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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

چگونه والیبال ایران المپیکی شد

راز سربه مهر والیبالی ها
6

3

کاهش روزهای  تالش برای 
هوای ناسالم

شاخص های انقالبیگری

له
قا

رم
س در ســال هــای اخیــر، به ویــژه مقــام معظــم رهبــری 

توجــه همــگان را بــه موضــوع انقالبــی بــودن و 
انقالبیگــری  معیارهــای  و  و شــاخص ها  مانــدن 

ــخنرانی ها  ــتر س ــه در بیش ــه ای ک ــد؛ به گون ــب کرده ان جل
فــرازی بــر ایــن موضــوع دارنــد و بــر ایــن نکتــه پافشــاری 
می کننــد. بــه نظــر می آیــد معظــم لــه اصــرار دارنــد 
 تعابیــر وارداتــی کــه دشــمن بــه آن دامــن می زنــد

حــذف شــود و از دســته دســته شــدن و گروه بندی هایــی 
کــه بــه ســود دشــمنان و مســتکبران اســت خــارج شــویم 
و صف بندی هــا فقــط در قالــب انقالبــی و غیرانقالبــی 
 یــا ضدانقــالب مشــخص شــود؛ یعنــی همــه افــراد 
ــب  ــن قل ــالب و ای ــد انق ــا ض ــد ی ــا انقالبی ان ــا ی و گروه ه
 دایــره انقالبیــون را بــا همــه اختــالف ســالیق وســیع 
و گســترده می کنــد؛ بــه گونــه ای کــه قاطبــه ملــت ایــران 
ــب  ــا مرات ــا ب ــد؛ منته ــی می کن ــی معرف ــا انقالب را یک ج
و نمــرات متفــاوت کــه البتــه عیبــی در آن نیســت و هــر 
ــادات و ...  ــاور و اعتق ــرت و ب ــوان و بصی ــدازه ت ــه ان کــه ب
ــواده شکســت ناپذیر انقــالب قــرار می گیــرد   در جمــع خان

و جمع این دایره وسیع برای دشمنان ...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

شماره 95/13۴2/ص مورخ 95/3/11
نوبت  دوم 

                روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آگهی مناقصه

ــاژ هفــت  ــاز و احــداث ایســتگاه پمپ ــه، اتصــاالت و پمپ هــای مــورد نی ــد لول   1- موضــوع مناقصــه: خری
پمپــه، دیــوار محوطــه و مخــزن 2000 متــر مکعبــی مســکن مهــر شــهر جدیــد فوالدشــهر بــا هزینــه اجــرای 
پنجــاه درصــد از  هزینه هــا بــه شــكل تهاتــر بــا بهتریــن اراضــی موجــود بــا کاربــری تجــاری مســکونی در 
شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه انتخــاب برنــده مناقصــه بــه قیمــت كارشناســی روز و پنجــاه درصــد بــه صــورت 

نقــدی.
2- مناقصه گزار: شركت عمران شهر جدید فوالدشهر.

مــورخ  اداری  وقــت  تاپایــان   95/3/16 تاریــخ  از  مناقصــه:  اســناد  دریافــت  محــل  و  مهلــت   -3
ــا  ــی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM ی ــگاه اینترنت ــه پای ــه ب ــق مراجع  95/3/20 و از طری
ــی عصــر-  ــوار ول ــه نشــانی، بل ــد فوالدشــهر ب ــه شــرکت عمــران شــهر جدی ــا ب http://iets.mporg.ir و ی

ــن: 0315-2630161-5. ــی عصــر، تلف ــدان ول می
۴- محــل و زمــان تســلیم پیشــنهاد قیمــت و تاریــخ گشــایش آن: زمــان تحویــل پیشــنهاد قیمــت تــا پایــان 
وقــت اداری مــورخ 95/3/30 و زمــان گشــایش پاكتهــای پیشــنهاد قیمــت در تاریــخ 95/3/31 مــی باشــد.

5- مبلــغ بــرآورد: بیســت و پنــج میلیــارد و ششــصد و بیســت و هفــت میلیــون و هشــتصد و پنجــاه و ســه 
هــزار و ســیصد و هشــتاد و ســه )25,627,853,383( ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای ابنیــه، تأسیســات 

برقــی و مكانیكــی ســال 95.
6- میــزان ســپرده شــركت در فرآینــد ارجــاع كار: مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت و هشــتاد و دو میلیــون 

ــال. )1,282,000,000( ری
ــا ضمانــت نامه هــای صــادره  ــد ارجــاع كار: 1-ضمانــت نامــه بانکــی و ی ــوع ســپرده شــركت در فرآین 7- ن
ــوری  ــزی جمه ــک مرك ــت از ســوی بان ــه دارای مجــوز فعالی ــر بانكــی ك ــاری غی از ســوی موسســات اعتب
اســالمی ایــران هســتند، در وجــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر دارای حداقــل اعتبــار ســه مــاه و 
قابــل تمدیــد بــه مــدت ســه مــاه 2- فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره 2173690205004 ســیبا بانــک 

ملــی بنــام تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر 
ــده  ــی نماین ــه كتب ــه معرفینام ــوری: ارائ ــورت حض ــه ص ــناد ب ــت اس ــت دریاف ــاز جه ــورد نی ــدارک م 8- م

ــركت. ش

تذكــر: داشــتن حداقــل پایــه پنــج در هــر دو رشــته ســاختمان و تأسیســات و تجهیــزات و یا داشــتن حداقل 
ــزی(  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــت س ــه صالحی ــاختمان و آب )گواهینام ــته س ــر دو رش ــج در ه ــه پن پای

جهــت شــركت در مناقصــه الزامــی اســت.
م الف : 2307

چاپ  دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/94/1530 مورخ 94/9/9  شورای
 اسالمی  شهر در نظر دارد مزایده ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت 

شرکت دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 95/03/29 جهت اطالع از شرایط و 

شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول(

عباس مرادی-  شهردار فوالدشهر

 

ردیف 

اجاره غرفه گل فروشی واقع در محله
22 بهمن )فاز یک( پارک معلم فوالدشهر

 مبلغ پایه هر ماهشماره مزایده
  )به ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )به ریال(

 1
۹۵/4۹2۹

1/320/0002/200/000
۹۵/03/۹

چاپ  دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/198 مورخ 95/02/09
  شــورای اســالمی شــهر در نظــر دارد مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت 

شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/03/29 جهــت اطــالع از شــرایط و شــرکت 
در مزایده هــا بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم(

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

 

ردیف 

مکانی حدود 30 متر مربع که آسفالت شده و 
فاقد امکانات دیگر می باشد جهت نصب کانکس 
فروش اغذیه و مواد خوراکی در محدوده پارک 

پرنیان 

 مبلغ پایه هر ماهشماره مزایده
  )ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )ریال(

 1
۹۵/4۹31

13/۵00/0007/۵00/000
۹۵/03/0۹

رییس قوه قضاییه:

 عده ای تالش دارند انقالب
کنند  را از »انقالب« تهی 

تجمع مردم شهرک منظریه 
 خمینی شهر  در اعتراض 

به 30 سال بالتکلیفی

کتاب گزارش   از بازار 

تازه های یار مهربان

گزارش اختصاصی 

کاال درد سفره های  آیا سبد 
ماه رمضان را درمان می کند؟

2

2

5

3

وزیر کشور در صحن علنی  مجلس مطرح کرد:

 اعتیاد، عامل 
نیمی از طالق ها 

و 60درصد از 
تعداد زندانیان

خانه مشروطه اصفهان

در صفحه سیاست )2( بخوانید

در صفحه معارف )7( بخوانید

 لزوم توجه جدی به فرهنگ نماز
 در کتب درسی
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شاخص های انقالبیگری          
ادامه از صفحه یک: 

حیله گــر و فرصت طلــب شــکننده اســت؛ حــال 
همــه انقالبیــون ویژگــی و شــاخص هایی دارنــد کــه 
ــد  ــون پایبن ــال همــه انقالبی ــرای مث یکــی اســت؛ ب
بــه موازیــن و ارزش هــای مبنایــی انقــالب هســتند 
عقب نشــینی  ارزش هــا  از  هیــچ شــرایطی  در  و 
نمی کننــد؛ ایــن یــک اصــل غیرقابــل تغییــر اســت. 
ــدی  ــاب محم ــالم ن ــه اس ــد ب ــه پایبن ــان ک همچن
اجتماعــی  و  خصوصــی  زندگــی  در  و   هســتند 
ــت  ــدی تبعی ــاب محم ــالم ن ــی و ...از اس و حکومت
مــی کننــد و در مقابــل اســالم آمریکایــی کــه 
 عبــارت از اســالم متحجــر و اســالم ســکوالر اســت

بــا قــوت و قــدرت ایســتادگی می کننــد. همچنیــن 
محــور بــودن مــردم و اعتقــاد بــه پیشــرفت و 
انقالبیگــری  شــاخص های  از  تکامــل  و  تحــول 
اســت؛ چــرا کــه انقــالب بــا پشــتوانه مــردم پیــروز 
و بــه اینجــا رســیده اســت و از طرفــی انســان های 
انقالبــی حمایــت از محرومــان و مظلومــان در هــر 
نقطــه عالــم را وظیفــه خــود می داننــد و بــرای 
حمایــت از محرومــان ســر از پــا نمی شناســند. 
ایــن شاخص هاســت کــه پایــداری و اســتحکام 
را بــه همــراه دارد؛ زیــرا اگــر ایــن شــاخص ها 
ــوض  ــرد ع ــر ف ــت و نظ ــادی، جه ــر ب ــا ه نباشــد ب
و  می شــود  خــارج  بــودن  انقالبــی  خــط  از  و 
شــاخص های  ایــن  لکــن  نمی مانــد.  انقالبــی 
ــود و  ــدا می ش ــتقامت در راه خ ــث اس ــا باع پرمعن
اینجاســت کــه امــکان هدف گیــری آرمان هــای 
ــا  ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــت بلن ــالب و هم انق
ایجــاد می شــود و امیدوارانــه می تــوان جهــاد و 
مبــارزات را دنبــال کــرد و بــرای رســیدن بــه اهــداف 
ــد و در  ــز ناامی ــای ننشســت و هرگ ــا از پ و آرمان ه
مقابــل فشــار ها تســلیم نشــد.از شــاخص های 
ــی  ــتقالل سیاس ــه اس ــدی ب ــی، پایبن ــر انقالب دیگ
فرهنگــی و اقتصــادی اســت؛ شــخص انقالبــی بــه 
ــار سیاســت های اســتکباری و  ــر ب ــوان زی ــچ عن هی
ــان  ــی آن ــای فرهنگ ــمنان و برنامه ه ــه دش ظالمان
نمــی رود و در اقتصــاد جامعــه جهانــی هضــم 
ــه اقتصــاد مقاومتــی اســت؛  نمی شــود و معتقــد ب
ــر کار  ــری در براب ــم رهب ــر معظ ــش رهب ــه فرمای ب
و نقشــه دشــمن حســاس اســت و هرگــز از او 
ــا آن خواهــد  ــه ب ــه مقابل ــد؛ بلکــه ب تبعیــت نمی کن
ــام دارد. ــاد کبیرن ــن جه ــد ای ــه فرمودن ــت ک پرداخ

انقالبیگــری داشــتن  پایــان شــاخص مهــم  در 
تقــوای دینــی و سیاســی اســت؛ شــخص انقالبــی 
بایــد کــه در امــور فــردی از گنــاه پرهیــز کنــد و در 
ــالش  ــالمی ت ــای اس ــات آرمان ه ــق مطالب راه تحق
داشــته باشــد )ان اعبــدوا هللا و اجتنبــوا الطاغــوت(؛ 
ــی  ــز از لرزش گاه های ــی پرهی ــوای سیاســی، یعن تق
ــن  ــد و ای ــد از آن اســتفاده کن ــه دشــمن می توان ک
نیازمنــد بصیــرت سیاســی اســت کــه الزمــه انقالبــی 

بــودن اســت.
ــی  ــودن و انقالب ــی ب ــاخص های انقالب ــره ش باالخ
خالصــه  زیــر  مــوارد  در  می تــوان  را   زیســتن 

کرد:
 ــ التزام عملی به اسالم)مسلمان واقعی(

 ــ مرزبندی پررنگ در برابر دشمن
 ــ بصیرت دینی و سیاسی

 ــ تقوای فردی و جمعی
 ــــ پایبنــدی بــه مکتــب امــام و شــناخت درســت 

ــب ــاخص های مکت ــول و ش اص
 ــ والیتمداری و تبعیت خردمندانه از ولی فقیه

ــه از اصــل والیــت  ــه و غیوران  ــــ پاســداری مؤمنان
ــه فقی

ــر و رأی  ــه نظ ــاد واقعــی ب ــی و اعتق - مردمگرای
ــردم م

 ــ عدالتخواهی و مبارزه با ظلم و فساد
ــی  ــتضعفان در تمام ــان و مس ــاع از محروم ــــ دف

ــم ــاط عال نق

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

تذکر موسوی الرگانی در نشست علنی مجلس
    در شرایط رکود به جای فشار 

کردن به تولیدکنندگان  وارد 
کرد کمک   باید به آن ها 

ــن  ــر ای ــس ب ــردم فالورجــان در مجل ــده م نماین
نکتــه تاکیــد کــرد کــه بایــد بــه جــای وارد کــردن 
فشــار بــه تولیدکننــدگان از آن هــا حمایــت کــرد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســیدناصر موســوی 
ــس  ــردم فالورجــان در مجل ــده م ــی، نماین الرگان
شــورای اســالمی در نشســت علنــی دیــروز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــی تذک ــان ط ــنبه پارلم دوش
 گــزارش علــی طیب نیــا، وزیــر امــور اقتصــاد 
و دارایــی بــه وکالی ملــت گفــت: در گــزارش 
آقــای طیب نیــا بحثــی دربــاره اقتصــاد مقاومتــی 

نشــد.
وی اضافــه کــرد: در زمــان رکــود کــه مــا اکنــون 
ــرد  ــک ک ــده کم ــه تولیدکنن ــد ب ــم بای ــار آنی دچ
نــه اینکــه بــه آن هــا فشــار بیاوریــم؛ بایــد بــرای 
ــا  ــم؛ ام ــم کنی ــی فراه ــته های حمایت ــا بس آن ه
امــروز صنعتگرانمــان در اثــر فشــار رکــود یــا 
ــکل  ــار مش ــی دچ ــور مالیات ــازمان ام ــار س  فش

شده اند.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم فالورج ــده م نماین
ــه  ــه چگون ــش ک ــن پرس ــرح ای ــا ط ــالمی ب اس
بــه  واردآمــده  فشــارهای  بــا  می خواهیــم 
ــح  ــویم، تصری ــارج ش ــود خ ــدگان از رک تولیدکنن
ــان  ــه صــورت شــفاف بی ــا ب کــرد: آقــای طیب نی
 کنــد کــه دربــاره اقتصــاد مقاومتــی چــه خواهنــد

 کرد.

خبر 

 استقالل فرهنگی 
و دیدگاه امام خمینی)ره(   

تنــازع و مبــارزه متقابــل جــزو 
کارشناس ارشد جامعه شناسی

محمدعلی اشرفی
الینفــک جوامــع بشــری اســت. 
ایــن تنــازع و تقابــل بــه گونه هــای متفــاوت در طــول تاریــخ 

آشکار شده است.
 در گذشــته تنازعــات بــه صــورت رودررو و بــه شــیوه 
لشکرکشــی ها و دشــمنی آشــکار بــوده اســت؛ امــا امــروزه 
شــیوه های دشــمنی  و تقابــل و تســلط متفــاوت از گذشــته 
اســت و اصطالحــا در ایــن زمینــه از شــیوه های نــرم 
اســتفاده می شــود. دشــمنان بــا اســتفاده از دســتاوردهای 
علــوم  دیگــر  و  روان شناســی  جامعه شناســی،  علمــی 
ــع  ــی جوام ــدام فرهنگ ــورد و انه ــعی در برخ ــات س ارتباط

ــد.  ــورد هجــوم دارن م
 امــام خمینــی)ره( می گوینــد: »تردیــدی نیســت کــه 
جهان خــواران بــرای بــه دســت آوردن مقاصــد خــود و 
تحــت ســتم کشــیدن مســتضعفان جهــان، راهــی بهتــر از 
هجــوم بــه فرهنــگ و ادب کشــورهای ضعیــف ندارنــد؛ زیــرا 
ــم و اســتاد اســت کــه دبســتان ها  ــی و... معل تربیــت غرب
بــرای  مجهــز  می شــوند  محیط هایــی  دبیرســتان ها،  و 
و  دولتمــردان  کــه  جوان هایــی  و...  غربــی  تربیــت 

کشــور هایند.« آتیــه  دســت اندرکاران 
امــام بــاز می گوینــد: ».... از کودکســتان تــا دانشــگاه 
مراکــز جــوالن دســت های خبیــث اســتعمار اســت و آن هــا 
خــوب مــی داننــد کــه اگــر ایــن نوبــاوگان را از راه مســتقیم 
ــان  ــوم خودش ــد ش ــه مقاص ــد ب ــارج کنن ــراط هللا خ و ص

ــد رســید.« خواهن
ــمنان  ــط دش ــه توس ــی جامع ــدام فرهنگ ــیوه انه ــر ش دیگ
متخاصــم اســتمرار عقب ماندگــی فکــری و فرهنگــی عــام 
افــراد جامعــه اســت بــا اســتفاده از امکانــات تکنولوژیــک و 

ــی. ــانه های گروه رس
ــرای تخریــب ارزش هــای  ــه دار ب - تبلیغــات شــدید و دامن
فرهنگــی و تهــی کــردن افــراد جامعــه از ارزش هــای 

ــودی ــی و خ ــی بوم فرهنگ
- ایجاد تضاد و تقابل در مراکز حساس جامعه  

- گســترش ارزش هــای جنســی مبتــذل و اشــاعه فحشــا 
و ترویــج افــکار و اندیشــه و ارزش هــای فرهنــگ غربــی و 

الگوســازی رفتــاری بــرای افــراد جامعــه 
ــن  ــد: ».... ای ــی گوین ــی)ره( م ــام خمین ــه ام ــن رابط در ای
 اســت کــه تبلیغــات زیــاد بــرای اینکــه محتــوای مــا 
را از مــا بگیرنــد خودمــان را بــه خودمــان بدبیــن کننــد بلکــه 
دشــمن کننــد ... بدتــر از ایــن اســت کــه محتوای اشــخاص 

را بگیرنــد کــه اطمینــان بــه خودش نداشــته باشــد. «
نظــام ســلطه بــا روش هــای مختلــف ابتــدا فرهنــگ جوامع 
ــه  ــواع نظریه هــا درصــدد توجی ــا ان ــد و ب ــر مــی کن را تحقی
ــس از  ــد؛ پ ــر می آی ــع ب ــگ آن جوام ــی فرهن ــب ماندگ عق
ــه  ــاور در جامع ــن ب ــات، ای ــیع تبلیغ ــه وس ــا دامن ــه ب اینک
ــوان  ــه عن ــی را ب ــگ غرب ــری فرهن ــت، برت ــت یاف عمومی

ــد.  ــن مــی نمای ــر معرفــی و جایگزی الگــوی برت
تســلط  راحتــی  بــه  هــدف  جامعــه  ایــن شــرایط   در 
ــا  ــی آن ه ــد اجرای ــا و مقاص ــلیم برنامه ه ــه و تس را پذیرفت
ــاد  ــدون ایج ــح ب ــزی، فت ــدون خونری ــح ب ــود. فت می ش
ــظ  ــت حف ــا محدودی ــراه ب ــح هم ــس فت ــر عک ــرت و ب نف
اســتقالل جامعــه و کشــور بــه شــیوه های قبلــی بــه 
ــه  ــت ک ــد پذیرف ــن بای ــد؛ بنابرای ــت نمی کن ــی کفای تنهای
ــر  ــای قوی ت ــا ابزار ه ــت ب ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــمن ب دش
و کارآمــد وجــود دارد و بــرای مقابلــه بــا آن بایــد خاکریــز 
ــی  ــی، یعن ــظ اســتقالل فرهنگ ــرد. حف ــت ک ــی را تقوی اصل
ــه دســت دشــمن  ــزی کــه اگــر ب ــن خاکری حفــظ مهم تری
تســلیم  بــه ســهولت  دیگــر خاکریزهــا   فتــح شــود، 

می شوند. 

یادداشت

دکتر الریجانی:
حل معضل آسیب های اجتماعی 

نیازمند عزم ملی است   
ضمــن  اســالمی  شــورای  مجلــس  رییــس 
بــرای حــل معضــل  بــر عــزم ملــی  تاکیــد 
مجلــس  گفــت:  اجتماعــی  آســیب های 
بــرای رفــع ایــن مشــکالت، آمــاده همــکاری 
دولــت  بایــد  لــذا  اســت؛  دولــت  بــا  الزم 
ارایــه  مجلــس  بــه  را  خــود   پیشــنهادات 

کند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خبرگــزاری 
ــت  ــی در نشس ــی الریجان ــر عل ــت، دکت ــه مل خان
ــس  ــرداد( مجل ــنبه، 17 خ ــروز )دوش ــی دی علن
وزیــر  گــزارش  از  پــس  اســالمی  شــورای 
از  اجتماعــی  آســیب های  درخصــوص  کشــور 
ــت:   ــعه گف ــم توس ــه شش ــگاه برنام ــر جای منظ
آســیب های اجتماعــی، موضــوع بســیار مهــم 
و حســاس در کشــور اســت و حاشیه نشــینی 
نیــز یکــی از ایــن معضــالت اســت کــه رقــم 
اختصــاص  خــود  بــه  را  توجهــی   جالــب 

داده است.
فراگیــر  اســالمی  شــورای  مجلــس  رییــس 
ــیب های  ــر آس ــکاری را از دیگ ــل بی ــدن معض ش
اجتماعــی دانســت و گفــت: اعتیــاد و طــالق نیــز 
از دیگــر نمونه هــای آســیب های اجتماعــی در 
کشــور اســت کــه بایــد بدان هــا بــه نحــو خــاص 

توجــه شــود.
دکتــر الریجانــی یــادآور شــد: وزارت کشــور در 
وظایــف اجرایــی کــه نیازمنــد همــکاری مجلــس 
اســت، مــی توانــد مطالــب خــود در قالــب الیحــه 
ــه  ــس ارای ــه مجل ــعه ب ــم توس ــه شش ــا برنام ی

ــد. ده
تاکیــد  اســالمی  شــورای  مجلــس  رییــس 
اجتماعــی  آســیب های  معضــل  حــل  کــرد: 
نیازمنــد عــزم ملــی اســت؛ مجلــس نیــز در 
دولــت  بــه  را  الزم  کمک هــای  راســتا  ایــن 
ــر  ــرا هموارت ــرای اج ــیر ب ــا مس ــرد ت ــد ک  خواه

شود.

خبر 

ــه  ــت ب ــزام دول ــون ال ــور، قان ــس جمه ــی، ریی ــن روحان ــر حس دکت
پیگیــری جبــران خســارات ناشــی از اقدامــات و جنایــات آمریــکا علیه 
ایــران و اتبــاع ایرانــی را بــرای اجــرا بــه وزارت امــور خارجــه ابــالغ کــرد.

بــه گــزارش ایســنا، ایــن قانــون در جلســه علنــی روز سه شــنبه مــورخ 
ــج  ــود و پن ــیصد و ن ــزار و س ــاه یکه ــت م ــتم اردیبهش ــت و هش بیس
ــه  ــخ 29/ 2/ 1395 ب ــب و در تاری ــالمی تصوی ــورای اس ــس ش مجل

تاییــد شــورای نگهبــان رســیده اســت.
متن کامل این قانون به شرح زیر است: 

قانــون الــزام دولــت بــه پیگیــری جبــران خســارات ناشــی از اقدامــات 
و جنایــات آمریــکا علیــه ایــران و اتبــاع ایرانــی

 مــاده 1 - بــه  منظــور اســتیفای حقــوق ملــت ایــران، دولــت موظــف 
ــوری  ــاع جمه ــخاص و اتب ــت از اش ــق حمای ــا از طری ــا ی ــت رأس اس
 اســالمی ایــران، اقدامــات مقتضــی از جملــه اقدامــات حقوقــی 
ــاالت  ــت ای ــل از دول ــت کام ــذ غرام ــارت و اخ ــران خس ــت جب را جه
متحــده آمریــکا بــه جهــت نقــش ایــن کشــور در مــوارد زیــر بــه  عمــل 

آورد:
ــرداد  ــای 28 م ــی از کودت ــوی ناش ــادی و معن ــارت های م  1- خس
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2- خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه 

3- خسارت های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی 
4- خســارت های مــادی و معنــوی ناشــی از شــهادت بیــش از 

223000 نفــر و 600000 نفــر ایثارگــر )جانبــاز و آزاده(
 5- خســارت های مــادی و معنــوی ناشــی از شــهادت بیــش از 17000 

ــهید ترور  ش
ــکوهای  ــه س ــه ب ــی از حمل ــوی ناش ــادی و معن ــارت های م 6- خس

نفتــی 
7- خســارت های مــادی و معنــوی ناشــی از جاسوســی علیــه ایــران 
توســط ایــاالت متحــده یــا بــا حمایــت و نقش آفرینــی ایــاالت 

متحــده
 8- خســارت های مــادی و معنــوی ناشــی از انســداد، مصــادره 
 و یــا تصــرف در امــوال و دارایی هــای جمهــوری اســالمی ایــران

ــران  ــوری اســالمی ای ــا عمومــی جمه ــی ی نهادهــا و مؤسســات دولت

ــا مقامــات آن ی
ــم  ــوی ناشــی از اقدامــات رژی ــه خســارت های مــادی و معن  9- کلی
غاصــب صهیونیســتی کــه بــا حمایــت یــا نقش آفرینــی آمریــکا انجام 

ــا می پذیــرد. پذیرفتــه ی
 10- کلیــه خســارت های مــادی و معنــوی ناشــی از ســایر اقدامــات یــا 
وقایعــی کــه بــا حمایــت یــا نقش آفرینــی ایــاالت متحــده روی داده 

اســت یــا در آینــده روی خواهــد داد.
ــده  ــاالت متح ــه ای ــواردی ک ــت در م ــف اس ــت موظ ــاده 2 - دول  م
ــژه در  ــه وی ــران، ب ــالمی ای ــوری اس ــال جمه ــود در قب ــدات خ تعه

ــات  ــت و مقام ــه دول ــق ب ــوال متعل ــت و ام ــت دول ــوزه مصونی ح
ــدام  ــتای اق ــد، در راس ــض می نمای ــران را نق ــالمی ای ــوری اس جمه
 متقابــل کلیــه اقدامــات از جملــه اقدامــات حقوقــی مقتضــی 

را به عمل آورد.
 مــاده3 - دولــت موظــف اســت اجــرای تصمیمــات مراجــع صالــح 
بــه نفــع جمهــوری اســالمی ایــران و اتبــاع آن را در کشــورهای ثالثــی 
ــوب  ــود دارد، در چهارچ ــا وج ــده در آن ه ــاالت متح ــی از ای ــه اموال ک
اقــدام متقابــل تعقیــب کنــد. در مــواردی کــه دادگاه هــای کشــورهای 
ثالــث نســبت بــه شناســایی و یــا اجــرای احــکام دادگاه هــای داخلــی 
ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه ایــران اقــدام می کننــد، دولــت موظــف 
اســت اقــدام متقابــل مقتضــی را جهــت شناســایی و اجــرای احــکام 
دادگاه هــای داخلــی ایــران در آن کشــورها یــا ســایر کشــورها حســب 
ــن  ــور در ای ــی مذک ــات حقوق ــاده4 - اقدام ــل آورد. م ــه عم ــورد ب م
ــر  ــاالت متحــده ب ــت خارجــی )ای ــال دول ــه در قب ــا آنجــا ک ــون ت قان
اســاس مــاده )2( ایــن قانــون و یــا هــر کشــور دیگــر موضــوع مــاده 
ــت و  ــت آن دول ــض مصونی ــود و نق ــاذ می ش ــون( اتخ ــن قان )3( ای
یــا مقامــات آن دولــت تلقــی شــود، بایــد در چهارچــوب واکنــش بــه 
نقــض تعهــد داخلــی آن دولــت بــوده و محــدود بــه حــدود اقدامــات 
متقابــل بــر اســاس حقــوق بین الملــل باشــد. مــاده 5 - وزارت امــور 
ــتای  ــده در راس ــات به عمل آم ــزارش اقدام ــت گ ــف اس ــه موظ خارج
اســتیفای حقــوق ملــت ایــران، موضــوع ایــن قانــون را هــر شــش ماه 
ــی و  ــی و قضای ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون های امنی ــه کمیس ب

حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی ارایــه نمایــد.

از سوی رییس جمهور

قانون الزام دولت به پیگیری خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا ابالغ شد

ــم  ــر معظ ــخنان رهب ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضایی ــس ق  ریی
تاکیــد  گفــت:  راحــل  امــام  ارتحــال  مراســم  در  انقــالب 
مانــدن  انقالبــی  و  بــودن  انقالبــی  لــزوم  دربــاره  رهبــری 
راحــل امــام  رهبــری  شــاخص های  از  یکــی  عنــوان   بــه 

ــی  ــالب و انقالب ــای انق ــه ارزش ه ــدی ب ــت پایبن ــانگر اهمی نش
مانــدن، آن هــم در شــرایطی اســت کــه عــده ای در داخــل 
ــی  ــالب« ته ــالب را از »انق ــد انق ــالش دارن ــور ت ــارج از کش  و خ

کنند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در 
جلســه دیــروز مســئوالن عالــی قضایــی، حضــور گســترده مــردم 
ــی)ره( را در  ــام خمین ــرت ام ــال حض ــالگرد ارتح ــم س در مراس
سراســر کشــور نشــانه  ای از پیونــد عمیــق مــردم بــا امــام راحل و 
رهبــر معظــم انقــالب و پایبنــدی بــه آرمان  هــای انقــالب دانســت 
و بــر لــزوم خدمــت بــه مــردم در پرتــو حفــظ وحــدت و همدلــی 

مســئوالن و مقابلــه بــا دسیســه های دشــمنان تاکیــد کــرد. 
ــق  ــد عمی ــانگر پیون ــترده، نش ــور گس ــن حض ــه داد: ای وی ادام

ــار  ــار و گفت ــت رفت ــدگار صداق ــر مان ــردم و تاثی ــام و م ــان ام می
ــاد در  ــاک نه ــر پ ــی)ره(، آن پی و اخــالص حضــرت امــام خمین

ــردم اســت. ــا م ــه ب مواجه
وی بــا تشــریح بعضــی تالش هــا بــه منظــور تحریــف شــخصیت 
تالش هــای  رغــم  بــه  افــزود:  راحــل  امــام  آرمان هــای  و 
ــل،  ــام راح ــای ام ــخصیت و آرمان ه ــف ش ــرای تحری ــیار ب بس
ــت و  ــی اس ــالب باق ــد انق ــر فقی ــای آن رهب ــم آرمان ه ــوز ه هن
 شــخصیت ایشــان هــم در جامعــه و میــان مــردم عزیزتــر از قبــل 

است.
دربــاره  انقــالب  رهبــر معظــم  توصیه هــای  بــه  توجــه  وی 
 وحــدت قــوا و هماهنگــی و همــکاری میــان مــردم و مســئوالن 
 را خواســتار شــد و گفــت: اصــرار و تاکیــد رهبــر معظــم انقــالب
بــر حفــظ وحــدت و هماهنگــی در مواجهــه بــا دشــمنان 
ــد  ــی کردن ــان م ــده ای گم ــه ع ــرا ک ــام اســت؛ چ سرســخت نظ
مســئله برجــام کــه تمــام شــود آمریکایی هــا کوتــاه مــی آینــد؛ 

ــد. ــی کنن ــل م ــر عم ــا بدت ــه آن ه ــم ک ــون می بینی ــا اکن ام

ــران  ــلیم ای ــه تس ــدوار ب ــام امی ــس از برج ــا پ ** آمریکایی ه
ــد بودن

ــه  ــور خارج ــر وزارت ام ــزارش اخی ــه گ ــه ب ــوه قضایی ــس ق ریی
آمریــکا و معرفــی ایــران »در راس کشــورهای حامی تروریســت« 
اشــاره کــرد و بــا تشــریح بعضــی اقدامــات تروریســتی و 
جنایت هــای آمریــکا در ســطح جهــان و حمایــت آن هــا از 
ــب  ــم غاص ــش و رژی ــری و داع ــتی، تکفی ــای تروریس گروه ه
ــم  ــی تروریس ــن حام ــکا بزرگ تری ــزود: آمری ــتی اف صهیونیس
ــه در پنــاه  اســت و ایــن را همــه مــی داننــد و دیدنــد کــه چگون
حمایــت آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی در جنگــی چنــدروزه 
ــم  ــید و رژی ــون کش ــاک و خ ــه خ ــاه را ب ــان بی گن ــزاران انس ه
ــا حمایــت آمریــکا، بیــش از یــک ســال اســت  ســعودی نیــز ب
ــون  ــاک و خ ــه خ ــن ب ــوان را در یم ــر و ج ــرد و پی ــه زن و م ک
مــی کشــد.آیت هللا آملــی الریجانــی تفــاوت رفتارآمریــکا پــس از 
برجــام را نشــانه »کمــال دشــمنی« آنــان بــا جمهــوری اســالمی 
ایــران توصیــف کــرد و در تحلیــل دالیــل این تغییــر رفتــار و تغییر 

ــام  ــس از برج ــا پ ــت: آمریکایی ه ــران گف ــال ای ــع در قب موض
امیــدوار بــه تســلیم جمهــوری اســالمی ایــران و دســت کشــیدن 
ــان  ــا امیدش ــد؛ ام ــران بودن ــوی ای ــی از س ــای انقالب از ارزش ه
ــود  ــگی خ ــای همیش ــاس ادعاه ــن اس ــر همی ــد و ب ــد ش  ناامی
را دوبــاره از ســر گرفتنــد. رییــس دســتگاه قضــا ابــراز امیــدواری 
ــام  ــده مق ــاب ش ــای حس ــه توصیه ه ــل ب ــه و عم ــا توج ــرد ب ک
معظــم رهبــری از ســوی مــردم و مســئوالن، جمهــوری اســالمی 

ایــران همچنــان در مســیر عزتمندانــه خــود حرکــت کنــد. ایرنــا

ــدادی از ســاکنان شــهرک  ــای وطــن، تع ــزارش کیمی ــه گ ب
منظریــه خمینی شــهر شــامگاه یکشــنبه بــا تجمــع در پــارک 
شــهروند از مســئوالن شهرســتان و اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهــان خواســتار رســیدگی بــه مشــکالت 30 ســاله 

ــه ایــن شــهرک شــدند. و عــدم خدمات رســانی ب
ــای  ــه کمبوده ــدگان ب ــی، تجمع کنن ــاع مردم ــن اجتم در ای
خدماتــی عمرانــی، آموزشــی، فرهنگــی و مخصوصــا خاکــی 

ــهر  ــه خمینی ش ــهرک منظری ــای ش ــر و کوچه ه ــودن معاب ب
اعتــراض کردنــد.

حــل  تجمع کننــدگان  درخواســت  مهم تریــن 
خمینی شــهر  شــهرداری  بیــن  موجــود  اختالفــات 
اصفهــان  اســتان  شهرســازی  راه  کل  اداره   بــا 
مشــکالت  بــه  رســیدگی  متولــی  تکلیــف  تعییــن   و 

و خدمات رسانی عمرانی مورد نیاز این شهرک بود.
ــهر  ــه خمینی ش ــهرک منظری ــردم ش ــدگان م ــی از نماین یک
ــدم  ــی و ع ــدم هماهنگ ــه ع ــرد ک ــالم ک ــردم اع ــع م در جم
راه  اداره کل  بــا  خمینی شــهر  شــهرداری  بیــن   تعامــل 
و شهرســازی باعــث شــده تــا بیــش از 30 ســال ســاکنین 
شــهرک منظریــه خمینی شــهر در بالتکلیفــی بــه ســر ببرنــد.

رییــس شــورای اســالمی شــهر خمینی شــهر در جمــع 
اعتراض کننــدگان بــا بیــان اینکــه شــهرک منظریــه از 
ــت:  ــه اســت، گف ــه صــورت رســمی شــکل گرفت ــه 60 ب ده
مــورد  شــهرک  ایــن  گذشــته  30ســال  در  متأســفانه 
بی مهــری مســئوالن دوره هــای گذشــته قــرار گرفتــه اســت.

ســال های  در  اینکــه  بیــان  بــا  پریشــانی  فرشــته 
ــر  ــت پیگی ــا جدی ــتان ب ــئوالن شهرس ــه مس ــته هم گذش
تصریــح  بوده انــد،  منظریــه  شــهرک  مشــکالت  حــل 
کــرد: بیــش از 50 هــزار نفــر از مــردم در ایــن شــهرک 

بی بهره انــد  الزم  خدمــات  از  ولــی  هســتند؛   ســاکن 
و در بالتکلیفی به سر می ببرند.

وی بــا بیــان اینکــه در یــک ســال گذشــته اقداماتــی بــرای 
حــل مشــکالت منظریــه توســط شــهرداری و شــورای شــهر 
خمینی شــهر انجــام شــده اســت، بیــان داشــت: طبــق 
ــئوالن وزارت  ــط مس ــده توس ــد ش ــه تایی ــن تفاهم نام آخری
ــق  ــد از طری ــرر ش ــته مق ــال گذش ــازی در س راه و شهرس
ــه برطــرف  هیئــت ســه نفــره کارشناســی مشــکالت منظری

شــود.
ــد  ــا تاکی ــهر ب ــهر خمینی ش ــالمی ش ــورای اس ــس ش ریی
ــا منتظــر صــدور نظــر  ــک ســال گذشــته م ــه در ی ــر اینک ب
ــق  ــرد: طب ــار ک ــم، اظه ــره بودی ــه نف ــان س ــی کارشناس نهای
ســاکنین  از  شــده  دریافــت  هزینــه  تفاهم نامــه کلیــه 
شــهرک منظریــه محاســبه و بــه حســاب اداره کل راه و 

ــد. ــز ش ــازی واری شهرس
پریشــانی بــا تاکیــد بــرای اینکــه نماینــده ســابق شهرســتان 
ــت:  ــه انجــام داد، گف ــد تفاهم نام ــرای عق ــادی ب ــالش زی ت
مدیــرکل راه شهرســازی اســتان همراهــی و همــکاری 
ــل  ــرای ح ــهر ب ــتان خمینی ش ــئوالن شهرس ــا مس ــی ب خوب

ــه داشــت. مشــکالت منظری
وی بــا بیــان اینکــه طبــق شــواهد عوامــل پنهانــی درصــدد 

ایجــاد مانــع بــرای اجــرای ایــن تفاهم نامــه هســتند، 
ــن  ــتان در آخری ــازی اس ــر کل راه شهرس ــرد: مدی ــد ک تاکی
بازدیــد خــود از شهرســتان در فروردیــن مــاه وعــده داد تــا 
ــد شــد.  ــه برطــرف خواه ــر مشــکل منظری ــاه دیگ ــک م ی
ــه  ــا اشــاره ب رییــس شــورای اســالمی شــهر خمینی شــهر ب
ــانه ها  ــق رس ــازی از طری ــرکل راه شهرس ــده مدی ــه وع اینک
تفاهم نامــه  ایــن  در  اضافــه کــرد:  شــد،  اطالع رســانی 
ــک  ــرف ی ــت ظ ــده اس ــد ش ــهر متعه ــهرداری خمینی ش ش
ــهرک  ــکالت ش ــه مش ــه ب ــی تفاهم نام ــد نهای ــال از تایی س

ــد. ــیدگی کن ــه رس منظری
ــه گذشــته اداره کل  ــه در هفت ــه اینک ــا اشــاره ب پریشــانی ب
راه شهرســازی رســما اعــالم کــرد کــه کارشــناس شــهرداری 
ــدی  ــرد جدی ــد ف ــتند و بای ــد نیس ــورد تایی ــهر م خمینی ش
معرفــی شــود، گفــت: مســئوالن شهرســتان از جملــه 
ــا جدیــت تمــام پیگیــر  ــدار  و شــهردار خمینی شــهر ب فرمان

ــد هســتند. ــده جدی ــه وجــود آم ــات ب حــل اختالف
وی بــا بیــان اینکــه معرفــی نماینــده جدیــد از طــرف 
 شــهرداری  باعــث اتــالف زمــان زیــادی خواهــد شــد
ــا حضــور در اداره کل راه و شهرســازی   وعــده داد دوشــنبه ب
و اســتانداری اصفهــان پیگیــر مطالبــه مــردم شــهرک 

باشــد.فارس منظریــه 

تجمع مردم شهرک منظریه خمینی شهر در اعتراض به 30 سال بالتکلیفی 

ــاره  ــری درب ــا رهب ــر ب ــاه اخی ــی 6 م ــه خصوص ــوارد 3 جلس ــم م ــور اه ــر کش وزی
آســیب های اجتماعــی را در صحــن مجلــس تشــریح کــرد.

ــی  ــی فضل ــت، عبدالرضــا رحمان ــه مل ــل از خان ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
در نشســت علنــی دیــروز )دوشــنبه، 17 خــرداد( مجلــس شــورای اســالمی 
اجتماعــی  آســیب های  در خصــوص  رمضــان،  مــاه  حلــول  تبریــک   ضمــن 
رهبــر  کــه  اســت  اهمیتــی  بــا  موضــوع  اجتماعــی  آســیب های  گفــت: 
معظــم انقــالب نیــز در 6 مــاه گذشــته، ســه بــار در ایــن خصــوص جلســه 
گذاشــتند و هــر بــار حــدود 3 ســاعت موضــوع را بــا تمــام ابعــاد و جوانــب 
آن و بــا حضــور ســران قــوا و تمامــی مســئوالن حــوزه اجتماعــی بررســی 
اشــاره  بــدان  ادامــه گــزارش  در  فرمودنــد کــه  دســتوراتی  نهایتــا  و   کردنــد 

خواهم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه عــدم تــوازن در حــوزه حاشیه نشــینی موضــوع مهمــی در حــوزه 
ــور  ــین در کش ــر حاشیه نش ــون نف ــدود 11 میلی ــروز ح ــت: ام ــت، گف ــی اس اجتماع
ــران  ــهرهای ته ــین در ش ــر حاشیه نش ــون نف ــا 3 میلی ــادل ب ــه مع ــود دارد ک  وج
مشــهد و اهــواز متمرکــز هســتند؛ در کشــور نیــز حــدود 2700 محــل حاشیه نشــینی 
ــه  ــات بیشــتری ب ــه خدم ــاز اســت ک ــای آن نی ــه ویژگی ه ــا توجــه ب ــه ب ــم ک داری

آن هــا ارایــه شــود.
وجود  3.5 میلیون نفر بیکار

وزیــر کشــور بــه معضــل بیــکاری در کشــور اشــاره کــرد و گفــت: امــروز 3 میلیــون 
و 500 هــزار نفــر بیــکار در کشــور داریــم کــه توزیــع آن در کشــور نرمــال نیســت؛ بــه 
گونــه ای کــه امــروزه مناطقــی وجــود دارنــد کــه بیــش از 60 درصــد بیــکاری در آن 

متمرکــز اســت.
60درصد زندانی های کشور با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند

وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه وجــود یــک و نیــم میلیــون نفــر معتــاد در کشــور افــزود: 

ــوده و در  ــه مــواد در جامعــه بســیار ب ــار و تبعــات اســتفاده از این گون متأســفانه آث
حــال حاضــر 60 درصــد از تعــداد زندانی هــای موجــود در کشــور بــه طــور مســتقیم 
ــاط هســتند؛ همچنیــن عامــل 50  ــاد و مــواد مخــدر در ارتب ــا اعتی و غیرمســتقیم ب

ــاد اســت. ــا اعتی درصــد از طالق ه
ساالنه 600 هزار نفر وارد زندان ها می شوند

رحمانــی فضلــی بــه موضــوع پراهمیــت  زندان هــا اشــاره کــرد و گفــت: متأســفانه 
ســالی 600 هــزار نفــر عــازم زندان هــا مــی شــوند کــه از ایــن تعــداد 200 هــزار نفــر 
در زندان هــا باقــی مــی ماننــد؛ ایــن پدیــده بــه طــور حتــم آثــار اجتماعــی غیرقابــل 
قبــول و مخربــی در جامعــه خواهــد داشــت؛ بنابرایــن آنچــه که مهم اســت رســیدگی 
بــه ایــن معضــالت از دو بعــد انســانی و الهــی همچنیــن امنیتــی و سیاســی اســت.

در مسایل آسیب های اجتماعی 20 سال عقب هستیم
وی گفــت: مقــام معظــم رهبــری در جلســات مختلــف یــادآور شــدند کــه نســبت بــه 
مســایل آســیب های اجتماعــی 20 ســال عقــب هســتیم؛ در واقــع ایــن موضــوع در 
20 ســال پیــش بایــد بررســی و پیگیــری می شــد؛ لــذا همــه کســانی کــه در حیطــه 
موضوعــات اجتماعــی مســئولیت دارنــد، بایــد خــود را در قبــال مشــکالت مســئول 

دانســته و بــرای حــل آن هــا اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
آسیب دیدگان اجتماعی عائله مسئوالن نظام هستند، نه مجرم یا بیمار

ــال  ــوا در قب ــه ق ــئولیت هم ــر مس ــری ب ــه رهب ــان اینک ــن بی ــور ضم ــر کش وزی
آســیب های اجتماعــی تاکیــد داشــتند، تصریــح کــرد: ایشــان فرمودنــد کــه 
ــد  ــن فرمودن ــد؛ همچنی ــرا بدان ــئولیت مب ــود را از مس ــد خ ــی نمی توان ــچ کس هی
ــا  ــه  آن ه ــد ب ــتند؛ نبای ــام هس ــئوالن نظ ــه مس ــی عائل ــیب دیدگان اجتماع ــه آس ک

ــود. ــورد ش ــا برخ ــا آن ه ــته و ب ــار نگریس ــرم و بیم ــوان مج به عن

وزیر کشور در صحن علنی مجلس مطرح کرد:
اعتیاد، عامل نیمی از طالق ها و 60درصد از تعداد زندانیان

رییس قوه قضاییه:
عده ای تالش دارند انقالب را از »انقالب« تهی کنند

حتما بخوانید!
حل معضل آسیب های اجتماعی... سه شنبه 18 خردادماه 21395
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فوالد مبارکه، میزبان اولین همایش 
آزمایشگاه های صنایع فوالد

ــادن و  ــگاه های مع ــی آزمایش ــش تخصص ــن همای اولی
ــرکت  ــگاه های ش ــت آزمایش ــا محوری ــی ب ــع معدن صنای
فــوالد مبارکــه در مجموعــه فرهنگــی بــاغ فــردوس برگــزار 

شــد. 
امیــر صالحــی، مدیــر آزمایشــگاه های فــوالد مبارکــه 
ــالیانه  ــه س ــی ک ــت: از آنجای ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ب
ــوالدی در  ــوالت ف ــه و محص ــواد اولی ــن م ــا ت میلیون ه
چرخــه تولیــد محصــوالت فــوالدی، تولیــد و عرضــه 
فرآیندهــای  عملکــرد  از صحــت  اطمینــان  می شــود 
تولیــد و انطبــاق کلیــه فعالیت هــا بــا اســتانداردهای 
ملــی و بیــن المللــی یکــی از مهم تریــن جنبه هــای 
چرخــه  ایــن  در  اســت.  چرخــه  ایــن  در  تولیــد 
تســت های  انجــام  و  نمونه بــرداری  بــا  آزمایشــگاه ها 
عمــل  صنعــت  چشــم های  منزلــه  بــه  تخصصــی 
ــی  ــتانداردهای مل ــا اس ــد ب ــاق تولی ــه انطب ــد و ب  می کنن
و بیــن المللــی و دســتیابی بــه کیفیــت مــورد نیــاز 
چشــم انداز  بــه  نــگاه  می کننــد.  کمــک  مشــتری 
تــن  میلیــون   55 تولیــد  برنامــه  و   1404 ســال 
 فــوالد و وجــود بیــش از 100 واحــد تولیــدی کوچــک 
و بــزرگ در چرخــه  صنعــت فــوالد کشــور، ایــده تشــکیل 
انجمــن تخصصــی آزمایشــگاه های معــادن و صنایــع 

ــه وجــود آورد.  ــوالد را ب ف
ایــن انجمــن گفــت:  بــا تشــریح اهــداف کان  وی 
آزمایشــگاهی  امکانــات  گذاشــتن  اشــتراک   بــه 
و دانــش فنــی بــه صــورت منطقــه ای یــا ملــی بــا 
تشــکیل قطب هــای آزمایشــگاهی در جهــت ارتقــای 
ایجــاد  آزمایشــگاهی،  واحدهــای  کیفــی  ســطح 
معــادن  آزمایشــگاه های  بیــن  تخصصــی   تعامــل 
ــال  ــور انتف ــه منظ ــی ب ــع تخصص ــور، مرج ــع کش و صنای
ــعه در  ــای توس ــه طرح ه ــگاه ها ب ــی آزمایش ــش فن دان
ســطح ملــی و همچنیــن ارتباطــات بیــن المللــی در جهت 
اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد و انتقــال تجربیــات و 
دانــش در ســطح ملــی و بیــن المللــی، از جملــه اهــداف 
کان ایــن انجمــن اســت. صالحــی، در ادامــه بــه اقدامات 
صــورت گرفتــه درخصــوص تشــکیل ایــن انجمــن اشــاره 
ــگاه های  ــن آزمایش ــکیل انجم ــت تش ــت: جه ــرد و گف ک
معــادن و صنایــع فــوالد، جلســات متعــددی بــا مشــارکت 
آزمایشــگاه های شــرکت فــوالد مبارکــه شــرکت ذوب 
ــر، شــرکت  ــان، شــرکت ســنگ آهــن گل گه آهــن اصفه
ــان  ــی اصفه ــهرک علمی تحقیقات ــتان و ش ــوالد خوزس ف
ــنامه و  ــس اساس ــه پیش نوی ــس از تهی ــد و پ ــزار ش برگ
ــگاه های  ــش آزمایش ــزاری همای ــت برگ ــزی جه برنامه ری
معــادن و صنایــع فــوالد، ســرانجام اولیــن همایــش 
ــه ــوالد مبارک ــگاه های ف ــر آزمایش ــد. مدی ــزار ش  آن برگ

خصوصــی  بخــش  آزمایشــگاه های   اســتقبال 
در معــادن و صنعــت  فعــال  دولتــی شــرکت های  و 
فــوالد را از ایــن همایــش مناســب ارزیابــی کــرد و گفــت: 
افتتــاح همایــش بــا صحبت هــای فــرزاد ارزانــی، معــاون 
تکنولــوژی فــوالد مبارکــه انجــام و بــا ســخنرانی رییــس 
همایــش و ســخنرانانی از صنعــت و دانشــگاه ادامــه یافت 
ــرایط  ــل ش ــخنرانان در تحلی ــب س ــده مطال و در آن عم
ــات  ــات و تجربی ــتراک اطاع ــزوم اش ــوالد، ل ــی ف کنون
زمــان  در  صرفه جویــی  بــرای  آزمایشــگاهی   بیــن 
ــی در  ــدی داخل ــا و اســتفاده از توانمن و کاهــش هزینه ه

ــز آزمایشــگاه ها، مطــرح شــد. تجهی

 تاثیر احیای گاوخونی 
بر اقتصاد ورزنه

ــا  ــط زیســت گفــت: آب ره ــال محی احمــد شــهبازی، فع
ــر زایــش در  ــاالب عــاوه ب ــه ت شــده در مســیر منتهــی ب
ــای  ــای ســطحی و چاه ه ــت آب ه ــه، تقوی مســیر رودخان
ــاورزی در  ــق کش ــراه دارد و رون ــه هم ــیر را ب ــول مس ط

ــر دارد.  ــه تاثی ــاد منطق اقتص
ــاالب در  ــای ت ــر احی ــا تاثی ــاط ب ــهبازی در ارتب ــد ش احم
ــان اینکــه  ــا بی ــه ب زندگــی و اقتصــاد مــردم منطقــه ورزن
ــت  ــی اس ــد روان ــاالب از ُبع ــای ت ــر احی ــترین تاثی بیش
ــار  ــر بســزایی دارد، اظه ــه تاثی ــردم ورزن ــه م ــه در روحی ک
 داشــت: ُبعــد دیگــر تاثیــر احیــای تــاالب از نظــر آب 
 و هوایــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه تــاالب در زمــان پرآبــی
 موجــب مرطــوب شــدن هــوا می شــود و درجــه حــرارت 

ــه  ــری پاییــن مــی آورد؛ چــرا کــه ب ــن منطقــه کوی را در ای
طورکلــی تاالب هــا در تلطیــف هــوا نقــش بســزایی دارنــد.

اخبار کوتاه

ــال  ــان امس ــاه رمض ــه م ــی ب ــای منته    روزه
سرویس  اقتصاد
دامون رشیدزاده 

ــی بعضــی  ــا افزایــش جزی علی رغــم اینکــه ب
ــترده  ــای گس ــدد تخفیف ه ــه م ــود، ب ــراه ب ــی هم ــام خوراک اق
ــا حــدود زیــادی دولــت را در مهــار تــورم  فروشــگاه های بــزرگ ت
قیمت هــا موفــق کــرد؛ امــا در ایــن میــان هنــوز هــم ســفره بخش 
آســیب پذیر اجتمــاع علی رغــم تمــام وعده هــای مســئوالن و 
ــر گزارشــی  ــا ب ــی اســت. بن ــان خال اختصــاص ســبد کاال همچن
تحقیقــی و محاســبه ای ســاده، هزینــه یــک خانــوار 4 نفــره در این 
مــاه حــدود 550 هــزار تومــان اســت؛ در حالــی کــه ســبد کاالیــی 
دولــت در خوشــبینانه ترین حالــت، حــدود 120 هــزار تومــان ارزش 
مالــی دارد. ایــن در حالــی اســت کــه در این محاســبه میــزان آش 
مصرفــی 15 کیلوگــرم، حلیــم 15 کیلوگــرم نــان ســنگک ۶0 عــدد، 
چــای یــک بســته 0.5 کیلوگــرم، قنــد 2 کیلوگــرم، شــکر 2 
کیلوگــرم، 4 کیلوگــرم زولبیــا و بامیــه، 8 کیلوگــرم ســبزی و خرمــا 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  بســته   4 
و هزینــه میــوه در آن لحــاظ نشــده اســت. اختــاف زیــاد میــان 
ــه واقعــی خانواده هــای کم بضاعــت  ــت و هزین ــی دول ســبد کاالی
ــا رمضــان ســختی  ــن خانواده ه ــه بســیاری از ای ــث شــده ک  باع

را در پیش داشته باشند.
  خطر سوء تغذیه

بــه گفتــه علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 4 تــا 5 
میلیــون ایرانــی در آســتانه ســوء تغذیه قــرار دارنــد. فقــر یکــی از 

عوامــل مهــم ایجــاد ســوء تغذیه و در عیــن حــال یکــی از عواقــب 
ــوء تغذیه  ــاد س ــبب ایج ــر س ــر، فق ــخن دیگ ــه س ــت. ب آن اس
ــر  ــه خــود فق ــه نوب ــه ب ــی می شــود ک ــی جســمی  و ذهن و ناتوان
بیشــتری را بــه دنبــال دارد. بــا ایــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد که 
فقــر تنهــا علــت ســوء تغذیه نیســت و عوامــل فرهنگــی، اجتماعی 
ــوء تغذیه  ــاد س ــه در ایج ــی  جامع ــامت عموم ــت و س و بهداش
نقــش دارنــد. طبــق اعام هــای قبلــی دولــت در نظــر دارد امســال 
در 4 نوبــت ســبد حمایــت غذایــی را بیــن خانواده هــای نیازمنــد 

توزیــع کنــد. البتــه ایــن توزیــع همان گونــه کــه وزیــر کار هــم گفتــه 
حــدود 5 میلیــون نفــر را دربرمی گیــرد و هــر ســبد کاال حــدود 80 

تــا 120 هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
  گرانی میوه

بــازار میــوه و تره بــار کشــور از ابتــدای ســال جــاری، بــازار باثباتــی 
ــه ســال های گذشــته  ــی در آن نســبت ب ــوده و نوســانات قیمت ب
کمتــر بــوده اســت. کارشناســان معتقدنــد یکــی از مهم تریــن علــل 
ــوده و  ــازار ب ــه ب ــوه و ســبزیجات ب ــات، عرضــه کافــی می ــن ثب ای

علــت دیگــر هــم رکــودی اســت کــه اقتصــاد کشــور را فراگرفتــه 
اســت. بــا ایــن حــال افزایــش قیمــت میــوه در دو هفتــه اخیــر 

واقعیتــی غیــر قابــل کتمــان اســت.
  افزایش ۸۰۰ تومانی قیمت مرغ

نگاهــی بــه دیگــر اقــام مصرفــی خانــوار نشــان می دهــد 
ــازار  ــازار گوشــت و چــای و برنــج کمتــر از ب افزایــش قیمــت در ب
ــوده اســت. براســاس گــزارش بانــک مرکــزی ــوه و ســبزی ب  می
هــر کیلوگــرم گوشــت گوســاله فیلــه پــاک کــرده 47 هــزار 
ــن  ــای ســطح شــهر عرضــه می شــود. همچنی ــان در مغازه ه توم
 گوشــت گوســفندی راســته بــا اســتخوان کیلویــی 31 هــزار تومــان

گوشــت گوســفندی ران پــاک کــرده بــا اســتخوان کیلویــی 
کیلویــی  ماهیچــه  گوســفندی  گوشــت  تومــان،  هــزار   35
هــزار   45 کیلویــی  اســتیکی  گوشــت  تومــان،  هــزار   39
تومــان، شــقه بــا گــردن کیلویــی 33 هــزار تومــان و هــر 
فروختــه تومــان  هــزار   35 چرخ کــرده  گوشــت   کیلوگــرم 

 می شود. 
ــر  گوشــت مــرغ نیــز در مــدت مشــابه حــدود 800 تومــان گران ت
شــد و از 5 هــزار و 880 تومــان، بــه ۶ هــزار و ۶00 تومــان افزایــش 
یافــت. برنــح ایرانــی از کیلویــی 9 هــزار و 987 تومــان بــه 10 هــزار 
تومــان رســیده و هــر بســته 500 گرمی چــای بــدون آنکــه تغییــری 
نســبت بــه ابتــدای مــاه داشــته باشــد، کمــاکان با نــرخ حــدود 19 

ــود. ــت می ش ــازار دست به دس ــی در ب ــزار تومان ه

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

آیا سبد کاال درد سفره های ماه رمضان را درمان می کند؟

ــری در ســاعت  ــت تغیی ــر دول ــی در دو ســال اخی در حال
ــرده  ــاد نک ــان ایج ــارک رمض ــاه مب ــان در م کاری کارکن
بلکــه شــواهد حاکــی از آن اســت امســال نیــز تغییــری 
ــی وجــود  در ســاعات کاری ســازمان ها و اداره هــای دولت
ــران  ــت وزی ــه  هیئ ــب جلس ــت. یکشنبه ش ــد داش نخواه

برگــزار شــد؛ ولــی خبــری مبنــی 
کاهــش  بــرای  تصمیم گیــری  بــر 
ســاعت کاری در مــاه رمضــان کــه 
ــت  ــازمان مدیری ــنهاد س ــد از پیش بع
تصویــب  نیازمنــد  برنامه ریــزی  و 
ــت اســت، منتشــر نشــد.   هیئــت دول
ــه  ــه در فاصل ــی اســت ک ــن در حال ای
یــک روز مانــده بــه شــروع مــاه 
مبــارک رمضــان بــه نظــر می رســد بــا 

 ایــن اوصــاف، ســاعت های کار کارکنــان در ســازمان ها
اداره هــا و بانک هــا در ســال جــاری نیــز تغییــری نداشــته 
باشــد. ایــن عــدم تغییــر زمانــی از قــوت بیشــتری 
برخــوردار اســت کــه در دو ســال گذشــته کــه دولــت فعلی 

ــر  ــاعت کاری را تغیی ــته، س ــت گذش ــاف روال دول برخ
نــداد، دلیــل ایــن موضــوع را مغایرت هــای قانونــی 
ــت  ــازمان مدیری ــس س ــت، ریی ــود. نوبخ ــرده ب ــام ک اع
و برنامه ریــزی در ایــن بــاره گفتــه بــود کــه قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری بــر 44 ســاعت کار در هفتــه 
تاکیــد دارد و اقدامی کــه در ســال های 
بــا کاهــش ســاعت  ارتبــاط  در  قبــل 
کاری انجــام می شــد، مــورد اعتــراض 
بــود؛ ولــی دولــت گذشــته  مجلــس 
 بــدون توجــه بــه ایــن اعتراضــات آن 
ــه  ــد داشــت ک ــرد. وی تاکی را اجــرا می ک
ــون اســت  ــه قان ــد ب ــت یازدهــم مقی دول
ــدارد  ــه عبارتــی، اختیــار ن ــد و ب و نمی توان
کــه ســاعات کار را تغییــر دهــد. بــر ایــن 
اســاس بــه اســتناد ایــن گفتــه نوبخــت کــه هــر کاهشــی 
ــر  ــه نظ ــد ب ــت، بعی ــون اس ــاف قان ــاعت کاری خ در س
ــا  ــان ب ــز کارکن ــال نی ــان امس ــاه رمض ــه م ــد ک می رس

کاهــش ســاعت کاری مواجــه باشــند.

با تصمیم  هیئت دولت
ساعت کاری ماه رمضان امسال هم تغییر نکرد

دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی بــه تشــریح جزییــات طــرح 
تخفیــف محصــوالت لبنــی در مــاه رمضــان پرداخــت و گفــت: 
قــرار اســت کــه کارخانه هــای مختلــف لبنــی بــر اســاس 
ــف  ــان تخفی ــرای محصوالتش ــان ب ــه تولیدش ــرایط و هزین ش
ــه همــه کارخانه هــا اعــام  ــد. رضــا باکــری گفــت: ب لحــاظ کنن

ــاه  ــف م ــرح تخفی ــه در ط ــم ک کرده ای
ــرار اســت  ــد و ق رمضــان مشــارکت کنن
همــه کارخانه هــا در ایــن طــرح حضــور 
ــاس  ــزود: براس ــند. وی اف ــته باش داش
لبنــی  کارخانه هــای  طــرح،  ایــن 
محصوالتشــان را همــراه بــا تخفیــف در 
غرفه هایــی کــه ســازمان های جهــاد 
کشــاورزی اســتان ها در اختیارشــان 
ــرد.  ــد ک ــد، عرضــه خواهن ــرار می دهن ق

ــه گفتــه دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی، ایــن غرفه هــا از طــرف  ب
پیشــنهاد  بــه کارخانه هــا  جهــاد کشــاورزی  ســازمان های 
می شــود و بــه صــورت رایــگان در اختیــار شــرکت ها قــرار 
می گیــرد. باکــری دربــاره اینکــه قــرار اســت محصــوالت لبنــی 

ــح  ــوند، توضی ــف ش ــزان تخفی ــه می ــامل چ ــرح ش ــن ط در ای
داد: درصــد مشــخصی بــرای محصــوالت تعییــن نشــده اســت؛ 
ــاوت  ــی کارخانه هــا متف ــر اســاس توانای چــرا کــه تخفیف هــا ب
اســت. مطمئنــا هــر کارخانــه بــر اســاس شــرایط خــود و هزینــه 
 تولیــدش درصــدی را بــه عنــوان تخفیــف لحــاظ خواهــد کــرد 
لبنــی  صنایــع  انجمــن  عنــوان  بــه  مــا  و 
نمی توانیــم بــه کارخانه هــا بگوییــم کــه چــه 
ــر  ــان در نظ ــرای محصوالتش ــف ب ــزان تخفی می
ــن  ــی همچنی ــع لبن ــن صنای ــر انجم بگیرند.دبی
ــی خــود از قیمــت محصــوالت  ــاره پیش بین درب
ــت  ــه وضعی ــت: آنچ ــاری گف ــال ج ــی در س لبن
فعلــی بــازار لبنیــات نشــان می دهــد ایــن 
ــود دارد؛  ــازار وج ــدید در ب ــود ش ــه رک ــت ک اس
بنابرایــن تــا زمانــی کــه راهکارهــای اساســی در 
زیرســاخت های تامیــن منابــع ســرمایه صــورت نگیــرد و قــدرت 
ــد  ــرف نخواه ــود برط ــن رک ــود، ای ــازی نش ــردم بازس ــد م خری
شــد؛ از ایــن جهــت بــه نظــر نمی رســد در ایــن شــرایط افزایــش 

ــیم. ــاهد باش ــات را ش ــت لبنی قیم

همزمــان بــا هفتــه صنایــع دســتی، نخســتین مجتمــع نمــد در روســتای 
بهرام آبــاد در چهارمحــال و بختیــاری افتتــاح شــد. 

مهــرداد رییســی در آییــن گشــایش نخســتین مجتمــع تولیــد نمــد در 
ــیار  ــت بس ــتان از ظرفی ــن اس ــرد: ای ــار ک ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
 خوبــی در راســتای تولیــد محصــوالت نمــدی و ســنتی برخــوردار اســت 
ــع  ــادر صنای ــد و ص ــعه تولی ــتای توس ــت در راس ــن ظرفی ــد از ای و بای

ــود.  ــتفاده ش ــتی اس دس
ــی ــراث فرهنگ ــنتی اداره کل می ــای س ــتی و هنره ــع دس ــاون صنای  مع

صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: 
محصــوالت نمــدی تولیدشــده در ایــن اســتان بــه کشــورهای همســایه 
ــرای کشــور ارزآوری  صــادر و در ســال گذشــته بیــش از 200 هــزار دالر ب

داشــته اســت. 
وی بــا اشــاره بــه کیفیــت محصــوالت نمــدی تولیــد شــده در چهارمحــال 
ــن  ــع دســتی نمــدی تولیدشــده در ای ــان داشــت: صنای ــاری بی و بختی
اســتان از کیفیــت بســیار خوبــی برخــوردار بــوده و نشــان ملــی کیفیــت 

را کســب کــرده اســت.
 رییســی خاطرنشــان کــرد: گشــایش مجتمــع نمــد در چهارمحــال 
و بختیــاری در راســتای توســعه ایــن رشــته هنــری و حمایــت از 
تولیدکننــدگان و افزایــش صــادرات ایــن محصــول اســت و رونــق 
اهمیــت بســیاری  برخــوردار  از  ایــن رشــته هنــری   بیش ازپیــش 

است. 
ــی  در  ــش مهم ــتی نق ــع دس ــش صنای ــعه بخ ــرد: توس ــح ک وی تصری
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــی دارد ک ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق راس

ــرد. گی

ــتان  ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش  کیمی ــه گ ب
اصفهــان، بــرای نخســتین بار در ســطح شــرکت ملــی گاز ایــران ســامانه 
»مدیریــت یکپارچــه دســتگاه ها و نیروهــای نشــت یاب« در شــرکت گاز اســتان 

اصفهــان راه انــدازی و بهره بــرداری شــد. 
مدیریــت منابــع از مهم تریــن وظایــف ســازمانی بــه شــمار مــی رود؛ ســازمان ها 
بــا بــه کارگیــری الگوهــای بهینــه در فرآیندهــای عملیاتــی و خدماتــی، مدیریــت 
ــد  ــت می یابن ــی دس ــد و بالندگ ــه رش ــزات، ب ــانی و تجهی ــع انس ــان و مناب  زم
ــدد  ــرفته درص ــزار پیش ــد و اب ــای جدی ــری از فن آوری ه ــا بهره گی ــران ب و مدی
ــت  ــه تح ــه زیرمجموع ــد و ب ــا دهن ــود را ارتق ــی خ ــوان مدیریت ــا ت ــتند ت هس
فرآیندهــا  پیچیدگــی  بــه  مربــوط  محدودیت هــای  بــدون  خــود   نظــارت 

و پراکندگی جغرافیایی تسلط یابند.
ــات  ــتم های اطاع ــک سیس ــا کم ــک ب ــی اتوماتی ــتم های ردیاب ــروزه سیس ام
ــه  ــرار گرفت ــه آســانی در دســترس ســازمان ها ق ــاوری GPS ب ــی و فن جغرافیای
تــا بــا مکان یابــی، بــه ارایــه ســرویس ویــژه در موقعیت هــای مدنظــر بپردازنــد. 
بــا افزایــش جمعیــت و در پــی آن گســترش شــبکه ها و تاسیســات گازرســانی 
ــش از 30  ــرل بی ــت و کنت ــداری ، مدیری ــتان، نگه ــتاهای اس ــهرها و روس در ش
ــتگاه  ــزار و 300 ایس ــش از 2ه ــی گازدار، بی ــبکه رو و زیرزمین ــر ش ــزار کیلومت ه
ــروری  ــری  ض ــم از CGS، CGS/TBS ، TBS،  MS،  MRS  ام ــف اع مختل

و حیاتــی اســت.
ــرل  ــان کنت ــتگاه ها و بازرس ــت دس ــه مدیری ــامانه یکپارچ ــتا، س ــن راس در همی
ــران  ــی گاز ای ــرکت مل ــی ش ــرل فن ــی و کنت ــس بازرس ــور ریی ــا حض ــت، ب  نش
 و هیئــت همــراه، مدیــر عامــل و جمعــی از مســئوالن شــرکت گاز اســتان اصفهــان

در خردادماه سال جاری افتتاح و رونمایی شد.

ــا بیــان اینکــه شــرکت های بیمــه در ایــن دوره  کل بیمــه مرکــزی ب رییــس 
گفــت: بیمــه مرکــزی  حســاس بایــد دســت از رقابت هــای ناســالم بردارنــد، 
برنامه هــای جدیــد خــود را همســو بــا توســعه و گســترش فرهنــگ بیمــه آغــاز 

کــرد. خواهــد 
عبدالناصــر همتــی بــه نقــش موثــر مدیــران روابــط عمومــی  شــرکت های 
کــرد و افــزود: صنعــت بیمــه بایــد بــا  بیمــه در گســترش فرهنــگ بیمــه اشــاره 
درایــت مدیــران روابــط عمومــی، خدمــات وســیع صنعــت بیمــه را بــه مــردم 

کنــد.  معرفــی 
کشــور در عرصــه تبلیغاتــی نیــاز بــه  بــا بیــان اینکــه صنعــت بیمــه  وی 
جدیــد  برنامه هــای  مرکــزی  بیمــه  گفــت:  دارد،  بیشــتری  تــاش  و  کار 
خواهــد آغــاز  بیمــه  فرهنــگ  گســترش  و  توســعه  بــا  همســو  را   خــود 

کرد.  
کل بیمــه مرکــزی افــزود: بیمــه مرکــزی دســت یــاری خــود را بــه   رییــس 
ســوی شــرکت های بیمــه دراز می کنــد تــا بــا همفکــری بیشــتر و اســتفاده 
کــه همــان  را  بیمــه  اصلــی صنعــت  نقــش  کارشناســی،  ایــن فضــای  از 
نمایــان  پیــش  از  بیــش  اســت،  جامعــه  در  آرامــش  و  اطمینــان   ایجــاد 

کند.
اخبــار  منتشــرکننده  نقــش  فقــط  عمومی هــا  روابــط  افــزود:  همتــی   
ضعــف  نقــاط  و  مهــم  مســایل  بایــد  بلکــه  ندارنــد؛  را  ســازمان   مدیــر 
کــرده  شناســایی  کارشناســان  همفکــری  بــا  را  خــود  ســازمان  قــوت   و 
گام  و بــا اســتراتژی و برنامه هــای راهبــردی در پیشــبرد اهــداف ســازمان 

 بردارند.

شرکت های بیمه باید دست از رقابت های ناسالم بردارندافتتاح نخستین مجتمع نمد در چهارمحال و بختیاری

سیری در دنیای اقتصاد

کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب
 در ذوب آهن اصفهان

شــرکت  آبرســانی  مدیــر  وطــن:   کیمیــای 
ذوب آهــن اصفهــان گفــت: مصــرف آب در کارخانــه 
ــد  ــد 40 درص ــش تولی ــود افزای ــا وج ــن ب ذوب آه
اینکــه  بیــان  بــا  اســماعیلی  یافــت.  کاهــش 
ــی  ــرای صرفه جوی ــدام ب ــت اق ــای در دس طرح ه
بازســازی  شــامل  آهــن  ذوب  در  آب  مصــرف 
تصفیــه  ســاخت  و  کننــده  خنــک  برج هــای 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــه اس ــی کارخان ــاب صنعت پس
ــه ذوب آهــن،  در حــال حاضــر مصــرف آب کارخان
ــران  ــگاه قط ــبا، پاالیش ــوالد س ــه، ف ــامل کارخان ش
ــه طــور  ــه ب ــع در مجموع ــر شــرکت های واق و دیگ
ــرآورد  متوســط ۶0 هــزار مترمکعــب در شــبانه روز ب
ــول،  ــد محص ــش تولی ــم افزای ــه رغ ــه ب ــده ک ش
ــی  ــرف آب صرفه جوی ــد در مص ــش از 40 درص بی
گردیــده اســت. وی بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه 
ــن  ــه ذوب آه ــرف آب در کارخان ــی مص صرفه جوی
افــزود: ایــن کمیتــه متشــکل از مســئوالن انــرژی 
تمــام بخش هاســت و اقدامــات موثــری را در 
ســال های گذشــته انجــام داده انــد کــه حاصــل آن 
ــوده اســت.  ــه آب ب ــب توج کاهــش مصــرف جال
مدیــر آبرســانی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان ادامــه 
داد: از جملــه ایــن اقدامــات در نــورد 300 مصــرف 
آب کــوره رولیکــی از ســیکل تمیــز بــه ســیکل 
ــش  ــه آن کاه ــه نتیج ــد ک ــر داده ش ــف تغیی کثی

ــت.  ــازه اس ــی ت ــرف آب صنعت مص
وی بیــان داشــت: طــرح خریــد و انتقــال پســاب 
شــهر زرین شــهر در ســال گذشــته بــه اتمــام 
رســید و اکنــون حــدود 200 متــر مکعــب در ســاعت 
ــای  ــاری فض ــت آبی ــده جه ــداری ش ــاب خری پس

ــود.  ــتفاده می ش ــبز اس س
پــروژه  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  اســماعیلی 
پژوهــش تصفیــه پســاب های صنعتــی ســمی  
کارخانــه در دســت اقــدام اســت کــه پــس از 
ــط  ــا خ ــبز ی ــای س ــاری فض ــوان در آبی ــه بت تصفی

تولیــد از آن اســتفاده کــرد.

استاندار اصفهان مطرح کرد:
 تالش برای کاهش 

روزهای هوای ناسالم
اســتاندار اصفهــان گفــت: کاهــش روزهــای هــوای 
ــی  ــاالب گاوخون ــای ت ــرای احی ــاش ب ناســالم و ت
بخشــی از اقدامــات انجــام شــده اســت کــه بایــد 

بیــان و مطــرح شــود.
روز  مراســم گرامیداشــت  در  زرگرپــور  رســول   
در  داشــت:  اظهــار  زیســت  محیــط  جهانــی 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــامی  حفاظ ــوری اس جمه
ــن  ــود؛ از ای ــی می ش ــه تلق ــی  هم ــه عموم وظیف
ــل  ــای غیرقاب ــی فعالیت ه ــون اساس ــق قان رو طب
جبــران و خســارت های اقتصــادی بــه محیــط 

زیســت ممنــوع اســت. 
ــاد  ــل ایج ــار عام ــرد و غب ــه گ ــان اینک ــا بی وی ب
بســیاری  ریــوی  و  تنفســی  بیماری هــای 
اســت، تصریــح کــرد: چنــد ســالی اســت کــه 
ــش  ــک چال ــوان ی ــه عن ــار ب ــرد و غب ــده گ ــا پدی ب
ــه  ــتیم ک ــه هس ــتان مواج ــت محیطی در اس زیس
بــه صــورت ویــژه در 9 شهرســتان اســتان افزایــش 

ــت.  ــرده اس ــدا ک پی
تشــکل های  از  داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتاندار 
مردم نهــاد انتظــار داریــم کــه بــه مســئوالن اســتان 
ــر  ــاوه ب ــد ع ــام می دهن ــه انج ــی ک ــت اقدامات باب
ــک  ــم ی ــت ک ــکات دس ــا و مش ــان چالش ه بی

ــد. ــوت بگوین خداق
 زرگرپــور در ادامــه و در رابطــه بــا مطالبــه جریــان 
پیــدا کــردن همیشــگی زاینــده رود عنــوان کــرد: اگر 
بخواهیــد زاینــده رود در تابســتان هــم جــاری باشــد 
ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه در ایــن چندمــاه از 
ــه جــای آب، هــوا بیایــد. شــیرهای آب  خانه هــا ب

طیب نیا در صحن مجلس خبر داد:
 ۱۲ برنامه ملی دولت 

در حوزه اقتصاد مقاومتی
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از طراحــی 12 
اقتصــاد مقاومتــی در  برنامــه ملــی در حــوزه 
ــر امــور  ــا وزی ــر داد. علــی طیب نی ســال 1395 خب
 اقتصــادی و دارایــی در جلســه علنــی مجلــس 
ــت اقتصــادی  ــن وضعی ــه گزارشــی از آخری ــا ارای ب
ــاب  ــه در انق ــور ک ــت: همان ط ــار داش ــور اظه کش
اســامی  و جنــگ تحمیلــی مقاومــت نتیجــه 
ــت  ــادی، مقاوم ــزش اقتص ــم در خی ــروز ه  داد ام

و ایستادگی جواب می دهد. 
بلندمــدت  نارســایی های  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــه  شــروع  ابتــدای  در  نهــادی  و  ســاختاری 
کار دولــت یازدهــم گفــت: رشــد اقتصــادی بــا 
میانگیــن 2 درصــد بــرای دوره هشت ســاله منتهــی 
ــه  ــم کــه ایــن رشــد ب ــه ســال 92 را شــاهد بودی ب
ــد  ــدی رش ــن 4.۶ درص ــر از میانگی ــختی و کمت س
ــر  ــرن اخی ــم ق ــور در نی ــادی کش ــدت اقتص  بلندم
و نیــز هــدف رشــد 8 درصــدی برنامه هــای چهــارم 
و پنجــم توســعه بــوده اســت. وزیــر امــور اقتصادی 
و دارایــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اجــرای جــدی 
ــتاد  ــط س ــی توس ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
 فرماندهــی دولــت در دســت پیگیــری اســت

خاطرنشــان کــرد: 12 برنامــه ملــی در این حــوزه در 
دســت طراحــی و اقــدام اســت کــه از جملــه آن هــا 
شفاف ســازی  عدالت محــوری،  بــه   می تــوان 
توســعه  کشــور،  اقتصــاد  سالم ســازی  و 
ــا ــازی یارانه ه ــان، هدفمندس ــادی دانش بنی  اقتص

مردمی کــردن اقتصــاد و سیاســت های پولــی و 
ــرد.  ارزی اشــاره ک

ــن  ــک از ای ــر ی ــل ه ــرد: ذی ــح ک ــا تصری طیب نی
پروژه هــای  و  برنامه هــا  ملــی،  طرح هــای 

اجرایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

حتما بخوانید!
3تاثیر احیای گاوخونی بر اقتصاد ورزنه سه شنبه 18 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 172 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

 بهره برداری از سامانه مدیریت 
یکپارچه دستگاه ها و نیروهای نشت یاب 

رییس قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری اصفهان:

 جلوگیری از تحریف معنای واقعی اقتصاد مقاومتی 
وظیفه روابط عمومی  شهرداری است

اداره کل بیمــه ســامت اســتان اصفهــان در نظــر دارد امــور نقلیــه خــود را در ســطح اســتان از طریــق 

ــمی از اداره کار و ــوز رس ــه دارای مج ــرکتی ک ــه ش ــورت حجمی ب ــه ص ــه عمومی ب مناقص
ــه  ــذا از شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت ب ــد. ل امــور اجتماعــی و ســایر مراجــع ذیصــاح باشــد واگــذار نمای
عمــل می آیــد ضمــن رعایــت مــوارد ذیــل جهــت دریافــت شــرایط اســناد و مــدارک شــرکت در مناقصــه مذکــور 

اقــدام نماینــد. 
ــاعت 14/30( روز  ــت اداری )س ــان وق ــا پای ــر ت ــه از اداره کل: حداکث ــدارک مناقص ــناد و م ــت اس ــت دریاف مهل

یکشــنبه 95/3/23 می باشــد. 
ــنبه 95/3/31  ــاعت 14/30( روز دوش ــت اداری )س ــان وق ــا پای ــر ت ــدارک: حداکث ــناد و م ــل اس ــخ تحوی تاری
دبیرخانــه اداره کل واقــع در اصفهــان، بلــوار آیینــه خانــه، بــن بســت مــاه، اداره کل بیمــه ســامت اســتان اصفهــان 

می باشــد. 
زمان بازگشایی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 95/4/۶ می باشد. 

آگهی مناقصه

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 2376/ م الف

اداره کل بیمه سالمت 

استان اصفهان 

دبیر انجمن صنایع لبنی مطرح کرد:
جزییات طرح تخفیف محصوالت لبنی برای ماه رمضان

ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــاد مقاومت ــرارگاه اقتص ــس ق ریی
بــا تاکیــد بــر اینکــه جلوگیــری از تحریــف معنــای واقعــی 
شــهرداری  وظایــف  مهم تریــن  از  مقاومتــی   اقتصــاد 
ــت: در حــال  و حــوزه اطاع رســانی شــهرداری اســت، گف
ــی اقتصــاد مقاومتــی  حاضــر در حــوزه تبییــن خــود مبان
ــط  ــد از ظرفیــت رواب ــن رو بای دچــار خــأ هســتیم و از ای
اداره  بــه گــزارش  ببریــم.  بهــره  عمومــی و رســانه ها 
اصفهــان، محمدرضــا  رســانه ای شــهرداری  ارتباطــات 
ــرارگاه  ــی ق ــط عموم ــه رواب ــه کمیت ــاری در جلس جان نث
ــور  ــا حض ــه ب ــان ک ــهرداری اصفه ــی ش ــاد مقاومت اقتص
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــدان رواب ــر و کارمن مدی
برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اینکــه رهبــر معظــم انقــاب طــی 
۶ ســال گذشــته فرمایشــاتی را در حــوزه اقتصــاد مقاومتی 
ــز ایــن  ــار کــرد: همچنیــن امســال نی ــد، اظه ــان کرده ان بی
موضــوع مــورد تاکیــد ویــژه معظــم  لــه قــرار گرفتــه اســت.

وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان بــه عنــوان 
نخســتین نهــاد و پــس از گذشــت دو ســاعت از نامگذاری 
ســال بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« 
قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی را راه انــدازی کــرد، افــزود: 
راه انــدازی ایــن قــرارگاه هیــچ هزینــه و چــارت اضافــی را 

ــت. ــرده اس ــل نک ــان تحمی ــهرداری اصفه ــه ش ب
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــاد مقاومت ــرارگاه اقتص ــس ق ریی

ــک  ــبک، چاب ــات س ــام اقدام ــا انج ــه تنه ــان اینک ــا بی  ب
و کارآمــد در دســتور کار ویــژه اقتصــاد مقاومتــی شــهرداری 
ــه  ــد توجــه داشــت ک ــرد: بای ــان ک ــرار دارد، بی ــان ق اصفه
ــه  ــا ب ــی تنه ــاد مقاومت ــق اقتص ــوزه تحق ــهرداری در ح ش

ــه دارد. ــل توج ــدام و عم اق
ــه  ــی مصوب ــاد مقاومت ــرارگاه اقتص ــه ق ــان اینک ــا بی وی ب
نداشــته و فراینــدی بــرای راه انــدازی آن طــی نشــده 
ــور  ــون 30 مح ــرارگاه تاکن ــن ق ــرد: در ای ــه ک ــت اضاف اس
اصلــی از فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب طــی ۶ ســال 
 گذشــته 24 محــور از فرمایشــات رؤســای قــوای ســه گانه 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــز از فرمایش ــور نی و 10 مح

ــت. ــده اس ــتخراج ش ــال اس ــوروز امس ن
فرمایشــات  از  محــور   24 تصریــح کــرد:  جان نثــاری 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــده در ح ــرح ش مط
فعالیت هــای شــهرداری اســت کــه ایــن 24 محــور احصــا 
شــده و بــرای اجــرا در اختیــار مدیــران بخش هــای 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــهرداری اصفه ــف ش مختل
ــور  ــاب 10 مح ــر انتخ ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــورد توج ــان م ــهرداری اصفه ــری در ش ــل اندازه گی قاب
اســت، افــزود: ایــن 10 محــور بــه صــورت ویــژه بــه مدیــران 
ابــاغ شــده و در بازه هــای زمانــی مختلــف از آن هــا 

ــد. ــد ش ــت خواه ــرد دریاف ــزارش عملک گ
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اطالع رسانی 

گهی فراخوان عمومی فروش )شماره 95/1166/ ص مورخ 95/03/04 ( آ

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

ــات  ــی مح ــی و ویای ــکونی آپارتمان ــای مس ــدادی از واحده ــذاری تع ــی: واگ ــوان عموم ــوع فراخ موض  -1
ــه(  ــاله )36 ماه ــه س ــاط س ــی اقس ــد و مابق ــد نق ــورت 50 درص ــهر بص ــد فوالدش ــهر جدی ــف ش مختل

2- فراخون عمومی توسط: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر برگزار می گردد. 
اینترنتــی  پایــگاه  بــه  مراجعــه  بــا   95/03/06 تاریــخ  از  عمومــی:  فراخــوان  اســناد  دریافــت  محــل  و  مهلــت   -3 
WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یــا http://iets.mporg.ir و یــا  بــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه 

نشــانی ، بلــوار ولــی عصــر – میــدان ولــی عصــر ، تلفــن : 031-52630161-5 

ــت اداری  ــان وق ــا پای ــل پیشــنهاد قیمــت ت ــان تحوی ــایش  آن: زم ــخ گش ــت و تاری ــنهاد قیم ــلیم پیش ــان تس ــل و زم 4-مح
 مــورخ 95/03/20 بــه دبیــر خانــه شــرکت عمــران بــوده و زمــان گشــایش پاکتهــای پیشــنهاد قیمــت در تاریــخ 1395/03/22 

می باشد. 

5-مبلــغ و نــوع ســپرده شــرکت در فراخــوان عمومــی: مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده معــادل 5% )پنــج در صــد( قیمــت 
پایــه هــر پــاک و صرفــا ضمانــت نامــه بانکــی در وجــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر دارای حداقــل اعتبــار ســه مــاه 

و قابــل تمدیــد بــه مــدت ســه مــاه و یــا فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره 2173690205004 ســیبا بانــک ملــی بنــام تمرکــز 

وجــوه ســپرده شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر.

تذکــر: متقاضیــان مــی تواننــد در فراخــوان عمومــی بیــش از یــک پــاک شــرکت کننــد، در ایــن صــورت بایــد ســپرده هــای 
جداگانــه تهیــه نماینــد. 

م الف: 2381

 طبقهشماره واحدنام محله ردیف
مـسـاحت   

)متـر 
مـربع( 

مبلغ پایه 
فراخوان نقد 

)ریال(

 مبلغ سپرده 
نقد شركت در 

فراخوان )ریال( 

مبلغ پایه فراخوان 
نقد و اقساط )ریال(

 مبلغ سپرده نقد و 
اقساط شركت در 
فراخوان )ریال( 

 مالحظات

 هشت بهشت1
(C4(547/1/150 درصد نقد و مابقی 77,563,585 1,551,271,701 65,835,000 991,316,700,000اول 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت2
(C4(547/1/250 درصد نقد و مابقی 85,357,055 1,707,141,106 72,450,000 1051,449,000,000اول 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت3
(C4(547/1/350 درصد نقد و مابقی 70,877,577 1,417,551,538 60,160,000 941,203,200,000اول 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت4
(C4(547/1/450 درصد نقد و مابقی 72,862,762 1,457,255,234 61,845,000 931,236,900,000اول 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت5
(C4(547/1/550 درصد نقد و مابقی 86,711,929 1,734,238,584 73,600,000 1151,472,000,000اول 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت6
(C4(547/1/650 درصد نقد و مابقی 74,647,661 1,492,953,216 63,360,000 991,267,200,000اول 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت7
(C4(547/2/150 درصد نقد و مابقی 78,729,955 1,574,599,095 66,825,000 991,336,500,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت8
(C4(547/2/250 درصد نقد و مابقی 86,594,114 1,731,882,282 73,500,000 1051,470,000,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت9
(C4(547/2/450 درصد نقد و مابقی 73,958,442 1,479,168,847 62,775,000 931,255,500,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت10
(C4(547/2/550 درصد نقد و مابقی 88,832,601 1,776,652,028 75,400,000 1161,508,000,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت11
(C4(547/2/650 درصد نقد و مابقی 75,814,031 1,516,280,610 64,350,000 991,287,000,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت12
(C4(547/2/750 درصد نقد و مابقی 82,264,408 1,645,288,168 69,825,000 1051,396,500,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت13
(C4(547/2/850 درصد نقد و مابقی 70,877,577 1,417,551,538 60,160,000 941,203,200,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت14
(C4(547/2/950 درصد نقد و مابقی 75,601,963 1,512,039,266 64,170,000 931,283,400,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت15
(C4(547/2/1050 درصد نقد و مابقی 92,249,240 1,844,984,798 78,300,000 1161,566,000,000دوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت16
(C4(547/3/150 درصد نقد و مابقی 79,896,324 1,597,926,489 67,815,000 991,356,300,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت17
(C4(547/3/250 درصد نقد و مابقی 87,831,173 1,756,623,457 74,550,000 1051,491,000,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت18
(C4(547/3/350 درصد نقد و مابقی 73,092,501 1,461,850,024 62,040,000 941,240,800,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت19
(C4(547/3/450 درصد نقد و مابقی 75,054,123 1,501,082,459 63,705,000 931,274,100,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت20
(C4(547/3/550 درصد نقد و مابقی 90,199,257 1,803,985,136 76,560,000 1161,531,200,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت21
(C4(547/3/650 درصد نقد و مابقی 76,980,400 1,539,608,004 65,340,000 991,306,800,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت22
(C4(547/3/750 درصد نقد و مابقی 83,501,467 1,670,029,343 70,875,000 1051,417,500,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت23
(C4(547/3/850 درصد نقد و مابقی 71,985,039 1,439,700,781 61,100,000 941,222,000,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت24
(C4(547/3/950 درصد نقد و مابقی 76,697,644 1,533,952,878 65,100,000 931,302,000,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت25
(C4(547/3/1050 درصد نقد و مابقی 93,615,895 1,872,317,906 79,460,000 1161,589,200,000سوم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت26
(C4(547/4/150 درصد نقد و مابقی 81,062,694 1,621,253,883 68,805,000 991,376,100,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت27
(C4(547/4/250 درصد نقد و مابقی 89,068,232 1,781,364,633 75,600,000 1051,512,000,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت28
(C4(547/4/350 درصد نقد و مابقی 74,199,963 1,483,999,267 62,980,000 941,259,600,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت29
(C4(547/4/450 درصد نقد و مابقی 76,149,804 1,522,996,072 64,635,000 931,292,700,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت30
(C4(547/4/550 درصد نقد و مابقی 91,565,912 1,831,318,244 77,720,000 1161,554,400,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت31
(C4(547/4/650 درصد نقد و مابقی 78,146,770 1,562,935,398 66,330,000 991,326,600,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت32
(C4(547/4/750 درصد نقد و مابقی 84,738,526 1,694,770,519 71,925,000 1051,438,500,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت33
(C4(547/4/850 درصد نقد و مابقی 73,092,501 1,461,850,024 62,040,000 941,240,800,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت34
(C4(547/4/950 درصد نقد و مابقی 77,793,325 1,555,866,491 66,030,000 931,320,600,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت35
(C4(547/4/1050 درصد نقد و مابقی 94,982,551 1,899,651,014 80,620,000 1161,612,400,000چهارم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت36
(C4(547/5/150 درصد نقد و مابقی 82,229,064 1,644,581,277 69,795,000 991,395,900,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت37
(C4(547/5/250 درصد نقد و مابقی 90,305,290 1,806,105,808 76,650,000 1051,533,000,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت38
(C4(547/5/350 درصد نقد و مابقی 75,307,425 1,506,148,509 63,920,000 941,278,400,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت39
(C4(547/5/450 درصد نقد و مابقی 77,245,484 1,544,909,684 65,565,000 931,311,300,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت40
(C4(547/5/550 درصد نقد و مابقی 92,932,568 1,858,651,352 78,880,000 1161,577,600,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت41
(C4(547/5/650 درصد نقد و مابقی 79,313,140 1,586,262,792 67,320,000 991,346,400,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت42
(C4(547/5/750 درصد نقد و مابقی 85,975,585 1,719,511,694 72,975,000 1051,459,500,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت43
(C4(547/5/850 درصد نقد و مابقی 74,199,963 1,483,999,267 62,980,000 941,259,600,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت44
(C4(547/5/950 درصد نقد و مابقی 78,889,005 1,577,780,103 66,960,000 931,339,200,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت45
(C4(547/5/1050 درصد نقد و مابقی 96,349,206 1,926,984,122 81,780,000 1161,635,600,000پنجم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت46
(C4(547/6/150 درصد نقد و مابقی 83,395,434 1,667,908,671 70,785,000 991,415,700,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت47
(C4(547/6/250 درصد نقد و مابقی 91,542,349 1,830,846,984 77,700,000 1051,554,000,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت48
(C4(547/6/350 درصد نقد و مابقی 76,414,888 1,528,297,752 64,860,000 941,297,200,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت49
(C4(547/6/450 درصد نقد و مابقی 78,341,165 1,566,823,297 66,495,000 931,329,900,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت50
(C4(547/6/550 درصد نقد و مابقی 94,299,223 1,885,984,460 80,040,000 1161,600,800,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت51
(C4(547/6/650 درصد نقد و مابقی 80,479,509 1,609,590,186 68,310,000 991,366,200,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت52
(C4(547/6/750 درصد نقد و مابقی 88,712,643 1,774,252,869 74,025,000 1051,480,500,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت53
(C4(547/6/850 درصد نقد و مابقی 75,307,425 1,506,148,509 63,920,000 941,278,400,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت54
(C4(547/6/950 درصد نقد و مابقی 79,984,686 1,599,693,716 67,890,000 931,357,800,000ششم 

اقساط سه ساله

 هشت بهشت55
(C4(547/6/1050 درصد نقد و مابقی 97,715,862 1,954,317,231 82,940,000 1161,658,800,000ششم 

اقساط سه ساله

گهی فراخوان عمومی سال 1395 لیست واحدهای مسکونی آپارتمانی و ویالیی محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر آ

گهی فراخوان عمومی سال 1395 لیست واحدهای مسکونی ویالیی محالت شهید اشرفی اصفهانی          و شهید مفتح         شهر جدید فوالدشهر آ

 مساحت عرصه طبقهشماره واحدنام محله ردیف
(متر مربع)

 مساحت اعیانی 
(متر مربع)

مبلغ پايه فراخوان نقد
)ریال(

  مبلغ سپرده نقد شركت 
در فراخوان )لاير(

مبلغ پايه فراخوان 
نقد و اقساط )ریال(

 مبلغ سپرده نقد و اقساط شركت 
در فراخوان )لاير(

 مالحظات

 شهید اشرفی اصفهانی1
(A4)

50 درصد نقد و مابقی اقساط سه ساله 123,705,877 2,474,117,545 105,000,000 134/1-151/101252,100,000,000

شهید مفتح2
(C5)

50 درصد نقد و مابقی اقساط سه ساله . مجموعه مسکونی آپارتمانی 24  654,290,281 13,085,805,627 555,353,400 496/5-8721609/7211,107,068,000
واحدی در چهار طبقه با وضع موجود - کلیه هزینه های تکمیل و اخذ پایان کار 

و انتقال سنـد به عهده خریــدار می باشد. 

(A4)(C5)
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حتما بخوانید!
»امیر بی گزند« چاوشی منتشر شد

توصیه هــا  همــه  بــا  مطالعــه 
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

و راهکارهــای مســئوالن و کارشناســان 
ــا دارد. متاســفانه  ــوز هــم ســهم کمــی در کشــور م هن
ــاب  ــدن کت ــال خوان ــر کســی را در ح ــا کمت ــن روزه ای
ــوزان  ــجویان و دانش آم ــه دانش ــد. مطالع ــوان دی می ت
هــم صرفــا در حــوزه کتاب هــای درســی خالصــه 
می شــود. در هــر حــال جــای خالــی یــار مهربــان را بــه 
ســختی می تــوان بــا جایگزیــن دیگــری پــر کــرد. بــه 
همیــن بهانــه در ایــن گــزارش قصــد داریــم چنــد کتــاب 
ــی  ــه شــما معرف ــازار نشــر را ب ــای ب ــن روزه ــد ای مفی

کنیم. با ما همراه باشید.
  همراه با برترین مربی تاریخ

 چــاپ چهــارم کتــاب »رهبــری: درس هایــی از زندگــی 
و ســال ها کار در منچســتریونایتد« از الکــس فرگوســن 

و ترجمــه شــایان ســادات، در 319 صفحــه با شــمارگان 
ــه  1100 نســخه و بهــای 24000 تومــان ایــن روزهــا روان

بــازار نشــر شــده اســت. 
ــد کتــاب نوشــته شــده اســت: ایــن کتــاب  پشــت جل
ــته از دِل  ــه توانس ــت ک ــردی اس ــی م ــرای زندگ ماج
ســختی ها، افتخــار بیــرون بکشــد. مــردی کــه زندگــی 
ــای  ــه معن ــز ب ــت و کار نی ــوم کار اس ــه مفه ــش ب برای
خالقیــت و ایــن هــر دو را چنــان بــه هــم پیونــد زده کــه 
تبدیــل بــه یکــی از خالق تریــن و ماندگارتریــن مــردان 

روزگار خــود شــده اســت. 
ایــن کتــاب فقــط دربــاره فوتبــال نیســت؛ دربــاره 
آرزوهــا  مدیریــت  اســت.  و کار  زندگــی   مدیریــت 
و برنامه ریــزی بــرای آن هــا تــا قلــه دســتیابی. حکایــت 
ــی اش  ــم بریتانیای ــه نظ ــت ک ــردی اس ــختی م  سرس
تــا  آمیختــه  درهــم  جوان گرایــی  خالقیــت  بــا  را 
بــه مــا نشــان دهــد کــه هیــچ کــدام از ایــن دو 
عنصــر بــه تنهایــی بــرای موفقیــت کافــی نیســت 
خالقیــت  و  نظــم  عنصــر  دو  ترکیــب  بــا  فقــط  و 
ــه در اوج  ــا همیش ــت ت ــی گام گذاش ــه راه ــوان ب  می ت

باشی. 
ــی  ــرای اهال ــی ب ــاب راهنمای ــا کت ــاب نه تنه ــن کت ای
ــه  ــه ب ــده ای ک ــر خوانن ــرای ه ــه ب ــت بلک ــال اس فوتب
خــود و آرزوهایــش ایمــان دارد، خواندنــی اســت؛ 

زندگینامــه ای اســت کــه مدیریــت را بــه مــا می آمــوزد.
  عقل معاش

ــی ــز دی. گارتن ــته جیم ــاش« نوش ــل مع ــاب »عق  کت
ریچــارد آل. اســتوپ، دوایــت آر. لــی و تأنــی اچ. 
ــدی  ــین چیان و مه ــد ماش ــه محم ــا ترجم ــی ب فرارین
مرعشــی، در 207 صفحــه، بــا شــمارگان 1000 و قیمــت 

ــت.  ــده اس ــه ش ــاب عرض ــازار کت ــه ب ــان ب 16000 توم
در توضیــح پشــت جلــد آمــده اســت: کتــاب اقتصــادی 
جــدی و پرمحتــوا کــه بــرای مخاطــب عمومــی نوشــته 
ــاب اســت.  ــان فارســی بســیار کمی شــده باشــد در زب
در گذشــته بیشــتر کتاب هایــی کــه در حــوزه اقتصــادی 
ــب  ــدند، اغل ــته می ش ــی نوش ــان عموم ــرای مخاطب ب
ــت«  ــرا و »مارکسیس ــای چپ گ ــه جریان ه ــق ب متعل
ــالب اســالمی  ــس از انق ــط در ســال های پ ــد. فق بودن
ــای  ــه جریان ه ــق ب ــای متعل ــی کتاب ه ــه بعض ــود ک ب
 فکــری طرفــدار نظــام بــازار آزاد - کــه بــه زبــان غیرفنی 
و بــرای عامــه نوشــته شــده بودنــد - ترجمــه و روانــه 

بــازار شــدند. 
از مهم تریــن آن هــا یعنــی کتــاب معــروف  یکــی 
»آزادی انتخــاب« میلتــون فریدمــن در دهــه 1360 
ــم  ــری حاک ــای فک ــل فض ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــر ش منتش
 بــر آن زمــان جامعــه ایــران، مــورد توجــه قــرار نگرفــت 
از  تالش هایــی  مانــد.  باقــی  ناشــناخته  تقریبــا  و 

بیــش  بعــد هــم کــم و  نــوع در دهه هــای  ایــن 
ترجمــه  آخری هــا  از  یکــی  کــه  یافــت  ادامــه 
 کتــاب »اقتصــاد در یــک درس« هنــری هازلیــت 

است. 
  دختری در قطار

چــاپ هفتــم رمــان »دختــری در قطــار« نوشــته پائــوال 
ــه موســوی، در 319 صفحــه ــز و ترجمــه محبوب  هاوکین

بــا شــمارگان 1000 نســخه و قیمــت 18000 تومــان 
عرضــه شــده اســت. 

»دختــری در قطــار« نه تنهــا رمان مهیج و پلیســی، بلکه 
تریلــری روان شــناختانه اســت کــه موفــق شــد خیلــی 
هری پاتــر  چــون  پرفروش ترین هایــی  رکــورد   زود 
ــی  ــد. برخ ــی بمان ــدر باق ــان در ص ــکند و همچن را بش
ــد. ــد دوم »دختــر گمشــده« می دانن ایــن رمــان را جل

گزارش کیمیای وطن از بازار کتاب

تازه های یار مهربان

معــاون ارزشــیابی و نظــارت ســازمان ســینمایی گفــت: 
ــو  ــینمایی »50 کیل ــم س ــاره فیل ــران دوب ــرای اک ــوزی ب مج
آلبالــو« داده نشــده اســت. حبیــب ایل بیگــی ادامــه داد: 
نمایــش ایــن فیلــم در تهــران تمــام شــده و بــا ادامــه نمایــش 
آن موافقــت نشــده اســت. مــا نیــز ابــالغ کردیــم فیلــم هــر 

ــد  ــش دارد، بای ــه نمای ــری ک ــای دیگ کج
ــینماها  ــم از س ــف و فیل ــش آن متوق نمای

ــود.  ــع آوری ش جم
نمایــش  صنفــی  شــورای  افــزود:  وی 
ــروش  ــود فیلم هــای پرف ــرده ب ــت ک موافق
ــاره مجــوز  ــا گرفتــن دوب ــوروزی ب اکــران ن
می تواننــد در ســینماها و خــارج از ســانس 
موظــف اکــران شــوند؛ بــر همیــن اســاس 
فیلم هایــی همچــون »بادیــگارد«، »ابــد 
ــتم«  ــالوادرو نیس ــن س ــک روز« و »م و ی

از ایــن امــکان اســتفاده کردنــد؛ امــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی بــه فیلــم »50 کیلــو آلبالــو« مجــوز نــداد؛ زیــرا پیــش 
ــی  ــی جنت ــن عل ــد و همچنی ــع تقلی ــی از مراج ــن برخ از ای
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از محتــوای ایــن فیلــم 

ــی  ــو« فیلم ــو آلبال ــد. »50 کیل ــرده بودن ــی ک ــالم نارضایت اع
ــم  ــن روزهــا فیل ــه ای ــی اســت ک ــی حقیق ــی  مان ــه کارگردان ب

ــران دارد.  ــال اک ــز درح ــود« را نی ــا وارد می ش »اژده
در ایــن فیلــم فرهــاد آییــش، آزاده صمــدی، ســاعد ســهیلی 
بایــگان  افســانه  انصــاری،  ســیامک  مهــدوی،  هســتی 
صحــت  ســروش  کاظمــی،  هــادی 
صادقــی  علــی  آســایش،  ویشــکا 
ــدزاده ــوش اس ــاری، داری ــوش بختی  بهن
ــی  ــدی و مان ــا احم ــی، مون ــد روحان امی
ــد.  ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــی ب حقیق
ــر  ــه در ژان ــو« ک ــو البال ــتان »50 کیل داس
کمــدی رمانتیــک تولیــد شــده اســت 
آغــاز  مرجــان  عروســی  مجلــس  از 
عروســی  میانه هــای  در  می شــود. 
دامــاد  دســتگیری  بــرای  مامــوران 
خالفــکار وارد می شــوند و میهمانــان هــم فــرار می کننــد. 
ــو روی پیراهــن داوود باعــث  در ایــن میــان ریختــن آب آلبال
آشــنایی ناگهانــی او و آیــدا می شــود و اتفاقــات ناخواســته ای 

بــرای آن هــا می افتــد. ربیــع

اکران »50 کیلو آلبالو« متوقف شد
ــای وطــن: هشــتمین آلبــوم محســن چاوشــی خواننــده  کیمی
موســیقی پــاپ کشــورمان ســرانجام از دیــروز دوشــنبه 17 
ــن  ــد. محس ــع ش ــر و توزی ــران منتش ــر ای ــاه در سراس خردادم
ــر« ــه شــاخه نیلوف ــای »ی ــن آلبوم ه ــش از ای ــه پی  چاوشــی ک
ــن  ــفید«، »م ــم س ــنتوری«، »پرچ ــص«، »س ــت«، »حری »ژاک

ــق«  ــاروی بی قای ــیزده ام« و »پ ــود آن س خ
را منتشــر کــرده، هشــتمین آلبــوم مســتقل 
ــی  ــه تهیه کنندگ ــروز ب ــح دی ــود را از صب خ
ــازار موســیقی  ــه ب ســیدهادی حســینی روان
بی گزنــد«  »امیــر  آلبــوم  کــرد.  کشــور 
اســت  خواننــده  ایــن  اثــر  جدیدتریــن 
کــه در آن از اشــعار بــزرگان حــوزه شــعر 
و ادب پارســی از قبیــل موالنــا و ســعدی 
ــن  ــعرهای ای ــار ش ــده و در کن ــتفاده ش اس
صفــا حســین  از  ترانه هایــی   بــزرگان، 

ــا صــدای محســن  ــز ب ــزی نی ــدرام پاری ــار و پ ــر یاغی تب علی اکب
چاوشــی بــه گــوش می رســد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
تمامــی ملودی هــای آلبــوم جدیــد چاوشــی از ســاخته های 
ــداد  ــان، کوشــان ح ــروز صفاری ــد اســت و به ــن هنرمن ــود ای خ

فرشــاد حســامی، عــادل روح نــواز و بابــک نقــوی نیــز بــه همــراه 
ــد«  ــر بی گزن ــوم »امی ــات آلب ــم قطع ــی تنظی ــن چاوش  محس
را بــر عهــده داشــته اند. بهــروز صفاریــان بــه عنــوان مدیــر 
هنــری ایــن آلبــوم معرفــی شــده اســت و مهــدی معــزی نیــز 
ــه  ــن اینک ــت؛ ضم ــد« اس ــر بی گزن ــوم »امی ــی آلب ــر اجرای مدی
چهرهایــی  از  آلبومــش  کاور  در  چاوشــی 
 چــون مســعود دهقــان، محمــد امامــی
حمیــد فرخ نــژاد، بهــادر شــمس، علــی 
همســرش  و  چاوشــی  زانکــو  اســدزاده، 
تقدیــر و تشــکر کــرده اســت. ســینا ســرلک 
در قطعــه »پریشــان« بــا چاوشــی همخوانی 
ــده  ــن خوانن ــا دوســتداران ای کــرده اســت ت
پــس از تجربــه موفــق »کجایــی« بــار دیگــر 
ــند.  ــد باش ــن دو هنرمن ــکاری ای ــاهد هم ش
عــادل روح نــواز و احســان نــی زن نیــز از 
ــد.  ــوم، ســاز زده ان ــه نوازنده هایــی هســتند کــه در ایــن آلب جمل
ســید هــادی حســینی و حمیدرضــا عــارف تهیه کننــدگان آلبــوم 
»امیــر بــی گزنــد« هســتند و شــرکت تصویرگســتر پاســارگاد نیز 

ــده دارد. ــر عه ــوم را ب ــن آلب ــر ای ــه پخــش و تکثی وظیف

»امیر بی گزند« چاوشی منتشر شد

حرف و نقل
- عوامــل فیلــم ســینمایی »بــرادرم خســرو« بــه 
اکــران  تــدارک  در  بیگلــری  احســان  کارگردانــی 
عمومــی ایــن فیلــم در تابســتان امســال هســتند. در 
»بــرادرم خســرو« شــهاب حســینی، بهتریــن بازیگــر 
ــن  ــه ای ــن، ک ــم ک ــی فیل ــن الملل ــنواره بی ــرد جش م
ــن  ــزه یکــی از بزرگ تری ــن جای ــا دریافــت ای ــا ب روزه
افتخــارات ســینمای ایــران را رقــم زده اســت بــه 

ایفــای نقــش می پــردازد.
ــس  ــه ریی ــنهادش ب ــاره  پیش ــکندری درب ــه اس - الل
جدیــد صــدا و ســیما و اینکــه بــه عنــوان یــک 
هنرمنــد چــه مطالبــه ای از رییــس جدیــد دارد، گفــت: 
هــر فــردی از زاویــه شــخصی خــودش می توانــد 
ــه  ــم ب ــن ه ــد؛ م ــی کن ــون را بررس ــالت تلویزی معض
عنــوان یــک بازیگــر بیشــتر از زاویــه فیلــم و ســریال 
ــم. ــته باش ــاد داش ــی ام انتق ــانه مل ــه رس ــم ب می توان

مســتند  نعمت پــور، کارگــردان  غالمرضــا  ســید   -
ــن بهشــت نیســت«، گفــت: پــس از  ــرای گونگادی »ب
 اکــران مســتندم در گــروه ســینمایی »هنــر و تجربــه«
مــن کــه در آســتانه مأیــوس شــدن از ادامــه  فعالیــت 
بــودم، بســیار روحیــه گرفتــم و قصــد دارم فیلم هــای 

بیشــتری بســازم.
ــف  ــه لط ــان« ب ــس، آخرالزم ــردان ایک ــم »م - فیل
ــه  ــه اکــران در چیــن ب فــروش خــوب در اولیــن هفت

ــید. ــان رس ــینماهای جه ــروش س ــه ف ــدر گیش ص
نشســتی  در  »شــب کوک«  برنامــه  عوامــل   -
برنامــه  ایــن  مزیت هــای  و  ویژگی هــا  از 
باعــث  آثــاری  چنیــن  اینکــه  و  کردنــد  یــاد 
خــود  ماهواره هــای  مــردم  تــا   می شــود 

را خاموش کنند.
پرویــز  زنده یــاد  تصانیــف  از  چهــارم  - مجموعــه 
مشــکاتیان نوازنــده و آهنگســاز پیشکســوت موســیقی 
ــری  ــا جواه ــگاری علیرض ــردآوری و آوان ــا گ ــی ب ایران

منتشــر شــد.
 - مدیــر شــبکه دو ســیما، معصومــه آشــتیانی زاد 
ــواده شــبکه دو  ــد گــروه خان ــر جدی ــوان مدی ــه عن را ب

منصــوب کــرد.
ســینمایی  فیلــم  تهیه کننــده  داوری،  مهــدی   -
»ارونــد« بیــان کــرد مــدت زمــان ایــن اثــر ســینمایی 

بــرای اکــران عمومــی کوتــاه می شــود.
 - محمــد معتمدی، خواننده موســیقی ایرانی، روزهای 
ــود«  ــارک »ســن کل 22 و 23 خردادمــاه امســال در پ
ــزار  ــی خــود را برگ ــن کنســرت اروپای ــس تازه تری پاری

می کنــد.
- محســن یگانــه و مهــدی یراحــی، خواننده هــای 
تیتراژهــای برنامــه تلویزیونــی »مــاه عســل« بــه 

علیخانــی شــدند. احســان  تهیه کنندگــی 

سخن روز 

 »ایستاده در غبار« 
19 خرداد در اصفهان

ــار« در  ــتاده در غب ــینمایی »ایس ــم س کیمیای وطن فیل
ســینما ســوره اصفهــان اکــران می شــود. ایــن فیلــم کــه بــه 
متوســلیان  احمــد  حــاج  زندگــی  از  بخشــی  روایــت 
مهدویــان کارگردانــی  توســط محمدحســین  می پــردازد، 
ــاه هرشــب از  ــار از 19 خردادم شــده اســت. ایســتاده در غب
ســاعت 21 در ســینما ســوره اصفهــان اکــران می شــود. 
داســتان فیلــم در دوران دفــاع مقــدس و دهــه شــصت 

می گذرد و حجم زیادی از آن خاطره است.

 توصیف اصفهان 
در آخرین شماره هفته نامه اکسپرس

هفته نامــه »اکســپرس« فرانســه، در شــماره اخیــر خــود 
گزارشــی تحــت عنــوان »یــک بهــار در ایــران« بــه قلــم 
 خبرنــگار اعزامــی ایــن هفته نامــه بــه شــهرهای تهــران

ــی  ــت. بخش های ــرده اس ــر ک ــزد منتش ــیراز و ی ــان، ش اصفه
ــاره ســفر  ــه فرانســوی درب ــن هفته نام ــگار ای ــزارش خبرن از گ
ــت هایی  ــن توریس ــت: اولی ــر اس ــرح زی ــه ش ــان ب ــه اصفه ب
ــوک  ــک ش ــد، ی ــه کرده ان ــران را تجرب ــوش ای ــار گلپ ــه به  ک
ــرودگاه  ــه در ف ــب ک ــن مطل ــم ای ــتند. آن ه ــورپرایز داش و س
 اصفهــان، مامــور گمــرک یــک زن اســت. ایــن مســئله

 اولیــن ســند بــود بــرای اثبــات آنکــه در ایــران زنــان کار می کنند 
و نقــاب چرمــی بــر صــورت ندارنــد. تنهــا یــک روســری بــرای 
نجابــت داشــتن کافــی اســت. در منطقــه  جلفــای اصفهــان کــه 
ــه در آن جــا در حــال  ــرادی ک ــه ارمنی نشــین  اســت، اف منطق
تــردد هســتند، شــیک و بامــد و اغلــب دانشــجویانی هســتند 
ــتالی  ــترهای کریس ــر لوس ــس زی ــای لوک ــه در قهوه خانه ه ک

ــنا ــد. ایس ــادی می کنن ــد و ش می خندن

 برگزاری شش محفل انس با قرآن 
در چهارمحال و بختیاری

چهارمحــال  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل   مدیــر 
ــا قــرآن کریــم  و بختیــاری از برگــزاری شــش محفــل انــس ب
ــی  ــالم مرتض ــت  االس ــر داد. حج ــان خب ــارک رمض ــاه مب در م
عزیــزی اظهــار کــرد: مــاه رمضــان تجلــی گاه قــرآن و مــاه انــس 
 بــا قــرآن اســت کــه روزه داران می تواننــد بــا تدبــر در آیــات قــرآن 
و بهره گیــری فکــری و عملــی از مفاهیــم قــرآن بر رشــد و تکامل 
ملکوتــی خــود بیفزایند. بــه همین منظــور اداره کل اوقاف اســتان 
ــا قــرآن کریــم در اماکــن متبرکــه  ــا برپایــی محافــل انــس ب ب
ــالش خــود  ــی ســعی و ت ــارک رمضــان تمام ــاه مب  در طــول م
را بــرای انــس بیشــتر مــردم خداجــوی اســتان بــا ایــن کتــاب 
الهــی بــه کار خواهــد گرفــت. عزیــزی خاطرنشــان کرد: جلســات 
ترتیل خوانــی، جزءخوانــی و تفســیر قــرآن نیــز در روزهــای مــاه 
ــای  ــتان و مکان ه ــاخص اس ــه ش ــان در 20 بقع ــارک رمض مب

مذهبــی قبــل از نمــاز مغــرب وعشــاء برپــا می شــود. ایرنــا

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خواهان : مرتضی کرمانی  دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی قاسم پور  به خواسته 
مطالبه خسازات دادرسی و مطالبه اجرت المثل خودروی مینی بوس تقدیم دادگاه 
دادگاه  به شعبه دوم  نموده که جهت رسیدگی  اباد  های عمومی شهرستان دولت 
به کالسه  و  ارجاع  برخوار  در شهرستان  واقع  برخوار  ( شهرستان  عمومی )حقوقی 
و  آن 1395/06/07  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که    9409983751401119 پرونده 
ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/297/م الف به تاریخ 95/03/16
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له/محکوم لهم : مرتضی وطنی فرزند علی به نشانی اصفهان خ 
کمال جنب پست برق پالک 187  مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: سعید 
دهقانی فرزند محمود به نشانی منطقه صنعتی دولت آباد خ بهارستان شماره 46 

کوچه پیروزی دست راست پالک 46  به نشانی مجهول المکان
محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابی مربوطه 
9409973751401188 محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 86000000 ریال 
المثل  اجرت  ریال   52000000 و  معوقه  اجور  ریال   34000000  ( خواسته  اصل  بابت 
همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال    3530000 مبلغ  انضمام  به   ) تصرف  ایام 
پرداخت مبلغ 2000000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 

4576500 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.
محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
برای پرداخت  ترتیبی  بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2- 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد. چنانچه خود 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی و 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 
و نیز 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 
قانون نحوه اجرای  بازداشت می شود )مواد 8 و 3  له  به درخواست محکوم  واال 
اموال  اعالم کامل صورت  از  علیه  مالی 1394( 4- خودداری محکوم  محکومیت 
به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه 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( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با 
قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/298/م الف به تاریخ 95/03/16
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه آقا/ خانم : 1- مهناز جلیلی فرزند حسین 2- محمد رستمی فرزند 
پنجعلی به اتهام جعل و کالهبرداری از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ 

احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پی از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/299/م الف به تاریخ 95/03/17
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای مهرداد داوری دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت فرهاد وکیلی به این 
شورا تسلیم که به کالسه 94/649 ثبت و برای روز 95/05/27 و ساعت 06:00 عصر 
روز چهارشنبه وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 
می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت 
مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی 

باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/300/م الف به تاریخ 95/03/17
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له/محکوم لهم : 1- زهرا طائریان اصفهانی فرزند محمد کریم 
2- فاطمه طائریان اصفهانی فرزند محمد کریم به نشانی اصفهان خ  سروش ک 
شهید محلوجی پ 22  مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- مرتضی 2- رضا 
3- اشرف 4- زهره 5- معصومه 6- صدیقه همگی نوروزی فرزند ابراهیم  به نشانی 
مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی : زهرا شرکت قناد فرزند 
مجتبی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر ابتدای خ هشت بهشت غربی مجتمع سروش 

طبقه چهارم واحد 27 توع رابطه وکیل زهرا و فاطمه طائریان اصفهانی
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب   : به  محکوم 
چار  شعبه   9409970368401609 شماره  دادنامه  طی  که   9409973751400169
دادگاه تجدید نظر اصفهان تایید گردیده محکوم علیه محکوم است به خلع ید مشاعی 
از میزان 32 سهم مشاع از پالک ثبتی 29/4 بخش 16 اصفهان صادر در حق محکوم 

له و پرداخت مبلغ 2505000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.
محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
برای پرداخت  ترتیبی  بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2- 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد. چنانچه خود 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی و 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 و 
نیز 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 
درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم حبس تعزیری درجه 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( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 

کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(.دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/301/م الف به تاریخ 95/03/17
اداره کل ثبت و اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  رسمی آگهی  سند  فاقد 
سند فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین   قانون 

 رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 
تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده 1391114402018002679  139560302018000290 کالسه  رای شماره  1-برابر 
خانم سمیه شفیعی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان نسبت به 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 729.49 متر مربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک اصلی 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی
2- برابر رای شماره 139560302018000289 کالسه پرونده 1391114402018002677 
از  صادره   5152 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  علویجه  زاده  جمیله کبیر  خانم 
علویجه نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 729.49 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک اصلی 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 

16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی
3-برابر رای شماره 139560302018000288 کالسه پرونده 391114402018002676 
آقای حجت اله شفیعی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 1380 صادره از اصفهان 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 729.49 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک اصلی 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی
4- برابر رای شماره 139560302018000287 کالسه پرونده 391114402018002678 
از اصفهان  اله شفیعی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 7712 صادره  آقای قدرت 
 729.49 مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 
آباد  واقع در دولت  از پالک اصلی 313 اصلی  بر روی قسمتی  احداثی  متر مربع 
دولت کمالی  حسن  رسمی آقای  مالک  از  خریداری  اصفهان  ثبت   16  بخش 

 آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/18
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/230/الف/م به تاریخ 95/2/25

اداره کل ثبت و اسناد و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 
گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تسلیمی تصرفات 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  لذا طبق  است 
فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد 
شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.1-برابر رای شماره 
139560302018000110 کالسه پرونده 1391114402018001854 خانم بتول صادقیان 
لودریچه فرزند اکبر بشماره شناسنامه 23 صادره از برخوار نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 
105 اصلی واقع در دولت آباد بخش  16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای حبیب اله صادقیان لودریچه
پرونده  کالسه   139560302018000109 شماره  رای  برابر   -2
1391114402018001855 آقای حسین هنرمند فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 55 
صادره از برخوار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
200 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 105 اصلی واقع در دولت آباد بخش  
16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای حبیب اله صادقیان 

لودریچه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/18
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/227/الف/م 

به تاریخ 95/2/25
اداره کل ثبت و اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 
تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018000106 کالسه پرونده 1391114402018002992 آقای 
رضا حبیبی فرزند حسن به شماره شناسنامه 1834 صادره از اصفهان نسبت به شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 96.60 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 
اصلی واقع در شهرک ولی عصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای مسیب سعیدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/18
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/223/الف/م به تاریخ 95/2/25



 افتتاح فوتبال حبابی 
در باشگاه کارگران اصفهان

    مســابقات فوتبــال حبابــی، یکــی از 
سرویس ورزش

 رامین قلندری 
ــی اســت کــه  ورزش هــای نویــن و جذاب
بــرای اولین بــار در باشــگاه کارگــران اســتان اصفهــان بــه اجرا 
درآمــده اســت. فوتبــال حبابــی، ســال ها پیــش بــه ابتــکار 
دو نــروژی ابــداع شــد و در ســایر کشــورهای جهــان مــورد 
اســتقبال قــرار گرفــت و در حــال حاضــر نیــز ایــن بــازی فوق 
العــاده جــذاب و تماشــایی در ایــران و بــرای نخســتین بار در 
باشــگاه کارگــران اصفهــان بــه اجــرا درآمــد. در بــازی فوتبــال 
ــی، گل زدن بســیار ســخت و دشــوار اســت؛ چــرا کــه  حباب
باالتنــه بازیکــن درون حبــاب قــرار می گیــرد و بازیکــن قــادر 
ــرای حفــظ تعــادل  ــدن خــود ب ــه اســتفاده از دســتان و ب ب
ــث  ــه باع ــت ک ــزی اس ــان چی ــا هم ــن دقیق ــت؛ ای نیس
و ســرگرم کننده تر  حبابــی جذاب تــر  فوتبــال  می شــود 
جلــوه کنــد. ضمــن اینکــه در فوتبــال حبابــی آســیب دیدگی 
بازیکنــان بــه نســبت فوتبــال معمولــی بســیار کمتــر اســت؛ 
زیــرا هیــچ یــک از بازیکنــان قــادر به هــل دادن هم نیســتند 
ــش  ــا نق ــع حباب ه ــه واق ــوردن، ب ــن خ ــورت زمی و در ص
محافــظ انــدام بازیکنــان را ایفــا می کنــد. اداره امــور ورزش 
ــا مدیریــت خــوب جــواد شــیرانی، در چنــد  کارگــران کــه ب
ســال اخیــر بــا ایجــاد فضاهــای اســتاندارد ورزشــی متحــول 
شــده و عــاوه بــر کارهــای عمرانــی، در ورزش دســتخوش 
ــده و در  ــی( گردی ــا قهرمان ــدی ت ــوالت )از مبت ــاره ای تح پ
ــوردار  ــی برخ ــگاه خوب ــوری از جای ــابقات کش ــطح مس س
گشــته اســت، بــه دنبال بعضــی از ورزش هــای نویــن و از آن 
جملــه فوتبــال حبابــی بــوده کــه در روز یکشــنبه 16 خــرداد 
شــاهد برگــزاری آن بودیــم. مضــاف بــر اینکــه در کار 
ســازندگی و پایــه بــا تشــکیل کاس هــای آموزشــی مدارس 
و کانون هــای ورزشــی دررشــته هایی از قبیــل واترپلــو، 
زورخانــه ای  ورزش  فرنگــی،  و  آزاد   کشــتی 
آســیب ها  شــناخت  و  اصاحــی  حــرکات  پهلوانــی،   و 
اســپرت او.  ســوارکاری،  اســکلتی،  ناهنجاری هــای   و 
 چربی ســوزی، ورزش معلولیــن، ژیمناســتیک ریتمیــک

شــامل  هنــری  کاس هــای  و  ریتــم  بــادی  یــوگا، 
ــی  ــات بزرگ ــه توفیق ــری ب ــی و نگارگ ــی، طراح خوشنویس
ــدن  ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ــت و ب ــرده اس ــت پیداک دس
تابســتان و روزهــای فراغــت تابســتانه، بــا وجــود ایــن همــه 
ــال  ــال، نونه ــکاران خردس ــای ورزش ــه اولی کاس از دغدغ
ــته  ــت کاس ــات فراغ ــردن اوق ــرای پرک ــوان ب ــوان و ج نوج
 اســت. البتــه بــا توجــه بــه پیشــرفت های علمــی ورزشــی،

و تاســیس و تشــکیل کمیته هــای مختلــف ورزشــی در ایــن 
باشــگاه مردمــی، مســئوالن ورزش کارگــری درصدد هســتند 
بــا حفــظ اخــاق در ورزش، پرداختــن بــه ورزش هــای اصیل 
و ســنتی را در کنــار ورزش هــای قهرمانــی و حرفــه ای 

گسترش دهند.

فوتبال

مشتری طارمی در اللیگا
بــا وجــود صعــود تیــم لگانــس بــه اللیــگا حضــور مهــدی 
ــک  ــت. ی ــل نیس ــم محتم ــن تی ــب ای ــی در ترکی طارم
ــود  ــود صع ــا وج ــرد: ب ــاش ک ــاره ف ــق در این ب ــع موث منب
ــن باشــگاه  ــن ای ــره ای بی ــگا مذاک ــه اللی ــس ب ــم لگان  تی
و مهــدی طارمــی صــورت نگرفتــه اســت. مشــتری واقعــی 
مهــدی طارمــی تیــم خیمناســتیک اســت کــه هم اکنــون 
ــا ایــن  ــد کــه آی ــد دی ــه و بای ــه پلــی آف راه یافت ــه مرحل ب

ــه. ــا ن تیــم اللیگایــی می شــود ی

بنگر در یک قدمی تراکتورسازی
عــدم مذاکــره مســئوالن پرســپولیس با محســن بنگــر احتماال 
ــن  ــد؛ جدی تری ــر کن ــای دیگ ــا تیم ه ــره ب ــه مذاک او را وادار ب
ــا پیــش از  مشــتری لیــگ برتــری او تراکتورســازی اســت. ت
ایــن از پیشــنهاد جــدی تیــم خونــه بــه خونــه بابــل کــه رقمــی 
بیــش از یــک میلیــارد بــه ایــن مدافــع باتجربــه پیشــنهاد داده 
ــا شــنیده می شــود تراکتورســازی  ــم؛ ام ــر داده بودی ــود، خب ب
ــی  ــر قلعه نوی ــده و امی ــه ش ــر اضاف ــتریان بنگ ــه مش ــز ب نی

خواهــان حضــور ایــن بازیکــن در تبریــز شــده اســت.

 بهزادی کریمی 
با سپاهان به توافق رسید

هافبــک فصــل گذشــته تیــم صبــای قــم بــا تیــم ســپاهان توافق 
ــای  ــته در تیم ه ــال گذش ــه س ــی ک ــزادی کریم ــد به ــرد. فری ک
ــا  ــق ب ــس از تواف ــی زد، پ ــوپ م ــم ت ــای ق ــازی و صب تراکتورس
 عبــدهللا ویســی، بــا مســئوالن باشــگاه ســپاهان مذاکراتــی 

را انجام داد و برای حضور در این تیم به توافق رسید.

کاپیتان تیم ملی به اصفهان برگشت
ــی  ــات دریای ــال تاسیس ــم فوتس ــر تی ــل اخی ــن فص بازیک
تهــران بــا عقــد قــراردادی بــه گیتی پســند اصفهــان پیوســت. 
ــم فوتســال  ــس از یکســال حضــور در تی ــد کشــاورز پ محم
تاسیســات دریایــی تهــران و تجربــه قهرمانــی در جــام 
باشــگاه های آســیا و لیــگ برتــر بــه همــراه ایــن تیــم 
ــل  ــان خــوب فصــل گذشــته مث ــد بســیاری از بازیکن همانن
علی اصغــر حســن زاده از جمــع شــاگردان وحیــد شمســایی 

ــت. ــان رف ــند اصفه ــه گیتی پس ــد و ب ــدا ش ج

توافق وحید امیری با استقالل
ــا  مشــاور ویــژه مدیــر عامــل اســتقال از توافــق ایــن باشــگاه ب
ــری  ــد امی ــر داد. وحی ــران خب ــت  ته مهاجــم فصــل گذشــته نف
ــن  ــران ای ــت  ته ــی درخشــان در نف ــردن فصل ــد از ســپری ک بع
روزهــا بــه شــدت مــورد توجــه باشــگاه اســتقال و پرســپولیس 
ــن  ــق اعــام نصــر هللا عبداللهــی ای ــه اســت؛ امــا طب ــرار گرفت ق
نصــرهللا  اســت.  نزدیک تــر  بســیار  اســتقال  بــه  بازیکــن 
عبداللهــی در این بــاره گفــت: وحیــد امیــری چنــد بــار بــا باشــگاه 
اســتقال مذاکــره کــرده و بــه توافقاتــی هــم دســت پیــدا کــرده 

ــرارداد. ــاره رقــم ق ــی درب ــده صحبــت نهای اســت. فقــط مان

کوتاه از ورزش

ــرن ــم ق ــش از نی ــس از گذشــت بی   پ
سرویس ورزش

اصغـرقلندری
از  غرورانگیــز  و  نــاب  بــازی  یــک 
ــای  ــورمان در بازی ه ــال کش ــب  والیب ــان باتعص بازیکن
ــم.  ــود بالیدی ــه خ ــم و ب ــک 2016 دیدی ــی المپی انتخاب
ــرد  ــاور می ک ــی ب ــر کس ــش کمت ــدی پی ــا چن ــاید ت ش
ــیه  ــد روس ــی مانن ــود حریفان ــا وج ــران ب ــال ای والیب
ــن  ــل، آرژانتی ــکا، برزی ــا، فرانســه، لهســتان، آمری ایتالی
ــع  ــد در جم ــتان و... بتوان ــتان، بلغارس ــان، صربس آلم
ــه  ــد ب ــه رس ــرد، چ ــرار گی ــان ق ــال جه ــزرگان والیب ب
ــت  ــا از دوران ریاس ــک؛ ام ــای المپی ــور در بازی ه حض
ــران  ــال ای ــیون والیب ــرم در فدراس ــا یزدانی خ محمدرض
ــور  ــا حض ــد؛ ب ــاز ش ــران آغ ــال ای ــی والیب ــیر تکامل س
ــم  ــی فدراســیون تی ــس کنون ــی، ریی محمدرضــا داورزن
ملــی، پوســت اندازی کــرد تــا بــا کمــک خولیــو والســکو 
ــده شــدن  و ســیچلو )ســرمربی و دســتیار اول( و دمی
ــان در ترکیــب ملی پوشــان  ــازه و حضــور جوان روحــی ت
انتظــارش  ســال ها  پیشــرفتی کــه  زمینــه   غیــور، 
از ســوی  تدبیــری ویــژه  و  را می کشــیدیم فراهــم 
ــن تحــول ایجــاد شــود  ــا ای ــران اندیشــیده شــد ت  مدی
و جوانــان مســتعد و بــا اراده مــان بــه خودبــاوری 

برسند.
  انقالب در والیبال ایران

ــدا  ــای الزم را پی ــر ارتق ــه اخی ــران در دو ده ــال ای والیب
کــرد و بــه نوعــی انقــاب در والیبــال رخ داد. مســئوالن 
ــس  ــژه حــاج محمدرضــا یزدانی خــرم، ریی ــت، به وی وق
فدراســیون بــا برنامه ریــزی و بسترســازی و نــگاه 
ــک  ــع المپی ــه رفی ــا قل ــه همان ــت ک ــه دوردس ــژه ب وی
بــود فونداســیون پهــن و مســلحی ریختنــد تــا عوامــل 

اجرایــی ایــن بنــای عظیــم به صــورت متحــد و زنجیروار 
ــران  ــال ای ــیدن والیب ــا و رس ــرای اعت ــم ب ــار ه در کن
ــد.  ــغ نورزن ــی دری ــچ کوشش ــک از هی ــرم المپی ــه ه ب
ــه  ــردی ب ــرم ف ــن یزدانی خ ــس از رفت ــبختانه پ خوش
نــام محمدرضــا داورزنــی جایگزیــن آن مدیــر باکفایــت 
ــیون  ــئولیت اداره فدراس ــول مس ــه قب ــه از لحظ ــد ک ش
عریــض و طویــل والیبــال، دنبالــه رو راه و سیاســتگذاری 
ــه  ــا همــان ســیاق و روش ب ــود و ب فدراســیون قبلــی ب

اداره امــور پرداخــت و در راســتای تحقــق آرزوی دیرینــه 
ــه  ــرای حضــور در المپیــک ب ــران ب ــال ای ــواده والیب خان
ســراغ یــک مربــی دانــا و کاردان، خولیــو والســکو 
ــان  ــال جه ــق والیب ــان موف ــه مربی ــه از جمل ــت ک  رف

بود.
  دوران والسکو

 بــا آمــدن والســکو و ســیچلو، دســتیار اول ایــن 
ــران  ــال ای ــی، والیب ــش آرژانتین ــم و بادان ســرمربی فهی

یــک انقــاب کــه نــه، ســیر تکاملــی را درپیــش گرفــت 
ــن  ــر در ای ــل ذک ــه قاب ــن نکت ــد. مهم تری ــی ش و جهان
اتفــاق، تعامــل نزدیــک، همفکــری و همدلــی مســئوالن 
فدراســیون بــا والســکو و دیگــر اعضــای تیــم ملــی برای 
ــود؛ آنجــا کــه ســرمربی  ــال ب ــی والیب آغــاز ســیر تکامل
تیــم ملــی خواســته و ایده هــای خــود را بــا ســتاره های 
والیبــال در میــان نهــاد و آن هــا هــم از ایشــان حمایــت 
کردنــد. حاصــل ایــن همبســتگی و تعامــل رفتــن 
تیــم ملــی ایــران بــه مســابقات جهانــی و کســب 
والیبــال  پیروزی هــای تحســین برانگیز ســروقامتان 

ــود. ــابقات ب ــن مس ــورمان در ای کش
   دوران لوزانو

ــا ایــن وجــود بعــداز رفتــن والســکو، تغییــر اساســی  ب
ــول  ــت و آن حضــور رائ و الزم دیگــری هــم شــکل گرف
ــه ســیچلو  ــود ک ــران ب ــال ای ــرم والیب ــو در راس ه لوزان
ــتیار اول  ــوان دس ــه عن ــت و ب ــت گرف ــه خدم ــم ب را ه

ــت. خــود پذیرف
ــا  ــزرگ دنی ــای ب ــری تیم ه ــابقه مربیگ ــه س ــو ک   لوزان
را یــدک می کشــد، در اندک مــدت تمرینــات فشــرده ای 
را آغــاز کــرد و قــول داد ایــن تیــم را المپیکــی کنــد کــه 

بــه قولــش عمــل کــرد. 
ــه  ــدان ب ــژه عاقه من ــال به وی ــه والیب ــواده و جامع خان
ایــن رشــته ورزشــی بــاور بدارنــد از ایــن پــس پایانــی 
ــن  ــدارد و ای ــی ن ــال معنای ــی والیب ــل طای ــرای نس ب
نســل و ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت. اثبــات 
باتجربه هــای  پابه سن گذاشــته ها،  کــه  بــاور  ایــن 
ــا  ــتند و جوان تره ــا هس ــوان جوان تره ــا ت ــی ب پرقابلیت

پابه سن گذاشــته ها. باتجربــه  جوانانــی 

چگونه والیبال ایران المپیکی شد

راز سربه مهر والیبالی ها

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

کاپیتان تیم ملی به اصفهان برگشت سه شنبه 18 خرداد ماه 61395
ـــمـــاره 172 ســـــال دوم        ݡسݒ

ــی  ــگاه های ایران ــکایت از باش ــق ش ــی ح ــان خارج بازیکن
ــد شــکایت خــود را در شــورای  ــد و می بای ــه فیفــا را ندارن ب
حــل اختــاف مطــرح کننــد. هوشــنگ نصیــرزاده، رییــس 
ــاره  ــال در این ب ــررات فدراســیون فوتب ــن و مق ــه تدوی کمیت
ــا  ــه فیف ــتای توصی ــون در راس ــن قان ــرای ای ــد: اج می گوی

و همچنیــن قوانیــن بیــن المللــی 
تصــور  مــردم  بیشــتر  اســت. 
از  خارجــی  بازیکــن  می کننــد 
ــه  ــه کمیت ــی ب ــگاه های ایران باش
می کنــد؛  شــکایت  انضباطــی 
ــی  ــه انضباط ــه کمیت ــی ک در حال
زمیــن  داخــل  تخلفــات  بــه 
شــورای  فیفــا  در  می پــردازد. 
حــل اختــاف اســت کــه بــه 

اگــر  البتــه  می کنــد.  رســیدگی  پرونده هایــی  چنیــن 
ــه  ــود، کمیت ــی نش ــورا اجرای ــن ش ــوی ای ــادره از س آرای ص
انضباطــی بــه عنــوان اهــرم اجرایــی وارد ماجــرا می شــود و 

کســر امتیــاز می کنــد. 

ــدگان  ــه نماین ــاف ک ــل اخت ــورای ح ــان ش ــا هم DRC ی
باشــگاه ها و بازیکنــان در آن حضــور دارنــد، محــل رســیدگی 
اختافاتــی  و  باشگاه هاســت  از  بازیکنــان  بــه شــکایت 
ــی  ــه انضباط ــود و کمیت ــاد می ش ــن ایج ــان طرفی ــه می ک
واحــد اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف اســت. فیفــا 
می گویــد اگــر در قــرارداد بازیکــن و باشــگاه قیــد 
شــود کــه کــه محــل حــل اختــاف آن هــا شــورای 
ملــی حــل اختــاف اســت، فیفــا دیگــر ورود 
ــورا در  ــن ش ــم ای ــا می خواهی ــال م ــد. ح نمی کن
فوتبــال ایــران تشــکیل شــود تــا دیگــر بازیکنــان 
شــکل  نکننــد.  شــکایت  فیفــا  بــه  خارجــی 
ــی اســت و  ــه بیــن الملل گیــری ایــن شــورا، روی
ــن  ــع از قوانی ــه واق ــن شــورا ب ــا در تشــکیل ای  م
هوشــنگ  می کنیــم.  تبعیــت  المللــی  بیــن 
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــکیل ش ــه داد: تش ــرزاده ادام نصی
اساســنامه ســال 90 پیش بینــی شــده بــود؛ امــا متاســفانه 
اجرایــی نشــد. بــا تاکیــد آقایــان تــاج و ســاکت قــرار شــده 

ــرد. ــاه شــکل بگی ــا آخــر خردادم ــن شــورا ت ای

نصیرزاده:
 شکایت نکردن به فیفا قانون است

ــد:  ــود می نویس ــرات خ ــاب خاط ــن در کت ــس فرگوس آلک
ــن  ــت: روی کی ــد و گف ــن آم ــزد م ــی روش ن ــوس ک »کارل
می خواهــد رختکــن را دســت بگیــرد؛ گفتــم: مــن هــم 
ــت: آری او  ــن هســتی؟ گف ــو مطمئ ــا ت متوجــه شــده ام، آی
نقشــی فراتــر از یــک بازیکــن می خواهــد و مــن بــه همیــن 

دلیــل روی کیــن را پــس از دوازده 
ســال حضــورش در منچســتر یونایتــد 
اخــراج کــردم.« امــا چــرا ایــن خاطــره 

ــم؟  ــل کردی را نق
ماجــرا بــه منصوریــان بازمی گــردد؛ 
ــه  ــتنی ک ــوان و دوست داش ــی ج مرب
ــد او  ــت دارن ــتقالی ها دوس ــه اس هم
ــن خواســتن  موفــق شــود و حجــم ای
ــان  ــاد اســت. حــاال منصوری بســیار زی

در اســتقال بــا کســی کار می کنــد کــه او هــم بــا کــی روش 
درگیــر شــده اســت؛ یعنــی ســید مهــدی رحمتــی و البتــه کــه 
ــزرگ اســت و خــود  ــی ب ــان الگوی ــرای منصوری کــی روش ب

ایــن مربــی ایــن نکتــه را بارهــا تاکیــد کــرده اســت. 

رحمتــی ســال خوبــی را در اســتقال پشــت ســر نگذاشــت؛ 
ــه  ــت ک ــن اس ــرف ای ــت؛ ح ــن نیس ــروز ای ــث ام ــا بح ام
ــه الی  ــد؛ او در الب ــی ورود می کن ــه مرب ــه محوط ــی ب رحمت
شــایعه ها متهــم شــده در انتخــاب دســتیاران مربــی و 
ــی  ــد ابای ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــان ورود می کن ــذب بازیکن ج
ــر  ــه اگ ــدارد ک ــائبه ها ن ــش ش ــم از افزای ه
بــا بختیــار  را  داشــت، عکــس خــودش 
رحمانــی درســت در روز عقــد قــرارداد بــا 

اســتقال منتشــر نمی کــرد. 
پرســش حــاال ایــن اســت: آیــا رحمتــی 
می خواهــد رختکــن را در دســت بگیــرد؟ 
ــی  ــت رحمت ــن حرک ــان از ای ــرا منصوری ظاه
دلخــور شــده و ظاهــرا از طریــق یکــی از 
مدیــران باشــگاه بــه وی تذکــر داده کــه 
ــوده  ــن ب ــر این چنی ــد و اگ ــت کن ــودش فعالی ــه خ در حیط
باشــد بایــد بــه منصوریــان خوشــبین بــود کــه از روی دســت 
ــات  ــه جزیی ــه هم ــش ب ــرده و حواس ــت نک ــی حرک مظلوم

ــت. ــت هس موفقی

منصوریان یا رحمتی
رختکن استقالل در دست کیست؟

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای / خانم 
خدادادجالل الدین صالحی  

نظر به اینکه آقای / خانم عذرا رهنما فرزند عبدالحسین دادخواستی به 
طرفیت آقای / خانم  خدادادجال الدین صالحی فرزند قریب خان به 
1فاورجان  شعبه  اختاف  حل  شورای  به  تقدیم  مهریه  مطالبه  خواسته 
ارجاع وبه کاسه 94/245ثبت وبرای روز یکشنبه مورخ 95/3/23ساعت 
8:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده 1 مجهول المکان معرفی 
نموده است به تقاضای خواهان ودستور شورا/ دادگاه به استناد ماده73 
درج  رسمی  االنتشار  جراید کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  آ.د.م  ق. 
وآگهی می شود واز خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر خانه 
شورای حل اختاف 1 حقوقی فاورجان واعام نشانی وآدرس دقیق خود 
ودر یافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم برای وقت مقرر در شورای حل 
اختاف شعبه  1 فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر اینصورت 
این آگهی به منزله اباغ محسوب وشورا / دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم 

مقتضی اعام خواهد نمود .
رئیس شورای حل اختاف شعبه 1 حقوقی فاورجان  

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی 
به آقای  مهدی خجیر فرزند رضا آقای حسین بابا صفری فرزند عباس 
به  بخواسته مطالبه که  فرزند رضا  به طرفیت مهدی خجیر  دادخواستی 
ارجاع وبه کاسه 941157 ثبت وبرای روز چهار شنبه مورخ  این دادگاه 
خوانده  وچون  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  8صبح  1395/5/6ساعت 
مجهول المکان اعام گردیده به تقاضای خواهان ودستور دادگاه مستندا 
با  شود  می  دعوت  خوانده  واز  آگهی  نوبت  یک  ا.د.م  73ق.  ماده  به 
دادخواست  ثانی  ونسخه  رااعام  خود  نشانی  دادگاه  دفتر  به  مراجعه 
وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این اگهی به 
منزله اباغ قانونی محسوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی 

ورای قانونی صادر خواهد کرد .
مدیر دفتر شعبه  1 دادگاه عمومی فاورجان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت 
استشهادیه  2برگ  استناد  به  درویشعلی  فرزند  عزیزی  ابراهیم  آقای 
محلی که هویت وامضاء شهود رسما گواهی شده است مدعی است که 
یک جلد سند مالکیت مربوط به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
ملک به پاک ثبتی 756/452واقع درطاد بخش 9ثبت اصفهان بسریال 
326223که در صفحه 148دفتر 11اماک ذیل ثبت 1788به نام نامبرده 
مالکیت  سند  خواست صدور  در  نامبرده  چون  بنابراین  است  شده  ثبت 
ثبت  قانون  نامه  120آیین  ماده  اصاحی  یک  تبصره  طبق  نموده  المثنی 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی 
تا10روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند 
مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تامراتب صورتمجلس واصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد.  ودر صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
المثنی سند  ارائه اصل سند مالکیت  بدونه  اعتراض  اعتراض ویا وصول 

مالکیت مر قوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد .
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان 

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی 
به  دادخواستی  شعبان  فرزند  قهدریجانی   شفیعی  عباس   آقای  به 
وجه  مطالبه  بخواسته  محمد  فرزند  بابااحمدی  اصغر  آقای  طرفیت 
روز........  وبرای  ثبت   .......... وبه کاسه  ارجاع  دادگاه  این  به  چک که 
وچون  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  صبح   8 95/4/28ساعت  مورخ  

خوانده مجهول المکان اعا م گردیده به تقاضای خواهان ودستور دادگاه 
مستندابه ماده 73ق.  آ.د.م یک نوبت اگهی واز خوانده دعوت می شود 
با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعام ونسخه ثانی دادخواست 
وضمایم رادریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به 
منزله اباغ قانونی محسوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی 

ورای قانونی صادر خواهد کرد .
مدیر دفتر شعبه 1دادگاه عمومی فاور جان 

آگهی ابالغ 
پرونده  9510103653401719شماره  اباغیه  شماره 
تنظیم  931774تاریخ    : شعبه  بایگانی  9309983751400362شماره 
به  دادخواستی  طهماسبی  رضاقلی  شاکی    / :1395/03/08خواهان 
مطالبه  خواسته  به  فاورجانی  قاسمی  مهدی  متهم    / خوانده  طرفیت 
دادرسی  ومطالبه خسارا ت  دادرسی  پرداخت هزینه  از  واعسار  خسارت 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تاخیرتادیه  خسارت  ومطالبه 
شهرستان فاورجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
درفاورجان – خیابان   واقع  فاورجان  دادگستری شهرستان  )حقوقی(  
ماصدرا – ساختمان دادگستری - طبقه اول – اتاق 225ارجاع وبه کاسه 
95/3/29ساعت  رسیدگی  وقت  گردیده  9309983751400362ثبت 
متهم   خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  .به  است  شده  11:30تعیین 
دادرسی  آیین  ماده73قانون   تجویز  وبه  ودر خواست خواهان/ شاکی  
دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 
نشانی کامل  اعام  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  واطاع  آگهی 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 
95/4/29ساعت11/30می  رسیدگی  وقت  ضمنا   . گردد  حاضر  رسیدگی 

باشد ./ 
دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  حقوقی شعبه  دادگاه  منشی 

شهرستان فاور جان – خسرو اقایی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای – محمد علی ایمانی فرزند امامقلی  

پرونده  9510103653501231شماره  اباغیه  شماره 
تنظیم  941551تاریخ  شعبه   بایگانی  9409983653501501شماره 
1395/3/9نظر به این که  آقای حسین قوشی  فرزند نبی اله  باوکالت 
آقای 1- بابک آزادی و 2- عبد الرضا کمیلی پور دادخواستی به طرفیت 
الشرکه  سهم  مطالبه  بر  مبنی  امامقلی  فرزند  ایمانی  علی  محمد  آقای 
انضمام حق  به  تومان  ویکصد هزار  میلیون  پنج  به  مقوم  الحساب  علی 
الوکاله وکیل وهزینه های  دادرسی 2- مطالبه خسارت )مطالبه خسارت 
علی  شهر  ایمان  اصفهان  در  واقع  گلخانه  واحد  یک  شراکت  از  ناشی 
خسارت  مطالبه  کارشناس  نظر  (باجلب  به1000000ریال  مقوم  الحساب 
دادگاه  این  ثبت  941551ح3به  شماره  طی  پرونده  رانموده که  دادرسی 
وپرونده  نموده  اعام  المکان  مجهول  را  خوانده  نشانی  وخواهان  رسیده 
مقید به وقت رسیدگی 95/6/1ساعت 9:30صبح می باشد لذا این دادگاه 
راآگهی  فوق  مراتب  وسیله  بدین  آ.د.م  73ق  ماده  اجرای  راستای  در 
این  به  شناسایی  ارایه کارت  با  رسیدگی  وقت  حلول  از  پیش  تاخوانده 
دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی خود با وصول نسخه ثانی  دادخواست 
وضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع ودر جلسه رسیدگی یاد شده 
فوق حضور بهم رساند .این آگهی به منزله اباغ وقت رسیدگی به خوانده 

تلقی می گردد  وعدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان فاورجان - اکبر توکلی 

آگهی ابالغ 
پرونده  9510103653401760شماره  اباغیه  شماره 
تنظیم  940271تاریخ  شعبه   بایگانی  9409983653400265شماره 
دادخواستی  فاورجانی  قاسمی  فاطمه  شاکی   / 1395/3/1خواهان 
به  طاق  خواسته   به  قاسمی  محسن  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  خواست  در 
عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  فاورجان 
خیابان   جان  فاور  در  واقع  فاورجان  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 
ماصدرا ساختمان دادگستری - طبقه اول - اتاق225ارجاع وبه کاسه 
9409983653400265ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن وساعت تعیین 
شده است وداوران نظریه خود راارائه نمودند لذا به علت مجهوال المکان 
ماده  تجویز  وبه  شاکی   / خواهان  خواست  ودر  متهم   / خوانده  بودن 
73 قانون  ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
به دادگاه  آن  از مفاد  آگهی واطاع  از نشر  / متهم پس  تا خوانده  شود 
مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت ماحظه نظریه داوری حاضرگردد .
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری 

شهرستان فاورجان – خسرو آقایی
آگهی احضار 

پرونده  9910103720303381شماره  اباغیه  شماره 
 : تنظیم  تاریخ   940873 : بایگانی شعبه  9409983720300873شماره 
1393/03/09 خواهان حمید رضا جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده 
/  متهم محمد علی واثقی به خواسته اعساراز پرداخت هزینه دادرسی و 
مطالبه وجه بابت ....... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
گلپایگان نموده  که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
کاسه  وبه  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  گلپایگان  شهرستان  دادگستری 
 1395/06/09 آن  9409983720300873ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  11:30تعیین شده  وساعت 
ودرخواست خواهان / شاکی  وبه تجویز ماده 73قانون  آیین دادرسی 
یک  مراتب  دادگاه  ودستور  مدنی  امور  در  وانقاب  عمومی  های  دادگاه 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر 
نشانی کامل  اعام  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  واطاع  آگهی 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد . شماره : 101/ م الف 
دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  حقوقی شعبه  دادگاه  منشی 

شهرستان گلپایگان – معانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  الماسی  ناصر  خواهان   941678 پرونده کاسه  خصوص  در 
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  فارسانی  امیریان  نسیم  و  سلیمانی  آزاده 
چک به طرفیت سجاد فخاری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز........... مورخ 95/4/27ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه 
برابر ماده 73  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان  به مجهول 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 
شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
و  تلقی  اباغ شده  رسیدگی  وقت  در صورت عدم حضور  نمایید.  اخذ  را 
الف مدیر دفتر شعبه  اتخاذ می شود.شماره: 6846/م  تصمیم مقتضی 

8مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با  اورک  شیرانی  رسول  خواهان   950292 کاسه  پرونده  خصوص  در 
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  حسینلو  حاجی  اقای  وکالت 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  هفشجانی  نصیری  جاسم 
روز........... مورخ 95/4/28ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
دادخواست  ثانی  و نسخه  اختاف مراجعه  مجتمع شماره2 شورای حل 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6844/م الف مدیر دفتر 

شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با  اورک  شیرانی  رسول  خواهان   950293 کاسه  پرونده  خصوص  در 
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  حسینی  حاجی  اقای  وکالت 
عباس امینی تهرانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... 
به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  صبح   11/30 95/4/28ساعت  مورخ 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 
شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
و  تلقی  اباغ شده  رسیدگی  وقت  در صورت عدم حضور  نمایید.  اخذ  را 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6843/م الف مدیر دفتر شعبه 

8مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950298 خواهان رسول شیرانی اورک با وکالت 
مهوش  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  حسینلو  حاجی  اقای 
روز...........  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  کیانپور هفشجانی 
مورخ 95/4/28ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 6845/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950018 خواهان بابک ایران پور با وکالت سید 
بر:مطالبه وجه چک به طرفیت علی  مهدی تدین فر دادخواستی مبنی 
مرادی فرزند کرم تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه 
مورخ 95/4/22ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 6838/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان
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حتما بخوانید!
دانشنامه سکه های ایرانی تدوین ...

ــتیم ــفرها هس ــش س ــاهد کاه ــه ش ــان ک ــارک رمض ــاه مب  در م
بــرای بســیاری از کشــورهای مســلمان تبدیــل بــه فرصــت 
گردشــگری شــده  اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع، در 
حالــی کــه می تــوان از قابلیت هــای ایــن مــاه بــرای جــذب 
گردشــگران مســلمان اســتفاده کــرد، امــا بــه نظــر می رســد 
ــد.  ــه ایــن ظرفیــت ندارن متولیــان گردشــگری مذهبــی توجهــی ب
گردشــگری، فرصتــی اســت بــرای آشــنایی بــا فرهنگ هــای 
از  و گردشــگران همــواره کنجکاونــد کــه مردمانــی  متفــاوت 
ســرزمین های دیگــر را از نزدیــک ببیننــد؛ بــه همیــن دلیــل 
مناســبت های خــاص ملــی و مذهبــی بــرای تورگردانــان زمینــه ای 
مهیــا می کنــد کــه بتواننــد گردشــگران را ترغیــب بــه ســفر کننــد. 
اعیــاد و ســایر مناســبت های مذهبــی مســلمانان نیــز از جملــه این 
ــا  ــردم ب ــت م ــنایی درس ــبب آش ــژه س ــه به وی ــت ک فرصت هاس
ــد مســلمانان کشــورهای  ــن می توان مســلمانان می شــود. همچنی

ــد. ــر کن ــر نزدیک ت ــه یکدیگ ــف را ب مختل
 گردشگری ماه رمضان در ایران

ــد  ــاه رمضــان مانن ــه نظــر می رســد گردشــگری م ــا ب ــران ام در ای
ــده گرفتــه شــده و برنامه ریــزی  بســیاری دیگــر از فرصت هــا نادی
خاصــی بــرای جــذب گردشــگر در ایــن مــاه صــورت نگرفتــه اســت. 

مدیــران دفاتــر خدمــات مســافرتی نظــرات متفاوتــی دارنــد.
   کاهش هزینه و برقراری پرواز مستقیم

علــی اســدی، بــازرس انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی 
ایــران در پاســخ بــه ایــن موضــوع کــه کشــورهای ترکیــه و مالــزی 
در مــاه رمضــان مســافر دارنــد، می گویــد: »آن هــا تبلیغــات 
ــن  ــا چنی ــرای م ــد. ب ــی پاســخ می گیرن ــن مواقع ــد و چنی کرده ان
ــاه رمضــان  ــرای شــب های م ــا ب ــون م ــدارد؛ چ ــود ن ــی وج امکان
برنامــه ای نداریــم. در حالــی کــه در کشــورهای دیگــر بــه جشــن 

رمضــان معــروف اســت.« اســدی در پاســخ بــه ایــن ســوال مبنــی 
ــرد  ــوان ک ــه می ت ــون چ ــرد و اکن ــاز ک ــد آغ ــا بای ــه از کج ــر آنک ب
گفــت: »تنهــا کاری کــه در حــال حاضــر می توانیــم انجــام بدهیــم 
ــارس  ــج ف ــه خلی ــیعیان منطق ــذب ش ــرای ج ــه ب ــت ک ــن اس  ای
 و کشــورهایی ماننــد قطــر، امــارات و عــراق ســرمایه گذاری کنیــم. 
ــرار  ــرواز مســتقیم برق ــن کشــورها هــوا گــرم اســت و اگــر پ در ای
 شــود و همچنیــن هزینه هایــی ماننــد اقامــت کاهــش بیابــد

می تــوان آن هــا را ترغیــب کــرد بــه شــهرهای قــم و مشــهد ســفر 
کننــد و مــاه رمضــان را آن جــا بگذراننــد.«

  مشهد، قم، شیراز و تهران
»اردشــیر اروجــی«، کارشــناس برنامه ریــزی فرهنگــی گردشــگری 
ــی  ــد فرصت ــا رمضــان می توان ــه آی ــن پرســش ک ــه ای در پاســخ ب
ــود دارد؛  ــی وج ــت: »جاذبه های ــد، گف ــگر باش ــذب گردش ــرای ج ب
ــرای  ــی ب ــل ضعیف ــن عام ــت؛ بنابرای ــف اس ــت ضعی ــا حرک ام
توســعه گردشــگری اســت. در شــرایط فعلــی بایــد ســراغ عوامــل 
موثرتــر رفــت. ولــی اگــر روی تبلیــغ مناســب ســرمایه گذاری شــود 
می تــوان 4 شــهر را بــه 4 قطــب گردشــگری در مــاه رمضــان 

تبدیــل کــرد.«

ــا  ــد مشــهد، قــم، شــیراز و تهــران ب  وی افــزود: »شــهرهایی مانن
ــن  ــد ای ــی مانن ــا موضوعات حــرم حضــرت عبدالعظیــم هســتند. ب
ــوان  ــد می ت ــان دارن ــاه رمض ــننی در م ــه س ــه آداب و چ ــه چ ک
ــح داد:  ــی توضی ــرد.« اروج ــاد ک ــت ایج ــگران جذابی ــرای گردش ب
»نقطــه قــوت ایــن مطلــب آن اســت کــه اگــر سیســتم گردشــگری 
بــرای مــاه رمضــان برنامه ریــزی کنــد، می تــوان گردشــگران 
غیرمســلمان را هــم جــذب کــرد. البتــه بــه ایــن بــدان معنا نیســت 
ــت  ــا رعای ــه ب ــم؛ بلک ــا بگذاری ــر پ ــاه رمضــان را زی ــن م ــه قوانی ک

ــع اســت.«  ــرف جامعــه، بالمان ُع
ایــن کارشــناس حــوزه گردشــگری معتقــد اســت بــا برنامه ریــزی 
درســت، حتــی می تــوان شــهرهای اصفهــان و یــزد و کرمــان را نیــز 
در محــور ســفر حفــظ کــرد تــا بــه رونــد گردشــگری ادامــه بدهنــد.

   اخالق گردشگری
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــارک رمض ــاه مب ــن م ــت موازی ــاره رعای وی درب
ــوان »کــد اخــالق  ــا عن ــم ب »در حــوزه گردشــگری موضوعــی داری
گردشــگری« کــه همــه کشــورهای عضــو نیــز متعهــد بــه رعایــت 

شــده اند.  آن 
ایــن بخــش حــدود 30 تــا 40 بنــد دارد کــه یکــی از آن هــا دربــاره 
گردشــگری کــه بــه کشــور میزبــان وارد می شــود، صحبــت 
می کنــد. او ملــزم اســت فرهنــگ جامعــه میزبــان را رعایــت کنــد؛ 
ــرای گردشــگر  ــه ب ــال حجــاب مســئله ای اســت ک ــوان مث ــه عن ب
ــد.« اروجــی افــزود:  ــه می کن ــد اســت و آن را تجرب خارجــی جدی
ــرای  ــن و ب ــاه رمضــان و حجــاب را تدوی ــط م ــد ضواب ــا بای »منته
دفاتــر گردشــگری ارســال کــرد. وقتــی کســی بــه ســفارت ایــران 
 مــی رود و ویــزا می گیــرد، بایــد نســخه ای حــاوی موازیــن فرهنگــی 
و قانونــی، امــا متناســب بــا حوصلــه گردشــگر بــه وی بدهنــد. ایــن 
راهنمــا حکــم تبلیــغ نیــز دارد و گردشــگر کنجــکاو اســت بدانــد در 

مــاه محــرم یــا رمضــان چــه آداب مذهبــی را می بینــد.«

گردشگری در ماه مبارک رمضان

ماه رمضان، جایی در گردشگری ایران ندارد

ــه  ــدی ب ــه ج ــتار توج ــاز خواس ــه نم ــتاد اقام ــس س ریی
مطالــب مرتبــط بــا فرهنــگ نمــاز بــه کتــب درســی شــد 
و گفــت: ایــن موضــوع بایــد بــه صــورت مــداوم پیگیــری 
و رصــد شــود و بــه یــک ســال تحصیلــی محــدود نشــود. 
حجــت  االســالم و المســلمین محســن قرائتــی، رییــس 

ســتاد اقامــه نماز در نشســتی مشــترک 
بــا فانــی، وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــه ب ــن وزارتخان ــان ای ــایر معاون و س
بررســی مســایل مرتبــط بــا حــوزه نمــاز 
در مــدارس پرداخــت و ضمــن بیــان 
بعضــی پیشــنهادات گفــت: در حــوزه 
پــرورش  آمــوزش و  نمــاز در  اقامــه 
برخــی نیروهــا بازنشســته شــده اند 
نیروهــای  جایگزیــن  بــه  نیــاز  کــه 
ــا  ــود دارد. وی ب ــا وج ــس و پوی تازه نف

بیــان اینکــه وزارت کشــور بــرای بودجــه نمــاز ذی حســاب 
ــه انســجام  ــر ب ــن ام ــت: ای ــذارد، گف ــار می گ ــژه ای کن وی

بیشــتر فعالیت هــای حــوزه نمــاز کمــک می کنــد. 
ــر اینکــه حــق الزحمــه اســفندماه ســال  ــا تاکیــد ب وی ب

گذشــته در فروردین مــاه جــاری ائمــه جماعــت پرداخــت 
ــه  ــا ب ــد ت ــول نداری ــر پ ــرد: اگ ــح ک ــت، تصری ــده اس نش
ایــن طلبه هــای پیش نمــاز بدهیــد، دســت کــم امکانــات 

رفاهــی فرهنگیــان را بــا آن هــا ســهیم شــوید. 
جــت االســالم قرائتــی بــا اشــاره به اینکه امســال بخشــی 
ــه  ــل و ب ــجویان، فارغ التحصی از دانش
ــار  ــد، اظه ــدا می کنن ــدارس ورود پی م
کــرد: قبــل از ورود ایــن افــراد بــه 
مدارس، دو ســاعت شــیوه کالســداری 
ــن  ــد. در ای ــزار کنی ــاز برگ ــج نم و تروی
ــم  ــتاد می توانی ــی اس ــا معرف ــتا ب راس
بــه شــما کمــک کنیــم. وی خواســتار 
ــران ســتاد اقامــه نمــاز  عضویــت مدی
ــد  ــرورش ش ــوزش و پ ــورای آم در ش
و گفــت: مدیــران و معلمــان محبــوب 
میــان دانش آمــوزان از نقــش الگویــی برخــوردار هســتند؛ 
بــرای ایــن افــراد دوره هــای آموزشــی برگــزار کنیــد تــا بــا 
عملکــرد خــود، مــروج فرهنــگ اقامــه نمــاز در مــدارس 

باشــند. ایکنــا

 رییس ستاد اقامه نماز خواستار شد 
توجه جدی به فرهنگ نماز در کتب درسی

ــه همــت پژوهشــکده  ــران ب ــردآوری دانشــنامه ســکه های ای گ
زبان شناســی، متــون و کتیبه هــا همزمــان در دو فــاز ســکه های 
ایــران قبــل از اســالم و ســکه های دوران اســالمی در حــال 

انجــام اســت. 
زبان شناســی پژوهشــکده  رییــس  اســماعیلی،   مــژگان 

ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــا ب ــون و کتیبه ه مت
ســکه های  دانشــنامه  گــردآوری  گفــت: 
ــای  ــه از ســال ۱3۸۷ جــزو طرح ه ــران ک ای
فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه   مهــم 
و گردشــگری بــوده، از ســال گذشــته بــه 
 همــت پژوهشــکده زبان شناســی، متــون 
و کتیبه هــا دوبــاره در حــال پیگیــری اســت. 
ــان در  ــرح همزم ــن ط ــرای ای ــزود: اج او اف
 دو فــاز ســکه های ایــران قبــل از اســالم 
حــال  در  اســالمی  دوران  ســکه های  و 

شــکل گیری اســت. تاکنــون حــدود دویســت نمونه از ســکه های 
ساســانی، گنجینه هــا و مراکــز اســتانی کــه در راســتای مطالعــات 
سکه شناســی نقــش کلیــدی دارنــد، توســط پژوهشــگران 
ــه  ــورد مطالع ــد، م ــکاری می کنن ــرح هم ــا ط ــه ب ــص ک  متخص

ــی آن هــا گــردآوری  ــه و داده هــای اطالعات ــرار گرفت و بررســی ق
شــده اســت. 

وی ایــن مطالعــات در دســت اقــدام را شــامل تدویــن و طراحــی 
شناســنامه ســکه ها، گــردآوری داده هــا و اطالعــات مســتند 
ســکه ها، استنســاخ و قرائــت کتیبه هــای موجــود بــر رو و 
پشــت ســکه ها، تحلیــل بررســی داده هــای 
ــرد.  ــالم ک ــکه ها و... اع ــن س ــه ای ــوط ب مرب
اســماعیلی گفــت: اطالعــات گــردآوری شــده 
ــه  ــاهی ک ــی پادش ــامل معرف ــن ش همچنی
ــه ضــرب ســکه کــرده، مشــخصات  اقــدام ب
و تزیینــات تــاج و لبــاس شــاه، ویژگی هــای 
ظاهــری ســکه کــه شــامل نقش هــای روی 
 ســکه و پشــت ســکه اســت، جنــس ســکه
ــاب  ــکه و الق ــرب س ــل ض ــکه، مح ــر س قط
ــکه در  ــب س ــاه صاح ــه پادش ــی ک و عناوین
وصــف خــود بــه کار بــرده اســت، از مــواردی اســت کــه تمامــی 
ــاز اول  ــه اســماعیلی در ف ــه گفت مطالعــه و بررســی می شــود. ب
ــد  ــی خواه ــه و بررس ــالم مطالع ــه اس ــرن اولی ــکه های 4 ق س

شــد. مهــر

خانه مشروطه اصفهان
  خانــه مشــروطه اصفهــان یــا همــان 

کیمیای وطن
  آیدین بهاری

خانــه مشــروطیت اصفهــان کــه در محــور 
دولــت خانــه صفــوی در ضلــع شــرقی میــدان امــام )نقــش 
ــاط  ــان نش ــع در خیاب ــی واق ــر منش ــه قص ــان( در محل جه
ــه ای  ــع اســت، خان ــک( واق ــم )مقصــود بی کوچــه چهارده
اســت متعلــق بــه عصــر قاجــار بــا معمــاری چشــم نواز کــه 
ــروطه  ــر مش ــان در عص ــی اصفه ــر سیاس ــه رهب ــق ب متعل
ــت.  ــوده اس ــی ب ــی اصفهان ــورهللا نجف ــا ن ــاج آق ــی ح یعن
ــان ــا، آزادی خواه ــکان علم ــن م ــش در ای  یکصــد ســال پی
ــم  ــرد ه ــان گ ــردم اصفه ــی و م ــی ـ فرهنگ ــال سیاس رج
می آمدنــد تــا دربــاره مشــروطیت و حکومــت غیرمســتبدانه 
خانــه  کننــد.  فکــر  و  مشــورت  خــود  مدنــی  امــور  و 
مشــروطیت در ســال ۱3۸4 بــا شــماره ثبــت ۱3009 در آثــار 

ملی ایران ثبت شد.
زیبــا  تاریخــی،  معمــاری  بــا  تاریخــی  خانــه  ایــن    
شــمالی  جبهــه  در  شاه نشــین  دو  دارای  چشــم نواز   و 
و جنوبــی، دو حیــاط اندرونــی و بیرونــی و نیــز دوازده 
اتــاق اســت. اتــاق هفــت دری ایــن خانــه از دو طــرف دارای 

ــت. ــه کاری اس شیش
 ایــن شیشــه کاری ها روی هفــت لنگــه در کــه بــه آن ُاُرســی 
ــور  ــش ن ــان تاب ــه در زم ــد ک ــرار گرفته ان ــه می شــده، ق گفت
ــود  ــه وج ــاق ب ــن ات ــا را در ای ــیار زیب ــی بس ــاب محیط آفت
می آورنــد. تــاالر بــه تزیینــات گچبــری و نقاشــی های شــیر 

و شــکر مزّیــن اســت. 
نقاشــی ها بــه شــیوه شــیر و شــکر، گچبــری، بخــاری 
ــات  ــا شیشــه های رنگــی از تزیین ــری شــده، ارســی ب گچب
بــه کار رفتــه در ایــن بناســت کــه یــادآور طــرز زندگــی و آداب 

ــد.  ــا می باش ــاکان م ــوم نی و رس
در واقــع خانــه مشــروطیت اصفهــان موزه ای اســت در شــهر 
اصفهــان؛ بــه همیــن مناســبت، بــه منظــور آشــنایی بیشــتر 
سیاســی اجتماعی  تحــوالت  و  تاریــخ  بــا  عالقه منــدان 
مشــروطه  عصــر  در  اصفهــان  شــهر  به ویــژه  و   ایــران 
از  تجربه انــدوزی  و  غرورآفریــن  خاطــرات  یــادآوری  و 
ــر و اســناد تاریخــی  ــا از تصاوی گذشــته، مجموعــه ای گرانبه
گرفتــه  قــرار  بازدیدکننــدگان  عمــوم  دیــد  معــرض   در 

است.
ــت  ــی« و حکوم ــت »قانون گرای ــروطیت در حقیق ــام مش  ن
ــه  ــی آورد؛ ب ــن م ــه ذه ــورت« را ب ــاالری« و »مش »مردم س
ــه  ــن خان ــتن در ای ــدم گذاش ــا ق ــوان ب ــل می ت ــن دلی همی
ــا  ــود در آن ب ــر موج ــدارک و تصاوی ــناد و م ــه اس و مطالع
ــه  ــث و اندیش ــان و مباح ــروطه خواهان اصفه ــت مش فعالی

آنــان آشــنا شــد. 
بازســازی و مرمــت ایــن بنــا در حقیقــت ســمبل زنــده نگــه 
داشــتن تاریــخ ارزش هــا و فداکاری هــا و تفکــرات مردمــی 
اســت کــه بــرای کرامــت، اســتقالل، مکتــب و آزادی خــود از 
قیــد ســلطه بیگانــگان و حاکمــان مســتبد تــالش کرده انــد.

گشت و گذار

نیازشناسی از الزامات تبلیغ دینی است
ــد، در  ــغ توانمن ــک مبل ــت: ی ــدگل گف ــه آران و بی ــام جمع ام
 ابتــدا مباحــث مــورد نیــاز مخاطــب را نیازســنجی کــرده 
و ســپس بــا مطالعــه دقیــق در جهــت تبلیــغ قــدم برمــی دارد. 
آیــت هللا ســیدمحمد موســوی، امــام جمعــه آران و بیــدگل در 
جمــع مبلغیــن، ائمــه جماعــات و روحانیــون ایــن شهرســتان 
در همایــش طالیــه داران تبلیــغ، بــا قرائــت بخش هایــی 
از مناجــات شــعبانیه، بــه دغدغــه امیرالمؤمنیــن در ایــن 
ــن  ــی)ع( در ای ــرت عل ــزود: حض ــرد و اف ــاره ک ــات اش مناج
مناجــات، کمــال جدایــی از مخلوقــات را بــرای رســیدن 
ــت  هللا  ــد. آی ــت می کن ــروردگار درخواس ــدا از پ ــه خ ــل ب کام
ــر اینکــه کســی کــه عبــد خــدا شــدن،  ــا تاکیــد ب موســوی ب
را نمی خواهــد  از حضــور در محضــر خــدا  چیــزی غیــر 
ــد خــدا نشــده  ــوز عب ــت: هن ــی گف ــان دین ــه مبلغ خطــاب ب
ــم.  ــوت کنی ــدا دع ــوی خ ــه س ــدا را ب ــاد خ ــم عّب نمی توانی
وی نهایــت اخــالص را وابســته بــه کمــال انقطــاع بــه ســوی 
خــدا دانســت و خاطرنشــان کــرد: فلســفه زندگــی و بندگــی 
ــه  ــه کمــال انقطــاع و رســیدن ب هــم چیــزی جــز رســیدن ب
 خــدا به عنــوان هــدف نهایــی نیســت. امــام جمعــه آران 
و بیــدگل افــزود: مهــم ایــن اســت کــه عبــد خــدا باشــیم، نــه 
عبــد هــوای نفــس و اگــر ایــن مســئله در مــا حــل شــد، اول 
ــه  ــا ب ــم ت ــور کرده ای راه را طــی کــرده و از حجــاب ظلمــت عب

حجــاب نــور برســیم.

گردهمایی شهروندان آمریکایی
 برای شناخت بیشتر قرآن

ــا«ی  ــت »یوت ــیتی« در ایال ــک س ــالت لی ــهر »س ــه ش کتابخان
آمریــکا در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان، میزبــان پیــروان 
حقیقــت  بــا  می خواســتند  کــه  بــود  مختلــف  ادیــان 
قــرآن بیشــتر آشــنا شــوند. بیشــتر مــردم آمریــکا تصــور 
ــه  ــونت علی ــروج خش ــالم م ــدس اس ــاب مق ــه کت ــد ک می کنن
غیرمســلمانان و ســرکوب زنــان اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
مســلمانان آمریکایــی همــواره بــا ســواالتی در ایــن زمینــه 
ایــن  آنچــه مــردم آمریــکا دربــاره  امــا  مواجــه هســتند. 
 کتــاب مقــدس نمی داننــد، تاکیــد قــرآن بــر همزیســتی
دوســتی و محکومیــت خشــونت و کشــتار اســت و اینکــه قــرآن 
ــاره  ــالم را دوب ــش از اس ــدس پی ــای مق ــتان های کتاب ه داس
 بازگــو کــرده، از پیامبــران الهــی ســخن می گویــد و در زمــان خــود 
حقــوق زیــادی را بــرای زنان احیا کرده اســت. شــعیب دین، امام 
مرکــز اســالمی یوتــا در گردهمایــی شــناخت قــرآن کریــم گفــت: 
 یکــی از مشــکالت امــروز مــا ایــن اســت کــه مســلمانان قــرآن 
ــی  ــوان راهنمای ــه عن ــا آن را ب ــد، ام ــدس می دانن ــی مق را کتاب
بــرای تغییــر زندگــی شــخصی و ارتقــای جامعــه بــه کار 
ــلمانان کل  ــیاری از مس ــان بس ــارک رمض ــاه مب ــد. در م نمی برن
قــرآن را می خواننــد یــا بــه آن گــوش می دهنــد، امــا تنهــا 
روخوانــی هــدف نیســت؛ بلکــه بایــد مفاهیــم آیــات درک و بــه 

ــود. ــه ش کار گرفت

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 346/95خواهان بانک مهراقتصادبا وکالت حسینعلی 
نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ۱- فریبا موسوی  2- حمید 
رضا درستکار تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ...... مورخه 95/4/22 
المکان بودن خوانده  به مجهول  با توجه  ساعت ۱0/30 صبح تعیین گردیده، 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی 
پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 5۷، کد پستی ۸۱65۷5644۱ مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان ، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6554/ م الف دفتر 

شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94۱429 خواهان سید ابوالفضل داتلی بیگی با وکالت 
وکیل شادی طاهریان و امیر حسین روزبهانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 
شنبه   روزیک  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  آرش کمالی  طرفیت 
مورخ 95/5/3ساعت ۱2 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان 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 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 5۷۷6/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۱2مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی احضار

 94099۸0360۱0۱۱64  : پرونده  شماره   95۱0۱0035450۱220  : ابالغیه  شماره 
اینکه  به  نظر   ۱395/03/03 : تنظیم  تاریخ   950226  : بایگانی شعبه  شماره 
شاکی سید علی عاملی فرزند حبیب اله شکایتی علیه آقای غالمعلی رضایی 
عمومی  های  دادگاه  در  امضا  سفید  از  استفاده  سوء  بر  دائر  جعفر  فرزند 
شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱9 دادگاه کیفری 
دو شهر اصفهان )۱۱9 جزایی سابق( واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ 
اتاق  شهید نیکبخت – ساختمان داد گستری کل استان اصفهان – طبقه 2 
شماره 222 ارجاع و به کالسه بایگانی 950226ک ۱۱9 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 95/05/۱3 ساعت ۸:30 الی 9 صبح تعیین شده است. و 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده ۱۷4 قانون ایین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود/ شماره : 65۸۷/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱9 دادگاه 

کیفری 2 اصفهان / نامداری
آگهی احضار متهم

آقای محمد شهرستانی فرزند....... در پرونده شماره 220405/۷ این شعبه به 
اتهام توهین به اشخاص عادی تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس 
ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء 
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . شماره : 65۸2/ م الف 

شعبه 42 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 آگهی احضار متهم

آقای وحید یعقوبی فرزندعبدالغفور در پرونده شماره 940449 این شعبه به 
اساس  بر  وسیله  این  به  دارید.  قرار  تعقیب  تحت  عمدی  ایراد ضرب  اتهام 

یک  ظرف  شود  می  ابالغ  شما  به  دادرسی کیفری  آیین  قانون   ۱۷4 ماده 
این صورت پس  غیر  در  این شعبه حاضر شوید  در  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه 
 : شماره   . شود  می  نظر  اظهار  و  رسیدگی  موضوع  به  مقرر  مهلت  انقضاء  از 
 65۸۱/ م الف شعبه 36 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95- 234 خواهان محمد حسین رضایی دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت آرام نصیری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
با توجه به  روز........... مورخ 95/4/29ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. 
قانون  ماده ۷3  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان 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 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 شماره: 6۸5۱/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

رضایی  حسین  محمد  خواهان   233  -95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت علی محمدی تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی برای روز........... مورخ 95/4/29ساعت 4/۱5 تعیین گردیده است. 
ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با 
۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 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 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.شماره: 6۸50/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

مفروز  پالک 3246فرعی  یکبابخانه   شماره  تحدید حدود ششدانگ  چون 
پرونده  ثبت اصفهان که طبق  واقع در بخش 5  از پالک ۷۸9۷ اصلی  شده 
ثبتی بنام خانم لیال زارعی کرد آبادی فرزند عزیز اله   در جریان ثبت است و 
رای شماره ۱3946030202۷026946 مورخه ۱394/۱۱/05 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ ۱395/04/22 روزسه شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
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 ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 

داد. 
انتشار: ۱395/03/۱۸ شماره :۷550/ م الف حسین هادیزاده رییس  تاریخ 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت 

شهرداری اصفهان  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند 
ثبت  بشماره  اصلی    ۱53۱6//۱۸۸ پالک  زمین  قطعه  ششدانگ  مالکیت 
۱204۸۸ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 242 دفتر 604 امالک 
المثنی   درخواست صدور  و  مفقود شده  جابجائی  بعلت  دارد که  ثبت  سابقه 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 
المثنیا سناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 
۷236/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم ندا حسینی به استناد وکالت نامه ۱2۷96-۱395/۱/25 دفتر خانه ۱۸5 
انگیز فرزین قره شیران فرزند حسین به  اهواز به وکالت از طرف خانم مهر 
رسما گواهی  شهود  امضای  و  هویت  محلی که  استشهادیه  برگ  دو  استناد 
ثبتی  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی   گردیده 
۷4۱/3۷64 واقع در فوالد شهر  بخش 9 ثبت اصفهان به سریال ۱59۱۸0الف 
90 که در صفحه 5۱9 دفتر 39۸  امالک ذیل ثبت 590۸۸ و بنام نامبرده ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند ۱3۸۸/5/25-234۸2 
مفقود  باشد  فوالدشهر می  بانک مسکن  رهن  در  فوالد شهر  دفتر خانه ۱4۱ 
گردیده بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  ۱0 روز به این  اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت جلسه  و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل 
 سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد

 شد. 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه :نام : مجتبی – بهمن نام خانوادگی : امید وار – امینی 
نام پدر : عباس – محمد  نشانی محل اقامت  مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له:  نام : ابوطالب نام خانوادگی : دالوری  نام پدر:  محمد جواد نشانی 
محل اقامت:  گلپایگان خ ۱۷ شهریور کوچه مخابرات پالک 26 محکوم به به 
موجب رای شماره  ۷ تاریخ 95/۱/۱۸حوزه 2ح شورای حل اختالف شهرستان 
:خوانده  به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  گلپایگان که 
ردیف دوم ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال سند رسمی 
انتظامی ۱5۷/۷۸ی ۸۱درحق خواهان محکوم  یک دستگاه خودروبه شماره 
وهمچنین خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و پنجاه 
هزار ریال ضمنا هزینه ها ی اجرا بر عهده محکوم علیه ها می باشد .  ماده 
34 قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به اجرا بگذارد یاترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفاء  محکوم به از آن 
میسر باشد در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 

مهلت  مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند واگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید. شماره : 96/ م الف

شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان گلپایگان 
دادنامه 

شماره   ۱395/02/22  : تنظیم  تاریخ   95099۷3۷20۱002۷2  : دادنامه  شماره 
خواهان:    9409۷2  : شعبه  بایگانی  شماره   94099۸3۷20۱0096۸  : پرونده 
خانم زهرا جمالی فرزند محمد به نشانی شهرستان گلپایگان - گوگد محله 
پائین - کوچه نور خوانده آقای فرامرز امینی فرزند محمد هادی به نشانی 
مجهول المکان خواسته : طالق به در خواست زوجه گردشکار : پس از وصول 
دادخواست و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و با استعانت از 

خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. 
به  محمد  فرزند  جمالی  زهرا  تقدیمی  دادخواست  درخصوص  دادگاه   رای 
به  به طالق  زوج  الزام  خواسته  به  هادی  محمد  فرزند  فرامرزامینی  طرفیت 
لحاظ عسر وحرج به انضمام جمیع خسارت دادرسی خواهان چنین دادخواهی 
نموده است که مطابق با سند نکاحیه شماره ۱2۱24۸مورخ 69/4/۱6تنظیمی 
در دفتر خانه شماره 5شهر ستان گلپایگان به عقد دائمی خوانده درامده است  
لیکن با توجه به وضعیت اخالقی زوج ،  محکومیت کیفری ، داشتن اعتیاد 
را رها  نزدیک سه سال است که منزل مشترک   نامبرده  واینکه  شدید زوج 
نموده  وهیچ گونه نفقه یا خرجی پرداخت ننموده است  وهیچ گونه اطالعی 
وخبری از ایشان در دسترس نمی باشد  تقاضای اجابت خواسته رانموده است 
وثمره زندگی مشترک دو فرزند دختر که هردو بالغ میباشند وهیچ یک از حق 
وحقوق مالی خود را دریافت ننموده وصرفا جهیزیه خود را مسترد نموده است.  
دادگاه با التفات به مطالب فوق ، محتویات پرونده مطالعه کامل اوراق پرونده 
رونوشت مصدق سند نکاحیه پیوست گزارش مورخ 94/۱0/2۷مرجع انتظامی 
مالحظه پرونده استنادی تحت کالسه 94946اجرای احکام کیفری ودادنامه 
شهرستان  ۱0۱کیفری  94099۷3۷20۷0۱03۸مورخ۱394/5/3۱شعبه  شماره 
گلپایگان که متضمن محکومیت زوج به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت 
تخریب وسایل زندگی مشترک  و۷4ضربه شالق تعزیری از بابت بزه توهین 
دادرسی  صورتجلسه  شرح  به  مشترک(  )فرزندان  گواهان  اظهارات  مودای 
سه  مدت  به  زوج  غیبت  از  حکایت  دادگاه که  این  مورخ 95/۱/34متشکله 
به  توجه  وبا  میباشد  زوجه  به  نفقه  پرداخت  وعدم  ایشان  رفتار  وسوء  سال 
گزارش داوران واینکه خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته )ابالغ از طریق 
نشر آگهی ( وبالطبع دلیل معارضی خالف ادعای مطروحه اقامه وارائه ننموده 
میباشد  زوجه  وحرج  عسر  باعث  زوجیت  دوام  اوصاف  بااین  بنابراین  است 
وادامه زندگی برای زوجه موجبات مشقت خواهان به نحوی که عادتا تحمل ان 
مشکل میباشد ومستندا به مواد ۱۱30و۱۱33و۱۱43و۱۱45قانون مدنی ومواد 
20و24و2۷و2۸و32قانون حمایت از خانواده وقاعده فقهی الضرر والضرار فی 
به طالق زوجه  الزام زوج  به  به زوج حکم  از مهریه  بذل مقداری  با  االسالم 
با مراجعه  تاریخ قطعیت دادنامه  از  تا ظرف شش ماه  صادر واعالم میگردد 
واجرای  ثبت  به  نسبت  کشور  در سراسر  رسمی طالق  ثبت  دفاتر  از  یکی  به 
عدم  گواهی  ازارائه  وپس  (اقدام  مدخوله  )بائن  خلع  نوع  از  طالق  صیغه 
حمل از پزشک قانونی اقدام نماید ضمنا مفاد تبصره ماده 23قانون حمایت 
به سر دفتر مجری صیغه  اجرای صیغه طالق  خانواده وسایر شرایط صحی 
طالق تفویض میگردد .رای صادره غیابی وظرف مهلت مدت 20روزپس ازابالغ 
قابل واخواهی در همین محکمه وپس از انقضاءمهلت یاد شده ظرف مهلت 
 مشابه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد .
/ شماره : ۱00/ م الف 

قاسم شریفیان دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان 

دانشنامه سکه های ایران تدوین می شود



تغذیه ماه رمضان
6 نکته مهم افطاری

1 - در مــاه مبــارک رمضــان اگــر عــادت بــه خــوردن 
ــار  ــن افط ــه بی ــد فاصل ــعی کنی ــد، س ــام داری  ش
 و شــام را زیــاد کنیــد و فاصلــه بیــن شــام خــوردن 
۲ســاعت  کــم  دســت  هــم  خوابیــدن   و 

باشد.
  ۲ - از طرفــی ســعی کنیــد در ایــن دو وعــده غــذا 
را در حــدی مصــرف کنیــد کــه معــده ســنگین 

نشــود.
ــه حــدی آســان هضــم  ــد ب  3 - غــذای افطــار بای
ــم و از  ــا هض ــام، کام ــوردن ش ــا خ ــه ت ــد ک باش

ــود. ــارج ش ــده خ مع
ــه خــوردن  ــه می شــود ب ــن حــال توصی ــا ای  4 - ب
ــام  ــوردن ش ــد و از خ ــا کنی ــادل اکتف ــاری متع افط

ــد. بپرهیزی
افطــار  غــذای  شــد  گفتــه  چنان چــه   -  5  
ــحر  ــگام س ــا در هن ــد ت ــم باش ــان هض ــد آس بای
آمــاده  جدیــد  وعــده  دریافــت  بــرای   بــدن 

باشد.
 6 - بــرای ایــن منظــور انــواع آش، حلیــم، فرنــی 
 و حریره بــادام کــه بــا آرد برنــج قهــوه ای یــا عســل 
ــده  ــیرین ش ــا ش ــیره خرم ــا ش ــور ی ــیره انگ و ش
باشــد و نیــز نــان و پنیــر بــه مقــدار کــم و بــه همــراه 
 ســبزی خــوردن و مغــز گــردو و چنــد عــدد خرمــا 
و یــا یــک خوشــه انگــور رســیده و شــیرین مناســب 

ست. ا
khorasannews.com:منبع

ماه رمضان 

 دستگیری سارق موتورسیکلت  
حین سرقت 

از  »برخــوار«  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری یــک ســارق حرفــه ای موتورســیکلت 
و کشــف شــش دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی 

ــر داد.  خب
ســرهنگ علــی صادقــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: مامــوران انتظامــی 
شهرســتان »برخــوار« حیــن گشــت زنی در شــهر 
»دولت آبــاد« مشــاهده کردنــد کــه یــک نفــر 
ــک دســتگاه موتورســیکلت از  ــال ی در حــال انتق
 درب منزلــی اســت؛ بــه او مشــکوک و وارد عمــل 

شدند. 
 وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اظهــارات ضــد 
ــزل اســتعام  ــرد از صاحــب من ــن ف و نقیــض ای
بــه عمــل آمــد و مشــخص شــد ایــن فــرد 
داشــته را  موتورســیکلت  ســرقت   قصــد 

 است. 
در  ســارق  ایــن  افــزود:  صادقــی  ســرهنگ 
ســرقت  بــه  آمــده  عمــل  بــه  بازجویی هــای 
شــش دســتگاه موتورســیکلت اعتــراف کــرد کــه 

شــدند.  مخفیگاهــش کشــف  در 
ــان  ــوار در پای ــتان برخ ــی شهرس ــده انتظام فرمان
اظهــار داشــت: در ایــن خصــوص پرونــده تشــکیل 
و متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع 

قضایــی تحویــل داده شــد. 

حوادث سه شنبه 18 خرداد ماه 1395 ـــمـــاره 172 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

قال الباقر علیه السالم:
بنــی االســالم علــی خمســة اشــیاء، علــی الصلــوة و الــزکاة و الحــج 

و الصــوم و الوالیــه.
امام باقر علیه السالم فرمود:

ــج، روزه  ــاز ، زکات، ح ــر نم ــت: ب ــتوار اس ــه اس ــج پای ــر پن ــالم ب  اس
و والیت )رهبرى اسالمی(.

فروع کافی، ج 4، ص 62، ح 1
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خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار بده 
، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما ، ومرا از خواب غافالن 

-«  حدیث روز   »- -«  دعای روز اول ماه مبارک رمضان   »-

کیمیــای وطــن: مدیــر عامــل جدیــد شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر در آیینــی معارفــه 
شــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، در ایــن مراســم مهنــدس حمیدرضــا شــیروانی دســتگردی 
ــادر تخصصــی شــهرهای  ــل شــرکت م ــر عام ــر و مدی ــاون وزی ــان، مع از ســوی محســن نریم
جدیــد کشــور بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر منصــوب شــد. 
دکتــر طاهرخانــی، عضــو  هیئــت مدیــره شــهرهای جدیــد کشــور، مهنــدس غامــی،  مدیــر کل 
راه و شهرســازی اســتان و رییــس هیــت مدیــره شــهر جدیــد فوالدشــهر، ســید محســن ســجاد 
فرمانــدار شهرســتان لنجــان و مدیــران عامــل شــهرهای جدیــد مجلســی و بهارســتان و دیگــر 
مســئوالن منطقــه ای و محلــی در ایــن مراســم حضــور داشــتند. گفتنــی اســت در ایــن مراســم از 
خدمــات مجیــد نامــداری، مدیــر عامــل ســابق شــرکت عمــران بــه دلیــل تاش هــا و خدمــات 
ایشــان قدردانــی و لــوح سپاســی بــه وی اهــدا شــد. حمیدرضــا شــیروانی دســتگردی متولــد 
ســال 1347 دارای مدرک کارشناســی ارشــد معماری از دانشــگاه خوراســگان و از کارکنان ســابق 
ــار بســیاری از  شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر اســت. در کارنامــه مدیریتــی اش در کن

ــرد: ــاره ک ــل اش ــمت های ذی ــه س ــوان ب ــی می ت ــئولیت های اجرای مس
کارمند شرکت عمران فوالدشهر و عضو کمیسیون فنی و شهرسازی

معاون طرح و برنامه شرکت عمران فوالدشهر
اولین معاون فنی و شهرسازی شهرداری بهارستان

سرپرست شهرداری بهارستان در دو نوبت و در سال های متفاوت
دبیرکمیسیون عمران شورای اسامی  شهر اصفهان

شهردار بهارستان
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ادارات شهر جدید بهارستان

مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری بهارستان
مدرس دانشگاه های شهید مهاجر، شهید اشرفی اصفهانی، شیخ بهایی

ــای  ــان در پروژه ه ــتان اصفه ــهرداری های اس ــی ش ــات طراح ــازمان خدم ــراح س ــاور و ط مش
ــف در سراســر اســتان مختل

مسایل زیرساختی مسکن مهر باید هرچه سریع تر فراهم شود
ــهر  ــران ش ــرکت عم ــل ش ــر عام ــه مدی ــم و معارف ــن تکری ــان در آیی ــتان لنج ــدار شهرس فرمان
ــان  ــه ذوب آهــن، جهــت اســکان کارکن ــی تاســیس کارخان ــار کــرد: در پ ــد فوالدشــهر اظه جدی
ــا توجــه بــه رونــد روبه رشــد جمعیــت در شهرســتان لنجــان، شــهر  ایــن مجتمــع صنعتــی و ب
 فوالدشــهر بــا هــدف تغییــرات اساســی و ریشــه ای در نقــش پویــا و خودکفــا در ســطح منطقــه 
آن هــم پــس از تصویــب طــرح جامــع منطقــه اصفهــان مصــوب 1365 بــه عنــوان یــک شــهر 

ــت در  ــده جمعی ــد فزاین ــل رش ــه دلی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــه ش ــر گرفت ــد در نظ جدی
کان شــهرها و همچنیــن لــزوم برنامه ریــزی بــرای توزیــع منطقــی جمعیــت، احــداث شــهرهای 
جدیــد بــا شــیوه کنونــی در نظــام شهرســازی ایــران، فرآیندهــای نویــن و رو بــه تکامل در دســتور 
کار قــرار گرفتــه اســت، افــزود: بــر همیــن اســاس در ســال 1366 بــر اســاس مصوبــه هیئــت 
 وزیــران دولــت وقــت، فوالدشــهر بــه عنــوان شــهری جدیــد در کنــار شــهر اصفهــان شــناخته شــد 
و بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت در شهرســتان لنجــان و اســتان اصفهــان در ســال 1385 تصمیمی 
 مبنــی بــر ســاخت 3۲ هــزار واحــد مســکونی در فوالدشــهر بــه مرحله اجرا رســید. ســید محســن 
ســجاد بــا اشــاره بــه اینکــه مســایل و مشــکات مســکن مهــر بــا مســایل اســتان و حتــی کشــور 
گــره خــورده اســت، تصریــح کــرد: امــروز بــا در نظــر گرفتــن پــروژه بــزرگ مســکن مهــر جمعیت 
ــم  ــروژه عظی ــت پ ــد گف ــن رو بای ــه رو اســت؛ از ای ــش چشــمگیری روب ــا افزای ــن شــهر ب در ای
ــات  ــه حجــم عملی ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــی به شــمار می آی ــروژه ای مل ــر فوالدشــهر، پ مســکن مه
اجــرا شــده در ایــن مــکان، ایــن پــروژه پــس از مســکن مهــر پرنــد، دومیــن شــهر جدیــد کشــور 
به حســاب می آیــد و بــه ایــن جهــت بیشــترین مشــکات مربــوط بــه شــهر فوالدشــهر اســت 
ــد فوالدشــهر  کــه ایــن مشــکات ریشــه ای اســت. وی ادامــه داد: شــرکت عمــران شــهر جدی
ــران فوالدشــهر  ــگاه ســازمانی خــود در توســعه و عم ــور جای ــه فراخ ــن شــهر ب و شــهرداری ای
ــه ای در  ــت دوگان ــود مدیری ــاس می ش ــا احس ــته اند؛ ام ــی را برداش ــیاری خوب ــای بس قدم ه
ایــن شــهر وجــود دارد کــه بایــد هماهنگ تــر عمــل شــود تــا مشــکات ایــن شــهر پــرآوازه بــا 
ســرعت بیشــتری مرتفــع گــردد. فرمانــدار شهرســتان لنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه تــا بــه امــروز 
ــروژه  ــادی در مســکن مهــر کشــیده شــده اســت، ادامــه داد: کارهــای بزرگــی در پ زحمــات زی
بــزرگ مســکن مهــر فوالدشــهر انجــام گرفتــه، امــا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه 
ــه  ــا توجــه ب ــد و ب ــن مجموعــه از دســتگاه های خدمت رســان، خدمــات می خواهن ســاکنین ای
جمعیــت روز افــزون در مســکن مهــر، بایــد مســئوالن کشــوری، اســتانی و شهرســتانی دســت در 
دســت یکدیگــر دهیــم تــا بتوانیــم مســایل زیرســاختی را هرچــه ســریع تر فراهــم ســازیم و ایــن 

مهــم نیازمنــد عــزم ملــی اســت.
رفع مشکالت مسکن مهر فوالدشهر مشارکت همه جانبه را می طلبد

همچنیــن ســید محمــود میریــان، عضــو هیئــت مدیره شــرکت مــادر تخصصــی عمران شــهرهای 
جدیــد بــا اشــاره بــه اینکــه بــار ســنگین اتمــام پــروژه بــزرگ مســکن مهــر فوالدشــهر تنهــا بــا 
ــع  ــرد: رف ــار ک ــان خواهــد رســید، اظه ــه پای ــه دســتگاه های خدمــت رســان ب ــاش همه جانب ت
ــد  ــه دســتگاه ها و کســانی را کــه متعه ــر فوالدشــهر مشــارکت همه جانب مشــکات مســکن مه
ــن  ــی بی ــی و هم زبان ــا همدل ــا ب ــم تنه ــن مه ــد و ای ــتند، می طلب ــکات آن هس ــع مش ــه رف ب
ــای مســکونی مســکن  ــق می شــود. وی واحده مســئوالن دســتگاه های خدمــت رســان محق
ــه داد:  ــرد و ادام ــر 400 هــزار واحــد مســکونی اعــام ک ــغ ب ــد کشــور را بال ــر شــهرهای جدی مه
شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد در تــاش اســت تمامــی  واحدهــای مســکن 
مهــر را تکمیــل کنــد و بــه متقاضیــان تحویــل دهــد؛ امــا مطمئنــا تأمیــن زیرســاخت های آن هــا 
ــود. عضــو هیئــت مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی عمــران  نیازمنــد زمــان بیشــتری خواهــد ب
شــهرهای جدیــد اضافــه کــرد: تفــاوت بــزرگ مســکن مهــر شــهرهای جدیــد بــا ســایر واحدهــای 
ســکونتی کــه تحــت عنــوان مســکن مهــر در کشــور ســاخته می شــوند، آن اســت کــه در ســایر 
نقــاط کشــور، مســکن مهــر ســاخته شــده عمومــا نیــازی بــه تأمیــن زیرســاخت ها نداشــته اند؛ 

چــرا کــه آن هــا در نزدیکــی شــهرها و شــبکه های زیرســاختی شــهرها ســاخته می شــوند. 
ــه شــهری  وی عنــوان کــرد: امــا در شــهرهای جدیــد، شــرکت عمــران، زمیــن بکــری را بایــد ب
ــن  ــه تامی ــکونی بلک ــای مس ــاخت واحده ــا س ــان نه تنه ــن می ــه در ای ــازد ک ــدل س ــد مب جدی
فضاهــای زیربنایــی، خدماتــی، تاسیســاتی، بهداشــتی و... را نیــز بایــد فراهــم آورد کــه ایــن خــود 
بســیار حایــز اهمیــت بــوده و امــروز ایــن مســئله بــار ســنگینی را بــر دوش مــا نهــاده اســت. 
میریــان بیــان کــرد: در رونــد ســاخت مســکن مهــر اتفاقــی کــه رخ داده ایــن اســت کــه تنهــا در 

ایــن پــروژه بــزرگ واحدهــای مســکونی ســاخته شــده اند، امــا تاسیســات زیربنایــی و فضاهــای 
خدماتــی بــا تاخیــر در حــال ســاخته شــدن هســتند. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت راه و شهرســازی بــه تنهایــی متحمــل تأمیــن مســایل زیرســاختی 
مســکن مهــر گردیــده اســت، خاطرنشــان کــرد: طــی یکســال اخیــر شــرکت مــادر تخصصــی 
عمــران شــهرهای جدیــد کشــور بــا نــگاه بــه ایــن مهــم کــه صبــر کــردن بــرای ســاخته شــدن 
ــا  ــت تنه ــن امنی ــی و تامی ــای آموزش ــا، فضاه ــدارس، درمانگاه ه ــون م ــی چ ــات زیربنای خدم
ــردم  ــت م ــب رضای ــتای جل ــد، در راس ــش می ده ــر را افزای ــکن مه ــاکنین مس ــکات س  مش
و همچنیــن کاهــش مشــکات آنــان بــا قبــول تعهــد ســنگینی تامیــن ایــن مهــم را بــه عهــده 

گرفــت. 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــد ب ــره شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدی عضــو هیئــت مدی
همیشــه بــه دنبــال آن بوده ایــم تــا مشــکات واحدهــای مســکن مهــر را برطــرف کنیــم، تاکیــد 
کــرد: شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد کشــور تمــام تــاش خــود را به کار بســته 
ــر همیــن اســاس ســاخت  ــد مســایل زیرســاختی در مســکن مهــر را مهیــا ســازد و ب ــا بتوان ت
مدرســه، درمانــگاه، کانتــری، ورزشــگاه، ایجــاد فضــای ســبز را در ایــن پــروژه بــزرگ آغــاز نمــوده؛ 
امــا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه هزینــه تامیــن ایــن مســایل بســیار ســنگین 

اســت. 
ــرکت  ــت ش ــر اولوی ــکن مه ــاکنین مس ــدی س ــب رضایتمن ــه کس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب میری
مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد کشــور اســت، متذکــر شــد: مــردم نیــز بایــد بداننــد 
شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد کشــور بــه تنهایــی نمی توانــد بــا ســرعت زیــاد 
ــازد و  ــا س ــات را مهی ــه خدم ــی  این گون ــازل، تمام ــاکنین در من ــکان س ــد از اس ــه بع و بافاصل
ــا حضــور خــود ایــن  ــا ب ــط نیــز هســت ت وظیفــه دیگــر دســتگاه های خدمــات رســان و ذی رب
مهــم بــا ســرعت بیشــتری محقــق گــردد؛ چــرا کــه در شــهر فوالدشــهر بــه لحــاظ عــدم هماهنگی 
ــا  ــل ایــن واحدهــا ب ــط و خدمــات رســان متاســفانه روال ســاخت و تحوی دســتگاه های ذی رب

مشــکات متعــددی روبــه رو شــده اســت.
ــا  ــد ســاخته شــده، م ــن واحدهــا در شــهرهای جدی ــل اینکــه ای ــه دلی ــا ب ــرد: ام ــد ک وی تاکی
خــود را متعهــد می دانیــم کــه رضایــت ســاکنین ایــن پــروژه را فراهــم ســازیم و مــردم مطمئــن 
باشــند مــا در تاشــیم تمــام مشــکات آنــان را رفــع کــرده و در زمانــی کوتــاه نیــز نتایــج رفــع 
ایــن مســایل را درک خواهیــم کــرد؛ امــا آنــان نیــز بایــد بــا صبــر تحمــل و حســن نظــر بــه مــا 
یــاری رســانند تــا در فرصتــی مناســب تمامــی  ایــن مســایل مرتفــع گردنــد. عضــو هیئــت مدیــره 
شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد یــادآور شــد: رفــع مشــکات پــروژه مســکن 
ــد اداره هــای آب ــار دســتگاه های خدمــت رســان مانن ــا حضــور تمام عی ــد ب ــر فوالدشــهر بای  مه

بــرق، گاز، مخابــرات و ...انجــام شــود کــه امیــد اســت بــا تغییــر در کادر مدیریــت شــرکت عمــران 
بــا تــوان جدیــد و کمــک مجموعــه مدیریــت اســتان بتــوان رضایــت خاطــر مــردم را فراهــم کرد.

امیدواریم در 6 ماه سال، پرونده مسکن مهر بسته شود
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه مســکن مهــر فوالدشــهر نیــز 
در تامیــن زیرســاخت ها دچــار مشــکل اســت، تصریــح کــرد: نبــود زیرســاخت های مــورد نیــاز 
در پــروژه مســکن مهــر فوالدشــهر از جملــه خدمــات آب، بــرق، گاز و ... نیازمنــد توجــه جــدی 
دســتگاه های خدمــت رســان اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان اصفهــان بیــش از ۲۲0 
هــزار واحــد مســکن مهــر شــهری و روســتایی در نظــر گرفتــه شــده اســت، عنــوان کــرد: 160 هزار 
واحــد مســکن مهــر در اســتان اصفهــان اســت کــه بیــش از 33 هــزار واحــد آن در فوالدشــهر 
قــرار دارد ؛ بــا توجــه بــه مشــکات و معضاتــی کــه از گذشــته وجــود داشــت، مدیریــت در ایــن 
ــا  ــه کار بســت ت ــاش خــود را ب ــام ت ــداری تم ــد نام ــود و مجی ــه کار بســیار ســختی ب مجموع
بتوانــد ایــن مشــکات را رفــع کنــد. غامــی  بیــان کــرد: امــا متاســفانه بســیاری از دســتگاه های 
ــل  ــود عم ــی خ ــف ذات ــه وظای ــرارت ب ــن و مق ــنامه ها و قوانی ــود بخش ــم وج ــی علی رغ اجرای

ــد  ــده ای مواجــه کردن ــا معضــل بســیار پیچی ــر فوالدشــهر را ب ــه مســکن مه ــد و مجموع  نکردن
 و تمــام مســئولیت ایــن پــروژه بــزرگ بــه عهــده شــرکت عمــران قــرار گرفــت. وی شــهرداری ها 
را بــازوی توانمنــد مجموعــه مدیریــت شــهرهای جدیــد دانســت و یادآور شــد: متاســفانه در شــهر 
فوالدشــهر نتوانســته ایم هماهنگــی الزم را بیــن شــهرداری و مدیریــت مجوعــه شــرکت عمــران 
 فوالدشــهر ایجــاد کنیــم کــه علــت آن را می تــوان عــدم شــناخت مجموعــه مدیریــت از قوانیــن 
و مقــررات دانســت. امیدواریــم ایــن مهــم در شــهر فوالدشــهر محقــق شــود و بتوانیــم مســایل 
ــه  ــش از 8 مرحل ــروز بی ــه ام ــا ب ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازیم. وی ب ــع س ــات را مرتف و معض
 افتتــاح فازهــای مختلــف مســکن مهــر فوالدشــهر انجــام گرفتــه اســت، گفــت: تمــام مراحــل 
ــی از  ــفانه بعض ــه متاس ــت ک ــام گرف ــی انج ــهر در حال ــر فوالدش ــکن مه ــروژه مس ــاح پ افتت
زیرســاخت ها و مســایل روبنایــی بــه اتمــام نرســیده بــود و اگــر مــردم فریــاد اعتراضشــان بلنــد 
ــا  ــدان عمــل نشــده اند ت ــه دســتگاه های خدمــت رســان وارد می ــل آن اســت ک ــه دلی اســت ب
مســایل زیرســاختی ایــن مجموعــه مرتفــع گــردد و بســیاری از مســایل زیرســاختی و روبنایــی 
ایــن پــروژه از اعتبــارات شــرکت عمــران اجرایــی گردیــده اســت. رییــس  هیئــت مدیره شــهرهای 
جدیــد اســتان اصفهــان در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه امیدواریــم در 6 مــاه ســال پرونــده مســکن 
ــد در  ــری نیروهــای کارآمــد و توانمن ــه کار گی ــا ب ــم ب ــرد: امیدواری ــان ک ــر بســته شــود، اذع مه
 ســاختار ســازمانی شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بتوانیــم بــر مشــکات غلبــه کنیــم 
و همــواره در تــاش هســتیم تــا مشــکات مطــرح شــده توســط ســاکنین مســکن مهــر را مرتفع 

کنیــم و امیــد اســت رضایــت خاطــر مــردم هرچــه ســریع تر فراهــم شــود.
نیروی انسانی، سرمایه سازمانی است

گفتنــی اســت حمیدرضــا شــیروانی در اولیــن جلســه روز کاری خــود بــه عنــوان ریاســت شــرکت 
عمــران جلســه ای را بــا کارکنــان خــود برگــزار کــرد و در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه نیــروی 
ــروی انســانی خــود  ــرای نی ــر ســازمانی ب ــد ه ــت: بای انســانی، ســرمایه ســازمانی اســت، گف
اهمیــت ویــژه ای قایــل شــود تــا آن ســازمان بــه رشــد و شــکوفایی برســد و از تــوان و پتانســیل 
نیــروی انســانی خــود بهتریــن بهره بــرداری را بنمایــد. حمیدرضــا شــیروانی بــا بیــان اینکــه قانون 
بــرای همــه مــا فصــل الخطــاب اســت، اظهــار کــرد: همــه مــا بایــد به شــرح وظایــف خــود در هر 
مســئولیتی آگاهــی و تســلط کامــل داشــته باشــیم و قانــون را بــه عنــوان راهبــرد، فصــل الخطاب 
قــرار دهیــم. مدیــر عامــل شــرکت عمــران در ادامــه بــا دادن اطمینــان بــه کارمنــدان مبنــی بــر 
ــه امــر رفاهــی بیــان کــرد: در چهــار چــوب مقــررات شــرایط را مســاعد خواهیــم کــرد   توجــه ب
و بــرای همراهــی و همــکاری مشــترک جلســات عمومــی  و مداومــی  را بــرای بررســی موضوعات 

و مشــکات کارکنــان برگــزار خواهیــم کرد.

 )بسم هللا الرحمن الرحیم (
ســّید بــن طــاوس روایــت کــرده از حضــرت 
 امــام جعفــر صــادق و امــام موســى کاظــم 
ــى در  ــى گوی ــد م ــه فرمودن ــام ک ــا الس علیهم
ــه آخــر آن بعــد از هــر  ــا ب ــاه َرَمضــان از اّول ت م

ــه: فریض
 َالّلُهــمَّ اْرُزْقنــي َحــجَّ َبْیِتــَک اْلَحــراِم، فــي عامــى 

هــذا و َفــي کُلِّ عــاٍم
خدایــا روزیــم گــردان حــج خانــه کعبــه را در ایــن 

ســال و در هــر ســال
ــٍة، َوَســَعِة  ــَک َو عاِفَی  مــا َاْبَقْیَتنــي فــي ُیْســرٍ ِمْن

ِرْزٍق،
تــا زنــده هســتم در آســایش و تندرســتى از 

جانــب تــو و وســعت روزى
ــِة، َو  ــِف اْلکَریَم ــَک اْلمواِق ــْن ِتْل ــي ِم  و َال ُتْخِلن

ــریَفِة، ــاِهِد الشَّ اْلَمش
ــن اماکــن گرامــى و مشــاهد  و دورم مکــن از ای

شــریفه
َک َصَلواُتَک َعَلْیِه َو الِِه،  َو ِزیاَرِة َقْبرِ َنِبیِّ

 و زیــارت قبــر پیامبــرت کــه درود تــو بــر او 
و آلش باد

ْنیاَواألِخــَرِة َفکُــْن    َو فــي َجمیــِع َحواِئــِج الدُّ
لى ،

ــتیبان  ــم پش ــا و آخرت ــاى دنی ــه حاجت ه در هم
مــن بــاش

ُر ِمــَن  ــدِّ ــي َاْســَئُلَک فیمــا َتْقضــي َو ُتَق ــمَّ اِّن  َالّلُه
ــْدِر، ــِة اْلَق ــوِم فــي َلْیَل اأَلْمرِاْلَمْحُت

خدایــا از تو خواهــم در آنچه بنا هســت درباره اش 
 حکــم فرمایــى و مقــدر کنــى در آن فرمــان حتمى 

و مسلم در شب قدر
ُل،  ذي ال ُیَردُّ َوال ُیَبدَّ  ِمَن اْلَقضآِء الَّ

از آن تقدیــرى کــه برگشــت نــدارد و تغییــر 
نپذیــرد

اِج َبْیِتَک اْلَحراِم،   َاْن َتکُْتَبنى ِمْن ُحجَّ
که مرا از حاجیان خانه محترم کعبه ات ثبت

ُهُم، اْلَمْشکُورِ َسْعُیُهُم،  اْلَمْبُرورِ َحجُّ
فرمایى؛ آن حاجیانى که حجشان درست
و سعی شان مورد تقدیر و سپاس است

َعْنُهــْم  ــرِ  اْلُمکَفَّ ُذُنوُبُهــُم،  اْلَمْغُفــورِ    
ئاُتُهْم، َسیِّ

بدشــان  کارهــاى  و  آمرزیــده  گناهانشــان  و 
اســت شــده  بخشــیده 

ُر،  َواْجَعْل فیما َتْقضى و َُتَقدِّ
و قرار ده در همان قضا و تقدیراتت

 ، ِرْزقــي  َعَلــىَّ  ــَع  َوُتَوسِّ  ، ُعْمــري  ُتطیــَل  َاْن   
، ََدْینــي  و  َاماَنتــى  َعّنــي  َوُتــؤّدي 

کــه عمــر مــرا طوالنــى گردانــى و روزیــم را فــراخ 
کنــى و امانــت و قرضــم را ادا فرمایــى،

 آمیَن َربَّ اْلعاَلمیَن
اجابت فرما اى پروردگار جهانیان

ــازی  ــزی فرهنگس ــی و برنامه ری ــه هماهنگ ــن جلس اولی
مصــرف بهینــه در میــان زنــان شــاغل و خانــه دار  در محل 
خانــه فرهنــگ آب اصفهــان برگــزار شــد. آب بــه عنــوان 
عامــل بنیادیــن در توســعه و رفــاه اجتماعــی نقــش 
اساســی در تــداوم و رونــق جامعــه دارد؛ پــس مدیریــت 
آب شــرب بــه خصــوص زمانــی کــه منابــع آبــی محــدود 
ــال  ــت . اعم ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــتند از اهمی هس
مدیریــت مناســب مصــرف در منــزل  و تربیــت فرزندانــی 
ــا  ــه ارتق ــد، الزم ــی را بدانن ــت اله ــن نعم ــدر آب ای ــه ق ک
ــرف  ــت مص ــه مدیری ــوان در زمین ــی بان ــش آگاه و افزای
ــدان  ــه فرزن ــه آب اســت.طبیعتا زن بیــش از مــرد ب بهین
نزدیــک اســت و فضــای زندگــی عاطفــی خانــواده دســت 
اوســت؛ درنتیجــه انتقــال فرهنــگ جامعــه و آماده ســازی 

ــورت  ــادر ص ــط م ــی توس ــبات اجتماع ــا مناس ــودک ب ک
ــل  ــت و عام ــی تربی ــادر از ارکان اصل ــس م ــرد. پ می گی
شــکل گیری شــخصیت رفتــاری فرزنــدان محســوب 
اصلــی   ارکان  از  یکــی  کــه  آنجایــی  می شــود.از 
 فعالیت هــای خانــه فرهنــگ آب، ارتقــای ســطح آگاهــی 
درســت  اســتفاده  بــا  رابطــه  در  زنــان  دانــش  و 
هماهنگــی  جلســه  اولیــن  اســت،  شــرب  آب   از 
و برنامه ریــزی بــا مشــاور امــور بانــوان و فرمانــداری 
ــرف  ــازی مص ــدف فرهنگس ــا ه ــان ب ــتان  اصفه شهرس
بهینــه در میــان زنــان شــاغل و خانــه دار  در محــل 
ــرر  ــه مق ــن جلس ــد. در ای ــام ش ــگ آب انج ــه فرهن خان
ــوان  ــای بان ــه کانون ه ــه کلی ــگ آب ب ــه فرهن ــد خان ش
بــا جمعیتــی بالــغ بــر 6000 نفــر معرفــی شــود و از 
ظرفیــت آموزشــی خانــه فرهنــگ آب  در جهــت آمــوزش 
ــه دار در  ــوان خان ــش بان ــطح دان ــای س ــدف ارتق ــا ه و ب
ــه آب اســتفاده شــود.  ــه فرهنگســازی مصــرف بهین زمین
ــه  ــژه کلی ــی  وی ــات آموزش ــد جلس ــرر ش ــن مق همچنی
آب  فرهنــگ  خانــه  در  دســتگاه ها  بانــوان  مشــاوران 
ــگ  ــه فرهن ــی خان ــات آموزش ــود و از امکان ــکیل ش تش
ــان  ــرای کارکن ــه ب ــرف بهین ــازی مص ــت فرهنگس آب جه
دســتگاه هایی کــه متقاضــی کاس هــای آموزشــی در 
ــتند ــود هس ــازمان خ ــا س ــگ آب ی ــه فرهن ــل خان  مح

انجام پذیرد .

 ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب 
با بهره گیری از کانون های  بانوان شهرستان اصفهان

اعمال مشترک ماه مبارک رمضان 

در آیین تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر مطرح شد:

همه به کمک مسکن مهر فوالدشهر بیایند
حمیدرضا شیروانی، مدیر عامل جدید شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر شد

 جنــاب  آقــای مهنــدس حمیدرضــا شــیروانی دســتگردی  خبــر مســرت بخش انتصــاب
ــک  ــد فوالدشــهر تبری ــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدی ــوان مدی ــه عن ــی را ب   شایســته حضــرت عال
 و تهنیــت عــرض می نماییــم. از در گاه ایــزد منــان مزیــد توفیقــات شــما بــرای خدمتــی سرشــار از شــور 

و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی را مسألت داریم. 

تبریک 

روزانهم کیمیای وطن


