــاوت ایــن 
کســب  کــه هــر دو تیــم نیــاز مبرمــی بــه  بــازی بــود؛ چــرا 
3 امتیــاز آن داشــتند و بــرای پیــروزی در ایــن بــازی 

ــد. کردن ــرف  ــتند، ص ــوان داش ــه در ت ــی هرچ حیثیت
و  آســیا  ســهمیه  آوردن  دســت  بــه  بــرای  نفتی هــا   
ظاهــر  تــوان  پــر  حثیــت،  اعــاده  بــرای  ســپاهانی ها 
کــرد؛ تــا اینکــه  شــدند و بــازی جذابیــت خاصــی پیــدا 
خلــق  از  پــس  زاغی نــژاد،  گرفتــه  روحیــه  گردان  شــا
بلنــد  ارســال  روی  ســرانجام  عالــی  موقعیــت  چنــد 
دروازه  منوچهــری،  تمام کننــده  ضربــه  و  خلعتبــری 
کامــی طعــم  کردنــد و بعــد از مدت هــا نا نفتی هــا را بــاز 
شــیرین پیــروزی را چشــیدند و اولیــن بــرد بــا ارزش 
ــم  ــا قاس ــتیماچ ب ــور اس ــتعفای ایگ ــد از اس ــپاهان بع س

زاغی نــژاد، مربــی جدیــد ســپاهان رقــم زده شــد.

یادداشت

 ذوب آهن اصفهان 1 - صبای قم 1
سرویس  ورزش

   اصغـر قلندری

)دقیقــه 13(  تبریــزی  مرتضــی  گل هــا: 
ـــ فرشــید باقــری )دقیقه 54( بــرای صبا بــرای ذوب آهــنـ 
و  ظهربــری  حســن  فغانــی،  محمدرضــا  داوری:  کادر 

عطایــی. محمــد 
ناظر داوری: حسین عسکری

ترکیب دو تیم:
ذوب آهــن: محمدرشــید مظاهــری، هاشــم بیــگ زاده 
کاوه رضایــی )از  هــادی محمــدی، قاســم حدادی فــر، 
پهلــوان  احســان  اســماعیلی فر(،  دانیــال   89 دقیقــه 
حمــام  علــی  مهدی پــور،  مهــدی  محمــدزاده،  وحیــد 
حســن زاده(  مســعود   80 )ازدقیقــه  تبریــزی  مرتضــی 
محمدرضــا عباســی )از دقیقــه 65 مهــدی رجــب زاده(

گل محمــدی یحیــی  ســرمربی: 
ماچــادو  فیلیــپ  فراهانــی،  میــالد  قــم:   صبــای 
دقیقــه  )از  ابراهیمــی  ابوالفضــل  صادقــی،  امیرحســین 
قاضــی  محمــد  بهــزادی،  فریــد  بائــوج(،  محمــد   46
 87 دقیقــه  )از  اســالمی  کریــم  آرام طبــع،  محمدامیــن 
کبــر صادقــی و داوود  محمــد اوســانی(، فرشــید باقــری، ا

بهــادری 
سرمربی: علی دایی

تساوی در بازی حساس
قطــار لیــگ بــه ایســتگاه بیســت وهفتــم رســید؛ ضربــان 
قلــب تیم هــا بــاال رفــت؛ یکــی بــرای مانــدن و دیگــری 
در  قهرمانــی؛  و  آســیایی  ســهمیه  بــه  دســتیابی  بــرای 
دســتخوش  هفتــه  هــر  جــدول  بــاالی  کــه  شــرایطی 
آهــن  ذوب  و  قــم  صبــای  دیــدار  می شــود،  تغییــرات 

بیســت  هفتــه  پایانــی  دیــدار  ســه  از  یکــی  اصفهــان، 
کــه بــه  کیفیــت را داراســت  وهفــت لیــگ برتــر هــم همیــن 
تســاوی 1 ـ 1 رضایــت دادنــد تــا ایــن نتیجــه، خوشــحالی 
داشــته  دنبــال  بــه  را  جــدول  بــاالی  تیم هــای  ســایر 
کتورســازان تبریــز بــا اینکــه  باشــد. پدیــده در دیــدار بــا ترا
1 - 0 عقــب افتــاده بــود، شگفتی ســاز شــد و بــا نتیجــه 
ــا باعــث  ــرد ت ک گردانش را بدرقــه  ــر 1 قلعه نویــی و شــا 2 ب
ــه هــر  ــاالی جــدول شــود. ب خوشــحالی ســایر تیم هــای ب
و  آهنی هــا  ذوب  پربرخــورد  و  پرتب وتــاب  بــازی  حــال 
کــه درخــط دفاعــی  صبــای قــم، علی رغــم اشــتباهاتی 
تیــم میزبــان بــه چشــم می خــورد، جــذاب و تماشــایی 

بــود.
نیمه اول

ــی  ــازی را هجوم ــدی ب گل محم گردان  ــا ــه اول ش در نیم
ــه از  ک ــود  ــه 13 ب گل دقیق ــل آن،  ــه ماحص ک ــد  کردن ــاز  آغ
ســانتر مهــدی مهدی پــور از روی ضربــه ایســتگاهی در 
محوطــه جریمــه و روی تیــر دوم نصیــب مرتضــی تبریزی 
کــه از پشــت ســر مدافعــان صبــا جلــو کشــیده بــود تــا بــا  شــد 
کنــج دروازه صبــا جــای دهــد و  یــک ضربــه دقیــق تــوپ را 
گــذارد. بــه دنبــال  کام  گرفتــن ایــن تــوپ نــا فراهانــی را در 
گل زودهنــگام صبایی هــا یکپارچــه حملــه شــدند و  ایــن 
کــه در دقایــق پایانــی نیمــه اول فریــد  بــد شــانس بودنــد 
بهــزادی، بازیکــن زهــردار و ســریع صبــا پــس از عبــور از 

و  شــد  تک به تــک  بــا مظاهــری  آهــن  مدافــع ذوب  دو 
گل تســاوی را بــه ثمــر برســاند؛ امــا شــتابزده  می توانســت 
کنــش  تــوپ را از بــاالی دروازه بــه بیــرون فرســتاد. البتــه وا
کــرده  کــه زاویــه را بــرای بهــزادی تنــگ  عالــی مظاهــری 
گــذار در بــه ثمــر نرســیدن ایــن شــوت ســنگین  بــود، تأثیــر 

بهــزادی شــد تــا نیمــه اول بــا همــان تــک گل تبریــزی بــه 
اتمــام برســد.

نیمه دوم
نیمــه دوم بــا یــک تعویــض در تیــم صبــا دنبــال شــد و 
ــا اســتفاده  ــا ب ــوج، جایگزیــن ابراهیمــی شــد ت محمــد بائ
از تکنیــک و ســرعت زیــاد ایــن بازیکــن، حمــالت صبــا 
کــه هیجــان زده و عصبــی  شــدت بگیــرد. علــی دایــی 
از قضــاوت داوران بــود، از بیــرون زمیــن دســتور حملــه 
بــازی را در دســت  گردانش نبــض  صــادر می کــرد و شــا
گرفتــه و بــا سختکوشــی و حمــالت متوالــی دروازه ذوب 
ــا باالخــره در دقیقــه 54  ــد ت ــه قراردادن آهــن را مــورد حمل
کبــر صادقــی و ضربــه ســر فرشــید  از روی ســانتر خــوب ا
آهــن  ذوب  مدافعــان  ضعــف  و  شــلوغی  از  کــه  باقــری 
گل تســاوی را بــه ثمــر  کــرده بــود،  گلزنــی پیــدا  فرصــت 

رســاندند.
افت بدنی ذوبی ها

کــه ذوب آهــن علی رغــم  کنیــم  بــه هــر روی بایــد اذعــان 
بــه  خوبــی  نمایــش  دیــدار  ایــن  در  مفــرط،  خســتگی 
رفته رفتــه  امــا  داشــت؛  بــازی  اول  نیمــه  در  خصــوص 
لیــگ  مســابقات  فشــردگی  از  کــه  بدنی شــان  قــدرت  از 
گرفتــه شــده بــود،  برتــر و لیــگ قهرمانــان آســیا نشــأت 
کــه هافبک هــا و مدافعــان در  کاســته شــد؛ بــه طــوری 
بــه ویــژه فریــد بهــزادی  پــا،  تیــز  بــا مهاجمــان  کــورس 
کــم می آوردنــد؛ ضمــن اینکــه بعضــی اشــتباهات داوری 
هــم مزیــد بــر علــت شــد تــا بــا اخــراج مربــی و محمــدزاده 
را  کارایــی الزم  و  هــم ضربــه بخورنــد  روحــی  لحــاظ  از 

باشــند.  نداشــته 

قطارلیگبرتردرایستگاهبیستوهفتم:

ضربان قلب دایی باال رفت

دارنــده مــدال طــالی آســیا بــا بیــان اینکــه انگیــزه زیــادی بــرای حضور 
گــر از ســوی محمــد بنــا انتخــاب شــوم، از  گفــت:  ا در المپیــک دارد، 

جــان مایــه می گــذارم تــا در المپیــک بــه مــدال برســم. 
امیــر قاســمی منجــزی درباره کســب ســهمیه المپیــک در رقابت های 

گزینشــی مغولســتان اظهــار کــرد:  خدا را شــکر می کنم 
کســب ســهمیه ســنگین وزن، توانســتم دل  کــه بــا 
کنــم.  کادر فنــی تیــم ملــی را شــاد  مــردم ایــران و 
و  شــد  برگــزار  خوبــی  بســیار  ســطح  در  مســابقه ها 
گرفتــن  کشــتی جهــان بــرای  چهره هــای سرشــناس 
المپیــک عــازم مغولســتان شــده بودنــد.  ســهمیه 
فرنگــی کار ســنگین وزن تیــم ملــی افــزود: مــن دو روز 

کــه بایــد بــه جــای باباجــان زاده عــازم  قبــل از اعــزام متوجــه شــدم 
کــه تمرین هــای پرفشــار بدنســازی را  ایــن رقابت هــا شــوم. در حالــی 
پشــت ســر می گذاشــتم، متوجــه ایــن موضــوع شــدم و آماده حضــور در 
ایــن مســابقه ها نبــودم؛ امــا خــدا را شــکر محمــد بنــا همه فن حریــف 
اســت و در چنــد روز مانــده تــا آغــاز مســابقه، توانســت مــن را آمــاده 

کنــد. از ســوی دیگــر دچــار ســرماخوردگی  حضــور بــر روی تشــک 
کــه از ســوی  شــده بــودم؛ امــا خوشــبختانه در مجمــوع بــا روحیــه ای 
کــه داشــتم  بنــا و خــادم بــه مــن تزریــق شــد، توانســتم بــه هدفــی 

برسم. 
کــرد: همــه  دارنــده مــدال طــالی آســیا خاطرنشــان 
در  کــه  ایــران  فرنگــی  کشــتی  ســنگین وزن های 
کشــتی گیران قابــل  اردوی تیــم ملــی حضــور دارنــد، 
کســی غیــر  گــر هــر  و تــراز اولــی هســتند. مطمئنــا ا
کشــتی می گرفــت،  ایــن مســابقه ها  از مــن نیــز در 
کــه آن هــا  کنــد؛ چــرا  کســب  می توانســت ســهمیه را 

برخوردارنــد. زیــادی  توانایی هــای  از  نیــز 
 وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا حضــورش در المپیک ریو قطعی 
شــده اســت یــا خیــر، گفــت: بنــا بــه مــن گفت فکــر نکن چون ســهمیه 
ــر  ــاش ه ــه المپیــک خواهــی رفــت؛ مطمئــن ب ــا ب ــه ای، قطع گرفت را 
کــه آماده تــر باشــد، انتخــاب می شــود و راهــی المپیــک  کشــتی گیر 

خواهــی شــد.

قاسمی منجزی:
از جان مایه می گذارم تا المپیکی شوم

فیفــا بــا درخواســت عــراق بــرای انتخــاب ایــران بــه عنــوان 
میزبــان بازی هایــش در انتخابــی جــام جهانی مخالفــت کرده؛ 
ــن  ــه ای ک ــد دارد  کی ــان تا ــراق همچن ــال ع ــیون فوتب ــا فدراس ام
تصمیــم را نخواهــد پذیرفــت و بــه دادگاه عالــی ورزش شــکایت 

فوتبــال  بین المللــی  فدراســیون  می کنــد. 
در  بین المللــی  بــازی  هرگونــه  برگــزاری  فیفــا، 
کــه در ایــن  ــه دلیــل جنــگ و ناامنــی  عــراق را ب
کــرده اســت. تیــم ملــی  کشــور وجــود دارد، منــع 
انتخابــی  نهایــی  مرحلــه  بــه  عــراق  فوتبــال 
در  عربســتان  بــا  و  یافتــه  راه  جهانــی  جــام 
ــا توجــه بــه  گرفتــه اســت؛ امــا ب گــروه قــرار  یــک 

برابــر  خــود  ک  در خــا نمی توانــد  فیفــا،  از ســوی  محرومیــت 
ــیون  ــم فدراس ــل ه ــن دلی ــه همی ــد و ب کن ــی  ــان صف آرای حریف
کــه ایــران را بــه عنــوان  گرفــت  کشــور تصمیــم  فوتبــال ایــن 
کنــد تــا هــواداران ایــن تیــم  میزبــان بازی هــای خــود انتخــاب 
بــه راحتــی بتواننــد خــود را بــه ورزشــگاه های ایــران برســانند 

کننــد؛ امــا فدراســیون فوتبــال  و از تیــم محبــوب خــود حمایــت 
عربســتان در ادامــه جنجال ســازی های خــود اصــرار دارد کــه در 
ک ایــران بــه میــدان نخواهــد رفــت و از هرگونــه راهــکاری  خــا
کنــد  اســتفاده می کنــد تــا عراقی هــا را از تصمیــم خــود منصــرف 
کنفدراســیون  و همیــن باعــث شــده اســت تــا 
فوتبــال آســیا بــا یــک چالــش جدیدتــری روبــه رو 
کریــم، عضــو فدراســیون فوتبــال  شــود. یحیــی 
عربــی  ســایت  بــا  کــه  گفت وگویــی  در  عــراق 
کــه فیفــا بــا درخواســت  گفــت  الکــوره داشــت، 
فدراســیون فوتبــال عــراق بــرای انتخــاب ایــران 
بــه عنــوان میزبــان بازی هایــش در انتخابــی 
کیــد دارد  جــام جهانــی مخالفــت کرده اســت؛ امــا او همچنان تا
گفــت:  ــرد. او  ک ــه عــراق چنیــن تصمیمــی را قبــول نخواهــد  ک
ایــران  بــا درخواســت میزبانــی بازی هــای مــا در  فیفــا رســما 
کــرده اســت و از فدراســیون فوتبــال عــراق خواســته  مخالفــت 
کنــد. کشــور جدیــدی را بــرای میزبانــی خــود انتخــاب  اســت تــا 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

از جان مایه می گذارم تا المپیکی شوم سه شنبـــــه  7 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 139 ســـــال دوم       ݡسݒ

کار  چهارمیــن دوره شــورای اســالمی شــهر می گــذرد؛ ایــن امــر می توانــد تــا  کــه ســه ســال از  آغــاز بــه  کنــون  ا
کنــد. ــاره عملکــرد شــورای چهــارم را آســان تر  حــدودی قضــاوت و داوری درب

شــورا، طــی ایــن ســه ســال بــا تشــکیل جلســات متعدد به بررســی مســایل شــهر پرداختــه و در به کارگیــری نیروهای 
صاحــب فکــر بــا تشــکیل شــورای مشــاوران هیچ گونــه محدودیتــی بــرای خــود قایــل نبــوده و بــا برقــراری جلســات 
مشــترک در محــل شــورای شــهر دربــاره نقطــه نظــرات و انتقــادات و پیشــنهادات شــهروندان بحــث و تبــادل نظــر و 
ســعی در مرتفــع نمــودن مشــکالت شــهر نمــوده اســت و حاصــل ایــن تالش هــا در فعالیت هــای ســه ســال اخیــر تبلور 
و تجلی داشــته اســت. خوشــبختانه امروز مردم شــهرمان، تالش مضاعف شــهرداری متعهد و مســئول و خانواده 
محترم شــهید را شــاهدند که شــبانه روز مشــغول فعالیت برای رســیدن به یك شــهر  آباد و توســعه یافته می باشــد.

اعضــای شــورای شــهر نیــز بــا دلســوزی تمــام همگــی بــه نوبــه خــود در صــدد ارایــه برنامه هــای مفیــد و مؤثــر جهــت 
بهتــر اداره شــدن امــور هســتند و بــا ارتبــاط ســازنده ای کــه با ســایر مســؤالن شهرســتان شاهین شــهر و میمــه از قبیل 
امــام جمعــه محتــرم، نماینــده محتــرم مجلــس، فرمانــدار محتــرم، بخشــدار و ســایر مســئوالن اداره هــا در صــدد 

بهره گیــری از تمــام ظرفیت هــای موجــود بــرای عمــران شــهرمان هســتند.
امیــد کــه در انجــام وظایــف محولــه موفــق باشــند و در درجــه اول رضایــت خداونــد و بــه دنبــال آن رضایــت مــردم را 
کننــد؛ هــر چنــد رســیدن بــه تمــام برنامه هــا یــا خواســته ها بــا توجــه بــه کمبــود منابــع مالــی تــالش مضاعفــی  جلــب 

می طلبــد.
ــَعَها   ُوْس

َ
ــُف اهّلُل َنْفًســا ِإاّل کافــی نمی داننــد، امــا بــه حکــم آیــه اَل ُیَکّلِ  اعضــای شــورا ضمــن اینکــه ایــن تالش هــا را 

تمامــی تــالش خــود را نمــوده و مشــفقانه دســت یــاری بــه ســوی همشــهریان دراز نمــوده و خواســتار دعــای خیــر 
شــهروندان بــرای موفقیــت بیشــتر هســتند. 

در پایــان، آرزوهایمــان حــل مشــکل مســکن جوانــان، ایجــاد اشــتغال و امــکان ازدواج، عاقبــت بــه خیــری همــه 
کشــور  کار بــردن تمــام تــالش خــود بــرای کســب علــم و دانــش و خدمــت بــه مــردم شــهر و  مــردم و خودمــان و بــه 

اســت و اینکــه هیــچ مظلومــی اســیر جبــاران نباشــد. 
شــیرین ترین خاطــرات بــه نتیجــه رســیدن فعالیــت عمرانــی در خیابــان ولــی عصــر و بــاغ بانــوان میمــه و تلخ تریــن 
کــه اهــل  کنیــم  کــه یــك نفــر بــا نــا امیــدی از مــا خداحافظــی می کنــد؛ اضافــه  لحظــات را لحظــه ای می دانیــم 
مطبوعــات و رســانه و ســایت هســتیم و روزانــه یکــی دو ســاعت را بــه مطالعــه مطبوعــات و ســایت ها مشــغولیم و 

کــه شــهروندان محتــرم هــم این چنیــن باشــند. توصیــه می کنیــم 
گزارش مختصر از عملكرد سه ساله شورای اسالمی شهر میمه

منــت خــدای را کــه ایــن افتخــار را نصیبمــان گردانیــد تــا بتوانیــم در جرگــه خادمــان مــردم شــریف دیــار میمــه گامــی 
در جهــت خدمتگــزاری آنــان برداشــته باشــیم. در نظــر داریــم از ایــن طریــق قســمتی از عملکــرد ایــن شــورا را بیــان 

کنیم.
1-انتخاب آقای رضا ابرام به عنوان سرپرست شهرداری میمه

2-انتخاب جناب مهندس محسن صدرالدین کرمی در مورخ 1392/07/15 به عنوان شهردار میمه
3-برگــزاری جلســات رســمی شــورا در هــر هفتــه دو جلســه بــا موافقــت اعضــا و تصویــب و ارســال بــه کمیتــه انطبــاق 

و برگشــت جهــت اجــرا و ابــالغ بــه شــهردار محتــرم
4-تخفیف 50 درصدی هزینه پروانه ساختمانی جهت استقبال و تشویق شهروندان به ساخت وساز 

5-تخفیف 30 درصدی عوارض تفکیک و 35 درصدی جهت کسب عوارض
6-پیگیری تملک 72 هکتار زمین های حریم شهر و اقدامات انجام گرفته درباره طرح جامع شهر

7-ایجاد سامانه پیامکی 30007551 و آسان نمودن ارتباط شهروندان با شهرداری با ارسال پیامك
8- طراحی و اجرای وبالگ شورای شهر میمه

9-شروع و اجرای فاز اول بلوار حضرت ولی عصر  و اقدام به آزادسازی زمین های در مسیر خیابان
10- اقدام عملی به کارگیری نیروهای کارشناس بومی در زمینه فضای سبز، دفتر فنی و عمران و حسابداری

11-آسفالت معابر مسکن مهر، خانه های کوثر خیابان ملت و بعضی از کوچه های شهر که استمرار دارد
12- تعمیر لودر از کار افتاده با هزینه بالغ بر 40 میلیون تومان

13- قرارداد احداث پل زیرگذر و اجرای آن توسط پیمانکار و برآورد هزینه 670 میلیون تومانی
کشــور و بحــث و تبــادل نظــر دربــاره ارتقــای بخــش   14- دیــدار شــورای اســالمی شــهر بــا معاونــت محتــرم وزیــر 

میمــه بــه شهرســتان
15- تشکیل جلسات متعدد در دفتر شورای شهر و استفاده از نظرات و پیشنهادات شهروندان محترم

16- تــالش و پیگیــری مســتمر در برگردانــدن مرکــز خدمــات بهداشــتی حســین منــی )درمانــگاه قدیــم( و تحقــق 
ایــن امــر

17- افتتاح رسمی موزه مردم شناسی توسط فرماندار محترم
18- پیگیــری و افتتــاح نمایندگــی اطالعــات و اخبــار بخــش میمــه توســط معاونــت محتــرم صــدا و ســیمای مرکــز 

اصفهــان در میمــه
19- پیگیــری و درخواســت از شــهردار جهــت رســیدگی بــه عملکــرد مالــی ســال 1391 و 1392 شــهرداری میمــه و 

تهیــه گــزارش حسابرســی بــا توجــه بــه وظایــف شــورای شــهر
20- کاشت بیش از 1000 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری در منطقه گردشگری چاه ملی میمه

21- ســاماندهی اتبــاع بیگانــه )افغانــی( و اجــرای دســتورالعمل بــه شــورای عالــی اســتان ها مبنــی بــر دریافــت 
عــوارض بــه ازای هــر نفــر 1/000/000 ریــال ســالیانه

22- تصویب تفریغ بودجه سال 1393، با استناد بند 30 از ماده 76 قانون تشکیالت
23- تصویب خریداری 4000 اصله نهال کاج و ســرو و کاشــت آن با همکاری شــرکت گلســتان میمه در کنار جاده 

ورودی میمه از طرف تهران در شــورای شــهر
کمیتــه امــداد  کمــک در خصــوص ســتاد احســان و نیکــوکاری بــه  24- تصویــب پرداخــت مبلــغ 3/000/000 ریــال  

حضــرت امــام خمینــی میمــه 
25- تصویب انعقاد قرارداد مشاوره نسبت به سند چشم انداز 20ساله میمه

26- تصویب هزینه های برگزاری مشاوره و سخنرانی تا سقف مبلغ 15/000/000 ریال توسط شورای شهر
27- تصویب بخشی از هزینه های گروه فرهنگی هنری توحید میمه تا سقف 15/000/000 ریال

28- تصویب تخصیص مبلغ 22/300/000 ریال جهت تابلوی اورژانس سه راهی موته میمه
29- تصویب خریداری فرش جهت حرم شهدای گمنام میمه به مبلغ 250/000/000 ریال

30- تصویب مبنی بر پرداخت پاداش جمعا به مبلغ 70/000/000 ریال به فعاالن ستاد نوروزی
31- تصویب برگزاری مزایده بهره برداری جایگاه CNG میمه

32- تصویب احداث استخر توسط شهرداری میمه در زمین ورزشگاه شهید ایراندوست
33- تصویب پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت هزینه های زائران محترم اردوهای راهیان نور

34- تصویــب و مســاعدت بــه  دانش آمــوزان دبیرســتان شــریعتی میمــه در مســابقات علمــی- پژوهشــی کــه منجر 
بــه رتبــه مقــام کشــوری گردید )ســاخت موشــك(

35- تصویب کمک به همایش برگزاری تجلیل از خانواده شهدا تا مبلغ 30/000/000 ریال
36- تصویب آزادسازی خیابان مولوی جنب مسجد امام علی و توافق با مالک محترم

37- تصویب نهایی بودجه سال 1394 با استناد بند 12 از ماده قانون تشکیالت در شورای اسالمی شهر
38- تصویب و اجرای احداث بلوار دانش، جاده ارتباطی میمه به دانشگاه نور و دانش

39- تصویب مساعدت در خصوص پرداخت هزینه مصرف اینترنت دانشجویی مؤسسه نور و دانش
40- تصویب پرداخت فاکتور خرید سجاده پلیس راه اصفهان-تهران

41- تصویب میزان تخفیفات در سال 1394 به شرح ذیل: 
پروانه ساخت از یک تا چهل درصد

تفکیك از یک تا سی درصد
پروانه کسب از یک تا سی درصد

42- تصویب مساعدت و کمك به تامین سوخت فرماندهی انتظامی میمه، ماهیانه مبلغ 6/000/000 ریال 

43- تصویب مجوز مزایده پارکینگ شبانه روزی شهرداری میمه، بر اساس قیمت جدید
44- تصویب  مجوز تمدید قرارداد با شرکت پسماند شاهین شهر و میمه

45- تصویب و مســاعدت به آقای احمد طوطیان ســاکن وزوان در جهت ســفر گردشــگری ســیاحتی و تبلیغی به 
شــهرهای شــیراز، بوشــهر و یاســوج در راستای معرفی شهر میمه

46- تصویــب کمــک و مســاعدت مبلــغ 25/000/000 ریــال  در جهــت میزبانی مســابقات فوتســال شهرســتان های 
اســتان اصفهــان و برگــزاری آن در میمــه و پخــش مســتقیم فینــال آن از شــبکه پنــج ســیمای اصفهان

47- تصویــب تمدیــد قــرارداد اجــاره ســایت بیــن شــهرداری میمــه و شــرکت خدماتــی ارتباطــی ایرانســل بــه مبلــغ 
250/000/000 ریــال

48- تصویــب کمــک و مســاعدت بــه برگزارکننــدگان جشــنواره  ورزشــی و ایجــاد غرفــه معرفــی صنایع دســتی میمه 
در ورزشــگاه آزادی تهــران

کبــر از قبیــل پیاده روســازی، آســفالت و تهیــه پل هــای  49- بهســازی خیابان هــای شــهید شــبان، حضــرت علی ا
گرفتــه اســت. کار قــرار  کــه در برنامــه  فلــزی و در ادامــه خیابــان ســعدی، حافــظ و مولــوی 

50- اجرای فاز اول زیباسازی بلوار انقالب اسالمی فالور، باکس ها و روشنایی و پایه ها
کــوی 22 بهمــن  کوثــر، بهســازی قســمتی از  کــوی  51- جدول گــذاری ســاختمان های پشــت هواشناســی میمــه 

میمه
52- روشنایی پارک ها جمعا هزینه ای بالغ بر 25 میلیون تومان

53- تجهیز پارک ها به لوازم ورزشی و تفریحی 
ــات شــورا و بیــش از 100 جلســه فــوق العــاده در طــول  ــا مصوب ــزاری 84 جلســه در محــل شــورای شــهر ب 54- برگ

ایــن مــدت
55- دیــدار شــورای اســالمی شــهر بــا وزیــر محتــرم بهداشــت و درمــان آمــوزش پزشــکی جنــاب آقــای دکتر هاشــمی و 

بررســی مســایل و مشــکالت بیمارســتان حضرت محمد میمه در تهران
56- میزبانی شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه

57- میزبانی شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهین شهر و میمه
58- میزبانی شورای شهرستان شاهین شهر و میمه
59- میزبانی جلسات معارف در سطح بخش میمه

60- شرکت شورا در جلسات شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه
61- شرکت شورا در جلسات معارف در سطح بخش میمه

62- تشــکیل جلســه مظهــر قنــات مزدآبــاد بــا توجــه بــه اعتبار یکصد میلیــون تومانــی در رابطه با طرح گردشــگری 
قنــات میمــه و اســتفاده از نظریــات کارشناســان قنات جهت آماده ســازی 

63- پیگیــری مســایل و مشــکالت بیمارســتان حضــرت محمــد بــا مراجعــه بــه مدیریــت درمــان اســتان و شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان بــه طــور مــداوم

64- همــکاری در برپایــی غرفــه معرفــی محصــوالت و صنعــت فــرش میمــه در نمایشــگاه اقــوام ایرانــی 
ورزشــگاه آزادی تهــران

کمــک و مســاعدت در برگــزاری نمایشــگاه و راه انــدازی غرفــه میمــه در محــل ورزشــگاه آزادی تهــران و   -65
پرداخــت مبلــغ تــا ســقف 100/000/000 ریــال

66-  کمک و مساعدت به نوسازی، تعمیرات و کاشیکاری مسجد جامع میمه به مبلغ 300/000/000 ریال
گزارشــی از شــهر میمــه، توســط مؤسســه فیلمســازی و برنامه ســازی ســیما شــمای  67- تهیــه و تولیــد برنامه هــای 

کثــر مبلــغ تــا ســقف 180/000/000 ریــال مانــدگار و پرداخــت حدا
گردشــگری توســط  کمپینــگ  68- عقــد قــرارداد انجــام مطالعــه طــرح توجیــه اقتصــادی و فنــی قســمتی از 

شــهرداری میمــه
69- 50 درصد تخفیف در رابطه با صدور پروانه ساخت سازمان نظام مهندسی

70- کمک به خرید کمد و تجهیزات مدرسه آزادی میمه پرداخت مبلغ تا سقف 15/000/000 ریال
71- خرید 5 دستگاه کامپیوتر جهت برگزاری انتخابات به پیشنهاد بخشداری

72- اجرای روکش آسفالت معابر شهر میمه به میزان 14000 تن
73- صدور مجوز تخفیف های دهه فجر بر مبنای 50 درصد تخفیف

کمــک و مســاعدت امــور فرهنگــی دفتــر امــام جمعــه و پرداخــت مبلــغ ماهیانــه 2/500/000 ریــال بــه مــدت   -74
یــك ســال

کمــک و مســاعدت بــه ســتاد اقامــه نمــاز جماعــت شهرســتان شاهین شــهر و میمــه و پرداخــت مبلــغ   -75
ریــال  7/000/000

76- معافیت پرداخت عوارض مهدیه صاحب الزمان
77- مساعدت به خانه فرهنگ شهر میمه به مبلغ 20/000/000 ریال
گهی مزایده گذاری کشتارگاه مشترک میمه و وزوان از طریق آ 78- وا

79- تصویب برگزاری همایش گویش میمه ای در شهریور ماه سال 1395
گذاری سوله شهرداری میمه به اشخاص یا شرکت ها با برگزاری مزایده 80- وا

81- تصویب اخذ وام جهت خرید کامیون آتش نشانی
82- کمــک و مســاعدت جهــت ســتاد احســان و نیکــوکاری بخش میمــه )مبلــغ 10/000/000 ریال به کمیتــه امداد 

خمینــی و 10/000/000 ریال به بهزیســتی(
83- کمــک و مســاعدت جهــت تهیــه ملزومــات و تجهیــزات اداری و سیســتمی بــه منظــور راه انــدازی دفتــر کانون 

مداحــان و پرداخــت مبلــغ تــا ســقف 40/000/000 ریــال
جلسات داخلی شورا:

110 جلسه تعداد کل جلسات از سال 92- 95 
215 ابالغ تعداد کل مصوبات از سال 95-92 

 جلسات با سایر نهادها:
برگزاری جلسات متعدد با نمایده شهرستان شاهین شهر و میمه جناب آقای حاجی

برگزاری جلسات متعدد با فرماندار محترم شهرستان شاهین شهر و میمه جناب آقای اشراقی
برگزاری جلسه در وزارت کشور

برگزاری جلسه با وزیر بهداشت و درمان 
برگزاری جلسه با دکتر اسد، مدیر کل ورزش جوانان کشور

برگزاری جلسه با مدیر کل حقوقی میراث گردشگری استان اصفهان
برگزاری جلسه با مدیر کل منابع طبیعی

برگزاری جلسه با مدیر کل ثبت استان اصفهان
برگزاری جلسه با مدیر کل تأمین اجتماعی

برگزاری جلسه با معاونت بهداشت و درمان استان اصفهان
برگــزاری جلســه بــا حضــور مهنــدس بدیعیــان، رییــس اداره صنایــع و آقــای خســروی، رییــس اداره اصنــاف 
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه و تصویــب مســتقر نمــودن دفتــر اصنــاف بخــش میمــه در شــهرداری میمــه
جنــاب  میمــه  و  شاهین شــهر  شهرســتان  محتــرم  فرمانــدار  مســتمر  همکاری هــای  و  زحمــات  از  پایــان  در 
 آقــای بصیــری، جنــاب آقــای حاجــی نماینــده محتــرم شهرســتان، جنــاب مهنــدس آذرپــی بخشــدار محتــرم 
حــاج آقــا زمانــی امــام جمعــه محتــرم میمــه، شــهردار محتــرم جنــاب مهنــدس صدرالدیــن کرمــی کــه در ایــن مــدت 
ســه ســال مــا را در نیــل بــه اهــداف شــورا یــاری داده انــد، تقدیــر و تشــکر نمــوده و قــدردان زحمــات پرســنل محتــرم 
واحدهــای امــور مالــی، عمــران و شهرســازی، تملــکات، انفورماتیــک ، روابــط عمومــی و مخصوصــا پرســنل خــدوم 
ــه  ــهرداری میم ــش ش ــران زحمتک کارگ ــژه  ــگر و به وی ــدگان تالش ــی و رانن ــنل خدمات ــهری و پرس ــات ش ــد خدم واح

هستیم.

عملکرد شورای اسالمی شهر میمه

محسن صدرالدین کرمی، شهردار میمه روز شورا بر همه فعاالن عرصه اجتماعی و خدمتگزار شوراهای اسالمی شهر و روستا مبارک باد

کردند! سعودی ها فیفا را نیز همراه خود 
مخالفت فیفا با میزبانی ایران از تیم ملی عراق



سفر به سرزمین فیروزه
بی شــک  فیــروزه،  نــام  شــنیدن  بــا 

سرویس گردشگری
  امیر عباس زاده 

می آیــد  ذهــن  بــه  کــه  نامــی  اولیــن 
دور  گذشــته های  از  نیشــابور  اســت.  نیشــابور  شــهر 
ســرزمین فیــروزه بــوده اســت. فیــروزه نیشــابور از چنــان 
کــه هیــچ مســافری در  شــهرتی در دنیــا برخــوردار اســت 
نیشــابور از خــود نمی پرســد ســوغات چــه بخــرد؛ امــا 
برجســتگی فیــروزه نبایــد مانــع دیــدن دیگــر ســوغات و 
صنایــع دســتی نیشــابور، اعــم از قالــی و حصیــر و ســاز 
از  دره  شــش  در  نیشــابور  فیــروزه  معــادن  شــود. 
کیلومتــری   50 در  معــدن  بــار  بــه  موســوم  کوه هــای 
شــمال غربــی نیشــابور در بلــوک ریونــد واقــع اســت و 
کنــون بــه منظــور بــه دســت آوردن فیــروزه، بیــش از  تا
صــد غــار در ایــن دره هــا ایجــاد شــده اســت. نیشــابور 
همچنیــن محصــوالت باغــی مرغوبــی از آن خــود دارد 
گالبــی و  گیــالس، هلــو،  کــه شــامل انــار، انجیــر، انگــور، 
ــیب می شــود. ریــواس نیــز دیگــر ســوغات آن اســت  س
گیاهــی خــودرو بــوده و در فصــل بهــار بــر دامنــه  کــه 
شــربت  مربــا،  می تــوان  آن  از  می رویــد.  کوهســتان ها 

کرد.  خورش و شیرینی تهیه 
دیگــر ســوغات ایــن شــهر صنایــع دســتی شــامل قالــی و 
قالیچــه نیشــابور و ســفال می شــود. از جملــه هنرهــای 
دســتی ایــن شهرســتان، ســاخت بعضــی ابــزار موســیقی 
هــم  بــه  فلــوت  دو  کــه  قشــمه  از  عبارتنــد  کــه  اســت 
چســبیده اســت، ســرنا، دهــل، دوتــار، ســه تــار، تــار و 
کــه توســط خراط هــا ســاخته می شــوند.  دایــره زنگــی 
نیشــابور  در  کــه  را  موجــود  مهارت هــای  بعضــی 
می تــوان دیــد عبارتنــد از رنگــرزی، نمدمالــی، کاله مالــی 
فیروزه تراشــی  و  مســگری  حصیربافــی،  پالس بافــی، 
کــه بعضــی از آن هــا بــه دلیــل ورود ابــزار و فناوری هــای 

کلــی متحــول شــده اند.  جدیــد ســاخت بــه 
از رهــاورد ســفر بــه نیشــابور می تــوان از آثــار شــاعران 
بلنــدآوازه ایــران، یعنــی منطق الطیــر یــا تذکرة االولیــای 
عطــار و رباعیــات خیــام نیــز نــام بــرد. بنــای آرامــگاه 
عــارف  و  شــاعر  نیشــابوری،  عطــار  فریدالدیــن  شــیخ 
گردشــگری نیشــابور  نامــی ایــران از مهم تریــن مقاصــد 
نقــاش  کمال الملــک،  مقبــره  همچنیــن  اســت. 
ریاضیــدان خیــام،  آرامــگاه  البتــه  صــد  و   سرشــناس 

در  نیــز  ایــران  معــروف  شــاعر  و  منجــم  و  فیلســوف 
دارد.  قــرار  عطــار  آرامــگاه  از  کمــی  فاصلــه 

دامنــه   در  کــه  نیشــابور  شهرســتان  طبیعــت 
کوهســتانی  بینالــود و مناطــق  و  البــرز  رشــته کوه های 
کــز طبیعتگــردی بــه حســاب می آیــد.  قــرار دارنــد، از مرا
عــالوه بــر بــوژان، شــهرها و روســتاهای دیزبــاد، خــرو 
کــوه ابراهیــم ادهــم از جملــه  بــار، برفریــز، َدررود و غــار و 

اســت. نیشــابور  طبیعــی  گردشــگری  کــز  مرا

گشت و گذار

 کلنگ دارالقرآن کریم نایین
 به زمین زده شد

کلنــگ  گفــت:  ناییــن  الکریــم  القــرآن  دار  مدیــر 
ایــن  مســئوالن  حضــور  بــا  ناییــن  القــرآن  کریــم  دار 
شهرســتان بــه زمیــن زده شــد. ســعید عابدین نــژاد 
دار  کــرد:  اظهــار  ناییــن  القــرآن  الکریــم  دار  مدیــر 
بــه مســاحت ۱00۴  ناییــن در زمینــی  القــرآن  کریــم 
متــر مربــع و بــا ۱050 متــر مربــع زیربنــا در ســه طبقــه بــا 
ــال احــداث خواهــد  ــر ۱۲ میلیــارد ری ــغ ب هزینــه ای بال

شــد. 
وی افــزود: هزینــه نقشــه و نظــارت از ایــن پــروژه، 
صــدور  و  ناییــن  مهندســی  نظــام  ســازمان  توســط 
بــه  ناییــن  شــهردار  توســط  آن  ســاختمانی  پروانــه 
عابدین نــژاد  اســت.  شــده  انجــام  رایــگان  صــورت 
کــرد: اعتبــارات ایــن پــروژه توســط خیــران و  بیــان 
شــد.  خواهــد  پرداخــت  و  تامیــن  مردمــی  نــذورات 
انتظــار  کــرد:  القــرآن  الکریــم خاطرنشــان  دار  مدیــر 
بــا  ناییــن  کریــم  القــرآن  دار  ســاختمان  مــی رود 
همــکاری شــهرداری و خیــران تــا ۱5 مــاه آینــده بــه 

برســد. بهره بــرداری 

اعتکاف رمضانیه احیا می شود
از  العالمیــه  المصطفــی  کل فرهنگــی جامعــة  مدیــر 
بین المللــی  ســطح  در  اعتــکاف  درصــدی   ۸0 رشــد 
گفــت: در حــال احیــای اعتــکاف رمضانیــه  خبــر داد و 
دولــت  مــرادی  حســین  حجت االســالم  هســتیم. 
جامعة المصطفــی  فرهنگــی  کل  مدیــر  آبــادی، 
فرهنگی تربیتــی  برنامــه  یــک  را  اعتــکاف  العالمیــه 
کــرد: جامعةالمصطفــی بــا توجــه  دانســت و عنــوان 
کــه دارد، در جهــت صــدور ایــن رویــش  بــه ماموریتــی 

انقــالب اســالمی بــه دنیــا فعالیــت می کنــد. 
پرداخــت  اعتــکاف  کارکردهــای  تشــریح  بــه  وی 
و  توحیدی محــور  نــگاه  اعتــکاف،  کــرد:  اظهــار  و 
کــه در محضــر  مبتنــی بــر وحدانیــت خداونــد اســت 
تقریبــی  نــگاه  همچنیــن  می شــود.  برگــزار  معبــود 
و  فــرق  تمــام  کــه  چــرا  دارد؛  نیــز  مذاهــب  بیــن 
کــه دارنــد  مذاهــب اســالمی بــا تمــام اختالف هایــی 
ــه ســیره حضــرت  ــرآن و عمــل ب ــات ق ــه آی ــا توجــه ب ب
اعتــکاف  و  دارنــد  قبــول  را  اعتــکاف  رســول)ص( 
کــه می توانیــم از آن در  ک مذهبــی اســت  یــک اشــترا

ببریــم. بهــره  مذاهــب  بیــن   تعامــالت 

معارف

     افزایــش جمعیــت و حریــم شــهری 
کیمیای وطن

    آیدین بهاری
شــده  موجــب  ساخت وســاز  بــرای 
بلندمرتبه ســازی  بــه  رو  بــزرگ،  شــهرهای  در  مــردم 
بیاورنــد. ایــن امــر هرچنــد بخشــی از مشــکالت اســکان 
جمعیــت را حــل می کنــد، امــا خــود مســبب بســیاری از 
بــه دلیــل  مشــکالت دیگــر اســت. خفگــی خیابان هــا 
کافــی، از بیــن رفتــن مناظــر  نبــود نــور و جریــان هــوا 
یــک  در  جمعیــت  انــدازه  از  بیــش  کــم  ترا طبیعــی، 
منطقــه و... تنهــا بخشــی از مشــکالت بلندمرتبه ســازی 
دنیــا  امــروزه  کــه  حالــی  در  شهرهاســت.  در 
ــا بــه حاشــه شــهرها  گذاشــته ی کنــار  بلندمرتبه ســازی را 
کــرده، میــل بــه آن در شــهرهای ایــران هــر روز  منتقــل 
کــه شــاهد هســتیم،  گســترش اســت. تــا جایــی  رو بــه 

هر روز حریم بعضی آثار تاریخی نیز از بین می رود.
   از بین رفتن مناظر طبیعی شهرها

و  دســتی  صنایــع  معــاون  مطلــق،  نامــور  بهمــن   
ــد: امــروز  کشــور در ایــن زمینــه می گوی هنرهــای ســنتی 
شــهرهای  طبیعــی  مناظــر  بلنــد،  ســاختمان های  بــا 
خــود را از بیــن برده ایــم؛ درحالی کــه در دنیــا میــل بــه 
پاییــن تبدیــل شــده  بــه ســاخت در  بــه میــل  صعــود 
اســطوره  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مطلــق  نامــور  اســت. 
شــهرها در سراســر تاریــخ، شــاخصه های متفاوتــی پیــدا 
می کننــد و ایــن شــاخصه ها در طــول تاریــخ دســتخوش 
آرزوی  بابلی هــا،  می کنــد:  اظهــار  می شــوند،  تغییــر 
کــه در دنیــای اروپــای مــدرن  بلندمرتبه ســازی داشــتند 
ــازی  ــل دوره بلندمرتبه س ــن دلی ــه همی ــد و ب ــق ش محق

متولــد شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بلندمرتبه ســازی بــه تاریــخ 
ــه  ــن زمین ــه در ای ک ــورهایی  کش ــر  ــت و دیگ ــته اس پیوس
پیشــرفته  بلندمرتبه ســازی  در  و  بودنــد  متخصــص 
 هســتند، عالقــه ای بــه ســاخت آســمان خــراش ندارنــد 
می افزایــد: امــروز دیگــر دوران خراشــیدن آســمان ها بــه 
ک توســعه محســوب نمی شــود. توجــه  ســرآمده و مــال
بــه ســاخت زیرزمینــی، خصیصــه شــهرهای مــدرن قــرن 
گــر قــرار باشــد بلندمرتبه ســازی  بیســت و یکــم اســت و ا
انجــام شــود، قطعــا جایــی جــز حاشــیه شــهرهای بــزرگ 

کار نخواهــد بــود. محــل ایــن 
   ساخت زیرزمینی

بــا  امــروز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اسطوره شــناس  ایــن 
از  را  بلندمرتبه ســازی مناظــر طبیعــی شــهرهای خــود 
کــوه دماونــد  بیــن برده ایــم و بــرای مثــال نمــای زیبــای 
در تهــران را از دســت داده ایــم، اظهــار می کنــد: امــروزه 
میــل بــه صعــود بــه میــل بــه ســاخت در پاییــن تبدیــل 

ــت.  ــده اس ش
کیــد بــر اینکــه امــروز ســاخت زیرزمینی  نامــور مطلــق بــا تا
موجــب  بلکــه  اســت  انســان  در  میــل  یــک  تنهــا  نــه 

کــه بــه عنــوان  جلوگیــری از بعضــی حــوادث می شــود 
ــد: در  ح اســت، می افزای ــاخت زیرزمینــی مطــر ــاز س امتی
ایــران ســاخت زیرزمینــی می توانــد بــرای جلوگیــری از 
کاربــرد داشــته باشــد. در آینــده شــاهد تغییــرات  گرمــا 
کــه مــا را نیازمنــد ایــن  آب و هوایــی شــدید خواهیــم بــود 
بناهــا می ســازد تــا بــه ســنت پدرانمــان بــه زیرزمیــن پنــاه 
ببریــم. بایــد فضاهــای زیرزمینــی بــه شــکلی ســاخته 
کســی دســت ندهــد  کــه احســاس حفــره بــودن بــه  شــود 
کنــد. ایرانیــان  بلکــه احســاس زندگــی و حرکــت ایجــاد 
گذشــته در اســتفاده از منابــع زیرزمینــی و هدایــت آب هــا 
بیــن رفتــه  از  ایــن ســنت  امــروزه  امــا  تبحــر داشــتند، 

اســت.
  مترو

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  صنایع دســتی  معــاون   
متروهــا یکــی از شــیوه های حمل ونقــل عمومــی بودنــد 
کــه شــهرها را از انفجــار نجــات دادنــد و ایــن مدیــون 
ســاخت زیرســطحی بــود، اضافــه می کنــد: در بعضــی 
فرهنگــی  میــراث  عنــوان  بــه  متــرو  امــروزه  کشــورها، 
پــاس داشــته می شــود. ســاماندهی فضــای زیرســطحی 
کنــد و وضعیــت  کمــک  کــم  کیفیــت شــهر مترا ــه  ــد ب بای
کاربری هــای میــان  زیســت محیطی را ارتقــا دهــد. در 
کــه فرهنــگ و تجــارت از هــم جــدا  شــهری مهــم اســت 
ــرای آن ارتبــاط درســت قایــل شــویم؛  ــد ب نباشــند و بای
می بایــد از دیــد فضاهــای تــک  منظــوره رو بــه فضاهــای 
آینــده  تــا بتوانیــم  چندمنظــوره و چندکاربــری برویــم 

مناســبی بــرای ایــن ساخت وســاز داشــته باشــیم.

نگاهی به پدیده آسمان خراش سازی در زندگی امروز

بلندمرتبه سازی، بالی جان شهرها

کیــش از اجــرای طرحــی مشــابه دیزنی لنــد  گردشــگری  معــاون 
محمــد  داد.  خبــر  جزیــره  ایــن  در  کی آیلنــد«  »ال عنــوان  بــا 
کــه از حــدود یــک و نیــم  کــرد: ایــن پــروژه  محب خدایــی اظهــار 
ســال پیــش آغــاز شــده، طرحــی مشــابه دیزنی لنــد اســت؛ امــا از 
گرفتــه شــده  ظرفیت هــا و فرهنــگ بومــی در اجــرای آن بهــره 

جزیــره  بهره بــرداری  زمــان  دربــاره  او  اســت. 
گفــت: حتــی دیزنی لنــد هــم یــک  ک پشــت ها  ال
هــر  اجــرای  نیامــده؛ طبیعتــا  بــه وجــود  شــبه 
پــروژه ای زمــان می بــرد؛ مخصوصــا آنکــه الزم 
اســت چنیــن طرحــی مطابــق فرهنــگ ایرانــی 
پیــش بــرود و بــرای آن، تولیــد محتــوا شــود. 
تلویزیونــی  ســریال های  ســاخت  از  خدایــی 

کیــش و ســفرهای  بــرای معرفــی جزیــره  و فیلــم ســینمایی 
بــا  باجناق هــا«  »رالــی  ســریال  افــزود:  و  داد  خبــر  خانوادگــی 
یــک  در  ایــران  گردشــگری  ظرفیت هــای  معرفــی  محتــوای 
کــه  اســت  فرهنگــی  محصــوالت  جملــه  از  خانوادگــی،  ســفر 
ســاخت آن آغــاز شــده و قــرار اســت در شــبکه های تلویزیونــی 
ج از کشــور پخــش شــود. همچنیــن ســریالی  داخــل ایــران و خــار

گونــه بومــی جزیــره  کــودکان بــا شــخصیت پردازی از دو  بــرای 
کــی( و دلفیــن )دلفــی( بــه منظــور فرهنگســازی  ک پشــت )ال ال
ایــن  کیــد  تا شــد.  خواهــد  تولیــد  مســافرت  هنــگام  کــودکان 
گردشــگری، بیشــتر بــر حفــظ محیــط زیســت  ســریال، عــالوه بــر 
جزیــره و فرهنــگ بومــی ایــران اســت؛ عــالوه  بــر ایــن یــک فیلــم 
لی لی پوت هــا  ســرزمین  عنــوان  بــا  ســینمایی 
کیــش را بهشــت  در دســت ســاخت اســت. وی 
اصلــی  شــعار  افــزود:  و  دانســت  خانواده هــا 
بــا  مــا می خواهیــم  اســت.  نیــز همیــن  کیــش 
رالی هــای  برگــزاری  ســریال،  و  فیلــم  تولیــد 
ــذت  ــه ل ــد، تجرب کی آیلن ــاخت ال ــی و س خانوادگ
کــه مهم تریــن  ســفر خانوادگــی بــه جزیــره ای 
ک  مقصــد گردشــگری ایــران در خلیــج فــارس اســت را بــه اشــترا
کنیــم  گفــت: می خواهیــم محیطــی ایجــاد  بگذاریــم. خدایــی 
کیــش را جایگزیــن مقاصــد دیگــری چــون  گردشــگران،  کــه 
ح ایــن جزیــره  کننــد و مــردم ایــران از فضــای مفــر ترکیــه و دبــی 
در یــک ســفر خانوادگــی، بهــره ببرنــد و شــادی واقعــی و نــه 

کننــد. کاذب را تجربــه 

حافــظ بین المللــی قــرآن بــا اشــاره بــه لــزوم آشــنایی مــردم 
گفــت: ترجمــه قــرآن تــا حــدودی  کریــم  بــا دســتورات قــرآن 
گرفتــه اســت و افــراد تنهــا بــه شــنیدن  مــورد غفلــت قــرار 
بایــد  کــه  الهــی بســنده می کننــد؛ در حالــی  کالم  صــوت 

کنیــم. ــرآن را تبییــن  مضامیــن ق
ــرآن  ــی ق ــظ بین الملل ــری«، حاف ــزاد هژب  »به
مقاومتــی  اقتصــاد  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا 
تمامــی  اســالم  دشــمنان  داشــت:  اظهــار 
کشــیدن  تــالش خــود را بــرای بــه انحــراف 
بســته اند؛  کار  بــه  به ویــژه جوانــان  مــردم، 
معظــم  مقــام  تدابیــر  بــا  خوشــبختانه  امــا 
کشــورمان  مــردم  اســتقامت  و  رهبــری 

بیــان  بــا  وی  اســت.  شــده  خنثــی  آن هــا  توطئه هــای 
ــی  ــاد مقاومت ــوان »اقتص ــه عن ــال ب ــذاری امس ــه نامگ اینک
اقــدام و عمــل« بــه منظــور توجــه بیشــتر بــه صرفه جویــی 
در تمامــی امــور اســت، افــزود: دشــمنان پــس از ناامیــدی 
از تهاجــم فرهنگــی، می خواهنــد از طریــق اقتصــاد مــا را 

تحــت فشــار قــرار دهنــد تــا تســلیم شــویم؛ امــا مــردم غیــور 
ــد خــود پایبنــد هســتند  ــه عقای و انقالبــی ایــران اســالمی ب
کــه دشــمنان اســالم بــا  کاری می کننــد  و بــا صرفه جویــی، 
شکســت مواجــه شــوند. هژبــری بــا اشــاره بــه لزوم اســتفاده 
کــرد:  درســت از نعمت هــای خداونــد یکتــا، خاطرنشــان 
مطالبــات مقــام معظــم رهبــری و نامگــذاری 
ــم  کری ــر اســاس مفاهیــم قــرآن  شــعار ســال ب
اســت؛ بنابرایــن بــرای عمــل بــه آن هــا بایــد 
بــه  و  تبییــن  را  موضوعــی  و  مرتبــط  آیــات 
ــعار  ــق، ش ــن طری ــا از ای ــم ت ــه دهی ــردم ارای م
ســال را محقــق ســازیم. حافــظ بین المللــی 
کریــم بــا بیــان اینکــه بــرای تحقــق  قــرآن 
گفــت: جامعــه  اقتصــاد مقاومتــی بایــد فرهنگســازی شــود، 
بــا مطالبــات مقــام معظــم  اینکــه همــگام  بــرای  قرآنــی 
اقتصــاد  بــا  مرتبــط  آیــات  بایــد  کننــد،  حرکــت  رهبــری 
مقاومتــی را در جلســات بخواننــد و عــالوه بــر ترجمــه بــه 

تفســیر اجمالــی آن نیــز بپردازنــد.

7معارف و گردشگری سه شنبـــــه  7 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 139اعتکاف رمضانیه احیا می شود ســـــال دوم       ݡسݒ

تنها به شنیدن صوت زیبای قرآن بسنده نکنیم نسخه ایرانی »دیزنی لند« ساخته می شود

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
کالســه 95-169خواهــان احمــد رضــا عنایــت دادخواســتی  در خصــوص پرونــده 
مبنــی بر:مطالبــه بــه طرفیــت مجیــد شــعاعی تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی 
گردیــده بــا توجــه بــه  بــرای روز ............. مورخــه 95/3/17 ســاعت 8 تعییــن 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر 
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ک  ــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــال ــان  اربــاب – روب خیاب
کــد پســتی 8165756441 مجتمــع شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 6   57
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 2772/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 مجتمــع 

شــماره یــک شــورای حــل اختــالف اصفهــان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
کالســه 95-157خواهــان صدیقــه ســهیلی فــرد دادخواســتی  در خصــوص پرونــده 
مبنــی بر:مطالبــه مبلــغ 30/156/000 ریــال بــه طرفیــت نعمــت ا... زندوانــی تقدیــم 
نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ............. مورخــه 95/3/22 ســاعت 
حســب  خوانــده  بــودن  المــکان  مجهــول  بــه  توجــه  بــا  گردیــده  تعییــن     9/30
تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه 
کــد پســتی 8165756441 مجتمــع  ک 57  نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــال
شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 6 شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 2768/م 

الــف مدیــر دفتــر شــعبه 32 مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل اختــالف اصفهــان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

کالســه 94-117خواهــان علــی شــریف دادخواســتی مبنــی  در خصــوص پرونــده 
بر:مطالبــه وجــه چــک بــه مبلــغ پنــج میلیــون ریــال بــه شــماره 027872 مــورخ 
کمــال داســتانیان تقدیــم نمــوده اســت .  ــه طرفیــت  ــزد بانــک ملــت ب 86/5/25 ن
گردیــده  وقــت رســیدگی بــرای روز دوشــنبه مورخــه 95/3/17 ســاعت 17/30 تعییــن 
بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در 
ــان  ــه ایــن شــعبه واقــع در خیاب ــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی ب جرایــد منتشــر ت
ســجاد- اول اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – 
کــد پســتی 8165756441 مجتمــع شــورای حــل اختــالف اصفهــان –  ک 57  پــال
ــی دادخواســت  شــعبه ...... شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثان
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده 
تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 2739/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــه ش ــماره س ــع ش 49مجتم
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواســتی  پیمانــی  فرهــاد  95-153خواهــان  کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
مبنــی بر:الــزام بــه انتقــال ســند بــه طرفیــت علــی عمرانــی تقدیــم نمــوده اســت 
ظهــر  ســاعت12   95/3/24 مورخــه   ........... روز  بــرای  رســیدگی  وقــت   .
بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای  گردیــده  تعییــن 
بــه ایــن  تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی  خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر 
پــور –  نیلــی  اربــاب – روبــه روی مدرســه  شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
کــد پســتی 8165756441 مجتمــع شــورای  ک 57  جنــب ســاختمان صبــا – پــال
مراجعــه  اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای  اول  شــعبه   – اصفهــان  اختــالف  حــل 

حضــور  عــدم  صــورت  در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و 
وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 
 2738/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 45مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل اختــالف

 اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
کالســه 941476 خواهــان زهــرا ضیایــی بــا وکالــت حســین  در خصــوص پرونــده 
محمدیــان و نفیســه عــرب زاده دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه بــه طرفیــت مهــدی 
صالحــی مقــدم تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز........... مــورخ 
مجهــول  بــه  توجــه  بــا  اســت.  گردیــده  تعییــن  صبــح   11/30 95/3/23ســاعت 
المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای 
حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در 
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
مــی شود.شــماره: 2734/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 14مجتمــع شــماره 2 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
اصفهانکــی  باالیــی  علــی  علــی  خواهــان   94/95 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
نمــوده  تقدیــم  جانثــاری  محمــود  طرفیــت  بــه  بر:مطالبــه  مبنــی  دادخواســتی 
اســت .وقــت رســیدگی بــرای روزیــک شــنبه مــورخ 95/3/16ســاعت 4 عصــر تعییــن 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای  المــکان  بــه مجهــول  بــا توجــه  گردیــده اســت. 
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی 
شــعبه  دفتــر  مدیــر  الــف  2737/م  شود.شــماره:  مــی  اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم  و 

31مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهــان
گهی ابالغیه آ

شــماره ابالغنامــه: 9510100352200433 شــماره پرونــده:9409980352201042 
شــماره بایگانــی شــعبه :941164 تاریــخ تنظیــم:1395/02/01 

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:
نــام : راضیــه 2- نــام خانوادگــی : محمــدی قارنــه 3- نــام پــدر: حســین   -1
4- نشــانی : مجهــول المــکان مــدارک پیوســت: در خصــوص تجدیــد نظــر خواهــی 
امیــر شــیخان بــه طرفیــت شــما نســبت بــه دادنامــه شــماره 9401780 – 24/11/94 
صــادره از ایــن شــعبه ،  بــه پیوســت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم تجدیــد 
نظــر خواهــی بــه شــما ابــالغ میشــود. مقتضــی اســت حســب مــاده 346 قانــون 
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی چنانچــه پاســخی 
داریــد ظــرف ده روز پــس از رویــت اخطاریــه ، بــه ایــن دادگاه اعــالم نماییــد یــا 
کیفیــت بــه تجدیــد نظــر ارســال  بــه دادگاه تحویــل دهیــد . واال پرونــده بــا همیــن 
 میگــردد. شــماره :2835/ م الــف شــعبه 22  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان

 اصفهان
گهی ابالغیه آ

پرونــده:9109980351401028  شــماره   9510100372400031 ابالغنامــه:  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه :940417 تاریــخ تنظیــم:1395/01/29 

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نــام : دانیــال 2- نــام خانوادگــی : ســیفی 3- نشــانی : مجهــول المــکان   -1
کدملــی :1292937841 مهلــت حضــور از تاریــخ ابــالغ : 3 روز – محــل حضــور :   -4
اصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت – 200 متــر پاییــن تــر از ســاختمان 
مرکــزی بــه ســمت شــیخ صــدوق – ســاختمان اجــرای احــکام حقوقــی علــت حضــور 
در خصــوص دعــوی پــگاه ســیفی بــه طرفیــت شــما در مهلــت مقــرر فــوق جهــت 
کارشناســی و اظهــار هــر مطلبــی نفیــا یــا اثباتــا در ایــن شــعبه حاضــر  مالحظــه  نظریــه 
دادگاه  چهاردهــم  شــعبه  احــکام  اجــرای  منشــی  الــف  م   /2809 شــماره:  شــوید. 

عمومــی )حقوقــی( دادگســتری شهرســتان اصفهــان – ســعید حبیــب اللهــی

گهی ابالغیه آ
شــماره ابالغنامه: 9510100353800328 شــماره پرونــده:9409980353800090 

شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تاریــخ تنظیــم:1395/01/30 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نــام : عبــاس 2- نــام خانوادگــی : زمانــی 3- نــام پــدر: حســین  نشــانی:   -1
گهــی -  مجهــول المــکان تاریــخ حضــور:1395/03/10 دوشــنبه ســاعت 11:00  نشــر آ
بــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان  محــل حضــور: اصفهــان – خ چهاربــاغ 
علــت حضــور در  اتــاق شــماره 310  اصفهــان – طبقــه 3  اســتان  کل  دادگســتری 
خصــوص دعــوی شــریف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 
رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. شــماره: 2787/ م الــف منشــی شــعبه 112 

بهــروزی کیفــری دو شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن  دادگاه 

گهی ابالغیه آ
شــماره ابالغنامــه: 9510100353800324 شــماره پرونــده:9409980353800090 

شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تاریــخ تنظیــم:1395/01/30 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نــام : احمــد 2- نــام خانوادگــی : جعفــری 3- نشــانی: مجهــول المــکان   -1
خ   – حضور:اصفهــان  محــل   11:00 ســاعت  دوشــنبه  حضــور:1395/03/10  تاریــخ 
کل اســتان اصفهــان  ــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری  ــاغ ب چهارب
– طبقــه 3 اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در خصــوص دعــوی شــریف طهماســبی 
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. 
کیفــری دو شــهر اصفهــان )112  شــماره:2788/ م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه 

جزایــی ســابق( محســن بهــروزی

دادنامه
شــماره دادنامه:9409973653400925 شــماره پرونده:9209983653401609 
شــماره بایگانــی شــعبه :921736 تاریــخ تنظیــم:1394/06/19 خواهــان: بانــک مهــر 
کلیشــادی فرزنــد محمــد  قــای علیرضــا رضائــی  اقتصــاد اســتان اصفهــان بــا وکالــت آ
کمربنــدی – مجتمــع ســجاد  علــی بــه نشــانی اصفهــان – فالورجــان – فالورجــان خ 
قــای علــی ابراهیمــی فرزنــد عبدالعلــی بــه نشــانی پیربکــران  طبقــه 2 خوانــدگان : 1. آ
کبــر آشــوری فرزنــد ســیف الــه بــه  قــای ا پــالرت خ شــهید محمــدی پ 202 2- آ

نشــانی اصفهــان شــهرک ولــی عصــر
عبدالــه  قــای  آ  -3  20 شــریعتی  بهــرام  منــزل  نوبهــار  ک  شــرف  خ  موالنــا  خ 
کریــم بــه نشــانی پیربکــران توتســتان بــن بســت نگیــن پ 30580  بکرانــی فرزنــد 
خواســته:مطالبه وجــه ســفته دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و ســایر قرائــن و 
امــارات موجــود ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی نمایــد. در خصــوص دعــوی بانــک مهــر اقتصــاد اســتان اصفهــان بطرفیــت 1- 
کبــر اشــوری بخواســته مطالبــه مبلــغ نــود  علــی ابراهیمــی 2- عبدالــه بکرانــی 3- ا

و هشــت میلیــون و پانصــد هــزار ریــال وجــه یــک فقــره ســفته بــه شــماره 511071 
بــه پرداخــت مطلــق خســارات  الــزام خوانــده  و  بــه ســر رســید  کل  یــک  خزنــدار 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه تــا زمــان اجــرای حکــم بــه 
شــرح متــن دادخواســت بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده تصاویــر مصــدق ســفته هــا 
منعکــس در پرونــده و بــا التفــات بــه اظهــارات وکیــل خواهــان در جلســه دادرســی 
و دادخواســت ارائــه شــده و همچنیــن اقــرار خوانــده بــه امضــا ذیــل ســفته هــا و 
مدیونیــت خــود نســبت بــه خواهــان و بــا التفــات بــه وجــود اصــل ســفته هــا دریــد 
وکیــل خواهــان و اســتصحاب بقــای دیــن خوانــده نســبت بــه خواهــان لــذا دادگاه 
ــه مــواد 307  ــا اســتناد ب ــر صحــت تلقــی و ب ــر مراتــب فــوق دعــوی را محمــول ب بناب
و 309 قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی مصــوب 1379 خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ نــود و هشــت میلیــون و پانصــد 
هــزار ریــال بابــت اصــل خواســته و یــک میلیــون و نهصــد و هفتــاد هــزار ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و خســارت تاخیــر تادیــه بــر اســاس 
شــاخص نــرخ تــورم اعالمــی از ناحیــه بانــک مرکــزی از تاریــخ مطالبــه 1393/11/28 
ــد شــد  ــبه خواه ــکام محاس کــه در زمــان وصــول توســط اجــرای اح لغایــت وصــول 
در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت ده روز 
از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه مــی باشــد و ســپس ظــرف مــدت 
کــم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان اســت./  بیســت روز نیــز قابــل تجدیــد نظــر در محا

احمــد رضــا قاضــی – رئیــس شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی فالورجــان
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان

گهی ابالغ رای آ
شــعبه  رســیدگی:  مرجــع   95/1/17 رســیدگی  تاریــخ   232/94 پرونــده:  کالســه 
 : نشــانی  زاده  شــریف  جعفــر  خواهــان  بکــران  پیــر  اختــالف  حــل  شــورای  ســوم 
ک  کوچــه نســاء پــال کن اصفهــان – پیــر بکــران – روســتای طــاد – خ طالقانــی  ســا
ــب  ــیاب جن ــه آس ــران – فلک ــر بک ــان – پی ــانی اصفه ــی نش ــد وکیل ــده : 1- امی 3 خوان
نشــانی:  رضــا  فرزنــد  نســب  قاســمی  نــوروز    -2 شــخصی  منــزل  وزیــری  قصابــی 
مجهــول المــکان خواســته : تقاضــای صــدور حکــم بــه انتقــال ســند یــک دســتگاه 
ســمند ایکــس بــه شــماره انتظامــی 615 ی 18- ایــران 43 بــا احتســاب هزینــه هــای 
گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت  دادرســی و خســارت وارده 
کالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی  آن بــه 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد: 

))رای قاضی شورا((
طرفیــت  بــه  زاده  شــریف  جعفــر  قــای  آ ناحیــه  از  مطروحــه  دعــوی  خصــوص  در 
قایــان امیــد وکیلــی و نــوروز قاســمی نســب بــه خواســته انتقــال ســند یــک دســتگاه  آ
خــودروی ســمند ال ایکــس بــه شــماره انتظامــی 615 ی 18 – ایــران 43 بــه انضمــام 
هزینــه هــای دادرســی و خســارت وارده ایــن شــورا پــس از بررســی و مداقــه در 
کارت  گرفتــه از راهنمایــی و رانندگــی و بــا توجــه بــه اینکــه  پرونــده و اســتعالم انجــام 
قــای قاســمی نســب مــی باشــد ایــن شــورا خواســته خواهــان را  ســند ماشــین بــه نــام آ
مقــرون بــه صحــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 237 و 362 قانــون دادرســی 
قــای نــوروز قاســمی نســب بــه حضــوردر  رای بــه محکومیــت خوانــده ردیــف دوم آ
یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و انتقــال ســند اتومبیــل مذکــور بــه نــام خواهــان صــادر 
ــا توجــه بــه اینکــه مدرکــی علیــه وی ارائــه  و اعــالم مــی دارد خوانــده ردیــف اول ب
ــدت 20 روز قابــل  ــرف م ــادره غیابــی و ظ ــود . رای ص نگردیــده رد دعــوی مــی ش
قابــل  آن  از  پــس  و  باشــد  مــی  بکــران  پیــر  اختــالف  واخواهــی در شــورای حــل 
کــم شهرســتان فالورجــان مــی باشــد. شــعبه ســوم حقوقــی  تجدیــد نظــر در محا

فالورجــان شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان
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وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر:                        صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

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

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 139 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام صادق علیه  السالم:
ُن ِفــی الَشــّكِ  ضــا َو الَیقیــِن َو الَهــّمُ َو الَحــَز  ِفــی الّرِ

ُ
وُح َو الّراَحــة َالــّرَ

ــَخِط؛ َو الّسَ
خوشــی و آســایش، در رضایــت و یقیــن اســت و غــم و انــدوه در 

شــک و نارضایتــی.
)مشکاة األنوار، ص 34(

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

23   ْC

26   ْC

28   ْC

20   ْC

7   ْC

8   ْC

15   ْC

2   ْC

پیام شورا به مناسبت نهم اردیبهشت ماه، روز شورا
گیــن نظــام اســامی بــه ســر ببریــم و درخدمــت مردم  خــدای بــزرگ را سپاســگزاریم كــه بــه مــا فرصــت داده در عصــر جمهــوری اســامی زندگــی كنیــم و در فضــای عطرآ

عزیز والیتمدارمان باشــیم.
 نظــام اســامی ایــران براســاس آموزه هــای مكتبــی بــر دو پایــه ایمــان پــاک و خالــص بــه وحدانیــت الهــی و بــا اتــكای واقعــی بــه مــردم، مشــروعیت و مطلوبیــت یافتــه 
اســت و همــواره قــوام و دوام خــود را متكــی بــر ایــن دو اصــل می دانــد.  نهــم اردیبهشــت، ســالروز رویــدادی بــزرگ در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران اســت كــه 
بی تردیــد نشــان از تعمیــق مردم ســاالری دینــی در جامعــه اســامی مــا دارد. در بیــن نهادهــای انتخابــی برآمــده از انقــاب اســامی، شــوراهای اســامی كشــور جایــگاه 
كــه شــالوده آن ریشــه در قــرآن و مبانــی دیــن  خاصــی دارنــد؛ زیــرا وســیع ترین، گســترده ترین و مردمی تریــن ُبعــد مردم ســاالری دینــی را عینــی ســاخته اند. نهــاد شــورا 
گــذاری امــور بــه مــردم  عینیــت بخشــید و بــه بركــت ایــن اتفــاق، نقــش آفرینــی مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود و جامعه ای  مبیــن اســامی دارد، در واقــع بــه فراینــد وا

كــه در آن زندگــی می كننــد، دوچنــدان گردیــد.
گرامــی خــود در شــورای اســامی شــهر چرمهیــن  بدیــن وســیله ســالروز تاســیس نهــاد مقــدس شــورای اســامی شــهر را بــه همشــهریان عزیــز و همــكاران ســختكوش و 
كــه بــر  تبریــک عــرض می كنیــم و در هــر حــال امیدواریــم همــه مــا مشــمول لطــف و عنایــت حضــرت حــق بــرای انجــام درســت وظایــف و مســئولیت های خطیــری 

گذاشــته شــده، باشــیم. ان شــاء ا... عهده مــان 

1-برگزاری سالگرد ارتحال حضرت آیت اهلل  حاج آقا رحیم ارباب 
2-برگزاری جلسات عادی و فوق العاده در راستای انجام وظیفه و رسیدگی به امورات مردم و مراجعه كنندگان به دفتر شورای اسامی 

3-شناسایی كمبودها و مشكات شهر در بخش های مختلف و ارجاع به اداره های ذی ربط و انجام مكاتبات متعدد و پیگیری های الزم 
4-مساعدت الزم در خصوص پاسخگویی به برخی از خانواده های بی بضاعت در حد توان شورای اسامی شهر 

5-پیگیری و انجام مكاتبات با مركز مخابرات شهرستان لنجان در خصوص ایجاد شبكه كابلی جهت استفاده از تلفن ثابت و شبكه اینترنت در محدوده بلوار آبشار و محله فرهنگیان 
6-برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن اداره برق، شهردار محترم چرمهین درباره پروژه برق رسانی به مجموعه كارگاهی پیامبر اعظم)ص( شهر چرمهین

7-برگزاری جلسات متعدد و همكاری و مساعدت مالی با هیئت های مذهبی در راستای اجرای هر چه مطلوب تر مراسم عزاداری امام حسین )ع( در دهه های اول و دوم محرم 
8-انجام مكاتبات و برگزاری جلسه با ریاست محترم اداره آموزش و پرورش در خصوص فضاهای پیشنهادی با كاربری آموزشی در طرح جامع و در سطح شهر 

9-برگزاری یادواره شهدای شهر چرمهین با همكاری شهرداری محترم و دعوت از بسیج مستضعفین، سخنرانان و مسئوالن نظامی كشور 
10-پیگیری های الزم و انجام مكاتبات و برگزاری جلسات متعدد با ریاست محترم دادگاه بخش باغ بهادران درباره استقرار دفتر شورای حل اختاف در چرمهین با تركیبی از افراد معتمد بومی شهر چرمهین 

كننده جشن بزرگ كودک توسط شركت تهیه و تولید آثار تصویر آواز پارسه  11-برگزاری جلسه و همكاری الزم با شهرداری محترم چرمهین در خصوص دعوت از گروه اجرا
ک و نصــب هــر گونــه  12-برگــزاری جلســات بــا ریاســت محتــرم پلیــس راهــور و كارشــناس ارشــد شهرســتان لنجــان و ریاســت محتــرم كانتــری شــهر در خصــوص رفــع نقــاط حادثه خیــز بلــوار بســیج و جــاده آبشــار شــاهلوال

تابلــوی راهنمایــی و رانندگــی در ســطح شــهر 
13-برگزاری جلسات با امام جمعه محترم شهر وحوزه مقاومت بسیج شهدای شهر چرمهین درباره مرتفع كردن مسایل و مشكات برگزاری نماز جمعه 

كارشناســان آب منطقــه ای  كشــاورزی،  14-برگــزاری جلســات متعــدد بــا فرمانــدار محتــرم شهرســتان لنجــان، بخشــدار محتــرم بــاغ بهــادران، ریاســت محتــرم اداره منابــع طبیعــی، ریاســت محتــرم اداره جهــاد 
اجــرای از  كــردن مســایل و مشــكات ناشــی  انتقــال آب بهشــت آباد در خصــوص مرتفــع  پــروژه  ناظــران  زاینــدآب، مشــاوران و  كارشناســان شــركت  لنجــان،   اســتان، ریاســت محتــرم آب منطقــه ای مباركــه 

 این پروژه 
15-پیگیری در خصوص تامین اعتبارات الزم 

16-پیگیری الزم در خصوص ارایه نظرات و درخواست های مردمی و پتانسیل های شهر و امكانات آن جهت ارتقا
17-نظارت بر روند فعالیت ها و پروژه های شهرداری از طریق شركت اعضای شورای اسامی شهر 

18-حمایت و مساعدت مالی،  معنوی و مادی از ورزشكاران شهر چرمهین
19-برگزاری جلسه فی مابین اعضای شورای اسامی و شهردار محترم و مسئوالن اداره بهداشت و رییس دادگاه بخش باغ بهادران پیرامون مسایل بهداشت و فاضاب 

20-برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مردمی با حضور اعضای شورای اسامی شهر و شهردار و شهروندان محترم
گذاری زمین  21-برگزاری جلسه با مسئوالن بنیاد مسكن و شهردار محترم درباره وا

عملکرد شورای اسالمی شهر چرمهین

عملکرد شورای اسالمی شهر چرمهین به روایت تصویر

جلسه با مسئوالن  بنیاد مسکن 

استقرار و افتتاح شورا ی حل اختالف

جلسه  شورا و  مسئوالن  مخابرات 

جلسه هماهنگی اعضای شورا  با هیئت های  شهر

دیدار شهردار و شورا با مسئوالن مخابرات

جلسه با  مسئوالن آموزش و پرورش بخش باغ بهادران

جلسه پرسش و پاسخ

مراسم سالگرد ارتحال  آیت اهلل ارباب 

جلسات مربوطه به مشکالت چرمهین

جلسه با همیار ان شورا 

کودک  جشن بزرگ 

مراسم کلنگ زنی مخابرات شهر 

گلباران قبور شهدا

جلسه درباره  مشکالت  بهداشت شهر

جلسه کمیته ورزشی

دیدار اعضای شورا با مسئوالن اداره هواشناسی

جلسه با امام جمعه درباره مصلی نماز جمعه با حضور بسیج


