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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

وزیر بهداشت:

 نشاط اجتماعی به معنی 
کنسرت نیست برگزاری 

 شرکت آب و فاضالب 
 چهارمحال وبختیاری، پیشتاز 

در زمینه اقتصاد مقاومتی  

گردهمایی منتخبان مجلس دهم:  طیب نیا در 

 سطح تولید »به دلیل رکود«
 از سال ۹۰ هم پایین تر است

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان:

 اصفهان در انتظار بارش 
 وطوفان محلی 

گرد و خاک و 

سونامی بیکاری 
در انتظار ایران

6

2

2

4

3

6

جدال تمام اروپایی

مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی:

 دشمن به دنبال 
دو قطبی کردن 

جامعه است 

تحمل پذیری در برابر اندیشه های مخالف            

له
قا

رم
س

سه شنبه  روز  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر    
کشور  معلمان  با  جاری  سال  اردیبهشت ماه   14
تحمل مخالف را یكی از شاخصه های برجسته نسل 

جامعه  در  مخالف  تحمل  فرمودند:  و  برشمردند  آینده 
طعنه ای  مختصر  فردی  تا  زیرا  است؛  نشده  نهادینه 
یعنی  این  می شود؛  کوبیده  او  سینه  به  مشت  با  می زند 

عدم تحمل مخالف.
 تحمل پذیری در برابر اندیشه های مخالف در طول تاریخ 
از فراز و فرودی به مقتضیات جوامع بشری برخودار بوده 
نوعدوست  افراد  و  اندیشمندان  همه  شک  بدون  است. 
ایجاد  برای  شرایطی  آوردن  وجود  به  دنبال  به  همواره 
بصیرت و بینش درست در خود و طرف مقابل بوده اند تا 

از فاصله اختالفات موجود در جوامع بشری بكاهند. 
از  هم  و  مفهومی  لحاظ  از  هم  مخالف  اندیشه  تحمل 
لحاظ تاریخی تحوالتی را پشت سر گذاشته است. در طول 
تسامح تساهل،  مدارا،  رفق،  چون  واژگانی  مراحل   این 

گرفته است... آزادی عقیده مورد استفاده قرار 

در صفحه  اقتصاد )3( بخوانید

اجرای اقتصاد مقاومتی،  
درمان مشکل امروز کشور است

دارو امسال گران می شود؟

حضور موفق فوالد مبارکه در بازار جهانی

7

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

3

6

یورو 2۰16
 از نگاه کیمیای وطن 



 تحمل پذیری در برابر
 اندیشه های مخالف                     

ادامه از صفحه یک: 
اندیشــه  برابــر  کل تحمل پذیــری در  بــه طــور   
مخالــف از دیدگاه هــای متفاوتــی قابــل بررســی 
قالــب  در  را  آن  نمونــه می تــوان  بــرای  اســت. 
ح  مباحــث اجتماعــی، سیاســی، اخالقــی مطــر
کــه هریــک ویژگــی خــاص خــود را داراســت. کــرد 
ع در قالــب آموزه هــای  ح ایــن موضــو  لیکــن طــر
تمــام  دربرگیرنــده  جهاتــی  از  اســالم  دیــن 

اســت.  مذکــور  رویکرد هــای 
اندیشــه  برابــر  در  تحمل پذیــری  ســیر  گــر  ا
دوران  و  اســالم  ظهــور  زمــان  در  مخالــف 
و  محمــد)ص(   حضــرت  پیامبــری  و  نبــوت 
بررســی  مــورد  معصومیــن)ع(  حضــرات  دوران 
کــه  گیــرد، مالحظــه و مشــاهده می شــود  قــرار 
در  تاریــخ  دوره هــای  زیباتریــن  و  بیشــترین 
کــه پیامبــر)ص(  تحمــل مخالفت هاســت؛ چــرا 
آزادی  بــه  خاصــی  توجــه  امامــان)ع(   و 
الــه  ال  کلمــه توحیــدی  کــه  انســان ها داشــتند 
اال اهلل مجــوز آن بــود؛ در واقــع نفــی بندگی هــا 
بــه ســمت معبــود توجــه  آزادی و اختیــار  بــا  و 

نمــودن. 
بزرگ تریــن  آنکــه  جهــت  بــه  مبــر  پیــا 
بیشــترین  بــود،  بــه ســوی حــق  دعوت کننــده 
مخالــف را هــم داشــت؛ امــا تحمــل او بــه جایــی 
کــه از جانــب پــروردگار بــه رحمتــی بــرای  رســید 

یافــت.  لقــب  عالمیــان 
نشــانه های  نیــز  علــی  حضــرت  دوران  در 
بــه  بــا مخالفــان و دشــمنان  مــدارا  از  فراوانــی 
ســیره  در  کــه  طــوری  بــه  می خــورد؛  چشــم 
گفتــه شــده اســت ابتــدا ســکوت، مــدارا  ایشــان 
بــرای حفــظ  آخــر  گری و... و در  افشــا ارشــاد، 
اســت. می کــرده  نبــرد  انســان ها  جــان  و  آبــرو 
ــات  ــی جلس ــز فراوان ــه)ع( نی ــایر ائم در دوران س
کــه  اســت  سیاســی  علمــی  و  مناظــرات  و 
اندیشــه های  برابــر  در  آنــان  روش  از  شــاهدی 

اســت.  مخالــف 
و  رفیــع  جایــگاه  و  تعریــف  از  تفکــر  اســالم  در   
کــه در  ــه طــوری  ــا اهمیتــی برخــوردار اســت؛ ب ب
ردیــف بهتریــن و برتریــن عبــادات قــرار دارد. 
کــه  نــه  تنهــا بــا نیــروی  عقــل   اســالم  دینــی  اســت  
و قــدرت  تفکــر مخالفــت  و مبــارزه  نکــرده  بلکــه  
گرفتــه  کمــک  آن   از  جهــات   تمــام   در  تقریبــا 
کــرده   تکیــه   آن   روی   بــر  و    خواســته   تاییــد   و 

اســت. 
اســالم،  اندیشــه را آنقــدر محتــرم  و آزاد دانســته  
کــه   عقیدتی خــود  اصــول   دربــاره   حتــی   کــه  
اســت   مفــروض   همــگان   بــر  آن هــا  تحصیــل  
مــردود  و  کافــی   نا را  تعبــد  و  تقلیــد  نه تنهــا 
و  تعقــل   بــر  کیــد  تا و  توصیــه  بلکــه   دانســته ، 
فــردی  هــر  کــه   داشــته   الــزام   و  کــرده   تفکــر 
کســب را  آن هــا  صحــت   وآزادانــه    مســتقل  

کند.   
اندیشــه  شــناخت  و  تفکــر  آنکــه  بــرای  اســالم 
و  روش هــا  از  بمانــد،  دور  اشــتباه  و  شــائبه  از 
می کنــد.  پیــروی  خاصــی  شــخصیتی  نــکات 
کریــم  بــه انســان ها توصیــه می کنــد همــه  قــرآن  
نیــروی خــرد بهتریــن  بــا  و  را بشــنوند  صداهــا 
فیتبعــون القــول  )یســتمعون  برگزیننــد   را 

 احسنه(. 
ــذا در جامعــه اســالمی  و جوامــع مســلمان بایــد  ل
اســالم  غنــی  و  اصیــل  فرهنــگ  از  اســتفاده  بــا 
کــردن  کــرد و بــا نهادینــه  تمریــن تحمل پذیــری 
را  ترقــی  و  تحمــل مخالفــان زمینه هــای رشــد 
و  نظریــات  جامعــه  در  طبعــا  آورد.  فراهــم 
دیدگاه هــای متفاوتــی در هــر موضوعــی وجــود 
دارد؛ امــا آنکــه مســئولیت دارد، بایــد ســعه صــدر 
ج دهــد و همــه صداهــا و دیدگاه هــا را بــه  بــه خــر
خوبــی بشــنود و بــرای اتخــاذ بهتریــن تصمیــم 
کــه برآشــفته شــود؛  از آن بهــره بگیــرد و نبایــد 
کــه منتقــدان و اشــخاص اهــل نظــر بایــد  البتــه 
رعایــت انصــاف و منافــع ملــت و امــت اســالمی 
 را بنماینــد و اجرایــی شــدن دیدگاه هــای غیــر 
کفــر و الحــاد و انحــراف نداننــد  خــود را عیــن 
کــه در حکومــت اســالمی  نظــر  و بدیهــی اســت 
و اندیشــه رهبــری تعیین کننــده خواهــد بــود و 
اختالفــات  کــه  آن جــا  یعنــی  الخطــاب؛  فصــل 
ســخت  را  تصمیم گیــری  و  باشــد  عمیــق 
او  بــه  اندیشــه ها  و  افــکار   همــه  بایــد  کنــد، 
کــه عیــن صــواب  کننــد  بنگرنــد و از او تبعیــت 
اســتمرار خواهــد  ثبــات جامعــه  و  بــود   خواهــد 

داشت. 
معلمــان  و  تربیــت  و  تعلیــم  دســت اندرکاران 
فرهنــگ  کــردن  نهادینــه  در  بایــد  مربیــان  و 
گام هــای اساســی بــر دارنــد و  تحمــل مخالــف 
بــا آمــوزش و رفتارهــای الگویــی خــود، زمینــه 
کشــور  تحمل پذیــری را در فرزنــدان آینده ســاز 
خانوادگــی  زندگــی  هــم  ایــن  ســازند؛  فراهــم 
و  اجتماعــی  آرامــش  هــم  و  می کنــد  آســان  را 
و  اقتصــادی  و  اخالقــی  و  فرهنگــی  و  سیاســی 

می شــود. ســبب  را   ...
و آن موقــع دیگــر بــا مشــت بــه ســینه مخالــف 

کوبیــده نخواهــد شــد.

سرمقاله 

 اسالم انقالبی )1(        
                            

ایجــاد  و  ارزش هــا  بــه  هجــوم 
 استاد و محقق دانشگاه

جواد قاسمی 

و  قلبــی  باورهــای  در  تردیــد 
تشــکیک در اعتقــادات دینــی و انقالبــی جامعــه، بــا نــام دیــن 
گروهــی در  و اســالم ســابقه طوالنــی در تاریــخ دارد. همــواره 
اقدامــات  و  نــاب  افــکار  خــدا،  راه  مجاهــدان  بــا  مقابلــه 
طفــره  آن  از  و  گرفتــه  ســخره  بــه  را  آن هــا  ظلم ســتیزانه 
فرمــوده  ســرزنش  این گونــه  را  افــراد  ایــن  قــرآن  رفته انــد. 
ْن آِمُنــوا ِبــاهلِل َو جاِهــُدوا َمَع َرُســوِلِه 

َ
ْنِزَلــْت ُســوَرٌة أ

ُ
اســت: »َو ِإذا أ

ــْوِل ِمْنُهــْم َو قاُلــوا َذْرنــا َنُکــْن َمــَع اْلقاِعدیَن   وُلــوا الّطَ
ُ
َذَنَك أ

ْ
اْســَتأ

کــه ســوره اى نــازل شــود )و بــه آنــان  )توبــه:86(  و هنگامــی 
همــراه  و  بیاوریــد!  ایمــان  خــدا  »بــه  کــه:  دهــد(  دســتور 
کنیــد!«، افــرادى از آن هــا ]گــروه منافقــان [  پیامبــرش جهــاد 
تــو اجــازه می خواهنــد و می گوینــد:  از  کــه توانایــی دارنــد، 

»بگذار ما با قاعدین ]آن ها که از جهاد معافند[ باشیم!«
یکــی از شــاخص تریــن نمونه هــا بــرای خامــوش ســاختن نــور 
الهــی و اســالم انقالبــی و بیــان تأثیــر فــوق العــاده جنــگ نــرم 
از طریــق تشــکیک در باورهــا جریــان مشــهور »قــرآن ســرنیزه 

کــه در زیــر بــه آن می پردازیــم: کــردن« معاویــه اســت 
کــرد امــام)ع( پیــروز  کــه عمــرو عــاص احســاس  »هنگامــی 
کــردن  خواهــد شــد نیرنــگ معــروف خــود یعنــی بــر ســر نیــزه 
کار بــرد؛ عــده اى از اصحــاب ســاده لــوح امــام)ع(  قــرآن را بــه 
کــه آیــا می شــود بــا آن هــا جنگیــد یــا  بــه شــک و تردیــد افتادنــد 
گــروه ســوم  نــه؟ عــده ای هــم از جنــگ خســته شــده بودنــد و 
یعنــی منافقــان اصحــاب آن حضــرت، همــه دست به دســت 
هــم دادنــد و امــام)ع( را از جنــگ بــر حــذر داشــتند. امــام)ع( 
فرمــود: ایــن حیلــه اســت، نیرنــگ اســت خدعــه اســت، مــن 
کوچکــی آن هــا را  گــروه را خــوب می شناســم، هــم در  ایــن 
کهنســالی آن هــا را آزمــوده ام.  می شــناختم و هــم بزرگــی و 
فریــب آن هــا را نخوریــد، نیمــه نفســی از آن هــا بیــش نمانــده 
کردنــد  پیــروزى شــما مســّلم شــده، ولــی آن هــا ســخت اصــرار 
کــه دســتور دهــد جنگجویــان تحــت فرماندهــی اشــتر بــاز 
ــر ایــن صــورت او را تســلیم  ــه در غی ک ــد  کردن ــد  کی ــد و تا گردن
کســی را فرســتاد و بــه  معاویــه خواهنــد ســاخت. امــام)ع( 
کار بــه  کــه  اشــتر دســتور بازگشــت داد اشــتر پیــام فرســتاد 
کــردن آن هــا نمانــده؛  پایــان رســیده و فاصلــه اى تــا ریشــه کن 
کــه پیــام بــه امــام)ع(  قاصــد پیــام اشــتر را رســاند و هنگامــی 
پنهانــی  گفتنــد:  و  شــوریدند  بیشــتر  اصحــاب  شــد،  ابــالغ 
گــر اشــتر فــورا  دســتور ســرعت در جنــگ را بــه اشــتر داده اى؛ ا
کشــت. بــراى  بــاز نگــردد، تــو را هــم ماننــد عثمــان خواهیــم 
گفــت:  بــار دوم رســول امــام)ع( بــه ســوى اشــتر رفــت و بــه او 
گفــت:  گفــت: بلــی.  ــا نــه؟  دوســت دارى علــی زنــده باشــد ی
کــه بــاالى ســر امــام)ع(  گــر بــاز نگــردى 50 هــزار شمشــیر  پــس ا
کشــت. اشــتر پرســید: مگر چه شــده؟ به  اســت، او را خواهند 
گــرد علــی را گرفته و شمشــیرها  او پاســخ داد: لشــکر همــه گردا
کشــیده اند؛ علــی)ع( تنهاســت و شمشــیرها همچنــان بــاالى 
گــر اشــتر بــاز نگــردد تــو  ســرش مــی درخشــد.به او می گوینــد ا
کشــید: واى بــر آن هــا! علــت  کشــت. اشــتر فریــاد  را خواهیــم 
بــر نیــزه شــدن قرآن هــا. اشــتر  گفتنــد:  کار چیســت؟  ایــن 
کــه دیــدم قرآن هــا را بــر نیــزه  گفــت: ســوگند بــه خــدا هنگامــی 
گفتــم بــه زودى تفرقــه خواهــد افتــاد و ایــن وضــع را  کردنــد، 
گشــت؛ دیــد  کــردم. اشــتر ســپس بــه ســرعت بــاز  پیش بینــی 
کــه  گــروه قلیلــی  غیــر از حســن و حســین و پســر عمویــش و 
بــه 10 نفــر نمی رســیدند، یــار و یــاورى نمانــده. اشــتر فریــاد 
خــوارى  پیــروزى،  از  پــس  شــما!  بــر  واى  گفــت:  و   کشــید 
کوته فکــران و  و ذلــت و تفرقــه را بــه خــود راه می دهیــد؟ اى 
اى بی خــردان! آن هــا همــه در برابــر اشــتر بــه پــا خاســتند و او 
گفتنــد: قــرآن، قــرآن. جــز بــاز گشــت بــه آن  را دشــنام دادنــد و 
کــه قدرتــی باقــی نمانــده.  کــرد  راهــی نیســت. اشــتر مالحظــه 
کــه امــام)ع( فرمــود:  مــن دیــروز امیــر بــودم و  در اینجــا بــود 
کنــون مامــور و فرمانبــر؛ دیــروز نهی کننــده بــودم، امــروز مــورد  ا
2 ج  ح فشــرده اى برنهج البالغه،  شر و  )ترجمه گویــا   نهــی. 
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یادداشت

رییس جمهوری در نشست مشترک 
دولت و منتخبان مجلس دهم: 

کشور   حل و فصل مشکالت 
گرو تدبیر مشترک   در 

دولت و مجلس است     
مــردم  اســت.  مشــخص  دولــت  و  مجلــس  از  مــردم  انتظــار 
قــوای  به ویــژه  و  همگامــی  همــگان  و  همســویی  خواهــان 
کشــور  اساســی  مشــکالت  رفــع  بــرای  مقننــه  و  مجریــه 
و  دولــت  مشــترک  نشســت  در  جمهــوری  رییــس  هســتند. 
اســالمی شــورای  در دهمیــن دوره مجلــس  ملــت   منتخبــان 
گــرو »تدبیــر مشــترک« دولــت  حــل و فصــل مشــکالت کشــور را در 
کــه انتظــار مــردم همســو بــودن  کــرد  کیــد  و مجلــس دانســت و تا
دولــت و مجلــس بــرای رفــع مشــکالت و تحقــق رونــق پایــدار 
دولــت  رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه  اســت.  اقتصــادی 
،حجــت االســالم و المســلمین دکتــر حســن روحانــی شــامگاه 
گفــت:  شــنبه بــا تبریــک بــه همــه منتخبــان ایــن دوره مجلــس 
هــدف مشــترک دولــت و مجلــس رفــع مشــکالت و خشــنودی و 
رضایــت مــردم اســت و بایــد بــا همــکاری، مشــارکت و همســویی 
کشــور و تحقــق رونــق پایــدار  بیشــتر، بــه رونــد رفــع مشــکالت 
کیــد  اقتصــادی شــتاب بیشــتری دهیــم. رییــس جمهــوری بــا تا
ــر اینکــه »بــه مجلــس دهــم خیلــی امیــدوارم«، از تالش هــای  ب
کــرد و اظهــار داشــت: انتظــار مــردم از  مجلــس نهــم نیــز قدردانــی 
مجلــس و دولــت مشــخص اســت. مــردم خواهــان همســویی و 
همگامــی  همــگان و به ویــژه قــوای مجریــه و مقننــه بــرای رفــع 
کشــور هســتند.رییس جمهــوری مشــکالت  مشــکالت اساســی 
کــرد  زیســت محیطی و آب را بــه عنــوان اولویت هــای کشــور ذکــر 
کمبــود آب  کشــور بــا معضــل  و افــزود: تقریبــا همــه اســتان های 
کارهــای زیــادی انجــام  کــه بــرای رفــع ایــن معضــل،  مواجهنــد 
گرفتــه و ایــن رونــد بــا شــتاب ادامــه خواهــد یافــت. دکتــر روحانی 
ــرورت  ــر ض ــاره ب ــد دوب کی ــا تا ــود ب ــخنان خ ــی س ــش پایان در بخ
همراهــی و همدلــی مجلــس و دولــت افــزود: بهبــود فضــای 
کشــور و ایجــاد و تقویــت امنیــت اقتصــادی و  کار در  کســب و 
ــا تصویــب قوانیــن مســتحکم   حقوقــی، عمــال از مجلــس و ب

شــفاف و قابــل پیش بینی تــر آغــاز می شــود.

خبر کوتاه

انقــالب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت   
بــا  دیــدار  در  )یکشــنبه(  دیــروز  اســالمی  صبــح 
فرماندهــان و مســئوالن نیــروی انتظامــی، »امنیــت« 
بــر  کیــد  تا بــا  و  خواندنــد  یــک«  »درجــه  موضوعــی  را 
ــر  کامــل و جــدی مســئوالن نیــروی انتظامــی  ب نظــارت 
کارکنــان« و »تامیــن  »ســالمت فکــر و عمــل و اخــالق 
ــر  ــا را ب ــد: برنامه ه ــی« افزودن ــی و اخالق ــت اجتماع امنی
اقتــدار« و »قانون گرایــی و  »عقــل و منطــق« »عــزم و 
کامــال مطلــوب از  ــا تصویــری  کنیــد ت عطوفــت« اســتوار 

ترســیم شــود. مــردم قدرشــناس  ناجــا در ذهــن 
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه چنــد رویــداد مهــم ماه هــای 
کارکنــان  اخیــر از زحمــات و تالش هــای فرماندهــان و 
برقــراری  در  کشــور  محتــرم  وزیــر  انتظامــی  و  نیــروی 
ــن ــی 22 بهم ــر و راهپیمای ــه  فج ــم ده ــت در مراس  امنی

مرحلــه  ای  دو  امنیــت  و  آرامــش  بــا  همــراه  برگــزاری 
همچنیــن  اســالمی  و  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
در  مســئوالنه  حضــور  و  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات 
کشــور در ســفرهای نــوروزی، تشــکر  راه هــای مواصالتــی 

کردنــد. قدردانــی  و 
ســفرهای  درخصــوص  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
گرچــه آمــار  کــه ا نــوروزی ایــن نکتــه را نیــز متذکــر شــدند 
اســت  یافتــه  کاهــش  جــاده ای  تلفــات تصادف هــای 
ــار تلفــات همچنــان باالســت و نیــروی انتظامــی  ــا آم ام
کننــد ایــن آمــار   و دســتگاه های مســئول بایــد تــالش 

کاهــش یابــد. به  طــور مســتمر 
در  و  مهــم  بســیار  را  امنیــت  ع  موضــو انقــالب،  رهبــر 
کیــد بــر اینکــه بــدون  درجــه  اول اولویــت خواندنــد و بــا تا
امنیــت، زندگــی روزمــره  مــردم و فعالیت هــای علمــی 
امکان پذیــر  کشــور  اداره   و  اقتصــادی  دانشــگاهی، 
اقتصــاد  حــوزه   در  عمــل  و  اقــدام  گفتنــد:  نیســت، 
ــاد درون زا  ــه  اقتص ــجره  طیب ــکل گیری ش ــی و ش مقاومت

نیــز نیازمنــد امنیــت اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بررســی ریشــه های ناامنــی 
را  مســئول  دســتگاه های  انتظامــی  و  نیــروی  توســط 
کمــک  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  و  دانســتند  اهمیــت  حایــز 
خاطرنشــان  انتظامــی،  نیــروی  بــه  دســتگاه ها  همــه  
در  بــاال  انگیــزه   احســاس  و  دقــت  ســالمت،  کردنــد: 
فرماندهــان رده بــاالی نیــروی انتظامــی  و رفتــاِر انصافــا 
انتظامــی،  نیــروی  بــا  کشــور  محتــرم  وزیــر  پدرانــه  
کــه بایــد بیــش از پیــش  فرصت هــای مغتنمــی  اســت 

 از آن هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر اســتفاده 
کرد.

ــرای ارتقــای  ــت ب کمــک دول ــزوم  ــر ل ــد ب کی ــا تا ایشــان ب
کیفــی نیــروی انتظامــی، لــزوم توجــه جــدی بــه  کمــی و 
کمک هــای مردمــی  را مــورد اشــاره قــرار دادنــد  ع  موضــو
بــا  بایــد  کشــور  انتظامــی  و وزارت  نیــروی  افزودنــد:  و 
کمــک مردمــی  را  بررســی دقیــق، عرصه هــای حضــور و 

کننــد. مشــخص و اعــالم 
گســتردگی ارتبــاط نیــروی  رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه 
انتظامــی  بــا آحــاد مــردم، ســالمت ایــن نیــرو را بســیار 
و  عمــل  فکــر،  »ســالمت  گفتنــد:  و  برشــمردند  مهــم 
اخــالق در نیــروی انتظامــی«، ضمــن جلــب پشــتیبانی 
را  مــردم  مختلــف  قشــرهای  بــا  نیــرو  ارتبــاط  مــردم 

کــرد. خواهــد  صمیمانــه 
نیــروی  ســالمت  الزمــه   خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
و  همه جانبــه  دقیــق،  نظــارت  »وجــود  انتظامــی  را، 
نیــروی  حضــور  دایــره   گســترش  و  دانســتند  دایمــی« 
در  امنیــت  برقــراری  و  کشــور  سراســر  انتظامــی  در 
زیســتی  محیط هــای  و  ســکونتی  مناطــق  همــه  
مناطــق  شــهرها،  حاشــیه ای  مناطــق  از  اعــم  مــردم 
قــرار کیــد  تا مــورد  را  کوچــک  شــهرهای  و   دوردســت 

 دادند.
ع  موضــو اینکــه  بــر  کیــد  تا اســالمی  بــا  انقــالب  رهبــر 
»امنیــت اخالقــی« و دغدغه هــای مــردم در ایــن زمینــه 
کــه بایــد مــورد توجــه نیروی  از موضوعــات مهمــی  اســت 
و  شــرارت ها  اعتیــاد،  گفتنــد:  گیــرد،  انتظامــی  قــرار 

جســمی امنیــت  تهدیــد  موجــب   هنجارشــکنی ها، 
بــا  بایــد  بنابرایــن  اخالقــی جامعــه می شــود؛  و  جانــی 
انســان های  کارشناســانه   دیدگاه هــای  از  اســتفاده 
نیــروی  درون  در  به خصــوص  صاحب نظــر  و  متفکــر 
ــا ایــن مســایل، برنامه ریــزی  انتظامــی، بــرای مقابلــه ب

کــرد. دقیــق 
کردنــد:  خاطرنشــان  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
از  بعــد  اخالقــی،  امنیــت  بــه  مربــوط  موضوعــات  در 
صحیــح و  عقالنــی  مســتحکم،  دقیــق،   برنامه ریــزی 

یــا  افــراد  برخــی  مخالفــت  بــه  نبایــد  دیگــر 
فضاســازی های رســانه ای توجــه شــود؛ بلکــه بایــد بــا 

بــرد. پیــش  را  کار  خــدا  بــر  تــوکل 
از  مطلــوب  کامــال  تصویــر  یــک  شــکل گیری  ایشــان 
نیــروی انتظامــی  را در ذهــن مــردم ضــروری دانســتند و 
کردنــد: بایــد تصویــر یــک »یــار مهربــان و مقتــدر«  کیــد  تا

از نیــروی انتظامــی  در ذهــن مــردم ترســیم شــود.
قاطعیــت  و  »اقتــدار  اســالمی  افزودنــد:  انقــالب  رهبــر 
»حضــور  درونــی«،  »ســالمت  بی رحمــی«،  بــدون 
مــردم«  بــه  کمــک  و  ســریع«، »عطوفــت  و  به هنــگام 
ارایــه   کــه موجــب  »قانون گرایــی« عواملــی هســتند  و 

شــد. خواهــد  انتظامــی   نیــروی  از  مثبــت  تصویــری 
مــوارد  ایــن  تحقــق  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
ســهیم  انتظامــی  و  نیــروی  پیشــرفت  زمینه ســاز  را 
عمومــی  کشــور  پیشــرفت  در  نیــرو  ایــن   شــدن 

دانستند.
بــا  را  کشــور  پیشــرفت های  رونــد  انقــالب،  رهبــر 

»خــوب«  دشــمنان،  ۳۷ســاله   تالش هــای  وجــود 
نظــام  افزودنــد:  و  کردنــد  ارزیابــی  »مــداوم«  و 
بــه  را  دشــمنان  بینــی  ملــت،  پشــتوانه   اســالمی  بــه 
ایجــاد  بــرای  ســعی دشــمنان  و  اســت  مالیــده  ک  خــا
در  نیــز  کشــور  در  اختــالف  و  بدبینــی  ناامیــدی، 
ریشــه  ایــران  پیشــرفت های  از  آن هــا   عصبانیــت 

دارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، همــه  مســئوالن و مــردم را 
ــد و  کشــور فراخواندن ــه مراقبــت از وحــدت موجــود در  ب
ــی از  ــه ای و دوقطب ــی، دوفرق ــاد دوجریان ــد: ایج افزودن
آن  به دنبــال  دشــمن  کــه  اســت  مهلکــی  ضربه هــای 

اســت.
کجروی هــا در  ایشــان، وجــود برخــی ناهنجاری هــا و 
کشــور دیگــری دانســتند و افزودنــد:  جامعــه را ماننــد هــر 
کلــی اوضــاع ایــران، بایــد حرکــت عمومــی  بــرای تحلیــل 
کــه بــه فضــل الهــی، ایــن حرکــت   را مــورد توجــه قــرار داد 

و نــگاه غالــب، بســیار خــوب اســت.
رهبــر انقــالب همچنیــن فعالیت هــای بخــش عقیدتــی 
- سیاســی نیــروی انتظامــی  را در تقویــت ظرافتمندانــه  
قابــل تقدیــر  ارزش و  بــا  ناجــا،  انگیزه هــای دینــی در 

ــد. خواندن
ــاری خانواده هــای فرماندهــان و  ایشــان از صبــر و بردب
ــات  ــاز خدم ــه زمینه س ک ــز  ــی  نی ــروی انتظام ــان نی کارکن

ــد. کردن ــان می شــوند، تشــکر  گســترده  آن
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، ســردار ســرتیپ 
اشــتری، فرمانــده نیــروی انتظامــی  بــا تبریــک اعیــاد 
مرزهــا«  بــر  کنتــرل  و  »اشــراف  کــرد:  اعــالم  شــعبانیه 
اشــرار  بــا  مبــارزه  بــرای  عملیاتــی  ظرفیــت  »افزایــش 
»هوشمندســازی  قاچاقچیــان«،  و  تروریســت ها 
ســامانه ها«، »کاهــش تعــداد جان باختــگان تصادفــات 
ابعــاد«  همــه   در  انضبــاط  بــه  »توجــه  رانندگــی«، 
تحقــق  بــه  »کمــک  و  انســانی«  نیــروی  از  »صیانــت 
اقتصــاد مقاومتــی« از برنامه هــا و فعالیت هــای نیــروی 

نتظامی اســت. ا
ســردار اشــتری افــزود: پاســخ بــه دغدغه هــا و مطالبــات 
فســاد  و  ناهنجاری هــا  بــا  برخــورد  بــر  عمومــی  مبنــی 
نیــروی  کاری  برنامه هــای  اولویــت  در  ســازمان یافته 
پیگیــری  نیازمنــد  البتــه  کــه  گرفتــه  انتظامــی  قــرار 
دســتگاه های  و  ســه گانه  قــوای  همدلــی  و  مــداوم 

اســت. کشــور  مختلــف 

مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی:

کردن جامعه است، همه مراقب باشند دشمن به دنبال دو قطبی 

 نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و امــام جمعــه شــهرکرد بــا بیــان اینکــه 
کشــور مــا در ســمت و ســوی درســت هزینــه نمی شــود   بســیاری از اعتبــارات فرهنگــی در 

از افزایش اجرای کنسرت ها و بی توجهی به برنامه های معنوی انتقاد کرد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در  گــزارش  بــه 
از  چهارمحــال و بختیــاری، حجــت االســالم محمدعلــی نکونــام در مراســم تجلیــل 

افــزود:  اعتــکاف ســال 95 شهرســتان شــهرکرد  خادمــان 
کننــد  ج مســایل جاذبــه دار دنیــوی   مســئوالن بــه جــای آنکــه پول هــا و امکانــات را خــر

در آبادانی مساجد بکوشند.
تجمــالت اقســام  و  انــواع  ترویــج  جهــت  در  نظــام  امکانــات  و  گفت:پول هــا   وی 
کنســرت های موســیقی هزینــه و  خوش  گذرانی هــا، راحت طلبی هــا و انــواع لهــو و لعــب و 
صــرف می شــود و بــه راحتــی بــه کنســرت های موســیقی بــه بهانــه اینکــه مــردم بایــد شــاد 

گنــاه و معصیــت در جامعــه بــاز می کننــد؛  باشــند، مجــوز داده می شــود و راه را بــرای رواج 
کــه نوبــت بــه فرهنــگ و ضــرورت رواج گرایش هــای دینــی در جامعــه می شــود  امــا زمانــی 

از ایــن امــور غافــل می شــوند و پــول و امکانــات صــرف ایــن مســایل نمی شــود. 
ــی و  ــود را افراط ــاه آل گن ــرت های  کنس ــزاری  ــان برگ ــه »مخالف ک ــانی  کس ــاد از  ــا انتق وی ب
کــرد: اینکــه برخی هــا یــا از روی غــرض یــا از روی  تنــدرو خطــاب می کننــد«، تصریــح 
گریــان نگــه دارنــد و بــه مــردم  کــه مــردم را فقــط  کــه یــک عــده آمده ا نــد  غفلــت بگوینــد 
ــا موســیقی مخالــف اســت، ایــن بــه هیچ وجــه  کنیــد و اســالم ب گریــه  کــه فقــط  بگوینــد 

درســت نیســت.
ــا  ــا اســالم ب ــدام موســیقی؟ آی ک ــا  ــف نیســت؛ ام ــا موســیقی مخال گفتــه وی، اســالم ب ــه  ب
موســیقی لهــب و طرب انگیــز کــه انســان را بــه گنــاه و معصیــت می کشــاند، موافق اســت؟
کــه ایــن روزهــا  کنســرت هایی  کــه آیــا بــر روی  ح ایــن ســوال   امــام جمعــه شــهرکرد باطــر

ایــن  گــر  ا افــزود:  اسالمی گذاشــت  نــام  می تــوان  می شــود،  برگــزار  اســتان  و  کشــور  در 
کنســرت ها مشــروع و مــورد تاییــد اســالم اســت، بایــد همــه افــراد جامعــه از جملــه مراجــع 
تقلیــد، روحانــی و عالمــان وارســته برونــد و در ایــن مجالــس بنشــینند؛ اما آیــا مرجع تقلید 
و عالــم وارســته ای حاضــر می شــود بــه راحتــی حضــور در ایــن مجالــس را بــرای جامعــه 

کنــد؟  تجویــز و خــود در ایــن مجالــس حضــور پیــدا 
کنســرت های موســیقی بــدون شــک دامــن زدن بــه  کــرد: ترویــج ایــن  کیــد  نکونــام تا

امیــال بیگانــگان اســت.
ــیر  ــر مس ــر س ــده اند و ب ــراه ش ــمنان هم ــا دش ــل ب ــه در داخ ک ــانی  کس ــرد: آن  ک ــد  کی وی تا
ــی  ــن خطای ــن چنی ــار ای گرفت گــر از روی غفلــت  کمــال انســان ها ســد ایجــاد می کننــد، ا
گاهــی باشــد، قطعــا خیانــت اســت و  گــر از روی آ کــه یــك مســئله اســت؛ امــا ا شــدند 

خیانتــی از ایــن باالتــر وجــود نــدارد. 

کنسرت های موسیقی و بی توجهی به برنامه های معنوی انتقاد امام جمعه شهرکرد از برگزاری 

گفــت:  کشــور  وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه ریشــه های خودکشــی در 
ابتــال بــه بیماری هــای اعصــاب و روان در کشــور جــدی اســت و تنهــا 

راه پیشــگیری از آن توانمنــد شــدن مــردم اســت.
گــزاری دانشــجو، ســید  کیمیــای وطــن، بــه نقــل از خبــر  گــزارش  بــه 
حســن  هاشــمی  در جلســه بررســی پیشــگیری از اقدامــات پرخطــر 
آمارهــای مکــرر  اظهــار داشــت: طبــق  اجتماعــی  آســیب های  در 
بــه بیماری هــای اعصــاب و  ابتــال  تاییــد شــده در حــال حاضــر، 
کشــور جــدی بــوده و ایــن موضــوع در برخــی از اســتان ها  روان در 
ــه  ــوط ب ــزود: مشــکالت و اختــالالت مرب ــز شــدیدتر اســت. وی اف نی
اعصــاب و روان از جانــب بســیاری از مــردم انــکار می شــود و آن هــا از 
کــه در زمان هــای قدیــم  ایــن بیمــاری تصــور اختــالل زوال افــرادی 

ــد. ــر بســته می شــدند را دارن ــا زنجی ب
ــه ایــن مســایل بــه صــورت  وزیــر بهداشــت ادامــه داد: هــر چقــدر ب
گاهــی یابنــد، زندگــی بهتــر  مســتقیم توجــه شــود و مــردم از آن آ
کاهــش افســردگی در ایــن زمینــه  خواهــد شــد و نشــاط اجتماعــی و 

ــر اســت. موث
اجتماعــی  نشــاط  از  صحبــت  کــه  زمانــی  کــرد:  هاشــمی عنوان 
کــردن بــوده  کنســرت برقــرار  می شــود، برخــی فکــر می کننــد منظــور 
و مســئله بــه ســمت و ســوی سیاســی پیــش مــی رود؛ ولــی آمــار 
کشــور باالســت و بیــش از 12 درصــد از مــردم دچــار  افســردگی در 

افســردگی هســتند و نیــاز بــه درمــان دارنــد. وی بــا بیــان اینکــه 
از آســیب های اجتماعــی همچــون خودکشــی  بــرای پیشــگیری 
کشــور مــا آنقــدر سیاســت زده  گفــت:  کننــد،   رســانه ها بایــد همراهــی 
ــد  ــانه ها بای ــتیم. رس ــل هس ــی غاف ــایل اصل ــی از مس گاه ــه  ک ــوده  ب
کننــد تــا اپیدمی خودکشــی از طریــق خودکشــی تقلیــدی  کمــک 
کــه همــه ملــزم  روی ندهــد. ایــن موضــوع وظیفــه حرفــه ای بــوده 
بــه رعایــت آن هســتند. وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه انتشــار 
گفــت:  اخبــار توســط خبرنــگاران ماننــد شمشــیر دو لبــه اســت، 
ــا نشــان  رســانه ها می تواننــد از یــک طــرف امیــد و از طــرف دیگــر ب
خودکشــی  اخبــار  انتشــار  همچــون  واقعیت هــا  از  بعضــی  دادن 
ــان اینکــه خوشــبختانه  ــا بی کننــد. هاشــمی  ب مشــکالتی را  ایجــاد 
بیشــتر رســانه ها ایــن موضــوع را رعایــت می کننــد، گفت: خودکشــی 
تنهــا گرفتــاری در کشــور مــا نیســت و بســیاری از کشــورها درگیــر این 

کالبدشناســی روانــی شــود. کــه بایــد علــت آن  مســئله هســتند 
کمک هــای بیشــتری در ایــن  کــرد: تــالش می کنیــم  کیــد  وی تا
ــا ســازمان های مربوطــه داشــته باشــیم و حمایــت جــدی  ــه ب زمین

و ایجــاد روابــط بیــن بخشــی از افتخــارات ماســت.

ــا  گذشــته ب ــه 4 هــزار تمــاس طــی ســال  ــا اشــاره ب ــر بهداشــت ب وزی
اورژانــس اجتماعــی افــزود: بســیاری از ایــن تماس هــا از طریــق 
مشــاوره مانــع از خودکشــی می شــود و نیــز حــدود 50 درصــد ایــن 
ایــن  در  بتوانــد  دولــت  گــر  ا کــه  می مانــد  بی پاســخ  پرســش ها 
وزارت  در  نیــز  مــا  بــود؛  خواهیــم  موفق تــر  کنــد،  کمــک  زمینــه 
داشــته  بیشــتری  همکاری هــای  می کنیــم  ســعی  بهداشــت 
بــه  اجتماعــی  آســیب های  اینکــه  بیــان  هاشــمی با  باشــیم. 
گفــت: مــا جــزو  طریقــی بــه وزارت بهداشــت نیــز مربــوط می شــود، 
ــدز  ــم. ای ــج می بری ــیب ها رن ــن آس ــه از  ای ک ــتیم  ــتگاه هایی هس دس

ــر  ــز درگی ــا را نی ــه م نتیجــه آســیب های اجتماعــی بــوده و وزارتخان
کمیتــی حا بخــش  جــز  پیشــگیری  راه  تنهــا  بنابرایــن   می کنــد؛ 
توانمنــد شــدن مــردم اســت. وی بــه اقدامــات ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
گفــت: ایــن ســتاد فعالیــت مناســبی داشــته؛  کــرد و  مخــدر اشــاره 
کارآمــد هــم داریــم؛ آمــار شــهدا و مجروحــان نیــز در ایــن  قانــون 
گزارش هــای ارایــه شــده از چندیــن  زمینــه باالســت، ولــی طبــق 
کشــف می شــود.  کثــر 15 درصــد از آن هــا  هــزار تــن مــواد مخــدر حدا
ــی حــدود 5 درصــد آن هــا را  ــز درمــان شــده، ول ــادی نی ــادان زی معت
ک نگــه داشــت. بنابرایــن راه مبــارزه بــا آســیب های  می تــوان پــا

اجتماعــی پیشــگیری اســت.
هاشــمی بیان داشــت: رســانه ها بایــد در ارتبــاط بــا بیماری هــای 
اعصــاب و روان فعالیت هــای بیشــتری داشــته باشــند و جهــت 
ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی  بردارنــد.  گام  آن هــا  توانمندســازی 
ــه ازای  کشــور افــزود: در حــال حاضــر ب گســترش شــبکه بهداشــتی 
گــر  ا و  گرفته ایــم  نظــر  مراقــب ســالمت در  یــک  نفــر  هــزار  هــر ۳ 
بپذیریــم 90 درصــد خودکشــی ها تــوأم بــا  اختــالالت روان  اســت بــا 
نظــام ارجــاع می توانیــم در کاهــش ایــن معضــل موفــق شــویم. وزیر 
بهداشــت  افــزود: در حــال حاضــر بــرای 24 میلیــون نفــر ایــن شــبکه 
ایجــاد شــده و تــالش می کنیــم تــا پایــان دولــت آن را بــه صــورت 

کنیــم. کامــل مســتقر 

وزیر بهداشت:

کنسرت نیست  نشاط اجتماعی به معنی برگزاری 

کشــور  گفــت: در حــال حاضــر ســطح تولیــد  وزیــر اقتصــاد 
کــه  از باالتریــن دوران یعنــی ســال 90 پایین تــر اســت 
کــه بــه  کــه تــالش مــا ایــن اســت  دلیــل آن رکــود اســت 

تولیــد ســال 90 و 91 برســیم. 
کیمیــای وطــن از تســنیم، علــی طیب نیــا  گــزارش  بــه 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بعــد از ظهــر دیــروز در پنــل 
گردهمایــی منتخبیــن مجلــس دهــم شــورای  اقتصــادی 
دولــت  ابتــدای  در  شــد:  یــادآور  ســخنانی  اســالمی طی 
یازدهــم، تــورم 45 درصــد و رشــد اقتصــادی منفــی 6.8 
کــه مــا برنامه هایــی بــرای تنظیــم شــرایط  درصــد بــود 
کنتــرل و  کــه براســاس آن هــا تــورم  اقتصــادی داشــتیم 

مهــار شــد و زمینــه را بــرای رشــد اقتصــادی در ســال 9۳ 
کردیــم. فراهــم 

 وی ادامــه داد: در ســال 9۳ رشــد مثبــت ۳ درصــد را 
کاهــش قیمــت  کــه در چنیــن شــرایطی بــا  کردیــم  تجربــه 
نفــت مواجــه شــدیم و بــا توجــه بــه وابســتگی ایــران بــه 
گــر ایــن  ُکنــد شــد و ا درآمدهــای نفتــی رشــد اقتصــادی 
کاهــش قیمــت نفــت نبــود در ســال 94 رشــد  مشــکل 

بــاالی 5 درصــد داشــتیم.
کــرد: امســال در   وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تصریــح 
کــه برجــام بــه نتیجــه رســیده و  گرفته ایــم  شــرایطی قــرار 
بایــد از ظرفیت هــای آن بــرای رشــد اقتصــادی 8 درصــد 

در طــول برنامــه بهــره ببریــم.
کــرد: وقتــی ســال 92 بــا پدیــده   طیب نیــا خاطرنشــان 
کاهــش  آن  به دنبــال  و  بودیــم  مواجــه  رکــود  و  تــورم 
قیمــت نفــت در ســال 9۳ مزیــد بــر علــت شــد قاعدتــا بایــد 
به دنبــال مقابلــه بــا ایــن پدیــده تــورم و رکــود می رفتیــم. 
در تحلیل هــا براســاس هزینه هــای رکــود و تــورم بــه ایــن 
کســاد بیشــتر  کــه هزینه هــای بیمــاری  نتیجــه رســیدیم 
از تــورم اســت؛ امــا براســاس تجربــه و دانــش آموخته ایــم 
کــه بــرای ســرمایه گذاری و تولیــد نیــاز بــه محیــط باثبــات 
ــا تــورم و برقــراری آرامــش در  ــذا مســیر مقابلــه ب داریــم؛ ل
بــازار ارز را به عنــوان یــک شــرط الزم بــرای تحــت رشــد 

کردیــم. اقتصــادی انتخــاب 
گفــت: در حــال حاضــر   وی بــا اشــاره بــه مشــکالت تولیــد 
کشــور از باالتریــن دوران یعنــی ســال 90  ســطح تولیــد 
کــه دلیــل آن رکــود اســت؛ تــالش مــا ایــن  پایین تــر اســت 
کــه بــه تولیــد ســال 90 و 91 برســیم و بعــد از آن در  اســت 

کنیــم. یــک مســیر بــا افزایــش تولیــد حرکــت 
 وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی  بــر همیــن اســاس اظهــار 
کــه مــا  داشــت: مشــکل اول تولیــد تعییــن اعتبــاری اســت 
کمبــود منابــع قابــل  آن را در دو ویژگــی می بینیــم؛ یکــی 
خ بــاالی ســود. در واقــع  وام دهــی بانک هــا و دیگــری نــر

کمبــود منابــع اســت. مشــکل عمــده تولیدکننــدگان 

گردهمایی منتخبان مجلس دهم:  طیب نیا در 

سطح تولید »به دلیل رکود« از سال ۹۰ هم پایین تر است

حتما بخوانید!
دوشنبـــــه  20 اردیبهشت ماه 21395 نشاط اجتماعی به معنی برگزاری کنسرت 

ـــمـــاره 149 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



سونامی بیکاری در انتظار ایران
کل دفتــر تجاری ســازی فنــاوری معاونــت علمــی  مدیــر 
گفــت: حــدود پنــج میلیــون  و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
دانشــجو در حال تحصیل در کشــور هســتند که متاسفانه 
نبــود مدیریــت صحیــح بــرای ایــن بخــش از دانشــجویان 
کشــور را بــا ســونامی خطرآفریــن  ممکــن اســت در آینــده 
وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه  کنــد.  روبــه رو  بیــکاری 
نمایشــگاه  افتتاحیــه  مراســم  در  قادری فــر  اســماعیل 
میثــاق  هتــل  در  زیارتــی  ســوغات  بازاریابــی  سراســری 
تولیــدات  بــرای  بین المللــی  بازارهــای  توســعه  مشــهد، 
در  مطلــوب  امــری  را  کشــور  هنرمنــدان  صنایع دســتی 
کــرد:  اظهــار  و  دانســت  کشــور  اقتصــادی  برنامه هــای 
ارتقــای  قالــب  در  صنایع دســتی  هنرمنــدان  از  حمایــت 
تولیــدات و افزایــش میــزان فــروش آن عــاوه بــر اینکــه 
کنــد، بیــکاری را  کمــک  کســب وکار  می توانــد بــه توســعه 
کاهــش می دهــد. وی افــزود: حــدود پنــج میلیــون  نیــز 
کــه حــدود  کشــور هســتند  دانشــجو در حــال تحصیــل در 
ــر  ــانی و هن ــوم انس ــته عل ــا در رش ــر از آن ه ــون نف ــه میلی س
تحصیــل می کننــد و متاســفانه نبــود مدیریــت صحیــح 
بــرای ایــن بخــش از دانشــجویان ممکــن اســت در آینــده 
کنــد.  کشــور را بــا ســونامی خطرآفریــن بیــکاری روبــه رو 
کل دفتــر تجاری ســازی فنــاوری معاونــت علمــی  مدیــر 
گفــت: ایجــاد شــرکت های  و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
دانش بنیــان و هســته های نوآورانــه همــراه بــا حمایــت از 
عرصه هــای مختلــف علــوم از جملــه موضوعاتــی اســت 
کــه بــه صــورت جــدی پیگیــری می شــود. قادری فــر از 
گــردش مالــی بیــش از 5 هــزار میلیــارد ریالــی بــازار ســوغات 
چهــار خیابــان منتهــی بــه حــرم مطهــر در مشــهد خبــر داد 
گــردش مالــی حتــی شــامل  کــرد: ایــن میــزان  کیــد  و تا

کیفیــت مطلــوب نیــز می شــود. ســوغات فاقــد 

 حقوق 45 میلیونی 
دردسرساز شد

پخــش  مجــازی  شــبکه های  در  خبــری  روزهــا  ایــن 
کــه حکایــت از حقــوق چنــد ده میلیونــی  شــده اســت 
ــران بیمــه مرکــزی دارد. مســئوالن وزارت اقتصــاد  مدی
ع  در برنامــه ۲۰ و ۳۰ شــبکه دو ســیما بــه ایــن موضــو
ــه نقــل از  کیمیــای وطــن، ب گــزارش  ــه  ــد. ب پاســخ دادن
ــی  ــد ده میلیون ــی چن ــش حقوق ــار فی ــر، انتش ــبکه خب ش
چنــد تــن از معاونــان بیمــه مرکــزی در فضــای مجــازی 
ــد مــردم را در پــی داشــته اســت. ایــن  ــای تن کنش ه وا
میلیــون   7 شــد  اعــام  به تازگــی  کــه  اســت  حالــی  در 
کارگــری )81۲ هــزار  کارگــر پایین تــر از حداقــل حقــوق 
ایــن  از  پیــش  گرچــه  ا می گیرنــد؛  دســتمزد  تومــان( 
ــه مدیــران  ــوط ب کــه ایــن فیش هــا مرب ــود  ادعــا شــده ب
پیشــین اســت، امــا براســاس اطاعیــه مســئوالن وزارت 
 ۳۰ و   ۲۰ خبــر  بــا  مســتقیم  صــورت  بــه  کــه  اقتصــاد 
شــبکه دوم ســیما قرائــت شــد، ایــن فیش هــا مربــوط 
کنونــی  مدیــران  بــه  و  نیســت  پیشــین  مدیــران  بــه 
گفتنــی اســت طیب نیــا، وزیــر اقتصــاد و  تعلــق دارد. 
کشــورمان از برخــورد بــا متخلفــان خبــر داده  دارایــی 

 است.
 ایــن دســتور خطــاب بــه معاونــت امــور بانکــی و بیمــه 
کل بیمــه مرکــزی ایــران و دفتــر  وزارت اقتصــاد، رییــس 
بازرســی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی صــادر شــده و 
گــزارش در هفتــه  براســاس ایــن دســتور، قــرار اســت ایــن 
جــاری بــه وزیــر اقتصــاد ارایــه شــود. در دســتور طیب نیــا 
ع، بــر بررســی  بــرای پیگیــری و رســیدگی بــه ایــن موضــو
ایــن  حقوقــی  فیش هــای  در  ج  منــدر ارقــام  و  اعــداد 

کیــد شــده اســت. افــراد تا
ارایــه توضیحــات  اقتصــاد همچنیــن خواســتار   وزیــر 
دریافــت  و  فیش هــا  صــدور  در  قانع کننــده 
 حقوق هــای چنــد ده میلیونــی توســط ایــن افــراد شــده

 است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

کاغذبازی اداری مانع تحقق 
اقتصاد مقاومتی می شود

کاغذبــازی  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
اقتصــاد  برنامه هــای  و  هــدف  تحقــق  مانــع  اداری 
در  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم  می شــود.  مقاومتــی 
اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال  بــازار  تنظیــم  ســتاد 
ــگاری اداری هماننــد ســم  ــازی و نامــه ن کاغذب داشــت: 
کــه دســتگاه های اداری بــه آن مبتــا   کشــنده ای اســت 

شده اند.
گایــه از مشــغول شــدن بــه روزمرگــی در   وی، بــا ابــراز 
گونــه  ایــن  بــا  گفــت:  اجرایــی  دســتگاه های  برخــی 

نمی شــود.  محقــق  مقاومتــی  اقتصــاد  اقدامــات 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: در ســفر 
کــره جنوبــی بــه ایــران و بــه دنبــال  رئیــس جمهــوری 
کشــور، 5.5 میلیــارد  امضــای تفاهمنامــه هایــی بیــن دو 
از  کــه  گــذاری می شــود  ایــن اســتان ســرمایه  یــورو در 
پــروژه  اجــرای  بــرای  یــورو  میلیــارد   4.5 میــزان  ایــن 
 ملــی راه آهــن اصفهــان - شــهرکرد - اهــواز اختصــاص

 می یابد. 
گفــت: در زمــان ســازندگی و اجــرای  ســلیمانی دشــتکی 
ح بیــن دو تــا ســه هــزار شــغل در اســتان ایجــاد  ایــن طــر
کاال و  ح نیــز بــا ترانزیــت  می شــود و بــا راه انــدازی طــر
جابــه جایــی مســافر اقتصــاد اســتان متحــول و رونــق 
ح راه آهــن  کیمیــای وطــن، طــر گــزارش  می گیــرد. بــه 
اجــرا  قطعــه  چهــار  در  اهــواز   - شــهرکرد   - اصفهــان 
محــدوده  در  آن  ســه  و  دو  قطعه هــای  کــه  می شــود 
هزینــه  کــه  اســت  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
بــرآورد  ریــال  میلیــارد   4۰۰ و  هــزار  پنــج  آن  اجــرای 
اســتان  اتصــال  کــه  ح  طــر ایــن  نخســت  فــاز  و  شــده 
شــامل  را  ریلــی  شــبکه  بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
حــال در  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   7۰ بــا   می شــود 

 اجراست.
واحدهــای  همپوشــانی  رفــع  ح  طــر نشســت  ایــن  در   
قــرار  ارزیابــی  مــورد  بختیــاری  و  چهارمحــال  صنفــی 

گرفــت.

اخبار کوتاه

کــه   بودجــه ســال 95 در حالــی بــه تصویــب رســیده 
سرویس  اقتصاد
    دامون رشیدزاده 

بســیاری از نمایندگان همچنــان به بخش هایی از 
آن اعتــراض دارنــد. اینکــه ایــن بودجــه تــا چــه میــزان می توانــد نیازهــای 
کاهــش بی ســابقه قیمــت  کنــد و اینکــه آیــا بــا توجــه بــه  کشــور را تامیــن 
نفــت، رکــود اقتصــادی ناشــی از تحریم هــای ظالمانه غرب در ســال های 
گذشــته، بدهی هــای سرســام آور دولــت قبــل و فعلــی ایــن بودجه چگونه 
ــد، مبحــث دیگــری اســت؛ امــا  می توانســت همــه نیازهــا را پاســخ بگوی
بــرای درک بهتــر بودجــه ســال 95 و چالش هــای پیــش رو بــه ســراغ یکــی 
ــا  ــه جوی ــن رابط ــر او را در ای ــم و نظ ــس رفتی ــه کار مجل کهن ــدگان  از نماین
شــدیم. حســن کامــران دســتجردی، نماینده پرســابقه اصفهــان در ادوار 
کامــران، عضــو  چهــارم، پنجــم، هفتــم، هشــتم و نهــم اســت. دکتــر 
کمیســیون تلفیــق بودجــه در تدویــن برنامه هــای ســوم، چهــارم و پنجــم 
ــه  ــزوم توجــه ب ــر ل ــا تاکیــد ب ــوده اســت. او ب کشــور و نیــز بودجــه ســاالنه ب
اقتصــاد مقاومتــی می گویــد: اجــرای اقتصــاد مقاومتــی، راه حــل درمــان 
مشــکل امــروز کشــور اســت. تــا حاکمــان برخــود ســخت نگیرنــد، اقتصــاد 

مقاومتی رخ نمی دهد. 
ــری از سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در الیحــه  ــا بیــان اینکــه اث وی ب
کــرد  کارکردهــای مناطــق آزاد اشــاره  بودجــه 95 دیــده نمی شــود، بــه 
گــر مــا در مناطــق آزاد درســت عمــل می کردیــم، ایــن  و اظهــار داشــت: ا
کــه  مناطــق تبدیــل بــه معبــری بــرای صــادرات می شــد؛ نــه ماننــد امــروز 
کــرده  تبدیــل بــه مکانــی بــرای واردات شــده اســت و تولیــد را آســیب پذیر 
اســت. مناطــق آزاد بــه مناطقــی جهــت فــرار مالیاتــی تبدیــل شــده اســت. 
گــر فکــری بــه حــال ایــن مشــکل نشــود، صنعــت مــا بــه شــدت آســیب  ا

می بینــد.

کارگران    همسان سازی حقوق 
کارگــران  نماینــده مــردم اصفهــان بــا اشــاره بــه همسان ســازی حقــوق 
می گویــد: دولــت و مجلــس شــعار داده انــد؛ ولــی متاســفانه دولــت نــه 
در بودجــه 95 و نــه در برنامــه ششــم توســعه در این بــاره یــک قــدم هــم 
برنداشــته اســت. حتــی دولــت فکــری بــرای تســویه بدهــی بیــش از 9۰ 
هــزار میلیــاردی خــود بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی نکــرده و همچنــان 
همسان ســازی کارگــران روی زمیــن مانــده اســت. وی دیگــر ایــراد بودجه 
95 را پیش بینــی نکــردن ردیفــی بــرای بازنشســتگان ذوب آهــن و فــوالد 
ــات  ــوق و مطالب ــود حق ــهام نمی ش ــا س ــت: ب ــان داش ــت و بی ــور دانس کش
کــه در  کار هــم نتوانســت ۳ هــزار میلیــارد تومانــی  کــرد. وزیــر  را پرداخــت 
بنــد »و« تبصــره ســه )۳( بودجــه 94 پیش بینــی شــده بــود از ســازمان 

مدیریــت و برنامــه ریــزی دریافــت کند و وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
هــم صنــدوق را خالــی تحویــل داد. وی بــه جــداول و ردیف هــای بودجه 
کردنــد؟ چــرا در بحــث  گفــت: چــرا بیمــه قالیبافــان را قطــع  کــرد و  اشــاره 
جداول به بیمه هنرمندان و خبرنگاران و ســختی کارشــان توجه نشــده 
اســت؟ همچنیــن بیمــه مداحــان، قــراء و خادمــان مســاجد و ســختی کار 

راننــدگان جایــی در بودجــه نــدارد.
کشاورزان     

وی بــا بیــان اینکــه ســوء مدیریت آب موجــب  مشــکات زیــادی شــده 
اســت ، خاطرنشــان کرد: متاســفانه آب مورد نیاز کشــاورزان پایین دســت 
کــرده و بیمــه  قطــع شــده و موجبــات از بیــن رفتــن کشــت آن هــا را فراهــم 
کشــاورز نمی رســد.  کشــاورزی هــم در ایــن خصــوص بــه داد  محصــوالت 

ــاالی 6۰ ســال  کشــاورزان ب بنــده در بودجــه 95 پیشــنهاد بازنشســتگی 
کــه امیــدوارم ایــن مهــم بتوانــد ذره ای از مشــکات  کــردم  را مطــرح 
در  کشــاورزان  مشــکات  از  یکــی  آبــه  حــق  کنــد.  حــل  را  کشــاورزان 
ســال های قبــل بــود کــه بــا تذکراتــی کــه داده شــد امــکان فــروش حــق آبــه 

گرفتــه شــد. کشــاورزان از ســوی دولــت 
   حذف 24 میلیون یارانه بگیر

دکتــر کامــران در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه حــذف ۲4 میلیــون یارانه بگیــر 
که میزان حقوق ۳ میلیون  چگونه می تواند اجرا شــود، آن هم در حالی 
تومــان در مــاه در کانشــهرها میــزان حقــوق زیــادی بــه شــمار نمی آیــد، 
ــاره  کاری در این ب ــی  غ از سیاس ــار ــس ف ــت و مجل ــت دول ــر اس ــت: بهت گف
ــی کاری های  ــس سیاس ــت و مجل ــر دول گ ــند. ا ــته باش ــل داش ــم تعام باه
 موجــود را کنــار بگذارنــد و بــا عزم راســخ موضــوع یارانه ها را پیگیری کنند 
ایــن طــرح می توانــد بــه ســرانجام برســد. بهتــر بــود مقامــات، تجــار 
سیاســیون، مدیــران عامــل شــرکت ها و ایرانیــان خارج نشــین و بســیاری 
کنــار  کــه درآمدهــای آن چنانــی دارنــد، از همــان ابتــدا از ایــن طــرح  افــراد 
و  انجــام نشــد  این بــاره  امــا مدیریــت درســت در  گذاشــته می شــدند؛ 
کــه امیــدوارم در آینــده بــا  سیاســی کاری مانــع اجــرای ایــن طــرح شــد 

همدلــی و همراهــی ایــن طــرح بــه ســرانجام برســد.
کار  جدیت در انجام 

کــه روزهــای آخــر فعالیــت خــود در  ایــن نماینــده بــا ســابقه مجلــس 
کــه  گفــت  مجلــس نهــم را طــی می کنــد، بــا انتقــاد از برخــی نماینــدگان 
ــا  ــود ب کاری خ ــر  ــا روز آخ ــس ت ــده مجل ــتان نماین ــه دوس ــت هم ــر اس بهت
جدیــت مشــکات مــردم را پیگیــری کننــد و انتخــاب نشــدن در مجلــس 

ــد. ــرار ندهن ــود ق ــه خ ــدادن وظیف ــام ن ــرای انج ــه ای ب ــده را بهان آین

کیمیای وطن: گفت و گوی اختصاصی با  کامران در  حسن 

کشور است اجرای اقتصاد مقاومتی، درمان مشکل امروز 

جامــع  نرم افــزار  از  ارتباطــات،  و  عمومــی  روابــط  روز  آســتانه  در 
روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان 
اســتان  آبفــار  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  رونمایــی 
کــه بــا حضــور مدیــران ارشــد ایــن شــرکت  اصفهــان، در جلســه ای 

عملکــرد  و  نرم افــزار  ایــن  ویژگی هــای  شــد،  برگــزار 
شــد.  آغــاز  رســما  آن  از  بهره بــرداری  و  تشــریح  آن 
همگانــی  آمــوزش  و  عمومــی  روابــط  اداره  رییــس 
گفــت: بــا  آبفــار اســتان اصفهــان در ایــن خصــوص 
الکترونیــک  عمومــی  روابــط  بحــث  شــدن  جــدی 
روابــط عمومی هــا  از  اخیــر، بســیاری  در ســال های 
بــرای اطاع رســانی و ارتبــاط بــا مخاطبــان تنهــا بــه 

کافــی نیســت؛ چــرا  اســتفاده از وب ســایت ها روی آوردنــد؛ امــا ایــن امــر 
کــه وب ســایت تنهــا بخــش ارتبــاط بــا مخاطبــان را مکانیــزه می کنــد 
و ســایر فعالیت هــای روابــط عمومــی را شــامل نمی شــود و امــروزه 
اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــی  وســایل  ســریع  پیشــرفت   علی رغــم 
غالبــا روابــط عمومی هــا فعالیت هــای داخلــی خــود را  بــه روش هــای 

ابراهیــم  می دهنــد.  انجــام  فــراوان  مشــکات  بــا  و  ســنتی  کامــا 
محمــدی، ارمغــان روابــط عمومــی الکترونیــک را افزایــش  ســرعت و 
دقــت در کار، ســهولت در اطاع رســانی و ارتبــاط بــا مخاطــب و کاهــش 
ــرای ایــن منظــور  ــرد و اظهــار داشــت: ب ک ــوان  چشــمگیر هزینه هــا عن
اســتفاده از نرم افزارهــای روابــط عمومــی در دســتور 
گرفــت و پــس از نیازســنجی های انجام شــده  کار قــرار 
ایــن اداره نرم افــزاری جامــع و  کارشناســان  توســط 
ــا همــکاری یکــی از  ــا نیازهــای ایــن اداره ب منطبــق ب
شــرکت های نرم افــزاری پیشــرو در ایــن زمینــه آمــاده 
نرم افــزار  ایــن  ویژگی هــای  دربــاره  محمــدی  شــد. 
گفــت: نرم افــزار جامــع روابــط عمومــی بــه صــورت 
کامــا ویــژه و منطبــق بــر فعالیت هــای روابــط عمومــی ایــن شــرکت 
کاربــر بــرای روابــط  کامــا تحــت وب می باشــد. تعریــف  تهیــه شــده و 
گزارش گیــری ســریع از تمامــی اقدامــات و  عمومــی هــر شهرســتان، 
ارزیابــی آســان عملکــرد روابــط عمومــی امــور آبفــار شهرســتان ها  از 

قابلیت هــای دیگــر ایــن نرم افــزار اســت.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان، پیشتاز در روابط عمومی الکترونیک

رونمایی از نرم افزار جامع روابط عمومی به همراه اپلیکیشن های موبایلی
معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه ادامــه اختافــات ایــران و ترکیــه 
کــرد: بــا توجــه بــه عــدم  گازی اعــام  خ جریمــه  بــر ســر تعییــن نــر
جریمــه  نهایــی  خ  نــر بین المللــی،  داوری  بــه زودی  توافــق، 
کــرد. حمیدرضــا عراقــی دربــاره  گازی ایــران را تعییــن خواهــد 

گازی ایــران در  آخریــن وضعیــت تعییــن جریمــه 
ــا  ــت: ب گف ــه  ــه ترکی ــی ب گاز طبیع ــادرات  ــال ص قب
گاز طبیعــی  توجــه بــه اینکــه قــرارداد صــادرات 
 ایــران بــه ترکیــه یــک قــرارداد بلندمــدت بــوده 
می تواننــد  زمانــی  دوره  هــر  در  کشــور  دو  هــر 
ارایــه  را  قیمت هــا  تغییــر  و  داوری  درخواســت 
بــا  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر  کننــد. 

گازی دو درخواســت  اعــام اینکــه ترکیــه در قبــال ایــن قــرارداد 
کــرد: ادعــای  ــود، تصریــح  کــرده ب ــه  ــی ارای ــه داوری بین الملل را ب
گاز از ســوی  اول ترک هــا دربــاره عــدم تامیــن پایــدار و مطمئــن 
ایــران بــود و ادعــای دوم دربــاره گــران بــودن قیمــت گاز صادراتی 
کیــد بــر اینکــه  ح شــده اســت. معــاون وزیــر نفــت بــا تا ایــران مطــر

کــه ایــران از ســال  ــود  ترکیــه در ادعــای اول خــود مدعــی شــده ب
صادراتــی  گاز  مطمئــن  و  پایــدار  تامیــن  بــرای  میــادی   ۲۰۰5
کــرد:  کیــد  تا اســت،  نکــرده  عمــل  قــرارداد  مطابــق  ترکیــه  بــه 
کــه در ایــن داوری ایــران شکســت می خــورد بایــد  در صورتــی 
ــش  کاه ــد  ــه ۲5 درص ــه ترکی ــی ب گاز صادرات خ  ــر ن
بایــد  ایــران  برآوردهــا،  براســاس  کــه  می یافــت 
گازی بــه ترکیــه  حــدود ۲۰ میلیــارد دالر جریمــه 
پرداخــت می کــرد. ایــن مقــام مســئول بــا بیــان 
گاز ایــران بــا  اینکــه در داوری بین المللــی، شــرکت 
ارایــه مســتندات موفــق شــد در ایــن داوری پیــروز 
گــران بــودن  شــود، یــادآور شــد: دربــاره ادعــای 
قیمــت گاز صادراتــی ایــران، ترکیــه بــه اســتناد قیمــت گاز وارداتی 
از روســیه و جمهــوری آذربایجــان و قیمــت حامل هــای مختلــف 
گاز مایــع، زغال ســنگ و بعضــی  انــرژی در داخــل ترکیــه همچــون 
گــران بــودن بهــای گاز صادراتــی ایــران به  فرآورده هــای نفتــی، از 

کــرده بــود. داوری بین المللــی شــکایت 

گفــت:  مدیــر عامــل توانیــر بــا اشــاره بــه وضعیــت فعلــی شــرکت های برقــی 
کــه  گرفته ایــم  نظــر  در  رکــود  از  شــرکت ها  خــروج  بــرای  را  برنامه هایــی 
امیدواریــم در ســال آتــی بــا شــیب مایــم وضعیــت شــرکت های برقــی تغییــر 
کــردی بــا اشــاره بــه وضعیــت پیمانــکاران صنعــت بــرق اظهــار  کنــد. آرش 
اســناد خزانــه  از  اســتفاده  بــا  گذشــته ۲6۰۰ میلیــارد تومــان  کــرد: ســال 
کمــک شــد و توانســتیم از ایــن طریــق مطالبــات  اســامی بــه پیمانــکاران 

کنیــم.  ــل  ــل و فص ــکاران را ح پیمان
رکــود  برقــی  شــرکت های  کار  در  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
برطــرف  حــال  در  رکــود  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  شــده  ایجــاد 
حــوزه  در  کشــور  در  شــده  ایجــاد  ظرفیــت  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  شــدن 
بــود.  امیــدوار  شــرکت ها  ایــن  فعالیــت  بــه  می تــوان  بــرق،  صنعــت 
ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  بایــد  کــرد:  تصریــح  توانیــر  عامــل  مدیــر 
ایجــاد شــده در صنعــت بــرق بــه ســمت صــادرات بــرق پیــش برویــم؛ 
کســب بازارهــای صادراتــی صنعــت بــرق را رونــق   یعنــی بایــد بتــوان بــا 
کــردی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نیــز بســیاری از شــرکت ها  بخشــید. 
ــی را در  کمک های ــتا  ــن راس ــز در ای ــا نی ــت: م گف ــد،  کرده ان ــاز  کار را آغ ــن  ای

ــته ایم. ــه داش ــب مناقص قال

کلنگ زنــی انتقادهــای متفاوتــی را بــه خــود  ح بهشــت آبــاد از ابتــدای  طــر
ح منتفــی  کــرد و در نهایــت بــه دســتور وزیــر نیــرو اجــرای ایــن طــر جلــب 
ح شــده و بــر اســاس  کره ای هــا در ایــران درمانگــر ایــن طــر شــد؛ امــا حضــور 
ح بــا تغییراتــی اجرایــی شــود.  کــه ایــن طــر گفته هــا قــرار اســت  آخریــن 
و  آب  منابــع  توســعه  شــرکت  عامــل  مدیــر   - رضــازاده  ســیدمحمدرضا 
ح انتقــال آب بــه  گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص طــر نیــروی ایــران - در 
گذشــته تونــل بلنــد بهشــت آباد منتفــی  ح  گفــت: طــر فــات مرکــزی ایــران 
کوتــاه آب جمعیــت  شــده و قــرار اســت بــه وســیله پمپــاژ و یــک تونــل 

مدنظــر تأمیــن شــود.
ــل از  ــرد: قب ک ــار  ــت آباد اظه ــل بهش ح تون ــر ــات ط ــه جزیی ــاره ب ــا اش  وی ب
ح بهشــت آباد باشــد، تونــل بلنــدی بــرای ایــن  اینکــه آب نیــرو مجــری طــر
ح نیــز آغــاز شــده بــود.  کار طراحــی شــد؛ حتــی عملیــات اجرایــی ایــن طــر
کــرده و تبدیــل بــه  ح تغییــر  ــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر طــر رضــازاده ب
ح قبلی می توانســت  یــک تونــل کوتــاه و پمپــاژ شــده اســت، ادامــه داد: طــر
ــن  ــازاده تعیی ــه رض گفت ــه  ــد. ب ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــع آب منطق مناب
کارون  تکلیــف ســد بختیــاری، انتقــال آب از فــات مرکــزی و ســد جریانــی 

کــره جنوبــی بــوده اســت. ح هــای موافقــت شــده بــا  دو جــزو طر

دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی قطعــات، مجموعه هــا و صنایــع وابســته خــودرو 
۲1 تــا ۲4 اردیبهشــت در محــل برگــزاری نمایشــگاه های اســتان اصفهــان واقــع در پل 
کننــده برگــزار می شــود. ایــن نمایشــگاه بــا حضــور  شهرســتان بــا حضــور 115 مشــارکت 
ــان  ــی آذربایج ــان غرب ــان، آذربایج ــران، اصفه ــتان های ته ــارکت کنندگانی از اس مش
کشــورهای  گیــان، مازنــدران، فــارس و همــدان و نمایندگی هــای فــروش  شــرقی، 
کــره جنوبــی، فرانســه، ترکیــه، ژاپن، ســوئیس و ســوئد در تاریخ  آلمــان، هلنــد، چیــن، 
کلیــد می خــورد و مشــارکت کنندگان مذکــور بــه مــدت چهــار روز در  ۲1 اردیبهشــت ماه 
متــراژ 9۰۰۰ مترمربــع بــه ارایــه و نمایــش قطعــات یدکــی خودروهــای ســواری ســبک 
کارگاهــی مرتبــط بــا قطعــات خــودروی روز  و ســنگین، خدمــات وابســته و تجهیــزات 
می پردازنــد. حضــور برنــد ســاپکو و زیرمجموعه هــای وابســته بــه آن و توزیع کننــدگان 
و واردکننــدگان برندهــای برتــر قطعــات یدکــی خارجــی از ویژگی هــای دوازدهمیــن 
و  گســترده  اطاع رســانی  همچنیــن  اســت.  اصفهــان  خــودرو  قطعــات  نمایشــگاه 
هدفمنــد بــرای ایــن نمایشــگاه بــا مشــارکت انجمن هــای تخصصــی و نیــز از طریــق 
ماهنامــه تخصصــی یــدک رســانه، برگــزاری ایــن دوره نمایشــگاه قطعــات اصفهــان را 
از ســال های گذشــته متفــاوت می کنــد. امســال همایــش »صنعــت قطعــات خــودرو در 
اســتان اصفهــان« در ســاعت 8 و ۳۰ دقیقــه صبــح روز ۲۲ اردیبهشــت در محــل ســالن 

همایش هــای اتــاق بازرگانــی برگــزار خواهــد شــد.

 رکود شرکت های برق 
شکسته می شود

یر نفت عربستان برکنار شد؟ چرا وز
یــر نفــت عربســتان بعــد از اینکــه در کنفرانــس نفتــی دوحــه مــورد اهانــت محمــد بــن  منابــع موثــق فــاش کردنــد کــه علــی النعیمــی، وز

یــر نفــت عربســتان بــود. ی کــرد. او 20 ســال وز زنــد شــاه ســعودی قــرار گرفتــه بــود، درخواســت برکنــار ســلمان فر

در قاب تصویر

 کره ای ها »بهشت آباد«
 را احیا می کنند

 برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
 در اصفهان

سیری در اقتصاد

کره جنوبی: مدیر عامل شرکت پوسکوی 

 حضور موفق فوالد مبارکه 
در بازار جهانی

بــه  جنوبــی  کــره  پوســکوی  شــرکت  عامــل  مدیــر   
شــرکت های  معاونــان  و  عامــل  مدیــران  همــراه 
ــی و  ــره جنوب ک ــکو دوو  ــرکت پوس ــکو E&C و ش پوس
کردنــد تــا  نماینــدگان آن هــا، از فــوالد مبارکــه بازدیــد 
ضمــن آشــنایی بــا خطــوط تولیــد ایــن شــرکت بــزرگ 
ــرار  فــوالدی زمینه هــای همــکاری را مــورد بررســی ق
کیــون، مدیــر عامــل شــرکت پوســکو  دهنــد. دکتــر 
فــوالد  شــرکت  مدیــران  و  معاونــان  بــا  نشســتی  در 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  حاضــران  جمــع  در  مبارکــه 
پیشــرفت مســتمر شــرکت فــوالد مبارکــه، ایــن شــرکت 
می توانــد بــه عنــوان یــک شــرکت تــراز اول حضــوری 
موفــق در بــازار جهانــی داشــته باشــد. مدیــر عامــل 
کــرد: زمینــه همــکاری و  شــرکت پوســکو خاطرنشــان 
کــه بــا  مشــارکت بــا فــوالد مبارکــه زیــاد اســت و امیــد 
توجــه بــه صنایــع متعــدد و بســیار و همچنیــن وجــود 
گاز طبیعــی در  معــادن ســنگ آهــن، زغــال ســنگ و 
ایــران، بتوانیــم همــکاری متقابــل و خوبــی را برقــرار 
فعالیــت شــرکت پوســکو  بــه  اشــاره  بــا  کنیــم. وی 
گفــت: ایــن شــرکت بــا داشــتن 1۰۰ نمایندگــی در دنیــا 
 و تولیــد فــوالد بــه میــزان ۳7 میلیــون تــن در ســال

عــاوه بــر مشــاوره در زمینــه تولیــد فــوالد قــادر بــه 
فــوالد مبارکــه در زمینه هــای  بــا شــرکت  همــکاری 
فنــی و مهندســی، انــرژی، فنــاوری اطاعــات و ... 

نیــز خواهــد بــود.
 مدیــر عامــل شــرکت پوســکو حضــور رییــس جمهــور 
کــره جنوبــی در ایــران را زمینه ســاز  و بازرگانــان کشــور 
اظهــار  و  دانســت  کشــور  دو  مناســب  همــکاری 
فوالدســاز  بزرگ تریــن  از  مــا  امــروز  بازدیــد  داشــت: 
خاورمیانــه، بــه منظــور شــروع همــکاری و آشــنایی 
بــا صنایــع ایــران از جملــه فــوالد مبارکــه برنامه ریــزی 
فــوالد  موجــود  وضعیــت  بازدیدهــا  ایــن  کــه  شــد 
آینــده  وی  می کنــد.  مشــخص  بهتــر  را  ایــران  در 
همــکاری بــا فــوالد مبارکــه را روشــن دانســت و گفــت: 
کارشناســان  در مرحلــه بعــد بــا حضــور مهندســان و 
فنــی شــرکت پوســکو در شــرکت فــوالد مبارکــه زمینــه 

همکاری هــا بیشــتر مشــخص خواهــد شــد. 
 گفتنــی اســت در ایــن نشســت محمــود اربــاب زاده
معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تبییــن 
و  اهــداف  همچنیــن  و  مبارکــه  فــوالد  اســتراتژی 
ســال های  در  شــرکت  ایــن  کــه  موفقیت هایــی 
کســب نمــوده، اظهــار  کارکنــان خــود  قبــل بــا تــاش 
ــا ارتبــاط فــی مابیــن شــرکت فــوالد  کــرد ب امیــدواری 
مبارکــه و شــرکت پوســکو، ایــن شــرکت همچنــان در 

افــق آینــده بدرخشــد.

افزایش همکاری ها و مناسبات 
بانک ملت و ذوب آهن

هــادی حطیــم، مدیــر شــعب بانــک ملــت اســتان 
اصفهــان همــراه بــا دو تــن از دیگــر مســئوالن ایــن 
بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب  در  حضــور  ضمــن  بانــک 
ــدار  ــر عامــل ایــن شــرکت دی مهنــدس صادقــی، مدی

کردنــد.  گفت وگــو  و 
کــه معاونــان خریــد  مالــی و اقتصــادی  درایــن دیــدار 
و بازاریابــی و فــروش ذوب آهــن نیــز حضــور داشــتند، 
آرزوی  مهنــدس صادقــی ضمــن عــرض تبریــک و 
کــه اخیــرا سرپرســتی  موفقیــت بــرای هــادی حطیــم 
شــده  عهــده دار  را  اســتان  ملــت  بانــک  شــعب 
اســت، بــا اشــاره بــه مناســبات قبلــی بانــک ملــت 
بــا ذوب آهــن اصفهــان ونقــش تســهیات بانکــی 
در برون رفــت از بحران هــای اقتصــادی در تمامــی 
ماننــد  تولیــدی  شــرکت  یــک  شــرکت ها وخصوصــا 
ذوب آهــن از سرپرســت جدیــد ایــن بانــک خواســت 
کــه درارایــه تســهیات بانکــی و نحــوه بازپرداخــت 
کــم  حا اقتصــادی  منطــق  و  عدالــت   وام هــا 

باشد. 
شــرایط  یــادآوری  بــا  ادامــه  در  صادقــی  مهنــدس 
ــرژی و  کاهــش مصــرف ان ــه  موجــود شــرکت در زمین
مــواد اولیــه، اقتصــادی شــدن تولیــد، اجــرای پــروژه 
ایــن  افــزود:  تولیــدات شــرکت  افزایــش  تــوازن ۲ و 
بدهــی  بــزرگ  حجــم  بازپرداخــت  درحــال  شــرکت 
5 هــزار و 6۰۰ میلیــارد تومانــی خــود بــوده و ســعی 
ــری  کارگی ــه  ــروش و ب ــا ف ــا را ب ــن بدهی ه ــه ای ک دارد 
کنــد. لــذا  زمین هــا و تملــکات مختلــف خــود تســویه 
در ایــن راه از تمــام بانک هــا و از جملــه بانــک ملــت 
کــه بــا تعییــن حــد اعتبــاری مناســب  درخواســت دارد 
پرداخــت  اقســاط  و  تســهیات  آهــن،  ذوب  بــرای 
کننــد و بــا درنظــر  وام هــای خــود را بــه روز رســانی 
گرفتــن جایــگاه ذوب آهــن بــه عنــوان یــک مشــتری 
خ  بــزرگ بانکــی و یــک شــرکت تولیــدی بــزرگ، نــر
 ســود وام هــا و دیرکــرد جریمه هــا را متــوازن و منطقــی 

نمایند.

قبوض آب باید الکترونیکی شود
نادعلــی حاجیلــری، مقــام مســئول در وزارت نیــرو 
از  حفاظــت  پیوســته  هــم  بــه  مدیریــت  اعمــال 
ذخایــر آب را از برنامه هــای مهــم و ویــژه بخــش آب 
گفــت: جهــان، نگــران تامیــن آب  کشــور برشــمرد و 

جمعیــت رو بــه افزایــش اســت. 
تخصصــی  حوزه هــای  گفــت:  حاجیلــری  نادعلــی 
مشــاوره  و  همــکاری  نیازمنــد  شــدت  بــه  امــروز 
کار خــوب انجــام ندهیــم فــردا  گــر امــروز  هســتند؛ ا
 مطمئنــا حســرت خواهیــم خــورد. انتقــال اطاعــات
جمــع آوری داده هــا و تولیــد اطاعــات همــه مســتلزم 
ورود حوزه هــای فنــاوری در شرکت هاســت. مــا بایــد 
کــه مجموعــه اطاعــات و قبض هــای  کنیــم  کاری 
در  الکترونیکــی  صــورت  بــه  مشــترکان  نیــاز  مــورد 

اختیــار مــردم قــرار بگیــرد.

حتما بخوانید!
3تداوم کاهش قیمت مرغ در بازار دوشنبه   20  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 149 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

خ جریمه را تعیین می کند داوری بین المللی نر

گازی ایران و ترکیه اختالف جدید 

قیمت روز خودروهای داخلی 

24 میلیون و 100 هزار تومان

20 میلیون و 400 هزار تومان

پژو 206 تیپ 5

پژوپارس سال

EF7 سمند

پژو 405

پراید 131

SE111 پراید

تیبا

20 میلیون تومان

30 میلیون و 100 هزار تومان

29 میلیون و 900 هزار 
تومان

36 میلیون و 100 هزار تومان

37 میلیون تومان



 کاهش 4درصدی 
آمار آتش سوزی در اصفهان

کاهــش  مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ســطح  افزایــش  و  آمــوزش  گفــت:  آتش ســوزی  آمــار  4درصــدی 
از  پیشــگیری  در  مســتقیمی  رابطــه  شــهروندان  دانــش  ارتقــای 
کــرد: ســازمان آتش نشــانی  آتش ســوزی دارد. بهــزاد بزرگــزاد اظهــار 
شــهروندی  فرهنــگ  کمیتــه  همــکاری  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
کار  آموزش، پیشــگیری و فرهنگســازی در حوزه ایمنی را در دســتور 
گفتــه وی ارایــه آموزش هــای ایمنــی بــه  خــود قــرار داده اســت. بــه 
کــز دولتــی، بیمارســتان ها واحدهــای نظامــی  شــاغالن و پرســنل مرا
ــا  ــبختانه ب ــه خوش ک ــت  ــام اس ــت انج ــی و ... در دس ــی صنعت صنف
کاهــش  گذشــته 4 درصــد  ایــن آموزش هــا آمــار آتش ســوزی در ســال 
داشــته اســت. مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
کــرد: با کاهــش 4درصدی آتش ســوزی  شــهرداری اصفهــان عنــوان 

از وقــوع 90 تــا 100 آتش ســوزی در شــهر جلوگیــری شــده اســت.

 افتتاح دفتر پزشکی قانونی
 در باغ رضوان

اصفهــان  شــهرداری  آرامســتان های  ســازمان  عامــل  مدیــر 
گفــت: در راســتای خدمت رســانی بیشــتر بــه شــهروندان، دفتــر 
ــرورش  ــد پ ــد. محم ــاح ش ــوان افتت ــاغ رض ــی در ب ــکی قانون پزش
کــه  کــرد: مرکــز پزشــکی قانونــی بــرای پذیــرش متوفیــان  اظهــار 
گفته انــد، در بــاغ  بــه صــورت مــرگ طبیعــی دار فانــی را وداع 
رضــوان دایــر شــد. وی افــزود: شــهروندان می تواننــد پــس از 
کفــن  فــوت بستگانشــان جهــت تســریع در امــر برگــزاری غســل و 
ــا همــکاری ســازمان  ــز ب ــد. ایــن مرک کنن ــز مراجعــه  ــه ایــن مرک ب
آرامســتان ها و پزشــکی قانونــی دایــر شــده و در روزهــای تعطیــل 

نیــز آمــاده ارایــه خدمــات بــه متقاضیــان اســت.

گردشگران امسال در اصفهان 
بیشتر ماندند

افزایــش  از  اصفهــان  شــهر  ســفر  خدمــات  هماهنگــی  ســتاد  دبیــر 
داد.  خبــر  اصفهــان  در  داخلــی  گردشــگران  مانــدگاری  مدت زمــان 
گردشــگران بیــن یــک تــا یــک و نیــم روز و  مهــدی قایلــی افــزود: اقامــت 
کــه بــا زیرســاخت های انجــام شــده  در نهایــت 2 روز در اصفهــان بــوده 
بــر اســاس آخریــن نظرســنجی ها در نــوروز 95، ایــن آمارهــا بــه طــور 
چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکه در ســال های 
اخیــر شــهر اصفهــان عناویــن زیبایــی مثــل شــهر زیبــای خــدا، پایتخــت 
 فرهنــگ و تمــدن ایــران اســالمی، شــهر خــالق، شــهر صنایــع دســتی
گرفتــه اســت  پایتخــت ورزش هــای پهلوانــی و زورخانــه ای را بــه خــود 
گردشــگری  کــه نــگاه می کنیــم در بخش هــای  ادامــه داد: بــه اصفهــان 
مذهبــی تفریحــی، تاریخــی، اقتصــادی و ســالمت حرف هــای زیــادی 
گفتــن داریــم. در مجمــوع طــی روزهــای نــوروز در شــهر اصفهــان  بــرای 
یــک میلیــون و 800 هــزار نفــر بازدیــد انجــام شــده کــه ایــن آمار بر اســاس 

گردشــگری اعــالم می شــود. کــن تفریحــی و  فــروش بلیــت اما

اخبار کوتاه 

کارآفرین   تبدیل دولت رفاه به دولت 
از الزامات اقتصاد مقاومتی است

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان یــزد اظهــار 
کار  بــه دولــت  از دولــت رفــاه  کــرد: تبدیــل وضعیــت دولــت 
پیاده ســازی  بــرای  مهــم  رویکردهــای  از جملــه  کارآفریــن  و 
»حمیدرضــا  اســت.  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
نصیــری زاده« بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری در این بــاره 
کلــی اقتصــاد  گفــت: مجموعــه سیاســت های  کــرد و  اشــاره 
مقاومتــی، در واقــع الگویــی بومــی و علمــی، برآمــده از فرهنــگ 
فــردای  امــروز و  بــا وضعیــت  اســالمی و متناســب  انقالبــی و 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  افــزود:  وی  اســت.  کشــور 
گــون اســت و عمــال  گونا قابــل تکمیــل و انطبــاق بــا شــرایط 
و  می رســاند  انعطاف پذیــری  حالــت  بــه  را  کشــور  اقتصــاد 
شــکنندگی اقتصــاد را در شــرایط مختلــف برطــرف می کنــد. 
ــه معنــای  ــرد: اقتصــاد مقاومتــی ب ک ایــن مقــام مســئول بیــان 
حصــار کشــیدن بــه دور کشــور و اجــرای کارهــای تدافعــی صرف 
نیســت؛ بلکــه اقتصــاد مقاومتــی ایــن امــکان را می دهــد تــا 
کشــور حتی در شــرایط ســخت، رشــد و شــکوفایی داشــته باشد. 
نصیــری زاده گفــت: اقتصــاد مقاومتــی الگــوی علمــی متناســب 
گفــت بســیاری از  بــا نیازهــای ایــران اســت؛ ضمــن اینکــه بایــد 
کشــورها هــم بــه علــت مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی خــود 

بــه دنبــال تدویــن و اجــرای چنیــن الگوهایــی بوده انــد.

ح کتابخوان مجازی   اجرای طر
در چهارمحال و بختیاری

کتابخانه هــای عمومــی اســتان چهارمحــال  کل نهــاد  مدیــر 
کتابخــوان مجــازی در ســال  ح  اجــرای طــر از  و بختیــاری 
جــاری در چهارمحــال و بختیــاری بــرای نخســتین بار خبــر 
مهم تریــن  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  خلیل مقــدم  فرهــاد  داد. 
برنامه هــای مهــم نهــاد کتابخانه هــا در عرصــه معرفــی کتــاب 
ح »کتابخــوان مــاه« اســت. وی بــا  کتابخوانــی، طــر و ترویــج 
کتــاب ارایــه  ح، هــر مــاه چهــار  اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــر
کتــاب تبلیــغ و  گفــت: تــا پایــان ســال جــاری 50  می شــود، 
کتابخــوان مجــازی  ترویــج خواهــد شــد. خلیل مقــدم افــزود: 
کــه در قالــب ویدیوهــای  بــرای تمامــی افــراد عالقه منــد اســت 
کتــاب  کوتــاه، بــه مــدت یــک تــا هفــت دقیقــه بــه معرفــی 
ک  اشــترا بــه  دیگــران  بــا  را  آن  و  می پردازنــد  خــود  مدنظــر 
می گذارنــد. وی بــا بیــان اینکــه ایــن ویدیوهــا در شــبکه های 
مجــازی و اجتماعــی منتشــر و بــه جریانــی عمومی در راســتای 
کــرد:  تصریــح  شــد،  خواهــد  تبدیــل  کتابخوانــی  ترویــج 
کتاب هــا از راه هــای مختلــف از جملــه  معرفــی و تبلیــغ ایــن 
نشســت های کتابخــوان،  کتابخــوان مجــازی و جلســات نقد 
کتابخانه هــای  و بررســی نیــز انجــام می شــود. مدیــر کل نهــاد 
ح بــا  کــرد: امیدواریــم ایــن طــر عمومــی اســتان خاطرنشــان 
گســترده اجــرا شــود. اســتقبال خوبــی روبــه رو و در ســطحی 

اخبار کوتاه 

کشــور  گفــت: ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی  اســتاندار اصفهــان 
گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی  کــردن و ایجــاد  بایــد در راســتای مردمــی 
گفتمــان ایجــاد نشــود  کــه تــا ایــن  کنــد؛ چــرا  برنامه هــای مســتقلی ارایــه 
کشــور فراهــم نشــود، فعالیت هــای  و ایــن بســتر در فضــای عمومــی 
دولــت ابتــر خواهــد بــود. رســول زرگرپــور در جلســه ســتاد فرماندهــی 
ــا حضــور رییــس امــور شــورای اقتصــاد  کــه ب اقتصــاد مقاومتــی اســتان 
اظهــار  شــد،  برگــزار  کشــور  مدیریــت  ســازمان  مقاومتــی  اقتصــاد  و 
ــن  ــه اصلی تری ک ــیده اند  ــدی رس ــک جمع بن ــه ی ــه ب ــا هم ــت: تقریب داش
مســئوالن طرفــی  از  و  اســت  اقتصــادی  مســایل  کشــور   چالــش 
بــزرگان و متخصصــان، اصلی تریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا ایــن چالش 

و معضــل اقتصــادی را اجــرای اقتصــاد مقاومتــی می دانند.
کاری دولت    اقتصاد مقاومتی، اولویت 

کاری خــود  وی بــا بیــان اینکــه دولــت اصلی تریــن برنامــه و اولویــت 
کــرد: بــرای  کــرده اســت، تصریــح  را اجــرای اقتصــاد مقاومتــی اعــالم 
کاملــی در دولــت وجــود دارد  کــردن اقتصــاد مقاومتــی عــزم  اجرایــی 
کارهــای بزرگــی در ایــن راســتا انجــام شــده  گذشــته  و طــی یــک ســال 
ح و  اســت. زرگرپــور تصویــب 12 برنامــه در شــورای اقتصــاد، ۶0 طــر
کــردن اقتصــاد  250 پــروژه را نشــان از عــزم و اراده دولــت بــرای اجرایــی 
کنتــرل و پایــش  کــرد و افــزود:  مقاومتــی در ســتاد فرماندهــی عنــوان 

گرفتــه شــده اســت.  مســتمر ایــن پروژه هــا و برنامه هــا جــدی 
کــرد و  گرفتــه در اســتان اشــاره  وی بــه برنامه هــا و اقدامــات صــورت 
گرفتــه بــه تک تــک  کــه صــورت  کاری  افــزود: در اولیــن و مهم تریــن 

معاونــان، دســتگاه های مربوطــه و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــای  ــتان را از برنامه ه ــهم اس ــه س ــک هفت ــی ی ــه ط ک ــد  ــالغ ش ــتان اب اس
ح هــا و  گــزارش اقدامــات ارایــه شــده دربــاره طر کننــد و  ملــی اعــالم 
پروژه هــای ملــی بــه صــورت ماهانــه ارایــه شــود. اســتاندار اصفهــان 
خواســتار احصــای برنامه هــای اســتانی و جمع بنــدی ایــن برنامه هــا 
بــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی شــد و افــزود: مــا فقــط در قالــب 
ح هــا و پروژه هــای ملــی متوقــف نمی شــویم؛ بلکــه همــه دســتگاه ها  طر
کــه بــا الگــوی اقتصــاد مقاومتــی  ح هــا و پروژه هایــی خــود را  نیــز بایــد طر
بــرای  تــا  کننــد  احصــا و جمع بنــدی  دارد،  اهــداف آن همخوانــی  و 
کشــور ارســال شــود. ــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی  تصویــب ب

  رفع موانع
وی بــا بیــان اینکــه در اجــرای برنامه هــا و پروژه هــای ملــی و اســتانی 
گفــت: اختیاراتــی بــه ســتاد  احتمــاال بــا موانعــی روبــه رو خواهیــم شــد، 
بتوانــد  اختیــارات  ایــن  قالــب  در  کــه  شــده  داده  اســتان  فرماندهــی 
بخشــی از ایــن موانــع را برطــرف کنــد و در ایــن راســتا مدیــران باید موانع 

کننــد. ح هــا و برنامه هــا احصــا  پیــش رو را بــرای اجــرای طر
 زرگرپــور اضافــه کــرد: موانــع و مشــکالت پیــش رو که در قالــب اختیارات 
ع وقــت بــه ســتاد فرماندهــی  اســتانی حل شــدنی نیســت، بایــد در اســر
ــن  ــل ای ــرای ح ــکاری ب ــا راه ــود ت ــتاده ش ــور فرس کش ــی  ــاد مقاومت اقتص
مشــکالت ارایــه شــود. وی بــا بیــان اینکــه بــا انجــام ایــن اقدامــات 

باقــی  بــرای اجــرا نشــدن اقتصــاد مقاومتــی  کوچک تریــن بهانــه ای 
نمانــده اســت، اظهــار داشــت: معــاون اول رییــس جمهــور هــم اعــالم 
کــه شــاخص اصلــی ارزیابــی دســتگاه های اجرایــی و مســئوالن  کردنــد 
اقتصــاد  برنامه هــای  تحقــق  در  مســئوالن  فعالیــت  میــزان  آن هــا، 

مقاومتــی آن دســتگاه اســت.
گفتمان مربوط به اقتصاد مقاومتی    ایجاد 

کــرد و  اســتاندار اصفهــان بــه برگــزاری هفتگــی ایــن جلســات اشــاره 
اســتان  در  کــه  برنامه هایــی  اولویت دارتریــن  و  جدی تریــن  گفــت: 
پیگیــری خواهــد شــد مربــوط بــه اقتصــاد مقاومتــی خواهــد بود؛ چــرا که 
ایــن موضــوع هــم خواســته رهبــر معظــم انقــالب و هــم خواســته رییــس 
جمهــور اســت و بایــد مدیــران همــه دســتگاه ها توجــه ویــژه ای بــه آن 
داشــته باشــند. وی در ادامــه بــه بیــان پیشــنهاداتی در راســتای اجــرای 
اقتصــاد مقاومتــی پرداخــت و گفــت: در جلســه فرهنــگ عمومی اســتان 
ایجــاد گفتمــان مربــوط بــه اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان یــک برنامــه به 
گفتمــان ایجــاد نشــود و ایــن  کــه تــا ایــن  صــدا وســیما ابــالغ و اعــالم شــد 
بســتر در فضــای عمومــی کشــور فراهــم نشــود، فعالیت هــای دولتــی ابتر 
کشــور بــه ایــن موضــوع توجــه  کــه مســئوالن  خواهــد بــود و الزم اســت 
کننــد و ســرعت بیشــتری بــه برنامه هــای آن دهنــد. زرگرپــور بــه نقــش 
کــرد و گفــت: بــا توجــه به  مــردم در برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی اشــاره 
اینکــه یکــی از پنــج رویکــرد اصلــی اقتصــاد مقاومتــی مردمــی بــودن آن 
کــردن  کــه یــک فصــل مســتقلی بــرای مردمــی  اســت بــه نظــر می رســد 

گرفتــه شــود. اقتصــاد بایــد در نظــر 

استاندار اصفهان پیشنهاد داد:

گفتمان اقتصاد مقاومتی کردن و ایجاد  مردمی 

مســالمت آمیز  زندگــی  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
ایــن  گفــت:  یکدیگــر  کنــار  در  ایــران  توحیــدی  ادیــان 
زندگــی  بــه  تبدیــل  اصفهــان  در  مســالمت آمیز  زندگــی 
کــه مصــداق بــارز وجــود  همدالنــه و عاشــقانه می شــود 

توحیــدی  ادیــان  بیــن  در  صفــا  و  صلــح 
اســت. دکتــر مهــدی جمالی نــژاد در دیــدار 
بــا بابکــن چاریــان، اســقف اعظــم ارامنــه 
داشــت:  اظهــار  ایــران  جنــوب  و  اصفهــان 
ــرای مــا و مــردم اصفهــان  دوری از ایشــان ب
کــه اصفهــان و  ســخت اســت و امیــدوارم 

را هیــچ  وقــت فرامــوش نکننــد.  ایــران 
کار اســقف اعظــم  وی بــا اشــاره بــه پایــان 

نیــت  گفــت: ُحســن  ایــران  ارامنــه اصفهــان و جنــوب 
همــواره  ارامنــه  اعظــم  اســقف  دلســوزی  و  همدلــی 
زبانــزد خــاص و عــام و همــه مســئوالن اصفهانــی بــوده 
امیدواریــم  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهردار  اســت. 
خانــه  نه تنهــا  را  اصفهــان  شــهر  ارامنــه  اعظــم  اســقف 
کــرد: ایشــان  دوم بلکــه خانــه اول خــود بداننــد، اضافــه 

در دوره هــای مختلــف در رنج هــا و شــادی ها همــراه بــا 
ــواده  ــک خان ــوان ی ــه عن ــا ب ــه م ــد و هم ــئوالن بوده ان مس

بودیــم.
 وی بــا بیــان اینکــه مطمئنــا جامعــه ارامنــه نیــز از رفتــن 
ناراحــت  اعظــم  اســقف  چاریــان،  بابکــن 
در  رو  ایــن  از  داد:  ادامــه  شــد،  خواهنــد 
نظــر داریــم در دوره هــای مختلــف میزبــان 
بابکــن چاریــان باشــیم و از رهنمودهــای 

کنیــم.  ایشــان اســتفاده 
ســرمایه گذاری  بــه  ادامــه  در  جمالی نــژاد 
برخــی از ســرمایه گذاران خارجــی از جملــه 
چیــن و ترکیــه در اصفهــان اشــاره و بیــان 
کــه در  کــرد: بــه اذعــان ایــن ســرمایه گذاران، حمایتــی 
کنــون  تا از ســرمایه گذاران خارجــی می  شــود،   اصفهــان 

در کشور خودشان تجربه نکره اند. 
گفتنــی اســت ایــن دیــدار بــه منظــور خداحافظــی بابکــن 
چاریــان، اســقف اعظــم ارامنــه اصفهــان و جنــوب ایــران 

گرفــت. کشــوری دیگــر صــورت  بــرای فعالیــت در 

اصفهــان  اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  رییــس 
ــر  ــاد شــدید و افزایــش اب گفــت: طــی ســه روز آینــده، وزش ب
پدیــده قالــب در بیشــتر مناطــق اســتان خواهــد بــود و بــر 
ــن ــان، نایی ــهر اصفه ــرق ش ــق ش ــردم مناط ــاس، م ــن اس  ای

بایــد  اردســتان  و  کاشــان   و  نطنــز  ورزنــه، 
ک شــدید باشــند. گــرد و خــا منتظــر طوفــان و 
حســن خدابخــش اظهــار کــرد: تحلیــل آخرین 
کمیــت  حا بیانگــر  هواشناســی،  نقشــه های 
روی  بــر  هفتــه  پایــان  تــا  ناپایــدار  ســامانه 
کــه موجــب افزایــش  اســتان اصفهــان اســت 

ابــر و وزش بــاد شــدید می شــود.
ــاد شــدید و  ــا بیــان اینکــه طــی ســه روز آینــده وزش ب وی ب
افزایــش ابــر، پدیــده قالــب در بیشــتر مناطــق اســتان خواهــد 
ک شــدید دور  گــرد و خــا بــود، افــزود: طوفان هــای محلــی و 
کالنشــهر اصفهــان  از انتظــار نیســت و مــردم مناطــق شــرق 
کاشــان و اردســتان بایــد منتظــر  ناییــن، ورزنــه، نطنــز و 

ک شــدید باشــند. گــرد و خــا طوفــان و 
رییــس اداره پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان ادامه 
داد: از روز سه شــنبه شــدت بارش هــا بــر روی اســتان بیشــتر 
می شــود و رعــد و بــرق نیــز بــه همــراه افزایــش ابــر ایجــاد 
خواهــد شــد و بارش هــا بیشــتر در مناطــق 
خ خواهــد  شــمالی، غــرب و جنــوب اســتان ر

داد.
هــوای  دمــای  کــرد:  تصریــح  خدابخــش 
پنــج  تــا  ســه  آینــده  روزهــای  طــی  اســتان 
کاهــش خواهــد یافــت و  درجــه ســانتیگراد 
گــزارش در 24 ســاعت آینــده  بــر اســاس ایــن 
کمینــه آن بــه 18 خواهــد  بیشــینه دمــای اصفهــان 25 و 
گرم تریــن نقطــه اســتان  رســید؛ همچنیــن در همیــن زمــان 
خــور ور بیابانــک بــا 35 درجــه ســانتیگراد و ســردترین نقطه 
ســانتیگراد  درجــه   ۶ بــا  دشــت  میــان  و  بوییــن  اســتان، 

خواهــد بــود.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان:
گرد و خاک  اصفهان در انتظار بارش وطوفان محلی و 

کرد: شهردار اصفهان عنوان 
زندگی همدالنه ادیان توحیدی در اصفهان 

حتما بخوانید!
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یخ تنظیم: 1395/02/12 مشخصات محکوم له ردیف 1  شماره بایگانی شعبه : 940834تار
– خ چهارباغ  : مصطفی   نشانی: اصفهان  پدر  نام  زائی  میر  : نام خانوادگی  : احسان   نام 

زا وی بانک مهر اقتصاد – دفتر میر وبر پائین – ر
ئی – کد پستی 8136664166 – تلفن همراه 09131055021  مشخصات محکوم علیه ردیف 

1- نام: محمد   نام خانوادگی : وطنی شهرستانی   نام پدر: علی
زمین  یر  ز  – میر  هوائی  پل  جنب   – میر  خ   – اصفهان  شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی: 
زشی اندوان – کد پستی 8163754111  محکوم به: بسمه تعالی بموجب  پالک 8 – باشگاه ور
در خواست اجرای حکم  مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409976825301492  
یال بابت اصل خواسته  محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ دویست و سی میلیون ر
ینه  هز بابت  یال  ر چهل  و  هشتصد  و  هزار  هشت  و  پنجاه  و  پانصد  و  میلیون  هفت  مبلغ  و 
تا زمان وصول دین در حق محکوم  یخ صدور چک  تار از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت 
یال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد.   محکوم  له پرداخت مبلغ 11500000 ر
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر علیه مکلف است از تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 
مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو چنانچه  باشد.  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که 
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال  وز کلیه اموال خو اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها  منقول و غیر منقول ، به طور مشر
حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 
به در  واال  ارائه نماید  به مقام قضائی  از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(   خواست محکوم له باز داشت می شو
 ، حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  دداری  خو  -4.
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20  حبس تعز
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات  موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال  می شو
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا  وز ارائه شو پس از مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو تو
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 4435/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31  داد 

گاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

نایب  زهرا  وکالت  با  ئمه  اال ثامن  تعاونی  2007خواهان   -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  دادی تقدیم نمو صادقی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- رضا مهربان  2- آرش و
وز ............. مورخه 95/3/29 ساعت 9:30تعیین گردیده  است . وقت رسیدگی برای ر

دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  با توجه به مجهول المکان بو
وبه  خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع  ر
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 4109/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  احمدی   رسول  سید  خواهان   950088 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز..........  ر برای  .وقت رسیدگی  ده است  نمو تقدیم  به طرفیت مهدی صحتی  بر:مطالبه 
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با    ، گردیده  تعیین   9/30 95/3/23ساعت  مورخ 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

ین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  واقع در خیابان آتشگاه نرسیده ، به پمپ بنز
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   
د.شماره: 4104/م الف مدیر دفتر  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
اجرائیه

ونده: 9409980351400382 شماره اجرائیه: 9510420351400092 شماره پر
له ردیف 1  یخ تنظیم: 1395/02/11 مشخصات محکوم  : 940431تار بایگانی شعبه  شماره 
نام : مرتضی  نام خانوادگی : بابا شاهی نام پدر : حسن  نشانی: اصفهان – خ جابر انصاری 
ایثار واحد 3 کدپستی  یار جنب مکینه داخل کوچه مجتمع  خ 5 آذر ک کاج اول استاد شهر
احمدی   : خانوادگی  نام  رضا     نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  8138933537مشخصات 
یم نشانی: اصفهان – خ باهنر – نرسیده به رباط جنب آژانس  تشنیزی   نام پدر: عبد الکر
اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  پردیس    سوپر  حطیم  راه  مسافرتی 
حکم  مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970351401437  محکوم علیه 
با نضمام خسارت  بابت اصل خواسته  یال  ر  172/000/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم است  
ینه دادرسی به مبلغ 5/470/000  یخ 94/4/20 لغایت وصول و پرداخت هز تاخیر تادیه از تار
حق  در  دولتی  عشر  نیم  بابت  یال  ر  8/600/000 مبلغ  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  یال  ر
یخ ابالغ اجرائیه  صندوق دولت . رای صادره غیابی است . /  محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی  : 1- ظرف ده ر
از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  مالی معرفی کند که   -3  . بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر آن میسر باشد. چنانچه خو
وح  د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر اموال خو
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 
علیه  محکوم  دداری  خو  -4.   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد  د)  شو
را  یری در جه هفت  تعز ، حبس  از اجرای حکم  فرار  به منظور  اموال  اعالم کامل صورت  از 
در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -5  )1394 مالی  محکومیت  اجرای 
یری  دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
) ماده 21  د.  یا هردو مجازات می شو به  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  درجه شش 
وز  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو

1394( شماره: 4436/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14  داد گاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان : احمدی نبی

اجرائیه
ونده: 9409980351400503 شماره اجرائیه: 9510420351400089 شماره پر

ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/02/09 تنظیم:  یخ  940555تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
استان  نشانی:  قاسم     : پدر  نام  یجانی  قهدر قدیری   : خانوادگی  نام  اله    نعمت   : نام   1
باب  حسینهیه  وی  وبر ر  – رجایی  ش  خ   – یجان  قهدر  – فالورجان  شهرستان   – اصفهان 
عبد  نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  8461875738مشخصات  پ  کد  ده  ستو ک   – الحوائج 
بن   – امینی  خ عالمه  -  نشانی: اصفهان –  پدر:  نام  ویجی     تر  : نام خانوادگی  الرسول    
بسمه  به:  محکوم   5 پ   – ین  نسر ک   – گاز  شهرک   – طالقانی  دبستان   – طالقانی  بست 
تعالی بموجب در خواست اجرای حکم  مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
یال بابت  9409970351401636 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 109/500/000 ر
یخ 93/12/8  یال از تار اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه که مبلغ 60/000/000 ر
اساس  بر  احکام  اجرای  در  که  وصول  لغایت   91  /3/14 یخ  تار از  یال  ر  49/500/000 مبلغ  و 

شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه و مبلغ 3/405/000
یال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له  ینه دادرسی و مبلغ 3/828/000 ر یال بابت هز ر
یال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت . رای صادره  و پرداخت مبلغ 5/475/000 ر
آنرا  وز مفاد  ر : 1- ظرف ده  اجرائیه  ابالغ  یخ  تار از  غیابی است.  محکوم علیه مکلف است 
ترتیبی برای پرداخت محکوم  ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2-  بموقع اجرا گذارد 
به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
د را شامل تعداد  وز کلیه اموال خو د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر خو
وجوه  میزان  بر  مشتمل  وح  مشر طور  به   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
د) مواد 8و3 قانون نحوه  قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  دداری  خو  -4.   )1394 مالی  محکومیت  اجرای 
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل  برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
از  آزادی محکوم علیه  د  ارائه شو وز  ر از مهلت سی  اموال پس  1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد  زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 4437/ م الف   بو
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14  داد گاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان : احمدی نبی

اجرائیه
ونده: 9409980350800701 شماره اجرائیه: 9510420350800072 شماره پر

ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/02/13 تنظیم:  یخ  940793تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
1 نام : سید جواد    نام خانوادگی : حسینی  نام پدر : سید احمد  نشانی: اصفهان – نبش 
سه راه سیمین – کلینیک ساختمانی حسینی کدپستی 8168948751 کد ملی 1291268200 
ابو طالب     نام خانوادگی  همراه 0913800200مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سید 
یا  نماینده  مشخصات  المکان   مجهول   : نشانی  نوراله    سید  پدر:  نام  دشتی    موسوی   :
پدر:  نام  زاده  شیر  : خانوادگی  نام  علی    : نام  علیه  محکوم   / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم 
اسماعیل نشانی : استان اصفهان – شهرستان اصفهان – نبش سه راه سیمین – طبقه سوم 
وخانه سالمت نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم سید جواد حسینی محکوم به:  دار
مربوطه  دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم   در خواست  بموجب  تعالی  بسمه 
میلیون  یک  و  پانصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970350801711

دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر   15567200 مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  یال  ر هزار  ششصد 
یال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی و خسارت تاخیر ادای دین  و مبلغ 13238400 ر
یخ صدور چکها ) 314155 الی 314157 و 314159  وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تار
زمان  لغایت   )1392/09/10 و   1392/09/05 و   1392/09/15 و   1392/09/20 های  یخ  بتار
پرداخت وجه در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم 
یخ ابالغ اجرائیه :  به صورت غیابی صادر گردیده است .   محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی  1- ظرف ده ر
از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  مالی معرفی کند که   -3  . بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر آن میسر باشد. چنانچه خو
وح  د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر اموال خو
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 
علیه  محکوم  دداری  خو  -4.   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد  د)  شو
را  یری در جه هفت  تعز ، حبس  از اجرای حکم  فرار  به منظور  اموال  اعالم کامل صورت  از 
در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -5  )1394 مالی  محکومیت  اجرای 
یری  دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
) ماده 21  د.  یا هردو مجازات می شو به  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  درجه شش 
وز  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل 
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /4418 شماره:   )1394  مالی 

 اصفهان
گهی احضار آ

ونده : 9409980365901293 شماره بایگانی  شماره ابالغیه : 9510100354700555 شماره پر
اسالمی  فرخنده  خانم  شاکی  اینکه  به  نظر   1395/02/09  : تنظیم  یخ  تار  950120  : شعبه 
شکایتی علیه آقای امینی دائر بر تهدید در دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
)121جزایی  اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   121 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  شده  مطرح 
سابق( واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه بایگانی 950120 ک 121 دو ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/8 ساعت 8 صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
د و از متهم دعوت می گردد  وزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شو در یکی از ر
ابالغ شده  یه  و در صورت عدم حضور احضار د  ر حاضر شو مقر وقت  در  جهت رسیدگی 
د/ شماره : 4153/ م الف مدیر دفتر شعبه  تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

121 دادگاه کیفری 2 اصفهان
گهی احضار آ

شماره   9509980358300093  : ونده  پر شماره   9510460358300003 خواست:  در  شماره 
ونده کالسه 950098 شعبه چهارم  یخ تنظیم : 1395/02/01 در پر بایگانی شعبه : 950098 تار
وردین  شکایتی علیه خانم زهرا  پرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان امیر حسین فر باز
ده  یق شرکتهای هرمی مطرح نمو اخوان موحد دائر  بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طر
که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده ، نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی 
تا  مراجعه  مربوطه  به شعبه  ماه  آگهی ظرف مدت یک  یخ نشر  تار از  متهم  تا  د  آگهی می شو
د حاضر گردد  د جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خو ضمن اعالم نشانی کامل خو
: 4131/ م  د/ . شماره  اتخاذ خواهد نمو در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 

پرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان الف دفتر شعبه چهارم باز
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ابالغ رای
شعبه  رسیدگی  مرجع   95/1/24  97 دادنامه:  شماره    941256 ونده:  پر کالسه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: حجت اله توکلی قالیشویی  نشانی: 
مجتبی  خوانده:  حجت   وشگاه  فر امامی،  مسجد  مقابل  زاق،  عبدالر خ  اصفهان، 
یال  شوشتری  نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون ر
یه  ونده و اخذ نظر وجه 7 فقره چک به انضمام خسارت  با عنایت به محتویات پر
مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف
مجتبی  آقای  طرفیت  به  قالیشویی  توکلی  اله  حجت  آقای  دعوی  درخصوص 
یال وجه چک به شماره  شوشتری به خواسته مطالبه مبلغ بیست  و یک میلیون ر
به   544460 و   92/10/13 یخ  تار به   544459 و   92/9/13 یخ  تار به   544458 ی 
یخ 93/1/13  یخ 92/11/13 و 544462 به تار یخ 92/11/13 و 544461 به تار تار
بانک  عهده  به   93/3/13 یخ  تار به   544464 93/2/13و  یخ  تار به   544463 و 
ونده وبقای  صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد  د ابراز و ارایه ننمو از خو
آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،  198 تجارت  قانون   313 و   310 مواد  استناد  به  که 
و یک میلیون  پرداخت مبلغ بیست  به  بر محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم 
و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  شصت  و  یکصد  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر
رسید چک  یخ سر ینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر و تادیه از تار هز
اعالم  و  یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر  تار تا  رسید چکها(  موصوف )سر
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
قابل  وز  ر بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  باشد  می  شعبه  این  در 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان  رضا ترنج مهرگان    4119 / م الف

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی  مرجع   95/1/22  65 دادنامه:  شماره    941449 ونده:  پر کالسه 
خ  اصفهان،  نشانی:  قنبری  جواد  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  نهم 
وشگاه قنبری خوانده: نورعلی یوسف  رگ، جنب سرای ارم، فر زاق، بازار بز عبدالر
یال وجه یک  زاده  نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی و یک میلیون ر
یه مشورتی  ونده و اخذ نظر فقره چک به انضمام خسارت  با عنایت به محتویات پر
اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای جواد قنبری به طرفیت 
وجه  یال  ر میلیون  یک  و  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  زاده  یوسف  نورعلی  آقای 
مطلق  انضمام  به  ملت  بانک  عهده  به   21136/879962/37 ی  شماره  به  چک 
ید  در  مستندات  اصول  وبقای  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی 
د ابراز و ارایه  و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  ننمو
310 و 313 قانون تجارت 198 ، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
یال بابت اصل خواسته  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون ر
تعرفه  طبق  نشرآگهی  ینه  هز و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  هشتاد  و  یکصد  و 
تا   )94/5/22( موصوف  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  وخسارت  قانونی 
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و  تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از  ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر

حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان  رضا ترنج مهرگان    4114 / م الف

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی  مرجع   95/1/22  68 دادنامه:  شماره    941450 ونده:  پر کالسه 
خ  اصفهان،  نشانی:  قنبری  جواد  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  نهم 
یعتی   وشگاه قنبری خوانده: علی شر رگ، جنب سرای ارباب، فر زاق، بازار بز عبدالر
و  سیصد  و  میلیون  هفت  و  چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی 
یال وجه سه فقره چک به انضمام خسارت  با عنایت به محتویات  شصت هزار ر
یه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی  ونده و اخذ نظر پر

مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف
به خواسته  یعتی  آقای علی شر به طرفیت  قنبری  آقای جواد  در خصوص دعوی 
یال وجه چک به شماره  مطالبه مبلغ چهل و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ر
به   685488 و   94/6/1 یخ  تار به   685455 و   94/7/22 یخ  تار به   685467 ی 
با توجه  قانونی،  به انضمام مطلق خسارات  بانک ملی  به عهده  یخ 94/9/20  تار
ونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت  به محتویات پر
خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
مقام  در  و محکمه پسندی  و دفاعیات مستند  و هیچگونه الیحه  نداشته  حضور 
ده لذا دعوی خواهان  د ابراز و ارایه ننمو اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
تجارت  قانون   313 و   310 مواد  استناد  به  که  رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه 
خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،  198
بابت اصل  یال  ر هزار  و سیصد و شصت  میلیون  و هفت  مبلغ چهل  پرداخت  به 
ینه نشرآگهی طبق  ینه دادرسی و هز یال بابت هز خواسته و دویست و چهل هزار ر
رسید  رسید چک موصوف )سر یخ سر تعرفه قانونی وخسارت تاخیر و تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره  چکها( تا تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد  غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان  رضا ترنج مهرگان    4115 / م الف

ابالغ رای
95/1/14 مرجع رسیدگی شعبه  ونده: 94-1754  شماره دادنامه: 46-  کالسه پر
وان به نشانی: اصفهان،  45 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: نرگس پاکر

له، مقابل ترمینال باغ قوشخانه نیاوران  میدان قدس، خیابان ال
زندی، کوچه امت، کوچه پدرام،  طیب اصفهانی، کوی شهید برجوییان، کوچه فر
رگمهر، بعد از چهار راه  واقی به نشانی:  اصفهان، خیابان بز پالک 27  وکیل: ندا ر
هشت بهشت، مجتمع میالد نور، طبقه دوم، واحد 202خوانده: اسماعیل احمدی 
ونده و  زاد نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه با عنایت به محتویات پر
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به  اخذ نظر
وان  صدور رای می نماید.رای قاضی شورا در خصوص دعوی خانم نرگس پاکر
واقی به طرفیت آقای اسماعیل احمدی زاد به خواسته مطالبه  با وکالت خانم ندا ر
یال وجه یک فقره چک به شماره های 901/01572837 به عهده  مبلغ 22/000/000 ر
محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارت  مطلق  انضمام  به  ایران  بانک  پست  ی 

ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت  پر
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به  د ابراز و ارایه ننمو دعوی خواهان از خو
نظر می رسد که مستندًا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 ، 515، 519، 522 
یال بابت  قانون آ . د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  یال بابت هز اصل خواسته و 33/000 ر
رسید چک های موصوف 92/10/30  یخ سر ی قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی  تا تار
وز پس از آن  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 ر و ظرف 20 ر

قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
یم نباتی      4113/ م الف قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان   مر

ابالغ رای
یخ 92/9/28  مرجع رسیدگی  ونده: 94-1224  شماره دادنامه:1680 به تار کالسه پر
ندا  وکیل:  وان  پاکر نرگس  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه 
رگمهر، بعد از چهار راه هشت بهشت، مجتمع  واقی به نشانی: اصفهان، خیابان بز ر
میالد نور، طبقه دوم، واحد 202 خوانده: علی محمد کاظمی نشانی مجهول المکان 
مطلق  بانضمام  یال  ر  32/500/000 مبلغ  به  سفته  فقره  سه  وجه  مطالبه  خواسته: 
یه مشورتی اعضا شورا  ونده و اخذ نظر خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پر
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی 
به طرفیت  وان  پاکر از نرگس  به وکالت  واقی  ر ندا  شورادر خصوص دعوی خانم 
یال وجه سه فقره  آقای علی محمد کاظمی به خواسته مطالبه مبلغ 32/500/000 ر
سفته به شماره های 227422 )سری ژ ا ( 717064 )سری ر ض( و 392172 )سری 
ونده و بقای اصول  خ ا( به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پر
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
یق نشرآگهی در جلسه حضور نیافته  و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طر
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت  د ابراز و ارایه ننمو دعوی خواهان از خو
به نظر می رسد که مستندًا به مواد 209و207 قانون تجارت و 198 ، 515، 519، 522 
یال بابت  قانون آ . د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/500/000 ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  یال بابت هز اصل خواسته و 440/000 ر
یخ  یخ تقدیم دادخواست 94/8/11 تا تار ی قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تار
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
وز پس از آن قابل  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 ر 20 ر

اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان       4110/ م الف

ابالغ رای
یخ 94/10/30 در وقت فوق العاده جلسه شعبه یازدهم حقوقی شورای حل   به تار
ونده کالسه  پر و  به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است  به  اختالف اصفهان 
ونده ختم رسیدگی  940842 تحت نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پر
اصفهان،  هاشمی  اصغر  سید  خواهان:  دارد.  می  اعالم  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را 
1ـ  وکیل:  نانوایی   جنب  هاشمی،  شهید  کوچه  ین،  بنز پمپ  وی  وبر ر آتشگاه،  خ 
ساختمان  شمالی،  صدوق  شیخ  خ  اصفهان،  صفا   نسیم  2ـ  محمدیان  حسین 
یجانی   بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم، واحد 18  خوانده: محسن تقی زاده قهدر

نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه   رای قاضی شورا 
زند سید حسین با وکالت خانم نسیم  در خصوص دعوی سید اصغر هاشمی فر
زند  فر یجانی  قهدر زاده  تقی  محسن  آقای  طرفیت  به  محمدی  حسین  و  صفا 
یال موجب یک فقره چک  حبیب اله به خواسته مطالبه وجه به میزان 31/000/000 ر
و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  صادرات  بانک  عهده   442/364532 شماره  به 
دن اسناد تجاری/اصل عدم  یدی بو خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجر
توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا 
اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ 73 در جلسه دادرسی حضور نیافته و 
د به نحوی از انحاء  ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
وحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی  ده و دعوی مطر قانونی ارائه ننمو
عدم  گواهی  به  عنایت  با  و  فوق  بنابرمراتب  فلذا  اند  مانده  باقی  تردید  و  انکار  از  مبری  نیز 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده  دن خواهان در دعوی مطر پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل 
صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1201 قانون مدنی و آثار حکم بر امضای ذیل سند و 
د/ اصل سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید  در حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر  خواهان دال
یه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف  به قاعده استصحاب دین و توجهًا به نظر
و  مدنی  قانون   1324-1321-1286-1284-1258-  1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب 
آ  ق   522-519-515-503-198-197-194 مواد  و  تجارت  مواد314-311-310-286-249 
یه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون  د م و ماده واحده قانون استفسار
صدور چک مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 
یال بابت  یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 190/000 ر را به پرداخت مبلغ 31/000/000 ر
دی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق  و ینه های دادرسی و ور خسارات دادرسی )هز
تاخیر  خسارت  پرداخت  و  انتخابی  وکالی   / وکیل  الوکاله  حق  و  دادخواست  به  منضمات 
رسید 94/6/5 تا  یخ های سر از تار تادیه/ وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی 
و تعیین می  بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه  زمان وصول 
یخ ابالغ  وز از تار د در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر شو
یخ  وز از تار قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست ر
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می 
باشد. ضمنًا مورد تامین خواسته به شماره دادنامه 9409976794100872 مورخ 94/10/15 

از همین شعبه صادر گردیده است.
قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان     4108/ م الف

ابالغ رای 
شماره  اصفهان   اختالف  حل  شورای   24 شعبه  رسیدگی  مرجع   94/  309 ونده  پر کالسه 
یخ 94/9/29 خواهان/ خواهانها: بانک مهر اقتصاد به نشانی اصفهان،  دادنامه: 806 به تار
راه  سه  اصفهان،  نشانی:  به  صادقی  حسین  محمد  وکیل:  اقتصاد   مهر  بانک  توحید،  خ 
بی، دفتر وکالت  خوانده/ خواندگان:  ز، مجتمع اداری دی، واحد 18 غر سیمین، بلوار کشاور
ک  نگارستان،  خ  بهارستان،  خ  شهر،  ملک  راه  سه  اصفهان،  نشانی  به  وی  خسر مسلم  1ـ 
المکان  خواسته: مطالبه بخشی  2ـ میناسادات هاشمی به نشانی : مجهول  سامان پالک 2 
جمله  از  قانونی  سایرخسارتهای  انضمام  به  یال  ر  7/787/478 مبلغ  به  چک  وجه  از 
الوکاله وکیل  رای شور درخصوص  ینه دادرسی و حق  خسارت تاخیر تادیه، هز
مسلم  1ـ  طرفیت  به  صادقی  حسین  محمد  وکالت  به  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی 
یال بابت  وی 2ـ مینا سادات هاشمی بخواسته مطالبه مبلغ 7/787/387 ر خسر
از وجه یک فقره چک به شماره 11316431 مورخ 93/12/11 به انضمام  بخشی 
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اولی به عنوان صادر کننده و ثانوی به عنوان  هز
اظهارات  و استماع  ونده  پر اوراق  رسی  با بر ظهرنویس به شرح دادخواست، شورا 
را  دعوی  اند،  نداشته  دفاعی  وحه  مطر دعوی  قبال  در  خواندگان  اینکه  و  طرفین 

ثابت تشخیص و به استناد مواد 198، 522، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
ویه شماره 526-1369/7/10 هیأت  و مواد 313، 310 قانون تجارت و رای وحدت ر
عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 
یال  ینه دادرسی 185/000 ر یال بابت اصل خواسته و همچنین هز 7/787/387 ر
رسید چک و  ینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از سر و هز
رسید چک 93/12/11 در حق خواهان صادر و اعالم  خسارت تاخیر تادیه از سر
وز  ده و ظرف بیست ر می نماید رای صادره جهت خوانده ردیف اول حضوری بو
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در یکی از محاکم عمومی اصفهان می باشد و برای 
پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و  غیابی  هاشمی(  سادات  )مینا  دوم  ردیف  خوانده 
در  تجدیدنظر  قابل  وز  ر  20 ظرف  سپس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از 

محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد.
ری    4097/ م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان  حسین گاز

ابالغ رای
مرجع    94/11/18 یخ  تار به   935-94 دادنامه  شماره   596-94 ونده:  پر کالسه 
پیکانپور  بابک  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   41 شعبه  رسیدگی 
کوی  طباطبایی  شهید  کوچه  بی،  غر طوسی  شیخ  خیابان  اصفهان،  نشانی 
2ـ  پیکانپور  مهدی  آقای  1ـ  خواندگان:    11 پالک  باقری،  شهید  بست  بن  صبا،  
از  ناشی  خسارات  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  دو  هر  نشانی  به  باقری  میالد 
کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  ونده  پر ارجاع  از  پس  گردشکار:  جرم   ارتکاب 
ختم  شورا  قاضی  اعضاء  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  قانونی  یفات  تشر طی  و  فوق 
یر مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا  رسیدگی را اعالم و به شرح ز
1ـ مهدی پیکانپور  در خصوص دعوی آقای بابک پیکانپور به طرفیت خواندگان 
ناشی  خسارات  بابت  یال  ر میلیون  چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  باقری  میالد  2ـ 
دادنامه  جمله  از  پیوست  ضمائم  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  جرم  ارتکاب  از 
دادگاه   107 شعبه  از  صادره   1393/10/16 مورخ   9309970353301224 شماره 
مورخ   9409970369000391 شماره  دادنامه  و  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی 
ید  94/3/19 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و فاکتور خر
ونده شورا دعوی خواهان را وارد  مورخ 1391/3/10 و 1391/7/23 مضبوط در پر
و ثابت دانسته و مستندًا به مواد 198 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی رای 
یال بابت اصل خواسته و  به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ر
ینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه  یال هز مبلغ سیصد و چهل هزار ر
یخ تقدیم دادخواست( در حق خواهان ها صادر و اعالم  یخ 1394/7/14 )تار از تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست ر
وز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در  در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست ر

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 41 حوزه قضائی اصفهان 4089/م الف

ابالغ رای
شورای   25 شعبه  رسیدگی  مرجع   95/1/16 یخ  تار به   9 شماره   857-94 ونده  پر
حل اختالف اصفهان خواهان: رضا صنما با وکالت 1ـ مرتضی قانعیان 2ـ مرتضی 
اول،  آفتاب، ط  اداری  زارعی به نشانی اصفهان، خ کاوه، پل چمران، ساختمان 
واحد یک خوانده: کامران کاویانی باغبادرانی به نشانی مجهول المکان با عنایت 
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به  ونده و اخذ نظر به محتویات پر

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
و  قانعیان  مرتضی  وکالت  با  صنما  رضا  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
مرتضی زارعی بطرفیت کامران کاویانی باغبادرانی خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
یال وجه یک فقره یک چک های شماره 331537 مورخ 94/9/28 عهده بانک  ر
سپه بانضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات ابرازی 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و 
وحه را وارد و تشخیص داده لذا به استناد مواد 310 و 313  تکذیب و دعوای مطر
قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون  بر محکومیت خوانده  امور مدنی حکم  انقالب در 
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 155/000 ر ر
یخ وصول  رسید چک لغایت تار یخ سر ینه نشرآگهی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تار هز
عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه 
اجرای محترم احکام می باشد. در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
وز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل تجدید نظر خواهی در همین شورا  و ظرف مهلت بیست ر
وز از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی  و ظرف بیست ر

حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه بیست و پنج شورای حل اختالف اصفهان  زهرا عابدینی    4086/ م الف

گهی مزایده  آ
ونده 87/90/ش  شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پر
د نصر به وکالت آقای محمد بشارتی و علیه خانم  ج / 4 له آقایان مصطفی چاوشی 2ـ داو
زند غالمرضا با وکالت آقای مصطفی مستاجران آدرس محکوم علیه به  زهرا حاج عنایتی فر
زا طاهر، نرسیده به شهرداری منطقه 9، پشت ساختمان قرمز رنگ دومین پالک  شرح خ میر
ل موالیی و آدرس وکیل  وشی منز خیابان ساختمان نمای سنگ قرمز و آجرنما جنب شیشه فر
زمین واحد اول  یر د ز و محکوم علیه به شرح فالورجان خیابان میثم مجتمع خدماتی زاینده ر
یال اموال توقیفی محکوم  ینه های اجرایی به مبلغ 1/644/475/000 ر بابت محکوم به و هز
علیه به شرح ملک یکدستگاه آپارتمان واقع در پالک 15 اصلی دویست و هشتاد فرعی که در 
بع می  یبی 183 مترمر حال حاضر فاقد سند مالکیت ششدانگ و دارای مساحت عرصه تقر
زمین ، پارکینگ اول ، دوم و سوم می باشد که طبقات  یر باشد آپارتمان مذکور دارای طبقات ز
اول و سوم منسوب و در تصرف خوانده خانم زهرا حاج عنایتی واقع گردیده است ملک به 
دی فلزی  و وین بن بست شقایق دارای درب ور زا طاهر عقبه  ما قبل آخر پر آدرس خیابان میر
وکش ضد زنگ و نمای خارجی آجرسه سانتی، سنگ قرمز و آجر زبره با اسکلت بتنی و  با ر
بع سمت جنوبی  یبی مفید 118 مترمر سقف تیرچه بلوک می باشد طبقه اول با مساحت تقر
د گچ و کف سرامیک و  دی چوبی دیوار و سقف با اندو و دارای دو عدد اتاق خواب با درب ور
آشپزخانه اپن با کابینتMDFکف سرامیک دارای سیستم گرمایش به صورت پکیج 
ق و گاز وتلفن و فاضالب می باشد  و سرمایش کولر آبی دارای انشعابات آب و بر
طبقه سوم منسوب به خوانده مشابه طبقه اول لیکن در مرحله اتمام سفت کاری 
آسانسور،  متعلقات شامل  و  ویت گردیده  ر بع  مترمر یبی 118  تقر نیمه  و مساحت 
پارکینگ، راه پله و انباری در حد سفت کاری و آپارتمان مذکور فاقد پایان ساخت 
اول  طبقه  زش  ار مجموع  کارشناسی  یه  نظر طبق  مجموع  در  باشد  می  شهرداری 
یابی گردیده است که  ز ار یال  و سوم منسوب به خوانده بالغ بر 6/160/000/000 ر
سهم خانم زهرا حاج عنایتی 1/5 سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ می باشد و مبلغ 
ینه های اجرایی معادل 0/4 سهم از یک طبقات اول و سوم می باشد  محکوم به و هز
که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده 
ای مورخ 95/3/25 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل 
نماید.  برگزار  راه وکال  واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهار اختالف اصفهان 
یز 10% قیمت پایه به شماره حساب  طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با وار
وز قبل از مزایده  2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا حداقل 5 ر

د. ین مبلغ برنده مزایده خواهد بو تر از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باال
شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 4    4090/ م الف

ابالغ رای
یاست محترم شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  ر

احترامًا بازگشت به ابالغیه شماره 723/94 مورخ 94/12/26 آن شورا حسب خواسته آقای 
تصادف  حادثه  وز  ر از  ناشی  وارده  خسارات  پرداخت  به  الزام  بر  مبنی  ماندگاری  مرتضی 
ونده و اطالع از مفاد قرار  اینجانب کارشناس منتخب، با حضور در دفتر آن شورا و مطالعه پر
نمایم. نظر می  اظهار  یر  ز میزان تقصیر طرفین تصادف بشرح  دن  نمو و مشخص  صادره 

ونده حاکیست در ساعت 2:30 مورخ 94/3/18 در خیابان ابن سینای شهرک  محتویات پر
از  راهور پس  و کارشناسی  پیوسته  وقوع  به  نقلیه تصادف  بین چهار دستگاه وسیله  کاوه، 
رسی صحنه تصادف علت تامه تصادف را در بی احتیاطی راننده سواری سمند 615/13  بر
و و سمند نقض  ب 74 بعلت عدم رعایت حق تقدم عبور دانست به رانندگان دو سواری پژ
ر نسبت  تی راننده سواری سمند 375 ب 43 بعلت تجاوز از سرعت مقر ماده 14 بر بی مباال
و و سمند ......   تشخیص داده باتوجه به مطالب نامفهوم گزارش و عدم اعالم  به سواری پژ
رسی  وکی ضمیمه و بر میزان نقص هر کدام ازسواری با نگرشی به گزارش پلیس راهور و کر
یه و علت تامه تصادف  از محل وقوع تصادف و مسیر حرکت و رضایت نهایی هر کدام نظر
یر تقدیم می گردد. 1ـ بی احتیاطی سواری سمند به شماره 615/13 ب 74 به علت  به شرح ز
عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به سواری سمند به شماره 375/5353 ب 43 به میزان 
مانده  بجای  ترمز  خط  محاسبه  با  کیلومتر   50 محل  در  ره  مقر سرعت  رعایت  عدم  و   %75
ده 25% نسبت به سواری سمند شماره  و 38 متر نسبت به سواری که بر شدت تصادف افز
وز  615/13 ب 74 . 2ـ بی احتیاطی سواری سمند به شماره 615/13 ب 74 بعلت عاملیت بر
حادثه و رفتن سواری سمند 375/53 ب 43 به الین مخالف و ایجاد خسارات به سواری 
و 882/71 ج 38 به میزان 50%  وبی احتیاطی راننده سواری  و 452/53 ج 89 و سواری پژ پژ
د به الین مخالف  و ل وسیله نقلیه ناشی از سرعت و ور سمند 3753 ب 43 بعلت عدم کنتر

و 452/53 ج 89 و 882/71 ج 38 به میزان %50  نسبت به دو سواری پژ
با تقدیم احترام کارشناس رسمی دادگستری    4087/ م الف

 ابالغ رای
یخ 95/1/17 مرجع رسیدگی: شعبه بیستم  ونده: 882/94 شماره دادنامه 19 به تار کالسه پر
یور، کوچه  یمی نشانی ملک شهر، خ 17 شهر شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمد کر
مهدی، پالک 63، واحد 2  خوانده: رامین علی پور   نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه 
طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  ونده  پر ارجاع  از  پس  گردشکار:  معوقه   اجور 
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  یفات قانونی و اخذ نظر تشر

یر مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا ز
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  پور  علی  رامین  طرفیت  به  یمی  کر احمد  آقای  دعوی  خصوص  در 
 168813 شماره  اجاره  قرارداد  موضوع  معوقه  اجور  بابت  یال  ر میلیون  شش  و  پنجاه 
از  اطالع  با  خوانده  اینکه  و  بین  ما  فی  قرارداد  خواهان،  اظهارات  ونده  پر محتویات  نظربه 
اصالت  منکر  نیز  و  ده  ننمو تقدیم  ای  الیحه  و  حاضرنگردیده  شورا  در  دادرسی  جلسه 
آیین  قانون   522  ،519  ،198 مواد  به  مستندًا  لذا  شده  خواهان  ناحیه  از  ابرازی  مستندات 
اجور  وجه  یال  ر  56/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 
یال  ر  190/000 مبلغ  خواسته  اصل  بابت  چهار  و  د  نو ماه  مهر  لغایت  ماه  وردین  فر از  معوقه 
لغایت   94/9/9 دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  پرداخت  تاخیر خسارت  و  دادرسی  ینه  هز
خواسته  تامین  قرار  خصوص  در  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای 
امالک  وحدت  و   108 ماده  به  مستندًا  رسیدگی  جلسه  در  خواسته  استرداد  به  توجه  با  نیز 
گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  درخواست  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   107 ماده 
و  این شعبه  ابالغ قابل دادخواهی در  از  وز پس  ر رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 
اصفهان حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  وز  ر بیست  ظرف  آن  از   پس 

 می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 20 حوزه قضایی اصفهان  حسن پورتادی      4085/ م 

الف
گهی مزایده آ

اجرای احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
ونده کالسه 920008 ج ح /3 خواهان آقای علی احسانی و ... )پرسنل شرکت فوالد مبارکه(  پر
پل  جنب  شمالی،  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان،  آدرس  به  نیکدستی  اکبر  آقای  وکالت  با 
هوایی میر، ساختمان 157 واحد 13 و خوانده شرکت ساختمان اصفهان، به آدرس اصفهان، 
ویه  ز میدان آزادی ، خیابان دانشگاه، مقابل درب شمالی دانشگاه اصفهان، نبش کوچه بر
بر  آن  به  و متصل  مربوطه  با حیاط  باب ساختمان در حد چهارطبقه  1ـ یک  وش  فر بر  مبنی 
وی پالک ثبتی 4794/16 بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس خوانده و به مساحت عرصه 680   ر
بع باقی مانده و مساحت  بع که پس از رعایت بر اصالحی و عقب نشینی 608/80 مترمر مترمر
بع بالکن  د 61 مترمر بع و حدو بع و پارکینگ به مساحت 33 مترمر د 1650 مترمر اعیانی آن حدو
می باشد که در قبال مقادیری توقیف می باشد ساختمان با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه 
بلوک و نمای ساختمان آجرنما و سنگ می باشد نمای داخل تراس های جنوبی آجرنما و 
دارای نرده فلزی است ساختمان مذکور درحال حاضر به صورت دفتر کار مورد بهره برداری 
د رنگ  است کف طبقات سنگ گرانیت و پارکت دیوارهای داخلی سالنها اطاق ها گچ و اندو
از  پله  راه  و  آلومینیوم و درب های داخلی چوبی  و  و پنجره های فلزی و فوالدی  است درب 
یت به همراه نرده می باشد. سیستم سرمایش کولر و سیستم گرمایش شوفاژ با  سنگ مرمر
ق، گاز، تلفن، آب و فاضالب شهری است و  موتورخانه مرکزی است و دارای اشتراکات بر
زش ششدانگ پالک مذکور اعم از عرصه و اعیانی توسط کارشناس دادگستری اصفهان  ار
که  گردیده  یابی  ز ار تومان(  میلیون  یکصد  و  میلیارد  نه  )معادل  یال  ر  91/000/000/000 مبلغ 
وش دوباب مغازه و یک  از اعتراض باقی مانده است.  2ـ الف: فر یه کارشناس مصون  نظر
محوطه کارگاهی که در آن دستگاه های ساخت بتن آماده )بچینگ( نصب می باشد 
پالک که متعلق به شرکت ساختمان اصفهان می  که محل مذکور از تجمیع چهار
د عبارتند از 1ـ سه باب مغازه به صورت  باشد حاصل شده که طبق اوراق موجو
ششدانگ دارای شماره های ملک 599 الی 601 با شماره ثبت 1519 که در صفحه 
خیابان  اصفهان،  آدرس  به  اصفهان  ثبت  یک  بخش  به  مربوط   11 دفتر   165
وجی  طالقانی، حد فاصل خیابان شمس آبادی و میدان امام حسین، نزدیک خر
پارکینگ طالقانی دارای سند مالکیت ششدانگ با شماره چاپی 92589 الف 87 
بنام شرکت ساختمان اصفهان بصورت ششدانگ برای سه باب مغازه می باشد 
ب ـ ملک به شماره 590 و به شماره ثبت 1516 که در صفحه 156 دفتر 11 مربوط 
به بخش یک ثبت اصفهان دارای سابقه و دارای سند مالکیت ششدانگ به نام 
که  باشد  می  امارت  باب  یک  ششدانگ  صورت  به  و  اصفهان  ساختمان  شرکت 
یب شده و به عنوان کارگاه تولید بتن مورد  در حال حاضر امالک فوق الذکر تخر
وی  ر بر  اصفهان  ساختمانی  شرکت  و  ندارد  خاصی  اعیانی  و  است  برداری  بهره 
منطقه  شهرداری  از  را  تجاری  و  اداری  مجتمع  یک  ساخت  وانه  پر یافت  در به  و  اقدام  پالک 
کرده است و بر اساس اسناد شهرداری مساحت کل عرصه حاصل از تجمیع پالک ها معادل 
بع در نظر گرفته شده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان  1653/82 مترمر
یه  یابی گردیده و نظر ز یال( ار یال )یکصد و شصت و سه میلیارد ر معادل 163/000/000/000 ر
وز چهارشنبه مورخ 95/4/2 ازساعت  کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده است را در ر
9 الی 9:30 صبح در محل این اجرا واقع در اصفهان، خیابان نیکبخت، جنب بیمه پارسیان، 
توانند  ید می  لذا طالبین خر نماید.  برگزار  دایره اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم واحد 8 
دیع  وز قبل از جلسه مزایده به نشانی های فوق الذکر مراجعه و از آنها بازدید و با تو از 5 ر
 16/300/000/000 و  یال  ر  9/100/000/000 مبلغ  یعنی  پالک  هر  کارشناسی  قیمت   %10
ارائه فیش مربوطه  با  و  یز  وار یال به شماره حساب سپرده دادگستری اصفهان  ر
خواهد  مزایده  برنده  قیمت  ین  تر باال دهنده  پیشنهاد  نمایند.  شرکت  مزایده   در 

د. بو
شعبه سوم اجرای احکام دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان     4138/ م الف



در حاشیه ورزش
از  یکــی  تکوانــدو،  می گویــد  هاشــمی  کیومــرث   -
کســب نتیجــه در المپیــک  امیدهــای ایــران بــرای 

اســت.
ــژاد، رییــس انســتیتو انجمــن بدنســازی  - بهرامی ن
کــردن  کــم  کیلــو وزن  کــه 20  ایــران معتقــد اســت 
طــی دو مــاه شــرایط ســختی را از نظــر فیزیولوژیکی و 
عملکــردی بــرای ورزشــکار ایجــاد می کنــد و ســوریان 
کاهــش وزن  نبایــد تــا المپیــک دوبــاره اقــدام بــه 

کنــد.
بــه فدراســیون فوتبــال عــراق  - فیفــا در نامــه ای 
ایــن  در  بازی هــا  برگــزاری  امــکان  کــرد  کیــد  تا
ناراحتــی  باعــث  اتفــاق  ایــن  نــدارد؛  وجــود  کشــور 

شــد. خواهــد  ســعودی ها 
باشــگاه های  جــام  رقابت هــای  جدیــد  دور   -
فوتســال آســیا بــا حضــور 12 تیــم از 25 تیــر لغایــت 
2 مــرداد 95 بــه میزبانــی تایلنــد برگــزار خواهــد شــد.

کــه  جهــان  مــرد  ســریع ترین  بولــت،  یوســین   -
و  ســرمربی  از  اســت  منچســتریونایتد  طرفــدار 
گفــت: فصــل پــر  کــرد و  عملکــرد ایــن تیــم انتقــاد 
از  کــه  نیســت  ایــن  بــود. منظــورم  نشــیبی  و  فــراز 
بازیکنــان  از  خیلــی  می کنــم  فکــر  خوشــحالم.  آن 
بــازی  لوییس فان خــال  بــرای  ندارنــد  دوســت 

. کننــد
کنفدراســیون فوتبــال آســیا  - شــیخ ســلمان، رییــس 
انتخــاب مهــدی تــاج بــه عنــوان رییــس فدراســیون 

گفــت. فوتبــال ایــران را تبریــک 
کــه  کــرد  - آلــوارو آربلــوا، مدافــع رئــال مادریــد عنــوان 

مورینیــو بــه او یــاد داد تــا شــجاع تر باشــد.
کــرد  کیــد  کلودیــو رانیــری، ســرمربی لسترســیتی تا  -
کــه از مدت هــا قبــل  کــه انتظــار نداشــت قهرمانــی ای 

منتظــرش بــود، بــا ایــن تیــم بــه دســت بیــاورد.
- روبــرت لواندوفســکی، مهاجــم بایــرن مونیــخ، بــا 
کاوس یــان هونتــار  گل در یــک فصــل  رکــورد 29 
ــخ  ــی در تاری ــن خارج ــک بازیک ــورد ی ــن رک ــه بهتری ک

کــرد. ایــن رقابت هاســت، برابــری 
جهــت  بارســلونا  تاش هــای  می رســد  نظــر  بــه   -
کــردن جــای  یافتــن جانشــینی مناســب بــرای پــر 

آغــاز شــده اســت. اینیســتا  آنــدرس 
کاپیتــان منچسترســیتی، فــاش  کمپانــی،  - ونســان 
کــه بــه دلیــل مصدومیــت، در رقابت هــای یــورو  کــرد 

کــرد. 2016 تیــم بلژیــک را همراهــی نخواهــد 
»بیــن  شــبکه  فوتبــال  کارشناســان  از  یکــی   -
تیــم  قهرمانــی  از  بعــد  خــود  قــول  بــه  اســپورت« 
کــرد و موهایش  لسترســیتی در لیــگ انگلیــس عمــل 

تراشــید. تــه  از  زنــده  برنامــه  یــک  در  را 

همگام با ورزش

بیرانوند پرسپولیسی می شود
علیرضــا بیرانونــد بــه احتمــال بســیار زیــاد در فصــل 
آینــده، دروازه بــان پرســپولیس خواهــد بــود. منصــور 
مصاحبــه  در  نفــت  تهــران  عامــل  مدیــر  قنبــرزاده، 
انتقــال  دربــاره  شــده،  انجــام  دیــروز  کــه  تــازه اش 
گفتــه  چنیــن  پرســپولیس  بــه  بیرانونــد  احتمالــی 
فکــر  و  اســت  مشــروط  بیرانونــد  قــرارداد  اســت: 
او  البتــه  شــود.  جــدا  مــا  جمــع  از  بتوانــد  می کنــم 
را  از مطالبــات خــود  زیــر 50 درصــد  ایــن فصــل  در 

اســت.  کــرده  دریافــت 
بــا  امیــری  و  بیرانونــد  کــره  مذا دربــاره  قنبــرزاده 
کــره، حــق طبیعــی  گفــت: مذا باشــگاه پرســپولیس 
کمترین هــا  هــر بازیکنــی اســت؛ زیــرا مــا نتوانســتیم 

کنیــم. بــرآورده  آن هــا  بــرای  را 

 لیگ برتر 96 
مجانی برگزار می شود

دیــروز  علیرضــا منصوریــان در نشســت مطبوعاتــی 
کــه  خــود از احتمــال تصویــب آیین نامــه ای خبــر داد 
باشــگاه ها را از پرداخــت پــول پیــش و دســتمزد بــه 
گفتــه  ــا پایــان فصــل معــاف می کنــد! بــه  بازیکنــان ت
ح بــرای ایجــاد پایــداری مالــی  منصوریــان، ایــن طــر
کاهــش پرداختــی بــه بازیکنــان در  در باشــگاه ها و 
ح  گــر تصویــب ایــن طــر گرفتــه شــده اســت و ا نظــر 
کــه منصوریــان می گویــد حقیقــت داشــته  آنچنــان 
باشــد، بازیکنــان فوتبــال، روزهــای دشــواری را در 

پیــش خواهنــد داشــت.

حمید سوریان به ایران برنگشت
کشــتی فرنگــی  محمــد بنــا و همکارانــش در تیــم ملــی 
گزینشــی ترکیــه بــه  ایــران در حالــی از رقابت هــای 
کــه حمیــد ســوریان در بیــن آنــان  تهــران بازگشــتند 
در  موفــق  حضــوری  بــا  کــه  ســوریان  حمیــد  نبــود. 
ترکیــه  در  گزینشــی  رقابت هــای  مرحلــه  آخریــن 
کســب  کیلوگــرم   59 وزن  در  را  المپیــک  ســهمیه 
کــرد، همــراه تیــم اعزامــی بــه اســتانبول بــه تهــران 
ــح داده  ــا ترجی ــد بن ــود محم ــه می ش گفت ــت.  بازنگش
ســوریان چنــد روزی را در ترکیــه بمانــد و بــا اســتراحت 

کنونــی دور باشــد.  و ریــکاوری، از حــال و هــوای 
در  هفتــه  پایــان  تــا  ســوریان  حمیــد  ترتیــب  بدیــن 
گذرانــدن ایــن تعطیــات  ترکیــه خواهــد مانــد و بعــد از 
بــا روحیــه و انگیــزه مطلــوب بــه تهــران بازمی گــردد 
تــا دور جدیــدی از تمرینــات خــود بــرای حضــور در 

کنــد. المپیــک را آغــاز 

همگام با ورزش

بی شــک  فوتبــال  جهانــی  جــام  از  بعــد   
سرویس ورزش
    هامون رشیدیان

مســابقات  مهم تریــن  یــورو،  مســابقات 
کــه بــه اصطــاح  فوتبــال در ســطح ملــی اســت. مســابقاتی 
معــروف همــان جــام جهانــی اســت بــدون حضــور برزیــل و 
کــه تیم هــای اروپایــی بیشــتری در  آرژانتیــن و بــا ایــن تفــاوت 
از همــان مرحلــه  را  کــه ســطح رقابت هــا  آن حضــور دارنــد 
ــورو  ــه آغــاز مســابقات ی ــادی ب ــرد. زمــان زی ــاال می ب گروهــی ب
کــه بــه میزبانــی فرانســه برگــزار می شــود، باقــی نمانــده   2016
بــه  داشــت  خواهیــم  نگاهــی  بهانــه  همیــن  بــه  اســت؛ 

مهم ترین مدعیان این رقابت ها.
  فرانسه

کــه  میزبــان ایــن دوره از رقابت هــا، یکــی از تیم هایــی اســت 
خیلی هــا بــه قهرمانــی آن امیــد بســتند. خروس هــای فوتبــال 
کــه از فرمــت خــوب خــود دور بودنــد؛  اروپــا، چنــد ســالی اســت 
ولــی بــا ایــن حــال هنــوز هــم یکــی از مدعیــان جــدی قهرمانــی 
محســوب می شــوند. آن هــا در جــام جهانــی قبلــی نیــز شــروع 
مقدماتــی  مرحلــه  در  خــود  دیــدار   3 هــر  و  داشــتند  خوبــی 
را بــا بــرد بــه پایــان رســاندند؛ ولــی باشکســت برابــر آلمــان 
کــه در نهایــت بــه قهرمانــی رســید، از رســیدن بــه مراحــل 
ــا،  ــن رقابت ه ــا در ای ــم بنزم کری ــت  ــه غیب ــد. البت ــر بازمان باالت

می توانــد خبــری حاشــیه ای بــرای آن هــا باشــد.
لمان    آ

قهرمــان جــام جهانــی، یکــی دیگــر از مدعیــان قهرمانــی در 
یــورو 2016 اســت. برتــری 4 بــر 1 برابــر ایتالیــا در بــازی آخــر 
کــه آن هــا تــا چــه حــد  دوســتانه بــه خوبــی نشــان داده اســت 
ــز  آمــاده هســتند. البتــه آلمانی هــا در بازی هــای آخــر خــود نی
پــر فــراز و نشــیب بودنــد. شکســت برابــر لهســتان و ایرلنــد در 

کــه آلمــان  انتخابــی جــام جهانــی بــه خوبــی نشــان می دهــد 
تیــم خــوب جــام جهانــی نیســت. یواخیــم لــوو بــا مشــکل 
بــرای جانشــینی فیلیــپ الم روبــه رو بــوده اســت و میرســاو 
ــوال  ــه معم ک ــت  ــرده اس ک ــی  ــی خداحافظ ــم مل ــز از تی ــوزه نی کل

عــادت بــه درخشــش او در رده ملــی داشــتیم. 
گوندوغــان نیــز بــه دلیــل مصدومیــت یکــی دیگــر  غیبــت 
اســت؛  داده  خ  ر لــوو  بــرای  کــه  اســت  تلخــی  اتفاقــات  از 
و  کــروس  تونــی  چــون  ســتاره هایی  حضــور  حــال  ایــن  بــا 
کــی   تومــاس مولــر نشــان می دهــد آلمــان هنــوز تیــم خطرنا

است.

   اسپانیا
قهرمــان دو دوره قبلــی یــورو نیــز، یکــی از تیم هایــی اســت 
بــاز  کــه می تــوان روی قهرمانــی آن هــا در فرانســه حســاب 
ک بــرای ماتادورهــا باعــث  کــرد. یــک جــام جهانــی اســفنا
زیــاد  مافــات  جبــران  بــرای  آن هــا  انگیــزه  تــا  اســت  شــده 
کســب عنــوان قهرمانــی  باشــد. تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا بــا 
اروپــا  ملت هــای  جــام  رقابت هــای  دوره  چهاردهمیــن  در 
توانســت بــرای ســومین مرتبــه فاتــح مهم تریــن تورنمنــت 
کــه بــه  فوتبــال در اروپــا شــود و نخســتین تیــم قــاره ســبز باشــد 
صــورت متوالــی عنــوان قهرمانــی ایــن مســابقات را از آن خــود 

کو  کــرده اســت. حضــور بازیکنانــی چون آرتیــز آدوریز کوکــه و پا
آلکاســر و البتــه دخیــا درون دروازه از ماتادورهــا تیــم بزرگــی 
کاســیاس و ژاوی همچــون  کــه بعــد از رفتــن  ســاخته اســت 

قبــل قدرتمنــد بــه نظــر می رســد.
   ایتالیا

ایتالیــا، همیشــه یکــی از مدعیــان قهرمانــی در یــورو بــوده 
ســال 2012  آمــاده  نه چنــدان  تیــم  بــا  حتــی  آن هــا  اســت. 
توانســتند تــا دیــدار نهایــی برســند؛ ولــی تیــم پراندلــی بــا 4 
گل برابــر اســپانیا شــکت خــورد و در ادامــه در جــام جهانــی 
ــل نکــرد و در همــان دور نخســت حــذف شــد  ــز موفــق عم نی
کونتــه روی نیمکــت مربیگــری خــود  تــا بــا حضــور آنتونیــو 
کننــد. یکــی از خبرهــای بــد بــرای  بــرای ایــن رقابت هــا تــاش 
کــه می توانــد بــه  الجوردی پوشــان، نبــود مارکــو وراتــی اســت 
کنــون دور از ذهــن نیســت کــه وراتی را  ایــن تیــم ضربــه بزنــد. ا
از لیســت تیــم ملــی ایتالیــا بــرای یــورو 2016 بیــرون بگذاریــم؛ 
کــه بازگشــت ســریع او بــه مــرز آمادگــی بــه ایــن زودی هــا  چــرا 
تفــاق نخواهــد افتــاد. وراتــی بــه عنــوان یکــی از مطمئن تریــن 
ایتالیــا  میــدان  میانــه   در  کونتــه  آنتونیــو  جــوان  بازیکنــان 
بــه حســاب می آمــد. امــا بــا شــرایط بــه وجــود آمــده، وراتــی 
ــرود. ــورو ب ــش از ی ــه ارودی پی ــا ب ــا ایتالی ــت ب ــد توانس نخواه

  دیگر مدعیان
کــه نــام بردیــم بــرای قهرمانــی  هرچنــد شــانس تیم هایــی 
بیــش از بقیــه اســت، امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه فوتبــال غیرقابل 
نشــان  پرتغــال  و  بلژیــک  انگلســتان،  اســت.  پیش بینــی 
کــه چیــزی کــم از شــمایل یــک تیــم قهرمــان ندارنــد.  داده انــد 
در هــر حــال بــرای دیــدن قهرمــان ایــن رقابت هــا بایــد تــا 20 

تیــر بــه انتظــار بمانیــم.

کیمیای وطن یورو 2016 از نگاه 

جدال تمام اروپایی

کــه  می گویــد  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم  ســابق  بازیکــن 
مهــدی  کنــد.  عمــل  مســتقل  بایــد  فوتبــال  فدراســیون 
از  فدراســیون ها  دنیــا  جــای  در همــه  افــزود:  مهدوی کیــا 
دولــت جــدا هســتند و مســتقل عمــل می کننــد. امیــدوارم 

در ایــران هــم، چنیــن فرهنگــی ایجــاد شــود 
کــه فدراســیون فوتبــال بــه طــور مســتقل اداره 
و  دارد  زیــادی  پتانســیل  مــا  فوتبــال  شــود. 
گــر مدیریــت خوبــی صــورت بگیــرد مطمئنــا  ا
می شــود.  حاصــل  خوبــی  پیشــرفت های 
فوتبــال  بایــد  بحث هــا  مهم تریــن  از  یکــی 
بــه  دنیــا  جــای  همــه  در  زیــرا  باشــد؛  پایــه 

ــادی می دهنــد. امیــدوارم رییــس  ــه اهمیــت زی فوتبــال پای
کنــد.  جدیــد فدراســیون فوتبــال بــه ایــن موضــوع توجــه 
ــا بیــان  بازیکــن ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران در ادامــه ب
بــرای  گزینــه  بهتریــن  کــی روش  حاضــر  حــال  در  اینکــه 
کــی روش  گفــت:  هدایــت تیــم ملــی فوتبــال ایــران اســت، 

بــا فدراســیون فوتبــال ایــران قــرارداد دارد. رییــس جدیــد 
کــی روش همــکاری  بایــد بــه ایــن قــرارداد پایبنــد باشــد و بــا 
ــار بــه جــام  کنــد؛ زیــرا او توانســته تیــم ملــی ایــران را یــک ب
جهانــی ببــرد و االن هــم از مرحلــه مقدماتــی بــه مرحلــه 
کــرده اســت؛ بنابرایــن در حــال  نهایــی صعــود 
تیــم  بــرای هدایــت  گزینــه  حاضــر بهتریــن 
مهدوی کیــا  اســت.  کــی روش  ایــران  ملــی 
خــود  صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در 
بــا اشــاره بــه انتخابــات فدراســیون فوتبــال 
گــر بخواهیــم عملکــرد کفاشــیان  اظهــار کــرد: ا
کــه عملکــرد او  کنیــم، می بینیــم  را بررســی 
فــراز و نشــیب های بســیاری داشــته اســت. مــا یــک دوره 
کردیــم و یــک دوره  کفاشــیان بــه جــام جهانــی صعــود  بــا 
هــم نتوانســتیم بــه جــام جهانــی برویــم. مــن بــرای رییــس 
و  می کنــم  موفقیــت  آرزوی  فوتبــال  فدراســیون  جدیــد 

کنــد. کمــک  امیــدوارم بتوانــد بــه فوتبــال ایــران 

مهدوی کیا:

 فدراسیون فوتبال باید مستقل باشد
کوتاهــی از معارفــه جنجالــی پیراهــن  گذشــت مــدت  بعــد از 
از  هــم  والیبالی هــا  گذشــته  روز  فوتبــال،  ملــی  تیــم  جدیــد 
دفــاع  فدراســیون  رییــس  کــه  کردنــد  رونمایــی  خــود  لبــاس 
تمام قــدی از تولیــدی و اسپانســر خــود داشــت. در مراســمی 

جدیــد  ســال  اسپانســر  والیبــال،  فدراســیون 
کــرد تــا بعــد از 3 ســال همــکاری  خــود را معرفــی 
نزدیــک، بانــک ســامان جــای خــود را بــه بانــک 
دی بدهــد تــا ایــن حامــی مالــی والیبــال را در 
ــان  ــن حامی ــذب ای ــد. ج کن ــی  ــالن 95 همراه س
از  یکــی  فنــی،  مســایل  تمــام  کنــار  در  مالــی 
بــوده  والیبــال  پیشــرفت  دالیــل  مهم تریــن 

کــرده  کــه محمدرضــا داورزنــی بارهــا اعــام  اســت تــا جایــی 
مالــی  زمینــه  برخــاف ســایر فدراســیون ها در  والیبــال  اســت 
خودکفاســت و همیــن موضــوع دســت آن هــا را بــرای تامیــن 
کــه والیبــال  گذاشــت؛ امــا مســئله ای  منابــع ســخت افزاری بــاز 
را در روزهــای باقــی مانــده بــه مســابقات انتخابــی المپیــک 

در معــرض حاشــیه قــرار مــی داد، مراســم رونمایــی از پیراهــن 
کــه فوتبــال را روزهاســت بــه حاشــیه  تیــم ملــی بــود؛ مســئله ای 
تیــم  پیراهن هــای  تولیــدی  شــرکت  البتــه  اســت.  کشــانده 
ــی قــرار بــود  ملــی والیبــال تغییــری نکــرده اســت و اسپانســر مال
کنــد؛ امــا همیــن موضــوع  نــام خــود را عنــوان 
از  بــا حواشــی همــراه باشــد. بعــد  می توانســت 
گذشــته، داورزنــی در دفــاع از  اتمــام مراســم روز 
پیراهــن جدیــد تیــم ملــی والیبــال گفــت: »بــه هر 
ترتیــب دوســتان مــا در فدراســیون های دیگــر بــه 
دنبــال کار خودشــان هســتند و ما دخالتــی در کار 
گذشــته  آن هــا نمی کنیــم؛ امــا در ایــن چنــد ســال 
ــال  ــی والیب ــه تیــم مل ک ــوده اســت  ــا ایــن ب یکــی از افتخــارات م
از برنــدی داخلــی اســتفاده می کنــد و بنــده هــم توصیــه ام بــه 
کــه در ســال اقتصــاد مقاومتــی  ســایر فدراســیون ها ایــن اســت 
کلیــدی رهبــر انقــاب اســت تــا  کــه یکــی از نــکات و توصیه هــای 

کــه می تواننــد بــه برندهــای داخلــی بهــا بدهنــد.« جایــی 

  »مهنــدس قــدرت اهلل بیگلــری«، مدیــر 
شهرکرد
حمید باقری

شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل 
چهارمحــال و بختیــاری بــا توجــه بــه عنــوان ســال جــاری که 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی 
اقــدام و عمــل« مزیــن شــده اســت، ایــن شــعار را چــراغ راه این 
گذاری  شــرکت دانســت و افــزود: اقتصــاد مقاومتــی نیازمنــد وا
خیلــی از امــور بــه بخــش خصوصــی اســت و بحمــد اهلل ایــن 
کــه از آن جملــه  شــرکت در ایــن زمینــه نیــز پیشــتاز بــوده 
امــور  فاضاب هــا  بهــره وری  گــذاری  وا بــه  می تــوان 
گــذاری  مشــترکان، نصــب انشــعابات و حــوادث شــهرها و وا
کــرد. در  کلــی بــه بخــش خصوصــی اشــاره  10 شــهر بــه طــور 
ــا بیــان اینکــه اعتبــارات تخصیص یافتــه ســال  ادامــه وی ب
افــزود: 12 میلیــارد و 700  کافــی نبــود،  گذشــته متاســفانه 
ایــن  کــه  یافــت  تخصیــص  ســال 94  در  تومــان  میلیــون 
کاهــش زیــادی داشــت و فقــط  میــزان نســبت بــه ســال 93 
نزدیــک بــه 5 میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار در بخــش آب 
کاهــش اعتبــارات موجــب  گفــت  اســتفاده شــد؛ امــا می تــوان 
ــی در  کــم شــدن فعالیــت ایــن شــرکت نشــد و اقدامــات خوب
صــورت  آبرســانی  و  شــهری  فاضــاب  جمــع آوری  قســمت 
گرفتــه اســت.   وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت آب و فاضــاب 
جملــه  آن  از  گفــت:  اســت،  اعتبــارات  دســته  چنــد  دارای 
می تــوان بــه اعتبــارات اســتانی، اعتبــارات 180، اعتبــارات 

کرد.    ماده 10 و 12 و همین طور اعتبارات فاضاب اشاره 
از  کــرد: در بخــش فاضــاب، 50 درصــد  مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان خاطرنشــان 
کــه اعتبــار مصــوب شــده ایــن بخــش، 14 میلیــارد و 300 میلیــون  اعتبــارات تخصیــص یافتــه اســت 

کــرد.    کــه فقــط 7 میلیــارد و 150 میلیــون تومــان آن تخصیــص پیــدا  تومــان بــود 
کیلومتــر از شــبکه های آب اســتان بازســازی  کیــد بــر اینکــه در ســال 1393 ، 30  مهنــدس بیگلــری بــا تا
کمبودهــای اعتبــاری، ایــن رقــم بــه 94  گفــت: در ســال1394 بــا وجــود همــه  و اصــاح شــده اســت، 

کــه ایــن رقــم جالــب توجهــی اســت. کیلومتــر و 300 متــر رســید 
    وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از مناطــق از شــبکه های جمــع آوری فاضــاب اســتفاده می کننــد

کیلومتــر و 300 متــر توســعه همــراه بــوده  کــرد: شــبکه جمــع آوری فاضــاب درســال 93 بــا 50  تصریــح 
کیلومتــر و 100 متــر افزایــش یافتــه اســت. گذشــته بــه 93  کــه ایــن آمــار در ســال  اســت 

ــا بیــان اینکــه در 40 شــهر و 9 شهرســتان عملیــات آب شــرب در حــال انجــام اســت     ایــن مســئول ب
کــه شــامل 21  کنــون بیــش از 583 هــزار نفــر تحــت پوشــش آب شــرب شــهری مــا قــرار دارنــد  گفــت: تا
کــرد: در  هــزار و 410 فقــره انشــعاب آب می باشــد.  مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تصریــح 
کــه خوشــبختانه 55 درصــد از شــهرهای  بخــش فاضــاب نیــز، 311 هــزار نفــر تحــت پوشــش هســتند 

اســتان از عملیــات جمــع آوری فاضــاب بهــره مــی برنــد. 
کــرد: 8   مهنــدس بیگلــری بــا بیــان اینکــه در اســتان 6 تصفیه خانــه فاضــاب وجــود دارد، اذعــان 
شــهر تحــت پوشــش جمــع آوری فاضــاب هســتند و در آینــده نه چنــدان دور، 116 هــزار و 488 فقــره 

گرفــت. انشــعاب فاضــاب دیگــر نیــز در اســتان تحــت پوشــش قــرار خواهنــد 
کــرد و افــزود:  دو و نیــم درصــد از انشــعابات تجــاری و     وی 90 درصــد از مشــترکان را خانگــی عنــوان 
یــک درصــد اداری هســتند کــه مابقــی انشــعابات بــه قســمت فضــای ســبز و صنعتــی و دیگــر انشــعابات 
کــه ســه منطقــه  تعلــق می گیــرد.  ایــن مســئول ادامــه داد: پــروژه فاضــاب ناحیــه غــرب شــهرکرد 
کیلومتــر شــبکه جمــع آوری فاضــاب  اشــکفتک، چالشــتر و مهدیــه را شــامل می شــود، مجموعــا 55 
کــه خــط  کــه خوشــبختانه ایــن عملیــات در دو ســال گذشــته آغــاز شــده اســت و قســمت اصلــی آن  دارد 
کــه بــه تصفیه خانــه شــهرکرد متصــل می شــود، در ســال 92 بــه بهره بــرداری رســید و در  اصلــی اســت 
ــام  ــات انج ــد از عملی ــر 35 درص ــال حاض ــه در ح ک ــده ایم  ــبکه ش ــن ش ــرای ای ــا وارد اج ــال 93 عم س
گرفتــه اســت؛ تــا پایــان ســال جــاری بیشــتر از 70 درصــد از ایــن شــبکه اجرایــی مــی شــود و انشــعابات 
ــرد: فاضــاب امــری  ک ــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری خاطرنشــان  ــه فــروش می رســد. مدی ب

زیســت محیطی اســت و از مشــکات زیســت محیطی و بهداشــتی جلوگیــری می کنــد. 
ــی از  ــه یک ک ــرد  ک ــوان  ــور عن ــن ط ــه ای گرفت ــورت  ــات ص ــت از اقدام ــراز رضای ــا اب ــری ب ــدرت اهلل بیگل  ق
گــذاری خدمــات بــه بخــش خصوصی پیشــتاز  شــرکت هایی هســتیم کــه در پیــاده کــردن اصــل 44 و وا

کنــد.  بوده ایــم و امیدواریــم ایــن رونــد در آینــده هــم بــا قــوت ادامــه پیــدا 

   مهنــدس بیگلــری در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا 
گفــت:  بــاال  دربــاره وضعیــت نیــروی انســانی ایــن شــرکت 
بــودن ســن نیــروی کار شــرکت آب و فاضــاب شــهری بــه 
کــه بــه همیــن منظور  طــور محسوســی مشــاهده می شــود 
کــه  بناســت در قبــال چهــار نفــر از نیروهــای ایــن شــرکت 
بازنشســته می شــوند، یــک نیــرو براســاس آزمــون ورودی 
گذشــته ایــن اتفــاق افتــاد و  کــه در ســال  اســتخدام شــود 

پانــزده نیــروی جدیــد بــا آزمــون اســتخدام شــدند.
اســتخدامی جدیــد در  برنامه ریــزی  از  ایــن مســئول     
ســال 1396 خبــر داد و گفــت: تعــداد پرســنل این شــرکت 
کافــی بــوده، امــا همــواره بــه دنبــال جــذب نیروهــای 
از  قســمتی  مهــم  ایــن  کنــار  در  و  متخصــص هســتیم 
گــذار می کنیــم  خدمــات خــود را بــه بخــش خصوصــی وا
کــه بــرای نمونــه امــور مشــترکان بــه دفاتــر پیشــخوان 
کــه ایــن امــر نتایــج بســیار خوبــی در پــی  گــذار شــد  وا

داشــت.
ــگ در 94  کوهرن ــمه  ــری، چش ــدس بیگل ــه مهن گفت ــه  ب
کیلومتــری شــهرکرد در طــول مســیر انتقــال آب می توانــد 
 نیــاز آب شــرب چلگــرد، باباحیــدر، فارســان پردنجــان

سورشجان و شهرکرد تامین کند.
   مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری چهارمحــال 
ــاره آب  و بختیــاری در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا درب
شــرب مرکــز اســتان گفــت: 80 درصــد از آب شــرب شــهرکرد از آب چشــمه کوهرنــگ اســت کــه بنــا داریــم 
ایــن آب را در صــورت تامیــن اعتبــار بــه غــرب شــهرکرد منتقــل کنیــم کــه ایــن پــروژه نیــاز بــه لوله گــذاری 

کیلومتــری دارد و امیدواریــم ایــن امــر در ســال جــاری محقــق شــود.    8
کوهرنــگ   ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه منطقــه منظریــه شــهرکرد بــه صــورت صددرصــد از آب چشــمه 
گفــت: بــه غیــر از منظریــه در قســمت های دیگــر شــهرکرد، آب بــا آب چاه هــا ترکیــب  اســتفاده می کنــد، 

می شــود و بــه منظــور اســتفاده مــردم از آن بــه لوله هــای آب شــهری منتقــل  می شــود.   
کــه مدتــی در دولــت قبــل  ح ادغــام شــرکت آب و فاضــاب شــهری و روســتایی  بیگلــری دربــاره طــر
کــه در بعضــی از پروژه هــا مــا عــاوه بــر ارایــه خدمــت بــه مــردم  کــرد  ح شــد، این طــور عنــوان  مطــر
شــهرها، بــه روســتاییان برخــی مناطــق نیزخدمــات ارایــه می دهیــم و خدمت رســانی بــه مــردم را 
وظیفــه خــود می دانیــم؛ امــا بایــد در نظــر داشــت شــرکت آب و فاضــاب شــهری، شــرکتی خصوصــی 
و شــرکت آب و فاضــاب روســتایی، شــرکتی دولتــی اســت و همیــن امــر ایــن ادغــام را بــا مشــکل جــدی 

ــف اجرایــی شــدن ایــن مهــم اســت.  ــی مخال کنون ــت  ــد و دول مواجــه می کن
کــرد: در اســتان چهارمحــال و  ــراز  ــد نظــر در اســتفاده از آب شــرب اب ــاره تجدی ــا هشــدار درب ــری ب بیگل
کاهــش 15 درصــدی  گذشــته بــا  کــه شــاهد بودیــم، متاســفانه در ســال  بختیــاری بــا میــزان بارندگــی 
کاهــش بــه شــمار  کندگــی بــارش یکــی از عوامــل ایــن  کــه پرا نســبت بــه ســال آبــی 93 مواجــه بودیــم 
کاهــش  کــه  کمتریــن بارندگــی را در اســتان، شــهر فرادنبــه و بروجــن داشــت  مــی رود؛ بــه عنــوان مثــال 
40 درصــد نســبت بــه ســال آبــی را در ایــن مناطق شــاهد هســتیم و در ســال جــاری با کمبــود آب روبه رو 
کــه ایــن امــر موجــب  کار نداریــم؛ چــرا  خواهیــم بــود؛ امــا بــا ایــن وجــود برنامــه جیره بنــدی در دســتور 
 تنــش خواهــد شــد و از همــکاری مــردم در صرفه جویــی اطمینــان داریــم. مثــال مــورد توجــه دیگــر
کــه آب نــدارد و بــا وجــود پنــج حلقــه چــاه، آب خوبــی در ایــن  سردشــت لــردگان جــزو شــهرهایی اســت 
منطقــه وجــود نــدارد و یــک قنــات در ایــن شــهر وجــود داشــت کــه بــا الیی روبــی ایــن قنات توانســته ایم 
آب مــردم را تامیــن کنیــم. بــا ایــن وجــود ایــن منطقــه در حــال حاضــر شــبکه آبرســانی مناســبی نــدارد و 
کــه پوســیده بــود، 10 کیلومتــر شــبکه آبرســانی ایــن  بــرای جلوگیــری از هدررفــت آب در شــبکه آبرســانی 

کــه بیــش از 50 درصــد آن تکمیــل شــده اســت.  بخــش در حــال بازســازی و اصــاح اســت 
کــرد: بــه منظــور تامیــن آب شــرب ایــن منطقــه بــه دنبــال تخصیــص از چشــمه آتشــگاه  وی تصریــح 
کیلومتری سردشــت با اختاف هشــتصد  که 100 لیتر آب در ثانیه را از چشــمه آتشــگاه در 23  هســتیم 

کنیــم؛ امیدواریــم در ســال 95  ایــن پــروژه اجرایــی شــود.  متــر پمپــاژ و بــه ایــن منطقــه منتقــل 
کــرد و افــزود: ایــن مشــکات در جلســات  مهنــدس بیگلــری بــه مشــکات منطقــه منظریــه اشــاره 
گرفــت و در تمــام محله هــا اجــرای فاضــاب را انجــام داده ایــم  اســتانداری مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفتــه اســت. فاضــاب مســکن مهــر فارســان نیــز، یکــی دیگــر از معضــات ایــن  کــه مــورد اســتفاده قــرار 

کــه بــا تدابیــر اندیشــیده شــده ایــن مشــکات رفــع شــد.  شهرســتان بــود 

شرکت آب و فاضالب چهارمحال وبختیاری، پیشتاز در زمینه اقتصاد مقاومتی  

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

دفاع داورزنی از پیراهن والیبالی ها دوشنبـــــه  20 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 149 ســـــال دوم       ݡسݒ

در مراسم معرفی اسپانسر جدید والیبال؛

دفاع داورزنی از پیراهن والیبالی ها



افزایش سازمان های مردم نهاد 
مبارزه با مواد مخدر

مدیــر کل دفتــر توســعه مشــارکت های مردمی و ســازمان های 
کشــور از برگــزاری  مردم نهــاد ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

در  مردم نهــاد  ســازمان های  توانمندســازی  برنامــه   600
گفــت: در ســال جــاری تعــداد ســازمان های  کشــور خبــر داد و 
مردم نهــاد در حــوزه مبــارزه بــا موامخــدر افزایــش می یابــد. 
ســازمان   2270 از  بیــش  کــرد:  اظهــار  بیرجنــدی  محمــد 
و  درمــان  پیشــگیری،  و  اعتیــاد  زمینــه  در  غیردولتــی 

دارنــد.  فعالیــت  کشــور  در  درمــان  از  پــس  مراقبت هــای 
تشــکل  یــک  نهــاد،  مــردم  ســازمان  کــرد:  تصریــح  وی 
اســت.  غیرسیاســی  و  غیرانتفاعــی  مســئوالنه  داوطلبانــه 
مدیــر کل دفتــر توســعه مشــارکت های مردمی و ســازمان های 
کــرد:  مــردم نهــاد ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر خاطرنشــان 
بــه دنبــال مدیریــت و فعالیــت ســالم، هدفمنــد  ســمن ها 
اتــکا  بــا  می تواننــد  و  هســتند  جامعــه  در  مردم محــور  و 
چارچــوب  در  اجتماعــی  ظرفیت هــای  و  توانمنــدی  بــه 

کننــد. فعالیــت  دولــت  سیاســت های 

کسی، سفیران شهرداری ناوبران تا
عرصــه  در  کــه  قشــری  بهتریــن  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
ناوبــران  باشــند،  شــهرداری  یــاور  می تواننــد  شــهری 
ــفیران  ــزان، س ــن عزی ــتند و ای ــرانی هس ــیرانی و اتوبوس کس تا

بــود.  خواهنــد  گردشــگری  حــوزه  در  شــهرداری 
کســی و اتوبوس در  شــهردار اصفهــان گفــت: نقــش ناوبــران تا
نشــاط و توســعه پایــدار شــهر بســیار زیــاد اســت. بــرای داشــتن 
شــهروندان  بایــد  پیشــرفته  و  روبه رشــد  پویــا،  شــهر  یــک 

مســئولیت پذیر و مشــارکت جو باشــند. 
کــه در عرصــه شــهری  کــرد: بهتریــن قشــری  وی تصریــح 
و  کســیرانی  تا ناوبــران  باشــند،  شــهرداری  یــاور  می تواننــد 
ج  ــا خــار کــه از داخــل ی اتوبوســرانی هســتند. بیشــتر افــرادی 
کشــور بــه شــهر مــا ســفر می کننــد، در لحظــه ورود، نخســتین 
گفــت راننــدگان  مخاطبشــان همیــن عزیــزان هســتند و بایــد 
کســی، ســفیران مــا در حوزه گردشــگری خواهنــد بود.  عزیــز تا
ایــن  متانــت  و  صبــر  خــوب،  خلق وخــوی  نــژاد  جمالــی 
گردشــگران و مســافران بســیار  عزیــزان را در جــذب دوبــاره 
کســی بایــد  کــرد: ناوبــران تا حایــز اهمیــت برشــمرد و اضافــه 
شــهر  معنــوی  میــراث  و  مهمان نــوازی  ادب،  به خوبــی 

کننــد.  گردشــگران معرفــی  بــه مهمانــان و  را  اصفهــان 
کســی و اتوبــوس، حلقــه طالیــی در جــذب دوبــاره  ناوبــران تا
ــم در  ــق را ه ــس تعل ــد ح ــس بای ــود. پ ــد ب ــگران خواهن گردش

کننــد. خــود و هــم در شــهروندان ایجــاد 
ناوبــران  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  جهان شــهر  شــهردار   
کســی در ایجــاد نشــاط و شــادابی در شــهر بســیار نقــش  تا
عمــوم  بــه  را  نشــاط  ایــن  بایــد  و  می کننــد  ایفــا  مهمــی 

کننــد. تزریــق  شــهروندان 

اخبار کوتاه

هویت اجتماعی
کارشناس ارشد امور اجتماعی 

محمدعلی اشرفی

جامعــه انســانی نیزماننــد ارگانیســم انســانی ممکــن اســت مــورد 
آســیب واقــع شــود . ارگانیســم زیســتی با هجــوم عناصــر بیرونی یا 
نــاکار آمــدی عناصر درونی دچار آســیب می شــود. جامعه انســانی 
نیــز می توانــد بــا نفــوذ عناصــر غیربوم گــرا یــا نــاکار آمــدی عناصــر 
نظــام اجتماعــی آســیب پذیــر شــود. آسیب شناســی اجتماعــی 
کالن از رهگــذر ایــن نفــوذ یــا نــاکار آمــدی  از دو دیــدگاه خــرد و 
حاصــل می شــود. آسیب شناســی جوامــع توســعه نیافته امــروزی، 
یکــی از غامض تریــن مســایل اجتماعــی اســت. آســیب اجتماعــی 
منجــر بــه آســیب نظام هــای موجــود در جامعــه می شــود. پیامــد 
شــخصیت،  نظــام  آســیب  کالن  ســطح  در  اجتماعــی  آســیب 
نظــام سیاســت و نظــام اقتصــاد در جامعــه اســت. علــی رغــم 
تالش هــای انجــام شــده بــرای جبــران آســیب های اجتماعــی 
ــفانه  ــی، متاس کنون ــع  ــی جوام ــی اجتماع ــام فرهنگ ــه نظ وارده ب
آن  اصــالح  و  و جبــران  اســت  بســیار  وارده  آســیب های  عمــق 
تــالش بســیار می طلبــد . مغفــول شــدن هویــت فرهنگــی - ملــی 
جامعــه، نقطــه آغازیــن آســیب دیدگــی اجتماعــی اســت. هــرگاه 
نظام شــخصیتی جامعه هویت فرهنگی - ملی خود را فراموش 
کنــد و تبــار اجتماعــی  و تاریخــی خــود را از دســت بدهــد، آســیب 
اجتماعــی بــر بنیان هــای اصلــی جامعه متصــور می شــود؛ جامعه 
هویــت،  کــه  می شــود  اجتماعــی  آســیب دیدگی  دچــار  زمانــی 
کنــد. در ایــن شــرایط نهادهــای  گــم  مفاخــر و مآثــر خــودش را 
کارکردهــای خــود را از دســت می دهنــد  اجتماعــی بــه تدریــج 
ــه  ک ــاری  ــد بیم ــد؛ مانن ــد می گردن ــدگاری ناکارآم ــود مان ــا وج ــا ب ی
تــوان و ظرفیــت الزم بــرای تــالش و کوشــش را از دســت می دهــد 
ــت  ــی و عمومی ــأس اجتماع ــی، ی ــیب دیدگی اجتماع ــانه آس .نش
گرفتــاری روحــی  کارکــردی جامعــه اســت؛  ناتوانــی نظام هــای 
ــا امیــدی عمومیــت یافتــه، خالقیــت نظــام  و فکــری و یــأس و ن
شــخصیت را مانــع می شــود و در مقابــل وابســتگی فکری درونــی 
هویــت  شــکل گیری  در  زنــد.  مــی  دامــن  را  شــخصیت  نظــام 
 اجتماعــی جامعــه بــه جــز مآثــر و مفاخــر و تبــار اجتماعــی جامعــه
دو عنصــر دیگــر از جملــه نظــام تعلیــم و تربیــت و تفکــر و اندیشــه 
نخبــگان جامعــه ماهیت ســاز هســتند. پویایی هویــت اجتماعی 
و  تعلیــم  نظــام  اجتماعــی،  آســیب دیدگی  از  جلوگیــری  بــرای 
تربیــت خــالق و توانــا و نیــز وجــود نخبــگان کار آمد و دانــا در نظام 
فرهنگــی، نظــام سیاســت و نظــام اقتصــاد جامعــه را نیــاز دارد . از 
ایــن رو جوامــع غیربوم گــرا بــرای نفــوذ اجتماعــی در اجتماعــات، 
کــرده  هــدف عناصــر اصلــی هویــت اجتماعــی را هدف گــذاری 
و بــا برنامه ریــزی ســعی در تخریــب هویــت اجتماعــی بوم گــرا 
کــردن هویــت اجتماعــی جدیــد دارد. بــه تحقیــق  و جایگزیــن 
ــی و  ــت پویای ــی خالقی ــده توانای ــن ش ــی جایگزی ــت اجتماع هوی
تقابــل صحیــح را از دســت مــی دهــد و ایــن امــر مطلــوب جوامــع 
ــژه  ــی و به وی ــی اجتماع ــیطره فرهنگ ــوذ و س ــرای نف ــرا ب غیربوم گ

اقتصــادی اســت.

     یادداشت اجتماعی

گشــت امنیــت اخالقــی بــا تاییــد فعالیــت  کشــور   وزیــر 
و  دارد  زیــادی  وســعت  اخالقــی  امنیــت  گشــت  گفــت: 
گرفتــه  ــا بدپوششــان مــورد توجــه خــاص قــرار  برخــورد ب
گردهمایــی  اســت. عبدالرضــا رحمانی فضلــی در حاشــیه 
کشــور  پلیس هــای سراســر  معاونــان  و  روســا  سراســری 
گشــت امنیــت  بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران دربــاره 
ح شــد، نبــود.  کــه مطــر ع آن گونــه  گفــت: موضــو اخالقــی 
تقویــت ایــن نیروهــا و اســتفاده از تــوان نیروهــای پلیــس 
در زمــان اســتراحت بــرای برقــراری هــر چــه بیشــتر امنیت 
کار نیــروی انتظامــی قــرار  کــه در دســتور  ــود  برنامــه ای ب
داشــت و بــه آن توجــه ویــژه شــده بــود؛ امــا بــا توجــه بــه 
کــه از حضــور نیروهــای امنیــت اخالقــی در معابــر  اخبــاری 
امنیــت اخالقــی، به ویــژه  تهیــه و منتشــر شــد، بحــث 

ــد. ــی ش کج فهم ــار  ــان دچ ــا بدپوشش ــورد ب برخ
   امنیت اجتماعی

ح، امنیــت اجتماعــی را دربرمی گیــرد و  وی افــزود: طــر
ــا حضــور نیروهــای امنیتــی موافــق  شــورای تامیــن نیــز ب
کــه بــه وجــود آمــد  اســت؛ امــا بــا توجــه بــه برخوردهایــی 
ح در شــورای اجتماعــی  قــرار اســت چگونگــی اجــرای طــر
گرفتــه  کار در نظــر  ح شــود و بــرای آن، ســاز و  نیــز مطــر

شــود. 
کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس یکــی از ارکان و  وزیــر 
اخالقــی  امنیــت  بحــث  در  کــه  اســت  ســازمان هایی 
دخیــل اســت، افــزود: بــا توجــه بــه برخــورد تنگاتنــگ 
بــا  برخــورد  توانایــی  شــهروندان،  بــا  پلیــس  مامــوران 
هنجارشــکنان بــرای پلیــس بیشــتر فراهــم می شــود؛ از 

ایــن رو اســتفاده از تــوان اســتراحتی پرســنل ناجــا بــا ســاز 
کار از قبــل تعییــن شــده نیــز وجــود دارد. رحمانی فضلی  و 
در ادامــه در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری دربــاره اجــرای 
نیــز  بین المللــی  نمایشــگاه  محــدوده  در  نمایشــگاه ها 
ــزاری نمایشــگاه  کشــور از برگ ــر  ــوان وزی ــه عن ــا ب گفــت: م
و ایجــاد ترافیــک در محــدوده اتوبــان چمــران راضــی 
نیســتیم. خوشــبختانه بــا اســتقبال خــوب شــهروندان 
کتــاب بــه مجموعــه شــهر آفتــاب  از انتقــال نمایشــگاه 
امیدواریــم بقیــه نمایشــگاه ها نیــز در ایــن محــدوده اجــرا 

ــد. ــل آی ــه عم ــری ب ــک جلوگی ــروز ترافی ــا از ب ــود ت ش

  انتقال مواد مخدر
دربــاره  بــه ســوال خبرنــگاری  پاســخ  در  ادامــه  در  وی 
طریــق  از  منجنیــق  وســیله  بــه  مخــدر  مــواد  انتقــال 
این طــور  گفــت:  کشــور  داخــل  بــه  شــرقی  مرزهــای 
ــی و اســتقرار  ــا تقویــت مرزبان ــوده؛ ام اتفاقــات همیشــه ب
ایســتگاه های مرزبانــی در محل هــای پرخطــر، ترانزیــت 
مــواد مخــدر از طریــق منجنیــق را بــه حداقــل رســانده 

اســت. 
کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه انتخاباتــی  وزیــر 
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  گذاشــته ایم،  ســر  پشــت  را  امــن 

شــورای  مجلــس  انتخابــات  شــدن  دومرحلــه ای 
اســالمی، هیــچ مــورد امنیتــی خاصــی، چــه در مرزهــا و 
گــزارش نشــد و همــکاران مــن یکــی از  چــه در پایتخــت، 
کردنــد. آرام تریــن و بهتریــن انتخابــات ممکــن را برگــزار 

  اقتصاد مقاومتی
مبنــی  امســال  شــعار  تحقــق  دربــاره  رحمانی فضلــی 
امنیــت  بحــث  گفــت:  نیــز  مقاومتــی«  »اقتصــاد  بــر 
داخلــی و افزایــش ضریــب ایمنــی، باعــث رغبــت بیشــتر 
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی بــرای ســرمایه گذاری 
بــا تقویــت  ایــن رو ســعی داریــم  از  کشــور می شــود؛  در 
بــرای  را  ســرمایه گذاران  رغبــت  کشــور،  امنیتــی  تــوان 

دهیــم. آفزایــش  ســرمایه گذاری  افزایــش 
 وی دربــاره فعالیــت تاالرهــا و باغ هــای اطــراف تهــران 
بــه برگــزاری جشــن های مختلــف می کننــد  اقــدام  کــه 
گفــت: قانــون هیــچ محدودیتــی نــدارد؛ نیــروی انتظامــی 
برخــورد  اســالمی  شــئونات  خــالف  عمــل  گونــه  هــر  بــا 
می کنــد. فعالیــت بــاغ ـ تاالرهــا زیــر ذره بیــن پلیــس اســت 

و قطعــا بــا هنجارشــکنی ها برخــورد می شــود.
   درگیری های قومی - قبیله ای

قبیلــه ای   - قومــی  درگیری هــای  دربــاره  کشــور  وزیــر 
گفــت: مــا در  کشــور نیــز  در شــهرهای جنوبــی و غربــی 
کشــور درگیــری قومــی - قبیلــه ای نداریــم؛ اختالفــات 
گاه بــه دعواهــای خانوادگــی کشــیده می شــود  خانوادگــی 
کــه برخــورد بــا ایــن دعواهــا، به فرمانــداران و اســتانداران 
آن هــا  جنجال آفرینــی  از  داریــم  ســعی  و  شــده  گوشــزد 

کنیــم. جلوگیــری 

کشور خبر داد: وزیر 

گشت نامحسوس را تایید می کنم حضور 

رییــس ســازمان بهزیســتی از انجــام غربالگــری اوتیســم 
گفــت: در حــال  کشــور در ســال ۹۵ خبــر داد و  در سراســر 
در  اوتیســم  دارای  افــراد  از  نگهــداری  مرکــز   ۵6 حاضــر 
بندپــی  محســنی  انوشــیروان  می کننــد.  فعالیــت  کشــور 

در همایــش اوتیســم )۳+20( بــا اشــاره بــه 
در  تخصصــی  و  علمــی  مداخلــه  اهمیــت 
گــر رونــد مداخــالت  زمینــه اوتیســم افــزود: ا
در زمینــه اوتیســم بــه موقــع انجــام نشــود 
ایــن اختــالالت بــه ســمت معلولیــت ذهنــی 
پیــش مــی رود. رییــس ســازمان بهزیســتی بــا 
ــددکاری  ــی و م ــات توانبخش ــر اقدام ــد ب کی تا

در زمینــه اختــالف اوتیســم ادامــه داد: شناســایی و مداخلــه 
بــه موقــع در ایــن اختــالل می توانــد فــرد را بــه چرخــه زندگــی 
اجتماعــی برگردانــد. علــم مــا دربــاره اوتیســم بســیار جــوان 
اســت و در ایــن زمینــه انجمــن اوتیســم، جامعــه را حســاس 
کــرد: بهزیســتی از ســال ۱۳7۹  کــرده اســت. وی اضافــه 
کــرده اســت و در ایــن زمینــه  بــه اختــالل اوتیســم ورود 

کــه از جملــه می تــوان  بررســی هایی را انجــام داده اســت 
موقــع  بــه  تشــخیص  حساس ســازی،  راهبــرد   ۴  بــه 
ــرد. همچنیــن  ک مداخــالت علمــی و توانمندســازی اشــاره 
در ســال ۹۵ تعــداد ۵ اســتان از جملــه خوزســتان، خراســان 
کرمــان و همــدان غربالگــری را آغــاز  رضــوی، 
 2۴ بــه  تعــداد  ایــن   ۹۳ ســال  در  و  کردنــد 
ســال ۹۵  بــرای  امیدواریــم  رســید.  اســتان 
کشــور غربالگــری را انجــام دهیــم؛  در همــه 
زیــرا رونــد ایــن اختــالل رو بــه افزایــش اســت. 
کــرد: اختــالل  محســنی بندپــی خاطرنشــان 
ــایی  ــل شناس ــالگی قاب ــدود دو س ــم ح اوتیس
اســت و پــدر و مــادر بهتــر از یــک متخصــص می تواننــد ایــن 
اختــالل را در فرزنــد خــود تشــخیص دهند. رییس ســازمان 
کشــور  بهزیســتی بــا اشــاره بــه وجــود ۵6 مرکــز در سراســر 
کــرد: 2 هــزار و  کیــد  بــرای مراقبــت از افــراد دارای اوتیســم تا
کــز بــه صــورت روزانــه  کــودک دارای اوتیســم در ایــن مرا  ۵0

مراقبــت و توانمندســازی می شــوند.

رییــس ســازمان غــذا و دارو دربــاره چگونگــی قیمــت دارو در 
ــبرد  ــت پیش ــان جه ــارد توم ــی 2000 میلی ــال ۹۵، از پیش بین س
گروه هــای زیــادی از بیمــاران خبــر  حمایت هــای دارویــی بــرای 
داد و همچنیــن بــر ادامــه سیاســت های وزارت بهداشــت در 

زمینــه کنتــرل قیمــت دارو و کاهــش هزینه هــای 
کــرد. دکتــر رســول  کیــد  مــردم در ایــن حــوزه تا
دینارونــد دربــاره وضعیــت دارو در ســال جــاری و 
بودجــه ســازمان غــذا و دارو در ایــن زمینــه گفت: 
کــه در ســال ۹۵ جهــت حمایــت  میــزان اعتبــاری 
صعب العــالج  و  خــاص  بیمــاران  داروهــای  از 
گذشــته  ســال  انــدازه  بــه  شــده،  پیش بینــی 

اســت. 
وی بــا اشــاره بــه بودجــه ســال ۹۵ افــزود: طبــق بودجــه امســال 
ســازمان غذا و دارو دارای دو ردیف بودجه ای اســت که این دو 
ردیــف جمعــا حــدود 2000 میلیــارد تومــان بــوده و بــرای حمایــت 
گــروه زیــادی از  از داروهــای بیمــاران خــاص، صعب العــالج و 
گرفتــه شــده اســت؛ یعنــی در ســال آینــده نیــز  بیمــاران در نظــر 

کــه در ســال ۹۴ اختصــاص داده شــده بــود، بــرای مــا  مبلغــی 
گرفتــه شــده اســت. دینارونــد دربــاره چگونگــی قیمــت  در نظــر 
کان  کمــا گفــت: در وزارت بهداشــت،  دارو در ســال جــاری نیــز 
ادامــه  دارو  قیمــت  زمینــه  در  را  گذشــته  سیاســت های ســال 
می دهیــم. بــر ایــن اســاس امســال نیــز بحــث 
کنتــرل قیمــت دارو وجــود دارد. ایــن سیاســت 
دربــاره واردات ســختگیرانه بــوده و بــه ســمت 
دربــاره  کــه  در حالــی  مــی رود؛  قیمــت  کاهــش 
داروهــای تولیــد داخــل، سیاســت کنتــرل قیمــت 
ــد آســیب نبینــد، پیــش ــه تولی ک ــه ای  گون ــه   را ب

 می بریم.
بنابرایــن  کــرد:  کیــد  تا مجــددا  دارو  و  غــذا  ســازمان  رییــس   
گذشــته وزارت بهداشــت در زمینــه دارو  سیاســت های ســال 
دارو  قیمــت  کنتــرل  ماننــد  و مباحثــی  دارد  ادامــه  همچنــان 
کاهــش هزینه هــای دارویــی بیمــاران را پیــش می بریــم. از  و 
طرفــی ممکــن اســت قیمــت داروهــای زیــان ده نیــز ماننــد ســال 

گذشــته اصــالح شــود.

7اجتماعی دوشنبـــــه  20 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 149ناوبران تاکسی، سفیران شهرداری ســـــال دوم       ݡسݒ

پاسخ رییس سازمان غذا و دارو 

گران می شود؟ دارو امسال 
رییس سازمان بهزیستی خبر داد:

انجام غربالگری اوتیسم در سال ۹۵

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ثبت   18 بخش  در  واقع   4/351 پالک  شماره  کارگاه  یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
یان ثبت است و رای  زند حسن در جر ونده ثبتی بنام محمد امیدیان فر اصفهان که طبق پر
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف   1394/11/08 مورخ   27119 شماره 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
د  ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو شر
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون  اولیه  پالک اصلی فوق قانونی نبو
یخ 1395/03/20  د ملک مرقوم در تار ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و  وز ساعت 9 صبح در محل شر ر
ین  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور وز وساعت مقر ین اخطار میگردد که در ر مجاور
د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و 
ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  وز  ر سی  تا 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  مدت یک ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  این منطقه تسلیم  به  و  اخذ  را  دادخواست 
یخ انتشار : 95/2/20شماره : 3422/  رات ادامه خواهد داد. تار عملیات ثبتی را با رعایت مقر

ق اصفهان حسین هادیزاده م الف رئیس اداره ثبت شر
د اختصاصی آگهی تحدید حدو

پالک  از  شده  وز  مفر فرعی   3399 پالک  شماره  یکبابخانه   ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
ونده ثبتی بنام آقای عباسعلی صفری  10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است و رای های  شماره  زندان عبداله و محمد زمان  در جر و خانم شهناز باقری فر
طرف  از   1394/11/03 مورخه   139460302027026772 و   139460302027026768 های 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر  سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر
ده است  نبو قانونی  اولیه  پالک اصلی فوق  د  اینکه تحدید حدو به  با توجه  و  گردیده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
وع  وزدوشنبه  ساعت 9 صبح در محل شر یخ 1395/03/18 ر د ملک مرقوم در تار تحدید حدو
وز  ین اخطار میگردد که در ر و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور وساعت مقر
وز پذیرفته خواهد شد و طبق  د تا سی ر یخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدو قانون ثبت از تار
یخ تسلیم اعتراض به  ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تار
د را  این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند 
تسلیم  منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی  و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به 
رات ادامه خواهد  نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد و  یخ انتشار : 95/02/20شماره : 3554/ م الف حسین هادیزاده ر داد. تار

ق اصفهان  امالک منطقه شر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

پالک  از  شده  وز  مفر فرعی   3012 پالک   شماره  یکبابخانه   ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
د صادقی  ونده ثبتی بنام آقای مسعو 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است و رای شماره 139460302027024418 مورخه 1394/10/06  زند باقر در جر فر
از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم  فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر
ده  د اولیه  پالک اصلی فوق قانونی نبو صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو
نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است 
صبح   9 ساعت  وزدوشنبه   ر  1395/03/18 یخ  تار در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  متقاضی 

ین اخطار  وع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور در محل شر
صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  ر  مقر وساعت  وز  ر در  که  میگردد 
وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام  از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و  و گواهی طرح دعوی خو
یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
یخ انتشار : 95/2/20 شماره : 3863/ م الف حسین  رات ادامه خواهد داد. تار رعایت مقر

ق اصفهان  ییس ثبت اسناد و امالک منطقه شر هادیزاده ر
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980350601189شماره  ونده:  پر 9510100350601254شماره  ابالغیه:  شماره 
دخانه و حمید  و در یخ تنظیم: 1395/02/11 خواهان زهرا زارع چاوشی گو شعبه: 941335 تار
و  دخانه  و در گو چاوشی  زارع  رضا  محمد  و  دخانه  و در گو چاوشی  زارع  ربابه  و  چاوشی  زارع 
دخانه با وکالت آقای امیر حسین مظاهری دادخواستی به طرفیت  و در علی زارع چاوشی گو
خوانده حسن جناب به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و دستور موقت و الزام به تنظیم 
اثبات مالکیت )مالی غیر منقول(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  و  سند رسمی ملک 
شهرستان  حقوقی  عمومی  6دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
– ساختمان دادگستری کل  – خ شهید نیکبخت  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
ثبت   9409980350601189 کالسه   به  و  ارجاع   220 شماره  اتاق  طبقه2  اصفهان-  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/18 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  المکان بو
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  کثیراالنتشار آگهی می شو
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4178/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6  مقر

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980350601084شماره  ونده:  پر 9510100350601252شماره  ابالغیه:  شماره 
زارعی  ایلیا  نمایندگی  به  مسکن  بانک  خواهان   1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  941213 شعبه: 
وه  به خواسته مطالبه  ز دادخواستی به طرفیت خواندگان احمد احمدیان و مهران قاسمی ر
وجه بابت ... و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته   تقدیم دادگاه 
6دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
کالسه   به  و  ارجاع   220 شماره  اتاق  طبقه2  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
9409980350601084 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/17 و ساعت 11:00تعیین 
وکیل  خواست  در  و  احمدیان  احمد  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا خوانده  د  آگهی می شو کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور 
نشانی کامل  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  فوق   پس 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در خو
گردد.شماره: 4173/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980351100969شماره  ونده:  پر 9510100351101127شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/06 خواهان حسین لطیفی خوراسگانی دادخواستی  شعبه: 941062 تار
و  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  عباسپور  اصغر  علی  خوانده  طرفیت  به 

دادگاه  تقدیم  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
11دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
کالسه   به  و  ارجاع   356 شماره  اتاق  طبقه3  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
9409980351100969 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/19 و ساعت 10:30تعیین 
دن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73  شده است. به علت مجهول المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4168/م الف منشی شعبه  یافت و در وقت مقر در

11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980350700367شماره  ونده:  پر 9510100350700884شماره  ابالغیه:  شماره 
بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  و  پیر  1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  940428 شعبه: 
ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  حسین  زند  فر وزی  نور غالمرضا  آقای  علیه  محکوم  به 
و   9510090350700209 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  چون  گردد  می 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970350701575 مربوطه  دادنامه  شماره 
یال  ر  6/945/490 و  وکیل  الوکاله  6/352/392حق  و  خواسته  اصل  یال  ر  214/683/000
به  چک  برگ  )یک  رسید  سر  از  چک  وجه  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  ینه  هز
دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  طلب  بقی  ما  و  سپه(  بانک  عهده   94/7/4-739770 شماره 
)94/5/5( تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی 
یال  بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 10734150 ر
بابت حق االجراء در حق صندوق دولت با رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی است شده اید 
ید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در  وز از انتشار این آگهی مهلت دار ظرف ده ر
ینه اجرایی  رات نسبت به وصول مطالبات با هز غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقر
د. شماره : 4164/ م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی  اقدام خواهد نمو

حقوقی شهرستان اصفهان – احمد رضا حق شناس
گهی احضار آ

شماره   9509980358300092  : ونده  پر شماره   9510460358300002 خواست:  در  شماره 
ونده کالسه 950097 شعبه چهارم  یخ تنظیم : 1395/02/01 در پر بایگانی شعبه : 950097 تار
پرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بانک انصار شکایتی علیه آقای ناصر میر دائر  باز
د که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده ، نظر به  بر صدور چک بالمحل مطرح نمو
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
یخ نشر آگهی ظرف مدت  د تا متهم از تار در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شو
د جهت پاسخگویی به اتهام  یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خو
اتخاذ  د حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی  از خو و دفاع  وارده 
پرسی دادسرای عمومی و انقالب  د/ . شماره : 4132/ م الف دفتر شعبه چهارم باز خواهد نمو

اصفهان
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980353500458شماره  ونده:  پر 9510100353500768شماره  ابالغیه:  شماره 
متهم  علیه  شکایتی  ساجد  محمد  اقای  شاکی   1395/02/12 تنظیم:  یخ  تار  941146 شعبه: 
یا عمل منافی عفت  وع  رابطه نامشر با موضوع  زند سید مجید  سید محمد رضا حسینی فر
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زنا(   از  )غیر 
رسیدگی به شعبه 109دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق(  واقع در اصفهان 
طبقه3  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980353500458 کالسه   به  و  ارجاع   321 شماره  اتاق 
متهم   دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و   1395/03/22 آن 

و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   خواست  در  و 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    تا  د  شو می  آگهی 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4125/م  د در وقت مقر اعالم نشانی کامل خو
جزایی   109( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   109 شعبه  کیفری  دادگاه  دفتر  مدیر   الف 

سابق(
آگهی ابالغ

بایگانی  9409980350100897شماره  ونده:  پر 9510100350100986شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/11 خواهان امیر حسین حاجی هاشمی دادخواستی  شعبه: 941049 تار
به طرفیت خوانده سید مصطفی سید صالحی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  اصفهان نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
وقت  که  گردیده  ثبت   9409980350100897 کالسه   به  و  333ارجاع  شماره  اتاق  طبقه3 
دن  رسیدگی آن 1395/04/15 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده  پس  د  می شو
ر فوق جهت   و در وقت مقر یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  نشانی کامل خو
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4133/م 

زانه سلیمانی حقوقی شهرستان اصفهان - فر
گهی ابالغ آ

بایگانی  9509980354000007شماره  ونده:  پر 9510100354000837شماره  ابالغیه:  شماره 
یان دادخواستی  ز در یخ تنظیم: 1395/02/13 خواهان / شاکی شهناز گو شعبه: 950183 تار
های  دادگاه  تقدیم  تلفنی  مزاحمت  خواسته  به  حجازی  محسن  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 114دادگاه کیفری  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
– خ شهید نیکبخت  دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
کالسه   به  و  347ارجاع  شماره  اتاق  طبقه3  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
10:00تعیین  9509980354000007 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/23 و ساعت 
دن خوانده / متهم  و در خواست خواهان / شاکی  و  شده است. به علت مجهول المکان بو
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
د تا خوانده / متهم  پس  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در
4414/م الف متصدی امور دفتری شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی 

سابق( – علی کیانی
گهی ابالغ آ

بایگانی  9509980351300057شماره  ونده:  پر 9510100351301333شماره  ابالغیه:  شماره 
به  دادخواستی  منش  بختیاری  عباس  خواهان   1395/02/13 تنظیم:  یخ  تار  950060 شعبه: 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  کاشی   اصغر  و  مطاع  مرتضی   / خوانده  طرفیت 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  شهرستان اصفهان نمو
– ساختمان دادگستری کل  – خ شهید نیکبخت  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
ثبت   9509980351300057 کالسه   به  و  206ارجاع  شماره  اتاق  طبقه2  اصفهان-  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/13 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خواندگان و در خواست خواهان /  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  المکان بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان   تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4409/م الف دادگاه حقوقی شعبه 13  وقت مقر

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



 حقوق مالی همسایه 
را بپردازید!)2(

صاحــب منــزل بــاور نمى كــرد علــى علیــه الســام ایــن 
گفــت: مــن هــم خــدا و موســى بــن  معاملــه را بكنــد. 
در  را  خانــه  فروختــم  كــه  مى گیــرم  گــواه  را  عیســى 

مقابــل آن بــاغ .
كــه در خانــه  كــرد بــه مــردى  علــى علیــه الســام  رو 
بــه عنــوان همســایگى مى نشســت. فرمــود: منــزل را 
كــن؛ خداونــد بــه تــو بركــت  بــه رســم مالكیــت تصــرف 
دهــد حــال بــاد بــر تــو. در ایــن هنــگام، صــداى اذان 
كردنــد بــراى انجــام فریضــه  بلنــد شــد. همــه حركــت 
نمــاز مغــرب و عشــاء. نمــاز را بــا پیغمبــر صلــى اهلل 
كســى بــه منــزل  علیــه و آلــه و ســلم خواندیــم. هــر 
خــود رفــت. فــردا پــس از نمــاز صبــح پیغمبــر صلــى 
اهلل علیــه و آلــه و ســلم مشــغول تعقیــب بــود؛ حالــت 
گشــت. جبرییــل نــازل  وحــى بــر آن جنــاب عــارض 
ــرد و  ك ــه اصحــاب  ــان وحــى، روى ب شــد. پــس از پای
كدامیــک از شــما دیشــب عمــل نیكــى انجــام  فرمــود: 
گوییــد یــا مــن بگویــم ؟ علــى  داده ایــد؟ خودتــان مــى 
كــرد: شــما بفرماییــد. پیغمبــر  علیــه الســام  عــرض 
صلــى اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمــود: اینــک جبرییــل 
گذشــته علــى بــن  كــه شــب  گفــت  بــر مــن نــازل شــد، 
انجــام  پســندیده اى  كار  الســام  علیــه  ابی طالــب 
ــوان  ــوره را بخ ــن س ــت ای گف كار؟  ــه  ــیدم چ داد. پرس
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم و اللیــل اذا یغشــى و النهــار 
ــه فامــا مــن اعطــى و اتقــى و  ــه ایــن آی ــا ب ــى ت اذا تجل

ــا آخــر ســوره . صــدق بالحســنى فســنیره للیســرى ت
كــرد و فرمــود: تــو تصدیــق بــه بهشــت  رو بــه علــى 
كــردى و خانــه را بــه آن مــرد بخشــیدى و بســتان 
كــرد: بلــى. فرمــود: ایــن ســوره  خــود را دادى؟ عــرض 
كــرد؛ پیشــانى او  دربــاره ات نــازل شــد. آنــگاه حركــت 
گفــت: مــن بــرادر تــو هســتم و تــو بــرادر  را بوســید و 

مــن.
 ساعت های هوشمند آینده 

دو صفحه نمایش دارند؟

كار  كــه یــک جــای  كرده ایــم  بســیاری از مــا حــس 
مــدام  انــگار  مى لنگــد.  هوشــمند  ســاعت های 
باحالــى  اون  »بــه  بزنیــم  فریــاد  مى خواهیــم 
اینكــه  خــوب  نیســت«.خبر  مى كــردم  فكــر  كــه 
اســتفاده  و  دانشــمندان  تحقیقــات  لطــف  بــه 
مغناطیســى  و  صنعتــى  چســب های  نــوار  از 
 Doppio اســت.  شــده  ســاخته   »Doppio« 
كــه بــه شــیوه ای جدیــد  ســاعت هوشــمندی اســت 
ایــن دســتگاه ها چیــز جذاب تــری  از  ســعى مى كنــد 

بســازد. چطــور؟ بــا وجــود دو صفحه نمایــش.
از  تــدی ســید  از همــكاری میــان  ایــده جدیــد  ایــن 
كلگــری، شــینگ دانــگ ینــگ از دانشــگاه  دانشــگاه 
دارتمــوث و دنیــل ووگل از دانشــگاه واترلــو بــه وجــود 
ایــن  از  اولیــه  نمونــه  یــک  محققــان  ایــن  آمــده. 
دوگانــه  لمســى  صفحه نمایش هــای  بــا  ســاعت ها 
ــه یكــى از آن هــا  ك ســاخته اند. صفحه نمایش هایــی 
ــر روی مــچ قــرار دارد  كــه ب بــه ســادگى از آن دیگــری 
ــود. ــده ش ــراف چرخان ــه اط ــد ب ــى توان ــده و م ــدا ش ج
گرچــه در ایــن حــوزه پیــش از ایــن هــم تجربیاتــى 
وجــود داشــته، امــا تــا بــه حــال ایــن ایده هــا بــه مرحلــه 
اســت.  نرســیده  عمــده  تولیــد  و  شــدن  كاربــردی 
ایــده جدیــد چطــور مى توانــد  حــال بایــد دیــد ایــن 
و  دهــد  تغییــر  را  هوشــمند  ســاعت های  جهــان 
 چطــور از آن هــا دســتگاه های هوشــمند جذاب تــری

 بسازد.

گوناگون 

 دستگیری بازیگران 
در پارتی شبانه باغ سعادت آباد

پرونــده شــركت 7 بازیگــر زن و مــرد، یــک خواننــده 
ح پایتخــت  سرشــناس و یــک فوتبالیســت تیــم مطــر
ــاد  ــرای ارش ــه دادس ــاد ب ــعادت آب ــبانه س ــى ش  در پارت
سرشــناس  متهمــان  ایــن  همــه  شــد.  داده  ارجــاع 
بررســى  از  پــس  تــا  هســتند  آزاد  وثیقــه  باســپردن 
دادســرای  ویــژه  بازپــرس  ســوی  از  پرونده شــان 
ویــژه  مجتمــع  در  كیفرخواســت  صــدور  و  ارشــاد 
شــب  ركنــا،  گــزارش  بــه  شــوند.  كمــه  محا ارشــاد 
گذشــته در باغــى 40 هــزار متــری در  جمعــه هفتــه 
بــود  برپــا  مختلطــى  پارتــى  ســعادت آباد  منطقــه 
كــه بــه دلیــل ســر و صــدای زیــاد آن همســایه ها در 
تمــاس بــا پلیــس 110 آنــان را در جریــان قــرار دادنــد 
و مامــوران نیــز وقتــى در مراجعــه بــه ایــن بــاغ خــودرا 
ــر پارتــى پــر از مشــروبات الكلــى و مــواد مخــدر  در براب
ــه  ــه بیشترشــان ب ك ــد، همــه شــركت كنندگان را  دیدن
دلیــل مصــرف مشــروبات الكلــى و انــواع مــواد مخــدر 
عــادی  مــاری جوانــا در شــرایط  و  اســید  كوكاییــن، 

كردنــد. بازداشــت  نبودنــد 
ــز  ــان متمرك وقتــى تجســس ها روی ایــن مــردان و زن
 7 بــا  شــركت كنندگان  بیــن  در  تحقیــق  تیــم  شــد 
بازیگــر سرشــناس، یــک خواننــده و یــک فوتبالیســت 
ــه رو شــدند. در بیــن بازیگــران،  ح پایتخــت روب مطــر
4نفــر زن و 3 نفــر مــرد بوده انــد و عجیــب اینكــه 3 
شــبانه  پارتــى  ایــن  در  همسرانشــان  بــا  بازیگــر  زن 
حضــور داشــتند. پرونــده پــس از تحقیقــات ابتدایــی 

بــه دادســرای ارشــاد ارجــاع داده شــد.

 اعترافات قاتل ستایش 
به جرایمش

ابوالقاســم مرادطلــب، دادســتان عمومــى و انقــاب 
ورامیــن  درخصــوص آخریــن وضعیــت پرونــده جــوان 
متهــم بــه قتــل دختــر 6ســاله افغانســتانى بــه نــام 
گفــت: روز شــنبه ۱۸ اردیبهشــت، نظریــه  ســتایش 
رســیدگى كننده  شــعبه  بــه  اجتماعــى   مــددكاری 

در دادسرا واصل شد.  
وی افــزود: در حــال حاضــر شــعبه بازپرســى منتظــر 
تشــخیص  پلیــس  از  بایــد  كــه  اســت  جوابیــه ای 
بــه محــض  كــه  مــا برســد  بــه دســت  ناجــا  هویــت 
در  رســیدگى اش  پرونــده  جوابیــه  ایــن  رســیدن 

رســید.  خواهــد  پایــان  بــه  دادســرا 
نظریــه  در  كــه  مــواردی  درخصــوص  مرادطلــب   
اســت شــده  اشــاره  آن  بــه  اجتماعــى   مــددكاران 
وضعیــت  بــه  اجتماعــى  مــددكاری   نظریــه  گفــت: 
زندگــى متهــم پرداختــه و شــخصیت و زمینه هــای 
ارتــكاب  ســمت  بــه  را  متهــم  كــه  را  خانوادگــى 
قــرار  بررســى  مــورد  داده،  ســوق  جنایــت   ایــن 

مى دهد. 
اجتماعــى  مــددكاران  ایــن نظریــه،  در  افــزود:   وی 
و  شــده  بــزرگ  آن  در  متهــم  كــه  محیطــى  نقــش 
همچنیــن وضعیــت شــخصیتى و خانوادگــى متهــم 
محیــط،  اثرگــذاری  میــزان  تــا  مى كننــد  بررســى  را 
ع ایــن  خانــواده و دوســتان و آشــنایان متهــم در وقــو

كننــد.   ارزیابــی  را  جنایــت 
گفــت: البتــه   دادســتان عمومــى و انقــاب ورامیــن 
ایــن نظریــه در رونــد قضایــی تاثیــری نــدارد؛ بلكــه 
قــرار  كــه  محكمــه ای  قضــات  تــا  مى شــود  باعــث 
كننــد، شــناخت بهتــری از  كمــه  اســت متهــم را محا

متهــم داشــته باشــند.  
رســانه ها  بعضــى  اینكــه  خصــوص  در  مرادطلــب 
بخشــى از اعترافــات متهــم را در جلســه دفــاع آخــر 
ــه  ــا در آن جلســه متهــم ب ــه آی ك ــد  ــرده بودن ك منتشــر 
ســاله   6 دختــر  ایــن  بــه  تجــاوز  و  تعــرض  ارتــكاب 
كــه  گفــت: البتــه آن چیــزی  كــرده یــا خیــر  اعتــراف 
كردنــد اعترافــات متهــم  رســانه ها در آن روز منتشــر 
مــددكاران  جوابیــه  از  بخش هایــی  بلكــه  نبــود؛ 

بــود.  اجتماعــى 
 وی افــزود: البتــه متهــم در تمــام فراینــد بازپرســى 
از  هیچكــدام  دادســرا  در  پرونــده  بــه  رســیدگى  و 
ــراف  ــا اعت ــه آن ه ــه هم ــرده و ب ــكار نك ــش را ان جرایم

كــرده اســت.   و اقــرار 
دادســتان عمومــى و انقــاب ورامیــن افــزود: متهــم 
كــه در  را  مــواردی  ع قتــل و هــم ســایر  هــم موضــو
درخصــوص  و  نكــرده  انــكار  دارد،  وجــود  پرونــده 
كــه براســاس قانــون  همــه مــوراد اعتــراف دارد. البتــه 
ع تعــرض و تجــاوز  درخصــوص رســیدگى بــه موضــو
خــودش  كیفــری  دادگاه  بایــد  دختربچــه  ایــن  بــه 
دادســرا  صاحیــت  در  زیــرا  كنــد؛  تصمیم گیــری 

نیســت.  
مرادطلــب در خاتمــه در بــاره اینكــه آیــا ایــن هفتــه 
كیفرخواســت از دادســرا بــه  ایــن پرونــده بــا صــدور 
گــر دوســتان  گفــت: ا دادگاه خواهــد رفــت یــا خیــر، 
بــه  مربــوط  جوابیــه  فرســتادن  در  گاهــى  آ پلیــس 
جوابیــه  ایــن  و  نكننــد  كنــدی  هویــت  تشــخیص 
بــه  رســیدگى  كارهــای  برســانند،  مــا  دســت  بــه  را 
كیفرخواســت  پرونــده در دادســرا تمــام شــده اســت و 
كیفــری ارجــاع داده خواهــد   نوشــته شــده و بــه دادگاه 

شد.
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محققــان در راســتای جســت وجوی درمانــى قطعــى بــرای 
را  قدرتمنــد  كــى  خورا مــواد  از  شــماری  آلزایمــر،  بیمــاری 
ایــن  از  بــه پیشــگیری  كــه مى تواننــد  كرده انــد  شناســایی 

كننــد. كمــک  بیمــاری 
مــواد  محققــان  گفتــه  بــه  وطــن،  كیمیــای  گــزارش  بــه 
بــه  مغــذی  مــواد  و  كســیدان  آنتى ا از  سرشــار  كــى  خورا

مى كننــد. كمــک  عقــل  زوال  از  پیشــگیری 
طبــق توصیــه محققــان انجمــن آلزایمــر آمریــكا، افــراد بایــد 
كــى تقویت كننــده مغــز، مصــرف  عــاوه بــر مصــرف مــواد خورا

كلســترول، قندهــای تصفیــه شــده و  چربی هــای اشــباع، 
كننــد. نمــک را نیــز محــدود 

ترانــس  چربی هــای  و  اشــباع  چربی هــای  حاضــر  حــال   در 
شــمار  بــه  مغــز  ســامت  بــرای  تهدیدهــا  بزرگ تریــن  از 
مى آینــد. مطالعــات نشــان داده انــد ریســک ابتــا بــه بیمــاری 
آلزایمــر در بیــن افــراد دارای رژیــم غذایــی بــا بیشــترین میــزان 
چربــی اشــباع، ۳ برابــر بیشــتر اســت و در افــراد مصرف كننــده 

چربی هــای ترانــس ایــن ریســک ۵ برابــر مى شــود.
كــه بــا تقویــت مغــز بــه مقابلــه بــا  كــى  در ادامــه بــه مــواد خورا

ــاره مى شــود. ــد، اش كمــک مى كنن آلزایمــر 
میوه های توتی

حــاوی  تمشــک  و  فرنگــى  تــوت  شــاه توت،  بلوبــری، 
كــه توانایی شــان در  كســیدان هســتند  ــادی آنتى ا ــر زی مقادی
ــا رادیكال هــای آزاد مضــر بــه  تقویــت قــدرت مغــز و مبــارزه ب
كــه بــدن انســان خــودش  اثبــات رســیده اســت. از آنجایــی 
كســیدان تولیــد نمى كنــد، الزم اســت آن را از طریــق  آنتى ا

كــى یــا مكمل هــا بــه دســت آورد. منابــع خورا
ماهی سالمون

ایــن ماهــى حــاوی بیشــترین میــزان اســیدهای چــرب ُامگا۳ 
بــدن خــودش  اســت.  مغــز مفیــد  بــرای  بســیار  كــه  اســت 
اســیدهای چــرب ُامــگا۳ را تولیــد نمى كنــد؛ از ایــن رو افــزودن 

كمــک مى كنــد.  آن بــه رژیــم غذایــی بــه تقویــت قــدرت مغــز 
كاهــش  كاهــش التهــاب  اســیدهای چــرب ُامــگا۳ موجــب 
ریســک بیمــاری قلبــى، بهبــود حافظــه و عملكــرد مغــز و 
ــا نوســانات اخاقــى و افســردگى مى شــود. مصــرف  ــه ب مقابل
یــا ســایر  گــرم( ماهــى ســالمون  كــم ۲ وعــده )۱۰۰  دســت 
تــن  ماهــى  هالیبــوت،  نظیــر  ُامــگا-۳  حــاوی  ماهى هــای 

خال مخالــى و ســاردین در هفتــه توصیــه مى شــود.
روغن زیتون

در ســال ۲۰۱۵، تیمــى از محققــان مركــز پزشــكى دانشــگاه 
راش آمریــكا برنامــه رژیــم غذایــی ای را بــرای كاهــش ریســک 
كردنــد. ایــن  ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر تــا ۵۳ درصــد طراحــى 
رژیــم موســوم بــه رژیــم MIND، شــامل مقــدار زیــادی مــواد 
قلــب  دوســتدار  و  مدیتر انــه ای  رژیــم  در  موجــود  كــى  خورا
اســت كــه موجــب كاهش ریســک بیماری آلزایمــر در بیماران 
مســن مى شــود. خاصیــت روغــن زیتــون تصفیه نشــده بــه 
دلیــل وجــود پلــى فنول هــای شــناور در آن اســت. مطالعــات 
كســیدان های بالقــوه موجــب  كــه ایــن آنتــى ا نشــان داده انــد 
آســیب  و  شــده  موش هــا  در  حافظــه  و  یادگیــری  بهبــود 

احتمالــى بــه مغــز را برمى گرداننــد.
کلم پیچ و اسفناج

كاهــش میــزان  مصــرف برگ هــای ســبز، ارتبــاط قــوی ای بــا 

كلم پیــچ و اســفناج از جملــه مهم تریــن  زوال عقــل دارد و 
ایــن  هســتند.  ســن  افزایــش  بــا  مقابله كننــده  ســبزیجات 
دو ســبزی سرشــار از فــوالت و B۶، دو ویتامیــن اصلــى در 
اثبــات  از مغــز هســتند. مطالعــات ســال ۲۰۱۳  محافظــت 
كــردن  ُكنــد  كــه مصــرف مكمــل ویتامیــن B  قــادر بــه  كردنــد 
رونــد چروكیدگــى منطقــه مغــز مرتبــط بــا بیمــاری آلزایمــر 
كلم پیــچ هــم حــاوی ۴۵ فاونوییــد متفــاوت اســت  اســت. 
ضدالتهابــی  ویژگى هــای  ســایر  و   K ویتامیــن  حــاوی  كــه 
كنــار فــوالت و B۶ یــک  كســیدانى اســت. B۱۲ در  و آنتى ا
از  امــا  هســتند.  آلزایمــر  بــا  مقابلــه  بــرای  ســه گانه  تركیــب 
كــه جــذب ویتامیــن B۱۲ از طریــق مــواد غذایــی  آنجایــی 
دشــوار اســت، مصــرف مكمل هــا مى توانــد بــه دســتیابی بــه 

كنــد. كمــک  میــزان مطلــوب 
شربت افرا

مطالعــه اخیــر منتشرشــده در ســال ۲۰۱۶ نشــان مى دهــد 
شــیره افــرا تاثیــرات مفیــدی در حفاظــت از ســلول های مغــز 
در مقابلــه بــا آســیب و صدمــه دارد. شــیره حاصــل از درخــت 
ــت  ــی اس ــالم و ضدالتهاب ــى س ــش از ۱۰۰ ویژگ ــاوی بی ــرا ح اف
مغــز  ســلول های  پیچیدگــى  درهــم  از  مانــع  مى توانــد  كــه 
كــه موجــب افزایــش ریســک  در یكدیگــر شــود؛ پدیــده ای 

آلزایمــر مى شــود. بیمــاری 

کی محافظت کننده از مغز  مواد خورا
لزایمر در برابر آ

ـــمـــاره 149 ســـــال دوم                ݡسݒ

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

الِه ِشفاء م َفَصّلِ فإّنَ ِفی الّصَ
ُ

قال النبی)ص(: ق

بر خیز و نماز به جا آور! پس همانا در نماز شفاست.
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اث شوم آمریکا در ویتنام م�ی

چهل سال پس از پایان جنگ ویتنام، مردم با معلولیت های ذه�ن و جسما�ن هنوز اثرات طوال�ن مدت 

عامل نارنجی را احساس می کنند.

عامل نارنجی )به انگلییس: Agent Orange(، نوعی سم قوی است که ارتش آمریکا میلیون ها گالن از آن 

ن بردن جنگل های پناهگاه ویت کنگ به کار برد. این ماده  را در جنگ ویتنام از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۱ برای از ب�ی
ن آثار مرگبار فراوا�ن به جا گذاشت که در  ن بردن جنگل های انبوه استوا�ی بر مردم ویتنام ن�ی عالوه بر از ب�ی

نسل های بعدی مردم مناطق سمپا�ش شده دیده می شود.
برآوردها نشان می دهد بر اثر این سم پا�ش ها، ۴۰۰ هزار نفر کشته یا ناقص العضو شدند و در سال های 

بعدی تاکنون ۵۰۰ هزار کودک با اختالالت مادرزادی زاده شده اند.
بخیسش از کودکان مناطق سم پا�ش شده، پنجاه سال پس از این سم پا�ش ها همچنان با مشکالت متعدد 

ن باالتر به این مشکالت دچار می شوند. سالم�ت زاده می شوند یا در سن�ی

پرسش ناراحت کننده
در  زمینــى  قطعــه  مــردی 
شــخص  زمیــن  مجــاورت 
ســال هــر  و  داشــت   دیگــری 

ضمیمــه   را  زمیــن  از  بخشــى 
زمیــن خــود مى ســاخت. روزی 
صاحــب زمیــن اولــى بــه دومــى 
كاســتى  گفــت: علــت نقصــان و 

چیســت؟ زمیــن 
دومى: مگر نشنیده ای كه خدا مى گوید:

»او لم یروا انا نأتى االرض نقص ها من اطراف ها...«
كــه مــا پیوســته به ســوی زمیــن مى آییــم و از اطــراف )و  آیــا ندیدیــد 

جوانــب( آن كــم مى كنیــم؟
اولى گفت: پس علت افزونى زمین تو چیست؟

دومــى: »...ذلــک فضــل اهلل یؤتیــه مــن یشــاء...«؛ ایــن فضــل 
كــس )شایســته ببینــد( مى دهــد. خداونــد اســت، بــه هــر 

اولــى: آخــر چــرا زمیــن تــو هــر ســال بیشــتر مى شــود و زمیــن مــن 
ــم؟ ك

لكــم  تبــد  إن  اشــیاء  عــن  تســالوا  ال  آمنــوا  الذیــن   « دومــى: 
چیزهایــی  از  آورده ایــد،  ایمــان  كــه  كســانى  ای  تســؤكم...«؛ 
ناراحــت را  شــما  گــردد،  آشــكار  شــما  بــرای  گــر  ا كــه   نپرســید 

 مى كند.

ایــن دانــه  كــه  خــواص بی شــمار ســیاه دانــه نشــان داده 
مى توانــد بــه جــز مــرگ، عــاج بیشــتر بیماری هــا و اختــاالت 
باشــد.به گــزارش كیمیــای وطــن، ســیاه دانــه گیاهى گلــدار و 

كــه خــواص دارویــی فراوانــى دارد. یک ســاله اســت 
روز  در  ســیاه دانه  گــرم   ۲ مصــرف  داده  نشــان  بررســى ها 
گلوكــز و مقاومــت بــه انســولین و افزایــش  كاهــش  ســبب 
ایــن  بــر  عــاوه  مى شــود.  بتــا  ســلول های   عملكــرد 
ســیاه دانه دارای خــواص ضــد تشــنج در افــراد بــه خصــوص 
گــرم عصــاره ســیاه  كــودكان اســت. مصــرف روزانــه ۱۰۰ تــا ۲۰۰ 
كاهــش فشــار خــون و رســیدن  دانــه  بــه مــدت ۲ مــاه ســبب 
آن بــه حــد طبیعــى مى شــود. برخــى بررســى ها نشــان داده 
اســت كــه مــاده تیموكینــون خــواص ضدآســم دارد و مى تواند 
تاثیــری مشــابه داروهــای ضدآســم داشــته باشــد. عــاوه بــر 
ایــن، آب اســتخراج  شــده از ســیاه دانــه بــا عبــور از مجــرای 
تنفســى تاثیــری چشــمگیر در درمــان بیمــاری آســم دارد و 

گوارشــى را درمــان مى كنــد. گلــو و دســتگاه  تــورم حنجــره، 
نقــاط  دردهــای  درمــان  در  ســیاه دانه  كــه  اســت  گفتنــى 
كلــى، مهم تریــن  مختلــف بــدن بســیار موثــر اســت. بــه طــور 

خــواص ســیاه دانــه از ایــن قــرار اســت:

- پیشگیری از آسیب های اشعه ای و تابشى 
- پیشــگیری از مشــكات قلبى عروقــى و آثــار جانبــى حملــه و 

ســكته قلبى
- محافظت از آسیب های كلیوی ناشى از بیماری دیابت

- پیشگیری از مسمومیت عصبى
- پیشگیری از آلزایمر و دمانس

- سركوب رشد سلول های سرطانى در سرطان سینه
- محافظت از بدن در صورت ابتا به بیماری پاركینسون

- از بین بردن سلول های سرطان خون و سرطان كبد
- درمان و مهار دیابت

- پیشگیری از آسیب های مغزی. 

مصــرف آب آلبالــو بــرای كاهــش 38 درصــدی خطر ســكته مغــزی و 23 
درصــدی بیماری هــای قلبى مناســب اســت.

كارشناســان پزشــكى معتقدنــد نوشــیدن  كیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
كاهــش فشــار خــون  بــه  آلبالــو همچــون مصــرف دارو مى توانــد  آب 
كنــد. در ایــن بررســى مشــخص شــد نوشــیدن 60 میلى لیتــر   كمــک 
ــو در مــدت ســه ســاعت میــزان فشــار خــون را 7 درصــد پاییــن  آب آلبال
ــو  گفتــه پزشــكان انگلیســى ایــن مقــدار مصــرف آب آلبال ــه  مــى آورد.  ب
درصــدی   23 و  مغــزی  ســكته  خطــر  درصــدی   38 كاهــش  بــرای 

اســت.  قلبــى مناســب  بیماری هــای 
بــا  اثرگــذاری مشــابهى  ایــن نوشــیدنى مى توانــد  همچنیــن مصــرف 
كاهــش فشــار خــون داشــته باشــد.  در انگلیــس حــدود 5  داروهــای 
كــه درمــان نكــردن آن  میلیــون نفــر بــه فشــار خــون بــاال مبتــا هســتند 
كلیــوی، ســكته مغــزی و  خطــر ســكته و نارســایی قلبــى، بیماری هــای 

زوال عقلــى را افزایــش مى دهــد. 
كــه روی 15 فــرد بــا عایــم اولیــه فشــار خــون بــاال انجــام  در ایــن بررســى 
ــو، میــزان فشــار  گرفــت، مشــخص شــد مصــرف 60 میلــى لیتــر آب آلبال

كاهــش مى دهــد.   خــون را 7 درصــد 
كارشناســان وجــود میــزان  گفتــه  ــه  گــزارش روزنامــه دیلــى میــل، ب ــه  ب
باالیــی از اســیدهای فنولیــک در آلبالــو، علــت تاثیرگــذاری آن بــر كاهش 

فشــار خــون اســت. ســامت نیــوز

لبالو کاهش فشار خون با مصرف آب آ فواید بی شمار سیاه دانهایستگاه لبخند 

جدول سودوکو - شماره 11پاسخ جدول شماره 10 سودوکو
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.


