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3 افزایش 12 درصدی حقوق کارکنان از هفته                                    تصویب 44 پروژه در سفر رییس جمهور به استان کرمان 
4 شیرین زبانی های  4  کاهش 17 درصدی وقوع سرقت در چهارمحال و بختیاری  3 افتتاح دو شرکت هواپیمایی اختصاصی اصفهان  آینده
7 تقدیر از سقاهای نمونه شرکت آب و فاضالب روستایی استان  5 جای خالی غذاهای محلی در گردشگری ایران آقای سیاستمدار 
6 انتخاب پرچمدار کاروان ایران  6  حاال رسیدن به جام جهانی آسان تر خواهد بود 8   اجرای فاز چهارم بهارستان کلید خورد   اصفهان 
3 اقدام فائزه   6 مشترکان خانگی و صنایع با صرفه جویی در پیک بار مصرف از تسهیالت تشویقی بهره مند می شوند در پارالمپیک

2 2 دسترسی به ده ها هزار سند تاریخی پیش از انقالب و جنگ فراهم شد هاشمی  زشت بود و با او طبق قانون برخورد می شود

پنجشنبه  30 اردیبهشت ماه 1395  || 12 شعبان  1437  ||  19 می 2016  ||  شماره 158  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

گذشته، حال و آینده فوالد مبارکه    شرایط 
کرد  تشریح  را  مبارکه  فوالد  آینده  و  حال  گذشته،  شرایط  اکبری 
وند کاهش مصرف در بازار داخل  د: طی سال های اخیر، ر و و افز
د در بخش های محرک مصرف فوالد کشور به طور  به سبب رکو
محصوالت  مصرف  که  طوری  به  است؛  داشته  ادامه  مستمر 
 8.5 د  حدو به   89 سال  در  تن  میلیون   11.5 از  تخت  فوالدی 
واردات  افزایشی  وند  ر این،  بر  عالوه  یافت.  تقلیل  تن  میلیون 
پوشش  د  نبو سبب  به  کشور،  به  تخت  فوالدی  محصوالت 
در  واردات  و  ده  بو ادامه دار  مدت  این  طی  مناسب،  تعرفه ای 
د  حدو ده،  بو داخلی  تولیدات  ده  محدو در  عمدتا  که   94 سال 
از سال  بیشتر  و 32 درصد  آن  از دو سال قبل  تر  باال 83 درصد 
محصوالت  انواع  د  و ور که  طوری  به  می دهد؛  نشان  را  رشد   93
ز 3 میلیون و 700 هزار تن گذشت.  فوالدی تخت به کشور، از مر
اجبار به  فوالد  تولیدکنندگان  اغلب  تا  گردید  سبب  عوامل   این 
د فعالیت کنند؛ تا جایی که در سال  بسیار پایین تر از ظرفیت خو
94، ظرفیت بهره بردای شده شرکت های تولیدکننده محصوالت 
د 53 درصد رسید و فوالد مبارکه نیز  فوالدی تخت کشور، به حدو
د فعالیت کرد. این واقعیت تلخ در  برای اولین بار کمتر از ظرفیت خو

حالی رخ داده که توسعه صنعت فوالد به عنوان یکی از مهم ترین 
صنایع دارای مزیت نسبی در کشور که در سند چشم انداز 1404 تا 
55 میلیون تن تولید )بیش از 2/5 برابر ظرفیت فعلی( هدف گذاری 
را  با سهم 45 درصدی نقش عمده ای  نیز  و فوالد مبارکه  گردیده 
با توجه  با چالش جدی مواجه شده است.  ایفا می نماید،  در آن 
این صنعت در صورت عدم  دن  بو بر  و سرمایه  فعلی  به شرایط 
بسیار  آن  به  دستیابی  محترم،  دولت  سوی  از  الزم  حمایت های 

د. دشوار خواهد بو
   چالش واردات محصوالت فوالدی

وش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه واردات محصوالت  معاون فر
تولیدکنندگان  کرد:  تصریح  و  خواند  چالش  مهم ترین  را  فوالدی 
وش  جهانی فوالد هر چند در سال گذشته با کاهش شدید قیمت فر
و شدند، اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت  وبه ر محصوالت ر
ژی در جهان، تولیدکنندگان جهانی فوالد توانستند  مواد اولیه و انر
ژی، بخشی از کاهش درآمد  با کاهش هزینه خرید مواد اولیه و انر
د را  د خو وش محصوالت و حاشیه سو حاصل از کاهش قیمت فر
جبران نمایند )کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از 168 دالر بر تن به 
د 40  د 47 دالر بر تن و نفت از بشکه ای بیش از 100 دالر به حدو حدو
د و  دالر(؛ اما شرایط برای تولیدکنندگان داخلی کامال برعکس بو
وش محصوالت، افزایش قیمت مواد اولیه  عالوه بر کاهش قیمت فر

ژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه  و انر
آن ها کرد. بر این اساس دولت محترم با هدف جلوگیری از اعمال 
 93 سال  ابتدای  از  فوالد  استراتژیک  صنعت  بر  بیشتر  خسارات 
د؛ اما به دلیل تعریف تعرفه ها در سه  اقدام به اصالح تعرفه ها نمو
وج )کیفی( به میزان 4 درصد، ورق فوالدی با  وه فوالدهای ممز گر
ضخامت کمتر از 3 میلیمتر به میزان 10 درصد و سایر فوالدهای 
د  تخت به میزان 15 درصد، واردکنندگان با بهره گیری از خأل موجو
وج  نسبت به واردات انواع محصوالت فوالدی با کد فوالدهای ممز
دند و عمال اثر تعرفه  وضع شده خنثی  و تعرفه 4 درصد اقدام نمو
شد و ضربه مهلکی بر پیکره صنعت فوالد کشور وارد آمد. رشد 
بی سابقه 960 درصدی واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ 
د 1.960.000 تن در سال 94  مقداری از 203.000 تن سال 93 به حدو

گواه این امر می باشد. 
د 400 میلیارد تومان از درآمدهای  عالوه بر آن باعث گردید که حدو
د. با این حال با پیگیری های مستمر  تعرفه ای دولت نیز کاسته شو
و تحلیل کارشناسان مرتبط در وزارت خانه های مربوطه، دوباره 
از  تعرفه ها  افزایش مؤثر  اعمال  با  و  تعرفه ها مطرح  اعمال  موضوع 
تعرفه ای،  زدن  دور  راه های  شدن  د  مسدو و  جاری  سال  ابتدای 
تداوم اشتغال صنایع فوالد دوباره  و  تولید، حفظ  افزایش  امکان 

احیا گردید.

   شیوه قیمت گذاری فوالد مبارکه
وی شیوه قیمت گذاری فوالد مبارکه را از طریق بورس کاال خواند 
و گفت: از سال 1382 تاکنون به دنبال راه اندازی بورس کاال در 
مجلس  و  وقت  وزیران  محترم  هیئت  مصوبه  )براساس  کشور 
شورای اسالمی( با هدف ایجاد شفافیت در معامالت فوالد مبارکه 
به  همواره  کاال،  بورس  طریق  از  د  خو محصوالت  عرضه  ضمن 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  صرفا  تا  کرده  عمل  گونه ای 
نهایی، دریافت کننده کاالی عرضه شده باشند و از واسطه گری 
تایید  به  همواره  امر  این  که  آید  عمل  به  جلوگیری  سفته بازی  و 
امر،  این  گواه  است.  رسیده  قانونی  مراجع  سایر  و  سازمان ها 
از سال  از محصوالت فوالد مبارکه  د 36 میلیون تن  معامله حدو
1384 تاکنون از طریق بورس کاال و عرضه آن به تولیدکنندگان 
نهایی می باشد که اطالعات کامل آن از طریق سایت بورس کاال و 
فوالد مبارکه در دسترس است. در سنوات گذشته، همواره قیمت 
قرار  واردات  شده  تمام  قیمت  د  حدو در  مبارکه  فوالد  محصوالت 
داشته است که مکانیزم تعیین قیمت در بورس مؤید نیز این مطلب 
است؛ لیکن در سال قبل که تولیدکنندگان چینی به پشتیبانی و 
پوشش حمایتی 17 درصدی دولت این کشور، اقدام به دامپینگ و 
د به بازارهای هدف بدون حمایت  عرضه گسترده محصوالت خو
تعرفه ای کردند، امکان رقابت و عرضه محصوالت زیر قیمت تمام 

د تعرفه های متفاوت  شده از فوالد مبارکه سلب شد و مشکل وجو
عرضه  نابرابری  این  )کیفی(،  وج  ممز فوالدهای  تعرفه  جمله   از 
را برای تولید کنندگان از جمله فوالد مبارکه در مقابل واردکنندگان 
کاال تشدید کرد؛ به نحوی که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی شد 

د.  امکان ایجاد بحران های گوناگون دور از ذهن نبو
با این حال قیمت محصوالت فوالد مبارکه در سال گذشته به دنبال 
د گرفت و  ولی به خو وند نز کاهش تقاضای مؤثر در بورس کاال، ر
د 16 درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمت های جهانی  حدو
در سال جدید، مکانیزم بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل 
سبب اندکی افزایش در قیمت ها شد؛ با این حال با توجه به اینکه 
ونق کامل نشده، قیمت های فوالد  همچنان بازار داخل وارد فاز ر
کماکان 7 تا 10 درصد پایین تر از قیمت های سال 93 می باشد که 
بدین ترتیب ادعای افزایش ناگهانی 65 درصدی قیمت ورق داخلی 

از سوی برخی افراد از واقعیت به دور است.
   صادرات محصوالت فوالد مبارکه

وش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه، با اشاره به شرایط  معاون فر
د: با توجه به اینکه شرایط  و صادرات محصوالت فوالد مبارکه افز
ده و رقابت  حضور در بازارهای صادراتی با بازار داخل متفاوت بو
وش  یکی از عوامل مؤثر و تاثیرگذار می باشد، تفاوت قیمت های فر
اینکه  کما  است؛  بدیهی  امری  دنیا  تمامی  در  صادراتی  و  داخلی 
رگ ترین صادرکننده فوالد در جهان  در کشوری نظیر چین که بز
عرضه  قیمت  اختالف  با  صادراتی  و  داخلی  محصوالت  است، 
در   ... و  جنوبی  کره   چین،  نظیر  جهان  تولیدکنندگان  و  د  می شو
وش  فر محل  از  را  د  خو صادراتی  زیان  از  بخشی  گذشته  سال 
داخلی جبران کرده اند. عالوه بر آن سیاست های صادراتی همواره 

باید ثابت، بادوام و بلندمدت باشد. 
و توانمندی های  با توجه به قابلیت ها  این اساس فوالد مبارکه  بر 
تقاضای  ُافت  از  بخشی  توانسته  گذشته  سنوات  طی  د  خو
بازار  در  حضور  افزایش  طریق  از  را  آن  تمامی  نه  و  داخل 
به  نسبت  مبارکه  فوالد  وش  فر کاهش  کند.  جبران  صادرات 
در  نیمه تمام  محصوالت  باالی  دی  موجو و  آن  از  قبل  سال 
هرگاه  حال  این  با  تقاضاست؛  شدید  کاهش  این  گواه  انبارها، 
رشد هم  آن  داخلی  وش  فر سهم  یافته،  افزایش  داخلی   تقاضای 

 داشته است. 
بی ثبات  و  ولی  نز وند  ر به  توجه  با  و  فوق  موارد  به  عنایت  با 
د چشم انداز  قیمت های جهانی طی هفته های اخیر و همچنین نبو
کوتاه مدت،  در  تقاضا  مؤثر  رشد  زمینه  در  اطمینان بخش 
تولیدکنندگان  برای  امیدی  وزنه  ر می تواند  که  عاملی  تنها 
فعلی  تعرفه های  حمایتی  پوشش  حفظ  باشد،  فوالد  داخلی 
پیکره  بر  دیگری  ضربه  مثابه  به  آن  بر  خدشه  اعمال  که  است 
در  سرمایه گذاری  انگیزه  رفتن  بین  از  کشور  فوالد  صنعت 
خواهد چشم انداز  سند  اهداف  تحقق  عدم  و  بخش   این 

د.  بو

ح شد: گفت وگو با معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطر در 

واردات بی رویه، بالی جان فوالد
بــه عنــوان بزرگ تریــن فوالدســاز  فــوالد مبارکــه اصفهــان 

خاورمیانــه از ابتــدای راه انــدازی تاکنــون توانســته بخــش عمــده 
ایــن  بــا  دهــد.  پاســخ  را  کشــور  محــوری  و  اصلــی  صنایــع  نیــاز 
چالش هــا  بعضــی  از  همچنــان  فــوالد،  تولیدکننــده  ایــن  حــال، 
اســت  چالش هایــی  از  یکــی  بی رویــه«،  »واردات  می بــرد.  رنــج 
اقتصــاد  بلکــه  می کنــد،  تهدیــد  را  مبارکــه  فــوالد  نه تنهــا  کــه 
کشــور نیــز از ایــن هجمــه در امــان نخواهــد بــود. محمــود اکبــری، 
معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان در 
مبارکــه  فــوالد  جایــگاه شــرکت  بــه  اشــاره  بــا  و  ایــن خصــوص 
در میــان دیگــر صنایــع اظهــار داشــت: فــوالد مبارکــه بــه عنــوان 
بزرگ تریــن فوالدســاز خاورمیانــه و شــمال آفریقــا دارای ســهم 
50 درصــدی از تولیــد فــوالد کشــور اســت. ایــن شــرکت از ابتــدای 
بهره بــرداری تاکنــون بــا تولیــد و عرضــه بیــش از 85 میلیــون تــن 
از انــواع محصــوالت فــوالدی تخــت، موتــور محــرک صنایــع پاییــن 
رویکــرد حمایتــی  و همــواره  بــوده  اســتراتژیک کشــور  و  دســتی 
از تولیــد داخــل را بــه عنــوان رســالت اصلــی ســرلوحه کار خــود 
بــزرگ و  قــرار داده و در حــال حاضــر حــدود 900 تولیــد کننــده 
متوســط و نزدیــک بــه 3000 مصرف کننــده کوچــک، محصــوالت 
ــا ســهم حــدود  ــد. ایــن شــرکت ب  فــوالد مبارکــه را مصــرف می کنن
5 درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش صنعــت، نقــش مؤثــر 
و غیرقابــل انــکاری در شــکل گیری و رونــق صنایــع پاییــن دســتی 
ایفــا کــرده و بــرای بیــش از 350 هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم و 
غیرمســتقیم در کشــور ایجــاد نمــوده اســت؛ پــس رشــد و بالندگــی 
و  حیــات  تداوم بخــش  اســامی،  انقــاب  عظیــم  ثمــره  ایــن 

ســرزندگی ســایر صنایــع خواهــد بــود.

کل دادگستری استان اصفهان: رییس 

 »برخورد با مظاهر فساد 
 و مغایر با قانون اخالق 
و عرف جامعه اسالمی«

نگاهی به عملکرد ۳ساله اشتغالی دولت

 دیوار بیکاری 
همچنان بلند است

کمیته رسانه ای   در نخستین جلسه 
ح شد: هیئت بسکتبال مطر

انتقادپذیر هستیم

اثرات فوری پیاده روی

شهردار اصفهان در آیین افتتاحیه هشتمین 
گردشگری: نمایشگاه بین  المللی 

گنج پنهان  صنایع  دستی، 
گردشگری اصفهان است
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ابراهیم حاتمی کیا جشنواره 
»روح اهلل« را افتتاح می کند

افزایش جمعیت مسلمانان                                               

له
قا

رم
س

کشــور و تصویــب  ــه پیشــنهاد ســازمان ثبــت احــوال  ب
اردیبهشــت   30 فرهنگــی،  انقــاب  عالــی  شــورای 

کلــی جمعیــت از ســوی  مصــادف بــا روز ابــاغ سیاســت های 
مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان روز ملــی جمعیــت در تقویــم 
خ  رســمی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت. در روز سه شــنبه مــور
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  رهبــری  1393.2.30مقــام معظــم 
مقولــه جمعیــت در اقتــدار ملــی و بــا توجــه بــه پویندگــی 
کنونــی بــه عنــوان یــک فرصــت  بالندگــی و جوانــی جمعیــت 
خ رشــد جمعیــت و  کاهــش نــر و امتیــاز و در جهــت جبــران 
کلــی  گذشــته، سیاســت های  خ بــاروری در ســال هــای  نــر
نقــش  داشــتن  نظــر  در  بــا  و  فرمودنــد  ابــاغ  را  جمعیــت 
کــه  کردنــد  کیــد  تا کشــور  ایجابــی جمعیــت در پیشــرفت 
الزم اســت برنامه ریزی هــای جامــع بــرای رشــد اقتصــادی 
سیاســت های  بــا  متناســب  کشــور  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
گیــرد؛ لــذا بــا عنایــت بــه ضــرورت رصــد  جمعیتــی انجــام 
مســتمر اجــرای سیاســت های ابــاغ شــده از ســوی معظــم لــه 
و انعــکاس و ارزیابــی برنامه هــای اجرایــی مربــوط بــه حــوزه 

جمعیــت در یــک مناســبت ســاالنه ویــژه ثبــت...

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

پیشتازی استان اصفهان
 در حوزه آب بدون درآمد

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

کبر« است آمریکا »طاغوت اعظم« و »شیطان ا
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

رهبر معظم انقالب اسالمی  در جمع شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم: 

4جمعیت اصفهان در یک نگاه

کل ثبت احوال استان اصفهان  کیمیای وطن با مدیر  گفت وگوی اختصاصی 



افزایش جمعیت مسلمانان                                               
ادامه از صفحه یک: 

جمهــوری  رســمی   تقویــم  در  جمعیــت  ملــی  روز 
ــت های  ــاغ سیاس ــا روز اب ــادف ب ــران مص ــامی  ای اس
ســازمان  ســوی  از  مذکــور  تاریــخ  در  جمعیــت  کلــی 

شــد. پیشــنهاد  کشــور  احــوال  ثبــت 
کثریــت در آموزه هــای اســامی  یــک  کــه ا هــر چنــد 
کثریــت  ا کــه  نیســت  شــکی  ولــی  نیســت،  ارزش 
هیــچ  و  اســت  ارزش  یــک  حق طلــب  و  حق مــدار 
کثریــت  ا بــودن  ارزشــی  منکــر  نمی توانــد  کــس 
می شــود  موجــب  حــق  قیــد  زیــرا  باشــد؛  حق مــدار 
کلــی تغییــر یابــد. اینکــه  کــه صــورت مســئله بــه طــور 
و  بــوده  کــه حق محــور  باشــند  کثریتــی  ا در جهــان 
رفتارهــای  و  کننــد  کیــد  تا متعالــی  ارزش هــای  بــر 
هنجــاری و ارزشــی داشــته باشــند، خــود یــک ارزش 

اســت.
هنگامــی  کــه در جهــان شــمار مومنــان و مســلمانان 
و اهــل توحیــد و عقــل و ارزش هــا و فضیلت هــای 
انســانی افزایــش یابــد، جهانــی را خواهیــم داشــت 
ــد  ــارت خواه ــی و عم ــازندگی و آبادان ــیر س ــه در مس ک
کمیــت می یابــد.  بــود و ارزش هــای الهــی بــر آن حا
بی گمــان چنیــن جهانــی یــک آرمــان بــرای همــگان 
گرامــی )ص( براســاس همیــن بینــش  اســت. پیامبــر 
مســلمانان  جمعیــت  افزایــش  خواهــان  نگــرش،  و 
ح  مطــر ارزش  یــک  عنــوان  بــه  را  آن  و  می شــوند 
تکثــروا  تناســلوا  کحــوا  تنا می فرماینــد:  و  می کننــد 
و  ازدواج  القیامــه؛  یــوم  االمــم  بکــم  اباهــی  فانــی 
کنیــد و تولیــد نســل داشــته باشــید و فرزنــدان  نــکاح 
ــر  ــما ب ــه ش ــت ب ــن در روز قیام ــا م ــد ت ــش دهی را افزای
کنــم. )کافــی، ۵/ ۳۳۳(  امت هــای دیگــر مباهــات 
کاثــر بکــم  کثــروا الولــد ا و در ســخنی دیگــر فرمودنــد: ا
ــت  ــردای قیام ــد؛ در ف کنی ــاد  ــد را زی ــدا؛ فرزن ــم غ االم
خــود  بــه  امت هــا  دیگــر  بــه  نســبت  شــما  بــه  مــن 

)کافــی، ج ۶، ص 2(. می بالــم. 
مومنــان  و  مســلمانان  جمعیــت  افزایــش  پــس 
و  قســط  بــه  قــوام  و  عدالت خــواه  و  حق طلــب 
بــدان  پیامبــر)ص(  کــه  اســت  ارزشــی  عدالــت، 

می کنــد. مباهــات 
همــواره  بایــد  صالــح  فرزنــد  داشــتن  بــرای  انســان 
تــا  بخواهــد  خداونــد  از  و  باشــد  دعــا  بــه  دســت 
)اعــراف  بخشــد  او  بــه  ســالم  و  صالــح  فرزندانــی 
صالــح  فرزنــد  زیــرا  ۱۵(؛  آیــه  احقــاف،   ،۱۸۹ آیــه 
مایــه  خداونــد،  شایســته  بنــدگان  بــرای  ســالم  و 
صالحــات  باقیــات  مصادیــق  از  و  چشم روشــنی 
کــه  کارهایــی  و   )۷۴ و   ۶۳ آیــات  )فرقــان؛  اســت 
فرزنــد صالــح انجــام می دهــد بــرای والدیــن او نیــز 
نیکوکاری هایــش و  خدمــات  از  و  می شــود   نوشــته 

ایشان هم سود می برند.
جامعــه ســالم، نیازمنــد فرزنــدان ســالم و صالحــی 
کــه در خانــواده صالــح و ســالم رشــد می کننــد و  اســت 

ایــن از اصــول مهــم اســامی  اســت.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

سردار سالمی  در مراسم آیین پایانی 
هشتمین جشنواره جوان پرواز: 

شما سربازان فاتح قله های 
پیشرفت در آینده نزدیک هستید

گفــت: شــما تصویرگــر  کل ســپاه  جانشــین فرمانــده 
هســتید  ایــران  از  نقاشــی  جذاب تریــن  و  زیباتریــن 
از  و وســیع تر  بلنــد  افق هــای  نزدیــک  آینــده  کــه در 
کــرد؛  گاهــی و دانایــی را فتــح خواهنــد  پیشــرفت و آ

شــما فاتــح قله هــای آینــده هســتید.
گــزارش خبرنــگار سیاســی خبرگــزاری دانشــجو  بــه 
کل ســپاه  ســردار حســین ســامی، جانشــین فرمانــده 
در مراســم آییــن پایانــی هشــتمین جشــنواره جــوان 
کــه صبــح دیــروز در مجتمــع فرهنگــی ورزشــی  پــرواز 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــه میزبان ــی)ع( ب ــام عل ام
نمــاد  ســرباز،  داشــت:  اظهــار  شــد،  اســامی  آغــاز 
کاری، وفــاداری  برجســته و درخشــان صداقــت، فــدا
شــهامت اخــاص،  کرامــت،  شــجاعت،  کــی،   پا

گاهی و بصیرت برای جامعه ماست. ثبات قدم، آ
 ســردار ســامی  بیــان داشــت: شــما موقعیــت خــود 
گشــودن  بــرای  کــه  گرفته ایــد  کســانی  از  را 
می گرفتنــد  ســبقت  یکدیگــر  از  میــن  میدان هــای 
گرفتــه ایــد و میــراث معنــوی  کســانی شــخصیت  از 
ارونــد  از  کــه  برده ایــد  ارث  بــه  را  آن هــا  شــخصیت 
کــه  جوانانــی  کرده انــد؛  عبــور  شــبانه  خروشــان 
مســیر  در  کــه  آن هــا  شکســتند؛  را  محاصره هــا 

شــدند. شــهید  و  تــرور  کشــور  پیشــرفت 
کــرد:  تصریــح  ســپاه  کل  فرمانــده  جانشــین 
کجــا و  جوانانــی افســون شــده بــه فرهنــگ آمریــکا 
کــه اندیشــه مقاومــت در برابــر  کجــا  جوانــان امــروز 
 امپراتــوری جهــان را می ســازند و بــه آن عمــل نیــز 

می کنند.
کشــور یادآور شــد:  ســردار ســامی  خطــاب بــه ســربازان 
شــما امــروز جوانــان ایــن ســرزمین و فرزنــدان امــام و 
کــه بــه جوان هــا اعتمــاد  رهبــری ایــن ملــت هســتید 
کردنــد و آن هــا را در مرکــز تحــوالت قــرار دادنــد؛ ایرانــی 
کــه امــروز پرچمــدار تمــدن عظیــم اســامی  اســت و 
فرزندانــش در آن ســوی مرزهــا بــا دشــمنان بشــریت و 
کــه در دل تاریــخ عملیــات  اســام درگیرنــد؛ جوانانــی 
فضایــی  موشــک های  معــادالت   علمــی  جامعــه، 
جــای  آســمان ها  در  را  ماهواره هــا  و  ســاخته  را 
و  کرده انــد  نفــوذ  اتــم  امــروز  دنیــای  در  و  داده انــد 

کردنــد. قــوی  را  ضعیــف  اتم هــای 

خبر 

شاخص های مهدوی       
                                      

والدت  و  شــعبان  بــزرگ ۱۵  جشــن  بــه  ورود  آســتانه  در 
حضــرت مهدی)عــج( ضمــن تبریــک ایــن عیــد بــزرگ 
بــه همــه منتظــران آن وجــود موفــور الســرور چنــد مــورد از 
ــن  ــم. اولی ــان می کنی ــدوی را بی ــی مه ــاخص های زندگ ش
کــه افــراد ســبک  شــاخص زندگــی مهــدوی ایــن اســت 
ــا هــدف انتظــار و تحقــق جامعــه آرمانــی  زندگــی خــود را ب
مهــدوی شــکل می دهنــد؛ در ایــن دیــدگاه، نگــرش خــوش 
ــی زندگــی وجــود  کل ــد  ــه رون ــه نســبت ب ــه و امیدواران بینان
دارد. قــرآن می فرمایــد: »قــل جــاء الحــق و ذهــق الباطــل«؛ 
»بــه مومنــان بگــو حــق آمدنــی و باطــل رفتنــی اســت.« 
امکان پذیــر  کســانی  بــرای  تنهــا  مطلــب  ایــن  پذیــرش 
کــرده  کــه بــرای تعییــن نــوع نگــرش خــود اقــدام  اســت 
ــه جهــان و زندگــی حــال و  ــوع نگــرش نســبت ب باشــند. ن
آینــده یــا خــوش بینانــه اســت یــا بدبینانــه؛ طبیعــی اســت 
کــه نگــرش خــوش بینانــه بــه رونــد زندگــی دارنــد   کســانی 
از ســامت روح و روان و بهداشــت جســم و جــان برخــوردار 
در  می تواننــد  بهتــر  نیــز  را  شــاخص ها  دیگــر  و  هســتند 
داشــتن  اســام،  دســتور  بخشــند.  تحقــق  خــود  زندگــی 
ــه همــه اســت، مگــر اینکــه خافــش ظاهــر  خوش بینــی ب
اســت  مســلمانان  جمــع  در  نگــرش  دیــن  البتــه   شــود؛ 
گونــه تحــرک او  کــه بایــد هــر  نــه در ارتبــاط بــا دشــمنان 
کــرد و رفتــار  گیــرد و اتفاقــا نبایــد ســادگی  زیــر ذره بیــن قــرار 
کــه از همیــن جــا نفــوذ و  دشــمن را خــوش بینانــه دیــد 
ضربــه صــورت می گیــرد. نگــرش خــوش بینانــه نســبت 
کــه تحقــق عدالــت، قســط و عــدل  بــه آینــده بشــریت 
اســت بــا حکومــت مهــدوی بــه تکامــل و اوج می رســد. 
تقویــت  خــود  در  را  ویژگــی  ایــن  بایــد  واقعــی  منتظــران 
کننــد. یــک منتظــر واقعــی هرگــز آیــه یــأس نمی خوانــد و 
کــه  نیمــه خالــی لیــوان را نمی بینــد؛ وی در عیــن حــال 
نــرم می کنــد   بــا ســختی ها و مشــکات دســت و پنجــه 
تحقــق  و  طلبی هــا،  حــق  آســایش ها،  اســت  معتقــد 
و  رویارویــی  ســایه  در  حقیقــت  و  حــق  کامــل  جبهــه 
ــَع  ــًرا؛  ِاّنَ َم ــِر ُیْس ــَع اْلُعْس ــِإّنَ َم ــا سختی هاســت )َف ــه ب مقابل
زندگــی  در ســبک  کــه  شــاخصی  ُیْســًرا(؛ دومیــن  اْلُعْســِر 
از  اســت  عبــارت  کــرد  اشــاره  آن  بــه  می تــوان  مهــدوی 
داشــتن احســاس خوشــایند و روحیــه شــاد و امیــدوار بــه 
دارنــد  زندگــی  بــه  خوشــایند  احســاس  کســانی  زندگــی. 
رونــد  بــه  نســبت  خوشــبینانه ای  و  مثبــت  نگــرش  کــه 
و  مثبــت  نگرش هــای  کــه  چــرا  باشــند؛  داشــته  زندگــی 
خوشــبینانه احســاس بســیار خوبــی را از نظــر عاطفــی در 
شــده  مدیریــت  هیجان هــای  و  می کنــد  ایجــاد  انســان 
خوبــی را بــه همــراه دارد. افــراد منتظــر، همــواره در حالــت 
شــادمانی و نشــاط بــه ســر می برنــد و دارای روحیــه ســرور 
و شــادی هســتند و در مقایســه بــا دیگــران فــوق العــاده 
بــه آینــده و حــال امیدوارنــد. ایــن افــراد همیشــه آمــاده 
هرگونــه انجــام وظیفــه ای - چــه در رابطــه بــا وظایــف 
فــردی و چــه وظایــف اجتماعــی - هســتند.  شــاخص 
بایــد  را  مهــدوی  زندگــی  ســبک  دیگــر  مهــم  و  ســوم 
اجتماعــی  و  فــردی  مســئولیت پذیری  روحیــه  داشــتن 
کســی دربــاره همــه چیــز احســاس  دانســت. بدیهــی اســت 
کــه احســاس  کار مــی رود  مســئولیت می کنــد و دســتش بــه 
باشــد؛  داشــته  خــود  و  زندگــی  بــه  نســبت  خوشــایندی 
ــی  ــه خوب ــود ب ــی خ ــردی و اجتماع ــف ف ــه وظای ــرادی ب اف
بــه  و  برخــوردار  مثبــت  نگرشــی  از  کــه  می کننــد  عمــل 
تحقــق جامعــه مهــدوی امیــدوار باشــند و بداننــد تمــام 
رفتارهــا و وظایــف و تکالیــف آن هــا در صــورت تحقــق 
ثمربخــش خواهــد بــود. مســئولیت پذیری دارای دو بعــد 
قــرآن  آیــات  از  برخــی  کــه در  اســت  اجتماعــی  و  فــردی 
مســئولیت پذیری فــردی متجلــی شــده و از آن بــه عنــوان 
مبارکــه  ســوره  در  می شــود.  یــاد  صالــح  عمــل  و  ایمــان 
 

ُ
ُکّل ــمَع َو الَبَصــَر َو الُفــؤاَد  »اســری« می فرمایــد: » ِإّنَ الّسَ
گــوش و چشــم و دل، همــه  ...؛ 

ً
کاَن َعنــُه َمســئوال وٰلِئــَك 

ُ
 أ

 مسئول هستند.«  
گفتارهــا و حتــی خطــورات قلبــی  مــا در برابــر شــنیدنی ها، 
کســی  خــود مســئول هســتیم و بایــد پاســخگو باشــیم. هــر 
کــه نصیــب او  ح و نعمت هــای الهــی  دربــاره اعضــا و جــوار

شــده، مســئولیت دارد. 
ْرِســَل 

ُ
ِذیــَن أ

َ
 آیــه ۶ ســوره اعــراف می فرمایــد: » َفَلَنْســَئَلّنَ اّل

کــه پیامبــران بــه ســوى آن هــا  کســانی  ِإَلْیِهــْم ...؛ از تمــام 
ســوال  قیامــت  روز  در  قطــع  طــور  بــه  شــدند،  فرســتاده 

می کنیــم.

یادداشت سردبیر

انقــاب  آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم  حضــرت 
ســومین  و  ســی  شــرکت کنندگان  جمــع  اســامی  در 
ایمــان  کریــم،  قــرآن  المللــی  بیــن  مســابقات  دوره 
و  اصلــی  مبنــای  را  طاغــوت  بــه  کفــر  و  خــدا  بــه 
کیــد بــر اینکــه آمریــکا  واقعــی اقتــدار دانســتند و بــا تا
گفتنــد:  کبــر« اســت،  »طاغــوت اعظــم« و »شــیطان ا
و  روشــنفکران  علمــا،  وظیفــه  مهم تریــن  امــروز 
نخبــگان، »روشــنگری« و »جهــاد تبیینــی« در قبــال 
اســامی  امــت  و  اســت  طواغیــت  فریبکاری هــای 
از  را نخــورد و  بایــد فریــب وعده هــای قدرت هــا   نیــز 

نهراســد. هــم  آن هــا  تهدیدهــای 
از  قدردانــی  اســامی  ضمــن  انقــاب  معظــم  رهبــر 
مســابقات  ایــن  دســت اندرکاران  و   برگزارکننــدگان 
امــت اســامی« خواندنــد و  را محــور »وحــدت  قــرآن 
کــه سیاســت های اســتکبار بــر  افزودنــد: در شــرایطی 
اســت  مســلمانان  میــان  درگیــری  و  اختــاف   ایجــاد 
امــت اســامی باید بــا تمســک بــه ایــن نعمــت بــزرگ 

کنــد. الهــی در مســیر وحــدت و انســجام حرکــت 
ــرکات جلســات  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکــی از ب
به ویــژه  مــردم،  مختلــف  قشــرهای  انــس  را  قرآنــی 
کردنــد:  جوانــان بــا قــرآن برشــمردند و خاطــر نشــان 
امــت اســامی، امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر نیازمنــد 
تعالیــم و مفاهیــم و معــارف قــرآن اســت؛ زیــرا واقعیــات 

ــرآن دارد. ــا ق ــادی ب ــه زی ــلمانان، فاصل ــی مس زندگ
قدرت هــای  گســترده  تــاش  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
طاغوتــی بــرای ضربــه زدن بــه اســام و امــت اســامی 
قــدرت  مســلمانان  گــر  ا کــه  می داننــد  آن هــا  گفتنــد: 

داشــته باشــند و صــدای آنــان رســا و بلنــد باشــد، قــادر 
فلســطین  ع  موضــو و  نیســتند  ملت هــا  بــه  ظلــم  بــه 
کشــور اســامی  بــه فراموشــی  به عنــوان غصــب یــک 

ســپرده نخواهــد شــد.
ایــن  بــر  غلبــه  رمــز  اســامی،  انقــاب  معظــم  رهبــر 
آوردن  دســت  بــه  و  قــرآن  بــه  تمســک  را  توطئه هــا 
قــدرت  افزودنــد:  و  دانســتند  قــدرت  اصلــی  مبانــی 
واقعــی در »ایمــان و پایــداری« و »کفــر بــه طاغــوت« 

اســت.
از  تاســف  اظهــار  بــا  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
کشــورهای اســامی  بــه طاغــوت بــه  تمســک برخــی 

کــه  کشــورهایی  کردنــد:  کیــد  جــای تمســک بــه خــدا تا
در منطقــه، مجــری سیاســت های آمریــکا هســتند، در 
 واقــع بــه امــت اســامی  خیانــت و زمینــه نفــوذ آمریــکا 

را فراهم می کنند.
ایســتادگی  و  ایــران  ملــت  پایــداری  و  ایمــان  ایشــان 
عامــل  را  آمریــکا  زیاده خواهی هــای  مقابــل  در  آنــان 
و  دانســتند  اســامی  ایــران  جمهــوری  اقتــدار  اصلــی 
کردنــد: علــت هــراس قدرت هــا از ملــت ایــران  کیــد  تا
و انــواع توطئه هــا برضــد ایــن ملــت، اقتــدار بــر مبنــای 
از »اســام مقتــدر« و »اســام  اســام اســت و دشــمن 

می ترســد. شــجاع« 

اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  اســامی   انقــاب  معظــم  رهبــر 
مواضــع و عملکــرد صادقانــه جمهــوری اســامی  ایــران 
ــلمانان  ــان مس ــران در می ــذاری ای ــی تاثیرگ ــل اصل عام
 و یکــی دیگــر از عوامــل اقتــدار نظــام اســامی  اســت 
کنــون نــه وعده هــای طواغیــت  کردنــد: تا خاطرنشــان 
توانســته ملــت ایــران را فریــب دهــد و نــه تهدیدهــای 

آن هــا موجــب تــرس ملــت شــده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکــی از نیازهــای مبــرم 
دنیــای اســام را فریــب نخــوردن در قبــال وعده هــای 
قدرت هــا و نهراســیدن از تهدیدهــای آن هــا دانســتند 
امــت  در  امــروز مهم تریــن وظیفــه همــه  افزودنــد:  و 
اســامی  به ویــژه علمــا، روشــنفکران و تحصیلکــردگان 
کشــورهای اســامی، مبــارزه بــرای روشــنگری و جهــاد 

ــاره حقایــق دنیــای اســام اســت. تبیینــی درب
در  تکفیــری  تروریســتی  گروه هــای  ظهــور  ایشــان، 
منطقــه و ایجــاد جنــگ و اختــاف میــان مســلمانان 
گمراهــی و فقــدان  بــه نیابــت از دشــمنان را نتیجــه 
محافــل  از  بایــد  گفتنــد:  و  برشــمردند  روشــنگری 
کــه  کســانی  کــرد و  ــرای روشــنگری، اســتفاده  قرآنــی ب
کشــورهای مختلــف بــه ایــن محافــل می آینــد، بایــد  از 

کننــد. گاه  آ و  ارشــاد  را  ملت هــای خــود 
و  کمــک  اینکــه  بــر  کیــد  تا اســامی  بــا  انقــاب  رهبــر 
نصــرت الهــی منــوط بــه حرکــت ملت هــای اســامی 
اســت  تبیینــی  جهــاد  گــرو  در  حرکــت  ایــن  و   اســت 
کــه »جبهــه  کردنــد: تردیــدی وجــود نــدارد  خاطرنشــان 
کفــر«، ســرانجام در مقابــل »جبهــه اســامی  مبــارز و 

شــد. خواهــد  عقب نشــینی  بــه  وادار  مجاهــد« 

کریم:  رهبر معظم انقالب اسالمی  در جمع شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن 

کبر« است  آمریکا »طاغوت اعظم« و »شیطان ا

گفــت: دیــدار فائــزه  هاشــمی  معــاون اول قــوه قضاییــه 
 بــا یکــی از اعضــای فرقــه بهاییــت زشــت و قبیــح بــوده 
ــلمین  ــام و المس ــت االس ــنا، حج ــزارش ایس گ ــه  ــت. ب اس
معارفــه  و  تودیــع  مراســم  حاشــیه  در  اژه ای  محســنی 

جمــع  در  مســلح  نیروهــای  قضایــی  ســازمان  رییــس 
قــوه  برخــورد  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  خبرنــگاران 
قضاییــه بــا فائــزه  هاشــمی  در راســتای دیــدار اخیــرش بــا 
کار فائزه هاشــمی  گفــت:  یکــی از اعضــای فرقــه بهاییــت 
 زشــت و قبیــح بــود و بــا او طبــق قانــون برخــورد می شــود. 
از مــردم و علمــا و  کــردم بســیاری  کــه رصــد  تــا جایــی 
ــت تــر از آن  کردنــد و زش کار را تقبیــح  ــخصیت ها ایــن  ش
کردنــد؛ امــا  کــه حتــی پدرشــان هــم ســفارش  ایــن بــود 
او عذرخواهــی نکــرد. وی ادامــه داد: دســتگاه قضایــی 
کــه اتفــاق بیفتــد، بــه طــور مقتضــی دنبــال  هــر جرمــی  را 

می کنــد و بــر اســاس قانــون بــا او رفتــار می شــود.

محســنی اژه ای در ادامــه در پاســخ بــه ســوال دیگــری 
از  می شــود  گفتــه  خانمــی  کــه  دســتگیری  درخصــوص 
عوامــل انفجــار دفتــر حــزب جمهــوری در اوایــل انقــاب 
گفــت: متاســفانه رســانه های مختلــف از خودشــان  بــود، 
گمان هایــی درخصــوص بعضــی مســایل دارنــد  حــدس و 
ایــن  منتشــر می کننــد؛  یــک خبــر  عنــوان  بــه  را  ایــن  و 

خــوب نیســت.
وی افــزود: درخصــوص ایــن قضیــه نیــز از افــرادی اســم 
ــا فرضــا فــان آقــا  کــس دســتگیر شــده ی کــه فــان  بردنــد 
کــه تحــت  کســانی  دســتگیر شــده اســت. طبــق قانــون 
دســتگاه  طریــق  از  باشــند،  ایــران  از  ج  خــار و  تعقیــب 

قضایــی و پلیــس اینترپــل دنبــال می شــوند و ایــن هــم 
یکــی از آن مــوارد اســت.

 ایــن فــرد اتهاماتــی داشــته و بــر اســاس ایــن اتهامــات از 
گرفتــه و پلیــس او  مدت هــا قبــل اقــدام قضایــی شــکل 
کــه شــنیده می شــود در  کــرده و االن آن طــور  را دســتگیر 
کــه  بازداشــت آن هــا نیســت؛ امــا ایــن بــدان معنــا نیســت 

کــرد. کــرده و دنبــال نخواهــد  او را دیگــر رهــا 
کان دســتگاه ذی ربــط دنبــال اوســت و  کمــا وی افــزود: 
گرفتــه و  چــون در حــد اتهــام اســت، تحــت تعقیــب قــرار 
کمــه شــد، شــما در  گــر ان شــاءاهلل مســترد و در اینجــا محا ا

گرفــت. جریــان قــرار خواهیــد 

بــر تدویــن و  ســومین جلســه شــورای عالــی نظــارت 
نشــر اســناد وزارت امــور خارجــه بــه ریاســت وزیــر امــور 

خارجــه برگــزار شــد.
ایــن  در  ایســنا،  خبــر  دریافــت  گــروه  گــزارش  بــه   
نیــاز  بــه  پاســخگویی  بــه منظــور  نشســت مقــرر شــد 
کشــور، بیــش از ۴۴ هــزار ســند تاریخــی  پژوهشــگران 
وزارت امــور خارجــه تــا شــهریور ۱۳20 و بالــغ بــر ۳2 
هــزار ســند مربــوط بــه دوران دفــاع مقــدس در دســترس 

گیــرد. قــرار  پژوهشــگران 
کــه بــا حضــور دکتــر الهــام امیــن زاده   در ایــن جلســه 
صالحــی  دکتــر  رییس جمهــور،  حقوقــی  معــاون 

 امیــری مشــاور رییس جمهــور و رییــس ســازمان اســناد 
کنســولی و  کتابخانــه ملــی، حســن قشــقاوی معــاون  و 
امــور مجلــس،  هــادی ســلیمان پور رییس مرکــز آموزش 
و پژوهش هــای بین المللــی و حســین جابــری انصــاری 
ســخنگو و رییس مرکز دیپلماســی عمومی  و رســانه ای 
شــد  برگــزار  شــورا(  )اعضــای  خارجــه  امــور   وزارت 
ع تــداوم آزادســازی تدریجــی اســناد محرمانــه تــا  موضــو
شــهریور ۱۳۵۵ و تســهیل در ارایــه خدمــات اســنادی 
بــه  خارجــه  امــور  وزارت  اســناد  مرکــز  مراجعــان  بــه 

تصویــب رســید.
ــادآوری می شــود براســاس مــاده واحــده مصــوب ۱2   ی
اســفند ۱۳۶۳ مجلــس شــورای اســامی  و آیین نامــه 
امــور  وزارت  وزیــران،  هیئــت   ۱۳۶۵ تیــر   ۱0 خ  مــور
از اســناد محرمانــه و  خارجــه موظــف اســت بخشــی 
ــا ۴0  ــه از تولیــد آن هــا بیــش از ۳0 ت ک تاریخــی خــود را 
کنــد و در اختیــار  ســال می گــذرد به تدریــج آزادســازی 

پژوهشــگران قــرار دهــد.
از  بیــش  دارای  خارجــه  امــور  وزارت  اســناد  مرکــز   
در  طبقه بنــدی  و  کشــف  ســند  بــرگ  میلیــون   ۵0
گــون به ویــژه تاریــخ سیاســت خارجــی  گونا موضوعــات 

اســت.

قــدرت منطقــه ای  یــک  ایــران  کــه  نیســت  »شــکی 
که جایــگاه راهبــردی و جغرافیایی مهمی دارد.  اســت 
ایــن  دیپلماســی  بــودن  موفــق  بــه  کــه  همان طــور 
هــم  کشــور  ایــن  زیرکــی  بــه  داریــم،  اعتــراف  کشــور 

می کنیــم.« اذعــان 
روزنامــه  جام نیـــوز،  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه 
»الحیــات« در ســرمقاله امــروز خــود نوشــت: »ایــران 
ــترکات  ــتن مش ــا داش ــه ب ک ــت  ــورهایی اس کش ــی از  یک
کشــورهای عربــی توانســته  جغرافیایــی و فرهنگــی بــا 
منطقــه  بــر  اعــراب  کامــل  سیاســی  ســیطره  مانــع 

شــود.«
خــود  ســرمقاله  ادامــه  در  ســعودی  روزنامــه  ایــن 
قــدرت  یــک  ایــران  کــه  نیســت  »شــکی  آورد: 
کــه جایــگاه راهبــردی و جغرافیایــی  منطقــه ای اســت 
بــودن  موفــق  بــه  کــه  همان طــور  مهمــی دارد. 
بــه زیرکــی  اعتــراف داریــم،  کشــور  ایــن  دیپلماســی 

می کنیــم.« اذعــان  هــم  کشــور  ایــن 
ایرانی هــا  زیرکــی  »نمونــه  داد:  ادامــه   الحیــات 
کــرات هســته ای بــا آمریــکا و غــرب شــاهد  را در مذا
کــرات  کــه طــی دو دهــه، ایــران طــوری مذا بودیــم 
یگانــه  عنــوان  بــه  بــود  نزدیــک  کــه  داد  ادامــه  را 

آســیا  غــرب  کشــورهای  رســمی  بــرای  ســخنگوی 
هــم  مســئله  همیــن  شــود.  تبدیــل  خاورمیانــه  و 
 باعــث شــد تــا نقــش مهمــی در پرونــده ســوریه ایفــا 

کند.«
افــزود: »جنــگ یمــن در واقــع پاســخ  ایــن روزنامــه 
کشــورهای عربــی بــه ایــران بــرای اعــام ایــن مســئله 
کــه اعــراب بــه تهــران اجــازه تــک روی در ســیطره  بــود 
کشــورهای  بــه منطقــه را نخواهنــد داد و عربســتان و 
کــه  عــرب هم پیمــان هیــچ گاه اجــازه نخواهنــد داد 
ایــران بــه تنهایــی زمــام منطقــه را بــه دســت بگیــرد.«

با مصوبه شورای عالی نظارت بر تدوین  و نشر اسناد وزارت خارجه

 دسترسی به ده ها هزار سند تاریخی پیش از انقالب و جنگ فراهم شد 
الحیات عربستان: 

ایران، قدرت منطقه ای است

رییس کل دادگستری استان اصفهان مطرح کرد:

 »برخورد با مظاهر فساد و مغایر با قانون 
اخالق و عرف جامعه اسالمی«

کل  کمیتــه ارتقــای امنیــت اخاقــی اســتان بــه ریاســت رییــس 
ــاب و  ــی و انق ــتان عموم ــور دادس ــا حض ــتان و ب ــتری اس دادگس
مرکــز  و دادســرای  اســتان  از معاونــان دادگســتری  تنــی چنــد 
اصفهــان و فرماندهــی انتظامــی اســتان و تنــی چنــد از معاونــان 

ایشــان تشــکیل جلســه داد.
عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
احمــد  نشســت  ایــن  در  اصفهــان،  اســتان  کل  دادگســتری 
کل دادگســتری اســتان، بعضــی حــرکات  خســروی وفــا، رییــس 
و اقدامــات در جامعــه توســط برخــی افــراد را از مصادیــق فســاد 
و مغایــر بــا قانــون، اخــاق، ســامت عمومــی و عــرف جامعــه 
اســامی دانســت و بیــان داشــت: الزم اســت دســتگاه قضایــی 
بــا همــکاری ضابطــان پیشــگیری و برخــورد قانونــی بــا ایــن 

کار جــدی داشــته باشــد. تخلفــات را در دســتور 
کــردن خودروهــا در معابــر و خیابان هــای ســطح  وی دور دور 
شــهر را از مصادیــق اخــال در نظــم عمومــی دانســت و از توقــف 
قضایــی  تعقیــب  و  پرونــده  تشــکیل  و  خودروهــا  این گونــه 

متخلفــان آن خبــر داد.
اعمــال  و  قضایــی  برخــورد  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
بــه  اقــدام  کــه  را  راننــده ای  بانــوان  بــا  پلیــس  قانــون توســط 
رانندگــی می کننــد و همچنیــن توقــف  کشــف حجــاب حیــن 
خودروهــای بــا شیشــه های دودی مغایــر بــا قانــون را از دیگــر 
کــرد: مقــرر شــد نیــروی  ــات ایــن جلســه اعــام و تصریــح  مصوب
ــوز  ــد مج ــای فاق ــاغ تاالره ــپ ب ــایی و پلم ــرای شناس ــی ب انتظام

کنــد. نیــز اقــدام 

معاون اول قوه قضاییه:

 اقدام فائزه هاشمی  زشت بود و با او طبق قانون برخورد می شود

حتما بخوانید!
پنجشنبـــــه  30 اردیبهشت ماه 21395 دسترسی به ده ها هزار سند تاریخی...

ـــمـــاره 158 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

گهی ابالغ رأی آ

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

زند: حیدر، با کد ملی: 1229678174، به دلیل عدم مراجعه شما برای ابالغ  آقای تقی رستگارفر، فر
رأی در اداره مربوطه، به منظور آگاهی از مفاد رأی شماره 954 مورخ 94/12/22، این آگهی برای 

وزنامه درج می گردد. یک نوبت در این ر
وهش شماره 954 مورخ 94/12/22 هیأت بدوی رسیدگی  به اطالع می رساند: به موجب رأی قابل پژ
به تخلفات اداری کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محل خدمت شما به مدت 5 سال 
وری است جهت  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد تعیین گردیده است. ضر
وز از انتشار  ابالغ رأی مذکور به اداره کل استان مراجعه و در صورت اعتراض حداکثر ظرف 30 ر
د را به نشانی: )اصفهان - هتل پل - ابتدای  این آگهی می توانید در خواست تجدید نظر خواهی خو
بلوار آئینه خانه - جنب بن بست ماه - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان - طبقه 
اول - اتاق 116( تسلیم نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره یک ماده 4 قانون رسیدگی به 

یخ انقضاء مهلت ذکر شده، قطعی و الزم االجراست.  تخلفات اداری، رای فوق از تار

م الف: 6117

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده:

 کاهش دوران تحصیل 
برای تسریع در ازدواج جوانان به تصویب 

شورای عالی انقالب فرهنگی رسید
گفــت: طبــق مصوبــه  عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
دانش آمــوزان  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  اخیــر 
نیــز  ســالگی   ۱۸ در  و  دیپلــم  ســالگی   ۱۴ در  می تواننــد 
گــزارش  کننــد. بــه  لیســانس خــود را اخــذ و اقــدام بــه ازدواج 
گفت وگــو  کبــری خزعلــی در  شــبکه اطاع رســانی راه دانــا، 
بــا خبرنــگار حیــا، ضمــن تبریــک بــه مناســبت فرارســیدن روز 
ــر  ــه تاخی ــاره ب ــا اش ــر)ع(، ب کب ــی ا ــرت عل ــاد حض ــوان و می ج
بحث هــای  از  ازدواج  کــرد:  اظهــار  ازدواج  امــر  در  جوانــان 
شــورای  عضــو  اســت.  اســام  نظــام  اصولــی  و  مبنایــی 
دینــی  آموزه هــای  در  کــرد:  بیــان  فرهنگــی  انقــاب  عالــی 
بهتریــن  الملــی،  بیــن  آموزش هــای  حتــی  و  روان شناســی 
کــه  ســن زایمــان بــرای اولیــن فرزنــد ۱۸ ســالگی عنــوان شــده 
کــه ازدواج بایــد در نوجوانــی  خــود بیانگــر ایــن مطلــب اســت 
کیــد بــر اینکــه بایــد زمینه هــای  انجــام شــود. خزعلــی بــا تا
مــادی، معنــوی و مشــاوره قبــل از ازدواج بــرای دختــران و 
پســرن فراهــم شــود، بــه مصوبــه اخیــر شــورای عالــی انقــاب 
کــرد و افــزود: مصوبــه شــورای عالــی انقــاب  فرهنگــی اشــاره 
کــه دوران تحصیــل دانش آمــوزان از  کیــد دارد  فرهنگــی تا
اساســی  مســایل  نظیــر  تحقیقاتــی  علمــی،  محتــوای  نظــر 
کنــد و در عــوض از  ماننــد علــوم و ریاضیــات بهبــود پیــدا 
دانش آمــوزان  تــا  شــود  کاســته  آموزشــی  دوران  حفظیــات 
و  بگیرنــد  را  خــود  دیپلــم  ســالگی   ۱۴ ســن  در  بتواننــد 

کننــد. لیســانس خــود را نیــز تــا ســن ۱۸ ســالگی تمــام 



افزایش 12 درصدی حقوق 
کارکنان از هفته آینده

 1395 بودجــه  ابــاغ  و  بررســی  رونــد  از  اخبــار  تازه تریــن 
کــه قانــون بودجــه بــه زودی بــا ابــاغ  کــی از آن اســت  حا
گرفــت و احــکام  کار دولــت قــرار خواهــد  مجلــس در دســتور 
کارکنــان از هفتــه آینــده  مربوطــه از جملــه افزایــش حقــوق 
اعمــال می شــود. در ایــن فراینــد بــا ابــاغ قانــون بودجــه از 
ســوی رییــس جمهــور به ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی، 
ایــن ســازمان نیــز بــا تدویــن آیین نامه هــای الزم قانــون را 
در اختیــار دســتگاه ها قــرار داده و از هفتــه آینــده اجرایــی 
کارکنــان دولــت  خواهــد شــد. در ایــن بیــن افزایــش حقــوق 
بــر  امســال  اول  مــاه  دو  در  کــه  اســت  توجــه  مــورد  نیــز 
گذشــته همچنــان پرداخــت شــده،  اســاس احــکام ســال 
ولــی بــرای خردادمــاه بــا افزایــش 12 درصــدی پرداخــت 
می شــود. مابه التفــاوت حقوق هــای پرداخت شــده در دو 
ــد اباغــی، محاســبه  ــای جدی خ ه ــا نر ــز ب ــال نی ــاه اول س م
کارکنــان پرداخــت می شــود. میــزان افزایــش حقــوق  و بــه 

کارکنــان در ســال 1394 حــدود 14 درصــد بــود.

 بازی برد - برد 
دولت و خودروسازان

گفــت:  کبیــر  امیــر  دانشــگاه  مطالعــات  مرکــز  پژوهشــگر 
خودروســازان و دولــت در یــک بــازی بــرد - بــرد بــا یکدیگــر 
بررســی  میزگــرد  در  حســن زاده  علــی  شــده اند.  شــریک 
کــه در دانشــگاه امیــر کبیــر برگزار  چشــم انداز صنعــت خــودرو 
کنــون تنهــا 17 درصــد ســهم ســایپا و  کــرد: هم ا شــد، اظهــار 
ــا  ــت. ب ــت اس ــار دول ــودرو در اختی ــهام ایران خ ــد س 30 درص
ایــن حــال ســه عضــو هیئــت مدیــره ایــن شــرکت ها از ســوی 
تقریبــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی  می شــوند.  منصــوب  دولــت 
شــرکت های  اختیــار  در  ایران خــودرو  ســهام  درصــد   25
کــرد: بــه  زیرمجموعــه ایــن شــرکت اســت، خاطــر نشــان 
 10 مالــک  ســمند،  ســرمایه گذاری  شــرکت  مثــال  عنــوان 
درصــد ســهام ایران خودروســت و ایــن شــرکت ها بــه دولــت 
کننــد.  وکالــت دادنــد تــا اعضــای هیئــت مدیــره را منصــوب 
وی ادامــه داد: در واقــع خودروســازان و دولــت در یــک بازی 
بــرد - بــرد بــا یکدیگــر شــریک شــدند و اتحــاد اســتراتژیک بــا 
کــه دولــت تعرفــه خــودرو را بــاال  گونــه ای  هــم دارنــد؛ بــه 
نگــه داشــته و از ســوی دیگــر بیشــتر مدیــران صنعــت خودرو 
تعــدد  افــزود:  وی  می شــوند.  منصــوب  دولــت  ســوی  از 
ــد و مدل هــای خودروهــای تولیــدی از دیگــر مشــکات  برن
کــه باعــث شــده تیــراژ تولیــد خودروهــا  صنعــت خودروســت 
کاهــش یابــد و قیمــت تمام شــده زیــاد باشــد. در ایــن زمینــه 
ــا 6 خودروســاز  ــا 5 ت ایران خــودرو و ســایپا بــه جــای آنکــه ب
داخلــی مختلــف مشــارکت کننــد بهتــر اســت چنــد محصــول 

ــد. کنن ــد  ــترک تولی ــرم مش ــر روی پلت ف ب

اخبار کوتاه

جوانــان  بــرای  خــوب  شــغل  داشــتن    
سرویس  اقتصاد

  بردیا عباس زاده

کشــور هــر روز بیــش از پیــش بــه یــک 
آرزوی دســت نیافتنی تبدیــل می شــود. بخــش دولتــی 
بــا توجــه بــه بروکراســی پیچیــده و مشــکات اقتصــادی 
ــی  ــش خصوص ــتغال دارد و بخ ــی در اش کم ــیار  ــهم بس س
کل اشــتغال  از ۸5 درصــد  بیــش  اینکــه  بــا وجــود  نیــز 
ایجــاد  بــرای  بیشــتری  تــوان  نــه  امــا  دارد،  را  کشــور 
مشــاغل جدیــد دارد و نــه رمقــی در ایــن بخــش بــرای 
کار مانــده  ارتقــای ســطح امنیــت شــغلی و آینــده نیــروی 

است.
کارفرمایان امنیت شغلی سرمایه گذاران و 

کارفرمایــان می گوینــد وقتــی خودمــان  ســرمایه گذاران و 
بــرای ادامــه فعالیــت امنیــت نداریــم، چگونــه می توانیــم 
کنیــم؟  بــرای اشــتغال و آینــده جوانــان امنیــت ایجــاد 
تولیــد  هزینه هــای  یکبــاره  افزایــش  از  اغلــب  آن هــا 
بــه  خارجــی  تولیــدات  کتــاب  و  بی حســاب  ورود 
افزایــش  دولت هــا،  الســاعه  خلــق  تصمیمــات  بــازار، 
هزینه هــای مصــرف انــرژی و وجــود فضاهــای پنهــان 
گایه منــد هســتند و معتقدنــد چــون  در اقتصــاد ایــران 
ــادر  ــه روشــنی ببیننــد، بنابرایــن ق نمی تواننــد آینــده را ب
بــه امضــای قــرارداد باالتــر از یکمــاه و نهایتــا یــک فصــل 

کار نخواهنــد بــود. بــا نیــروی 
بیکاری

کار می آیــد  کــه بــر ســر  در چنیــن شــرایطی، هــر دولتــی 

معضــل  حــل  بــرای  جدیــدی  تصمیمــات  می گویــد 
اتخــاذ  ایــران  اقتصــاد  در  ســرمایه گذاری  و  بیــکاری 
کــرد و حتــی وعــده می دهنــد در دوره فعالیتشــان  خواهــد 
برخــی  شــد.  خواهــد  حــل  جوانــان  بیــکاری  مشــکل 
ــان دوره فعالیتشــان ریشــه کن  می گفتنــد بیــکاری در پای
ــرمایه گذاری  ــا س ــد ت ــز معتقدن ــر نی ــی دیگ ــود و برخ می ش
نشــود، اشــتغال شــکل نمی گیــرد. ایــن مــوارد و وجــود 
کار و اقتصــاد ایــران بــه جــای  آزمایــش و خطــا در بــازار 

پیش بینــی برنامه هــای روشــن و موثــر بــرای شــکوفایی 
و رونــق اقتصــادی واقعــی، باعــث شــده تــا بیــکاری در 

ایــران میلیونــی شــود. 
مــدرک  دانشــگاه ها  در  ســاله  هــر  جــوان  هــزار  صدهــا 
کار می شــوند؛ ولــی تنهــا بخشــی  می گیرنــد و راهــی بــازار 
از آن هــا امــکان عبــور از دیــوار بلنــد بیــکاری را می یابنــد 
و بقیــه مجبــور می شــوند در لیســت بیــکاران قــرار بگیرنــد 

و شــرایط تلــخ خــود را بپذیرنــد.

آمار
نگاهــی بــه آمارهــای رســمی  منتشــر شــده از ســوی مرکــز 
فاصلــه  در  کشــور  کار  بــازار  اوضــاع  دربــاره  ایــران  آمــار 
کــه  ســال های 92 تــا پایــان ســال 94 نشــان می دهــد 
ایــران  کار  بــازار  دوش  از  بــاری  دوره  ایــن  در  نه تنهــا 
ــر نشــده، بلکــه  کمت ــان  برداشــته نشــده و بیــکاری جوان
تعــداد  هــم  و  شــده  افــزوده  بیــکاران  تعــداد  بــر  هــم 
از دســت دادن شــغل  آســتانه  از شــاغان در  بیشــتری 
ســال  دو  در  بیــکاری  واقــع  در  گرفته انــد؛  قــرار  خــود 
گذشــته تشــدید شــده اســت. در عیــن حــال، تعــداد افــراد 
کشــور یــک  کل  دارای اشــتغال ناقــص در ســال 92 در 
کــه ایــن تعــداد در ســال 93  میلیــون و 900 هــزار نفــر بــود 
دوبــاره بــا افزایــش بــه 2 میلیــون و 45 هــزار نفــر رســید و 
در ســال 94 نیزدوبــاره افزایــش یافتــه و بــه 2 میلیــون و 
153 هــزار نفــر بالــغ شــد؛ بنابرایــن در حــال حاضــر، بیــش 
کــه هــر لحظــه در معــرض  از 2 میلیــون نفــر شــاغل داریــم 
خطــر بیــکاری قــرار دارنــد و مشــاغل آن هــا بــا احتمــال 

نابــودی مواجــه اســت.
کورســوی امیــد جمعیــت بیــکار ایــران بــه ســوی  البتــه 
کــه فرصــت برجــام پیــش روی اقتصــاد  گشایشــی اســت 
بــا  روز  هــر  نیــز  برجــام  امــا  اســت؛  داده  قــرار  ایــران 
رانت خــواران  ســنگ اندازی  و  آمریــکا  بدعهدی هــای 
کــه بــه ایــن  کــوری تبدیــل شــده  گــره  دوران تحریــم بــه 

نــدارد. بــاز شــدن  آســانی ها خیــال 

نگاهی به عملکرد ۳ساله اشتغالی دولت

دیوار بیکاری، همچنان بلند است

تهــران  بــه  کرواســی  جمهــور  رییــس  ســفر  بــا   همزمــان 
کرواســی بــه منظــور توســعه  کــرات ایــران و  دور جدیــد مذا
همکاری هــا در صنایــع بــرق و انــرژی و ســاخت نیــروگاه آغــاز 
شــد. علیرضــا دایمــی در دیــدار و گفت وگو با »ماریــو آنتونیچ«، 
کرواســی بــا بیــان اینکــه  کارآفرینــی و صنایــع  معــاون وزیــر 

بعــد از برجــام زمینــه انجــام پروژه هــای 
و  ایرانــی  شــرکت های  بیــن  مشــترک 
گســترده فراهــم شــده  خارجــی به طــور 
گفــت: همکاری هــای مشــترک  اســت، 
فنــی بیــن شــرکت های ایرانی و کرواســی 
و اجــرای پروژه هــای بــزرگ در صنعــت 
در  می توانــد  فاضــاب  و  بــرق  و  آب 
کشــورها هــم ادامــه یابــد. معــاون  ســایر 
برنامه ریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو بــا 

کشــورهای همســایه  کنــون ایــران بــا تمــام  اعــام اینکــه هم ا
جهــان  کشــورهای  از  بســیاری  بــه  و  دارد  برقــی  مبادلــه 
خدمــات فنــی و تجهیــزات مهندســی صــادر می کنــد، تصریــح 
گاز اســت و ظرفیت هــای  کــرد: ایــران دارای منابــع سرشــار 

از طریــق نیروگاه هــای ســیکل  بــرق  بــرای تولیــد  فراوانــی 
در  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  گازی  توربین هــای  ترکیبــی، 
بخــش خورشــیدی، بــادی و ژئوترمــال در کشــور وجــود دارد. 
بــرای  زیــادی  تنــوع  اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
کرواســی وجــود دارد،  همــکاری بیــن شــرکت های ایرانــی و 
بعضــی  نیــز  گذشــته  در  داشــت:  اظهــار 
کرواســی بــا وزارت نیــرو ارتبــاط  شــرکت های 
کــه ســابقه تعــدادی از ایــن  کاری داشــته اند 
شــرکت ها بــه بیــش از 40 ســال می رســد. 
کارآفرینــی  »ماریــو آنتونیــچ«، معــاون وزیــر 
بــا  دیــدار  ایــن  در  هــم  کرواســی  و صنایــع 
بیــان اینکــه کرواســی کشــور کوچکی اســت، 
تکنولوژی هایــی  و  تجربیــات  دارای  ولــی 
همــکاری  بــا  می توانــد  کــه  بــوده 
 شــرکت های ایرانــی شــکوفا شــود و آینــده اقتصــادی خوبــی 
|را بــرای دو کشــور رقــم بزنــد، گفــت: ایران یکــی از بزرگ ترین 

کرواســی در زمینه انرژی اســت. پتانســیل های همکاری با 

با محور نیروگاه سازی
کرواسی آغاز شد کرات برقی ایران -  دور جدید مذا

اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
کشــور  در  درآمــد  بــدون  آب  میــزان  گفــت:   اصفهــان 
کــه ایــن میــزان را در اصفهــان بــه 17 درصــد  25 درصــد اســت 
کیمیــای وطن هاشــم امینــی پیــش  گــزارش  کاهــش داده ایــم. بــه 
از ظهــر دیــروز در دومیــن نشســت همکاری هــای مشــترک صنعــت 

در  کــه  ژاپــن  و  ایــران  فاضــاب  و  آب 
اصفهــان  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  تــاالر 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه خدمــات ارایــه 
اســتان  آبفــای  شــرکت  توســط   شــده 
اصفهــان بیــان داشــت: ایــن شــرکت در 
حــال حاضــر 93 شــهر را تحــت پوشــش 
خــود دارد و بــه یک میلیــون و 100 هــزار 

می کنــد. خدمت رســانی  انشــعاب 
فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 

تصفیه خانــه  دو  بــا  شــرکت  ایــن  داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتان 
فاضــاب  تصفیــه  کار  تصفیه خانــه،   23 بــا  و  آب  تصفیــه   کار 
را انجــام می دهــد. وی شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان را پیشــتاز 
کــرد و اظهــار داشــت: میــزان  در حــوزه آب بــدون درآمــد عنــوان 

میــزان  ایــن  کــه  اســت  کشــور 25 درصــد  در  درآمــد  بــدون   آب 
کاهــش داده ایــم و امیدواریــم بــا  را در اصفهــان بــه 17 درصــد 
بتوانیــم  روز  فنــاوری  از  اســتفاده  و  ژاپنــی  شــرکت های  حضــور 
بــا  امینــی  باشــیم.  داشــته  زمینــه  ایــن  در  بیشــتری  پیشــرفت 
بیــان اینکــه قبــل از برجــام شــرکت های ژاپنــی بــه شــدت نگــران 
از  بعــد  افــزود:  بودنــد،  ایــران  علیــه  تحریم هــا 
برجــام، شــرکت های ژاپنــی بــرای حضــور و انتقــال 
شــده اند.  عاقه منــد  بســیار  ایــران  بــه  فنــاوری 
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان خطــاب بــه هیئــت ژاپنــی اظهــار داشــت: 
البتــه فکــر می کنــم همــکاران ژاپنــی در مقایســه 
کشــو رها بــرای حضــور در ایــران جانــب  بــا ســایر 
انفعــال را در پیش گرفتــه و بــه ســختی در ایــران 

می کننــد. پیــدا  حضــور 
کارشناســان آبفــای اصفهــان بــه ژاپــن و  امینــی بــا اشــاره بــه ســفر 
ــان  ــور بی کش ــن  ــاب ای ــتم آب و فاض ــزات و سیس ــد از تجهی بازدی
کشــور سیســتم  داشــت: بعــد از ایــن بازدیــد بــرای نخســتین بار در 

ــد. ــازی ش ــان پیاده س ــتان اصفه ــاب در اس ــمند آب و فاض هوش

اخبار کوتاه 

تصویب 44 پروژه در سفر 
کرمان رییس جمهور به استان 

ســفر  ایــن  در  گفــت:  کرمــان  اســتاندار  حــوزه  کل  مدیــر 
بــرای بیــش از 44 پــروژه  یــک هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار 
ســفرهای  از  کــدام  هیــچ  در  کــه  شــد  تصویــب  اســتان  در 
اســت.  نیفتــاده  اتفــاق  ایــن  دولــت  هیئــت  اســتانی 
روابــط  بــزرگ  خانــواده  گردهمایــی  در  فــاح«  »فرشــید 
مجتمــع  در  کرمــان  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  عمومــی  
کیــد بــر اســتفاده از روش هــای نویــن  تفریحــی مانــدگار بــا تا
رســانه های  از  بایــد  عمومی هــا  روابــط  کــرد:  اظهــار  تبلیغــی 
خــود  وظایــف  راســتای  در  و  اطاع رســانی  کار  در   جدیــد 
تعهــدات  اجــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  کننــد.  اســتفاده 
روابــط  مدنظــر  بایــد  ســازمانی  وابســتگی  و  ســازمانی 
می آیــد  پیــش  کــه  مــواردی  در  بایــد  افــزود:  عمومی باشــد، 
روابــط عمومــی  از ســازمان خــود دفاع کند و وابســتگی ســازمانی 
کــه البتــه ایــن دفــاع بــه معنــای هنجارشــکنی و  داشــته باشــد 
ــط  ــرد: رواب ک ــح  رعایــت نکــردن شــئونات نیســت. فــاح تصری
عمومی هــا ســخنگوی دولــت هســتند و بایــد بــه وظایــف خــود 
بــه خوبــی عمــل کننــد و تنظیــم روابــط بیــن مدیــران و کارکنان 

عمومی هاســت. روابــط  وظایــف  از  یکــی  ســازمان ها 

 تقویت زیرساخت های عمرانی 
از راهکارهای توسعه است

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان چهارمحــال 
تقویــت  و  پتانســیل ها  شناســایی  گفــت:  بختیــاری  و 
اســت.  اســتان  توســعه  راهــکار  عمرانــی  زیرســاخت های 
فرهنگــی مجتمــع  از  بازدیــد  در  عامری گلســتان   اســماعیل 
اظهــار  فارســان  شهرســتان  احمــر  هــال  امــدادی  و  ورزشــی 
کنیــم  ــا توجــه بــه ماهیــت اقتصــاد مقاومتــی بایــد ســعی  کــرد: ب
مطالعــه  از  پــس  نیمه تمــام  عمرانــی  پروژه هــای  از  بعضــی 
نــوع  ایــن  و  شــود  گــذار  وا خصوصــی  بخــش  بــه  کارشناســانه 
گــذاری یــک راهــکار توســعه پایــدار جهــت رســیدن بــه اهــداف  وا
صحیــح  اولویــت  افــزود:  وی  اســت.  کشــور  چشــم انداز  ســند 
کــه در حــال اتمــام هســتند  تخصیــص اعتبــار بــه پروژه هایــی 
می توانــد موجــب رونــد ســریع رشــد و توســعه اســتان بــا توجــه بــه 
کــرد:  کیــد  گلســتان تا اهــداف اقتصــاد مقاومتــی شــود. عامــری 
توجــه بــه زیرســاخت ها و ســاخت مجتمع هــای چندمنظــوره در 
اســتان ها و شهرســتان ها، اســتفاده از قــوه فکــر و خاقیــت اســت 
کــه ایــن قــوه، زمینه ســاز پیشــبرد اهــداف برنامه هــای توســعه 
کــرد: چهارمحــال و بختیــاری دارای  اســت. وی خاطرنشــان 
ایــن  شناســایی  کــه  اســت  گردشــگری  بالقــوه  پتانســیل های 
پتانســیل ها و تقویــت زیرســاخت های عمرانــی می توانــد اســتان 
کنــد. رییــس ســازمان مدیریــت  گردشــگری تبدیــل  را بــه قطــب 
بزرگ تریــن  کنــون  هم ا کــرد:  تصریــح  اســتان  برنامه ریــزی  و 
ســالن ورزشــی در شهرســتان بروجــن و در شهرســتان فارســان نیــز 
مجتمــع فرهنگــی، ورزشــی و امــدادی هــال احمــر بــا 2500 متــر 
زیــر بنــا و 90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال ســاخت اســت.

حتما بخوانید!
3بازی برد-برد دولت و خودروسازان پنجشنبه   30  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 158 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کرد: ح  مدیر عامل آبفای استان اصفهان مطر
پیشتازی استان اصفهان در حوزه آب بدون درآمد

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره ۴/۹۴/956 مــورخ ۹۴/6/25 شــورای اسالمی شــهر در نظــر 
 دارد مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل 

می آید.

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبه هــای شــماره ۴/۹۴/۱۹۷۶ مــورخ ۹۵/۰۲/۰۹ و ۴/۹۴/۱۸۳۹ مــورخ 
۹۴/۱۰/۲۳ شــورای اسالمی شــهر در نظــر دارد مزایده هــای  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان 

جهــت شــرکت در مزایده هــای ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.
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وز یکشــنبه مــورخ ۹۵/3/9 جهــت اطــالع از شــرایط و شــرکت  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
در مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نمایند.

وز یکشــنبه مــورخ ۹۵/۳/۰۹ جهت اطالع از شــرایط و شــرکت  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
در مزایده هــا بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نمایند.
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موضوع مزایده

 مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده )ریال(

 مبلغ سپرده شرکت 
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 1

 1

2

۹۵/۳۴۰۲

۹۵/3335

۹۵/3336

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

22/800/۰۰۰

18/000/۰۰۰

75/000/۰۰۰

38/000/۰۰۰

30/000/۰۰۰

۹۵/.۲/21

۹۵/.۲/21

۹۵/.۲/21

 اجاره سالن ورزشی جنب آتش نشانی و موتوری واقع

 در اراضی مرکز شهر

ضرورت پیگیری پروژه های بهینه سازی انرژی در اصفهان

مشترکان خانگی و صنایع با صرفه جویی در پیک بار مصرف از تسهیالت تشویقی بهره مند می شوند
نــام  بــه  کــه  جلســه ای  در  انــرژی  بهــره وری  ســازمان  دفتــر  مدیــر    

کیمیای وطن
زهرا نصیری

هم اندیشــی صنایــع بــزرگ بــا دیمانــد باالتــر از یــک مــگاوات در شــرکت 
کــه  توزیــع بــرق اصفهــان برگــزار شــد، بــه مطالــب جالــب توجهــی دربــاره برنامه هایــی 
کاهــش مصــرف انــرژی در شــهر و در جهــت  توســط شــهردار ســابق اصفهــان بــرای 
ک  انجــام پروژه هــای قابــل توجــه بــرای رســاندن شــهر اصفهــان بــه جایــگاه شــهر پــا
کــرد. او اظهــار تاســفی نیــز از ایــن بابــت  گرفتــه بــود، اشــاره و از ایشــان یــاد  صــورت 
کــه بســیاری از پروژه هــای بهینه ســازی انــرژی در طــول ســالیان قبــل شــامل  داشــت 
بام و ســاختمان ســبز، اســتفاده از انرژی بادی، خورشــیدی و ... در اصفهان در مســیر 
خوبــی قــرار گرفتــه بــود کــه نیازمنــد پیگیــری و تــاش جدی  و بیشــتر مســئوالن خواهد 
گرادامــه پیــدا کنــد می توانــد تاثیــر زیــادی بــر کاهــش آلودگــی هــوای  ح هــا ا بــود   ایــن طر
اصفهــان داشــته باشــد. صادقــی  البتــه در میــان صحبت هــای خــود نقــد صریحــی نیــز 
کشــور قایــل بــه شــخص  کارهــا در  کــه بســیاری از اقدامــات و  بــه ایــن مســئله داشــت 
گفــت: ایــن قایــل بــه شــخص شــدن عیــب اســت و موجــب عقــب مانــدن در  اســت و 
کــه  بســیاری از جاهاســت. بایــد روشــی نظام منــد بــرای بهبــود مســمتر داشــته باشــیم 
گریــزی هــم بــه وضعیــت  ایــن قاعــده در حــوزه انــرژی بســیارحایز اهمیــت اســت. وی 
کشــورایران نســبت بــه دنیــا زد و ایــن رقابــت را بســیار اســف بار دانســت و  انــرژی در 
گیــرد. ایــن  کیفــی ســازی انــرژی صــورت  گفــت: بایــد اقدامــات مناســب در جهــت 
کــه قصــد بهینــه ســازی مصــرف انــرژی  مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بــه صنایعــی 
ح و بررســی  داشــته باشــند، تســهیاتی را در دو قالــب ارایــه می کنــد، افــزود: تهیــه طــر
توســط کارشناســان و اختصــاص بودجــه یکــی از ایــن راه هاســت و دیگــر اینکه ســازمان 
بهــره وری انــرژی بــه عنــوان بانــک عامــل معرفــی شــود و تســهیات بــه صنعــت ارایــه 
کــه شــاخص های اســتاندارد  دهــد. صادقــی همچنیــن بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت 
ــل  ــه دلی ــه بیشــتر آن ب ــه البت ک ــد  ــری نمی کن ــا براب ــا دنی ــرژی ب ــران در مصــرف ان روز ای
کاالهــای پرمصــرف در بخــش  بیشــتر صنایــع و  روز در  بــه  نداشــتن سیســتم های 
خانگــی اســت. وی بااشــاره بــه اینکــه بــرای ســاخت 5 نیــروگاه چندین ســال زمــان نیاز 
گــر رشــد  کــه ا کنیــم، ادامــه داد: بایــد بگویــم  اســت تــا بتوانیــم نیــاز بخش هــا را تامیــن 
کــره و چیــن زیــاد اســت، بــه دلیــل اســتفاده در بخــش صنعــت مولــد و  کشــور  انــرژی در 
تولیــد اســت؛ نــه مثــل ایــران در بخــش تجاری و خانگی. این شــاخص توســعه یافتگی 
کشــور و مــردم عایــده ای دارد، نــه اینکــه  گــر انــرژی مصــرف می شــود بــرای  کــه ا اســت 
کــه  گاز مصــرف داریــم  پــرت انــرژی. در ایران34درصــد در بــرق و26درصــد در بخــش 

کار  و اصاح دارد. همه این مواردنیاز به 
کم مصرف های صنایع اصفهان    پاداش میلیاردی به 

در ادامــه ایــن نشســت، رییــس دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
کاهــش مصــرف مشــترکان صنعــت  اصفهــان نیــز بــه مــوارد جالــب توجهــی در زمینــه 
از  گفــت: درســه ماهــه تابســتان94بیش  کــرد و  گذشــته اشــاره  در تابســتان ســال 

کاهــش مصــرف بــرق بــا شــرکت توزیــع  کــه همــکاری مســتمری بــرای  100صنعــت 
بــرق داشــتند، بیــش از یــک میلیــارد و 400میلیــون تومــان پــاداش شــامل حالشــان 
شــد. محمدمهــدی عســکری بــا اشــاره بــه اینکــه تابســتان امســال و ســال آینــده ســال 
ســختی بــرای صنعــت بــرق و تامیــن  بــرق مشــترکان اســت، افزود:تمــام تاش مــا برای 
تامیــن بــرق مشــترکان در ماه هــای تیــر و مــرداد و همچنیــن عــدم خاموشــی در پیــک 
کــه ایــن مهــم بــا همــکاری صنایــع امکان پذیــر اســت؛ بــه دلیــل آنکــه  مصــرف اســت 
ــا از ایــن پیــک عبورکنیــم. وی  کننــد ت کمــک  مصــرف انــرژی زیــاد اســت، بایــد همــه 
گفت:ایــن رونــد  کــرد و  ح تشــویقی صنایــع در امســال نیــز اشــاره  البتــه بــه اجــرای طــر
ماننــد ســال قبــل بــرای کم مصرف هــای صنعــت اعمــال خواهــد شــد و بــرای مشــترکان 
خانگــی کم مصــرف هــم طرحــی از ســوی ســازمان ســابا ارایــه شــده اســت کــه تســهیات 
ــا وام3میلیــون تومــان بــه مشــترکان ارایــه ــرای تعویــض یخچــال ب  قــرض الحســنه ب

کراتــی را بــا تولیدکننــدگان   مــی دهــد. وی بیــان داشــت: در بخــش روشــنایی نیــز مذا
ــا  کاهــش دهنــد ت کــه تولیــد المپ هــای ال ای دی را  تجهیــزات روشــنایی داشــته ایم 

گیــرد. مصــرف انــرژی بــه صــورت بهینــه صــورت 
ک می خورد!     قانون نوشت بهینه سازی در میزها خا

ــا  کارشــناس دفتــر مدیریــت مصــرف انــرژی شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان ب همچنیــن 
ح هــای اباغــی وزارت نیــرو  اشــاره بــه اینکــه هــدف از برگــزاری ایــن نشســت توجیــه طر
گفــت: ایــن نشســت  کارخانه هاســت،  در مباحــث مدیریــت مصــرف انــرژی در بخــش 
بــه مــدت 2روز و باحضــور 70صنعــت بــزرگ دیمانــدی قــراردادی باالتــر از یــک مــگاوات 
 بــرق برگــزار شــد؛ در ایــن نشســت ها بــه مباحثــی چــون ضــرورت مدیریــت انــرژی

یارانــه ســود تســهیات، ممیــزی انــرژی و اســتقرار سیســتم های انــرژی در واحدهــای 
ــه   ــت تفاهم نام ــال حاضر30صنع ــه داد:در ح ــی ادام ــی صفای ــد. عل ــد ش کی ــی تا  صنعت
ــه  ح ب ــر ــن ط ــه ای ک ــد  کرده ان ــد  ــرکت منعق ــن ش ــا ای ــزات ب ــانی تجهی ــت به روزرس را جه
کــرد: در  کیــد  دلیــل شــرایط اقتصــادی از 15خــرداد تــا 15شــهریورماه ادامــه دارد. وی تا
حــال حاضــر قانــون بهینه ســازی انــرژی در صنایــع نوشــته شــده؛ ولــی بــه صنایــع بــه 

دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی اعــام نشــده اســت. 
کلیــه مشــترکان صنعتــی بــا دیمانــد قــراداد بــاالی 200کیلــو وات در  صفایــی افــزود: 
ح بــه روز رســانی تجهیــزات  حــوزه شــرکت بــرق شهرســتان اصفهــان امــکان شــرکت طــر
را دارنــد و بــا مراجعــه بــه دبیرخانــه می تواننــد بــرای تابســتان اعــام آمادگــی نماینــد. 
کشــاورزان و بهینــه ســازی مصــرف بــرای آنــان نیــز  کــه بــرای  ح هایــی  وی بــه طر
کشــاورزان در  کــه بــرای  گفــت: طرحــی  کــرد و  گرفتــه شــده اســت، اشــاره  در نظــر 
کــه در طــول 3مــاه تابســتان از تاریــخ  گونــه اســت  گرفتــه شــده اســت، بدیــن  نظــر 
ــا 23مصــرف انــرژی الکتریکــی  کــه از ســاعت 19ت 15خــرداد تــا15 شــهریور مشــترکانی 
خواهــد محاســبه  رایــگان   آنــان  شــبانه روز  ســاعات  کل  مصــرف  باشــند،   نداشــته 

 شد.

ک در اصفهان  پروژه شهر پا



افتتاح دو شرکت هواپیمایی 
اختصاصی اصفهان

اســتاندار اصفهــان گفــت: ظرفیــت هتل هــای اصفهــان تــا پایان 
ســال جــاری بــه 20 هــزار تخــت خواهــد رســید و عــاوه بــر ایــن 
بــا اســتقبال شــدید از خریــد خانه هــای تاریخــی مواجــه هســتیم 
کیــد  کشــور اســت. وی بــا تا کــه یــک اتفــاق بســیار خــوب بــرای 
کشــوری اســت  ــر اینکــه فــرودگاه اصفهــان جــزو ســه فــرودگاه  ب
کــه قــرارداد توســعه آن توســط رییــس جمهــور در فرانســه منعقــد 
شــده اســت، ادامــه داد: افزایــش 6 هــزار متــر مربعــی ســالن 
خارجــی و افزایــش پارکینگ هــا بــه 20 پارکینــگ هواپیمایــی، از 
کــه بــرای توســعه فــرودگاه اصفهــان در  جملــه اقداماتــی اســت 
نظــر گرفتــه شــده اســت. رســول زرگرپــور بــه دو خــط هوایــی جــی 
ــرد  ک ــود، اشــاره  ــد ب ــه اصفهــان خواهن ــه خطــوط پای ک و نســیم 
کــه وارد خطــوط هواپیمایــی  گفــت: ایــن دو خــط هنگامــی  و 
بــه  اصفهــان  پروازهــای  در  تاخیــر  و  لغــو  شــوند،  اصفهــان 

کمتریــن حــد می رســد. 
و  اشــاره  تهــران   - اصفهــان  الســیر  ســریع  قطــار  بــه  زرگرپــور 
ح دارای دو مجــری بیــن المللــی اســت  کــرد: ایــن طــر اظهــار 
کشــنده  و  چینــی  شــرکت های  توســط  آن  زیرســاخت های  و 
احــداث  ایتالیایــی  شــرکت های  توســط  آن  لوکوموتیوهــای  و 
ح  طــر و  یوروســت  میلیــارد  قــرارداد چینی هــا 2  کــه  می شــود 

اســت. فیزیکــی داشــته  کنــون 70 درصــد پیشــرفت  تا

 207 گوهر گرانبها 
هدیه کرمان به آزادسازی خرمشهر

کرمــان اذعــان  ــران اســتان  کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگ ــر  مدی
آزاد  کرمــان در عملیــات  اســتان  از 207 خانــواده شــهید  کــرد: 

ســازی خرمشــهر تقدیــر شــده اســت. 
ســردار »محمدرضــا حســنی ســعدی« بــا بیــان اینکــه، ســنگ 
 بنیادیــن مقاومــت در دفــاع مقــدس آزادســازی خرمشــهر بــود 
کــه مقاومــت 34روزه خرمشــهر بــا  کــرد: برخــی معتقدنــد  تصریــح 
کــه امــام  8 ســال دفــاع مقــدس قابــل مقایســه اســت؛ بــه طــوری 
جمعــه خرمشــهر بیــان می کنــد کــه در روز اول جنگ بــر پیکر 180 
شــهید نمــاز خواندیــم یــا معــاون ســپاه خرمشــهر اذعــان می کنــد 
گلــزار شــهدا شــدیم  کــه نیمه هــای شــب بــا محمــد جهــان آرا وارد 
کــه تــا صبــح بــه تدفیــن آن هــا  کمپرســور شــهدا آوردنــد  کــه یــک 
مشــغول بودیــم. حســنی ســعدی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن از 
کــرد: قوی تریــن و  کــرد، اذعــان  ســه محــور بــه خرمشــهر حملــه 
کــه  شــدیدترین حملــه دشــمن بــه خرمشــهر از ســمت آبــادان بــود 
کردنــد و باعــث افتخــار شــدند و نســل  مــردم مــا قهرمانانــه دفــاع 

کــرد. آینــده بــه 34 روز مقاومــت ایــن مــردم افتخــار خواهــد 

اخبار  کوتاه 

 اتکای واحدهای صنعتی 
نباید به دولت باشد

واحدهــای  بعضــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یــزد  اســتاندار 
تولیــدی و صنعتــی امــکان رقابــت در بازارهــای جهانــی 
گفــت: ایــن واحدهــا نبایــد ســرمایه های خــود  را ندارنــد، 
میرمحمــدی  محمــد  ســید  کننــد.  رهــا  بااســتفاده  را 
حقــوق  حامیــان  از  تجلیــل  جشــنواره  ســومین  در 
اظهــار  یــزد  اســتان  مصرف کننــده  و  تولیدکننــده 
داشــت: بســیاری از واحدهــا در اســتان یــزد بــه دالیــل 
خــود  رقبــای  بــا  بــازار  در  رقابــت  امــکان   مختلــف 
را ندارنــد و ایــن امــر ســبب شــده تولیــد آن هــا متوقــف 
شــود. اســتاندار یــزد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
نبایــد  صنعتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  اینکــه  بیــان  بــا 
اتــکای چندانــی بــه دولــت داشــته باشــند، افــزود: دولــت 
تنهــا بایــد در مواقــع لــزوم، حمایت هــای مقطعــی انجــام 
بــه  بایــد  تولیدکننــدگان  و  صنعتگــران  اتــکای  و  دهــد 
بیــان  میرمحمــدی  باشــد.  خودشــان  ظرفیت هــای 
ــد در مقطعــی  ــت نتوان ــر دول گ ــر ایــن صــورت ا ــرد: در غی ک
بــه  انجــام دهــد، آن واحــد  از واحــد صنعتــی  حمایتــی 
دولتــی  حمایت هــای  بنابرایــن  خــورد؛  خواهــد  زمیــن 
در  وی  باشــد.  نتیجه بخــش  درازمــدت  در  نمی تواننــد 
کیــد بــر اینکــه در  بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تا
تولیــد محــور اصلــی بایــد مشــتری مداری باشــد، اظهــار 
موفــق  زمانــی  صنعتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  داشــت: 
ــتری  ــفارش مش ــا س ــود را ب ــدات خ ــه تولی ک ــود  ــد ب خواهن
انجــام داده و اصــل مشــتری مداری را مدنظــر قــرار دهنــد.

کره   ایران و 
مشترکات فرهنگی بسیاری دارند

کــره  یونهــاپ  خبرگــزاری  رییــس  نوهوآنــگ،  پــارک 
کــرد: بیــن  جنوبــی در دیــدار بــا شــهردار اصفهــان اظهــار 
کات فرهنگــی  ــره، نزدیکــی و اشــترا ک ــران و  کشــور ای دو 
کــه ســبب دوســتی و نزدیکــی  بســیار زیــادی وجــود دارد 
بســیار زیــاد میــان دو ملــت شــده اســت. وی بــا بیــان 
خبرگــزاری  میــان  خوبــی  رابطــه  اســت  قــرار  اینکــه 
و  ایــران  کشــور  ایرنــای  خبرگــزاری  و  کــره  یونهــاپ 
کــرد:  همچنیــن ایرنــای اصفهــان برقــرار شــود، تصریــح 
کــره بــا حضــور در  در ایــن راســتا، مقــرر شــده خبرنــگار 
ایــران و میــان مــردم تهــران، داســتانی بــا نــام »داســتان 
ــه  ــه شــعر و ادب و مقول ــه از عاقــه ایرانیــان ب ک تهــران« 
کنــد.  گفتــه شــده، تهیــه  عشــق و دوســتی در آن ســخن 
داد:  ادامــه  جنوبــی  کــره  یونهــاپ  خبرگــزاری  رییــس 
ــردم  ــود م ــبب می ش ــور س کش ــان دو  ــگار می ــادل خبرن تب
کننــد و در  کشــور شــناخت خوبــی از یکدیگــر پیــدا  دو 
گردشــگری نیــز بــه ســمت بهتــر شــدن  ادامــه آن، رابطــه 

پیــش بــرود.

اخبار کوتاه 

   30 اردیبهشــت ماه ســال 1393 مقــام معظــم 
کیمیا ی وطن
 دامون رشیدزاده

جمعیــت  ملــی  روز  بــا  همزمــان  رهبــری 
ــل 110  ــک اص ــد ی ــاس بن ــت« را براس ــی »جمعی کل ــت های  سیاس
قانــون اساســی و پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت 
کردنــد. در ایــن سیاســت ها ایشــان نگرانی هایــی را از  نظــام ابــاغ 
 توقــف رشــد جمعیــت و حرکــت ایــران بــه ســوی کشــوری ســالمند 
کاهــش  کردنــد؛ همچنیــن رهبــر انقــاب جهــت جبــران  ح  را مطــر
کردنــد  خ بــاروری برنامه هایــی را اعــام  خ رشــد جمعیــت و نــر نــر
ــار مــردم و  ــه جمعیــت در اختی ــب سیاســت های 14گان کــه در قال
آمــار  بــه  نگاهــی  و  بهانــه  همیــن  بــه  گرفــت.  قــرار  مســئوالن 
ج  جمعیتــی اصفهــان در ســال جــاری و ســال قبــل با مهنــدس تور
کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان بــه  حاجی رحیمیــان، مدیــر 
ایــن  حاصــل  می خوانیــد  آنچــه  نشســتیم.  گفت وگــو 

گفت وگوست.
کــه مقــام معظــم  کلــی جمعیــت  بــا توجــه بــه سیاســت های 
کارهایــی در  رهبــری ابــاغ فرمودنــد، در ایــن راســتا چــه 

گرفــت؟ اســتان اصفهــان صــورت 
مقــام  فرمایشــات  راســتای  در  اصفهــان  اســتان  احــوال  ثبــت 
معظــم رهبــری و سیاســت های 14گانــه جمعیتــی ایشــان اقــدام 
بــه تاســیس شــورایی بــا نــام شــورای راهبــردی جمعیــت اســتان 

کشــور نمــود. اصفهــان بــرای اولین بــار در 
ــه ریاســت اســتاندار و دبیــری ریاســت ثبــت احــوال   ایــن شــورا ب
کــه وزیــر کشــور از تاســیس  اســتان اصفهــان تشــکیل شــد و زمانــی 

ایــن شــورا و اهــداف آن مطلــع شــدند بــه تمامــی اســتانداران 
کشــور ابــاغ کردنــد کــه چنیــن شــورایی را در اســتان محل خدمت 

کننــد. خــود راه انــدازی 
 ایــن شــورا بــا همــکاری تمامــی ارگان هــا و نهادهــای دولتــی 
کارگــروه مشــغول  تشــکیل شــد و ایــن ارگان هــا و نهادهــا در 8 
کــه امیدواریم نتایــج مثبــت آن را در آینده بیش  فعالیــت هســتند 
از پیــش ببینیــم. البتــه تــا پیــش از تشــکیل ایــن شــورا نیــز اداره ها 
بــه شــکل خودجــوش فعالیت هــای بســیار خوبــی  ارگان هــا   و 

کــه ایــن فعالیت هــا بــا تشــکیل شــورا بــه  را انجــام داده بودنــد 
ادامــه می یابــد. شــکل منســجم و هماهنگ تــری 

در این شورا بیشتر به چه مباحثی پرداخته می شود؟
سیاســت های  و  راهبردهــا  جمعیــت  راهبــردی  شــورای  در 
کلــی نظــام درخصــوص مباحــث جمعیتــی  جمعیتــی، رویکــرد 

ارتقــای پویایــی، بالندگــی و جوانــی جمعیــت، تشــکیل خانــواده 
و افزایــش فرزنــد، راهبردهــا و سیاســت های جمعیتــی اســتان 
کیفیــت و  بــه منظــور رفــع چالش هــا و الگــوی ســبک زندگــی در 

ســامت جمعیــت در راســتای سیاســت های 14گانــه مقــام معظم 
ســوی  از  شــده  ارایــه  راهکارهــای  و  می شــود  بررســی  رهبــری 

نهادهــای مربوطــه اجرایــی می شــود.
آخریــن آمارهــای ثبــت احــوال اســتان اصفهــان در ســال 95 

چگونــه بــوده اســت؟
ــر ایــن  ــا تاریــخ 28 اردیبهشــت ســال 95 ب آخریــن آمارهــای مــا ت

اســاس اســت:
کــه نشــان از افزایــش  13051 والدت در ایــن مــدت ثبــت شــده 
ــن  ــن در ای ــل دارد؛ همچنی ــال قب ــه س ــبت ب ــدی نس 2.96 درص
کــه نســبت بــه ســال قبــل تغییــر  مــدت 3618 فــوت ثبــت شــده 
ــخ  ــن تاری ــا ای ــن 6010 ازدواج ت ــت. همچنی ــته اس ــی نداش چندان
کاهــش 3 درصــدی  کــه نســبت بــه ســال قبــل بــا  ثبــت شــده 
ــا ایــن روز در  روبــه رو بــوده اســت و متاســفانه 1567 طــاق نیــز ت

ثبــت احــوال ثبــت شــده اســت.
آمار سال 94 در مقایسه با سال 93 چگونه بوده است؟

در ســال 94 میــزان والدت بــا افزایــش 2.51 درصــدی همــراه 
ــتان  ــد در اس ــن رش ــش ای ــان از افزای ــال نش ــد امس ــا رش ــه ب ک ــود  ب
اصفهــان دارد؛ دربــاره آمــار فــوت نیــز ســال 94 بــه نســبت ســال 
آمــار  همچنیــن  بــود؛  روبــه رو  درصــدی   0.63 کاهــش  بــا   93
کاهــش 2.5  بــا  قبــل  ســال  بــا  مقایســه  در  ســال  ایــن  ازدواج 
کــه جــا دارد مســئوالن در ایــن زمینــه تــاش  درصــدی همــراه بــود 
ــا آمــار ازدواج نیــز رشــد صعــودی بــه  بیشــتری را صــورت دهنــد ت

خــود بگیــرد.

کل ثبت احوال استان اصفهان بمناسبت روز ملی جمعیت  کیمیای وطن با مدیر  گوی اختصاصی  گفت و 

جمعیت اصفهان در یک نگاه

کشــف  فرمانــده انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 
کاهــش 17 درصــدی وقــوع ســرقت  کیلــو مــواد مخــدر و   450
گذشــته در ایــن اســتان خبــر  نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 
ــان  ــا قاچاقچی ــارزه ب ــرد: مب ک ــاری اظهــار  ــی ی داد. ســردار نورعل

موادمخــدر، یکــی از مطالبــات و انتظــارات بــه 
اصلــی  اولویت هــای  از  همــواره  و  مــردم  حــق 
تــاش  بــا  لــذا  اســت؛  پلیــس  ماموریت هــای 
کارکنــان انتظامــی ایــن فرماندهــی و همــکاری 
اســتان  پلیــس  شــهروندان،  خــوب  بســیار 
ح هــای مختلفــی را در خصــوص برخــورد و  طر
مبــارزه بــا قاچاقچیــان، تهیــه و توزیع کننــدگان 

برنامه ریــزی و عملیاتــی  اســتان  انــواع موادمخــدر در ســطح 
کــرده اســت. 

موضــوع  یــک  موادمخــدر  بــا  مبــارزه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گام  اجتماعــی اســت و بایــد تمامــی آحــاد جامعــه در ایــن راســتا 
بردارنــد تــا نتیجــه مطلــوب و مفیــد گرفتــه شــود، گفــت: نتیجــه 

کیلــو  کشــف 450  ح هــا از ابتــدای ســال جــاری  اجــرای ایــن طر
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال  انــواع مــواد مخــدر بــوده 

گذشــته افزایــش جالــب توجهــی را نشــان می دهــد.
نقــاط  در  انتظامــی  گشــت های  واحدهــای  افزایــش  یــاری   
و  حرفــه ای  ســارقان  کنتــرل  و  جرم خیــز 
ســابقه دار را یکــی از راه هــای پیشــگیری از وقــوع 
کــرد و افــزود: نصــب دوربین هــای  جــرم عنــوان 
کــن، نقــش بســزایی در کاهــش  مداربســته در اما

وقــوع انــواع جرایــم داشــته اســت. 
کنــون  تا جدیــد  ســال  ابتــدای  از  افــزود:  وی 
ح هــای  اجــرای طر و  اقدامــات پیشــگیرانه  بــا 
هدفمنــد، طــی 50 روز نخســت ســال جــاری نســبت بــه بــازه 
 17 ســرقت  انــواع  وقــوع  آمــار  گذشــته  ســال  مشــابه  زمانــی 
درصــد و همچنیــن تصادفــات در ســطح اســتان 5 درصــد و 
درصــد   20 نیــز  جــاده ای  تصادفــات  از  ناشــی  جانباختــگان 

اســت. داشــته  کاهــش 

رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان مبل اصفهان 
خ  گفــت: خوشــبختانه در حــال حاضــر اســترس افزایــش نــر
تــورم از روی واحدهــای صنفــی اتحادیــه برداشــته شــده 
اســت. حجــت اهلل پورحقانــی بــا بیــان اینکــه بــازار مبــل در 

کاهــش قــدرت  کــرد:  رکــود قــرار دارد، اظهــار 
خریــد مــردم دلیــل ایــن رکود اســت. همچنین 
بــه ســمت  بــازار داخــل اشــباع شــده و بایــد 
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه  صــادرات حرکــت 
حــدود 10 درصــد واحدهــای صنفــی مرتبــط 
افــزود:  بــا مبــل در حــال تعطیلــی هســتند، 
حــدود 50 درصــد واحدهــای صنفــی تولیــدی 
تعطیلــی  ایــن  البتــه  شــده اند.  تعطیــل  نیــز 

گذشــته نیســت؛ بلکــه از  تنهــا مربــوط بــه امســال و ســال 
دولــت قبــل شــروع شــده و همچنــان ادامــه دارد. رییــس 
اصفهــان  مبــل  تولیدکننــدگان  و  فروشــندگان  اتحادیــه 
اســترس  کــه  اســت  ایــن  خوشــحالی  تنهــا  کــرد:  اضافــه 
اتحادیــه  صنفــی  واحدهــای  روی  از  تــورم  خ  نــر افزایــش 
گفــت: در ســال های اخیــر  برداشــته شــده اســت. پورحقانــی 

کثــر  کــه حدا اســما صــادرات وجــود داشــت؛ بــه ایــن معنــی 
کــه صــادرات  حالــی  در  مبــل صــادر می شــد؛  100 دســت 
ــل حــدود  ــادی مب ــه تعــداد زی ک ــد   وقتــی معنــی پیــدا می کن

400 - 500 دست مبل صادر شود.
در  مبــل  تولیــدات  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
اســتان اصفهــان قابلیــت و ظرفیــت رقابــت 
دارد را  المللــی  بیــن  بــازار  در  حضــور   و 

دوســتی  و  رقابــت  کــه  صورتــی  در  افــزود: 
آیــد  بــه وجــود  کشــورهای دیگــر  بــا  ایــران 
کشــور  کیفیــت تولیــدی  کاالهــای با می تــوان 
کــرد. رییــس  کشــورهای دیگــر صــادر  را بــه 
اتحادیــه فروشــندگان و تولیدکننــدگان مبــل 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه واردات مبــل وجــود نــدارد یــا بســیار 
اســتان  مبــل  تولیــدات  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  انــدک 
یــزد  هرمــزگان،  ماننــد  دیگــر  اســتان های  بــه  اصفهــان 
گــر بــازار در  کرمــان و خوزســتان صــادر می شــود. ا فــارس، 
ایــن اســتان ها خــوب باشــد، بــازار تولیــدی اســتان اصفهــان 

ــود. ــد ب ــب خواه ــز مناس نی

رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان مبل اصفهان:

خ تورم ندارند تولیدکنندگان مبل، استرس افزایش نر
فرمانده انتظامی چهارمحال بختیاری خبر داد:

کاهش 17 درصدی وقوع سرقت در چهارمحال و بختیاری

حتما بخوانید!
افتتاح دو شرکت هواپیمایی ... پنجشنبه 30  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 158 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

اخطار اجرایی
وق بلوار ولی عصر کوچه 20 کوچه باران کوچه  ز مشخصات محکوم له: مهرداد لطفی به نشانی خور

شهید قدیری محکوم علیهم : حسنعلی آقا بابایی به نشانی مجهول المکان
برخوار  اختالف  حل  شورای  حوزه 6  تاریخ 94/12/16  به  شماره 586  رأی  موجب  به   : به  محکوم 
324 ل 98 به نام  و 405 به شماره پالک 43-  انتقال قطعی سند پژ  : محکوم علیه محکوم است به 
محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 170000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له رای صادره غیابی می 
باشد هزینه اجرا به عهده ی محکوم علیه می باشد .ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد  ظرف ده ر
ونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل  رای بدهد در غیر اینصورت پر

تحویل خواهد شد..  
وق شهرستان برخوار  ز دفتر شعبه 6شورای حل اختالف خور

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/230/م الف به تاریخ 21/ 95/02
گهی اباغ دادخواست و ضمائم  آ

آقای معراج الدین قادری دادخواستی به خواسته فسخ معامله به طرفیت غالمعلی اسدی به این شورا 
وز 95/04/15 و ساعت 17:30 وقت رسیدگی تعیین شده  تسلیم که به کالسه 95/46 ثبت و برای ر
است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
د و از خوانده مذکور دعوت  وزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شو مراتب یک نوبت در یکی از ر
ر  به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقر
د.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا  فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شو
د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

وز است. آن ده ر
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/266/م الف به تاریخ 95/02/29
گهی حصر وراثت آ

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1740346718 شماره  شناسنامه  دارای  سعیدی  بنی  مرضیه  خانم 
ده و چنین توضیح داده  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو 70/95 ش ح 1 )وراثت( 
دائمی  اقامتگاه   1393/04/21 تاریخ  در   1941021174 بشناسنامه  پور  موسی  مجتبی  وان  شادر که 
زند  د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مرضیه بنی سعیدی فر و د بدر خو
عبدالمحمد ش.ش 1740346718 )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل 

اختالف برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/251/م الف به تاریخ 95/02/27
گهی احضار متهم آ

ونده شماره 940424 این شعبه به اتهام تغییر کاربری  زند حسین در پر د فالچ آسمانی فر آقای محمو
تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می 
د ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء  شو

د. ر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شو مهلت مقر
شعبه سوم  دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/231/م الف به تاریخ 95/02/13
گهی اباغ دادخواست و ضمائم  آ

آقای هادی علی نجمی دادخواستی به خواسته انتقال سند به طرفیت غالمعلی جوکار به این شورا 
وز 95/05/03 و ساعت 04:30 عصر وقت رسیدگی تعیین  تسلیم که به کالسه 95/90 ثبت و برای ر
شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی 
د و از خوانده مذکور  وزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شو مدنی مراتب یک نوبت در یکی از ر
دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت 
د.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب  ر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شو مقر
د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج  و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

وز است. و مدت آن ده ر
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/262/م الف به تاریخ 95/02/28

دادنامه
زند حمیدرضا به نشانی اصفهان خ ملک شهر خ مطهری جنب بانک  د امیرانی فر شاکی : آقای محمو
زند غالمرضا به نشانی دولت آباد  منطقه صنعتی  خ  ملی پیرایش کوشان متهم: آقای مهدی عمو فر

مالک اشتر پ 65 مقابل آژانس اتهام: کالهبرداری 
العاده شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار به تصدی  تاریخ 95/02/29 در وقت فوق  به 
به  توجه  با  دادگاه  دارد  قرار  نظر  تحت    940410 کالسه  ونده  پر و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء 

ونده ختم رسیدگی را اعالم  و به شرح ذیل مبادرت به صدور می نماید:رای دادگاه محتویات پر
زند غالم رضا دائر بر کالهبرداری به مبلغ 170000000 ریال موضوع  در خصوص اتهام آقای مهدی عمو فر
کیفر  جمله  از  ونده  پر محتویات  رسی  بر با  دادگاه  رضا  حمید  زند  فر امیرانی  د  محمو آقای  شکایت 
د  خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی شهادت شهو
ز و مسلم دانسته و به استناد ماده 1  و عدم حضور متهم جهت ارائه دفاع موثر بزه انتسابی را محر
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را عالوه بر رد مال اخذ 
شده به شاکی به پرداخت معادل مال مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 
وز پس از  ده و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست ر سه سال حبس تعزیری محکوم نمو
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از بیست ر

استان اصفهان می باشد.
دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/265/م الف به تاریخ  95/02/29
گهی حصر وراثت آ

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1740346718 شماره  شناسنامه  دارای  سعیدی  بنی  مرضیه  خانم 
ده و چنین توضیح داده  487/94 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د  و د بدر وان زعالن موسی پور بشناسنامه 2749 در تاریخ 1393/04/21 اقامتگاه دائمی خو که شادر
زند عبدالمحمد  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مرضیه بنی سعیدی فر
زند عبداله ش.ش 869 )مادر متوفی( )3(  ش.ش 1740346718 )همسر متوفی()2( مهناز عبدالهی فر
)5( ش.ش 1940952905  مهدی   )4( متوفی(  )پدر  ش.ش 12940  زعالن  زند  فر پور  موسی  عبداالمیر 
زند زعالن  مجتبی ش.ش 1941021174 )6( محمد مجتبی ش.ش 6600308346  همگی موسی پور فر
کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  زندان  )فر
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  5/37/252/م الف به تاریخ 95/02/27
گهی حصر وراثت آ

آبادی دارای شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه  آقای سید احمد حسینی حبیب 
ده و چنین توضیح داده که  111/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
وان فاطمه بیگم حسینی حبیب آبادی بشناسنامه 102 در تاریخ 1367/12/04  اقامتگاه دائمی  شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-سید احمد ش.ش 88 )2(  و د بدر خو
سید  زند  فر آبادی  حبیب  حسینی  همگی    4070 ش.ش  بتول   )3( ش.ش 18  حسینی  د  محمو سید 
زندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس  عبداله )فر
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  5/37/261/م الف به تاریخ 95/02/28
گهی اباغ دادخواست و ضمائم  آ

خواهان : ولی اله زارع بهرام آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده : شرکت راستین نما دهدار نسب به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تخیر تادیه و مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار  شهرستان دولت اباد نمو
وقت  که  گردیده  ثبت    9409983751401239 ونده  پر کالسه  به  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع 
دن  خوانده  رسیدگی آن 1395/04/14 و ساعت 09:00  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
د تا خوانده   وزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شو مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از ر
د نسخه دوم  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو

وزه فوق جهت مالحظه رای داوری حاضر گردد.  ر هفت ر دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/269/م الف به تاریخ 95/02/29
گهی مزایده آ

ونده کالسه 930684 ج ح 5 خواهان  اجرای احکام حقوقی شعبه 5 حقوقی اصفهان در خصوص پر
باقری  جهانگیر  علیه  آبادی  نجف  رفیعیان  احسان  آقای  وکالت  با  وانانی  باقری  عبدالرضا  آقای 
کوی   – منارجنبان  ار  بعد   – آتشگاه  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  علی  محمد  زند  فر باغبادرانی 

ل سعید باقری – پالک 60 آتشستان – بن بست رسالت – منز
وش پالک ثبتی 68/399  - کدپستی 8185997518 در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص فر
وزی از 393 بخش 14 ثبت اصفهان در مورخ 95/3/26 ساعت 9 الی 10 صبح دراجرای احکام  مفر
حقوقی شعبه 5 حقوقی اصفهان  واقع در خیابان نیکبخت – مجتمع اجرای احکام حقوقی – طبقه 
وز قبل از جلسه مزایده ازملک واقع در اصفهان – ملک  چهارم برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 ر
شهر – خیابان شهید مطهری – خیابان نقش جهان – نبش کوچه نیلوفر 12- پالک 3 بازدید و با واریز 10 
در صد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 وبه همراه 
ترین  د که باال داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده خواهند بو

قیمت کارشناسی را پیشنهاد نمایند.
مالکیت  دفترچه  شماره  به  ای  طبقه  دو  ساز  قدیمی  مسکونی  ل  منز باب  یک   : مزایده  مورد 
 14 بخش   873 دفتر   462 صفحه   208895 ثبت  شماره   68/399 ملک  شماره  0674557/ب/85 
د 379/25 متر  زند هیبت اله به مقدار حدو ثبت اصفهان به مالکیت آقای عبدالرضا باقری وانانی فر
د218 متر مربع اعیانی غیر قابل استفاده با سقف های تیرچه بلوک و آهن  مربع عرصه و بمیزان حدو
دی فلزی ، پنجره های فلزی ،  و ، دیوارها آجری ،  نمای داخلی سنگ و خارجی فاقد نما ، درهای ور
د آب ، برق ، گاز ،  بدون آشپزخانه ، حمام و توالت در حیاط ، کف حیاط موزاییک ، انشعابات موجو
ویت نگردید .  د 35 سال ، به علت عدم حضور خوانده سند مالکیت ایشان ر فاضالب ، قدمت حدو
سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی که با توجه به موقعیت ، قدمت ، عوامل 
دن زمین کاربری مسکونی ، کلیه  د، سند رسمی ثبتی ، دو نبش بو موثر در قضیه  ، انشعابات موجو
زش ششدانگ پالک مذبور 12/600/000/000 ریال بر آورد می گردد. شماره : 5908/ م  جوانب و غیره ار

الف اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان
گهی مزایده آ

 1 له  940485ج/10  کالسه  اجرایی  ونده  پر در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   10 شعبه  احکام  اجرای 
آقای سید محمد عمرانی و علیه آقایان حسین بصیری و جواد دردشتیان جلسه مزایده ای در تاریخ 
95/3/25 ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت غربی – 200متر پایین تر 
ساختمان مرکزی دادگستری – مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده – طبقه سوم – واحد 5 – 

شعبه 10 برگزار نماید. 
نوع و میزان محکومیت : بر طبق آخرین شاخص دریافتی از بانک مرکزی در زمان محاسبه )تا 15 
اسفند 94( مبلغ کل محکومیت 2/338/160/784 ریال در حق محکوم له و مبلغ 116/908/039 ریال 

حق االجرای دولتی می باشد و محکومیت از نوع تضامنی است.
مشخصات مورد مزایده بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری :

مقدار7/804 حبه از 18 حبه از 72 حبه )ششدانگ( از ملک به شماره ثبتی 4996/4 واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان به ادرس: خ ابن سینا – مقابل پمپ بنزین – جنب رستوران نایب – واحد تجاری 
به شماره ثبت 9015در صفحه 227 در دفتر 80 طی سند منگوله دار به شماره چاپی 721529 که به 
میزان 18 حبه از 72 حبه آن به مالکیت آقای حسین بصیری می باشد و مالکین مجموعه تجاری 
از اخذ پایان کار از شهرداری منطقه در راستای تفکیک طبقات هیچ اقدام را انجام  فوق الذکر پس 
نداده اند . فلذا هر دو مالک )آقای حسین بصیری 18 حبه از 72 حبه و آقای احمد زاده 54 حبه از 72 
حبه ( به نسبت سهم مالکیتشان از کل ملک )عرصه و اعیان( و تمام طبقات )مفید و غیر مفید( مالک 
هستند. فلذا میزان ریالی بقیه سهم آقای حسین بصیری ) با ستناد 18 حبه از 72 حبه ششدانگ( 
اداری ( جمعا  اول  و طبقه  یاد شده )طبقه همکف تجاری  اداری  از سایر قسمتهای مجتمع تجاری 
بمبلغ 5/662/400/000 ریال بر آورد گردیده است. نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ شده و مصون 
از اعتراض طرفین باقیمانده است. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که ده درصد مبلغ 
کارشناسی  را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی واریز 
نمایند و فیش آنرا فی المجلس در جلسه مزایده بهمراه داشته باشند و ما بقی آن را حداکثر ظرف یک 
د و فرد یا افرادی که  وع می شو ماه از تاریخ مزایده پرداخت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شر

د. کسانی که حق شرکت در مزایده را دارند  ترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده مزایده خواهند بو باال
وز قبل از مزایده به ادرس ملک مراجعه و از آن بازدید نمایند. شماره : 5819/ م الف  می توانند تا 5 ر

اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان
گهی اباغ آ

شعبه:  بایگانی  9409986839400053شماره  ونده:  پر 9510106839400580شماره  ابالغیه:  شماره 
و  خسر و  دهنوی  حسینی  ابوالفضل  سید  شاکی   / 1395/02/25خواهان  تنظیم:  تاریخ   940053
د رجبی و امین اله رضا  عمرانی ده نوی و سید حسینی دهنوی و مصطفی جعفری دهنوی و محمو
زاده   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم کاوه نیک خواه  به خواسته رفع تصرف عدوانی و مطالبه 
ده که جهت رسیدگی  خسارت دادرسی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
به کالسه   و  اتاق شماره 347ارجاع  استان اصفهان طبقه 3  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
9409986839400053ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/01 و ساعت 10:00تعیین شده است. 
دن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون  به علت مجهول المکان بو
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ر  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5813/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 17 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فریده سادات حسونی زاده
اجرائیه

ونده: 9409980352400679 شماره اجرائیه: 9510420352400078 شماره پر
شماره بایگانی شعبه : 940753تاریخ تنظیم: 1395/02/15 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :فرهاد   
دانی نام پدر: اسمعیل   نشانی: اصفهان – خیابان کهندژ کوچه 121 پالک  نام خانوادگی : مانیان سو
3 کدپستی 8187856344 کدملی 1280350067 همراه 09131800200  مشخصات محکوم علیه ردیف 
1- نام: سعید  نام خانوادگی : دژبانی نام پدر: جواد نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا 
زاده  نام پدر: اسمعیل نشانی  قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : علی نام خانوادگی : شیر
وخانه سالمت نوع  رابطه  : استان اصفهان شهرستان اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه سوم دار
دانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست  : وکیل محکوم له / محکوم لهم فرهاد مانیان سو
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090352400548 و شماره دادنامه مربوطه 9409970352402062 
چک  وجه  خواسته  اصل  بابت  ریال   93/500/000 مبلغ   -1 : پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
در  تاخیر   -3 دادرسی  خسارات  بابت  ریال   6/431/000 مبلغ   -2  94/2/30-57/241649/1516
بپرداخت  و همچنین محکوم  له  به در حق محکوم  لغایت وصول محکوم  تاریخ سر رسید  از  تادیه 
مبلغ 4/675/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت . ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 
وز مفاد آنرا  306 ق آ د م الزامی است.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
د را قادر به  . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه  وز کلیه اموال خو اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و  اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
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 
د) مواد  دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 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 برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
از  د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس  می شو
دیع وثیقه یا  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو وز ارائه شو مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو
– اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   24 دفترشعبه  مدیر  الف   م   /5844 شماره:   )1394 

 محمد عارف 



   غالمعلــی حــداد عــادل، سیاســتمداری 
سرویس فرهنگی

سینا علی محمدی

شــورای  مجلــس  ریاســت  کــه  اســت 
ــوان  ــه عن کــه ب ــردی  ــه دارد و البتــه م کارنام اســالمی را در 
ــان و ادب فارســی همــواره نســبت  رییــس فرهنگســتان زب
اخیــر  روزهــای  اســت. در  بــوده  ادبیــات دغدغه منــد  بــه 
مجموعــه شــعر »هنــوز هــم...« ســروده غالمعلــی حــداد 
کتــاب شــده اســت. بــه همیــن بهانــه  عــادل روانــه بــازار 
ایــن  شــعرهای  بــه  باشــیم  داشــته  نگاهــی  داریــم  قصــد 

شاعر سیاستمدار.
ایدئولوژی سراینده

مواجهــه بــا هــر مجموعــه شــعری، البتــه پــس از طراحــی 
گرافیــک بــا نخســتین شــعر آغــاز می شــود. حــداد  جلــد و 
غزلــی  را  کتــاب  شــعر  اولیــن  اســاس  همیــن  بــر  عــادل 
تقدیمــی بــه امــام راحــل)ره( قــرار داده اســت و در ادامــه 
بــا تــورق صفحــات بــه نام هایــی همچــون شــهید مرتضــی 
ــه نشــانگر اردوگاه فکــری و  ک ــم  ــر می خوری مطهــری هــم ب

کتــاب اســت. ایدئولوژیــک ســراینده 
رویکردهای مذهبی

خصــوص  بــه  مجموعــه  ایــن  در  مذهبــی  رویکردهــای 
ــه اش  ــه نمون ک ــد  ــگ می نمای ــیار پررن ــا بس ــان قصیده ه می
می شــود قصیــده ای بــرای حضــرت رســول)ص( یــا یــک 

کــه در صفحــه 223 می خوانیــم. غدیریــه متمایــز 
تخلص »عادل«

کتــاب »عــادل« اســت و همان طــور  تخلــص شــاعر در ایــن 

کتــاب اشــاره داشــته، شــعرهای این  کــه خــودش در مقدمــه 
مجموعــه را از میــان چنــد دهــه تجربــه ادبــی انتخــاب و 
کــه می توانســت باعــث شــود  کــرده اســت؛ اتفاقــی  گزینــش 
کتــاب از نظــر فــرم و زبــان دســت  کــم دچــار نوعــی  یکدســتی 
ــا بعضــی تمهیــدات  آشــفتگی شــود؛ امــا بــه نظــر می رســد ب
شــعرها  برخــی  کامــل  بازنویســی  و  دوباره ســرایی  ماننــد 
ایــن آفــت بــه خوبــی مهــار شــده اســت و مــا بــا مجموعــه ای 

یکدســت و روان مواجــه هســتیم.

و  بدیــع  ترکیب هــای  و  واژه هــا  به کارگیــری  نــرم،  اوزان 
کــه برمی گزینــد از ویژگی هــای مثبــت  شــیوه ســهِل ممتنــع 
شــمار  بــه  هــم...«  »هنــوز  مجموعــه  در  عــادل  مهــم  و 

مــی رود.
بــا  موســیقی  حفــظ  بــر  شــاعر  خــوب  اصــرار  و  وســواس   
او  شــعرهای  ردیــف،  بــردن  کار  بــه  و  بلنــد   قافیه هــای 
گرچــه بــه شــکل اصیــل و ســنتی غــزل وفــادار و محــدود  را ا
بــا  بــه خوبــی می توانــد  مــوارد  برخــی  او در  امــا  می کنــد، 

مخاطــب  بــه  را  توجهــش  مــورد  مفهــوم  امــروزی  زبانــی 
انتقــال دهــد.

کتــاب بــه صراحــت از عزیزانــش  عــادل همچنیــن در ایــن 
یــاد می کنــد. اتفاقــا از نظــر بــار حســی و عاطفــی بهتریــن 
کــه حــداد عــادل آن هــا  شــعرهای مجموعــه آثــاری هســتند 
کــرده  را بــه همســر بــرادر شــهیدش یــا دخترانــش تقدیــم 

اســت. 
کوتــاه بایــد بــه آن اشــاره  کــه در ایــن فرصــت  نکتــه دیگــری 
فصلــی  کــه  آنجــا  تــا  شعرهاســت  در  طنــز  چاشــنی  کنــم، 

کتــاب وجــود دارد: مســتقل بــا نــام »شــوخ طبعی ها« در 
کار کسر  ای شاعران خسته ز میزان 
کار... کسر  ای منکران نفع فراوان 

کتــاب بــرای مــن شــاید شــعر  امــا خاطره انگیزتریــن شــعر 
»مهربانی«باشــد:

کرد؟ که تعلیم تو  مهربانا! مهربانی را 
کرد؟ که تعلیم تو  گل فشانی را  ای نسیم! این 

که در پایان می رسد به این بیت: شعری 
گفت: کرد و  در جواب هرچه پرسیدم تبسم 

کرد؟ که تعلیم تو  »عادل!« این شیرین زبانی را 
کــه نیمــه  کــه بی درنــگ مــا را بــه یــاد شــب شــعری انداخــت 
ــا  ــر معظــم انقــالب برپ ــان در محضــر رهب ــارک رمض ــاه مب م
را خوانــد، رهبــری  ایــن شــعر  شــد و حــداد عــادل وقتــی 

فرمودنــد: ایــن شــیرین زبانی خــدادادی اســت.

نگاهی به مجموعه شعر »هنوز هم...«، سروده غالمعلی حداد عادل

شیرین زبانی های آقای سیاستمدار

اهلل«  »روح  فیلــم  جشــنواره  نخســتین  حاتمی کیــا،   ابراهیــم 
جشــنواره  می زنــد.  کلیــد  افتتاحیــه  مراســم  در  حضــور  بــا  را 
در  کــه  فیلمســازانی  گرامیداشــت  هــدف  بــا  اهلل«  »روح  فیلــم 
آثــار خــود تصویــری هنرمندانــه از امــام خمینــی)ره( منعکــس 

 کــرده یــا تحــت تأثیــر اندیشــه های ایشــان
اقــدام بــه تولیــد آثــار هنری کــرده و مخاطبان 
گســترده ای را بــا مفاهیــم دینــی و انقالبــی 
متاثــر از امــام خمینــی آشــنا کرده انــد، از برخی 
کــه  هنرمنــدان در ایــن راســتا تجلیــل می کنــد 
ابراهیــم حاتمی کیــا نیــز یکــی از ایــن چهره هــا 
دبیــر  آفریــده،  محمــد  گفتــه  بــه  اســت. 
جشــنواره، بــا توجــه بــه تالش هــای ارزنــده 
حاتمی کیــا در انعــکاس هنرمندانــه و ظریــف 

کرخــه  پیام هــای امــام خمینــی)ره( در فیلم هــای »مهاجــر«، »از 
گرفــت عــالوه  تــا رایــن« »مــوج ُمــرده« و »چ«، جشــنواره تصمیــم 
بــر برگــزاری مراســم تقدیــر، افتتاحیــه خــود را نیــز بــا ایــن هنرمنــد 

کرخــه تــا  کنــد. آفریــده در ادامــه بــا اشــاره بــه دو فیلــم »از  آغــاز 
رایــن« و »چ« بــه عنــوان دو اثــر ارزشــمند و مانــدگار حاتمی کیــا در 
ــه برکــت  ــران ب ــران توضیــح داد: ســینمای ای ــخ ســینمای ای تاری
خمینــی)ره(  امــام  هوشــمندانه  تاییــد  نیــز  و  اســالمی   انقــالب 
در کنــار پــرورش نســلی ارزشــمند از هنرمندان 
ــمان  ــان آس ــتاره های درخش ــون س ــه همچ ک
کردنــد، بــه مــرور بــه  هنــر ایــران را نورانــی 
جهانــی  پیــام  انتقــال  بــرای  مهــم  ابــزاری 
شــد.  تبدیــل  اســالمی  انقــالب   بنیان گــذار 
جایــگاه  حاتمی کیــا  میــان  ایــن  در 
کــه هــم تصویــری حســی  برجســته ای دارد 
فیلــم  در  را  خمینــی)ره(  امــام  از  عاطفــی  و 
کــرده و هــم  کرخــه تــا رایــن« منعکــس  »از 
تصویــری از صالبــت ایشــان در فیلــم »چ« و همراهــی توده هــای 
ک عزیز  مــردم بــا فرمــان تاریخــی امــام در آزادســازی بخشــی از خــا

اســت. کشــیده  تصویــر  بــه  را  کشــورمان 

ابراهیمحاتمیکیاجشنواره»روحاهلل«راافتتاحمیکند

کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــه ارتبــاط  مدیــر 
گفــت: بســیاری از هتل هــا و  کــرد و  میــان هنــر و اقتصــاد اشــاره 
کردنــد و بایــد از ایــن  رســتوران ها بــرای اجــرای تئاتــر اعــالم آمادگــی 
ظرفیت هــا اســتفاده کــرد. حجــت االســالم و المســلمین حبیب رضــا 

ــر اصفهــان  ارزانــی در مراســم اردیبهشــت تئات
در  تئاتــر  و  نمایــش  جایــگاه  بــه  اشــاره  بــا 
گرفتــن نقــش  کــرد:  فرهنــگ اســالمی اظهــار 
دیگــری  پرســوناژ  کــردن  بــازی  و   دیگــری 
در آموزه هــای اســالمی در تبییــن جایگاه هــای 
شــخصیتی وجــود دارد. وی بــا بیــان اینکــه 
جایــگاه  در  حاضــر  حــال  در  اصفهــان  تئاتــر 
روز  یــک  افــزود:  نــدارد،  قــرار  خــود  واقعــی 
اصفهــان بــه تئاترهــای ســنتی معــروف بــود و 

کــه شــهره جهــان بودنــد.  ارحــام صدرهایــی در آن وجــود داشــتند 
براســاس تاریــخ تئاتــری، زمانــی اصفهــان در اوج قــرار داشــت؛ 
کل  امــا حــاال از آن زمــان، مقــداری افــول داشــته اســت. مدیــر 

کیــد بــر اینکــه بایــد  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــا تا
کــرد: در  کــرد، اضافــه  بــرای احیــای دوبــاره تئاتــر اصفهــان تــالش 
گیــرد.  ــد تالش هایــی انجــام  ــز بای حــوزه اداره فرهنــگ و ارشــاد نی
ایــن اداره، هــرم مدیریتــی واژگــون اســت؛ این گونــه نیســت  در 
کل بــرای انجــام  کــه مــن بــه عنــوان مدیــر 
کــه تخصــص مــن   فعالیتــی دســتور دهــم؛ چــرا 
کاری  کــه بخواهــم چنیــن   در آن حــد نیســت 
را انجــام دهــم. ارزانــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
ظرفیت هــای موجــود در حوزه هــای پژوهشــی 
رده هــای  در  نمایشــنامه  اجــرا،  نمایــش، 
مختلــف ســنی اعــم از نوجوانــان جوانــان و 
بزرگســاالن، بایــد بــه صــورت واقع گرایانــه و نــه 
ــه برنامه ریزی هــا و فعالیت هایــی  آرمان گرایان
گیــرد. مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان  انجــام 
ح تماشــاخانه های محلــی بــرای نخســتین بار در اســتان  گفــت: طــر

گرفــت. اجــرا شــد و مــورد اســتقبال نیــز قــرار 

بایدتئاترطنزدراصفهاناحیاشود

حرفونقل
کــه سال هاســت در تلویزیــون حضــور  - ســعید نیک پــور 
صداوســیما  ســازمان  مدیریتــی  ســاختار  دربــاره  دارد، 
گفــت: مــن تلویزیــون را خیلــی  نکاتــی را یــادآور شــد و 
خانــواده ام  کنــار  در  اینکــه  از  بیــش  و  دارم  دوســت 
هــم  لحظــه  ایــن  تــا  و  بــوده ام  تلویزیــون  در  باشــم 
کــه  عاشــق تلویزیــون هســتم و آن را رهــا نمی کنــم؛ چــرا 
تلویزیــون بــرای مــا و امثــال ماســت و مــا آن را درســت 

. می کنیــم
- نیمــا دهقــان گفــت: ایــن یــک آفــت بــزرگ بــرای »خانه 
کــه هــر انتقــادی از آن بــه عنــوان دشــمنی  تئاتــر« اســت 

تلقــی می شــود.
کارگردانــی  بــه  مفلــس«  »عالی جنابــان  نمایــش   -
بــه  و  خچومیــان  آندرانیــک  و  عبــدی  میثــم  مشــترک 
سرپرســتی لوریــس چکناواریــان روی صحنــه مــی رود.

کارگردانــی حســن  - فیلــم ســینمایی »یــک روز دیگــر« بــه 
کــران  فتحــی بــا بــازی هدیــه تهرانــی پــس از چهــار ســال ا

می شــود.
کــه شــاهکارهای »ویلیــام شکســپیر«  - ســالن تئاتــری 
بــرای اولین بــار در آن بــه روی صحنــه رفتنــد، توســط 

شــد. پیــدا  باستان شناســان 
ج میلــر«، رییــس هیئــت داوران جشــنواره فیلــم  - »جــور
ــدت  ــه م ک ــت  ــی اس ــوب، فیلم ــم خ ــد: فیل ــن« می گوی »ک
آن همچنــان در ذهــن شــما  تماشــای  از  پــس  زیــادی 

می مانــد. باقــی 
- عبدالعلــی علی عســکری در اولیــن ســخنرانی رســمی 
تعامــل  از  رییــس ســازمان صداوســیما،  خــود در مقــام 
بــر  و  داد  خبــر  کشــور  ســه گانه  قــوای  بــا  ملــی  رســانه 
و  صداوســیما«  کارآمــد  نیروهــای  تمامــی  از  »اســتفاده 

کــرد. کیــد  تا مخاطبــان«  نیــاز  بــه  »توجــه  همچنیــن 
ــو و  ــور و مجــری قدیمــی رادی ــی زاده، دوبل - منوچهــر وال
 تلویزیــون قــرار اســت اجــرای برنامــه »ســینما و دوبلــه« 
گفت وگــو  ــا دوبلورهــا  ــر عهــده داشــته باشــد و در آن ب را ب

کنــد.
- ســعید خانــی، تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »ارادتمنــد؛ 
کاهانــی  کارگردانــی عبدالرضــا  نازنیــن، بهــاره، تینــا« بــه 
کــه ایــن اثــر بــرای دریافــت پروانــه نمایــش بــه  کــرد  اعــالم 

ارشــاد ارایــه شــده اســت.
کارگــردان ســینما بــا اشــاره بــه ولــع  - علیرضــا داوودنــژاد، 
انســان بــرای بــه دســت آوردن فنــاوری و صنعــت اظهــار 
بــه زمیــن و  ایــن ولــع باعــث شــده انســان ها  کــه  کــرد 
کــه بــه َجــو  کننــد و تــا جایــی پیــش رود  آســمان تعــرض 

زمیــن هــم صدمــه بزننــد.

سخن روز

6و7خردادماه؛
هنرمندانمحبوبنسلجوان

بهاصفهانمیآیند
تلویزیــون  شــده  شــناخته  چهره هــای  و  هنرمنــدان  از  جمعــی 
کــه  برنامــه  ایــن  اصفهــان می شــوند.  مــردم  و ســینما، مهمــان 
می شــود،  برگــزار  هنــر  آفــاق  فرهنگی هنــری  موسســه  ســوی  از 
فــرزاد حســنی  نیوشــا ضیغمــی،  نــام دارد.  نیســتم«  آنجــا  »مــن 
رافعــی  بیــژن  افشــاری،  بهــاره  ســلطانی،  جــواد  حبیبــی،  النــاز 
کــه در ایــن  علیرضــا مهــران و ســینا ســهیلی، هنرمندانــی هســتند 
خردادمــاه   7 و   6 روزهــای  برنامــه  ایــن  دارنــد.  حضــور  برنامــه 
می شــود.  برگــزار  نظامــی  حکیــم  ســراه  در  واقــع  کوثــر  ســالن  در 
وبســایت  بــه  بلیــت  رزرو  جهــت  می تواننــد   عالقه منــدان 

www.afaghehonar.ir مراجعه نمایند.

صدورمجوزبرایخوانندهزن
دریزدشایعهاست

صــدور  بــا  یــزد  اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره 
اطالعیــه ای، صــدور مجــوز خواننــده زن در اســتان را تکذیــب و آن 
کل فرهنــگ و ارشــاد یــزد آمــده  را شــایعه خوانــد. در اطالعیــه  اداره 
گروه هــا و فضاهــای مجــازی  اســت؛ »شــنیده شــده در بعضــی از 
و بــه صــورت پیامــک از ســوی افــرادی ناشــناس اعــالم می شــود 
کــه بدیــن وســیله  کــه بــه خواننــده زن مجــوز داده شــده اســت 
ــر از اســاس تکذیــب می شــود و شــایعه ای بیــش نیســت.  ایــن خب
ضمنــا مجــوز صــادر شــده بــا طــی مراحــل قانونی بــرای گــروه »مازیار 
ــاز شــبهات  کــه ب فالحــی« در روزهــای اول و دوم خردادمــاه اســت 
کــه بــه اطــالع عمــوم مــردم شــریف و  کرده انــد  ح  سیاســی مطــر
متدیــن یــزد می رســاند ایــن موضــوع هیــچ ارتباطــی بــا رخدادهــای 
کشــور نــدارد و همزمــان بــا جشــن های نیمــه شــعبان و  سیاســی 
والدت امــام زمــان )عــج( اســت و هیــچ نوازنــده خانمــی هــم در این 

ــدارد. ــروه وجــود ن گ

رونماییاز20عنوانکتاب
دوراندفاعمقدسدرکرمان

ســرهنگ پاســدار »مهدی ابوالحســنی«، مدیر کل حفظ آثار و نشــر 
کرمــان بــا اشــاره بــه برنامه هــای  ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان 
گفــت: در ایــن ســتاد بــا ریاســت  گرامیداشــت ســوم خــرداد  ســتاد 
گردیــده اســت؛  کرمــان، برنامه هایــی پیشــنهاد و مصــوب  اســتاندار 
کــه 9 عنــوان  کتــاب دفــاع مقــدس  از جملــه رونمایــی از 20 عنــوان 
کتــاب نقــش اســتان  کــت از  کــودک و همچنیــن 2 ما آن در حــوزه 

کرمــان در عملیــات فتــح المبیــن و بیــت المقــدس می باشــد. 
ح تدویــن نقــش 5 اداره در  وی ادامــه داد: اجــرای تفاهم نامــه طــر
ــدس  ــاع مق ــارف دف ــرة المع ــن دای ح تدوی ــر ــاز ط ــدس، آغ ــاع مق دف
کــه ایــن  کرمــان، از دیگــر برنامه هــای ایــن ســتاد اســت  اســتان 

برنامه هــا در جلســه شــورای اداری اســتان برگــزار خواهنــد شــد.

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر پنجشنبه  30  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 158صدور مجوز برای خواننده زن در یزد ... ســـــال دوم       ݡسݒ

اجرائیه
ونده: 9409980352400294 شماره اجرائیه: 9510420352400077 شماره پر

محکوم  مشخصات   1395/02/15 تنظیم:  یخ  940327تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
یزی  نام پدر: حسین  نشانی:  له ردیف 1 نام :امیر رضا  نام خانوادگی : رجائی ر
– کوچه سعدی پالک 41 مشخصات محکوم علیه ردیف  – استانداری  اصفهان 
1- نام: محسن   نام خانوادگی : جهان شاهلو نام پدر: علی اصغر  نشانی: مجهول 
 : نام  له / محکوم علیه  قانونی محکوم  مقام  قائم  یا  نماینده  المکان مشخصات 
 – آبادی   نام پدر: اکبر  نشانی : اصفهان  : نور بخش حبیب  لیال  نام خانوادگی 
: وکیل محکوم  خیابان نیکبخت ساختمان ماکان 5 طبقه 2 واحد 24 نوع  رابطه 
در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  یزی   ر رجائی  رضا  امیر  لهم  محکوم   / له 
دادنامه  شماره  و   9510090352400547 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست 
مبلغ   -1  : پرداخت  به  مربوطه 99409970352401969محکوم علیه محکوم است 
 -2  93/7/10  – یال بابت اصل خواسته وجه چک10586463/191  100/000/000 ر
سر  یخ  تار از  تادیه  در  تاخیر   -3 دادرسی  خسارات  بابت  یال  ر  6/835/000 مبلغ 
بپرداخت  محکوم  همچنین  و  له  محکوم  حق  در  به  محکوم  وصول  لغایت  رسید 
ضمنا   . دولت  صندوق  حق  در  دولتی  االجرای  حق  بابت  یال  ر  5/000/000 مبلغ 
از  است  مکلف  علیه  محکوم  است.   الزامی  م  د  آ  ق   306 ماده   2 تبصره  رعایت 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر تار
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
د را قادر به  کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا  وز کلیه اموال خو اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
بر میزان  وح مشتمل  ، به طور مشر و غیر منقول  اموال منقول  و قیمت همه  مقدار 
یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجوه 
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 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
از ادای دین به نحوی  با انگیزه فرار  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -5 )1394
یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که 
د.  یا هردو مجازات می شو به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای  درجه شش 
) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال 
موافقت  به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس 
د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  دیع  تو یا  له  محکوم 
م   /5843 شماره:   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره 
محمد  – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   24 دفترشعبه  مدیر   الف  

 عارف 
اجرائیه

ونده: 9409980352400794 شماره اجرائیه: 9510420352400083 شماره پر
مشخصات   1395/02/22 تنظیم:  یخ  940874تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
پدر: مصطفی    نام  : جعفر پیشه    نام خانوادگی  :مهران    نام   1 له ردیف  محکوم 
به  نو  گلبرگ  زی  کشاور وشگاه  فر اشکاوند   – سوم  ابشار  خ   – اصفهان  نشانی: 
محکوم  09133176246مشخصات  تماس  شماره  به   8169116673 پستی  کد 
سید  پدر:  نام  واقفی   یف  شر  : خانوادگی  نام  هادی    سید  نام:   -1 ردیف  علیه 
خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  المکان  مجهول  نشانی:  مصطفی   
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090352400629 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
9409970352402143محکوم علیه محکوم است به پرداخت : 1- مبلغ 80/000/000 

یال بابت اصل خواسته وجه چک 45532857- 94/5/25 2- مبلغ 3/238/000  ر
لغایت  چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  در  تاخیر   -3 دادرسی  خسارات  بابت  یال  ر
وصول محکوم به در حق محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 4/000/000 
 2 تبصره  رعایت  ضمنا   . دولت  صندوق  حق  در  دولتی  االجرای  حق  بابت  یال  ر
یخ ابالغ اجرائیه :  ماده 306 ق آ د م الزامی است.  محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  ، حبس تعز
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 
جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 5846/ م الف  مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف 
گهی ابالغ آ

9409980350900687شماره  ونده:  پر 9510100350901986شماره  ابالغیه:  شماره 
رضا  شاکی   / 1395/02/25خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940765 شعبه:  بایگانی 
به  زاده    یاری  ولی  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زائی    مالمیر
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیرتادیه  
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق 
شماره 135ارجاع و به کالسه  9409980350900687ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/05/27 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی   خوانده / متهم 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
گردد.شماره: 5805/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – محمد مهدی احمدی پناه
اجرائیه

ونده: 9409980350900541 شماره اجرائیه: 9510420350900133 شماره پر
محکوم  مشخصات   1395/02/25 تنظیم:  یخ  940595تار  : شعبه  بایگانی  شماره 

له ردیف 1 نام :محمد   نام خانوادگی : حسین خانی     نام پدر: علیرضا   نشانی: 
استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – نجف آباد - امیر آباد – مقابل شهرداری 
 8513937691  : پ   . ک  دوم  ط   28 پ  شمالی  ل  منز یار  شهر خ  بهشتی  شهید  خ 
نام  محسن   نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات   091333355096 ت:   . ت 
خانوادگی : دهقانی   نام پدر: شکر اهلل   نشانی: اصفهان – میدان امام – خ حکیم 
باال  ط  وینگهبانی  وبر ر میثمی  وشان  طالفر بازار  نجارها  بازار  وشها  فر وش  فر بازار 
حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  دهقانی  محمد  مغازه 
مربوطه و شماره دادنامه غیابی 9409970350902153 محکوم علیه محکوم است 
یال  یال بابت اصل خواسته و مبلغ 14/170/000 ر به پرداخت مبلغ 440/000/000 ر
ین شاخص  ینه دادرسی در حق خواهان و خسارات تاخیر تادیه وفق آخر بابت هز
د و نیم  یخ سر رسید چک در زمان اجرا محاسبه می شو اعالمی بانک مرکزی از تار
وز  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر از تار عشر دولتی .  محکوم علیه مکلف است 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر  وز کلیه اموال خو سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها  منقول ، به طور مشر
دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
کلیه  و  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  که  اموالی  کلیه  و  مذکور  حسابهای 
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 
می  داشت  باز  له  محکوم  خواست  در  به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار 
دداری  خو  -4.   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد  د)  شو
از اجرای حکم ، حبس  فرار  به منظور  اموال  از اعالم کامل صورت  محکوم علیه 
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده  تعز
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
اموال برای  از ادای دین به نحوی که باقیمانده  انگیزه فرار  با  دیگری به هر نحو 
نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت 
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای  معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت 
یا  وثیقه  دیع  یا تو له  به موافقت محکوم  زندان منوط  از  آزادی محکوم علیه  د  شو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای  معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو
محکومیت مالی 1394( شماره: 5829/ م الف  مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری
اجرائیه

ونده: 9409980350900608 شماره اجرائیه: 9510420350900136 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/26 مشخصات محکوم  شماره بایگانی شعبه : 940668تار
 14000261591  : ملی  شماره  با  اصفهان  مهندسی  نظام  سازمان    : نام   1 ردیف  له 
 – – پل چمران  یاست سازمان  نشانی: اصفهان  با نمایندگی آقای علی پزشکی ر
جنب معاونت شهر سازی اصفهان – سازمان نظام مهندسی  مشخصات محکوم 
یز اله   نشانی:  علیه ردیف 1- نام: نصیب اله  نام خانوادگی : عسگری نام پدر: عز
مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
– خیابان  الهام نام خانوادگی : شیرازی نام پدر: حسین نشانی : اصفهان   : نام 
فتر وکالت  بلوک دوم طبقه دو  پونه  پور  آژانس پرستیژ مجتمع  آباد جنب  سعادت 
سازمان  لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع  نوری  حسین  محمد  آقای 
علی  آقای  نمایندگی  با   14000261591  : ملی  شماره  با  اصفهان  مهندسی  نظام 
یاست سازمان محکوم به : بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم  پزشکی ر
مربوطه و شماره دادنامه غیابی 9409970350901556 محکوم علیه محکوم است 
 9/389/112 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  285/970/400 مبلغ  پرداخت  به 

ینه دادرسی و حق الوکاله و کیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان  یال بابت هز ر
یخ سر  از تار ین شاخص اعالمی بانک مرکزی  و . خسارات تاخیر تادیه وفق آخر
د و نیم عشر دولتی  محکوم علیه مکلف  رسید چک در زمان اجرا محاسبه می شو
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است از تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
را  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  به اجرای مفاد  قادر 
وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
ایرانی  میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
که  اموالی  کلیه  و  مذکور  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا 
ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات  کلیه  و  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 
نماید  ارائه  به مقام قضائی  از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای  واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال  محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده  به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای  نحوه  قانون   16 ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34
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 موجب مجازات 
مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز
چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( د.  شو می 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط  وز ارائه شو صورت اموال پس از مهلت سی ر
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد  وثیقه  دیع  تو یا  له  به موافقت محکوم 
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 5830/  بو
حسن   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  دفتر  مدیر  الف    م 

منصوری
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

در  واقع   51/84 شماره  پالک  ساختمان   یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
محمد   زند  فر ذوفن   محسن  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت   18 بخش 
 94/09/23 مورخ   139460302025044583 شماره  رای  و  است  ثبت  یان  جر در 
از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ق اصفهان  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر

د  نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
د ملک مرقوم در  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
خواهد  بعمل  و  وع  شر محل  در  صبح   9 ساعت  یکشنبه  وز ر  1395/03/30 یخ  تار
وز و  ین اخطار میگردد که در ر آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور ساعت مقر
وز پذیرفته  د تا سی ر یخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدو ماده 20 قانون ثبت از تار
یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

رات ادامه خواهد داد.  ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد و  یخ انتشار: 1395/02/30 شماره :5863/ م الف هادیزاده ر تار

ق اصفهان امالک منطقه شر



در حاشیه ورزش
بــا  - شــنیده می شــود باشــگاه الخریطیــات قطــر 
موفقیت آمیــزی  کــرات  مذا ایرانــی  مهاجــم  یــک 
از  دیگــر  بازیکــن  یــک  حضــور  احتمــال  و  داشــته 

اســت. زیــاد  ســتارگان  لیــگ  در  کشــورمان 
- بــازرس قانونــی باشــگاه نفــت تهران گفت: فســخ 
کادر فنــی  یک طرفــه قــرارداد هــر یــک از اعضــای 
ــا  ــرارداد ت ــه دارای ق ک ــگاه  ــل باش ــان و عوام بازیکن
کامــا غیرقانونی اســت. پایــان فصــل آتــی هســتند، 
کــه هــر دو  کــرد  - فدراســیون فوتبــال عــراق اعــام 
کشــور بــا تیــم  دیــدار رفــت و برگشــت تیــم ملــی ایــن 
عربســتان در زمیــن بی طــرف و جایــی غیــر از ایــران 

و عربســتان برگــزار خواهــد شــد.
- درویــش زاده، رییــس فدراســیون ژیمناســتیک 
گفــت: حضــور افشــارزاده در رشــته ژیمناســتیک بــه 
کرســی های بیــن  المللــی می انجامــد و ایــن  کســب 

رشــته ورزشــی را متحــول می کنــد.
گزینــه  کــه حســین فرکــی نزدیک تریــن  ــی  - درحال
 برای جانشینی مجید جالی در سایپا بود، با رفتن 
بیــت  اهلل رضایــی و آمــدن درویــش بــه ســایپا، علــی 
جدیــد  مدیرعامــل  کاندیداهــای  بــه  هــم  دایــی 

ــد. ــه ش ــایپا اضاف س
- صانعــی، مدیــر فنــی تیــم ملــی فوتســال ایــران 
گفــت: در برنامــه تدویــن شــده لیــگ برتــر فوتســال 
منافــع اعضــای هیئــت رییســه تامیــن شــده اســت 

نــه تیــم ملــی.
ارزش  بــه  قــرارداد ســالیانه ای  باشــگاه چلســی   -
ک نایکــی  ۶۰ میلیــون پونــد بــا شــرکت تولیــد پوشــا
 ۱۰ قــرارداد  ایــن  کــه  آنجا از  اســت.  کــرده  منعقــد 
قــرارداد  ایــن  پایــان  در  لندنی هــا  اســت  ســاله 

می شــوند. پونــد  میلیونــد   ۶۰۰ صاحــب 
- باالخــره لوچــف، قهرمــان دســته فــوق ســنگین 
مــواد  از  اســتفاده  دلیــل  بــه  جهــان  وزنه بــرداری 
نیــروزا بــرای چهــار ســال دچــار محرومیــت شــد.

ملــی  تیــم  پیشــین  فنــی  مدیــر  ســاعی،  - هــادی 
کادر  گفــت: اعضــای تیــم ملــی بــا هدایــت  تکوانــدو 
فنــی، رونــد خوبــی را بــرای حضــور موفقیت آمیــز 
در المپیــک طــی می کننــد و امیــدوارم ایــن رونــد 
ختــم  ریــو  در  ارزش  بــا  مدال هــای  کســب   بــه 

شود.
ملی پــوش  راســت  مدافــع  رضاییــان،  رامیــن   -
تیم هــای  در  حضــور  فکــر  در  کــه  پرســپولیس 
بــرای  گــر  ا می کنــد  عنــوان  اســت،  اروپایــی 
بــه  توجــه  بــا  اعتمــاد می شــد  او  بــه  پنالتــی  زدن 
بــرای  بهتــری  شــرایط  می توانســت  عملکــردش 

آورد. وجــود  بــه  تیــم  ایــن 

زوایه 

 به اروپا فکر می کنم 
نه به پرسپولیس

بازیکــن تیــم فوتبــال ســایپا می گویــد بــه بــازی در تیم هــای 
نمــی رود.  پرســپولیس  بــه  فعــا  و  می کنــد  فکــر  اروپایــی 
باشــگاه  بــا  کراتــش  مذا شــایعه  دربــاره  ترابــی  مهــدی 
تهــران  در  حاضــر  حــال  در  مــن  کــرد:  اظهــار  پرســپولیس 
کــره ای هــم بــا مســئوالن باشــگاه  نیســتم و هیچ گونــه مذا
زمینــه  ایــن  در  هــر خبــری  نــداده ام.  انجــام  پرســپولیس 
منتشــر می شــود، در حــد یــک شــایعه اســت. ترابــی در پاســخ 
ــا خیــر،  ــرار دارد ی ــا باشــگاه ســایپا ق ــا ب کــه آی ــه ایــن ســوال  ب
گفــت: بلــه مــن ســه ســال دیگــر بــا باشــگاه ســایپا قــرار دارم 
گــر قــرار بــر جدایــی باشــد، بــه رفتــن بــه اروپــا فکــر می کنــم  و ا
و نمی خواهــم فعــا بــه پرســپولیس بپیونــدم. تنهــا چیــزی 
کــه  اســت  ایــن  بــه آن فکــر می کنــم  کــه در حــال حاضــر 
بازی هــای خوبــی انجــام دهــم و در فصــل آینــده در اروپــا 

کنــم. بــازی 

  تمرینات جدی علی  حسینی 
برای بازگشت به وزنه برداری

کــردن تمریناتــش ســعی  ــا جــدی دنبــال  ســعید علی حســینی ب
دارد بــه مســئوالن ورزش ایــران نشــان دهــد در صــورت پیگیری 
بــرای بازگشــتش بــه وزنه بــرداری، بیهــوده تــاش نکرده انــد. 
ســعید علــی حســینی بــا اســتفاده از قانــون جدیــد وادا امیــد 
زیــادی بــرای بازگشــت زودهنــگام خــود بــه عرصــه وزنه بــرداری 
و  بدنســازی  تمرینــات  قبــل  ماه هــا  از  وزنه بــردار  ایــن  دارد، 
کــرده تــا در صــورت  وزنه بــرداری خــود را بــه طــور جــدی آغــا 
برطــرف شــدن مشــکلش آمــاده رقابــت باشــد. علی حســینی 
فدراســیون  رییــس  آیــان،  تامــاش  حضــور  بــا  اســت  امیــدوار 
بتواننــد  رایزنــی  بــا  ورزش  مســئوالن  ایــران،  در  وزنه بــرداری 
کننــد. علی حســینی در صــورت حــل شــدن  مشــکل او را حــل 
بــر روی تختــه مســابقات  مشــکلش از ســال 2۰۱7 می توانــد 
کیلوگــرم در یــک  حاضــر شــود. او در جدیدتریــن تمریناتــش ۱8۰ 
کیلوگــرم در دوضــرب را بــاالی ســر بــرده اســت. ضــرب و 22۰ 

کاروان ایران   انتخاب پرچمدار 
در پارالمپیک

کردســتانی  کمیتــه ملــی پارالمپیــک از انتخــاب عشــرت  رییــس 
بازیکــن تیــم ملــی والیبــال نشســته ایــران، بــه عنــوان پرچمــدار 
بازی هــای  دوره  پانزدهمیــن  در  منــا  فرهنگی ورزشــی  کاروان 
بــا  گفت وگــو  در  خســروی وفا  محمــود  داد.  خبــر  پارالمپیــک 
کمیتــه ملــی پارالمپیــک، ضمــن اعــام ایــن خبــر دربــاره  ســایت 
داد: خانــم عشــرت  توضیــح  گرفتــه  انتخــاب صــورت  دالیــل 
ســن  در  و   8۱ ســال  وی  اســت.  جنــگ  مجــروح  کردســتانی 
۱۹ ســالگی در منطقــه شــلمچه بــا قطعــی پــای راســت دچــار 
مجروحیــت شــد. وی در ایــن رابطه ادامه داد: خانم کردســتانی 

کاپیتانــی تیــم ملــی والیبــال نشســته ایــران را دارد. ســابقه 

کوتاه از ورزش

کمیته رســانه ای هیئت با      اولین جلســه  
سرویس  ورزش

 اصغر قلندری
رییــس  صــادق زاده  محســن  حضــور 
روابــط  حســینی  خانــم  و  دبیــر  شــهامت نژاد  منوچهــر 
عمومــی هیئــت و جمعــی از خبرنــگاران به عنــوان اعضای 

کمیته در خانه بسکتبال تشکیل شد.
 رییــس هیئــت بســکتبال اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
در هیئــت همــه  اعضــا انتقادپذیــر هســتیم، گفــت: فضــای 
کــه همــه اعضــا از  گونــه ای اســت  کــم بــر هیئــت بــه  حا
کمیته هــا انتقادپذیــر  هیئــت رییســه تــا ســایر مســئوالن 
گــرو  کــه پیشــرفت در  کار اســت؛ چــرا  هســتیم و ایــن الزمــه  

ــت.  ــادات و پیشنهادهاس ــنیدن انتق ش
کــه عملکــرد  وی افــزود: همــواره بــه دنبــال ایــن هســتم 
گیــرد  هیئــت از نظــر کیفــی و کمــی مــورد نقــد و بررســی قــرار 
تــا نقــاط ضعــف شناســایی و برطــرف شــوند و نقــاط قــوت 

نیــز بیشــتر تقویــت شــوند.
   فرهیختگان ورزش اصفهان

اصحــاب  تاش هــای  از  قدردانــی  ضمــن  زاده  صــادق   
اســتان  بســکتبال  رخدادهــای  انعــکاس  در  رســانه 
کســی بــه دنبــال  کــرد: در هیئــت بســکتبال  خاطرنشــان 
ح شــدن یا منافع شــخصی نیســت. افتخــار همکاری  مطــر
ــم ورزش  گروهــی از متخصصــان و تحصیلکــردگان عل ــا  ب
ــه و پیشکســوت  جمعــی از خیــران ورزشــی و افــراد باتجرب
در هیئــت بســکتبال را دارم کــه همــه از افراد شناخته شــده 
و فرهیختــگان ورزش اصفهــان هســتند؛ امــا انتظــار داریــم 
خ  کــه واقعــا در حــال ر تاش هــای ایــن مجموعــه وآنچــه 

ــد. ــئوالن برس ــردم و مس ــوش م گ ــه  ــت ب دادن اس
   مشارکت در توسعه بسکتبال

و  ورزش  اداره هــای  روســای  از  امتنــان  اظهــار  بــا  وی 

جوانان و هیئتهای بســکتبال شهرســتان ها، مشــارکت در 
توســعه بســکتبال اســتان را طی دو ســال گذشــته کم نظیر 
کــرد و افــزود: حــوزه مشــارکت در توســعه بســکتبال  عنــوان 
ــر  گی کمــی بســیار فرا کیفــی و  ــه لحــاظ  در سراســر اســتان ب
کیفیــت فنــی بازیکنــان، خروجــی هیئــت  گســترده بــود و  و 
در بحــث بازیکن پــروری بــه صــورت پلکانــی مؤیــد ایــن 
موضــوع اســت. رییــس هیئــت بســکتبال اســتان خاطــر 
ــاختارهای تعییــن شــده  ــل س ــه دلی ــرد: هیئــت ب ک ــان  نش
کــه در آییــن نامه هــای باالدســتی مشــخص  و وظایفــی 

کنــد؛  شــده، نمی توانــد در بخــش ورزش حرفــه ای ورود 
هیئــت  مهــم  دغدغه هــای  از  یکــی  وجــود  ایــن  بــا   امــا 

حضور قدرتمند در لیگ حرفه ای کشور بوده و هست.
  تعامل سازنده مدیریت استان

وی افــزود: بــه تعامــل ســازنده مدیریــت اســتان بــا جامعــه 
ســرمایه  گــذاری و بخــش خصوصــی نیــاز داریــم تــا بتوانیــم 
کــه حمایت  ســرمایه گذار را از نظــر اقتصــادی توجیــه کنیــم 
از ورزش حرفــه ای، هــم بــرای بخــش خصوصــی ســود 
ــگاه ورزش اســتان را ارتقــا می دهــد.  آوری دارد و هــم جای

ســرمایه گذاران  جــذب  در  رســانه ها  نقــش  زاده  صــادق 
کــرد و از اعضــای کمیتــه  ورزشــی را بســیار تاثیرگــذار عنــوان 
رســانه ای هیئــت خواســت بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم 
کــه هــم منافــع ورزش اصفهــان را تامیــن می کنــد و هــم 
باعــث توســعه اقتصــادی در اســتان می شــود، مشــارکت و 

همــکاری بیشــتری بــه عمــل آورنــد.
روابــط عمومــی هیئــت جریــان  ایــن جلســه، مدیــر  در   
ــرد  ک فعالیت هــای رســانه ای بســکتبال اســتان را تشــریح 
رســانه ای  کمیتــه  تشــکیل  از  هــدف  اینکــه  بیــان  بــا  و 
اســتفاده از نظــرات و پیشــنهادهای اعضــا بــرای برقــراری 
اســت  مخاطبــان  و  مســئوالن  بیــن  ارتباطــی   جریــان 
کنتــرل  گفــت: در اهــداف رســانه ای قصــد نداریــم سیاســت 
افــکار را در پیــش بگیریــم؛ بلکــه هــدف، تاثیرگــذاری بــر 
افــکار عمومــی اســت؛ لــذا از همــکاران رســانه ای انتظــار 
داریــم بــرای انتشــار اخبــار واقعــی، ایجــاد یــک چرخــه 
ارتباطــی دو ســویه بیــن هیئــت و مخاطبــان و تاثیــر بــر 
هیئــت  خــاص،  مخاطــب  به ویــژه  مخاطبــان  افــکار 
ــه  ــن جلس ــی ای ــش پایان ــد. در بخ ــاری دهن ــکتبال را ی بس
اعضــا، نظــرات و پیشــنهادهای خود را بــرای بهبود تعامل 
ح و در پایــان از پــروژه در دســت احــداث  بــا رســانه ها مطــر
کادمــی بســکتبال کــه توســط خیــر ورزشــی مرحــوم محمد  آ

ــد.  کردن ــد  ــا نهــاده شــده بازدی ــان بن لواف
علیرضــا  مصــور،  مهــری  قلنــدری،  اصغــر  اســت  گفتنــی 
احتشــامی  امیرحســین  موالدوســت،  الهــه  حکیمیــان، 
عضــو  عنــوان  بــه  ســجادی  مریــم  و  نــی  ســلطا  پژمــان 
کمیتــه رســانه ای هیئــت بســکتبال انتخــاب شــدند و در 
رییــس  صــادق زاده،  ســوی  از  اعضــا  ابــاغ  جلســه  ایــن 

ایشــان شــد. تقدیــم  هیئــت، 

ح شد: کمیته رسانه ای هیئت بسکتبال مطر در نخستین جلسه 

انتقادپذیر هستیم

کراتــش  ــا اشــاره بــه مذا ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران ب
کنــون، رســیدن  کــه ا گفــت  بــا رییــس فدراســیون فوتبــال 
کــه  کــرد  کیــد  بــه جــام جهانــی آســان تر شــده اســت. او تا
مهــدی تــاج از همــان ابتــدا موافــق اســتعفا یــا رفتنــش نبــوده 

اســت. پس از برگــزاری انتخابات 
انتخــاب  و  فوتبــال  فدراســیون 
مهــدی تــاج بــه عنــوان رییــس 
جدیــد ایــن فدراســیون در طــول 
کــی روش  گذشــته، تــاج و  هفتــه 
جلســات متعــددی را بــه منظــور 
رفــع مشــکات و موانــع موجــود در 
راه آماده ســازی تیــم ملــی بــرای 
حضــور در جــام جهانــی فوتبــال 

از برگــزاری جلســات مکــرر  کــی روش پــس  کردنــد.  برگــزار 
بــا مهــدی تــاج بــا حضــور در نشســت خبــری بــا نماینــدگان 
کــه می دانیــد  کــرد: همان طــور  گروهــی اظهــار  رســانه های 

امســال،   )۹4 بهمــن   25( میــادی  فوریــه   ۱3 تاریــخ  در 
درخواســت اســتعفا دادم کــه از ابتــدای مــاه می )اردیبهشــت 
هــم  آن  از  پــس  افــزود:  او  نباشــم.  ملــی  تیــم  در   ،)۹5
کــه در تاریــخ ۹ آوریــل )2۱ فروردیــن(  جلســه ای داشــتیم 
ح شــد.  بــود و در آن جــا مســایل مختلفــی مطــر
بــا  را  مختلــف  مشــکات  و  دغدغه هــا  تمــام 
بعــد  کردیــم.  ح  مطــر رییســه  هیئــت  اعضــای 
از ریاســت آقــای تــاج هــم جلســات مختلفــی بــا 
ــا  ــتیم. م ــی داش ــم مل ــکات تی ــاره مش ــان درب ایش
بــه دو نتیجــه رســیدیم: اول اینکــه تــاج بــه هیــچ 
وجــه موافــق اســتعفا و رفتــن مــن نیســت. دغدغه 
دوم، دغدغــه اصلــی در ذهــن مــن بــود. بــه ایــن 
کــه جــام جهانــی روســیه  ــا تــاج رســیدیم  توافــق ب
بــرای تیــم ملــی ایــران ســال 2۰۱8 نیســت و جــام جهانــی 
روســیه بــرای تیــم ملــی ایــران از امــروز و ســال 2۰۱۶ آغــاز 

می شــود.

کی روش:

 حاال رسیدن به جام جهانی آسان تر خواهد بود
کتورســازی بــا انتقــاد از نحــوه بــازی تیــم النصــر  ســرمربی ترا
کــه سرخپوشــان تبریــزی توانایی حذف  گفــت  برابــر تیمــش 

نماینــده امــارات در بــازی برگشــت را دارنــد.
 امیــر قلعه نویــی بعــد از شکســت 4بــر ۱ تیمــش برابــر النصــر 

گفــت:  دیــدار  ایــن  دربــاره  امــارات، 
بــازی عجیبــی را شــاهد بودیم و النصر 
بــا آوردن چهــار تــوپ روی دروازه مــا 
گل رســید. مالکیــت تــوپ در  بــه چهــار 
اختیــار مــا بــود؛ ولــی فرصت هــا را بــه 
راحتــی از دســت دادیــم. بــه هرحــال 
در  اتفاقــات  ایــن  از  و  اســت  فوتبــال 
خ می دهــد. مــا تیــم قدرتمنــدی  آن ر
ــه  ــا ارای ــز ب هســتیم و امیــدوارم در تبری

ــم. کنی ــران  ــت را جب ــن شکس ــی ای ــازی منطق ــک ب ی
ایــن دیــدار و عملکــرد  از داوری  انتقــاد  بــا  ادامــه   وی در 
بــه  آســیا  فوتبــال  گــر  ا کــرد:  اضافــه  النصــر  بازیکنــان 

ج  خــار وضعیــت  ایــن  از  بایــد  اســت،  پیشــرفت  دنبــال 
گرفته انــد  یــاد  تنهــا  عربــی  تیم هــای  متاســفانه  شــود. 
فوتبــال زمیــن  و  بیندازنــد  زمیــن  روی  را  خــود   کــه 
ایــن  در  طرفــی  از  گرفته انــد.  اشــتباه  بیمارســتان  بــا  را   
داوری  روزهــای  بدتریــن  از  یکــی   دیــدار 
را دیــدم. داوری واقعــا ضعیــف بــود و بــا ایــن 

وضعیــت فوتبــال آســیا پیشــرفت نمی کنــد. 
عملکــرد  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
کــرد: نظــم دفاعــی  تیمــش در دفــاع بیــان 
کــه  مــا خــوب نبــود و بازیکنــان بــه نکاتــی 
گفتــه بودیــم توجــه نکــرده بودنــد؛  بــه آن هــا 
ولــی همــه ایــن مطالــب یــک طــرف و داوری 
ــه تیمــم  ــازی هــم یــک طــرف. مــن ب ایــن ب
بــه  می توانیــم  تبریــز  در  کــه  مطمئنــم  و  دارم  اطمینــان 
گران خــود را داریــم  رقابت هــا برگردیــم. مــا در تبریــز تماشــا

کنیــم. و بایــد از االن بــه بــازی برگشــت فکــر 

بــه ســال  نســبت  امســال  بهارســتان  بودجــه شــرکت عمــران 
کیمیا ی وطن 

زهرا نصیری 
گذشــته رشــد 20درصــدی داشــته اســت و ایــن رقــم از 116 

میلیــارد تومــان به 150 میلیارد تومان رســید.
کلنگ زنــی  مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان در آییــن 
فــاز چهــارم شــهر جدیــد بهارســتان بــا اشــاره بــه اینکــه  در طــول ســال های 
متمــادی اجــرای فاز هــای یــک، دو وســه ایــن شــهر بــه مرحلــه اجــرا رســید 
کــه فازچهــارم نیــز در طــول 5 ســال یــا بــه  گفــت: نمی تــوان انتظــار داشــت 

همیــن زودی منجــر بــه نتیجــه شــود.
بــرای  عمــران  شــرکت  اساســی  گام  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  روانفــر،  حســن 
اجــرای هــر چــه ســریع تر ایــن طــرح برداشــته شــده اســت، افــزود: پروســه 
زمان بنــدی بــرای آماده ســازی اجــرای ایــن طــرح بــزرگ شــامل یکســال 

بــود. خواهــد 
صــورت  شــهر  توســعه  جهــت  بــه  طــرح  ایــن  اجــرای  کــرد:  تصریــح  وی 
گام  شــویم،  قایــل  بهارســتان  توســعه  بــرای  گام  گــر5  ا کــه  چــرا  می گیــرد؛ 

اســت. شــده  برداشــته  چهــارم 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرهای جدیــد و اقمــاری، بنــد نــاف شــهر مــادر بــه 
ــر باشــند، پتانســیل  شــمار مــی رود، ادامــه داد: ایــن شــهرها هــر چــه قوی ت

کــرد. ســرمایه گذاری در شــهر مــادر را فراهــم خواهنــد 
کنــار  گریــزی هــم بــه اجــرای پــروژه  روانفــر در ادامــه صحبت هــای خــود 
آن  اجــرای  و  طــرح  ایــن  اســتارت  بــا  گفــت:  و  زد  اصفهــان  شــرق   گــذر 
ارتبــاط شــهر بهارســتان بــا اصفهــان غنی تــر خواهــد شــد و توســعه بیشــتری 

را بــرای بهارســتان رقــم خواهــد زد.
نیــز  بهارســتان  چهــارم  فــاز  آماده ســازی  مراحــل  دربــاره  مســئول  ایــن 
افــزود: عملیــات جاده ســازی، جــدول، دفــع آب هــای ســطحی و رونــد 
اجــرا  مرحلــه  بــه  یکســال  طــول  در  مشــارکت  و  فــروش  ساخت وســاز، 

. ســد می ر
وی مســاحت مدنظــر بــرای اجــرای فــاز چهــارم بهارســتان را 154 هکتــار 
نفــر  و500  هــزار   28 فــاز  ایــن  در  جمعیت پذیــری  ظرفیــت  کــرد:  عنــوان 

کــه 56 هکتــار آن مســکونی، 61 هکتــار معابــر و20 هکتــار فضــای ســبز  اســت 
می باشــد.

کــرد: در ایــن  کیــد   مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان تا
فرهنگــی  هکتــار،   8 از  بیــش  آموزشــی  محیط هایــی  بــه  همچنیــن  فــاز 
بیــش از یــک هکتــار، مذهبــی 85 صــدم درصــد، بخــش درمانــی بیــش 
از 2 هکتــار، ورزشــی بیــش از 2 هکتــار و تجــاری بیــش از 2 هکتــار فضــا 

اســت. شــده  داده  اختصــاص 
و  مهــر  مســکن  فضــای  بــرای  اینکــه  بــر  مبنــی  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  وی 
گفت:ظرفیــت  گرفتــه شــده اســت،  متقاضیــان آن، چــه تمهیداتــی در نظــر 
بــرای 5 هــزار  کنــون  تا کــه  11 هــزار واحــد اســت  مســکن مهــر بهارســتان، 
امکانــات  و  اســت  شــده  امضــا  ســه جانبه  تفاهم نامــه  آن  واحــد   188 و 
انجــام  اصولــی  صــورت  بــه  فاضــاب  و  آب  صــورت  بــه  زیربنایــی  کامــل 
شــدن تکمیــل  حــال  در  امکانــات  بــرق  بحــث  در  ولــی  اســت؛   شــده 

 است. 
گــذاری مســکن مهــر تــا امســال انجــام  روانفــر بــا اشــاره بــه اینکــه بقیــه وا
امســال  بهارســتان  عمــران  شــرکت  بودجــه  افزود:خوشــبختانه  می شــود، 
گذشــته رشــد 20درصــدی داشــته اســت و ایــن رقــم از 116  نســبت بــه ســال 

میلیــارد تومــان بــه 150 میلیــارد تومــان رســید.
ســرمایه ای  تملــک  صــورت  بــه  بودجــه  ایــن  کــرد:  کیــد  تا البتــه  وی 
از  بخشــی  بتوانیــم  زمیــن   فــروش  طریــق  از  بایــد  مــا  و  نیســت 
دریافــت می شــود،  واریــز  تهــران  حســاب  بــه  کــه  را  مالــی   رقم هــای 
کــرد: آمــاده جــذب ســرمایه گذار  کیــد  کنیــم. ایــن مقــام مســئول در پایــان تا  
در بخش هــای مختلــف درمانــی، پروژه هــای تجــاری، فرهنگــی، تفریحــی 
و... در بهارســتان هســتیم و مشــکلی بــرای ارایــه تســهیات ماننــد زمیــن از 

ســوی شــرکت عمــران وجــود نــدارد.
کلنگ زنــی فــاز چهــارم بهارســتان، مســئوالن اســتانی  گفتنــی اســت درآییــن 
و همچنیــن میریــان، عضــو هیئــت مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی شــهرهای 

کشــور در ایــن مراســم حضــور داشــتند. جدیــد 

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان:

کلید خورد اجرای فاز چهارم بهارستان 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تمرینات جدی علی حسینی برای ... پنجشنبـــــه  30 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 158 ســـــال دوم       ݡسݒ

قلعه نویی:

گرفته اند تیم های عربی، زمین فوتبال را با بیمارستان اشتباه 
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ـــمـــاره 158 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
کتاب »بوی خوش محمدی« منتشر شد

کــه بــرای  گردشــگری بــا درآمــدی    صنعــت 
کیمیای  وطن 

  آیدین بهاری

و  کشــورها  اقتصــاد  خ  چــر چرخانــدن 
اشــتغالزایی دارد بــه یکــی از مهم تریــن صنایــع تبدیــل شــده 
اقتصــادی  کــه در بحــران  یونــان  ماننــد  کشــورهایی  اســت؛ 
دســت و پــا می زننــد، از همــان ابتــدای مواجهــه بــا ایــن بحــران 
در  کردنــد.  تمرکــز  گردشــگری  طریــق  از  درآمدزایــی  روی  بــر 
کشــورهای مختلــف بــرای جــذب  ســال های اخیــر، دولت هــا و 
کــه بــا  گردشــگر بهانه هــای مختلفــی را تراشــیدند  هرچــه بیشــتر 
ســلیقه مــردم مختلــف دنیــا بــا هــر نــژاد و فرهنگی جــور در بیاید. 
گردشــگری  شــاخه  و  بــازار  جذاب تریــن  از  یکــی  روزهــا  ایــن 

غذاست. 
ــل  ــرای چشــیدن طعــم غذاهــای مل ــادی تنهــا ب گردشــگران زی
مختلــف راهــی ســفرهای دور و دراز می شــوند و حتــی در حالــی 
کشــورهای آســیای شــرقی  کــه بســیاری از مــردم دنیــا، غذاهــای 
کشــورها  و چشــم بادامی هــا را نمی پســندند و طعــم غــذای ایــن 
کــرده اســت  کشــور مالــزی اعــام  بــه مذاقشــان خــوش نمی آیــد، 
کشــور گردشــگری غذا در ا ین   که در نظر دارد با توســعه جایگاه 

گردشــگر تــا ســال 2020 را فراهــم  امــکان جــذب 36 میلیــون 
کارشــان  کــه  حرفــه ای  گردشــگران  از  قشــر  هــر  بــرای  آورد. 
کــه بــه قصــد تفریــح ســفر می کننــد  گردشــگرانی  ــا  ســفر اســت ت
غذایــی  وعــده  ســفر،  بخــش  لذت بخش تریــن  و  مهم تریــن 
از  بعضــی  کــه  اســت  مقصــد  شــهر  و  کشــور  کی هــای  خورا و 
گردشــگران بــه  مقاصــد بــا معرفــی غذاهــای بومــی خــود بــه 
جــای ارایــه غذاهــای نام آشــنا و رایــج در دنیــا ســعی می کننــد 

برگــزاری  بــا  یــا  بزننــد  خــود  اســم  بــه  را  جدیــدی  جاذبــه 
بــا محــور غــذا و نوشــیدنی   انــواع فســتیوال ها و جشــنواره ها 
کشــور خــود  بــه  را  گردشــگران ورودی  آمــار  فرصــت افزایــش 

بدهنــد؛
کشــورها در آشــپزی نیــز ســعی دارنــد غذاهایــی   بی ســلیقه ترین 
کــه می داننــد خریــدار نــدارد بــا عنــوان عجیب تریــن غذاهــای  را 
بــرای  را  گردشــگران  و  بدهنــد  گردشــگران  خــورد  بــه  دنیــا 

ــانند. ــان بکش کشورش ــه  ــان ب ــم غذاهایش ــیدن طع چش

   غذای ایرانی
کــه مــا ایرانی هــا همــواره بــه آن می بالیــم و در  یکــی از مــواردی 
کنــار فرهنــگ و تاریــخ و تمــدن ایرانی از آن یــاد می کنیم، غذای 
کــه می توانــد امتیــاز ویــژه ای  ایرانــی و محلــی اســت؛ عاملــی 
کشــور باشــد؛ ایــن  گردشــگر بــه مناطــق مختلــف  بــرای جــذب 
گــر بــه رســتوران های ســنتی  کنــون ا کــه هم ا در حالــی اســت 
ــد،  ــم بروی ــران ه ــهرهای ای ــنتی ترین ش ــی در س ــز اقامت ک ــا مرا ی
معمــوال خبــری از غذاهــای محلــی نیســت و بــاز هــم منــوی 

غذاهــای آن هــا چلوکبــاب، جوجه کبــاب یــا پیتــزا و ســاندویچ 
اســت. ایرانی هــا نه تنهــا از امتیــاز داشــتن غذاهــای خوش طعــم 
و خوشــمزه برخوردارنــد، بلکــه تنــوع غذایــی نیــز در جای جــای 
گفتــه  بــه  کــه  طــوری  بــه  اســت؛  بســیار  پهناورمــان  کشــور 
ــش از  ــران بی ــور، ای کش ــگری  گردش ــین  ــاون پیش ــک زاده مع مل
 2500 نــوع غــذا دارد. البتــه ایــن آمــار بــدون تحقیــق ارایــه شــده؛

گســترده ای  کنــون در ایــن زمینــه تحقیقــات دقیــق و  چــون تا
انجــام نشــده اســت و هــر شــهر و روســتایی غــذای مخصوصــی 
کار زمانبــری اســت و شــاید  کــه جمــع آوری اطاعــات آن هــا  دارد 
تعــداد آن هــا از 2500 نــوع هــم بیشــتر شــود. بــا ایــن حال نشــانی 
گردشــگری ایــران  کــز  از ایــن هــزاران نــوع غــذای محلــی در مرا
کاربــری ســفره خانه یــا رســتوران ســنتی  کــه  و حتــی آن هایــی 
کبــاب  ــه طــور عمــوم  ــد، نیســت و منــوی فعــال آن هــا ب داده ان
ــوان غذاهــای  قورمه ســبزی و جوجه کبــاب اســت و حتــی می ت
فســت فودی ماننــد پیتــزا و ســاندویچ را هــم به راحتــی در ایــن 

کــرد. گردشــگری مشــاهده  کــن ســنتی  اما
  ضرورت راه اندازی تورهای غذایی

از  اســت؛  بی نظیــر  ایــران  بــزرگ  ســرزمین  در  غذایــی  تنــوع 
شــمال تــا جنــوب از شــرق تــا غــرب ایــران پــر اســت از طعم هــای 
تــا شــیرین ترین شــیرینی ها   باورنکردنــی؛ از تندتریــن غذاهــا 

را می توان در گوشه کنار ایران پیدا کرد. 
راهکارهــای  از  یکــی  می توانــد  غذایــی  تورهــای  راه انــدازی 
باشــد؛  ایرانــی  غــذای  ظرفیت هــای  معرفــی  بــرای  مناســب 
کــه بــرای بســیاری از ایرانی هــا نیــز ناشــناخته اســت. غذاهایــی 

با بیش از 2500 نوع غذای محلی

جای خالی غذاهای محلی در گردشگری ایران

گردشــگری  گنــج پنهــان  شــهردار اصفهــان صنایــع دســتی را 
کــرد و بــا اشــاره بــه ضعــف توجــه  ایــران و اصفهــان عنــوان 
گردشــگران  جــذب  بــرای  دســتی  صنایــع  معرفــی  حــوزه  در 
کــه صنایــع دســتی اصفهــان مظلــوم  گفــت: بایــد توجــه داشــت 

کــه در  واقــع شــده و ایــن در حالــی اســت 
بــه  صنایــع  ایــن  فرهنگــی  هفته هــای 
نمایــش در می آینــد؛ امــا اتفاقــی نیفتــاده و 
اســت.  آسیب شناســی  نیازمنــد  امــر  ایــن 

رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
مهــدی  دکتــر  اصفهــان،  شــهرداری 
جمالی نــژاد در آییــن افتتاحیــه هشــتمین 
در  گردشــگری  بیــن  المللــی  نمایشــگاه 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بســترهای توســعه 

کــرد:  گردشــگری در شــهر اصفهــان بســیار زیــاد اســت، اظهــار 
ــه  ک ــوع فعالیتــی  ــه ن ــا توجــه ب در ایــن عرصــه، همــه نهادهــا ب
گردشــگری اصفهــان ادا  دارنــد، بایــد ِدیــن خــود را بــه رونــق 

کننــد. وی بــا اشــاره بــه تغییــر رویکــرد فعالیــت شــهرداری ها 
بــه فعالیت هــای اجتماعــی  از فعالیت هــای صرفــا خدماتــی 
نیــز رویکــرد دانش محــوری  ابــراز داشــت: اخیــرا  و فرهنگــی 
اصفهــان  شــهرداری  در  و  تبییــن  شــهر  اســامی  شــورای  در 
گردشــگری  در  کــه  شــد  خواهــد  اجرایــی 
بســیار موثــر خواهــد بــود. شــهردار اصفهــان 
نیــز  گردشــگری  حــوزه  اینکــه  بیــان  بــا 
برنامه هــای  مبنــای  و  دانش محــور  بایــد 
کــرد:  جدیــد در ایــن زمینــه باشــد، اضافــه 
مدیــران  وظیفــه  شــهری،  گردشــگری 
زمینــه  ایــن  در  بایــد  و  اســت  شــهری 

شــود.  فراهــم  الزم  بســترهای 
در  رقابتــی  رویکــرد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ایجــاد  گردشــگران  بــرای جــذب  کشــور  شــهرهای مختلــف 
شــده اســت، افــزود: بایــد برنامه ریــزان راهکارهــای جدیــد را در 

کار قــرار دهنــد. دســتور 

گردشگری: شهردار اصفهان در آیین افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین  المللی 

گردشگری اصفهان است گنج پنهان  صنایع  دستی، 
ســعودی ها  اینکــه  بیــان  بــا  زیــارت  و  حــج  ســازمان  رییــس 
کننــد  کــه حاضرنــد تمهیداتــی را فراهــم  کرده انــد  اخیــرا اعــام 
کــرد:  کشــور صــادر شــود، تصریــح  تــا ویــزای زائــران در داخــل 
کرامــت و حرمــت زائــران  کــه در آن عــزت و  تفاهــم نامــه ای را 

تامیــن  بــرای  تضمینــی  و  نشــده  حفــظ 
باشــد  نشــده  قیــد  آن  در  زائــران   امنیــت 
ســعید  مهنــدس  شــد.  نخواهــد  امضــا 
اوحــدی بــه انتشــار بیانیــه اخیــر وزارت حــج 
گفــت: ســه  ــرد و  ک و عمــره عربســتان اشــاره 
بیانیــه  ایــن  کــه ســعودی ها در  موضوعــی 
نبــوده  موضوعاتــی  کردنــد،  اشــاره  آن  بــه 
کــرات اخیــر بــه آن هــا پرداختــه  کــه در مذا
طــرف  بــا  مــا  افــزود:  وی  باشــند.  شــده 

کــره داشــتیم و ماحظــات مــا در  ســعودی بیــش از 20 ســاعت مذا
ــه  ک ــم  ــه شــد؛ امیــدوار بودی ــه آن هــا ارای ــد ب ســه صفحــه و 11 بن
کــه  طــرف ســعودی در بیانیــه اش بــه شــرایط و ماحظــات مــا 

توقعاتــی منطقــی و عقانــی بــود، پاســخ مــی داد. رییس ســازمان 
کــرد: ســعودی ها در ایــن بیانیــه بــه موضــوع صــدور  حــج بیــان 
ویــزای الکترونیکــی بــرای حجــاج اشــاره داشــتند؛ همچنیــن 
کــه مــا در خصــوص انتقــال حجــاج پیشــنهادی  کردنــد  عنــوان 
ــی  ــن الملل ــن بی ــا قوانی ــر ب ــه مغای ک ــم  داده ای
کــه خواســته های  صنعــت هوانــوردی اســت 
مــا در خصــوص پروازهــا همــان چیزی اســت 
ــه  ــام می گرفت ــته انج گذش ــال های  ــه در س ک
پــروازی  خدمــات  از  زائــران  بهره منــدی  و 
کشــور حــق مســلم آنــان اســت. ایــن مقــام 
کــرد: البتــه در ایــن بیانیــه  مســئول عنــوان 
ــه  ــم نام ــن تفاه ــا ای ــه م ک ــده  ــتی آم ــه درس  ب
داریــم  اعتقــاد  مــا  نکردیــم؛  امضــا  را 
روابــط  از  حــج  کــه  می کنــد  اعــام  عربســتان  کــه  همان طــور 
کــه  کــره و تفاهــم نامــه ای  سیاســی جداســت، لــذا شــرایط مذا
بخواهــد بــه امضــا برســد بایــد هماننــد ســال های گذشــته باشــد.

رییس سازمان حج و زیارت

کشور وعده سعودی ها برای صدور ویزای حجاج در داخل 
یزد، شهر ترمه و باقلوا

معــروف  تاریخــی  شــهرهای  ســایر  برخــاف  یــزد  شــهر 
صفــوی  بناهــای  بــه  کــه  اصفهــان  همچــون  ایــران، 
کــه بــه بناهــای زندیــه معــروف شــده  مشــهور یــا شــیراز 
خاصــی  دوره  تک بناهــای  نمایشــی  پوســته  اســت، 
گاهشــمار  را  یــزد  می تــوان  بنابرایــن  نیســت؛  تاریــخ  از 
کــه در آن از  تقویــم تاریــخ ایــران بــه حســاب آورد؛ چــرا 
گرفتــه تــا معاصــر ماننــد  بناهــای قــرون 2 و 3 هجــری 
کوچه هــا  گرفتــه و  کنــار هــم قــرار  دانه هــای تســبیح در 
کــرده  گذرهــا همچــون نخــی آن هــا را بــه هــم متصــل  و 
ایــران  معمــاری  تاریــخ  تکامــل  و  تغییــر  رونــد   اســت. 
کــرد. از ایــن  را بــه خوبــی می تــوان در ایــن بافــت مطالعــه 
گردشــگران، از جملــه  کــه یــزد مــورد اقبــال  بــاب اســت 
گردشــگران خارجــی و دوســتداران تاریــخ و تمــدن ایــران 
کــردن در ســفر شــاید بــرای هــر  گرفتــه اســت. خریــد  قــرار 
کــه  یــزد  بــه ویــژه در شــهر  ایرانــی لذت بخــش باشــد؛ 
ســوغات متنوعــی از ترمــه یــزدی تــا شــیرینی هایی ماننــد 
کار را از نزدیــک  ــوان مراحــل  ــوا و قطــاب دارد و می ت باقل
دیــد. در یــزد عــاوه بــر منســوجات و تولیــدات پارچــه ای 
کــه در  نیــز تهیــه می شــود  انــواع شــیرینی های خــاص 
سراســر ایــران و حتــی در اقصــی نقــاط جهــان طرفــداران 

فــراوان دارد.
لــوز   شــیرینی های مهــم یــزد را یعنــی باقلــوا، قطــاب، 
نارگیــل، پشــمک، نــان برنجــی، حــاج بــادام، لــوز پســته 
ــواع شیرینی های خشــک  گوشــه فیــل و ان ــا،  گــردو، زولبی
کــه بســیار ظریــف، شــکیل و خوشــمزه پختــه و عرضــه 
کــرد.  تهیــه  تولیدشــان  محــل  از  می تــوان  می شــوند، 
نــام حاج خلیفــه بــرای هــر مســافر یــزد آشناســت؛ ولــی 
کــم نیســتند.  ــزد  کارگاه هــای خــوب تولیــد شــیرینی در ی
از عمده تریــن صنایــع دســتی ایــن اســتان می تــوان بــه 
کــه از تولیــدات قالــی دســتباف آن  کــرد  فرشــبافی اشــاره 
کشــور صــادر می شــود و بقیــه در  ج از  50 درصــد بــه خــار

کشــور بــه فــروش می رســد. داخــل 
کــه   از دیگــر صنایــع دســتی ایــن اســتان زیلوبافــی اســت 
مهم تریــن مرکــز ایــن صنعــت شهرســتان میبــد اســت. 
کــه هنوز  همچنیــن ایــن اســتان تنهــا اســتان کشــور اســت 

ــود.  ــه می ش ــی بافت ــکات و دارای در آن ای
ترمه هــای ایــن شــهر همــواره مــورد توجــه جهانگــردان 
ســنتی  زرگــری  ســبدبافی،  اســت.  بــوده  گردشــگران  و 
گیوه بافــی  چاقوســازی، منبــت کاری، خراطــی، موتابــی، 
و آهنگــری از دیگــر صنایــع دســتی ایــن اســتان اســت 
کــه عاقه منــدان می تواننــد نمونه هــای خوبــی در یــزد 

ــد. کنن ــه  تهی

گشت و گذار

 کتاب »بوی خوش محمدی« 
منتشر شد

بــه همــت انتشــارات دفتــر  کتــاب »بــوی خــوش محمــدی« 
کتــاب »بــوی خــوش  تبلیغــات اســامی اصفهــان منتشــر شــد. 
کتــاب »نفحــات محمدیــه«  کــه ترجمــه ای اســت از  محمــدی« 
نوشــته »محمــد جــواد مغنّیــه« از عالمــان و مفســران شــیعه 
اهــل لبنــان، بــه ترجمــه  »ســید محمدرضــا ابن الرســول«، اســتاد 
دانشــگاه اصفهــان منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب کــه بــه بیــان 
گرامــی  پیامبــر  احادیــث حکمت آمیــز و حکمت آمــوز  ح  و شــر
اســام پرداختــه اســت در ۳۲۸ صفحــه توســط انتشــارات دفتــر 
گــزارش  تبلیغــات اســامی اصفهــان منتشــر شــد. براســاس ایــن 
کتــاب در ۳۲۸ صفحــه در قطــع رقعــی بــه قیمــت ۱۱۰۰۰  ایــن 

کتــاب عرضــه شــده اســت. هــزار تومــان بــه بــازار 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری 
 بین موسسات قرآنی اصفهان 

با کمیته امداد
اتحادیــه موسســات قرآنــی مردمــی اســتان اصفهــان بــا کمیتــه امداد 
همکاری هــای  تفاهم نامــه  اصفهــان  اســتان  خمینــی)ره(  امــام 
حســین  حضــور  بــا  جلســه ای  در  کردنــد.  امضــا  مشــترک 
کســارهرندی، مدیــر عامــل اتحادیــه موسســات قرآنــی مردمــی  خا
کمیتــه امــداد امــام  اســتان اصفهــان و میرزایــی، معــاون فرهنگــی 
مشــترک  همــکاری  تفام نامــه  اصفهــان  اســتان  در  خمینــی)ره( 
در اجــرای فعالیت هــای قرآنــی منعقــد شــد. در ایــن تفاهم نامــه 
کثــری مددجویــان و آمــوزش قرآنــی در رشــته های  بــر جــذب حدا
کیــد شــده و از دیگــر مفــاد ایــن تفاهم نامــه، پذیــرش و  مختلــف تا
کــه نیــاز بــه خدمــات  مســاعدت بــه آن دســته از جامعــه قرآنــی اســت 
کمیتــه امــداد دارنــد و واجــد شــرایط باشــند و همچنیــن اســتفاده 
قــرآن آمــوزان از امکانــات کمیتــه امــداد مانند اردوگاه و ... اســت. در 
کــز فرهنگــی امــداد،  ایــن تفاهم نامــه در تامیــن نیازهــای قرآنــی مرا
اعطــای مــدارک آموزشــی بــه قبــول شــدگان در دوره هــای آموزشــی 
کمیتــه امــداد بــه جهــت  پذیــرش خانواده هــای تحــت حمایــت 
کتابخانــه تخصصــی قــرآن و برگــزاری  عضویــت مدرســه مجــازی و 
کمیتــه امــداد اشــاره شــده اســت. کارکنــان  دوره هــای آموزشــی ویــژه 

حمایت از کانون های فرهنگی تبلیغی
حجــت  االســام مرتضوی کانون های فرهنگی تبلیغــی را مصداق 
مجموعه هــای خودجوش مردمی برشــمرد که بایــد مورد حمایت 
حجــت  االســام  گیرنــد.  قــرار  فرهنگی دولتــی  دســتگاه های 
ســید جعفــر مرتضــوی، مدیــر کل تبلیغــات اســامی چهارمحــال 
کانون هــای فرهنگی تبلیغــی  و بختیــاری در دیــدار بــا مجمــع 
کانون هــای فرهنگــی مغــز و قلــب  اســتان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
هیئــات مذهبــی هســتند، گفــت که بایــد در هر هیئت یــک کانون 
فرهنگی تبلیغــی به عنــوان اتــاق فکــر تشــکیل شــود. وی بــا اشــاره 
بــه آمــار پاییــن کانون هــای فرهنگی تبلیغــی، افــزود: باید با تبیین 

ــه تاســیس آن پرداخــت. ــگاه ایــن کانون هــا، ب جای

اخبار کوتاه 

گهی ابالغ آ
9409980350301247شماره  ونده:  پر 9510100350601971شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/26خواهان حمید رضا صفاری  بایگانی شعبه: 941360 تار
شهر  عمران  ))شرکت  اصفهان  زمین  سازمان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
یان و مرتضی حنای   به خواسته اعتراض ثالث  جدید بهارستان(( و حسن شهپر
ده که جهت  اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع و به کالسه  9409980350301247ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/05/30 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول 
یان  و درخواست خواهان فوق  و به تجویز  دن خوانده آقای حسین شهپر المکان بو
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
د تا خوانده /  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت   یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5831/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

9509980350100130شماره  ونده:  پر 9510100350101572شماره  ابالغیه:  شماره 
محمدی  خان  رضا  1395/02/26خواهان  تنظیم:  یخ  تار  950164 شعبه:  بایگانی 
ن نوری دستجردی به خواسته  و جمیله بنائی دادخواستی به طرفیت خوانده بیژ
اعتراض ثالث اجرایی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
9509980350100130ثبت  کالسه   به  و  333ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان- 
به  12:00تعیین شده است.  گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/16 و ساعت 
دن خوانده و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده  علت مجهول المکان بو
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73
تا خوانده  د  آگهی می شو از جراید کثیراالنتشار  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5833/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه 

زانه سلیمانی عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فر
گهی ابالغ آ

9409980352401074شماره  ونده:  پر 9510100352401771شماره  ابالغیه:  شماره 
صباغی  مهری  1395/02/22خواهانها  تنظیم:  یخ  تار  941178 شعبه:  بایگانی 
و  صباغی  رسول  و  وقی  ز خر صباغی  بتول  و  وقی  ز خر صباغی  اعظم  و  وقی  ز خر
یم  زادی و کر وقی دادخواستی به طرفیت خواندگان ربابه شیر ز رجبعلی صباغی خر
به  جزی  هادیان  یم  عبدالکر و  دستجردی  عظیمی  عباس  و  دستجردی  عظیمی 
ده که جهت  خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 352ارجاع و به کالسه  9409980352401074ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/05/12 و ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خواندگان و درخواست خواهانها   و به تجویز ماده 73 قانون آیین  المکان بو
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خواندگان پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو

د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در

شماره: 5837/م الف منشی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
وجردی – علی بر

گهی ابالغ آ
9509980353700005شماره  ونده:  پر 9510100353701489شماره  ابالغیه:  شماره 
پوراتابکی  کیان  مسلم  1395/02/26شاکی  تنظیم:  یخ  تار  950090 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت متهم سعید ترکان به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق ( واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 343ارجاع و به کالسه  9509980353700005ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/06/08 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن متهم و در خواست شاکی به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی  المکان بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
د تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
5814/م الف قاضی شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق( 

– مرتضی براتی
گهی ابالغ آ

9409980350100512شماره  ونده:  پر 9510100350101549شماره  ابالغیه:  شماره 
وحانی  ر جمال  سید  1395/02/25خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940606 شعبه:  بایگانی 
مطالبه  خواسته  به  وایه   بر جاسم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اصفهانی 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه 
 1 به شعبه  ده که جهت رسیدگی  نمو های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350100512ثبت  کالسه   به  و  333ارجاع 
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:45تعیین  ساعت  و   1395/05/04
خوانده و درخواست خواهان   و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5834/م الف  یافت و در وقت مقر را در
زانه  منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فر

سلیمانی
گهی ابالغ آ

9409980350201096شماره  ونده:  پر 9510100350201777شماره  ابالغیه:  شماره 
ناصر  شاکی   / 1395/02/26خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941242 شعبه:  بایگانی 
به  یچه   دیز سلمانی  مجتبی  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  هوازاده   
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک  
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 304ارجاع و به کالسه  9409980350201096ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/05/20 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو

آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی   خوانده / متهم 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
گردد.شماره: 5808/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم
اجرائیه

ونده: 9409986825300786 شماره اجرائیه: 9510426825300057 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/21 مشخصات محکوم له ردیف 1  شماره بایگانی شعبه : 940882تار
نام :علیرضا   نام خانوادگی : غالمی    نام پدر: حسین    نشانی: اصفهان – خوراسگان – 
– پالک 94 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: محمد رضا     – تقاطع دوم  خیابان فجر 
نماینده  المکان مشخصات  اهلل   نشانی: مجهول  نعمت  پدر:  نام  : عباسی    نام خانوادگی 
یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : آسیه نام خانوادگی : غالمی هفشجانی 
وازه شیراز – خیابان چهارباغ باال – مجتمع حافظیه  نام پدر : بهرام  نشانی : اصفهان – در
– طبقه دوم – واحد 6 نوع رابطه وکیل محکوم له / محکوم لهم علیرضا غالمی محکوم به: 
مربوطه  دادنامه  و شماره  شماره   به  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه 
د میلیون و پانصد و  9409976825301327محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ نو
یال بابت  یال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و سی هزار و هفتصد ر شصت هزار ر
بالنک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارات  انضمام  به  دادرسی  های   ینه  هز
یخ 94/8/6 لغایت وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له  از تار مرکزی 
یال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد.  محکوم  پرداخت مبلغ 4528000 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
 31 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /5820 شماره:   )1394 مالی  محکومیت  اجرای 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
گهی حصروراثت رونوشت آ

زاد فرازنده مهر دارای شناسنامه شماره 908 به شرح دادخواست به کالسه  آقای فر
توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   908/95
اقامتگاه  یخ 1394/4/9  وان زهرا چایی  بشناسنامه 51263 در تار داده که شادر
به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر دائمی خو

یبا فرازنده مهر  زند 2- فر زاد فرازنده مهر به ش ش 72740 نسبت با متوفیه  فر فر
زانه فرازنده مهر به ش ش  زند 3- فر به ش ش 9- 127044924 نسبت با متوفیه فر
یان اصفهانی به ش ش 34598 نسبت  زند 4- توران زنجیر 936 نسبت با متوفیه فر
را در یک نوبت  یفات مقدماتی درخواست مزبور با متوفیه همسر.  اینک با انجام تشر
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم  از متوفی نزد او باشد از تار
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5716/م الف رئیس شعبه 10 شورای 

حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ آ

9409980365101824شماره  ونده:  پر 9510100352901028شماره  ابالغیه:  شماره 
استکی  مرتضی  آقای  1395/02/25شاکی  تنظیم:  یخ  تار  950195 شعبه:  بایگانی 
یب شیشه مغازه تقدیم  شکایتی به طرفیت متهم آقای اصغر استکی با موضوع تخر
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق ( واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 337ارجاع و به کالسه  9409980365101824ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/04/26 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن متهم اصغر استکی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه  المکان بو
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  نامبرده   متهم  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 
فوق  ر  مقر وقت  در  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
شعبه  کیفری  دادگاه  منشی  الف  5804/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت  

103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( – مهدی نصر اصفهانی
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

در  واقع   15/2541 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  د  حدو تحدید  اینکه  به  نظر 
علیرضا  نام  به  ثبتی  ونده  پر و  سوابق  طبق  که  اصفهان  ثبت   9 بخش  فالورجان 
در  بالسویه   هاشم  و  احمد  زندان  فر باغکمه  کاظمی  مرضیه  خانم  و  جمشیدی 
د قانونی آن به عمل نیامده است. اینک  یان ثبت است و عملیات تحدید حدو جر
تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا 
وع  وز شنبه  مورخ 95/3/22 ساعت 9 صبح در محل شر د پالک مرقوم در ر حدو
ین اخطار می گردد  و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاور
ر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین  وز و ساعت مقر که در ر
یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  ین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار یا مجاور
یخ انتشار: 95/2/30 اکبر پور مقدم رئیس اداره  وز پذیرفته خواهد شد. تار تا 30 ر

ثبت اسناد و امالک فالورجان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

وکالت  به  مددی  وز  شهر خواهان   11 ش/   230/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 -2 رضایی  اله  وح  ر  -1 طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زال   محمد 
مورخ  وزدوشنبه   ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  جعفری   حسینعلی 
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   8/30 95/3/31ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

د. شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
شماره: 5778

/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



اثراتفوریپیادهروی
در  مــا  بــه  پیــاده روی  می دانیــم  همــه  مطمئنــا 
بــه  ابتــا  از  جلوگیــری  ایــده آل،  وزن  بــه  رســیدن 
قلبــی  مشــکات  و  دیابــت  نظیــر  بیماری هایــی 
کــرد؛  خواهــد  کمــک  عمــر  طــول  افزایــش  نیــز  و 
گاه آ پیــاده روی  فــوری  اثــرات  از  کســی  کمتــر   امــا 

 است.
 ســعی داریــم بــا توضیــح ایــن اثــرات، شــما را بــه قــدم 
کیفیت تــر  بــا  زندگــی  آن  دنبــال  بــه  و  بیشــتر  زدن 

کنیــم. ترغیــب 
دیگربرایخوردنشیرینیحرصنمیزنید

بــه  یــا  بخریــد  شــیرینی  بســته  یــک  اینکــه  از  قبــل 
کنیــد، پانــزده دقیقــه  مغــازه بستنی فروشــی مراجعــه 
و  حــرص  می توانــد  کار  ایــن  کنیــد.  پیــاده روی 
کــم  کی هــا  اشــتیاقتان را نســبت بــه ایــن قبیــل خورا

کنــد.
ــده  ــز ش ــون در مغ ــد خ ــش قن ــث افزای ــاده روی باع پی
ع میــان وعــده  و میــل شــما بــه شــیرینی ها و هــر نــو

کــم می کنــد. دیگــر را 
شادترازقبلمیشوید

نشــاط آور  هورمون هــای  تولیــد  ســبب  ورزش 
شــده  بــدن  در  دوپامیــن  و  ســروتونین  ماننــد 
می بخشــد؛  بهبــود  را  خوی تــان  و  خلــق  و 
خواهــد اندامتــان  تناســب  ســبب   همچنیــن 

 شد.
احســاس  می زننــد،  قــدم  طبیعــت  در  کــه  افــرادی 
شــهر  در  کــه  افــرادی  بــه  نســبت  بیشــتری  شــادی 

دارنــد. می کننــد،  پیــاده روی 
پرازخالقیتمیشوید

افــراد در حیــن پیــاده روی بهتــر می تواننــد مســایل را 
کننــد و ایــن میــزان  حــل و پاســخ ســوال ها را پیــدا 
خاقیــت در پیــاده روی 60 درصــد افزایــش می یابــد.

سطحانرژیتانبسیارافزایشمییابد
خــون  کسیژن رســانی  ا قــدرت  پیــاده روی، 
می دهــد؛  افزایــش  را  مختلــف  اندام هــای  بــه 
افزایــش  نیــز  مغــز  پــردازش  قــدرت  بنابرایــن 
روز  در  پیــاده روی  دقیقــه  بیســت  یافــت.  خواهــد 
کاهــش   می توانــد تــا 65 درصــد میــزان خســتگی را 

دهد.
کــه نمی توانیــد برنامه هــای  گــر احســاس می کنیــد   ا
یــک  بــه  ببریــد،  پیــش  خوبــی  بــه  را  روزانه تــان 

برویــد. طوالنــی  پیــاده روی 
بدنــی  فعالیــت  دقیقــه  ده  حتــی  بررســی ها  طبــق   
می توانــد انرژی تــان را بــه مــدت دو ســاعت افزایــش 

ــد. ده
اطرافتــان محیــط میکروبهــای برابــر در   

میشــوید مقاومتــر
پیــاده روی  ماننــد  تعادلــی  ورزش هــای  اهــل  گــر  ا
و  می یابــد  ارتقــا  بدنتــان  ایمنــی  سیســتم  باشــید، 
همکارتــان  هنگامی کــه  لــذا  می شــود؛  قدرتمنــد 
مجبــور  یــا  می کنــد  عطســه  صورتتــان  نزدیکــی  در 
کنیــد، بــه ایــن  کــودک بیمارتــان بــازی  هســتید بــا 

نمی شــوید. بیمــار  راحتــی 
ــه  ــار ب ــه و هــر ب ــاده روی در هفت ــار پی ــار ب ــل چه حداق
مــدت نیــم ســاعت، شــما را نســبت بــه میکروب هــای 

محیــط مقــاوم می ســازد.
شمارابهیکانسانسرحالتبدیلمیکند

در  ناهارتــان  صــرف  از  پــس  اینکــه  جــای  بــه 
و  بنشــینید  صندلی تــان  روی  کار،  محــل 
قــدم  و  شــوید  بلنــد  جایتــان  از  باشــید،  بی حرکــت 
مفیــد  بســیار  ظهــر  هنــگام  پیــاده روی   بزنیــد. 

است.
کــه  رســیده اند  نتیجــه  ایــن  بــه  دانشــمندان 
پیــاده روی ســی دقیقــه ای در هنــگام ظهــر از سســتی 
فعال تــر  را  شــما  و  می کاهــد  بعدازظهــر  بی حالــی  و 

تبیــان می ســازد. 

سالمت

دامادناخلفپدرزنراربود
زن  پــدر  انتقــام،  بــرای  وقتــی  جــوان  دامــاد 
میانســالش را بــه بیابان هــای اطراف تهــران می برد 
 فکــرش را نمی کــرد بــه اتهــام آدم ربایــی دســتگیر

 شود.
بــا  میانســالی  مــرد  گذشــته  ســال  بهمــن  اواســط 
شــکایتی  در  جنایــی  امــور  دادســرای  بــه  مراجعــه 
مــن  شــغل  گفــت:  هفتــم  شــعبه  بازپــرس  بــه 
گذشــته بــرای رفتــن بــه ســرکار  بنایــی اســت. روز 
پرایــد  یــک  کــه  بــودم  منتظــر  خیابــان  کنــار  در 
ــا چهــار سرنشــین جلــوی پایــم توقــف   ســفیدرنگ ب

کرد. 
کار بنایــی دارد و مــن نیــز  مــرد راننــده مدعــی شــد 
ســوار خــودرو شــدم. در طــول راه یکــی از سرنشــینان 
کاه بــر ســر داشــت و نتوانســتم صورتــش   خــودرو 

را ببینم.
کــه آن هــا  ــود  دقایقــی از حرکــت خــودرو نگذشــته ب
بــا تهدیــد مــرا بــه حاشــیه شــهر بردنــد. وقتــی بــه 
ــای اطــراف شــهر رســیدیم، متوجــه شــدم  بیابان ه
کاه دار، دامــادم رضاســت. او چنــد ماهــی بعــد  مــرد 

ــا دختــرم دچــار اختــاف شــده بــود. از عقــد ب
رضــا بــه زور و تهدیــد از مــن خواســت چنــد ســند 
مــرا  وگرنــه  کنــم؛  امضــا  را  ســفته  و  مبایعه نامــه 
خواســت  او  کــه  کاری  هــر  تــرس،  از  می کشــد. 
کــردن اســناد، آن هــا مــرا  انجــام دادم. بعــد از امضــا 
کتــک زدنــد و بــا ســرقت 500 هــزار تومــان  بــه شــدت 

کردنــد. وجــه نقــد همراهــم در بیابــان رهایــم 
احمــد  ســعید  بازپــرس  شــکایت،  ایــن  اعــام  بــا 
گاهــی  آ پلیــس  گاهــان  کارآ تیمــی  از  بــه  بیگــی 
ماموریــت داد تــا دامــاد ناخلــف را شناســایی و بــه 
ــه  ک ــی  ــد؛ در حال کنن ــتگیر  ــتانش دس ــراه همدس هم
۳ مــاه از ربــودن مــرد میانســال می گذشــت، او بــار 
ــا مراجعــه بــه دادســرا مدعــی شــد دامــادش  دیگــر ب
ــه  ــدان انداخت ــه زن ــه ب ــام نپرداختــن مهری ــه اته را ب
اســت. بــا شناســایی رضــا، او صبــح دیــروز بــرای 
جنایــی  امــور  دادســرای  بــه  تحقیقــات  انجــام 

منتقــل شــد.
گفــت:  پدرزنــش  ربــودن  قبــول  بــا  جــوان  پســر 
گفــت.  همســرم قبــل از عقــد خیلــی بــه مــن دروغ 
بعــد از عقــد مــن متوجــه تمــام دروغ هــای او شــدم. 
دروغ هــای همســرم باعــث شــد از او و خانــواده اش 
 کینــه بــه دل بگیــرم؛ بــه همیــن خاطــر پــدر زنــم 

کنم. را ربودم تا او را ادب 
بــرای اجــرای نقشــه ام نیــز بــا پرداخــت 500 هــزار 
بــا  گرفتــم.  کمــک  از آن هــا  بــه دوســتانم  تومــان 
اعترافــات متهــم و همدســتانش آن هــا بــا دســتور 
ــه  ــی ب ــور جنای ــرای ام ــم دادس ــعبه هفت ــرس ش بازپ
کار  جــرم آدم ربایــی بازداشــت شــدند و در اختیــار 
گرفتنــد.  گاهــی قــرار  گاهــان اداره یازدهــم پلیــس آ آ

منبــع: میــزان

خیانتماهوارهای
کســی رفت وآمــد نداشــتم و همیــن باعــث  ــا هیــچ   ب
شــده بــود همیشــه بــه همســرم غــر بزنــم؛ تــا اینکــه 
گفــت: بــرای اینکــه دیگــر تنهایــی  روزی همســرم 

آزارت ندهــد برایــت ماهــواره خریــدم ....
اجبــار  بــه  پــدرم  کــه  نداشــتم  بیشــتر  ســال   16
کــه از از زندگــی  مــن را شــوهر داد. بعــد از 5 ســال 
گرفــت  تصمیــم  همســرم  گذشــت،  مشــترکمان 
مــدت  ایــن  در  کنــد.  مــکان  نقــل  اصفهــان  بــه 
همیــن  و  نداشــتم  رفت وآمــد  کســی  هیــچ  بــا 
باعــث شــده بــود همیشــه بــه همســرم غــر بزنــم؛ 
اینکــه  بــرای  گفــت:  همســرم   روزی  اینکــه  تــا 
ماهــواره  برایــت  ندهــد  آزارت  تنهایــی   دیگــر 

خریدم.
فیلم هــا  تماشــای  بــه  را  وقتــم  تمــام  دیگــر   
فیلم هایــی  می گذرانــدم؛  ماهــواره  وبرنامه هــای 
دوســتی  از  بــود  پــر  آن هــا  محتــوای  بیشــتر  کــه 
کم کــم  غریبــه.  مــردان  بــا  شــوهردار  زنــان  بیــن 
فیلم هــا  ایــن  تماشــای  درنتیجــه  هــم  مــن 
دوســت  غریبــه  مــردان  بــا  تــا  گرفتــم  تصمیــم 
موقعیتــی  دنبــال  بــه  جهــت  همیــن  بــه  و  شــوم 
 می گشــتم تــا بتوانــم ایــن تصمیــم خــود را عملــی 

کنم.
ــارک نزدیــک منــزل  ــه پ ــدم را ب گاهــی دو فرزن هــر از 
کننــد. در همســایگی مــا  کمــی تفریــح  می بــردم تــا 
کــه از قبــل نیــز چنــد بــار به من پیشــنهاد  پســری بــود 
پیشــنهادش  ولــی  بــود؛  داده  وآشــنایی   دوســتی 
کــرده بــودم؛ تــا اینکــه یــک روز هوشــنگ، پســر  را رد 
ــه  ــرم ب ــاره همس ــی درب ــه دروغ حرف های ــایه ب همس

مــن زد و او را خیانتــکار جلــوه داد. 
ابــراز  بــه  و  کــردم  بــاور  را  حرف هایــش  نیــز  مــن 
عاقــه او جــواب مثبــت دادم، ولــی عــذاب وجــدان 
مــرا رهــا نمی کــرد؛ بــه همیــن دلیــل بعــد از مدتــی 
کنــم؛  قطــع  او  بــا  را  دوســتی ام  گرفتــم  تصمیــم 
ــن  ــد. م ــه همســرم می گوی ــه ب ک ــرد  ک ــد  ــی او تهدی ول
از همســرم خواســتم  بهانه هــای مختلــف  بــا  هــم 
هوشــنگ  ولــی  کنیــم؛  جابه جــا  را  منزلمــان  کــه 
دســت بردار نبــود و مــرا مرتــب آزار روحــی مــی داد تــا 
اینکــه بــه همســرم اس ام اس داد و دربــاره دوســتی 
ــرای  کاری ب ــچ  ــت و از هی گف ــه او  ــودش ب ــا خ ــن ب م

کوتاهــی نکــرد. بــه هــم ریختــن زندگــی مــن 
بــا  مدت هاســت  ماجــرا  ایــن  از  بعــد  همســرم 
مــن حــرف نمــی زنــد و بــه پــدرم نیــز زنــگ زده و 
گفتــه اســت؛ پــدرم نیــز مــرا طــرد  ع را بــه او  موضــو
کنــد؛ حــاال  کــرده و حاضــر نیســت بــا مــن صحبــت 
کنــم. مــن از امنیــت خــودم و همســر  مانــده ام چــکار 
بــه خــدا  را  بــه شــدت می ترســم شــما  و فرزندانــم 

... کنیــد  کمکــم 

حوادث پنجشــــنـبه  30  اردیبهشت ماه  1395 ـــمـــاره 158 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

حضــرت امــام صــادق علیــه الســام فرموده انــد: دوســت نــدارم 

جوانــی را از شــما مســلمانان ببینــم مگــر آنکــه روز او بــه یکــی از 

ــم  ــا متعّل ــد ی ــم باش ــرده و عال ــا تحصیلک ــود: ی ــاز ش ــت آغ دو حال

و دانشــجو.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

34   ْC

29   ْC

32   ْC

37   ْC

20   ْC

13   ْC

22   ْC

26   ْC

 در مراســمی  کــه  توســط شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان در ســالروز میــاد حضــرت ابوالفضــل العبــاس 
علیــه الســام و بــا حضــور مســئوالن اســتانی در شــهر بهارســتان  برگــزار شــد، از راننــدگان نمونــه تانکرهــای آبرســانی 

ســیار ایــن شــرکت تقدیــر شــد.
ــا تقدیــر از  کل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری اصفهــان در ایــن مراســم  ب مهنــدس بهمنــی، مدیــر 
کــه  گفــت: قــدر جایــگاه خــود را بدانیــد؛ چــرا  ح آبرســانی ســیار بــه روســتاهای اســتان اصفهــان  عوامــل اجرایــی طــر

کار شــما ســقایی اســت و پیــروی از قمــر بنی هاشــم حضــرت عبــاس علیــه الســام می کنیــد .
کــه حتــی یــک روســتا نیــز در اســتان اصفهــان نیازمنــد آبرســانی بــه صــورت  وی افــزود: امیــدوارم روزی برســد 

ــد.  ــیار نباش س
اســتان  روســتایی  و فاضــاب  قرائتــی، مدیــر عامــل شــرکت آب  ابتــدای مراســم، مهنــدس محمدحســین  در 
کــرد و اظهــار داشــت:  گــزارش آبرســانی ســیار در ســال 94، وضعیــت آب را بحرانــی توصیــف  اصفهــان، ضمــن ارایــه 
کاهــش ایــن وضعیــت بحرانــی  اســتان اصفهــان بــا خشکســالی شــدیدی روبــه رو اســت و  بارش هــای اخیــر نیــز در 

تاثیرگــذار نبــوده اســت. 
گرفتــه اســت و مطابــق  گذشــته  آبرســانی ســیار  بــرای 416 تــا 420 روســتا در اســتان صــورت  وی افــزود: در ســال 
کــه ایــن  کــه تــا پایــان فروردیــن ســال جــاری داریــم، بــه 2۳۳ روســتا آبرســانی ســیار انجام شــده اســت  آمــاری 

ــت. ــود آب اس کمب ــئله  ــدن مس ــر ش ــان از بحرانی ت نش
ح آبرســانی ســیار و بــه خصــوص راننــدگان  مهنــدس قرائتــی در ادامــه ضمــن  تقدیــر از زحمــات عوامــل اجرایــی طــر
گــر عشــق ســقایی نبــود  کار آبرســانی بســیار زیــاد اســت و ا گفــت: حساســیت  تانکرهــای آبرســانی، خطــاب بــه آن هــا 
و مســئولیت پذیری و تعهــد شــما بــه ایــن زیبایــی جلــوه نمی کــرد، نمی توانســتیم پاســخگوی نیازهــای مــردم در 

سرتاســر اســتان پهنــاور اصفهــان باشــیم.
بــا  مواجــه  روســتای   400 از  بیــش  بــه  اصفهــان  اســتان  در  ســیار   آبرســانی  حاضــر   حــال  در  اســت  گفتنــی 
انجــام  روزانــه  صــورت  بــه  ثابــت  تانکــر   600 حــدود  و  ســیار  تانکــر  دســتگاه   40 توســط  آب  کمبــود   بحــران 

می شود.

بــرای ارتقــای ســامت، بهبــود 
خــواب  تغذیــه ای،  وضعیــت 
تســکین درد و ... راهکارهــای 
بــه  گــر  ا دارد.  وجــود  مختلفــی 
شــرایط جســمی  و بدنتــان توجه 
زیــادی  نشــانه های  کنیــد، 
آن  اســاس  بــر  کــه  دارد  وجــود 
می توانیــد ســامت خــود را ارتقــا 
شــکلگیریدوبــاره دهیــد.  

مغــزازطریــقمدیتیشــن
 MRI اســکن های  طبــق 
مغــز  از  قســمتی  هیپوکامپــوس 
حافظــه  و  یادگیــری  مســئول 
مدیتیشــن  مــاه  چنــد  از  پــس 

کــم در ســلول های مغــز در آمیگــدال  ضخیــم می شــود و ترا
کــه وظیفــه ایجــاد تــرس، اضطــراب و اســترس را بــر عهــده 
کاهــش پیــدا می کنــد. ایــن تغییــرات فیزیکــی در مغــز  دارد، 

بگــذارد. تاثیــر  شــما  خــوی  و  خلــق  بــر  می توانــد 
افزایشعمر

بــا داشــتن نگــرش مثبــت دربــاره رونــد پیــری و احســاس 
ــر طــول عمــر خــود  ــوان 7 ســال ب شــاد و مفیــد بــودن، می ت

ــزود. اف
نوشابهرژیمینخورید

رژیمی تــا ۳  گازدار  نوشــیدنی  قوطــی  یــک  روزی  مصــرف 
برابــر چربــی شــکم را افزایــش می دهــد.

گردنخودراپاییننگیرید آنقدر
کنیــد؟  گــردن خــود آویــزان  کیلویــی را از  حاضریــد وزنــه ۳0 
گــردن  کــه بــا جلــو دادن  آخــر ایــن همــان فشــاری اســت 
گــردن  در زاویــه 60 درجــه هنــگام اســتفاده از تلفــن روی 
می آوریــد! روزی حداقــل 4 ســاعت بــرای ارســال پیامــک 
یــا اســتفاده از تلفــن همــراه صــرف می شــود؛ پــس بــه ســتون 

کنیــد. فقــرات خــود رحــم 
ورزشهایانعطافیفراموشنشود

مقاومتــی  و  هــوازی  ورزش هــای  بــه  کــه  ممنــون 
نیــاز  مفصل هــا  ســن،  افزایــش  بــا  امــا  می پردازیــد؛ 
ســن  افزایــش  بــا  دارد.  هــم  کششــی  ورزش هــای  بــه 
شــکننده  تاندون هــا  و  رباط هــا  در  هم بنــد   بافت هــای 

می شود.

کردیــد گــرفراموشــیپیــدا ا
کنید پزشکرامطلع

تنهــا یــک چهــارم از بزرگســاالن 
اعتــراف  بــاال  بــه  ســال   45
کــه مشــکل حافظــه ای  می کننــد 
کــه  اســت  الزم  امــا  دارنــد. 
گاهــی  شــود.  مطلــع  پزشــک 
و  فراموشــی  دارو،  تداخــل 
. می کند د یجا گمی ا ر د ســر
هماننــد  افســردگی  و  اضطــراب 
کمبــود  یــا  تیروییــد  کــم کاری 
ویتامیــن B12 می توانــد مشــکل 
کنــد. ایــن حالــت  حافظــه ایجــاد 

اســت. درمــان  قابــل 
کردنبرایمغز فوایدنقاشیورنگ

ــمتی  کار قس ــن  ــز دارد. ای ــه تمرک ــاز ب ــی نی ــردن نقاش ک ــگ  رن
کــه بــا درک معنویــات ارتبــاط دارد و هنــگام دعــا  از مغــز را 
خوانــدن و مدیتیشــن فعــال می شــود، بــه فعالیت وامــی دارد.

کنسرویترجیحدهید میوهطبیعیرابه
میوه هــای تــازه ماننــد آنانــاس تــازه ســر شــار از ویتامیــن C و 
ــاس بــرش خــورده  ــد آنان گفتــه نمان کســیدان اســت. نا آنتی ا
در یخچــال پــس از 6 روز خاصیــت خــود را از دســت می دهــد.

کنید کباب سیبزمینیرا
کــردن ســیب زمینــی باعــث حفــظ اغلــب مــواد مغــذی  کبــاب 
کــردن  کنــدن و آب پــز  کــه پوســت  ــی  در آن می شــود؛ در حال
باعــث از بیــن رفتــن فیبــر و ویتامیــن موجــوددر آن می شــود.

کناربگذارید سیگاررا
گذاشــتن ســیگار، خطــر بــروز ســرطان  کنــار  5 ســال پــس از 
کاهــش پیــدا می کنــد. گلــو، مــری و مثانــه بــه نصــف  دهــان 

ترکاستخوانراشوخینگیرید
گــر بــاالی 50  حتمــا تــرک اســتخوان را جــدی بگیریــد؛ امــا ا
بــه  اســتخوان  کــم  ترا آزمایــش  بــرای  حتمــا  داریــد،  ســال 

کنیــد . پزشــک مراجعــه 
کنید بهآسیبهایزانوتوجه

آرتریــت  بــروز  یــک آســیب ســاده می توانــد احتمــال   حتــی 
می توانــد  زانــو  در  ربــاط  گــی  پــار  دهــد.  افزایــش  را 
آن فرســودگی  در  تســریع  و  زانــو  در  تعــادل  عــدم   باعــث 

 شود.

گرفت کربالصورت همزمانبامیالدبابرکتسقایدشت

تقدیرازسقاهاینمونهشرکتآبوفاضالبروستاییاستاناصفهان
کنید بهنصیحتهایبدنتانتوجه

یــق  یــر را از طر شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح ز
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شرکت  آب و فاضاب استان 
اصفهان )سهامی خاص(

دست نوشته ره�ب معظم انقالب روی عکس رسدار ناظری

ت آیت هللا خامنه ای، ره�ب معظم انقالب اسالمی نوشته ای را در تجلیل  ح�ض

از شهید محمد ناظری بر روی عکس آن رسدار شجاع و مؤمن مرقوم کردند. 

ح است: ض دست نوشته ره�ب انقالب اسالمی به این رسش م�ت

بسم هللا الرحمن الرحیم

رحمت و رضوان بر شهید عزیز، رسدار شجاع و مؤمن که عمر خود را در جهاد 

فداکارانه گذرانید و جوانان و مجاهدان بسیاری تربیت کرد. خداوند او را با 

شهدای صدر اسالم محشور فرماید.

سّید عیل خامنه ای


