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را کلید زد

همافزايی

له
قا

رم
س ــه تشــکل های  ــری ب ــه رهب ــای 12 گان از توصیه ه

ــت  ــذار اس ــم و اثرگ ــیار مه ــه بس ــجویی ک دانش
»هم افزایــی تشــکل های انقالبــی دانشــگاه ها 

ــرا  ــت؛ زی ــترک« اس ــاط مش ــر نق ــه ب ــق تکی از طری
هم اکنــون دانشــجویان و تشــکل های دانشــجویی 
گرچــه فراگیــر و زیــاد هســتند، امــا از قــدرت و تــوان 
 الزم برخــوردار نیســتند و معمــوال هماهنــگ عمــل 
و حرکــت نمی کننــد؛ بــه همیــن دلیــل خاصیتــی 
بــه نوعــی  بــروز نمی کنــد و  از آن هــا  بایــد  کــه 
ــر  ــه نظ ــذا ب ــتند؛ ل ــزوا هس ــود در ان ــاس می ش احس
ــی تشــکل های دانشــجویی یکــی  مــی رســد هم افزای
ــرا  ــود؛ زی ــد ب ــش رو خواه ــات پی ــن اقدام از مهم تری
ــش  ــجویان افزای ــل دانش ــدرت عم ــق، ق ــن طری از ای
ــال  ــوند. ح ــارج می  ش ــزوا خ ــکل ها از ان ــه و تش یافت
ــا و تعریــف هم افزایــی چیســت و چــه ضرورتــی  معن
دارد؟ هم افزایــی را در فارســی بدیــن صــورت تعریــف 
ــه طــوری  ــد عامــل ب ــد: همــکاری مجــزای چن کرده ان
ــه  ــه ب ــا ک ــرات آن ه ــع اث ــا از جم ــی آن ه ــر کل ــه اث ک
صــورت مســتقل بــه دســت می آيــد، بیشــتر باشــد. در 

ضــرورت هم افزایــی نیــز می تــوان گفــت: ...
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ــس  ــگان و خوانســار در مجل ــردم شهرســتان های گلپای ــده م ــار، نماین ــدس بختی مهن
ــه آب  ــد تصفیه خان ــاخت فرآین ــی از کارگاه س ــد میدان ــی بازدی ــالمی ط ــورای اس ش
ــاخت  ــه س ــان دادن ب ــت پای ــی جه ــادی و انقالب ــت جه ــتار حرک ــگان، خواس گلپای
ایــن پــروژه شــد. در نشســتی کــه نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس 
 شــورای اســالمی، مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی وزارت نیــرو، معــاون مهندســی 
و توســعه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان و شــرکت های پیمانــکار و مشــاور ســاخت 
ــکار  ــرد پیمان ــوه عملک ــاره نح ــتند، درب ــور داش ــگان در آن حض ــه آب گلپای  تصفیه خان
 و چگونگــی پیشــرفت مراحــل ســاخت تصفیه خانــه اب گلپایــگان بحــث و تبــادل نظــر

شد. 
در ابتــدای نشســت کارشناســان پیمانــکار و مشــاور طــرح، گزارشــی از نحــوه اجــرای 
 مراحــل ســاخت تصفیه خانــه آب گلپایــگان و میــزان پیشــرفت های حاصل شــده 

در بخش های مختلف اعم از سازه ای و نصب تجهیزات ارائه کردند. 
ــورای  ــس ش ــار در مجل ــگان و خوانس ــتان های گلپای ــردم شهرس ــده م ــه نماین در ادام
اســالمی بــا بیــان ســخنانی ضمــن تشــکر از عوامــل اجرایــی ســاخت تصفیه خانــه آب 
ــگان خاطرنشــان کــرد: به جاســت کــه از زحمــات کلیــه دســت اندرکاران اجــرای  گلپای
طــرح تصفیه خانــه آب گلپایــگان از شــروع اجــرای ایــن فرآینــد تــا بــه حــال، کمــال 
ــا جدیــت  ــژه آبفــای اســتان اصفهــان کــه ب ــی را داشــته باشــم؛ به وی تشــکر و قدردان
و تعامــل بــا پیمانــکار توانســته اســت بــا وجــود مشــکالت مالــی در پیشــبرد اجــرای 
ایــن طــرح اثــر مثبــت داشــته باشــد و همچنیــن آبفــای منطقــه شهرســتان گلپایــگان 

کــه در ایــن راســتا تمــام تــوان و تــالش خــود را بــه کار گرفتــه اســت. مهنــدس بختیــار 
در ادامــه بــا اشــاره بــه گــزارش ارائه شــده خواســتار حرکــت جهــادی از ســوی پیمانــکار 
شــد و طــی بیــان مطالبــی افــزود: از پیمانــکار ایــن طــرح بــزرگ انتظــار مــی رود بــا 
تمــام قــوا و بــا بــه کار گرفتــن همــه تــوان خــود بــا حرکــت جهــادی و انقالبــی، ایــن 
ــا شــاهد تحقــق یکــی از آرزوهــای  ــه ســرانجام برســاند ت طــرح را در اســرع وقــت ب
ــاز  ــگان از دیرب ــردم شهرســتان گلپای ــه باشــیم. بی شــک م ــن خط ــردم ای ــه م دیرین
ــردم  ــن آرزوی م ــوان ای ــد و می ت ــت بوده ان ــا کیفی  خواســتار اســتفاده از آب شــرب ب

را با حرکت جهادی در کوتاه ترین زمان ممکن محقق ساخت. 
ــاخت  ــان کار س ــت پای ــده جه ــدی تعیین ش ــه زمان بن ــه برنام ــاره ب ــا اش ــار ب بختی
ــدی  ــه زمان بن ــه برنام ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــه آب خاطرنش ــد تصفی ــل فرآین مراح
ــردن  ــه ک ــرایط الزم و اضاف ــردن ش ــا ک ــا مهی ــم ب ــار داری ــکار انتظ ــده از پیمان اعالم ش
شــیفت های کاری ظــرف مــدت ده روز فرآینــد تصفیــه آب را آمــاده بهره بــرداری 
ــرداری رســمی توســط  ــاده بهره ب ــن طــرح آم ــده ای ــاه آین ــا یک م ــد و  ت آزمایشــی کن
ــی  ــان مطالب ــا بی ــرح ب ــن ط ــاح ای ــوص افتت ــود. وی درخص ــوری ش ــئوالن کش مس
ــرای  ــور ب ــت جمه ــرم ریاس ــاون اول محت ــور مع ــت حض ــای الزم جه ــت: رایزنی ه گف
افتتــاح طــرح در حــال انجــام اســت. گفتنــی اســت طــرح ســاخت فرآینــدی 
تصفیه خانــه آب گلپایــگان طــی برنامــه سه ســاله از اردیبهشــت ماه ســال 1391 
 آغــاز شــد؛ ولــی بــه دلیــل وجــود پــاره ای از مشــکالت اجــرای طــرح تاکنــون ادامــه 

دارد. 

نماینده مجلس شورای اسالمی شهرستان در بازدید از تصفیه خانه آب گلپایگان: 
با حرکت جهادی و انقالبی می توان هر چه سریع تر تصفیه خانه آب گلپایگان را به بهره برداری رساند

در نشســت مشــاور عالــی مدیــر عامــل و مجــری طــرح بازســازی شــبکه فرســوده 
ــن  ــز تأمی ــر تجهی ــران دفات ــا مدی ــس خارجــی ب ــق فاینان ــان از طری فاضــالب اصفه
منابــع مالــی غــرب و مرکــز کشــور آبفــای شــهری همــدان، ایــالم، مرکــزی، لرســتان 
ــر  ــان 3600 کیلومت ــهر اصفه ــالب ش ــبکه فاض ــول ش ــت: ط ــان گف ــی قبادی  مجتب
ــه فاضــالب اســت. تاکنــون 349 هــزار و 266 فقــره انشــعاب  و دارای 4 تصفیه خان
فاضــالب در شــهر اصفهــان واگــذار شــده اســت؛ بــه طــوری کــه 92 درصــد جمعیــت 

شــهر اصفهــان تحــت پوشــش خدمــات شــبکه فاضــالب قــرار دارنــد.
ــودگی آن  ــان فرس ــالب اصفه ــبکه فاض ــرن از ش ــش از نیم ق ــت بی ــزود: قدم  وی اف
ــوع  ــه وق ــر ب ــر منج ــال های اخی ــئله در س ــن مس ــت و ای ــته اس ــراه داش ــه هم را ب
حــوادث متعــددی در نقــاط مختلــف اصفهــان شــد؛ بــه عنــوان مثــال در ســال 75 
ــال  ــش از 40 س ــه بی ــتاق ک ــان مش ــی خیاب ــور اصل ــه در کلکت ــوع حادث ــاهد وق ش
ــل  ــه دلی ــتاق ب ــان مش ــمتی از خیاب ــه قس ــن حادث ــم؛ در ای ــت، بودی ــت داش قدم
ــالش بســیاری  ــا ت ــه خوشــبختانه ب ــرد ک ــزش ک ــور ری ــه کلکت  خوردگــی ســقف لول

از همکاران این حادثه مهار شد.
قبادیــان بــه وقــوع حــوادث شــبکه فاضــالب در ســال های اخیــر در شــهر اصفهــان 
اشــاره کــرد و خاطرنشــان ســاخت: در ســال 83 حادثــه شــبکه فاضــالب در خیابــان 
نظــر غربــی، در ســال 86 خیابــان بزرگمهــر، در ســال 88 میــدان انقــالب، ســال 92 
خیابــان میــر و در ســال 94 شــاهد وقــوع حادثــه شــبکه فاضــالب در خیابــان نظــر 

غربــی بودیــم.
مشــاور عالــی مدیــر عامــل تأمیــن منابــع مالــی بازســازی شــبکه فرســوده فاضــالب 
ــه  ــرد: مصوب ــح ک ــوان و تصری ــی عن ــس خارج ــرارداد فاینان ــب ق ــان را در قال اصفه

هیئــت دولــت در ســال 86، تخصیــص 200 میلیــون یــورو بــوده اســت.
قبادیــان بــه ابــالغ 50 میلیــون یــورو در ســال 86 بــه منظــور اجــرای فــاز اول ایــن 
پــروژه پرداخــت و بیــان داشــت: اخــذ مجــوز اولیــه شــورای اقتصــاد در ســال 88 
ــس  ــق فاینان ــروژه از طری ــن پ ــی ای ــع مال ــد مناب ــد 85 درص ــرر ش ــل و مق حاص

ــن شــود. ــی تأمی ــع داخل خارجــی و 15 درصــد از مناب

 BCEGI  - وی بــا بیــان اینکــه پــس از عقــد قــرارداد بــا کنسرســیوم ژرف کار جــم
ــاز  ــان آغ ــهر اصفه ــالب ش ــوده فاض ــبکه فرس ــازی ش ــات بازس ــد عملی ــرر گردی مق
 شــود، گفــت: قــرار بــر ایــن شــد 290 کیلومتــر شست وشــو و رســوب برداری 
و انجــام عملیــات CCTV اقطــار 500 میلیمتــر و باالتــر، 6 کیلومتــر لوله رانــی 
ــنج ــدد باران س ــب 10 ع ــنجی و نص ــی س ــه دب ــر، 40 نقط ــار 1000 و 1200 میلیمت  اقط

تله متــری اطالعــات هیدرولیکــی شــبکه، 25 کیلومتــر تعمیــر و بازســازی بــه 
ــد. ــه باش ــدون ترانش ــای ب روش ه

مجــری طــرح بازســازی شــبکه فرســوده فاضــالب اصفهــان گفــت: تاکنــون تجهیــز 
کارگاه مرکــزی، نقشــه برداری از وضعیــت شــبکه فاضــالب، ارســال اطالعــات مکانــی 

و تهیــه نقشــه GIS انجــام گرفــت.
ــازی  ــردم، بازس ــدی م ــش رضایتمن ــروژه را افزای ــن پ ــرای ای ــدف از اج ــان ه قبادی
ــگیری  ــبکه، پیش ــی ش ــت هیدرولیک ــش ظرفی ــبکه، افزای ــی از ش ــازی بخش و نوس
ــت  ــی و در نهای ــع شــبکه اصل ــات جام ــه اطالع ــی شــبکه، تهی ــوع حــوادث آت از وق
 و مهم تــر از همــه ایــن مــوارد، انتقــال دانــش فنــی و تکنولــوژی بــه کشــور 

برشمرد. 

 آغاز فاز اول بازسازی شبکه فاضالب اصفهان
 از محل فاینانس خارجی با اعتبار 3۶۸ میلیون یوان چین

کرد: کیمیایوطنبررسی
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هم افزایی           
ادامه از صفحه یک: 

دانشــجویی  تشــکل های  در  هم افزایــی  ایجــاد 
می توانــد بــه توزیــع همگــون و هماهنــگ بــار 
 فعالیت هــا کمــک کنــد و تعادل بخشــی آن هــا 
را افزایــش دهــد کــه ایــن تقســیم کار و فعالیــت از 
مــوازی کاری و ناهماهنگــی جلوگیــری خواهــد کــرد 
و از پتانســیل ها بــه خوبــی اســتفاده خواهــد شــد و 
ایــن خــود مانــع از دلزدگــی اعضــا و شکســت های 
ــاری  ــا ایجــاد هماهنگــی و ی ــی می شــود. ب احتمال
گرفتــن از مزایــای هم افزایــی از بــروز بحران هــا 
ــا  ــتم ب ــه سیس ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــری خواه جلوگی
مدیریتــی واحــد بــه پیــش مــی رود، در واقــع بــازده 
تشــکل ها افزایــش پیــدا می کنــد، از تشــتت در 
جلوگیــری  مختلــف  دانشــگاه های  و  بخش هــا 
 می شــود و تــوان تشــکل ها را دو صــد چنــدان 

می نماید.
ــر  ــر هم افزایــی از طریــق تکیــه ب توصیــه رهبــری ب
ــاط مشــترکی  ــد نق ــه بای ــاط مشــترک اســت ک نق
ــم  ــم ه ــه ک ــت - ک ــول تشکل هاس ــورد قب ــه م ک
ــه  ــا تکی نیســت - شناســایی و لیســت شــوند و ب
ــند  ــق بخش ــی را تحق ــر هم افزای ــاط، ام ــر آن نق  ب
و قــدرت فــوق تصــور تشــکل ها را نمایــان ســازند تــا 
 از ایــن طریــق بتواننــد خدمــات فرهنگــی، سیاســی

ــی  ــه خوب ــود را ب ــی خ ــادی و مل ــی، اقتص اجتماع
ــر  ــا دیگ ــت اینج ــی اس ــانند. بدیه ــام رس ــه انج ب
بــود. چنانچــه رهبــر  جــای اختــاف نخواهــد 
ــه کشــمکش  ــد ب ــد: اختافــات نبای معظــم فرمودن
ــه ای  ــه گون ــی ب ــکل های انقاب ــود و تش ــل ش تبدی
عمــل کننــد کــه رواداری و تحمــل مخالــف در 

محیط هــای دانشــگاهی جــا بیفتــد.
ــدازه  ــه ان ــی ب ــهم مهلک ــچ س ــه هی ــت ک ــد گف بای
خودشــیفتگی  و  خودبزرگ بینــی  و   تفرقــه 
و  عیب جویــی  و  تــک روی  و  خودپســندی  و 
ــور  ــوذ و حض ــاز نف ــکیاتی، زمینه س ــوءظن تش س
دشــمن در دانشــگاه ها نبــوده و نیســت. اینجاســت 
کــه تشــکل ها بایــد تیزبینی و فراســت و هوشــیاری 
ــر  ــای  همدیگ ــرج داده و عیب ه ــه خ ــرت ب و بصی
ــت ها و  ــد و نشس ــت و مفی ــای مثب ــا ارتباط ه را ب
هم اندیشــی ها و صبوری هــا، کــم و نیــروی عظیــم 
خــود را در مســیر هــدف متمرکــز کننــد و ایــن 
امــری کــه سال هاســت مــورد غفلــت واقــع شــده 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــد. گرچ ــا نماین را احی
ــته اند؛  ــد داش ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــز ب ــته نی گذش
ایشــان در 19 مــرداد مــاه 1390 فرمودنــد: »... یــک 
توصیــه  دیگــر مــا هــم ایــن اســت کــه تشــکل هاى 
و  همــکارى  و  همفکــرى  هــم  بــا  دانشــجویى 
ــم  ــن نمی خواه ــاال م ــد. ح ــان بدهن ــى نش همدل
یــک چیــزى را حتمــا یــک پیشــنهاد قطعــى بکنــم، 
ــا یــک مجمــع  ــه نظــر آدم می رســد کــه مث امــا ب
هماهنگ کننــده اى بیــن ایــن تشــکل ها وجــود 
 داشــته باشــد تــا تشــکل ها هم جهــت پیــش 

بروند.
هــم  بــا  تقریبــا  کلــى  جهت هــاى  ...البتــه 
ــم  ــم ه ــت. نمی خواهی ــوب اس ــت، خ ــان اس یکس
ــه  ــى ک ــا مختصات ــکل ها ب ــن تش ــه ای ــم ک بگویی
ــه  ــات را هم ــن مختص ــد ای ــد، بای ــدام دارن ــر ک ه
ــوع و مختصــات گوناگــون  ــه، تن ــد؛ ن یک کاســه کنن
در  منتهــا  نــدارد؛  ایــرادى  هیــچ  تشــکل ها  در 
جهتگیرى هــا، در پیشــرفت بــه ســمت اهــداف 
انقــاب، یــک هماهنگــى انجــام بگیــرد تــا بتوانیــد 

ــد...« ــذارى کنی ــط دانشــجویى اثرگ ــر محی ب

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 دو جبهه درگیر در جنگ نرم 
و پنج نکته مهم                                              

                               
  مشــاجرات و خصومــت میــان 

استاد دانشگاه
جواد قاسمی 

در  باطــل  و  حــق  جبهــه  دو 
بــه  و  گفتمــان  دو  قالــب 
صــورت جنــگ روانــی همــواره در جریــان اســت. 
شکســت و پیــروزی هــم بــه عنــوان یــک امــر معمولــی 
ــَک  ــه دســت می شــود: » ِتْل ــروه دســت ب ــان دو گ می
ذیــَن آَمُنــوا  ــُه الَّ ــامُ  ُنداِوُلهــا َبْیــَن النَّــاِس َو لَِیْعَلــَم اللَّ اْلَیَّ
الِمیــَن« )آل  ــُه ال ُیِحــبُّ الظَّ ِخــَذ ِمْنکـُـْم ُشــَهداَء َو اللَّ َو َیتَّ
عمــران:140(؛ ایــن روزها)ِى شکســت و پیــروزى( را در 
میــان مــردم ]دســت بــه دســت [ مى گردانیــم؛ و 
ــه  ــانى را ک ــدا کس ــه خ ــت ک ــر آن اس ــه خاط ــن( ب )ای
ایمــان آورده انــد، معلــوم بــدارد )و شــناخته شــوند(؛ و 
ــتمکاران  ــدا س ــرد. و خ ــى برگی ــما، گواهان ــان ش  از می

را دوست نمى دارد.
ــت  ــق در اقلی ــه ح ــه جبه ــد ک ــن گمانن ــر ای ــی ب  برخ
و بــا امکاناتــی انــدک بــا جبهــه قــوی باطــل کــه 
ــا  ــود؛ ام ــه رو می ش ــت، روب ــیار اس ــات بس دارای امکان
ــان  ــه جه ــم ک ــه درمی یابی ــق و عارفان ــی دقی ــا نگاه ب
جبهــه خدمــت  در  الهــی  جنــود  همــه  و   هســتی 

ــر  ــه در اث ــم ک ــخ بســیار شــاهد بوده ای ــد. در تاری  حقن
ــودات  ــا، موج ــا و اولی ــروی از انبی ــوا و پی ــان و تق ایم
ــی  ــای غیب ــی و امداده ــل طبیع ــام هســتی و عوام نظ
ــاورای  ــده اند و در م ــق ش ــه ح ــروزی جبه ــب پی موج
ــوده  ــان ب ــع مؤمن ــواره مداف ــد هم ــا خداون ــه این ه هم

اســت.
در مقابــل، گروه هــای جنــگ نــرم جبهــه باطــل عبارتنــد 
ــان  ــی همچــون یهودی ــای شــیطانی و طاغوت از: گروه ه
تحریفگــر و منافقــان تزویرگــر، کافــران، مشــرکان 
ــتکبران  ــرمایه داران و مس ــرف، س ــأ و مت ــای م  گروه ه
ــِى  ــوَن ف ــوْا ُیَقاِتُل ــَن َءاَمُن ِذی ــر: »الَّ ــور مختص ــه ط و ب
ــِبیِل  ــِى َس ــوَن ف ــُروْا ُیَقاِتُل ــَن کََف ِذی ــِه  َو الَّ ــِبیِل اللَّ َس

اُغــوِت«. )نســاء: 76( الطَّ
ــم  ــا ه ــه رودررو ب ــل ک ــق و باط ــه ح ــروزه دو جبه ام
درگیــر هســتند، عبارتنــد: از یــک ســو جبهــه مقاومــت؛ 
ــا  ــه و ب ــا مظلومان ــه متحــد و منســجم، ام ــه ای ک جبه
امکانــات انــدک در مناطــق مختلــف جهــان یمــن 
ــمیر  ــراق، کش ــطین، ع ــوریه، فلس ــان، س ــن، لبن  بحری
ــرد  ــال نب ــامی  در ح ــوری اس ــت جمه ــا محوری  و ... ب
و ایثــار و فــداکاری در راه خــدا هســتند و از ســوی 
ــت ها  ــان، صهیونیس ــای زم ــا و قارون ه ــر فرعون ه دیگ
ســال   تــا  هســتند کــه  ناتــو  عضــو  و کشــورهای 
2015 تعــداد آن هــا بــه 29 کشــور رســیده اســت؛ 
اروپایــی و  آمریــکا، کشــورهای  کشــورهایی ماننــد 
و  مــزدوران  همچنیــن  و  منطقــه  در  مزدورانشــان 
 حامیــان آن هــا در داخــل کــه در راه شــیطان و طاغــوت

 می جنگند.
پنج نکته مهم: 

1-دو جبهــه حــق و باطــل و به ویــژه دشــمن را بــه 
ــیم.  ــی بشناس خوب

ــر را ســرلوحه  ــاد کبی ــه حــق پیوســته و جه ــه جبه 2-ب
زندگــی قــرار دهیــم. 

جبهــه  نــدارد.  ســومی  وجــود  جبهــه  بدانیــم   -3
باطــل  بی طرف هــا همــان جبهــه  یــا  بی تفاوت هــا 

ــت  اس
ــق  ــه ح ــاع از جبه ــتمرار در دف ــدم و اس ــات ق 4-  ثب
ــنجش و ارزش  ــار س ــی معی ــرایط بحران ــژه  در ش به وی

ــادی. ــی و ع ــه در شــرایط معمول اســت، ن
5-اعتقــاد قلبــی بــه پیــروزی قطعــی و نهایــی جبهــه 
ــان  ــای مؤمن ــل از ویژگی ه ــه باط ــودی جبه ــق و ناب ح

ــق اســت. و مــن هللا التوفی

یادداشت

تا پایان ماه جاری الیحه بانکداری 
بدون ربا به مجلس می رود

 رئیــس بانــک مرکــزی از ارســال دو الیحــه قانونــی
ــا و بانــک مرکــزی جمهــوری  ــدون رب بانکــداری ب
ــام  ــول نظ ــرح تح ــتای ط ــران در راس ــامی  ای اس
ــا  ــامی  ت ــورای اس ــس ش ــه مجل ــور ب ــی کش بانک

ــر داد. ــاه خب ــان مردادم پای
 ولــی هللا ســیف در گفت وگــو با خبرنــگار خبرگزاری 
برنامه ریزی هــای  درخصــوص  ملــت  خانــه 
ــام بانکــی کشــور  ــرای تحــول در نظ انجام شــده ب
گفــت: دو الیحــه بــا عنــوان الیحــه قانونــی بانــک 
ــداری  ــران و بانک ــامی  ای ــوری اس ــزی جمه مرک
بــدون ربــا در حــال آماده ســازی اســت و در 
 صــورت تصویــب در دولــت بــه مجلــس ارائــه 

خواهد شد.
رئیــس بانــک مرکــزی ادامــه داد: پیش بینــی 
می شــود کــه لوایــح بانکــداری بــدون ربــا و الیحــه 
ــامی  ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــه بان ــوط ب مرب
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــاه ب ــان مردادم ــا پای ــران ت  ای

ــود. ش
وی درخصــوص طــرح تحــول نظــام بانکــی کشــور 
ــه ای  ــی، برنام ــام بانک ــول نظ ــرح تح ــت: ط گف
بــرای اصــاح نظــام بانکــی اســت و لوایــح مطــرح 
در زمینــه بانکــداری در راســتای طــرح تحــول 

نظــام بانکــی اســت.
سیف،تشــریح کــرد: الیحــه قانــون بانکــداری 
ایــران همــان الیحــه مربــوط بــه بانکــداری بــدون 

ــا اســت. رب
رئیــس بانــک مرکــزی افــزود: بایــد فضــای 
اقتصــادی و سیاســت های ارزی بــه نحــوی باشــد 
ــر اســاس واقعیت هــای اقتصــادی  کــه نــرخ ارز ب

ــود. ــن ش ــق داده و تعیی تطبی

خبر الیحه قانون جامع رسانه ای 
در انتظار تصویب

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی  دربــاره مجلــس 
ــا انتقــاد از دوره  و کمیســیون فرهنگــی مجلــس ب
گذشــته و تذکــرات فــراوان  آن گفــت: امســال 
ــبت  ــی نس ــیون فرهنگ ــت کمیس ــوع وضعی مجم
مجلــس  ترکیــب  اســت.  بهتــر   بــه گذشــته 

و کمیسیون تغییر کرده. 
در دوره قبــل مجلــس هــر روز کــه از خــواب 
بیــدار می شــدیم، نماینــدگان تذکــر می دادنــد؛ 
تذکــر  صــورت  ایــن  بــه  دوره  ایــن  در  امــا 
فرهنگــی  کمیســیون  و  مجلــس  نمی دهنــد. 
مــا کمــک  فرهنگــی  فعالیت هــای  بــه  بایــد 
امیدواریــم  شــود.  تصویــب  لوایــح  تــا  کننــد 
 الیحــه حمایــت از مالکیــت معنــوی تصویــب 

شود.
الیحــه  مطبوعــات  حــوزه  در  اضافــه کــرد:  او 
جدیــدی را نوشــتیم کــه در دولــت در دســت 
شــود.  مصــوب  امیدواریــم  و  اســت  بررســی 
الیحــه قانــون جامــع رســانه ای بــه مجلــس 
ــا  ــود. لغزش ه ــب ش ــم تصوی ــی رود و امیدواری م
یافتــه  کاهــش  نابجــا  خرده گیری هــای   و 
و تذکــرات کمیســیون فرهنگــی در ایــن دوره بهتــر 

از قبــل اســت.
ــردم  ــتی م ــامی، آش ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــا ســینما، فــروش بیــش از 60 میلیــارد تومانــی  ب
ســینما فقــط در ســه مــاه نخســت ســال، چــاپ 
ــاپ  ــاب چ ــوان کت ــزار عن ــش از 90 ه ــار بی و انتش
جدیــد در دو ســال گذشــته، کاهــش فرآینــد 
مانــدن  نوبــت  در  فاصلــه  تقلیــل  و  مجوزهــا 
دریافــت مجــوز نشــریه را بــه کمتــر از ســه مــاه از 
ــه  ــن وزارتخان ــای ای ــا و فعالیت ه ــه تاش ه جمل

ــرد. ــوان ک عن

خبر

ــده  ــت: نماین ــی  گف ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س  س
در  اتمــی   انــرژی  بین المللــی  آژانــس  در  ایــران 
ــدت  ــه بلندم ــه برنام ــناد محرمان ــه درز اس ــش ب واکن
هســته ای ایــران یادداشــت اعتراضــی بــه آژانــس ارائــه 

می کنــد.
بــا  گفت وگــو  در  یکشــنبه  روز  کمالونــدی  بهــروز 
ــی از  ــای بخش ــاره افش ــا درب ــی ایرن ــگار سیاس خبرن
برنامــه بلندمــدت هســته ای جمهــوری اســامی  ایــران 
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــر ش ــیتدپرس منتش ــه در آسوش ک
بخش هایــی منتشــر شــده کــه محرمانــه بــوده و قــرار 
ــه از  ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــد. تلق ــه بمان ــوده محرمان ب

ــت. ــرده اس ــس درز ک آژان
روز گذشــته هــم علی اکبــر صالحــی، رئیــس ســازمان 
انــرژی اتمــی  در یــک گفت وگــوی خبــری گفــت: مــا از 
آژانــس خواســته ایم کــه ایــن برنامــه محرمانــه بمانــد 
ــع  ــد از آن مطل ــگان بخواهن ــه هم ــدارد ک ــی ن و دلیل
شــوند؛ البتــه توافــق کردیــم کــه ایــن برنامــه بــه شــکل 
ــه محرمانــه بــه اطــاع کمیســیون مشــترک مرتبــط  ــد محرمان ــه بای ــود ک ــانده ش ــم رس ــام ه ــا برج و محفوظ بماند. ب

بــه گفتــه صالحــی آن طــور کــه آسوشــیتدپرس اعــام 
ــه  ــن برنام ــک دیپلمــات، بخشــی از ای ــرده اســت ی  ک
ــید  ــرده باش ــت ک ــر دق ــه اگ ــت ک ــرده اس ــام ک را اع
گفتــه اســت »قابــل قبــول نیســت کــه ایرانی هــا پــس 
ــد«  ــاره اوج بگیرن از ســال دهــم از اجــرای برجــام یکب

کــه جنبــه مثبــت داشــت.
وی تصریــح کــرد: قصــد نداریــم خودمــان ایــن برنامــه 
را اعــام کنیــم. اگــر خودشــان اعــام کردنــد، اوال خلــف 
وعــده اســت و دیگــر اینکــه بــا انتشــار آن، مــردم مــا 
مطلــع می شــوند مــا چــه پیش بینی هــای درســت 
و مناســبی بــرای توســعه صنعــت هســته ای کشــورمان 

داشــته ایم.
عضــو  گذشــته  روز  اســت کــه  حالــی  در  ایــن   
هیئت رئیســه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــدام  ــری از اق ــرای جلوگی ــت: ب ــس گف ــی مجل خارج
آژانــس و طرف هــای غربــی در انتشــار اســناد محرمانــه 
ایــران، بایــد اقدامــات امنیتــی جــدی صــورت بگیــرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی  مطرح کرد:

اعتراض ایران به درز اسناد محرمانه هسته ای 

ــان  ــگ و ارشــاد اســامی  اســتان اصفه ــر کل فرهن مدی
مظاهــری  آیــت هللا   نکوداشــت  کنگــره  برگــزاری   از 
مرجــع عالی قــدر جهــان تشــیع در هفتــه وحــدت و روز 

اخــاق و مهــرورزی در اصفهــان خبــر داد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اصفهــان  اســتان  اســامی   ارشــاد  و  فرهنــگ   اداره 
ــه کنگــره  ــا اشــاره ب ــی ب حجت االســام حبیب رضــا ارزان
نکوداشــت آیــت هللا   مظاهــری گفــت: آیــت هللا  مظاهــری 
ــه،  ــا وی را یافت ــودن ب ــق معاصــر ب ــا توفی ــه نســل م ک
امــروزه یکــی از برجســته ترین علمــای اخاقــی شــیعه 
ــی در  ــی  و پژوهش ــای علم ــور فعالیت ه ــه مح ــت ک اس

حــوزه اخــاق اســت.
ــن مرجــع  ــه منظــور شخصیت شناســی ای ــزود: ب وی اف
عالمانــه  آثــار  در  پژوهــش  همچنیــن  و   عالی قــدر 
و پربهــای وی، به ویــژه در حــوزه اخــاق، وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی، انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی 
کشــور و دفتــر تبلیغــات اســامی  حــوزه علمیــه قــم بــا 
همــکاری نهادهــا و مراکــز علمــی  حــوزوی و دانشــگاهی 
ــد  ــر دارن ــوزه در نظ ــن ح ــان ای ــگران و عالم و پژوهش
کنگــره نکوداشــت  آیــت هللا  مظاهــری را در اصفهــان 
برگــزار کننــد. مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
 اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: کنگــره بررســی 
ــار وی  ــی از آث ــن رونمای ــه و همچنی ــخصیت، اندیش ش
ــدت  ــه وح ــا هفت ــان ب ــاری همزم ــال ج ــاه س  25 آذرم
و مصــادف بــا روز اخــاق و مهــرورزی برگــزار می شــود.
ــری ــت هللا  مظاه ــت آی ــره نکوداش ــتاد کنگ ــس س  رئی
در پایــان بیــان داشــت: ایــن کنگــره بــا هــدف پرداختــن 
بــه جایــگاه علمــی  و اخاقــی ایــن مرجــع تقلیــد 
 و آشــنایی هــر چــه بیشــتر نســل جــوان بــا آثــار 
و پژوهش هــای عالمانــه وی در حــوزه اخــاق، انــس بــا 
قــرآن و توجــه بــه مــردم، تربیــت و پــرورش شــاگردان 

فاضــل و برجســته دانشــمند برگــزار خواهــد شــد.

ــور از  ــی کش ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــس کمیس رئی
جمهــوری  ریاســت  انتخاباتــی  ســتادهای   تشــکیل 

و شورای شهر و روستا از دی ماه خبر داد.
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  کولیونــد  محمدجــواد 
ــتادهای  ــه س ــام اینک ــا اع ــت ب ــه مل ــزاری خان خبرگ
انتخاباتــی از نیمــه دوم ســال جــاری تشــکیل و فعــال 
برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  گفــت:  می شــوند، 
از دی مــاه  احتمــاال  ایــن ســتادها  صــورت گرفتــه، 

امســال فعالیــت خــود را آغــاز می کننــد.
نماینــده مــردم کــرج و آســارا در مجلــس شــورای 
ــال  ــه احتم ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب اســامی ادام
ــور  ــنهاد وزارت کش ــان، پیش ــورای نگهب ــاد ش ــیار زی  بس
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  برگــزاری  بــرای   را 
ــال  ــت ماه س ــتا در 29 اردیبهش ــهر و روس ــورای ش و ش
ــد ســتادهای  ــا بای ــن رو طبیعت ــد، از ای ــول می کن 96 قب

ــه کار کنــد. انتخاباتــی در دی مــاه آغــاز ب
وی گفــت: بــر اســاس قانــون، برگــزاری هــر انتخابــات 
ــام  ــان ثبت ن ــی از زم ــت؛ یعن ــمار اس ــک روزش دارای ی
ــدارک  ــه م ــیدگی ب ــد رس ــی مانن ــا، موضوعات کاندیداه
عــدم صاحیت هــا  پیگیــری   بررســی صاحیت هــا، 
و اعتراضــات مطروحــه در دســتور کار قــرار دارد؛ بنابرایــن 

تشــکیل ســتادهای انتخاباتــی از دی مــاه ســال جــاری 
بــرای پیگیــری همیــن مســائل اســت.

کولیونــد ادامــه داد: خوشــبختانه بــا آغــاز مجلــس 
داخلــی کشــور  امــور  و  دهــم، کمیســیون شــوراها 
مجلــس تعامــل مناســب و گســترده ای را بــا وزارت 
ــات پیــش روی  ــرای انتخاب ــان ب کشــور و شــورای نگهب
ــاز  ــتا آغ ــهر و روس ــوراهای ش ــوری و ش ــت جمه ریاس
کــرده و قطعــا ایــن تعامــات آثــار مثبتــی را بــه دنبــال 

دارد. 

در هفته وحدت و روز اخالق و مهرورزی بر گزار می شود
 کنگره نکوداشت آیت هللا العظمی  مظاهری 

کولیوندخبر داد:

تشکیل ستادهای انتخاباتی از دی ماه 

»بخشــی از شــرط بندی آقــای اوبامــا در امضــای 
توافــق هســته ای ایــن بــوده اســت کــه جوانــان ایــران 
ــی  ــی کنون ــرای مذهب ــئوالن بنیادگ ــر از مس میانه روت

ــود؛ امــا...« خواهنــد ب
بــه گــزارش ســرویس سیاســی جام نیـــوز، روزنامــه 
در   )WSJ( ژورنــال«  اســتریت  »وال   آمریکایــی 
گزارشــی تحــت عنــوان »تهــران کودکانــش را آمــوزش 
می دهــد«، ضمــن بررســی متــون درســی ســال های 
اول تــا دوازدهــم تحصیلــی دانش آمــوزان ایرانــی 
میانه روشــدن  روی  اوبامــا  کــه  می کنــد  عنــوان 
جوانــان ایرانــی حســاب بــاز کــرده اســت؛ امــا ایــن 

ــد داد. ــاق رخ نخواه اتف
اینکــه  ادعــای  ایــن گــزارش ضمــن  ابتــدای  در 
ــوری  ــران، ارزش هــای دیکتات  »کتاب هــای درســی ای
اســت:  آمــده  می دهــد«،  آمــوزش  را  نفــرت  و 
ــته ای  ــق هس ــای تواف ــی  محدودیت ه ــا تمام »تقریب
پرزیدنــت اوبامــا بــا ایــران پــس از 15 ســال منقضــی 
خواهــد شــد. پــس ایــن موضــوع ارزش بررســی دارد 
ــاره رســالت کشورشــان  ــران درب ــده ای ــه نســل آین  ک

در جهان چه چیز می آموزند.
ــه  ــک مؤسس ــوی ی ــده از س ــد ارائه ش ــزارش جدی گ
ــغالی[  ــدس اش ــلیم ]ق ــتقر در اورش ــی مس تحقیقات
کــه بــه بررســی مفــاد کتــب درســی کشــورهای 
ــی در  ــدگاه خوب ــردازد، دی ــه می پ ــر خاورمیان سراس

ــد.« ــا می ده ــه م ــه ب ــن رابط ای
ایــن روزنامــه آمریکایــی در ادامــه ضمــن اســتناد بــه 
دانش آمــوزان  از کتاب هــای درســی  بخش هایــی 
ایرانــی آورده اســت: »در کتــاب اجتماعــی پایــه نهــم 
 دانش آمــوزان ایــران آمــده اســت: »مــا همــه مطیــع 
ــر  ــان رهب ــه هم ــتیم« ک ــه هس ــت فقی ــرو والی و پی

ــت. ــه ای اس ــت هللا[ خامن ــران ]آی ــی ای عال
ــه  ــوط ب ــه ســوم در بخــش مرب ــی پای ــاب دین در کت
پاکیزگــی ]طهــارت[ تصویــری از کــودکان ایرانــی 
لکــه  یــک  از  شــده کــه  نمایــش گذاشــته  بــه 
ــر آن نقــش بســته اســت ــه ســتاره داود ب ــف ک  کثی

می گریزد.
کــودکان  نیــز  پنجــم  پایــه  کتاب هــای  از  یکــی 
فلســطینی را بــه تصویــر کشــیده اســت کــه بــا 
اســرائیلی  ســربازهای  بــه  تیرکمــان  و  ســنگ 
ــت هللا  ــر آی ــز تصوی ــار آن نی ــد و در کن ــه می کنن حمل
ــه  ــن جمل ــران و ای ــت ای ــذار حکوم ــی بنیانگ خمین
از او نقــش بســته اســت: »اســرائیل بایــد محــو 
ــه  ــران ب ــی ای ــب درس ــز در کت ــکا نی ــردد.« آمری گ
ــوان یــک قــدرت اســتکباری نمایــش داده شــده   عن

است.
دانش آمــوزان  دوازدهــم  پایــه  دینــی  کتــاب  در 
ایرانــی نیــز در رابطــه بــا نــوع ســاح هایی کــه ایــران 
ــده  ــد، آم ــده از آن اســتفاده کن ــن اســت در آین ممک
اســت: »آموزه هــای اســامی  بــه گونــه ای اســت کــه 
ــد را از  ــن جدی ــد قوانی ــی می توانن ــان دین کارشناس
آن اســتخراج کننــد... تهیــه و اســتفاده از تســلیحات 
جامعــه  جدیــد  نیازهــای  بــا  متناســب  جدیــد، 

ــت.« اس
»بخشــی  می خوانیــم:  ایــن گــزارش  انتهــای  در 
توافــق  امضــای  در  اوبامــا  آقــای  شــرط بندی  از 
هســته ای ایــن بــوده اســت کــه جوانــان ایــران 
ــی  ــی کنون ــرای مذهب ــئوالن بنیادگ ــر از مس میانه روت
خواهنــد بــود؛ امــا متــون درســی دانش آمــوزان 
ایــن  در  اوبامــا  اســت کــه  آن  از  ایــران حاکــی 

بــود.« نخواهــد  پیــروز  شــرط بندی 

وال استریت ژورنال:
جوانان ایران تغییر نخواهند کرد

ــام  ــان اس ــلح جه ــای مس ــتاد کل نیروه ــاون س  مع
 را مهم تریــن هــدف تروریســم بین الملــل دانســت 
و بــا اشــاره بــه نمایــش مضحــک منافقــان و آل 
اتهــام  انگشــت  تأکیــد کــرد:  پاریــس  در  ســعود 
ــمت  ــه س ــران ب ــتی در ای ــی تروریس ــات احتمال اقدام
ریــاض و پاریــس اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری 
فــارس، ســردار ســید مســعود جزایــری، معــاون ســتاد 
کل نیروهــای مســلح در ســالگرد عملیــات مرصــاد در 
ــل  ــم بین المل ــتگاه تروریس ــن خاس ــا تبیی ــخنانی ب س
ــر  ــوایی اخی ــان و رس ــازمان منافق ــه س ــاره ب ــا اش و ب
برخــی مقامــات غربــی و ســعودی حاضــر در نمایــش 
ــا گروهــک تروریســتی منافقــان  مضحــک همراهــی ب
در پاریــس اظهــار داشــت: یــادآوری عملیــات مرصــاد 
ــدگان  ــان از رزمن ــار منافق و شکســت ســخت و خفت ب
میهــن  بــه  تجــاوز  و  خیانــت  جریــان  در  اســام 
ــار اســت  اســامی  در مردادمــاه 1367 کابوســی مرگ ب
آن  حامیــان  و  نفــاق  جبهــه  پس مانده هــای   کــه 
را همچنــان منــزوی و مــورد تنفــر ملــت ایــران و بلکــه 
ــان  ــد جه ــب و  غیرتمن ــواه، حق طل ــای آزادی خ ملت ه

ــد. ــرار می ده ق
معــاون ســتاد کل نیروهــای مســلح در ادامــه بــا 

بیــان اینکــه تروریســم یــک پدیــده شــوم اســت 
ــور  ــروز و ظه ــف ب ــای مختل ــکال و کالبده ــه در اش ک
ــد، خاطرنشــان کــرد: تروریســم امــروز بخشــی  می کن
– تکفیــری  گروهک هــای  و  داعــش  قالــب  در 

ــت  ــاب تح ــای ضدانق ــی در گروهک ه ــلفی، بخش س
حمایــت ســازمان های امنیتــی و جاسوســی اقمــار 
ســرزمین های  در  بخشــی  آمریــکا،  و  صهیونیســم 
اشــغالی و کودک کــش غــزه، بخشــی در جنایــات 
ــی در  ــن و بخش ــردم یم ــه م ــعود علی ــی آل س جنگ
گذشــته در قالــب منافقــان عرض انــدام می کنــد؛ 
ــمار ــه ش ــد ب ــیطانی واح ــک روح ش ــع ی ــا در واق  ام

ســرطانی  شــبکه  جزایــری  ســردار  مــی رود.   
جنگ افــروز  و  شــرور  دولتمــردان  و  صهیونیســم 
اســتکبار  مرکــزی  کانــون  عنــوان  بــه  را   آمریــکا 
و تروریســم دولتــی معرفــی و تصریــح کــرد: هم اکنــون 
بــرای آحــاد بشــریت اثبــات شــده اســت فرمــان تــرور 
نظــام ســلطه   و تروریســم در دســت ســردمداران 
 و صهیونیســم و بــه طــور مشــخص آمریــکا، انگلیــس 
و رژیــم صهیونیســتی اســت و دســتورات عملیاتــی آن 
از اتاق هــای فکــر و ســرویس های جاسوســی آمریــکا 

و متحــدان کاخ ســفید بیــرون می آیــد.

سردار جزایری تأکید کرد:
جهان اسالم، مهم ترین هدف تروریسم بین الملل است

حتما بخوانید!
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ســخنگوی رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: : دریافتی های 
غیرعادالنــه  ناپســند،  بســیار  امــری  غیرمتعــارف 
ــت  ــیار نارواس ــض بس ــه و تبعی ــه، ظالمان  غیرمنصفان
امــا  برخــورد شــود؛  بــا آن  بــه ســرعت  بایــد  و 
جریانــی  و  جناحــی  سیاســی،  نبایــد  برخورد هــا 

باشــد.
ــین اژه ای روز  ــن، غامحس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــزود:  ــری اف ــت خب ــن نشس ــود و نهمی ــنبه در ن یکش
دولتــی  دســتگاه های  در  متخلــف  افــراد  برخــی 
ــک  ــره ی ــرخ به ــا ن ــی ب ــای کان ــه وام ه ــتند ک هس
ــد و بایــد ایــن  درصــد و حتــی کمتــر دریافــت کرده ان

ــم. ــی کنی ــز بررس ــا را نی ــوع دریافتی ه ن

ــر  ــه ه ــی ب ــای غیرقانون ــرد: دریافتی ه ــار ک وی اظه
ــد  ــت و نبای ــاض نیس ــل اغم ــد، قاب ــه باش ــکلی ک ش
مشــمول مــرور زمــان شــود و آن قــدر طــول بکشــد کــه 
ــام  ــه نظ ــود ک ــادر ش ــور متب ــردم این ط ــن م ــه ذه ب

ــود. ــل ش ــل و فص ــوع ح ــن موض ــد ای نمی خواه
ســخنگوی دســتگاه قضا گفــت: دولت و دســتگاه های 
دســتگاه ها  بازرســی های  از  اعــم   نظارتــی 
ــل  ــای عام ــزی و بانک ه ــک مرک ــی های بان و بازرس
ــود  ــوان خ ــام ت ــد تم ــازمان ها بای ــت س ــز حراس  و نی

ــد و هــر  ــه کار گیرن ــن موضــوع ب ــرای بررســی ای را ب
ــد. ــف را اعــام کنن ــوارد تخل ــزارش م ــر گ چــه زودت

ســخنگوی قــوه قضائیــه افــزود: مــردم نیــز بایــد در 
جریــان ایــن رســیدگی ها قــرار گیرنــد و گزارش هــای 
تخلــف بایــد هــر چــه ســریع تر در اختیــار قــوه 
ــز  ــی نی ــای قضائ ــا برخورده ــرد ت ــرار گی ــه ق قضائی

ــود. ــام ش ــریع تر انج س
وی گفــت: دریافتی هــای غیرمتعــارف امــری بســیار 
 ناپســند، غیــر عادالنــه، غیــر منصفانــه، ظالمانــه 
ــا  ــه ســرعت ب ــد ب و تبعیضــی بســیار نارواســت و بای
ــی،  ــد سیاس ــا نبای ــا برخورد ه ــود؛ ام ــورد ش آن برخ

ــا ــد. ایرن ــی باش ــی و جریان جناح

محسنی اژه ای:
برخورد با تخلفات مالی نباید سیاسی، جناحی و جریانی باشد



نماینده مردم شهرضا در مجلس:

بروکراسی اداری، اصفهان را به استانی 
سرمایه گریز معروف کرده است

نماینــده مــردم شــهرضا در 
اســامی  شــورای  مجلــس 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــت: اس گف
پیچیــده  بروکراســی  دلیــل 
اســتان  یــک  بــه  اداری 
ــده  ــروف ش ــرمایه گریز مع  س
ــه  ــه ب ــا توج ــئله ب ــن مس و ای
ــه  ــه عنــوان یــک منطقــه برخــوردار، ب اشــتهار ایــن اســتان ب
ــودی در  ــمیه محم ــت. س ــده اس ــل ش ــل تبدی ــک معض ی
ــار کــرد: مجمــع  ــن شهرســتان اظه جلســه شــورای اداری ای
نماینــدگان اســتان بــه دنبــال حــل مشــکات شهرســتان های 
اســتان بــر اســاس تعامــل و توافــق بیــن بخشــی اســت. وی 
ــتان  ــتان های اس ــده شهرس ــداد 19 نماین ــرد: تع ــح ک تصری
ــات  ــران کل در جلس ــتاندار و مدی ــوت از اس ــا دع ــان ب اصفه
 مختلــف، مهم تریــن معضــات اســتان از قبیــل بیــکاری 
و بحــران کــم آبــی را دنبــال می کننــد. نماینــده مــردم 
شــهرضا در مجلــس شــورای اســامی در ادامــه ضمــن تأکیــد 
دســتگاه های  مدیــران  همه جانبــه  مشــارکت  لــزوم  بــر 
ــد  ــت: بای ــعه ای گف ــای توس ــتان در طرح ه ــی شهرس اجرای
ــه  ــرار دارد ب ــه در آن ق ــی ک ــهرضا را از جایگاه ــتان ش شهرس
رتبه هــای بــاالی خدمــات و توســعه ارتقــا دهیــم و بــرای ایــن 

منظور نیازمند همکاری مدیران هستیم.

عرضه مرغ دولتی 
برای شکستن قیمت

ــی  ــه کیلوی ــازار ب ــرغ در ب ــت م ــت گوش ــه قیم ــرایطی ک در ش
ــی  ــن گران ــل ای ــداران عام ــت و مرغ ــیده اس ــان رس ۸۰۰۰ توم
ــک روزه  ــه ی ــرغ( و جوج ــوراک م ــت ذرت )خ ــش قیم را افزای
ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــر عام ــد، مدی ــام کرده ان اع
ــن  ــورس کاال و همچنی ــی در ب ــت دولت ــا قیم ــه ذرت ب از عرض
عرضــه مــرغ منجمــد بــه قیمــت دولتــی در بــورس کاال 
و میادیــن میــوه و تره بــار خبــر داد. گوشــت مــرغ طــی 
ــا افزایــش قیمــت جالــب توجهــی مواجــه  یک مــاه گذشــته ب
شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه بعــد از مــاه رمضــان تاکنــون از 
کیلویــی کمتــر از ۷۰۰۰ تومــان بــه ۸۰۰۰ تومــان رســیده اســت؛ 
ــه  ــل اتحادی ــر عام ــتانی، مدی ــی سروس ــی کمال ــا محمدعل ام
ــت ذرت  ــش قیم ــتی، افزای ــرغ گوش ــداران م ــری مرغ سراس
ــازار  ــرغ در ب ــت م ــی گوش ــل گران ــک روزه را عام ــه ی و جوج
 دانســت و پیش بینــی کــرد کــه بــا توزیــع ذرت دولتــی 
و افزایــش جوجه ریــزی، بــازار گوشــت مــرغ طــی ۲۰ روز آینــده 
متعــادل می شــود. وی همچنیــن اعــام کــرد: قیمــت ذرت نیــز 

از کیلویــی ۸۰۰ تومــان بــه 1۰۵۰ تومــان افزایــش یافته اســت.

اخبار کوتاه

 گرمــای مردادمــاه و افزایــش مصــرف بــرق 
سرویس اقتصاد
  بردیا عباس زاده  

در نهایــت منجــر بــه خاموشــی در پایتخــت 
شــد. بــا افزایــش مصــارف در ســاعات پیــک و ثبــت رکوردهای 
ــده  ــی های پراکن ــد خاموش ــرق، دور جدی ــرف ب ــد مص جدی
بــرق بیــن ۴۵ دقیقــه تــا یــک ســاعت و ۳۰ دقیقــه در نقــاط 
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــاز ش ــت آغ ــف پایتخ مختل
ربیــع بــا افزایــش دمــای هــوا و ثبــت رکوردهــای جدیــد در 
ســاعات پیــک مصــرف بــرق، دور جدیــد خاموشــی های 
ــران از دو روز گذشــته کلیــد  ــف ته منطقــه ای در نقــاط مختل
ــاعات  ــرق در س ــده ب ــای پراکن ــت. اوج قطعی ه ــورده اس خ
ــر  ــد از ظه ــا 1۸ بع ــاعت 1۴ ت ــدوده س ــرف از مح ــک مص پی
ــارف در  ــی مص ــش پی درپ ــا افزای ــه ب ــوری ک ــه ط ــوده؛ ب ب
ــدید در  ــت ش ــی و اف ــره نیروگاه ــش ذخی ــاعات و کاه س
ســطح شــبکه توزیــع و فــوق توزیــع تهــران ایــن خاموشــی ها 

به وقوع پیوسته است.
  مصرف برق به بیش از ۵۰ هزار مگاوات رسید

آمارهــای رســمی منتشرشــده از ســوی توانیــر نشــان می دهــد 
ــار  ــاه، هشــت ب ــه اول مردادم ــی ب ــه منته ــک هفت در طــول ی
ــک مصــرف  ــوان پی ــه عن ــگاوات ب ــزار م ــش از ۵۰ ه ــام بی ارق
در دیســپاچینگ بــه ثبــت رســیده اســت. براســاس آمارهــای 
هواشناســی هفتــه گذشــته )۲۶ تیــر تــا اول مــرداد( گرم تریــن 
ــزان  ــترین می ــه بیش ــورد و البت ــم خ ــاری رق ــال ج ــه س هفت
مصــرف نیــز تاکنــون بــه ثبــت رســید. در ایــن هفته، چهارشــنبه 
ــگاوات  ــزار و ۶9۲ م ــه ۵۲ ه ــرق ب ــرف ب ــاه اوج مص ۳۰ تیرم

رســید کــه بیشــترین میــزان مصــرف در تاریــخ صنعــت بــرق 
بــه شــمار مــی رود.

  گرمای مرداد و رشد مصرف
ــاه ــه اول مردادم ــی ب ــه منته ــک هفت ــول ی ــت در ط  در حقیق
ــک  ــوان پی ــه عن ــگاوات ب ــزار م ــش از ۵۰ ه ــام بی ــار ارق ۸ب
مصــرف در دیســپاچینگ بــه ثبــت رســید. ابتــدا در روز شــنبه 
هفتــه گذشــته ایــن رقــم بــه ۵۰ هــزار و ۲۳۵ مــگاوات رســید 
ــه ثبــت  و ســپس در روز یکشــنبه ۵1 هــزار و ۲۲۴ مــگاوات ب

رســید و در روز دوشــنبه از ۵۰ هــزار و ۸۰۸ مــگاوات عبــور کــرد؛ 
امــا ایــن رونــد در همین جــا متوقــف نشــد و در روز سه شــنبه 
هفتــه گذشــته دوبــاره مصــرف بــرق از مــرز ۵۰ هــزار مــگاوات 
فراتــر رفــت؛ بــه طوری کــه ابتــدا در ســاعت بیــن 1۴ تــا 1۵ اوج 
مصــرف بــرق بــه ۵۲۳۷۰ مــگاوات رســید و ســپس در ســاعت 
۲1 نیــز دوبــاره مصــرف رقــم ۵۰ هــزار و ۳۵۷ مــگاوات را تجربه 
 کــرد کــه البتــه رونــد کاهــش مصــرف بــرق در شــب هنــگام 
را نســبت بــه روز نشــان مــی داد. درنهایــت روز چهارشــنبه هفته 

ــم ۵۲  ــه اوج خــود رســید و رق ــاه مصــرف ب گذشــته ۳1 تیرم
هــزار و ۶9۲ مــگاوات بــه ثبــت رســید. 

ــر  ــد از ظه ــا بع ــم ت ــار ه ــرای دومین ب ــا ب ــرق ام ــرف ب مص
 پنجشــنبه اول مردادمــاه از مــرز ۵۰ هــزار مــگاوات عبــور کــرد 
و پــس از آن بــود کــه رونــد کاهشــی دمــا همزمــان بــا تعطیلــی 
 مراکــز اداری آغــاز شــد و در نهایــت اوج مصــرف بــرق جمعــه 
ــف  ــگاوات متوق ــزار م ــش از ۴۷ ه ــم بی ــاه روی رق 1 مردادم

شــد.
  افزایش ریسک شبکه برق

ــه وزارت  ــاری مجموع ــای آم ــت گزارش ه ــه روای ــوع ب در مجم
نیــرو پیــک مصــرف بــرق در هفتــه گذشــته نســبت بــه 
ــان  ــش را نش ــد افزای ــته 1۵ درص ــال گذش ــابه س ــه مش هفت
ــه  ــی ب ــه منته ــرق در هفت ــن اوج مصــرف ب ــد. همچنی می ده
یــک مردادمــاه نســبت بــه هفتــه پیــش از آن )منتهــی بــه ۲۵ 
تیرمــاه( ۶.۷ درصــد افزایــش داشــته اســت. در همیــن حــال 
ــرق  ــک مصــرف ب ــور پی ــر عب ــل توانی ــر عام ــردی، مدی  آرش ک
 از مــرز ۵۰ هزارمــگاوات را ورود بــه منطقــه قرمــز عنــوان 
 و تصریــح کــرده اســت: ایــن به معنای افزایش ریســک شــبکه 
بــرق اســت. بــا افزایــش بی ســابقه گرمــا در ایــران و بــه تبــع 
ــوص در  ــی به خص ــر خاموش ــرق، خط ــرف ب ــش مص آن افزای
کان شــهرهایی ماننــد اصفهــان هــر لحظه بیشــتر می شــود؛ لذا 
جــا دارد مــردم بــا رعایــت توصیه هــای وزارت نیــرو از مصــرف 
 بیــش از انــدازه بــرق در ســاعات اوج مصــرف جــدا خــودداری 

کنند.

خطرخاموشیبیخگوشکالنشهرها

گرمایمرداد،خاموشیتابستانیراکلیدزد

ــت آن  ــان و قیم ــته پرنوس ــای گذش ــد ماه ه ــکر مانن ــازار ش ب
همچنــان رو بــه افزایــش اســت؛ چــرا کــه ایــن محصــول طبــق 
ــی ۲۷۰۰  ــد کیلوی ــا بای ــی نهایت ــی دولت ــرکت بازرگان ــام ش اع
تومــان در اختیــار مصرف کننــده قــرار گیــرد؛ امــا کیلویــی ۳۰۰۰ 

تــا ۴۰۰۰ تومــان فروختــه می شــود. معــاون 
ــه  ــد ک ــد می کن ــی تأکی ــی دولت ــرکت بازرگان ش
ایــن محصــول اســتراتژیک بــا فراوانــی مواجــه 
ــا  ــدارد؛ ام ــتری ن ــورس کاال مش ــت و در ب اس
ــی آن شــده اند.  ــکار باعــث گران ــا احت عــده ای ب
از همــان روزهــای ابتدایــی امســال به ویــژه 
پــس از ایــام تعطیــات نــوروزی بــه نظــر 
می رســد موعــد نوســان قیمــت و گرانــی شــکر 

ــدود  ــول از ح ــن محص ــت ای ــه قیم ــرا ک ــت؛ چ ــیده اس فرارس
کیلویــی ۲۳۰۰ تومــان بــه حــدود ۳۰۰۰ تــا ۴۰۰۰ تومــان رســید 
و بــا وجــود تــداوم ایــن وضعیــت، اقدامــی بــرای برخــورد بــا 
قیمت هــای غیرمنطقــی نشــده اســت؛ هرچنــد کــه گفتــه 
می شــود چندیــن هــزار تــن شــکر خریــداری و در بــازار عرضــه 
ــی  ــاون بازرگان ــان، مع ــی معروف ــن عباس ــت. حس ــده اس ش

ــی  ــت: برخ ــاره گف ــی در این ب ــی دولت ــرکت بازرگان ــی ش داخل
ــه  ــم ب ــا عل ــه ب ــرا ک ــتند؛ چ ــکر هس ــی ش ــل گران دالالن، عام
ــت ــه اس ــش یافت ــدری افزای ــکر ق ــی ش ــت جهان ــه قیم  اینک
محموله هایــی را خریــداری و نگهــداری می کننــد تــا در موقــع 
ــند؛ در  ــت بفروش ــش قیم ــا افزای ــب و ب مناس
ــی کــه ایــن تخلــف اســت و دســتگاه های  حال
نظارتــی بایــد بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان 

ــد.  ــری کنن ــد و آن را پیگی دهن
ــان اینکــه در مــاه گذشــته 1۳۰ هــزار  ــا بی وی ب
تــن شــکر از ســوی بخــش خصوصــی و دولــت 
در بــورس کاال عرضــه شــده اســت، افــزود: 
روزانــه حــدود 1۰ هــزار تــن شــکر از ســوی 
ــورس کاال  ــی دولتــی و بخــش خصوصــی در ب شــرکت بازرگان
عرضــه می شــود، امــا مشــتری واقعــی بــرای آن وجــود نــدارد 
ــکر  ــای ش ــن محموله ه ــه ای ــی ک ــت دالالن ــخص نیس  و مش
ــد؛  ــه می کنن ــور عرض ــا و چط ــد آن را کج ــداری می کنن را خری
ــداری  ــی نگه ــا در جای ــن محموله ه ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب

و احتکار می شود. ایسنا

وزارت کشاورزی اعالم کرد:

شکر را احتکار کرده اند
ــی از  ــارت یک ــدن و تج ــت، مع ــع وزارت صنع ــور صنای ــاون ام مع
اولویت هــای تزریــق وام هــای بانکــی را بــه بخــش صنعــت مربــوط 
ــاالی ۶۰ درصــد اعــام کــرد و گفــت:  ــا پیشــرفت ب ــه طرح هــای ب ب
ــد و راه نیفتنــد،  ــا شــهریورماه تســهیات نگیرن اگــر ایــن طرح هــا ت

قطعــا در نیمــه دوم ســال بــا نارســایی هایی روبــه رو 
می شــویم. 

جــای  بــه  کــرد:  اظهــار  صالحی نیــا  محســن 
اســت  بهتــر  ناامیــدی  روایــت  و  کارشــکنی 
همراهــی  را  تولیدکننــدگان  بانک هــا  مســئوالن 
ــا تســهیل فرآیندهــا و امــور، مشــکات  ــا ب ــد ت کنن
برطــرف شــود و واحدهــای تولیــدی روی پــای 
خــود بایســتند. وی تصریــح کــرد: ایــن اصــا 

ــد  ــف بخواهن ــای مختل ــه بهانه ه ــا ب ــه بانک ه ــت ک ــی نیس عقان
واحدهــای تولیــدی را در پرداخــت تســهیات بــا ناامیــدی یــا 
از واحدهــای کوچــک  بلکــه حمایــت   ناکامــی روبــه رو کننــد؛ 
و بــزرگ بایــد در دســتور کار مجموعــه بانک هــا و مؤسســات 
ــود را در  ــداف خ ــد اه ــا بتوانن ــا آن ه ــد ت ــی باش ــع مال ــن مناب تأمی

حــوزه تولیــد و اقتصــاد تحقــق بخشــند. معــاون امــور صنایــع وزارت 
 صنعــت، معــدن و تجــارت یکــی از اولویت هــای تزریــق منابــع 
را مربــوط بــه طرح هــای بــا پیشــرفت بــاالی ۶۰ درصــد اعــام کــرد 
و گفــت: همــه 1۲ بانــک متولــی در پرداخــت تســهیات، رؤسایشــان 
در حــوزه معــاون رئیس جمهــور مکلــف شــدند 
ــی  ــت مبلغ ــی درخواس ــاص و حت ــع خ ــدون مان ب
ــب  ــهیات را در قال ــن تس ــت کنندگان ای از درخواس
ــا  ــد. صالحی نی ــت کنن ــردش پرداخ ــرمایه در گ س
افــزود: اگــر در ایــن پرداختی هــا دیــد تســهیل گرانه 
بــا  پرداختی هــا  ایــن  قطعــا  نباشــد،  حاکــم 
می شــود  روبــه رو  نقص هایــی  و  چالش هــا 
کــه امیدواریــم شــورای هماهنگــی بانک هــا در 
 اســتان ها بــه تبعیــت از فرآینــد کشــوری اقدامــات مناســبی 
را انجــام دهنــد. صالحی نیــا بــا یــادآوری اینکــه ایــن طرح هــا یارانــه 
خاصــی نــدارد و قــرار نیســت بــه صــورت قطعــی یارانــه ای نیــز بــه 
ایــن تســهیات پرداخــت شــود، اضافــه کــرد: صاحبــان واحدهــای 

تولیــدی بهتــر اســت روی یارانــه حســاب بــاز نکننــد.

محمــد ظهرابــی، مدیــر کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان در اولیــن 
برنامــه گفت وگومحــور »نیمکــت« پاســخگوی ســؤاالت بــود. او دربــاره 
 آلودگــی هــوای اصفهــان گفــت: شــهر اصفهــان از نظــر رشــد صنعتــی 
و کشــاورزی پیشــرفت بســیار خوبــی داشــته، امــا همــواره بــا مشــکات 
زیــادی مواجــه اســت؛ بــه طــوری کــه مســئوالن قبلــی در برنامه ریــزی 
انجام شــده شــرایط اقلیمــی متفــاوت اصفهــان را در نظــر نگرفتنــد و از 
آنجــا کــه بیشــتر روزهــای ســال در شــهر اصفهــان هــوا بــا ســکون یــا 
وارونگــی دمــا همــراه اســت، بایــد میــزان بارگــذاری آالینده هــای هــوا 
مطرح شــده  ظرفیــت  حداقــل  از  و کمتــر  باشــد  تحــت کنتــرل 
ــه وجــود نیایــد.  ــا در شــرایط بحرانــی مشــکلی ب برنامه ریــزی شــود ت
در ســال 9۳ میانگیــن ســاالنه ذرات معلــق در هــوا و میانگیــن ســاالنه شــاخص کیفیــت نزدیــک بــه خیلــی ســالم 

گزارش شد و در سال 9۴ میانگین ساالنه کیفیت هوا درحد سالم قرار گرفت. 
تعــداد روزهــای ســالم در ســال 9۲ متوســط 1۰۸ روز بــوده اســت؛ یعنــی بــه ازای هــر یــک روز ســالم دو و نیــم 
ــه ۲۴۳ روز  ــی میــزان روزهــای پــاک ب ــا همــکاری ســایر ســازمان ها و مشــارکت همگان روز ســالم داشــتیم. ب
رســید. ایــن نتیجــه تــاش همگــی بــود کــه بــا پیگیری هــای شــدید محیــط زیســت انجــام شــد. ظهرابــی در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بیشــترین ســهم آلودگــی را کــدام یــک از صنایــع شــامل می شــود، گفــت: بیشــترین 
حجــم آالیندگــی در واحدهــای تولیــدی بخــش آجرپــزی اســت و بیشــترین حجــم آلودگــی مربــوط بــه صنایــع 
ــاره صنایــع آلوده کننــده اصفهــان گفــت: شناســایی صنایــع آالینــده زا و بررســی  بــزرگ اصفهــان اســت. وی درب
میــزان آلودگــی ای کــه تولیــد می کننــد در برنامــه کاری محیــط زیســت قــرار دارد. حــدود 9۰۶ صنایــع آالینــده زا 
در فهرســت وجــود داشــت؛ از ایــن بیــن ۲۵۰ صنعــت به درســتی ثبــت شــده بــود و مابقــی طــی ایــن ســال ها 

یــا از بیــن رفتــه یــا اصــاح شــده بــود. ایمنــا

رئیــس شــورای رقابــت بــا بیــان اینکــه قراردادهــای امضاشــده بــا فرانســوی ها نبایــد بــه ایجــاد انحصــار در بــازار 
خــودرو ایــران منجــر شــود، گفــت: هنــوز ایــن قراردادهــا بــه تولیــد منجــر نشــده و بایــد دیــد در آینــده بــا ورود 

خودروهــای فرانســوی بــه بــازار، وضعیــت بــه چــه شــکل اســت.
  رضــا شــیوا بــر لــزوم همــکاری خودروســازان ایرانــی بــا شــرکت های بــزرگ خودروســازی جهــان اشــاره کــرد 
و اظهــار داشــت: در حــال حاضــر دو شــرکت بــزرگ خودروســازی کشــور اقــدام به انعقــاد قــرارداد با خودروســازان 
فرانســوی کرده انــد کــه بــه نظــر می رســد در ایــن رابطــه نبایــد خــود را بــه محــدود بــه فرانســوی ها می کردیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه همــکاری بــا فرانســوی ها نبایــد بــه ایجــاد انحصــار در بــازار منجــر شــود، افــزود: دو شــرکت 
خودروســاز بایــد در ایــن همــکاری تنــوع محصــول را مــاک قــرار دهنــد تــا رقابــت در ســطح بــازار ایجــاد شــود. 
رئیــس شــورای رقابــت اضافــه کــرد: هنــوز ایــن قراردادهــا بــه تولیــد منجــر نشــده و بایــد دیــد در آینــده بــا ورود 
خودروهــای فرانســوی بــه بــازار وضعیــت بــه چــه شــکل اســت. اگــر بــازار بــه ســمت انحصــار بــرود، حتمــا شــورا 

ورود پیــدا خواهــد کــرد. 
ــه آلمانی هــا  ــا ســایر شــرکت های خودروســاز مطــرح از جمل ــد ب ــا اعــام اینکــه خودروســازان می توانن شــیوا ب
ــی  ــرح خارج ــرکت های مط ــا ش ــد ب ــود بای ــرفت خ ــرای پیش ــازی ب ــت خودروس ــت: صنع ــد، گف ــکاری کنن هم
ــت  ــن عضــو هیئ ــد. همچنی ــوژی در مســیر توســعه حرکــت نمای ــه تکنول ــز شــدن ب ــا مجه ــا ب ــد ت همــکاری کن
ــرای  ــا اج ــد ب ــابرجام بای ــرایط پس ــتفاده از ش ــا اس ــودرو ب ــت خ ــت: صنع ــت گف ــم و صنع ــگاه عل ــی دانش علم
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی نســبت بــه تحریــم مقــاوم شــود. ابوالفضــل خلخالــی افــزود: بایــد در طراحــی 
ــی  ــت در کشــور بوم ــن صنع ــی ای ــش فن ــه دان ــم ک ــه ســمتی بروی ــی ب ــای داخل ــات و خودروه ــد قطع و تولی
ــان  ــا بی ــی ب ــرود. خلخال ــن ب ــی از بی ــای احتمال ــه تحریم ه ــبت ب ــودرو نس ــت خ ــیب پذیری صنع ــده و آس ش
ــم  ــودرو فراه ــت خ ــی در صنع ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس ــرای اج ــرایط را ب ــن ش ــام بهتری ــه برج اینک
ــی  ــرای انتقــال دانــش فن ــا شــرکای خارجــی ب ــاط ب ــد در ارتب  کــرده اســت، تصریــح کــرد: صنعــت خــودرو بای

و بومی سازی آن اقدام کند.

 مدیر کل محیط زیست استان اصفهان 

در ویژه برنامه نیمکت مطرح کرد:
صنایع، مهم ترین دلیل آلودگی هوای اصفهان

بازار خودرو را نباید دو دستی به فرانسوی ها داد

کوتاه از اقتصاد
وزیر نیرو:

 ۸۶ درصد منابع آبی کشور 
را استفاده می کنیم

ــر  ــد ب ــا تأکی ــرو ب ــر نی وزی
ــع  ــر مناب ــران از نظ ــه ای اینک
فقیــر  کشــوری  آبــی 
ــت:  ــود، گف ــوب می ش محس
۸۶ درصــد منابــع آبی کشــور 

را استفاده می کنیم. 
چیت چیــان  حمیــد 
ــت: اصــوال  ــی کشــور گف ــع آب ــت مناب درخصــوص وضعی
دارد  قــرار  نیمه خشــک  و  منطقــه خشــک  در  ایــران 
ــک  ــران ی ــارش ای ــت. ب ــی نیس ــع آب غن ــر مناب و از نظ
ســوم متوســط بــارش کل کــره زمیــن اســت و مــا 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی ــتیم. وزی ــر هس ــر آب فقی از نظ
ــد  ــته تأکی ــال گذش ــی 1۵ س ــران در ط ــالی ای خشکس
ــائل  ــر مس ــا از دیگ ــوع بارش ه ــم و ن ــر اقلی ــرد: تغیی ک
اســت کــه ایــران دچــار آن شــده. وی بابیــان اینکــه 
امســال میــزان بــارش ۲۴ درصــد نســبت بــه ســال آبــی 
ــط  ــه متوس ــبت ب ــت: نس ــته، گف ــش داش ــته افزای گذش
ــران  ــارش در ای ــزان ب ــوز می ــی گذشــته، هن ســال های آب
کاهــش ۲ درصــدی دارد. چیت چیــان افــزود: توزیــع 
ــه در  ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــان نیس ــران یکس ــارش در ای ب
ــوده ــاد ب ــارش بســیار زی ــزان ب ــران امســال می ــرب ای  غ
 امــا در مناطقــی مثــل فــارس، یــزد، اصفهــان، سیســتان 
و کرمــان میــزان بــارش بســیار کــم بــوده اســت. 
توســعه  و  زندگــی  بخواهیــم  اگــر  گفــت:  وی 
نحــوه مصــرف آب  در  بایــد  باشــیم  داشــته  پایــدار 
بــه کار  را  تجدیــد نظــر کنیــم و مدیریتــی درســت 
مصرف کننــدگان  شــامل  مدیریــت  ایــن   بگیریــم. 
بــا  چیت چیــان  می شــود.  اجرایــی  دســتگاه های  و 
ــال  ــد دنب ــازی آب بای ــت ذخیره س ــه سیاس ــان اینک بی
ــاوت  ــف متف ــال های مختل ــارش در س ــت: ب ــود، گف ش
اســت و بــا پیگیــری ایــن سیاســت می توانیــم بــرای 1۸ 
مــاه آینــده ذخیــره کافــی داشــته باشــیم. وی افــزود: بــا 
توجــه بــه ذخیــره کافــی آب در ســدها نبایــد تصــور کنیــم 
کــه بــه مدیریــت مصــرف آب نیــازی نداریــم؛ چــرا کــه بــا 
ــه  ــده برنام ــرای ســال های آین ــم ب ــی می توانی صرفه جوی
داشــته باشــیم. حــدود ۵۵ درصــد آب مــورد نیــاز کشــور 
ــرو  ــر نی ــود. وزی ــتحصال می ش ــی اس ــع زیرزمین از مناب
ادامــه داد: بــا توجــه بــه میــزان بارشــی کــه داشــته ایم و 
برداشــت زیــاد از ســفره های زیرزمینــی هنــوز ایــن منابــع 
ــای  ــه برنامه ریزی ه ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــر هس در خط
انجام شــده در وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان محیــط 
زیســت خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم در پنــج ســال آینده 

بتوانیــم میــزان کســری آب ســاالنه را جبــران کنیــم.

حساب بانک ها باز هم قرمز شد
بدهــی  میــزان  از  گرچــه 

بانک هــا بــه بانــک مرکــزی 
بــرای دوره ای تــا حــدی کــم 
ــه  ــتند ب ــی نتوانس ــد، ول ش
ــد  ــه دهن ــد تســویه ادام  رون
و بــاز هــم بــر بدهــی آن هــا 
اســت.  شــده  افــزوده 
ــرد  ــزی از عملک ــک مرک ــره بان ــی منتش ــای مال صورت ه
ــد  ــر رش ــال بیانگ ــت امس ــان اردیبهش ــا پای ــا ت بانک ه
بدهــی آن هــا بــه بانــک مرکــزی اســت؛ بــه گونــه ای کــه 
در دو ماهــه ابتدایــی امســال حــدود ۶۰۰۰ میلیــارد تومــان 
بــه بانــک مرکــزی بدهــکار شــده اند و رقــم ایــن بدهــی 
از حــدود ۸۳ هــزار میلیــارد تومــان پایــان ســال گذشــته 
ــه  ــش یافت ــان افزای ــارد توم ــزار میلی ــش از ۸9 ه ــه بی ب
 اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تــا پایــان ســال گذشــته

ــه حــدود  ــه بانــک مرکــزی ب مجمــوع بدهــی بانک هــا ب
ــود کــه گرچــه  ــارد تومــان رســیده ب ۸۳ هــزار و ۶۰۰ میلی
ــی  ــب توجه ــد جال ــا رش ــل ب ــد دوره قب ــه چن ــبت ب نس
همــراه بــود، ولــی نســبت بــه ســال 1۳9۳ کاهــش یافتــه 

بود.

معاون فرماندار یزد خواستار شد:
 ساماندهی کارگزاری های 
بیمه اجتماعی روستائیان

معــاون فنــی و امــور عمرانــی فرمانــداری یــزد خواســتار 
درخصــوص  منســجم  برنامه ریــزی  و  ســاماندهی 
ــایر  ــتائیان و عش ــی روس ــه اجتماع ــای بیم کارگزاری ه

ــد.  ــتان ش در شهرس
عمرانــی  امــور  و  فنــی  معــاون  شــاکری«،  »امیــر 
فرمانــداری یــزد در نشســت هماهنگــی بیمــه اجتماعــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــزد ب روســتائیان و عشــایر شهرســتان ی
ــایر  ــتائیان و عش ــه روس ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــگاه دول ن
نــگاه ویــژه و حمایتــی اســت، اظهــار کــرد: الزم اســت بــا 
مردم نهــاد  ســازمان های  ظرفیت هــای  از   بهره گیــری 
و ائمــه جماعــت مســاجد و روســتاها نســبت بــه 

برداشــت.  گام  زمینــه  ایــن  در  اطاع رســانی 
وی اطاع رســانی جامــع و کامــل بــه مــردم دربــاره بیمــه 
ــت  ــروری دانس ــایر را ض ــتائیان و عش ــی روس اجتماع
بــا برنامه ریــزی مناســب  ابــراز امیــدواری کــرد:   و 
ــن  ــه ای ــبت ب ــود، نس ــای موج ــتفاده از ظرفیت ه و اس
مهــم، اقــدام و آگاهــی الزم بــه روســتائیان داده شــود.

 رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان
 عنوان کرد:

کاهش بیکاری با راه اندازی 
واحدهای جدید اقتصاد مقاومتی

کرمــان  اســتان  نماینــدگان  مجمــع   رئیــس 

و نماینــده مــردم شهرســتان های زرنــد و کوهبنــان 
ــا راه انــدازی  در مجلــس شــورای اســامی گفــت: ب
اقتصــاد مقاومتــی کاهــش  واحدهــای جدیــد 

ــت.  ــم داش ــکاری خواهی بی
ــرای  ــرای اج ــت: ب ــی گف ــری خامکان ــین امی حس
ــه  ــاز ب ــی نی ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل سیاس
ــن  ــه مهم تری ــم ک ــادی داری ــو و جه ــای ن راهکاره
آن هــا تســهیل فضــای کســب و کار و کاهــش 

مجوزهــای پرهزینــه و زمان بــر اســت.

حتما بخوانید!
3شکر را احتکار کرده اند دوشنبه   4  مردادماه   1395

ـــمـــاره 210 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

معاون وزیر صنعت:

بانک ها به جای کارشکنی، وام صنعتگران را بدهند
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عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان گفت: پیشــنهاد ما اســتفاده 
از گیــاه ســورگوم شــیرین بــرای تولیــد اتانــول بــه عنــوان ســوخت 
ــه  ــول ب ــر اتان ــزار لیت ــه ۶ ه ــت ک ــن در حالی اس ــت و ای ــبز اس س
ازای کاشــت ســورگوم شــیرین در هــر هکتــار تولیــد می شــود. بــه 
گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، عبــاس المــدرس در جلســه راهــکار 
 بــرای آلودگــی هــوا بــا بیــان اینکــه 70 درصــد وســایل نقلیــه بنزینی 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــاد می کنن ــهرها را ایج ــی ش ــی آلودگ و گازوئیل
ــران  ــا در ای ــوا ناشــی از مصــرف ســوخت خودروه ــای ه آلودگی ه
ــی اســت  ــن در حال ــا اســت؛ ای ــه اروپ ــر کشــورهای اتحادی 3 براب
ــران اســت.  ــر ای ــن کشــورها 4 براب ــه در ای ــردد وســایل نقلی ــه ت ک
 وی تصریــح کــرد: هــر دســتگاه موتــور ســیکلت در ایــران معــادل 
8 خــودرو آلودگــی ایجــاد می کنــد و 80 درصــد مرگ ومیرهــا 

ــت.  ــی هواس ــی از آلودگ ناش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــگاه اصفه ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
اصفهــان در ســال 93 بــا داشــتن شــاخص 75/29 ســومین شــهر 
آلــوده ایــران بــوده اســت، گفــت: در ایــن چنــد ســال پیشــنهادات 
متعــددی بــرای رفــع آلودگــی هــوا پیشــنهاد شــده کــه متأســفانه 

ــی نشــده اســت. ــوز عمل هن
3 راهکار برای کاهش آلودگی هوا 

وی افــزود: 3 راهــکار بــرای کاهــش آلودگــی هــوا پیشــنهاد شــده 
کــه شــامل پیــاده روی، اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی و معاینه 
ــت  ــا دول ــردم ب ــکاری م ــد هم ــه نیازمن ــوده ک ــا ب ــی خودروه فن
اســت. همچنیــن تدابیــری کــه توســط مســئوالن بــرای رفــع ایــن 
معضــل اندیشــیده شــده نتوانســته اســت بــه طــور مؤثــری باعــث 

کاهــش آلودگــی هــوا شــود. 

ــات  ــف دانشــگاه ها انجــام تحقیق ــه وظای ــان اینک ــا بی المــدرس ب
 در زمینــه رفــع آلودگــی هواســت، افــزود: پــس از انجــام تحقیقــات

مرحلــه نیمه صنعتــی بــا ورود معاونــت ریاســت جمهــوری و مرحلــه 
ــی  ــه صنعت ــا ورود ســرمایه گذار انجــام می شــود. مرحل ــی ب صنعت
بایــد بــا ورود ســرمایه گذار و حمایــت شــهرداری و اســتانداری 

صــورت پذیــرد تــا کار بــه نتیجــه برســد.
سوخت جایگزین

وی اظهــار داشــت: در همــه دنیــا ایــن مشــکل وجــود دارد و بایــد از 

تجــارب دنیــا در ســوخت جایگزیــن اســتفاده کنیــم. در ســال های 
اخیــر اســتفاده از ســوخت ســبز )مخلوطــی از اتانــول بــا بنزیــن یــا 
اتانــول خالــص( یکــی از بهتریــن جایگزین هــای بنزیــن در وســایل 

نقلیــه جهــت کاهــش آلودگــی هــوا در ســایر کشورهاســت. 
 این گونــه ســوخت هیــچ ارتباطــی بــه نــوع ماشــین نــدارد 

و استفاده از آن 50 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. 
ــد  ــرد: درص ــح ک ــان تصری ــگاه اصفه ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
مخلــوط اتانــول بــا بنزیــن در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت؛ 

ــا 100  ــکا 10 ت ــد، آمری ــا 7.5 درص ــه اروپ ــه در اتحادی ــوری ک ــه ط ب
ــی کشــور  ــن 3 درصــد و حت ــا 100 درصــد، ژاپ ــل 10 ت درصــد، برزی
هندوســتان 5 درصــد اتانــول بــا بنزیــن مخلــوط می شــود. اتانــول 
ــن  ــه در بنزی ــا و ســولفور اســت ک ــا، آروماتیک ه ــاری از آلفین ه ع

ــود. ــوا می ش ــی ه ــث آلودگ ــده و باع ــت ش یاف
گیاه سورگوم شیرین

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه منابــع عمــده تولیــد اتانــول در دنیــا نیشــکر
ــن  ــا ای ــزود: در کشــور م ــدم و مــاس نیشــکر اســت، اف ذرت، گن
محصــوالت بــه مصــرف انســان و دام رســیده و نمی تــوان از آن هــا 
ــور  ــی در کش ــه بی آب ــه ب ــا توج ــن ب ــرد. همچنی ــد ک ــول تولی اتان
ــا پســاب  مــا، کشــاورزان گیاهــان زراعــی، باغــی و ســبزیجات را ب
فاضــاب آبیــاری می کننــد کــه ســبب ایجــاد بیماری هــای عفونــی 

ــاه می شــود. ــزات ســنگین در خــاک و گی ــع فل و تجم
گیــاه  از  اســتفاده  مــا  پیشــنهاد  داشــت:  اظهــار  المــدرس   
ســورگوم شــیرین بــرای تولیــد اتانــول اســت. ایــن نــوع گیــاه بــه 
ــا  ــاری آن ب ــود و آبی ــوب می ش ــی محس ــاه صنعت ــک گی ــوان ی عن
ــورگوم  ــاه س ــن گی ــدارد. همچنی ــی ن ــع قانون ــاب من ــاب فاض پس
شــیرین مقــاوم بــه خشــکی و شــوری اســت و می تــوان آن 
را در زمینه هــای حاشــیه ای بــا ویژگی هــای نامناســب ماننــد 
خاک هــای شــور، بافــت نامناســب و خشــک کاشــت و بــا پســاب 

ــود.  ــاری نم ــاب آبی فاض
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: ۶ هــزار 
لیتــر اتانــول بــه ازای کاشــت ســورگوم شــیرین در هــر هکتــار تولیــد 
می شــود. همچنیــن مــوازد زائــد ســورگوم را می تــوان در تولیــد گاز 

متــان در کارخانه هــا اســتفاده کــرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان عنوان کرد:

کشت گیاه »سورگوم شیرین« برای تولید سوخت سبز

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان از انجــام 300 مــورد 
بازدیــد از زندان هــا و بازداشــتگاه های اســتان کرمــان طــی 
ــد در  ــدهللا موح ــر داد. ی ــاری خب ــال ج ــت س ــاه نخس ــه م س
ــهروندی  ــوق ش ــظ حق ــی حف ــارت و بازرس ــت نظ ــه هیئ جلس
ــت نظــارت  دادگســتری کل اســتان کرمــان گفــت: اهــداف هیئ

ــتای  ــهروندی در راس ــوق ش ــی حق و بازرس
ــی  ــه یعن ــوه قضائی ــی ق ــش ذات ــای نق ایف
ــده  احیــای حقــوق شــهروندی اســت. نماین
عالــی قــوه قضائیــه در اســتان کرمــان اعــام 
ــات  ــه اول امســال، مقام ــرد: در ســه ماه ک
ــد  ــورد بازدی ــان 301 م ــتان کرم ــی اس قضائ
از زندان هــا، بازداشــتگاه ها و نیــز مراجــع 
ــان  ــد. موحــد بی ــه عمــل آورده ان انتظامــی ب
کــرد: اعضــای هیئــت در هــر مــاه بــا انجــام 

ــه  ــوط ب ــورات مرب ــی ام ــه، تمام ــارت و بازرســی های پنج گان نظ
ــه  ــتگاه های ثاث ــا، بازداش ــی، زندان ه ــی و انتظام ــع قضائ مراج
ــد.  ــرار می دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــه صــورت ماهیان اســتان را ب
ــکات و  ــع مش ــرای رف ــا ب ــن بازدیده ــرد: ای ــح ک ــد تصری موح

ــوت  ــاط ق ــعه نق ــت و توس ــن تقوی ــود و همچنی ــص موج نقای
انجــام می پذیــرد. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت و نقــش رســانه ها 
ــا بازتــاب عملکــرد هیئــت  بیــان داشــت: رســانه های عمومــی ب
نظــارت و بازرســی اســتان کرمــان در احیــای حقــوق شــهروندی 
در پیشــبرد اهــداف ایــن هیئــت و جلــب رضایــت عمومــی نقش 
ــح  ــد تصری ــد. موح ــا می کنن ــزایی ایف بس
کــرد: اعضــای هیئــت بایــد در اجــرای 
وظایــف محولــه و نظــارت بــر حســن 
ــا  ــون نظــارت داشــته باشــند ت اجــرای قان
ــهروندان  ــوق ش ــع حق ــه تضیی ــر گون از ه
جلوگیــری کننــد. وی گفــت: بدیهــی اســت 
کمبــود امکانــات عامــل تأثیرگــذاری در 
انجــام وظایــف محولــه احیــای حقــوق عام 
و خــاص شــهروندان اســت؛ امــا بــا وجــود 
ــی  ــان دســتگاه قضائ ــب توجــه کارکن ــات ارزشــمند و جال  خدم
خــدوم  زحمــات کارکنــان  نیــز  و  وابســته  دســتگاه های  و 
 نیــروی انتظامــی، مانعــی بــرای ایفــای وظایــف قانونــی 

نخواهد بود. ربیع

رئیس کل دادگستری کرمان:
 نقش ذاتی قوه قضائیه احیای حقوق شهروندی است

قائم مقــام مدیــر اجرایــی سرشــماری اســتان یــزد، تعــداد 
ــوس  ــی نف ــماری عموم ــتمین دوره سرش ــت اندرکاران هش دس
ــه گــزارش  ــر اعــام کــرد. ب ــن اســتان 500 نف و مســکن را در ای
روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
ــتمین دوره  ــت: هش ــار داش ــن اظه ــد فخرالدی ــزد، محمدحمی ی

نفــوس و مســکن  سرشــماری عمومــی 
بــه صــورت  مهرمــاه  تــا 24  از 3   1395
ــاه  ــا 25 آبان م ــاه ت ــی و از 25 مهرم اینترنت
ــزار خواهــد شــد.  ــه صــورت حضــوری برگ ب
ــزار  ــدود 35 ه ــور ح ــزود: در کل کش وی اف
نفــر در رده هــای اجرایــی و ســتادی کار 
برگــزاری سرشــماری را بــر عهــده دارنــد کــه 
ایــن میــزان در اســتان یــزد حــدود 500 نفــر 

ــت.  اس
فخرالدیــن اضافــه کــرد: پیــرو تشــکیل نخســتین جلســه ســتاد 
سرشــماری کشــور بــا حضــور رؤســا و معاونــان آمــار و اطاعــات 
اســتان ها در مرکــز  برنامه ریــزی  و  ســازمان های مدیریــت 
ــا  ــه ت ــرار گرفت ــتور کار ق ــتانی در دس ــتاد اس ــکیل س ــار، تش آم

ــزرگ  ــن طــرح ب ــرای ای ــات، کار ب ــاغ مصوب ــا اب پــس از آن و ب
و ملــی آغــاز شــود. 

معــاون آمــار و اطاعــات ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــازمان  ــئوالن س ــر مس ــاوه ب ــرد: ع ــان ک ــزد خاطرنش ــتان ی اس
مدیریــت، نماینــده ســتاد سرشــماری کشــور، مدیــر کل آمــوزش 
ــده  و پــرورش، مدیــر کل صداوســیما، فرمان
ــاد  ــازمان جه ــس س ــی، رئی ــروی انتظام نی
کشــاورزی، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرات،  ــل مخاب ــر عام ــی و مدی شــهید صدوق
ــت  ــتاد عضوی ــز در س ــت نی ــر کل پس مدی

ــد.  دارن
وی افــزود: همزمــان بــا ســتاد اســتان 
ســتاد شهرســتان ها بــه ریاســت فرمانــداران 
ــماری  ــور سرش ــت و ام ــد گرف ــکل خواه  ش
در 10 شهرســتان اســتان مدیریــت خواهــد شــد. هشــتمین دوره 
سرشــماری عمومــی نفــوس مســکن، همزمان با سراســر کشــور 
 بــرای نخســتین بار بــه دو صــورت حضــوری و غیرحضــوری برگزار 

می شود. مهر

گرمای بی سابقه هوا 
در چهارمحال وبختیاری

ــاری  ــال و بختی ــردم چهارمح م

ایــن روزهــا دمــای بیشــتر از 40 
تجربــه  را  ســانتیگراد  درجــه 
ســختی  شــرایط  و   می کننــد 
ــن  ــه چنی ــد؛ چــرا ک را می گذرانن
ایــن  در  تاکنــون  را  دمایــی 
نداشــته اند.  یــاد  بــه  اســتان 
مدیــر کل هواشناســی اســتان چهارمحــال و بختیــاری درخصوص 
 گــرم شــدن هــوا گفــت: دمــا در بیشــتر نقــاط چهارمحــال 
و بختیــاری افزایــش پیداکــرده اســت. مهــرداد قطــره عنــوان کرد: 
ــش از 35 درجــه ســانتیگراد  ــف اســتان بی ــاط مختل ــا در نق دم
اســت. وی گفــت: لــردگان بــا دمــای بیــش از 41 درجــه 
ســانتیگراد گرم تریــن نقطــه چهارمحــال و بختیــاری گزارش شــده 
اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه  پیش بینــی ورود ذرات 
 گردوغبــار کشــور عــراق بــه چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: 
تــا روز دوشــنبه بــا توجــه بــه افزایــش ســرعت وزش بــاد بــر روی 
ــده  ــی در بعضــی ســاعات پدی عــراق و تشــدید جریان هــای غرب
گردوغبــار موجــب کاهــش دیــد و کاهــش کیفیــت هــوا در ایــن 

استان خواهد شد.

آغاز عملیات احداث ایستگاه 
اتوبوس هوشمند شاهین شهر

ــل  ــر عام ــی، مدی ــا رضای رض

اتوبوســرانی  ســازمان 
شاهین شــهر و حومــه گفــت: 
عملیــات احــداث ایســتگاه 
شــهید  هوشــمند  اتوبــوس 
خــرازی واقــع درخیابــان امام 
شــده  آغــاز  خمینــی)ره( 
ــا  ــمند ب ــتگاه هوش ــن ایس ــت: ای ــه گف ــت. وی در ادام اس
ــه  ــده ب ــاه آین ــد م ــار در چن ــال اعتب ــون ری ــش از 5 میلی بی
 بهره بــرداری می رســد. رضایــی نمایــش نقشــه خطــوط

ــی  ــه مکان ــام فاصل ــار، اع ــان انتظ ــول مدت زم ــام ط  اع
و زمانــی اتوبوس هــای خطــوط مختلــف، نمایــش موقعیــت 
جغرافیایــی اتوبوس هــا و ایســتگاه، سیســتم آمــوزش 
شــهروندی، ســرمایش و گرمایــش، نظــارت تصویری، شــارژ 
خــودکار کارت بلیــت، دســتگاه ATM و کیوســک محصــوالت 
فرهنگــی را از ویژگی هــای ایســتگاه اتوبــوس هوشــمند 
ــل ســازمان اتوبوســرانی شاهین شــهر  ــر عام  برشــمرد. مدی
و حومــه کاهــش طــول صــف انتظــار، کاهــش مدت زمــان 
انتظــار و مدیریــت زمــان را از اهــداف ایــن ایســتگاه عنــوان 
کــرد. وی ابــراز امیــدواری کــرد: در صــورت تأمیــن اعتبــارات 
ــمند  ــوس هوش ــتگاه های اتوب ــتری از ایس ــداد بیش  الزم تع

در سطح شاهین شهر احداث شود.

اخبار کوتاه

 دیدار چهره به چهره شهردار اصفهان
 با اهالی منطقه 2

در ادامــه نهضــت پاســخگویی 

هفتــه  پنجشــنبه  شــهرداری، 
اصفهــان  شــهردار   جــاری 
و معاونانــش بــا اهالــی منطقــه 
بــا  می کننــد.  دیــدار   2
انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
شــهردار  مردمــی  ماقــات 
اصفهــان و معاونانشــان روزهــای پنجشــنبه هــر هفتــه در محــل 
ــن  ــه گذشــته اولی ــزار می شــود. هفت شــهرداری های مناطــق برگ
ماقــات مردمــی شــهردار و معاونانــش در شــهرداری منطقــه یک 
برگــزار شــد؛ در هفتــه جــاری نیــز دیــدار مردمــی و چهره به چهــره 
شــهردار بــا اهالــی منطقــه 2 برگــزار می شــود. همشــهریان 
 ســاکن در منطقــه 2 شــهرداری بــرای دیــدار بــا مدیــران شــهری 
از روز شــنبه تــا سه شــنبه می تواننــد بــرای دریافــت فــرم 
درخواســت ماقــات بــه شــهرداری منطقــه مراجعــه کننــد. واحــد 
ــت  ــر مدیری ــا تغیی ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــای مردم ماقات ه
ــه  ــود را در زیرمجموع ــته کار خ ــال گذش ــاه س ــهری از مردادم ش
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان آغــاز کــرد و تــا پایــان ســال 
ــخ  ــام و پاس ــی انج ــه مردم ــورد مراجع ــش از 900 م ــته بی گذش

مردم نیز داده شد.

 اصفهان، میزبان نمایشگاه 
خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن

چهارمیــن  وطــن:  کیمیــای 
مبلمــان  خانــه،   نمایشــگاه 
ــخ ــدرن در تاری ــیون م  و دکوراس

محــل  در  مردادمــاه   8 تــا   5
نمایشــگاه های  برگــزاری 
اســتان اصفهــان در کنــار پــل 
برپــا  شهرســتان  تاریخــی 
می شــود. بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهــان، نمایشــگاه خانــه و مبلمــان مــدرن 
ــان 120 مشــارکت کننده  در چهارمیــن ســال برگــزاری خــود، میزب
از اســتان های اصفهــان، تهــران، چهارمحــال و بختیــاری، فــارس 
 و خراســان رضــوی در فضایــی بــه مســاحت 9 هــزار متــر مربــع 
ــرکت کنندگان  ــود. ش ــد ب ــگاهی خواه ــالن نمایش ــب 4 س  در قال
ــواع  ــی، ان در نمایشــگاه امســال در زمینه هــای دکوراســیون داخل
ــت  ــان فعالی ــوری و مبلم ــرویس های غذاخ ــد، س ــت و کم تخ
ــد و نام هــای تجــاری ماننــد تهران چــوب، تندیــس، آرســون  دارن

آرمانیــاز جملــه  و خانــه  کاندیــد، چوبــکاران، شــهر چــوب 
شــاخص ترین مشــارکت کننــدگان ایــن نمایشــگاه هســتند. کلیــه 
ــدرن  ــیون م ــان و دکوراس ــت مبلم ــاالن صنع ــدان و فع  عاقه من
و همچنیــن عمــوم مــردم می تواننــد در ســاعات 1۶ تــا 22 تاریــخ 

ذکر شده از این نمایشگاه بازدید کنند.

اخبار اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  94-740  خواهان اکرم حیاتی    دادخواستی مبنی بر: اعام 
تایید و تنفیذ سند عادی به طرفیت ابوالفضل حیاتی – روح ا... حیاتی  تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/۶/۶ساعت 12   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: 11108/م الف 
مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  95-۶32  خواهان سیامک یادگارنیا    دادخواستی مبنی 
بر: مطالبه چک به مبلغ 145 میلیون ریال  به طرفیت سعید علیزاده   تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/۶/۶ساعت 10/30   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: 11109/م الف 
مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  95-۶30  خواهان سیامک یادگارنیا    دادخواستی مبنی 
بر: مطالبه چک به مبلغ دویست میلیون ریال  به طرفیت رضا خلیلی   تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/۶/۶ساعت 10   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: 11110/م الف 
مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
950998۶839200157شماره  پرونده:  951010۶839201۶50شماره  اباغیه:  شماره 
غامحسین  شاکی   / خواهان   1395/04/15 تنظیم:  9501۶8تاریخ  شعبه:  بایگانی 
عظیمی فریدنی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سلمان کوهی اصفهانی و پیمان 
اعتراض به عملیات اجرایی ) موضوع مواد 14۶ و 147 قانون  اسماعیلی به خواسته 
اجرای احکام مدنی ( و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه سوم اتاق 312 ارجاع و به کاسه  950998۶839200157 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/0۶/0۶ و ساعت 11:30تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد
.شماره: 11148/م الف 

 -  - اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1۶ شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 
فهیمی راد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 19/884 واقع در کلیشاد 
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام قپونی کریمی شاد فرزند 
نیامده  به عمل  آن  قانونی  و عملیات تحدید حدود  ثبت است  شیر محمد در جریان 
نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور قسمت  به  بنا  اینک  است. 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 95/5/25 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 

یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی  این  در  مقرر  و ساعت  روز  در  که 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/5/4 شماره : 289/م الف 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/882 واقع در کلیشاد 
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عباسعلی کلیشادی  فرزند 
اکبر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
نامبرده تحدید حدود  بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/5/2۶ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار : 95/5/4 شماره : 282/م الف 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 9510103720103111 شماره پرونده: 9509983720100141شماره بایگانی 
شعبه: 950142تاریخ تنظیم: 1395/04/2۶ خواهان / شاکی پریسا حدادی  دادخواستی 
به طرفیت خوانده / متهم اداره ثبت احوال گلپایگان و ایمان قنبری شلمزاری به خواسته 
اثبات نسب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول  دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع 
در گلپایگان ارجاع و به کاسه  9509983720100141 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/0۶/31 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 
متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 201/م الف  
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان گلپایگان  – اعظمی 

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : محمد رضا   نام خانوادگی: خوبخت  نام پدر : غامرضا  
نام  علیرضا     نام:   له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
خانوادگی: خوبخت نام پدر: ید ا...  نشانی محل اقامت: گلپایگان -خ امام حسین – 

شهرک امام – بلوار شهید بهشتی -  کوچه شهید زارع – شماره 4 
 محکوم به:به موجب رای شماره 238  تاریخ 94/۶/30 حوزه 20 ج شورای حل اختاف 

شهرستان گلپایگان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ 32/940/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه 
اوراق و ضمائم دادخواست و خسارت  ابطال سند  دادرسی و بیست هزار ریال هزینه 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/4/2 لغایت اجرای کامل حکم ضمنا هزینه 
احکام: همین که  اجرای  قانون  باشد./ماده 34  بر عهده محکوم علیه می  اجرا  های 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 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 و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: 190/ م الف  
شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

اخطار اجرائی
ا...   : دخیل  نام پدر  نام خانوادگی: خوبرو   : خدیجه    نام  مشخصات محکوم علیه: 
نام  رضا     علی  نام:   له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
خانوادگی: خوبخت نام پدر: ید ا...  نشانی محل اقامت: گلپایگان -خ امام حسین –
بلوار شهید بهشتی -  کوچه شهید زارع – شماره 4 – پاک 4  محکوم به:به موجب رای 
شماره 325  تاریخ 94/8/24 حوزه 20 به ح  شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان  
که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:مبلغ 25/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و بیست هزار ریال هزینه ابطال سند 
اوراق و ضمائم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/4/2 

لغایت اجرای کامل حکم ضمنا هزینه های اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد./
اباغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  یا مالی معرفی کند که  بدهد  به  پرداخت محکوم 
از آن میسر باشد و 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 و اگر مالی ندارد، 

صریحا اعام نماید. 
شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : محمد سعید   نام خانوادگی: سعیدی   نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:  امیر حسین    نام خانوادگی: مانیان  

نشانی محل اقامت: اصفهان – خ کهندژ – ک اسامی  فرعی سوم پاک 102 
 محکوم به:به موجب رای شماره 1975  تاریخ 94/11/29 حوزه 12  شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
 95 سودانی کوی  خیابان کهندژ  در  واقع  اجاره  مورد  ملک  از  خوانده  تخلیه  به  حکم 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   4۶/500/000 مبلغ  پرداخت  و  همکف  سوم  فرعی  اسامی 
در حق خواهان صادر و اعام می گردد و هزینه نیم عشر حق االجرا ./ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 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 و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید. شماره 

: 12385 / م الف 
دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: ابوالفضل  صادقی مهری  نام پدر : رمضان   
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:  علیرضا    
دهقانی نام پدر: غامحسین  نشانی محل اقامت: اص – خ عبدالرزاق شماره 15 سرای 

شیشه گری  محکوم به:
به موجب رای شماره 1228  تاریخ 94/12/25  حوزه 23 شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 275/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق  زمان وصول  تا  دادخواست 94/10/29  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 

خواهان صادر گردید پرداخت نیم عشر حق االجرا.
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و 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 و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید. شماره : 12350/ م الف 
دفتر شعبه 23مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
اعرابی   -1 خانوادگی:  نام  مصطفی    -2 مهین   -1  : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
کرسکانی 2- کریم پور   نام پدر : 1- ابراهیم 2- فتح اله  نشانی محل اقامت: هر 
با  نام خانوادگی: معنوی  نام:  سهراب     له:  المکان مشخصات محکوم  دو مجهول 
باال – مجتمع  اقامت: چهارباغ  پدر: اصغر  نشانی محل  نام  الهی  وکالت محمد روح 

کاویان – واحد 303 
 محکوم به:به موجب رای شماره 25  تاریخ 95/1/17  حوزه 13 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت تضامنی مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 195/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
) 94/3/5 ( لغایت اجرای حکم و هزینه نشر آگهی)۶00/000 ریال( با احتساب اجرا در 
حق محکوم همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 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 و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید. شماره : 12378/ م الف 
دفتر شعبه 13مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
پدر  نام  مهری    صادقی  ابوالفضل   : خانوادگی  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام  و  نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  رمضان     :
خانوادگی:  علیرضا دهقانی     نام پدر: غامحسین  نشانی محل اقامت: اص خ عبد 

الرزاق ک شماره 15 سرای شیشه گری طبقه دوم .
 محکوم به:

به موجب رای شماره 1229  تاریخ 94/12/25  حوزه 23 شورای حل اختاف شهرستان 
اصفهان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 32/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 275/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/29 تا زمان وصول در 

حق خواهان صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و 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 و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید. شماره : 12351/ م الف
 دفتر شعبه 23مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه : 9510103۶535023۶4 شماره پرونده: 9409983۶53500483 شماره 
بایگانی شعبه: 940494 تاریخ تنظیم: 1395/04/2۶ اباغ وقت رسیدگی به آقای 1- 
مراد علی تیموری فرزند اسداله 2- نسرین فداکار فرزند عبداله 3- زهرا تیموری فرزند 
نیما و با والیت آقای مراد علی تیموری نظر به این  که خانم نسیم مانده علی فرزند 
علیرضا و با وکالت آقای وحید ربانی دادخواستی به طرفیت آقای 1- مراد علی تیموری 
فرزند اسداله 2- نسرین فداکار فرزند عبداله 3- زهرا تیموری فرزند نیما و با والیت 
آقای مراد علی تیموری – مبنی بر مطالبه بها مهریه معادل 444 عدد سکه بهار آزادی 
– هفت میلیون ریال وجه بابت فرش – 20 مثقال طای 18 عیار ساخته شده جمعا 
دادرسی  پرداخت هزینه  از  اعسار  بدوا در خواست  ریال   4۶1/000/000 به  معادل مقوم 
مطرح نموده که پرونده طی شماره 940494-ح 3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان 
نشانی خواندگان را مجهول المکان اعام نموده و پرونده جهت رسیدگی به ادعای اعسار 
به وقت رسیدگی 95/7/14 – ساعت  از پرداخت هزینه های دادرسی مقید  خواهان 
10/30 – صبح می باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق .  ا.د.م بدینوسیله 
مراتب فوق را آگهی تا خواندگان پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به 
این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده جهت استماع اظهارات 
شهود خواهان حضور بهم رسانند. این آگهی به منزله اباغ وقت رسیدگی به خواندگان 

تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان مانع از رسیدگی نیست. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

فاورجان –
 اکبر توکلی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب انبار  پاک شماره 19/885 واقع در کلیشاد 
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اکبر بزرگ زاد   فرزند جال  
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
نامبرده تحدید حدود  بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
پاک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 95/5/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/5/4 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

حتما بخوانید!
دیدار چهره به چهره شهردار اصفهان ...

دوشنبه  4   مردادماه   1395
ـــمـــاره 210 ســـــال دوم          ݡسݒ

در شهر

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری استان یزد خبر داد:
مشارکت ۵۰۰ نفر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن یزد



5فرهنگ و هنر دوشنبه  4  مردادماه  1395
ـــمـــاره 210  ســـــال دوم          ݡسݒ

حتما بخوانید!
جشن »حافظ« به گام آخر رسید

بــا  »حافــظ«  جشــن  شــانزدهمین 
سرویس فرهنگی

  فرهومند ناظریان
حضــور هنرمنــدان ســینما و تلویزیــون 
در تــاالر وحــدت برگــزار شــد. ایــن مراســم کــه بــا تأخیــر 
بیــش از یک ســاعته شــروع شــد ابتــدا بــا پخــش 
ــر  ــدی بازیگ ــپس آزاده صم ــورد و س ــد خ ــات کلی تبلیغ
ــد  ــران خوش آم ــه حاض ــری ب ــوان مج ــه عن ــینما، ب س
ــی  ــا صــدای ســاالر عقیل ــران ب ــپ ای ــت. پخــش کلی  گف
ــم  ــن مراس ــای ای ــر بخش ه ــران از دیگ ــر بازیگ و تصاوی

بود.
  علی معلم

علــی معلــم، دبیــر جشــن »حافــظ« در ســخنانی گفــت: 
ــرایط  ــتیم ش ــود، نمی توانس ــینما نب ــیقی و س ــر موس اگ
دنیــای امــروز را تحمــل کنیــم. جهــان تصویــر و موســیقی 
ــا  ــروز دنی ــرایط ام ــم ش ــا بتوانی ــت ت ــده اس ــبب ش  س
را تحمــل کنیــم. وی بــا اشــاره بــه زنده یــاد عبــاس 
ــدان  ــه هنرمن ــاز از جمل ــن فیلمس ــت: ای ــتمی گف کیارس
عاشــق زندگــی بــود و دربــاره زندگــی فیلــم می ســاخت. 
ــد  ــن هنرمن ــپاری ای ــم خاکس ــتم در مراس ــن نتوانس م
شــرکت کنــم؛ امــا مطمئــن هســتم کــه او از ایــن مراســم 
بیشــتر خوشــش می آیــد. ایــن هنرمنــد در طــول زندگــی 
خــود ســعی کــرد تــا روشــی خــاص را بــرای ســینما پدید 
آورد و همیــن مســئله ســبب شــد تــا جــزو ۱۰۰ ســینماگر 
بــزرگ دنیــا باشــد. زنده یــاد کیارســتمی یــک ایرانــی بــود 
و در ایــران کار کــرد و بــا اینکــه در زمینــه کاری کمبودهایی 

پیــش رویــش بــود، امــا هیــچ گاه اعتــراض نکــرد.

  مسعود کیمیایی
ــخنران  ــر س ــینما، دیگ ــردان س ــی، کارگ ــعود کیمیای مس
مراســم بــود کــه روی صحنــه آمــد و گفــت: رفتــن عبــاس 
کیارســتمی و جمشــید ارجمنــد بــرای مــن خیلی ســخت 
اســت. وی ادامــه داد: هم سن  وســال های مــا روزگار 
خوشــی را ســپری نمی کننــد و بایــد همین طــور بــه 

ســیاه پوشــیدن عــادت کنیــم. 
جهــان  بــه  را  خــاص  ســینمای  یــک  کیارســتمی 

ــودکان  ــا ک ــت. او ب ــان، آن را پذیرف ــرد و جه ــنهاد ک پیش
ــم ــان فیل ــا انس ــتمی ب ــاخت. کیارس ــینما را س ــن س  ای

 ســاخت. جمشــید ارجمنــد هــم کــه فــردی فاخــر و پــر از 
دانســتگی بــود. مــن ایــن روزهــا بــا قلبم بــرای دوســتانم 

ــزم. اشــک می ری
ــهرام  ــه ش ــتمی ب ــاس کیارس ــان عب ــتین نش  نخس

ــید ــری رس مک
در ادامــه مراســم، شــهرام مکــری، کارگــردان جــوان 

ــاس کیارســتمی را از دســت مســعود  ســینما، نشــان عب
ــخنانی  ــری در س ــهرام مک ــرد. ش ــت ک ــی دریاف کیمیای
گفــت: از آنجــا کــه بــرای بخــش فیلمنامــه نامــزد بــودم 
ــی  ــوت شــده ام؛ ول ــرای آن روی ســن دع ــردم ب ــر ک فک
ــت آن  ــت دریاف ــرم از باب ــان را می گی ــن نش ــه ای االن ک
خیلــی خوشــحالم. فکــر می کنــم اســم آقــای کیارســتمی 
همیشــه اعتبــار بــوده و اســم ایشــان بــه مــن و جشــن 

ــد. ــار می ده ــران اعتب ــینمای ای ــظ و س حاف
  برندگان نهایی جشن حافظ

ــون  ــده تلویزی ــره برگزی ــوان چه ــه عن ــری ب ــران مدی مه
ــد. ــاب ش انتخ

بهــرام دهقانــی، جایــزه بهتریــن دســتاورد هنــری را بــرای 
تدویــن فیلــم »ابــد و یــک روز« کســب کــرد.

ــرای  ــرد را ب ــر م ــن بازیگ ــزه بهتری ــان، جای ــی نصیری عل
ــرد. ــت ک ــهرزاد دریاف ــریال ش س

ــزه یــک عمــر فعالیــت هنــری  جمشــید هاشــم پور، جای
را بــه دســت آورد.

ــرای  ــتایی ب ــعید روس ــه س ــه ب ــن فیلمنام ــزه بهتری جای
ــید. ــک روز« رس ــد و ی »اب

جایــزه بهتریــن فیلمنامــه تلویزیونــی بــه مســعود بهبهانی 
بــرای ســریال کیمیــا رســید.

 کریســتف رضاعــی، جایــزه بهتریــن موســیقی فیلــم 
را برای »در دنیای تو ساعت چند است؟« برد.

ــرای  ــدم ب ــامان مق ــه س ــم ب ــن فیل ــژه بهتری ــزه وی جای
تهیه کنندگــی »نهنــگ عنبــر« رســید.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

جشن »حافظ« به گام آخر رسید

ــی کــه معــاون نظــارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی  در حال
از شــکایت بین المللــی از شــبکه GEM، بــه دلیــل پخــش 
ــس اول  ــود، نایب رئی ــر داده ب ــینمایی خب ــای س ــزر فیلم ه تی
کمیســیون قضایــی مجلــس ایــن اظهارنظــر را رد کــرد و گفــت 
کــه نمی تــوان از طریــق مراجــع قضائــی بین المللــی علیــه 

ــرد.  ــوی ک ــرح دع ــبکه GEM ط ش
ایــن  اقــدام  محمــد کاظمــی همچنیــن 
ــته  ــی دانس ــواره ای را غیرفرهنگ ــبکه ماه ش
اســت. پــس از انتشــار خبــر پخــش دوبــاره 
GEM ــزر فیلم هــای ســینمایی از شــبکه  تی

ســازمان  نظــارت  و  ارزشــیابی  معــاون 
ایــن شــبکه  ســینمایی گفــت: »ظاهــرا 
در اقدامــی خودســرانه بــار دیگــر تیــزر 
پخــش  را  ایرانــی  ســینمایی  فیلم هــای 

می کنــد و در ایــن شــرایط، دســتگاه قضایــی می توانــد از 
طریــق مجامــع بین المللــی پیگیــر ایــن موضــوع باشــد.« 
امــا امــروز برخــاف آنچــه ایل بیگــی گفتــه، نایب رئیــس 
ــال  ــا اعم ــا م ــو ب ــس در گفت وگ ــی مجل ــیون قضائ اول کمیس

محــدوده کشــور  از  خــارج  قضائــی  مجــازات  و   پیگیــری 
ــه داد:  ــت و ادام ــر ندانس ــران امکان پذی ــه ای ــرای قوه قضائی را ب
ــه  ــوان علی ــم نمی ت ــی ه ــی بین الملل ــع قضائ ــق مراج »از طری
شــبکه ِجــم تــی وی طــرح دعــوی کــرد؛ چــرا کــه طبــق قانــون 
ــک  ــاه از ی ــه کوت ــد دقیق ــد چن ــی می توانن ــبکه های تلویزیون ش
فیلــم خارجــی را نمایــش دهنــد؛ درحالــی 
کــه پیگیــری حقــوق آثــار ســینمایی ایــران 
ــبوق  ــون مس ــی تاکن ــع بین الملل در جوام
بــه ســابقه نبــوده و شــخصا مــوردی را بــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــدارم.« کاظم ــر ن خاط
تبلیــغ فیلم هــا در شــبکه های خارجــی 
ماهــواره ای اقدامــی غیرفرهنگــی اســت 
ــا  ــواه م ــت و خیرخ ــز دوس ــگان نی و بیگان
ــن  ــتای ای ــد در راس ــه بخواهن ــتند ک نیس
خیرخواهــی قدمــی بــرای فرهنــگ و هنــر ایــران بردارنــد، گفــت: 
»موانــع داخلــی پیــش روی هنرمنــدان ســبب شــده شــبکه های 
ــه  ــد و ب ــن فرصــت نهایــت سوءاســتفاده را کنن ماهــواره ای از ای

ــه هــر شــکلی باشــند.« مهــر دنبــال جــذب هنرمنــدان ب

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس:
نمی توان از شبکه GEM شکایت بین المللی کرد

ــاره  ــن اش ــایبر« ضم ــریال »س ــده س ــی، تهیه کنن ــعید کمان س
ــد  ــر تأکی ــن اث ــد ای ــی در تولی ــای مال ــه بعضــی محدودیت ه ب
ــه شــده  کــرد: شــخصیتی کــه از نیروهــای پلیــس »فتــا« ارائ
ــاره  ــی درب ــعید کمان ــت. س ــک اس ــیار نزدی ــت بس ــه واقعی ب
ســریال »ســایبر« کــه بــه کارگردانــی احمــد معظمــی از شــبکه 

نبــود  از  می شــد  پخــش  ســیما  پنــج 
ــر ســخن  ــد اث ــرای تولی حمایت هــای الزم ب
گفــت و بیــان کــرد: دغدغــه مســئوالن بــرای 
ســاخت یــک ســریال بســیار مهــم اســت؛ 
وقتــی ســریالی بــا چنیــن مســائلی تولیــد 
الزم  حمایت هــای  مــورد  بایــد  می شــود 

ــرد.  ــرار بگی ق
 وی در واکنــش بــه نقــاط ضعــف ایــن 
ســریال یــادآور شــد: قصه هــای خیلــی 

خوبــی در زمینــه ســایبر وجــود دارد؛ امــا وقتــی بودجــه کافــی 
بــرای ســاخت یــک ســریال نداریــم، نمی تــوان خروجــی 
خوبــی از یــک اثــر داشــت. علیرضــا آل یمیــن، نویســنده 
ایــن ســریال نیــاز بــه پیچیدگی هایــی داشــت کــه مــن 

ــد  ــه می خواه ــا بودج ــن پیچیدگی ه ــدن ای ــی ش ــم اجرای گفت
ــال  ــه طــور مث ــم؛ ب ــا نرفتی ــن پیچیدگی ه ــن ســراغ ای و بنابرای
شــاید نیــاز بــود پلیــس بــرای بررســی یــک پرونــده بــه چهــار 
نفــر ســر بزنــد تــا بــه متهــم برســد؛ امــا مــا بــه دلیــل کمبــود 
بودجــه تعــداد نفــرات یــا لوکیشــن را کمتــر کردیــم. تهیه کننــده 
ــرد  ــه کارک ــاره ب ــا اش ــایبر« ب ــریال »س س
ــادآور شــد: دغدغــه  ــن ســریال ی ــر ای مهم ت
ــن  ــریال ای ــن س ــا در ای ــس فت ــا و پلی م
ــوند  ــه ش ــدی متوج ــا ح ــردم ت ــه م ــود ک ب
ــایبری  ــائل س ــوزه مس ــی در ح ــه خطرات چ
تهدیدشــان می کنــد. در ایــن راســتا پلیــس 
 فتــا در ســاخت ایــن اثــر مشــارکت داشــت 
ــات  ــوی و امکان ــای معن ــا از حمایت ه و م
ــرد:  ــه ک ــدیم. وی اضاف ــوردار ش ــا برخ آن ه
البتــه مــا در تولیــد ایــن کار بــا کمبــود بودجــه مواجــه و مجبــور 
ــن  ــا ای ــم. ب ــش ببری ــخت تری پی ــرایط س ــا ش ــدیم کار را ب ش
وصــف فقــط توانســتیم کار را بــه تولیــد برســانیم و حتــی 

ــع ــد. ربی ــت نکردن ــود را دریاف ــتمزد خ ــریال دس ــل س عوام

ــک 5  ــی« چ ــی »دور هم ــه تلویزیون ــل برنام - عوام
میلیــارد و 5۰۰ میلیــون ریالــی ایــن مجموعــه را بــرای 
ــل  ــر عام ــه مدی ــرایط ب ــد ش ــی واج آزادی ۱۱۰ زندان

ــد. ــه کردن ــه کشــور هدی ســتاد دی
- حجت االســام محمدرضــا حشــمتی، معــاون قــرآن 
ــم  ــعه فه ــروز توس ــت: ام ــاد گف ــر ارش ــرت وزی و عت
ــی  ــاالن قرآن ــیاری از فع ــتقبال بس ــورد اس ــرآن م ق
قــرار گرفتــه اســت. قطعــا فهــم قــرآن دســتورالعملی 
نیســت و کســی نمی توانــد بــا بخشــنامه، مــردم را بــا 

ــی مشــتاق ســازد. فهــم قرآن
در  بــازی اش  به تازگــی  هاشــمی کــه  هدایــت   -
ــت ــیده اس ــان رس ــه پای ــر« ب ــانه بب ــش »افس  نمای

ــراز  ــت و اب ــش گف ــن نمای ــه ای ــه اش ب ــل عاق از دلی
ایــن نمایــش در دیگــر شــهرها   امیــدواری کــرد 

و کشورها به صحنه برود.
اســاس  بــر  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق   -
بــا ســازمان میــراث فرهنگــی، از  تفاهم نامــه اش 
هنرمنــدان بــرای حضــور نمایشــگاه های خارجــی 

می کنــد. مالــی  حمایــت 
- کتــاب »هــی یــو« کــه بــه خاطــرات ســعید ابوطالب 
ــراق  ــی در ع ــای آمریکای ــط نیروه ــارت وی توس از اس

ــود. ــی می ش ــاص دارد، رونمای اختص
- مســعود جعفــری جوزانــی نــگارش فیلمنامــه 
»پشــت دیــوار ســکوت« را بــه پایــان رســاند. »پشــت 
ــه  ــه ای اســت ک ــن فیلمنام ــام اولی ــوار ســکوت« ن دی
مســعود جعفــری جوزانــی بــه کمــک دختــرش ســحر 
ــر اســاس پژوهشــی از فاطمــه  ــی و ب جعفــری جوزان
ــرای  ــته و ب ــی نوش ــی بدیع ــهرابی و عل ــی ش صالح
ــح هللا  ــی فت ــه تهیه کنندگ ــاخت ب ــه س ــت پروان دریاف
ــده  ــتاده ش ــاد فرس ــه وزارت ارش ــی ب ــری جوزان جعف

ــت. اس
مطــرح  کارگــردان  کاپــوال،  فــورد  فرانســیس   -
آمریکایــی پــروژه تجربــی »ســینمای زنــده« را در 

می کنــد. ارائــه  یوســی ال ای،  دانشــگاه 
»جمعــه  رادیویــی  بازیگــران  از  آذری  منوچهــر   -
ایرانــی« می گویــد کــه مــردم هنــوز ســراغ آن برنامــه 
را می گیرنــد و همچنیــن از همکارانــش صحبــت کــرد 

ــده اند. ــکار ش ــه بی ــس از آن برنام ــه پ ک
- احســان فوالدی فــر بــا اشــاره بــه اکــران »قیچــی« 
در گــروه »هنــر و تجربــه« توضیــح داد کــه ایــن فیلــم 
ــه نســخه جشــنواره  ــری نســبت ب ــچ تغیی ــدون هی ب

فجــر روی پــرده رفتــه اســت.
- امیــر فیضــی، کارگــردان مجموعــه »ســنجد« قــرار 
ــودک  ــبکه ک ــکی در ش ــه عروس ــک مجموع ــت ی اس
ــمت ۲۲  ــه در ۶۰ قس ــاند ک ــد برس ــه تولی ــوان ب و نوج

ــت. ــده اس ــی ش ــه ای طراح دقیق

 عربستان حق ندارد سهمیه حج 
ایران را واگذار کند

ــج و  ــازمان ح ــس س ریی
بــر  تأکیــد  بــا  زیــارت 
بــه  »عربســتان  اینکــه 
هیــچ وجــه اجــازه نــدارد 
ســهمیه حــج ایــران را بــه 
ــد«،  ــورها بده ــایر کش س
اتبــاع  گفــت: پذیــرش 
ــک  ــی توســط عربســتان در ســایر کشــورها ی ایران
در  اوحــدی«  اســت. »ســعید  توخالــی  وعــده 
واگــذاری  بــر  مبنــی  شــایعاتی  بــه  واکنــش 
ســایر  بــه  ایرانی هــا  حــج  امســال  ســهمیه ی 
ــگار ایســنا گفــت: ســهمیه حــج  ــه خبرن کشــورها ب
کشــورهای مســلمان را ســازمان همکاری هــای 
ــه  ــن عربســتان ب ــد، بنابرای ــن می کن اســامی تعیی
ــِق  ــه ح ــهمیه را ک ــن س ــدارد ای ــازه ن ــه اج هیچ وج
ــه خاطــر کوتاهــی  ــران اســت و ب شــرعی مــردم ای
بــه ســایر  رفتــه،  از دســت  عربســتان  دولــِت 
کشــورها اختصــاص دهــد. او تاکیــد کــرد: جمهوری 
اســامی ایــران قطعــًا در موســم حــج ســال آینــده 

این حِق شرعی را از عربستان طلب می کند.

اخبار کوتاه 

تهیه کننده سریال »سایبر«:
تصویری واقعی از نیروهای »فتا« نشان دادیم

 لبخند رخساره 
از شهریورماه کلید می خورد

ســریال  نویســنده 
»لبخنــد رخســاره« گفــت: 
ــز  ــون کامبی ــی چ بازیگران
دیرباز، ســتاره اســکندری 
بــه  مظفــری  مجیــد  و 
»لبخنــد  ســریال 
و  پیوســتند  رخســاره« 
ایــن ســریال در شــهریورماه کلیــد می خــورد. ســعید 
ــاره«،  ــد رخس ــریال »لبخن ــنده س ــه، نویس نعمت ال
دربــاره نــگارش ایــن ســریال بــه کارگردانــی بهرنــگ 
توفیقــی گفــت: تاکنــون ۱3 قســمت از ایــن ســریال 
را نوشــتم و ۱5 قســمت تــا رســیدن بــه فینــال اثــر 

باقی مانده است. 
در خاصــه داســتان ایــن ســریال آمــده اســت: 
خلیــل، پــدری اســت کــه فرزنــدش را چــون جــان 
ــرس از دروغــی  خــود دوســت دارد؛ امــا همیشــه ت
دارد کــه بــه او گفتــه اســت و حــاال می خواهــد 
ــد  ــد. »لبخن ــران کن ــن دروغ را جب ــهامت ای ــا ش ب
رخســاره« در مذمــت دروغ اســت و لــذت بخشــش 
و ایثــار بــرای یــک خانــواده. ســریال »لبخنــد 
نعمت الــه،  ســعید  نویســندگی  بــه  رخســاره« 
ــب  ــی زین ــی و تهیه کنندگ ــگ توفیق ــی بهرن کارگردان
تقوایــی بــرای پخــش از یکــی از شــبکه های ســیما 

ســاخته می شــود.

احمدرضا احمدی 
در بیمارستان بستری شد

احمدرضــا احمــدی کــه 
)دوم  شــنبه  روز 
مردادمــاه( بــرای چــکاپ 
ــه  ــتان مراجع ــه بیمارس ب
کــرده بــود بــه تشــخیص 
پزشــکان در بیمارســتان 
بســتری شــد. بنــا بــه 
ــن شــاعر و نویســنده، پزشــکان  ــواده ای ــه خان گفت
تشــخیص داده انــد کــه قلــب او ۲۲ درصــد کار 
احــوال  و  اســت  آورده  آب  ریــه اش  و  می کنــد 
ــض  ــرای تعوی ــته ب ــال گذش ــدارد. او س ــی ن خوش
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــل جراح ــت عم ــب تح ــری قل بات

بود.
 احمدرضــا احمــدی متولــد ســال ۱3۱9 در کرمــان 
اســت. از ســال ۱3۴9 تــا زمــان بازنشســتگی یعنــی 
ســال ۱3۷3 در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 

نوجوانــان مشــغول بــه کار بــود.
 احمــدی از ۲۰  ســالگی بــه ســرودن شــعر پرداخــت 
عنــوان  بــا  را  شــعرش  مجموعــه  نخســتین  و 

ــرد. ــر ک ــال ۱3۴۰ منتش ــرح« در س »ط
 او در کنــار چــاپ مجموعــه شــعرهای متعــدد 
کــودک  ادبیــات  زمینــه  در  هــم   کتاب هایــی 

و نوجوان دارد.

کتابگردی

پــرورش  کانــون  مدیریــت  و  توســعه  معــاون 
فکــری کــودکان و نوجوانــان گفــت: 9۴۰ مرکــز 
فرهنگی هنــری در سراســر کشــور فعالیــت دارد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، فریــدون واحــدی 
ــگاه  ــاح فروش ــن افتت ــهرکرد در آیی ــه ش ــفر ب در س
پــرورش  کانــون  فرهنگــی  محصــوالت  عرضــه 
ــی  ــانه های جمع ــرد: رس ــار ک ــودکان اظه ــری ک  فک
و تبلیغــات شــهری بایــد تــاش فراوانی در راســتای 
توســعه امــور فرهنگــی در بیــن خانواده هــا، مــدارس 
و آمــوزش و پــرورش داشــته باشــند. وی بــا اشــاره 

اینکــه عرضــه محصــوالت کانــون از کار فرهنگــی جــدا نیســت، تصریــح کــرد: 
ــز عرضــه محصــوالت فرهنگــی  در راســتای توســعه فرهنگــی، ایجــاد مراک
ــرای  ــار مراکــز فرهنگــی ضــروری و راهــی ب ــرورش فکــری در کن ــون پ کان
ارتقــای فعالیت هــای فرهنگــی و آشــنایی کــودکان و نوجوانــان بــا تولیــدات 
ایــن مراکــز اســت. واحــدی بــا بیــان اینکــه بایــد از ظرفیــت مراکــز عرضــه 
ــه  ــتفاده بهین ــری اس ــرورش فک ــون پ ــی کان ــدی و فرهنگ ــوالت تولی محص
شــود، خاطرنشــان کــرد: قــرار دادن میــز کارگاهــی و انجــام فعالیت هــای 
ــی  ــز، کار فرهنگ ــن مراک ــوزان در ای ــان و دانش آم ــط مربی ــی توس  فرهنگ
و راهــی بــه منظــور گســترش فعالیت هــای فرهنگــی اســت. وی در ادامــه 
افــزود: کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، بهتریــن حــوزه بــرای 
ارائــه محصــوالت فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری در راســتای بهره منــدی 
خانواده هــا، کــودکان و نوجوانــان از محصــوالت فرهنگــی متناســب و مفیــد 

ــرادی  ــه اف ــان اینک ــا بی ــدی ب ــت. واح اس
ــی  ــز عرضــه محصــوالت فرهنگ ــه در مراک ک
و تولیــدی کانــون پــرورش فکــری فعالیــت 
دارنــد، بایــد بــا حــوزه تعلیــم و تربیــت 
آشــنا باشــند، تصریــح کــرد: امیــد اســت بــا 
افتتــاح این گونــه مراکــز و گســترش و ارائــه 
فعالیت هــای فرهنگــی، ایــن مراکــز بــه 
مراکــز پررفت وآمــد فرهنگــی تبدیــل شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانایــی حــرف اول 
را در دنیــا می زنــد، گفــت: بــا افزایــش هرچه 
ــوالت  ــه محص ــز عرض ــیار و مراک ــای س ــون کتابخانه ه ــزی چ ــتر مراک بیش
ــی در  ــه و محرومیت زدای ــگ مطالع ــوان در گســترش فرهن ــی، می ت فرهنگ
حــوزه فرهنگــی گام برداشــت. واحــدی افــزود: تولیــدات کانــون بــه علــت 
شــناخت خانواده هــا و برنــد کانــون در حــوزه تخصصــی کــودک و نوجــوان 
بهتریــن و برتریــن محصــوالت هســتند. معــاون توســعه و مدیریــت منابــع 
ــی  ــک تمام ــتار کم ــان خواس ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ کان
ــت  ــت حمای ــداری، اســتانداری در جه مســئوالن اســتانی و شــهری، فرمان
از تجهیــزات مراکــز ســاختمانی و نــاوگان ســیار بــه منظــور ارتقــای فرهنــگ 
مطالعــه در روســتاها شــد. وی در پایــان تصریــح کــرد: تمامــی بخش هــای 
غیردولتــی نیــز در صــورت تولیــدات در زمینــه کــودک و نوجــوان می تواننــد 
در صــورت تطابــق بــا سیاســت های کانــون و نظــارت چــاپ و نشــر کانــون 

بــه ارائــه محصــوالت خــود در ایــن مراکــز بپردازنــد.

عوامل فیلم:
کارگردانان: کریس ِرناد، یارو ِچِنی

ــان  ــو برای ــول، کــن داری نویســندگان: کینکــو پائ
ــچ ــچ، ســایمون ری لین

موسیقی: الکساندر ِدسپلت 
اریــک  ســی.کی،  لوئیــس  صداپیشــگان: 
آلبــرت  اســلیت،  جنــی  استون اســتریت، 

هــارت اســتیو کــوگان، کویــن  بروکــس، 
 خالصه داستان:

در ایــن انیمیشــن خواهیــم فهمیــد زمانــی کــه حیوانــات دســت آموز را در خانــه تنهــا 
ــی  ــی و آرام ــگ خانگ ــام س ــس، ن ــد! مک ــروز می دهن ــود ب ــاری از خ ــه رفت ــم، چ می گذاری
اســت کــه در خانــه  صاحبــش در شــهر َمنهتــن زندگــی می کند.مکــِس آرام بــا دیگــر حیوانــات 
ــرای  ــام داک را ب ــه ن ــر ب ــگی دیگ ــب وی س ــه صاح ــا اینک ــی دارد ت ــه  خوب ــایه رابط همس
ــازند و  ــر نمی س ــا یکدیگ ــوان ب ــچ عن ــه هی ــس و داک ب ــد. مک ــه می کن ــداری وارد خان نگه
ایــن رفتــار آن هــا باعــث می شــود تــا بــا یــک اشــتباه، ایــن دو بــه بخــش نگهــداری حیوانــات 
ولگــرد منتقــل شــوند. پــس از ایــن اتفــاق گروهــی از حیوانــات و دوســتان مکــس تصمیــم 
می گیرنــد بــا همراهــی یــک خرگــوش بازیگــوش بــه نــام »گولــه برفــی« پــس از نجــات 

مکــس و داک نقشــه ای انتقامــی بچیننــد.
نکاتی پیرامون فیلم:

انیمیشــن »زندگــی مخفیانــه حیوانــات خانگــی« موفــق شــد بــا وجــود رقیبــان سرســخت 
فصــل تابســتان در اولیــن هفتــه  اکــران آمریــکای شــمالی فــروش فــوق العــاده  ۱۰۴ میلیــون 
دالری را کســب کنــد و تــا کنــون دو هفتــه  پیاپــی در صــدر جــدول باکــس آفیــس قــرار بگیرد.

معرفی فیلمفعالیت 940 مرکز فرهنگی هنری در سطح کشور

زندگی مخفیانه حیوانات خانگی

برنامه سینماهای اصفهان

سینما فرهنگیان اصفهان

سینما ساحل اصفهان

سینما خانواده اصفهان

سینما قدس اصفهان

سینما سپاهان اصفهان

سینما فلسطین اصفهان

نمایش ننه نقلی
ایستاده در غبار

بارکد

ایستاده در غبار
بیداری/رسوایی2 

دراکوال
دختر

دراکوال
بارکد

کمدین خندوانه عزادار شدزاپاس
وز پیــش در برنامــه خندوانــه بــا تعریف خاطــره ای از پــدرش از مردم خواســته بود برای ســامتی وی دعا کنند  امیرکربایــی زاده، بازیگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون کــه چنــد ر

وزنامــه کیمیــای وطــن ایــن ضایعــه را به امیــر کربایی زاده تســلیت می گوید. در ســوگ پــدر نشســت. ر

زندانی شدن امام هفتم
 بیســتم شــوال مصــادف اســت بــا 

جانشین مدیرمسئول

 محمدحاجیان
ــام  سالروزدســتگیری حضــرت ام
موســی کاظــم علیــه الســام و زندانــی شــدن 
ــه  ایشــان، امــام موســی بــن جعفــر )ع( ملقــب ب
کاظــم )۱۲۸ - ۱۸3 ق(، امــام هفتــم شــیعیان. 
پــس از شــهادت پــدرش امــام جعفــر صــادق )ع(، 
از ســال ۱۴۸ تــا ۱۸3، بــه مــدت 35 ســال امامــت 
شــیعیان را بــر عهــده داشــت. امــام کاظــم چندیــن 
ــرد و در  ــه ســر ب ــدان ب ســال از عمــر خــود را در زن
ــدان  ــال ۱۸3 ق در زن ــب س ــم رج ــت و پنج بیس
ــت  ــه دس ــید و ب ــارون الرش ــتور ه ــه دس ــداد ب بغ
ســندی بــن شــاهک مســموم شــد و بــه شــهادت 
رســید. دربــاره حبــس امــام موســی )ع( بــه دســت 
ــت  ــاد روای ــد در ارش ــیخ مفی ــید ش ــارون الرش ه
می کنــد کــه علــت گرفتــاری و زندانــی شــدن 
امــام، یحیــی بــن خالــد بــن بــر مــک بــوده اســت 
زیــرا هــارون فرزنــد خــود »امیــن« را بــه یکــی از 
ــن  ــد اب ــن محم ــام جعفرب ــه ام ــود ب ــان خ مقرب
اشــعث کــه مدتــی هــم والــی خراســان بــوده اســت 
ســپرده بــود و یحیــی بــن خالــد بیــم آن را داشــت 
کــه اگــر خافــت بــه امیــن برســد جعفربــن محمــد 
را همــه کاره دســتگاه خافــت ســازد و یحیــی و بــر 
مکیــان از مقــام خــود بیفتنــد. جعفــر بــن محمــد 
بــن اشــعث شــیعه بــود و قائــل بــه امامــت موســی 
ــام  ــارون اع ــه ه ــی را ب ــن معن ــی ای )ع( و یحی
ــام را  ــرادر ام ــی پســر ب می داشــت. ســرانجام یحی
بــه نــام علــی بــن اســماعیل بــن جعفــر از مدینــه 
ــزد  ــر ن ــام و جعف ــیله او از ام ــه وس ــا ب ــت ت خواس
هــارون بدگویــی کنــد. گوینــد امــام هنــگام حرکــت 
علــی بــن اســماعیل از مدینــه او را احضــار کــرد و از 
او خواســت کــه از ایــن ســفر منصــرف شــود؛ و اگــر 
ناچــار می خواهــد بــرود از او ســعایت نکنــد. علــی 
قبــول نکــرد و نــزد یحیــی رفــت و بوســیله او پیــش 
هــارون بــار یافــت و گفــت از شــرق و غــرب ممالک 
اســامی مــال بــه او می دهنــد تــا آنجــا کــه ملکــی 
ــارون در آن  ــرد. ه ــار بخ ــزار دین ــه ه ــت ب را توانس
ســال بــه حــج رفــت و در مدینــه امــام و جمعــی از 
اشــراف بــه اســتقبال او رفتنــد. امــا هــارون در کنــار 
مرقــد حضــرت رســول )ص( گفــت یــا رســول هللا از 
تــو پــوزش می خواهــم کــه می خواهــم موســی 
بــن جعفــر را بــه زنــدان افکنــم زیــرا او می خواهــد 

امت ترا برهم زند و خونشان بریزد. 
ــرون  ــجد بی ــام را از مس ــا ام ــتور داد ت ــگاه دس آن
ــی آن  ــزد وال ــره ن ــه بص ــیده ب ــد و او را پوش بردن
عیســی بــن جعفربــن منصــور بردنــد. عیســی پــس 
ــه  ــت ک ــارون نوشــت وگف ــه ه ــه ای ب ــی نام از مدت
موســی بــن جعفــر در زنــدان جــز عبــادت و نمــاز 
ــل  ــه او را تحوی ــت ک ــی بفرس ــا کس ــدارد ی کاری ن
بگیــرد یــا مــن او را آزاد خواهــم کــرد. هــارون امــام 
ــع ســپرد و  ــن ربی ــه فضــل ب ــداد آورد و ب ــه بغ را ب
ــام را آزاری  ــه ام ــت ک ــی از او خواس ــس از مدت پ
ــه  ــارون او را ب ــت و ه ــل نپذیرف ــا فض ــاند ام برس
فضــل بــن یحیــی بــن خالــد برمکــی ســپرد. چــون 
امــام در خانــه فضــل نیــز بــه نمــاز و روزه و قرائــت 
قــرآن اشــتغال داشــت فضــل بــر او تنــگ نگرفــت 
ــد و  ــم ش ــر در خش ــن خب ــنیدن ای ــارون از ش و ه
آخــر االمــر یحیــی امــام را بــه ســندی بــن شــاهک 
ســپرد و ســندی آن حضــرت را در زنــدان مســموم 
ــت  ــات یاف ــم وف ــرت از س ــون آن حض ــرد و چ ک
ــان  ــا و اعی ــه فقه ــرت را ب ــد آن حض ــندی جس س
ــر زخــم  ــدن او اث ــد در ب ــه ببین ــداد نشــان داد ک بغ

ــا خفگــی نیســت.  ی
بعــد او را در بــاب التبــن در موضعــی بــه نــام مقابــر 
ــرت  ــات آن حض ــخ وف ــد. تاری ــن کردن ــش دف قری
را جمعــه هفتــم صفــر یــا پنجــم یــا بیســت 
در 55 ســالگی رجــب ســال ۱۸3 ق  پنجــم   و 

گفته اند. 
بــه یــک ســخن از امــام )ع( اشــاره می کنیــم کــه 
ــد: از مانیســت کســی کــه هــر روز حســاب  فرمودن
خــود رانکنــد، پــس اگــر کار نیکــی کــرده اســت از 
ــرده، از  ــدی ک ــر ب ــد، واگ ــادی آن را بخواه خــدا زی
ــه  ــه ســوی او توب ــوده و ب ــب نم ــرزش طل  خــدا آم

نماید.

اصول کافی ج ۴ ص ۱9۱

یادداشت 



فوالد مبارکه
دوشنبه   4   مردادماه  61395

ـــمـــاره  210 ســـــال دوم            ݡسݒ

مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان روز 
ــش  ــن نق ــات نگی ــالن اجتماع ــل س ــنبه 95.04.29 در مح سه ش
ــزار شــد و طــی  ــا حضــور 83 درصــد از ســهامداران برگ ــان و ب جه
ــرکت، از  ــابرس ش ــط حس ــول توس ــزارش مقب ــه گ ــس از ارائ آن پ
ــزان 7 هــزار و 931  ــه می ــی ب مجمــوع ســود خالــص شــرکت اصل
میلیــارد ریــال در ســال 94، پرداخــت 3 هــزار و 750 میلیــارد ریــال  

ســود نقــدی بــه ازای هــر ســهم 50 ریــال بــه تصویــب رســید.
ــرای  ــتای اج ــع، در راس ــن مجم ــوالد در ای ــگار ف ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر  ــه، دکت ــاب هیئت رئیس ــس از انتخ ــارت، پ ــون تج ــاده 101 قان م
ــان ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام ــبحانی، مدی ــرام س  به

بــا ارائــه گــزارش فعالیــت هیئت مدیــره بــه مجمــع عمومــی عــادی 
ســاالنه صاحبــان ســهام دربــاره فعالیــت و وضــع عمومــی شــركت  
فــوالد مبارکــه اصفهــان ســال مالــی منتهــی بــه 1394.12.29 
ــال 1369  ــان در س ــه اصفه ــوالد مبارك ــركت ف ــت: ش ــار داش اظه
ــق  ــید و طب ــت رس ــه ثب ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــورت ش ــه ص ب
از   1383 ســال  فوق العــاده  عمومــی  مجمــع  صورت جلســه 
ــه  ــال 1385 ب ــل و در س ــام تبدی ــهامی ع ــه س ــاص ب ــهامی خ س
ــوان چهارصدوســی وپنجمین شــرکت پذیرفته شــده در فهرســت  عن

شــرکت های بورســی درج گردیــد. 
وی بــا اشــاره بــه تولیــد فــوالد در کشــور گفــت: تولیــد فوالد خــام در 
ســال 2015 بــه مقــدار 1.623 میلیــون تــن بــوده اســت کــه  ایــران  
بــا تولیــد 16.1 میلیــون تــن، حــدودا یــک درصــد تولیــد فــوالد خــام 
جهــان را در اختیــار دارد کــه از 16 میلیــون تــن تولیــد فــوالد خــام 
در کشــور بــه تفکیــک نــوع محصــول، اســلب 58.23 درصــد، بلــوم 
27.60 درصــد، بیلــت 13.80 درصــد و شــمش چــدن 0.37 درصــد 
تولیــد شــده اســت و در ایــن بیــن ســهم فــوالد مبارکــه در تولیــد 
فــوالد خــام در کشــور در ســال 1394 برابــر بــا 50.5 درصــد بــوده 
ــد  ــان 16.8درص ــن اصفه ــتان24.7درصد، ذوب آه ــوالد خوزس  و ف

و سایرین 8 درصد تولید داشته اند.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه عملکــرد تولیــد ســال 1394 
ــه میــزان  افــزود: مقــدار تولیــد محصــوالت شــرکت در ســال 94 ب
5,588,000 تــن بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل 7 درصــد 
کاهــش داشــته اســت. بحرانــی کــه گریبــان صنعــت فــوالد را گرفت 
و خیلــی از فوالدســازهای بنــام جهــان را یــا بــه ورطــه ورشکســتگی 
رســاند یــا ناگزیــر کــرد بــا ظرفیت هــای بســیار پایین تــر از ظرفیــت 
اســمی بــه کار خــود ادامــه دهنــد، باعــث شــد تــا فــوالد مبارکــه نیــز 
ــن توانســتیم  ــن بی ــراه شــود؛ در ای ــد هم ــی تولی ــا کاهــش جزئ ب
 محصــوالت پوشــش دار، محصــوالت ســرد و محصــوالت گــرم 

را در سبد محصوالت خود جای دهیم.
 ســبحانی در ادامــه بــه عملکــرد فــروش شــرکت اشــاره گــرد 
 و گفــت: در بخــش محصــوالت نــورد گــرم 3 میلیــون و 695 هزار تن

محصــوالت ســرد 1 میلیــون و 102 هزارتــن، محصــوالت پوشــش دار 
فــروش  مقــدار  مجمــوع  در  داشــته ایم کــه  تــن  هــزار   254
 محصــوالت شــرکت در ســال 94 بــه میــزان 5,244,000 تــن بــوده 
ــه  ــت ک ــته اس ــش داش ــد کاه ــل 11 درص ــال قب ــه س ــبت ب و نس
ــد ــش تولی ــه کاه ــه ب ــام و توج ــن ارق ــا ای ــم ب ــه می گیری  نتیج

حدود 4 درصد انباشت محصول در انبارها داشته ایم.
وی ارزش فــروش ریالــی محصــوالت نــورد گــرم را بیشــتر از 
ــی  ــروش ریال ــت: ارزش ف ــت و گف ــال دانس ــارد ری ــزار میلی 50 ه
ــوالت  ــال، محص ــارد ری ــزار میلی ــر 20 ه ــغ ب ــرد بال ــوالت س محص

پوشــش دار 6000 میلیــارد ریــال و محصــوالت نیمه نهایــی 1000 
ــارد  ــزار میلی ــر 78 ه ــغ ب ــوع بال ــه در مجم ــوده ک ــال ب ــارد ری میلی
ــر 20  ــغ ب ــال 93 بال ــه س ــبت ب ــتیم؛ نس ــی داش ــال ارزش ریال ری
درصــد کاهــش داشــتیم و ایــن کاهــش متأثــر از افــت قیمت هــای 
ــه  ــی ک ــا جای ــود ت ــد ب ــی کارآم ــه واردات ــود تعرف ــی و نب ــازار جهان ب
فــوالد مبارکــه می بایــد بــا واردات رقابــت می کــرد؛ طبیعتــا در ایــن 

ــم. ــش دهی ــت را کاه ــدیم قیم ــور ش ــت مجب رقاب
ــی  ــرد مال ــریح عملک ــا تش ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام  مدی
و ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: در ســال 94 
تعــداد ســهام معامله شــده 3 میلیــارد و 842 میلیــون ســهم بــوده 
ــارد  ــزار و 166 میلی ــر 5 ه ــغ ب ــده بال ــهم معامله ش ــه  ارزش س ک
ــده  ــال ش ــارد ری ــر 109 میلی ــغ ب ــرکت بال ــازار ش ــال و ارزش ب ری

اســت.
ــهام   ــوندگی س ــات و نقدش ــای اطالع ــت افش ــه کیفی ــه رتب در زمین
ــه طرح هــا  هــر ســال نوســان داشــته ایم کــه بیشــترین مشــکل ب
عمدتــا  و  برمی گــردد  زیرمجموعــه  شــرکت های  و  پروژه هــا 
ــات  ــه اطالع ــده ایم - ک ــریک ش ــدرو ش ــا ایمی ــه ب ــی بک پروژه های
آن هــا هنــوز قابــل ارائــه نیســت - در ایــن کاهــش نقــش داشــته 
اســت. درآمــد حاصــل از ســرمایه گذاری در شــرکت هایی کــه 
ــت.  ــوده اس ــت ب ــز اهمی ــتند، حائ ــه هس ــوالد مبارک ــوی ف در پرتف
نمــوده  فــوالد مبارکــه در زمینه هــای مختلــف ســرمایه گذاری 
ــادر  ــی چ ــی و معدن ــرکت های صنعت ــرمایه گذاری در ش ــت؛ س اس
ملــو،  معدنــی و صنعتــی گل گهــر، ســرمایه گذاری توســعه معــادن 
 و فلــزات، فــوالد هرمــزگان جنــوب، فــوالد امیرکبیــر کاشــان

ــران  ــورس کاالی ای ــوالد و شــرکت ســهامی ب ســرمایه گذاری توکاف
از ایــن دســت هســتند؛ ارزش آن هــا در پایــان ســال94 بالــغ 
ــه بهــای تمام شــده آن  ــوده و نســبت ب ــال ب ــارد ری ــر43300 میلی ب
ــه وضعیــت  ــی کــه در زمین ــا جای 30 درصــد رشــد داشــته اســت ت

 ســرمایه گذاری ها بایــد گفــت درآمــد نقــدی ســرمایه گذاری ها 
در سال 1394 بالغ بر 3526 میلیارد ریال شده است.

دکتــر ســبحانی همراهــی بــا ســند چشــم انداز 1404 را الزم دانســت 
ــده  ــی ش ــم انداز 1404، پیش بین ــند چش ــاس س ــر اس ــت: ب و گف
ــه  ــا توج ــد. ب ــته باش ــد داش ــوالد تولی ــن ف ــون ت ــران 55 میلی ای
ــهم  ــواره س ــته هم ــال گذش ــد س ــه در چن ــوالد مبارک ــه ف ــه اینک ب
ــه  ــهم ادام ــن س ــر همی ــته، اگ ــور را داش ــوالد کش ــدی ف 50 درص
ــت بیشــتر  ــه ظرفی ــا ده ســال دیگــر ب ــد ت ــه بای ــوالد مبارک ــد ف یاب
ــعه  ــای توس ــتا، طرح ه ــن راس ــد؛ در همی ــن برس ــون ت  از 20 میلی
در 3 گــروه تدویــن شــده؛ یکــی آن هایــی کــه در حــال اجــرا 
هســتند و ظــرف دو ســال آینــده بــه بهره بــرداری می رســند؛ 
دیگــری طرح هایــی کــه مراحــل اجرایــی آن هــا تــازه شــروع شــده 
و ســوم طرح هایــی کــه مطالعــات آن هــا انجــام شــده، ولــی هنــوز 

عملیاتــی نشــده اند.
وی بــا تشــریح مهم تریــن افتخــارات شــرکت در ســال 1394 
ــی  ــن شــرکت دانشــی کشــور و راهیاب ــوان برتری ــت: کســب عن گف
ــا94  ــال 90 ت ــیا از س ــش )MAKE( آس ــت دان ــزه مدیری ــه جای  ب
ــرای  ــوزش ب ــی آم ــتاره تعال ــار س ــیمین چه ــس س ــب تندی کس
اولین بــار در ایــران، کســب تندیــس زریــن حمایــت از حقــوق 
گــروه  در  اول  رتبــه  اولین بــار، کســب  بــرای  مصرف کننــدگان 
ــت  ــی، دریاف ــر ایران ــرکت برت ــدی 100 ش ــی در رتبه بن ــزات اساس فل
گواهینامــه CE MARKING، دریافــت تندیــس همایــش حامیــان 
محیــط زیســت توســط شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان، دریافــت 
گواهینامــه اســتاندارد مدیریــت انــرژی ISO50001-2011، قــرار 
گرفتــن فــوالد مبارکــه در جمــع مشــهورترین ســازمان های دانشــی 
ــار  ــرای اولین ب ــارTOYOTA  ،  SUMSUNG و ... ب ــیا در کن آس
ــه  ــه هم ــت ک ــرکت اس ــن ش ــارات ای ــر افتخ ــه از دیگ در خاورمیان
ایــن افتخــارات باعــث شــده تــا بــر اســاس ارزیابــی مؤسســه ورلــد 

ــوالد  ــی، ف ــرکت در کالس جهان ــن 36 ش ــک از بی ــتیل داینامی اس
ــد. ــه دهــم را کســب کن ــه رتب مبارک

دکتــر ســبحانی در ادامــه گفــت: در خاتمــه، هیئت مدیــره از حضــور 
ســهامداران و نماینــدگان محتــرم آنــان كــه در جلســه مجمــع 
عمومــی عــادی ســاالنه شــركت کرده انــد و همچنیــن از حســابرس 
 مســتقل و بــازرس قانونــی شــركت كــه بــا حضــور مســتمر 
ــات  ــه اطالع ــف ب ــاری مضاع ــود اعتب ــع خ ــیدگی های جام و رس
مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه بخشــیده اند و نیــز مدیــران و کارکنــان 
ــروه  ــداف گ ــول اه ــت حص ــود در جه ــه خ ــالش بی وقف ــا ت ــه ب ک
فــوالد مبارکــه كوشــیده اند، صمیمانــه تشــكر و قدردانــی نموده انــد.

ایــن گــزارش حاکــی اســت در ادامــه ایــن مجمــع گــزارش 
ــای  ــوص صورت ه ــی درخص ــازرس قانون ــتقل و  ب ــابرس مس حس
ــه  ــی ک ــرکت اصل ــروه و ش ــه 94/12/29 گ ــی ب ــال منته ــی س مال
ــای  ــت شــد و صورت ه ــود، قرائ ــه شــده ب ــول ارای ــه صــورت مقب ب
مجمــع  تصویــب  بــه  آن   توضیحــی  یادداشــت های  و   مالــی 

رسید.
ــذ  ــارت تنفی ــون تج ــاده 129 قان ــمول م ــالت مش ــه معام  در ادام
ــازرس  ــوان حســابرس مســتقل و ب ــه عن و ســازمان حسابرســی ب
قانونــی، روزنامه هــای دنیــای اقتصــاد و گســترش صمــت بــه 
عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار شــرکت بــرای ســال95 انتخــاب 
و در ادامــه، بررســی و ارائــه راهــکار در جهــت حــل مشــکالت 

ــد. ــرح ش ــرکت مط ــرم ش ــتگان  محت بازنشس
بنــا بــر ایــن گــزارش در ایــن مجمــع، تقســیم 3 هــزار و 750 میلیارد 
ریــال  ســود نقــدی بــه ازای هــر ســهم 50 ریــال نیــز صــورت گرفــت 
کــه ســود ســهامداران حقیقــی و ترجیحــی شــرکت طبــق جــدول 

زمان بنــدی پرداخــت ســود از شــهریورماه انجــام خواهــد شــد.
ــا ارائــه گــزارش مقبــول حســابرس بــه صورت هــای مالــی ســال  ب
ــی  ــع عموم ــان، در مجم ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــی 94 ش مال

ــن  ــی ای ــای مال ــه، صورت ه ــوالد مبارک ــرکت ف ــالیانه ش ــادی س ع
ــب رســید. ــه تصوی شــرکت بررســی شــد و ب

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، امیرحســین نــادری، معــاون اقتصــادی 
ــر گفــت: نظــر  ــن خب ــا اعــالم ای ــه ب ــوالد مبارک ــی شــرکت ف و مال
ــه ــوالد مبارک ــروه ف ــته گ ــی و وابس ــرکت های فرع ــش ش ــه افزای  ب

به ویــژه شــرکت های مجموعــه ســرمایه گذاری تــوکا فــوالد در 
ــه  ــروه )تهی ــی گ ــگری مال ــه گزارش ــرکت در زمین ــال 1394، ش  س
اســتانداردهای  طبــق  تلفیقــی(  مالــی  صورت هــای  ارائــه  و 
ــه  ــن ارائ ــورس و همچنی ــازمان ب ــای س ــابداری و آئین نامه ه حس
بــه موقــع گزارش هــای مذکــور، عملکــرد موفقــی از خــود بــه 
ــول  ــزارش مقب ــذ گ ــه اخ ــق ب ــه موف ــه ای ک ــه گون ــانید؛ ب ــت رس ثب
حسابرســی از حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی شــرکت شــد.

ــا  ــود تهدیده ــا وج ــوع ب ــال 1394 در مجم ــزود: در س ــادری اف ن
ــی در  ــی و خارج ــود داخل ــی از رک ــای ناش ــارها و محدودیت ه فش
ــا  ــت هزینه ه ــرل و مدیری ــرد شــرکت در کنت ــوالد، عملک صنعــت ف
مؤثــر و قابــل قبــول بــوده اســت؛ بــه گونــه ای کــه علی رغــم کاهــش 
23 درصــدی درآمدهــای عملیاتــی، حاشــیه ســود ناخالص شــرکت 
فقــط 4 درصــد نســبت بــه ســال قبــل کاهــش داشــته اســت کــه 
ایــن امــر نشــان دهنده کنتــرل و مدیریــت هزینه هــای تولیــد 
ــع  ــن هزینه هــای عمومــی اداری و توزی ــر ای ــوده اســت. عــالوه ب ب
و فــروش شــرکت نیــز تنهــا بــه میــزان 1 درصــد نســبت بــه ســال 
ــی شــرکت  ــاون اقتصــادی و مال ــه اســت. مع ــش یافت ــل افزای قب
ــی  ــاب های پرداختن ــش حس ــه افزای ــاره ب ــا اش ــه ب ــوالد مبارک ف
تجــاری شــرکت گفــت: ایــن افزایــش بــه میــزان 30 درصــد نســبت 
ــش  ــرد شــرکت درخصــوص افزای ــی از رویک ــه ســال 1393 حاک ب
خریدهــای اعتبــاری و حفــظ نقدینگــی اســت. انعقــاد قراردادهــای 
ــتای  ــت در راس ــزان پیش پرداخ ــن می ــت کمتری ــا پرداخ ــد ب خری
سیاســت های اخیــر شــرکت در حــوزه خریــد و تأمیــن بــوده اســت.

ــود  ــا وج ــز ب ــی نی ــع مال ــن مناب ــوزه تأمی ــرد: در ح ــح ک وی تصری
کاهــش درآمدهــای عملیاتــی و غیرعملیاتــی، شــرکت بــا اســتفاده 
ــش  ــه افزای ــی از جمل ــن مال ــوع تأمی ــه و متن ــای بهین از روش ه
ســرمایه، تســهیالت بانکــی، انتشــار اوراق مرابحــه و ... موفــق 
ــن  ــرکت و همچنی ــاز ش ــورد نی ــردش م ــرمایه در گ ــن س ــه تأمی ب
 تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز جهــت اجــرای طرح هــای توســعه 

گردیده است.
معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه، درآمــد حاصــل از 
ســرمایه گذاری ایــن شــرکت را در شــرکت های بورســی موجــود در 
ــد و گفــت: در ســال مالــی 1394  ســبد ســرمایه گذاری مهــم خوان
ــزگان  ــوالد هرم ــه عرضــه 5درصــد از ســهام شــرکت ف ــا توجــه ب ب
جنــوب در فرابــورس، ارزش بــازار ســرمایه گذاری های بورســی 
شــرکت نســبت بــه ســال قبــل بــا 7درصــد افزایــش بــه 43,334 
میلیــارد ریــال بالــغ گردیــد و 3,526 میلیــارد ریــال از محــل ســود 

ــد. ــرکت ش ــب ش ــی نصی ــرکت های بورس ــیمی ش تقس
ــوع  ــرکت از مجم ــهام ش ــان س ــادی صاحب ــی ع ــع عموم در مجم
ــال  ــارد ری ــزان 7931 میلی ــه می ــی ب ــرکت اصل ــص ش ــود خال س
ــهم  ــر س ــرار ه ــدی از ق ــود نق ــال س ــارد ری ــیم 3750 میلی تقس
ــدول  ــق ج ــه طب ــت ک ــرار گرف ــع ق ــب مجم ــورد تصوی ــال م 50 ری
زمان بنــدی پرداخــت ســود، ســود ســهامداران حقیقــی و ترجیحــی 
ــد ــت خواه ــاری پرداخ ــال ج ــهریورماه س ــدای ش ــرکت از ابت  ش

 شد.

ارائه گزارش مقبول حسابرس به صورت های مالی سال مالی 94 شرکت فوالد مبارکه اصفهان



7اجتماعی  دوشنبه  4  مردادماه  1395
ـــمـــاره 210 ســـــال دوم           ݡسݒ

حتما بخوانید!
اخالق، حلقه گمشده پزشکی

 »تمــام خدایــان و الهه هــا را گــواه می گیــرم 
سرویس اجتماعی
هامون رشیدیان

کــه در حــدود قــدرت و بــر حســب قضــاوت 
ــم.  خــود مفــاد ایــن ســوگندنامه و تعهــد کتبــی را اجــرا نمای
ــه  ــن حرف ــه م ــه ب ــخصی را ک ــم ش ــاد می کن ــوگند ی ــن س م
 پزشــکی خواهــد آموخــت، ماننــد والدیــن خــود فــرض کنــم 
و در صورتــی کــه محتــاج باشــد، درآمــد خــود را با وی تقســیم 
ــد  ــع ســازم. پســرانش را مانن ــم و احتیاجــات وی را مرتف کن
بــرادران خــود بدانــم و در صورتــی کــه بخواهنــد بــه تحصیــل 
 پزشــکی بپردازنــد، بــدون مــزد یــا قــراردادی حرفــه پزشــکی 
ــن  ــی از اولی ــات ابتدای ــا جم ــوزم.« این ه ــا بیام ــه آن ه را ب
قســم نامه پزشــکی تاریــخ اســت کــه گفتــه می شــود بقــراط 
500 ســال قبــل از میــاد مســیح آن را نگاشــته اســت. در ایــن 
قســم نامه، حتــی پزشــک متعهــد بــوده کــه اگــر اســتادش در 
ــد ــمت کن ــا او قس ــدش را ب ــاد، درآم ــتی افت ــر و تنگدس  فق

چیزی که االن بیشتر به شوخی شبیه است.
  سالمت بیمار، خط قرمز تاریخی

ــه  ــی و قضــاوت خــود ب ــر حســب توانای ــی را ب ــز غذای »پرهی
ــان  ــرای ضــرر و زی ــه ب ــرد؛ ن ــز خواهــم ک ــاران تجوی ــع بیم نف
بــه هیچ کــس داروی  بــه خواهــش اشــخاص  آن هــا و 
کشــنده نخواهــم داد و مبتکــر تلقیــن چنیــن فکــری نخواهــم 
ــن قســم نامه تاریخــی  ــد در ای ــه می بینی ــود.« همان طــور ک ب
پزشــک بــه هیــچ وجــه خــودش را مجــاز نمی دانــد کــه بــرای 
منافــع شــخصی خــود یــا غــرض ورزی، کوچک تریــن آســیبی 
ــوان  ــاید بت ــروزی اش را ش ــداق ام ــاند. مص ــار برس ــه بیم ب
این گونــه تعبیــر کــرد کــه پزشــک نبایــد بــرای درآمــد بیشــتر 

بیمــار را وارد فرآینــد درمانــی کنــد کــه ســودی بــه حــال بیمــار 
نــدارد و فقــط نفــع مالــی اش بــه پزشــک می رســد. حتــی در 
ایــن قســم نامه تاریخــی بــه نظــام ارجــاع بیمــار بــه ســطوح 
ــه  تخصصــی هــم اشــاره شــده اســت؛ نظــام پیشــرفته ای ک
همیــن االن هــم بــه نــدرت در مراکــز درمانــی مــا اجــرا 
می شــود. در ایــن اوراق تاریخــی آمــده کــه »بیمــاران ســنگدار 
ــه اهــل فــن واگــذار  را عمــل نخواهــم کــرد و ایــن عمــل را ب
خواهــم نمــود. در هــر خانــه ای کــه بایــد داخــل شــوم بــرای 
مفیــد بــودن بــه حــال بیمــاران وارد خواهــم شــد و از هــر کار 
ــا  ــار ب ــال ناهنج ــوص اعم ــده به خص ــت ارادی و آلوده کنن زش
ــم  ــاب خواه ــرده، اجتن ــواه ب ــواه آزاد و خ ــردان خ ــان و م زن

کــرد.«
  رازداری، رسالت تاریخی پزشک

همیــن چنــد وقــت قبل بــود که عکــس یــادگاری دانشــجویان 
پزشــکی بــا اجســاد تشــریح شــده در فضــای مجــازی بیــن 
ــه  ــی ای ک ــت غیراخاق ــد؛ حرک ــت ش ــه دس ــت ب ــردم دس م
ــل تأمــل ایــن  ــرد. نکتــه قاب ــر ســؤال ب حرمــت اجســاد را زی
اســت کــه در ســوگندنامه 2500 ســال پیــش کــه در تارنمــای 
پزشــکان بــدون مــرز هــم منتشــر شــده، طبیب قســم خــورده 
ــی  ــود و حت ــه خ ــام دادن حرف ــن انج ــه در حی ــت  »آنچ اس

ــا خواهــم  ــاره زندگــی مــردم خواهــم دیــد ی خــارج از آن درب
شــنید کــه نبایــد فــاش شــود بــه هیچ کــس نخواهــم گفــت؛ 

ــه اســرار ســپرد.  ــه گنجین ــد ب ــرا ایــن قبیــل مطالــب را بای زی
ــودش را در  ــک خ ــگار پزش ــم ان ــم نامه ه ــن قس ــر ای در آخ
صــورت انجــام تخلــف، پیشــاپیش لعــن و نفریــن می کنــد: 
»اگــر تمــام ایــن ســوگندنامه را اجــرا و بــه آن افتخــار کنــم از 
ثمــرات زندگــی و حرفــه خــود برخــوردار شــوم و همیشــه بیــن 
 مــردان مفتخــر و ســربلند باشــم؛ ولــی اگــر آن را نقــض کنــم 
ــم، از ثمــرات زندگــی و حرفــه خــود  ــه ســوگند عمــل نکن و ب
ــردان، ســرافکنده و شرمســار  ــن م ــرم و همیشــه بی ــره نب به

باشــم.«
  وجدان را فدای منافع نکنیم

ــا  ــود. آن ه ــاران ب ــای بیم ــم زخم ه ــب مره ــته، طبی در گذش
را مــداوا می کــرد و شــأن و احتــرام زیــادی بیــن مــردم 
ــه شــأن  ــرار داشــت ک ــم ق ــر، حکی  داشــت. در ســطحی باالت
و احترامــش بــه مراتــب بیشــتر از طبیــب بــود؛ زیــرا هــم بــه 
ــه اش تســلط  ــوم زمان ــه ســایر عل ــم روز پزشــکی و هــم ب عل
داشــت و مظهــر اخــاق پزشــکی بــود. حــاال ایــن روزهــا بــه 
ــتیم  ــکانی هس ــت پزش ــال تربی ــا در ح ــه م ــد ک ــر می رس نظ
کــه صرفــا علــم روز پزشــکی را بــه آن هــا می آموزیــم؛ بــدون 
آنکــه بــه آن هــا یــاد بدهیــم بیــن اخــاق پزشــکی و وظایــف 
ســازمانی تعــادل برقــرار کننــد. بایــد قبــول کــرد کــه گذرانــدن 
ــوم  ــگاه های عل ــکی در دانش ــاق پزش ــد درس اخ ــد واح چن
ــی  ــه حیات ــد. نکت ــم نمی کن ــچ پزشــکی را حکی پزشــکی، هی
ــن  ــک بی ــه پزش ــت ک ــا الزم اس ــر م ــه در عص ــت ک ــن اس ای
 وظایــف ســازمانی اش و اخــاق پزشــکی، تعــادل برقــرار کنــد 

و اخاق پزشکی را فدای منافع نکند.

کیمیای وطن بررسی کرد:

اخالق، حلقه گمشده پزشکی

مدیــر کل طرح هــای ملــی جوانــان وزارت ورزش و جوانــان گفــت: 
از پایــان مــاه جــاری بیمــه اوقــات فراغــت جوانــان و بیمــه فراغــت 

روســتائیان اجرایــی می شــود. 
ــا  ــی ب ــال رایزن ــا در ح ــه م ــرد: زمانی ک ــار ک ــی اظه ــن طای محس
ــان  ــات فراغــت جوان ــدازی بیمــه اوق ــه منظــور راه ان ــران ب بیمــه ای

بودیــم، بــه نشســتی در معاونــت معــاون 
توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت 
جمهــوری در زمینــه اوقــات فراغــت روســتایی 
دعــوت شــدیم و پــس از برگــزاری چنــد 
ــته ای  ــت بس ــن معاون ــد ای ــرار ش ــه ق جلس
بــرای اوقــات فراغــت روســتائیان تعریــف 

ــد.  کن
وی بــا بیــان اینکــه تدویــن بســته بیمــه 
ــام  ــال انج ــتائیان در ح ــت روس ــات فراغ اوق
ــتگاه های  ــا دس ــران ب ــه ای ــت: بیم ــت، گف اس

 مختلــف ماننــد ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارتخانه هــای  گردشــگری،   و 
ــت  ــرار اس ــرده و ق ــزار ک ــاتی برگ ــرورش جلس ــوزش و پ وزارت آم
ایــن دســتگاه ها نیازهــای فراغتــی جوانــان خــود را بــه بیمــه ایــران 

ــورت  ــه ص ــا را ب ــر نیازه ــازمان بیمه گ ــن س ــا ای ــد ت ــس کنن منعک
ــت  ــه فراغ ــان و بیم ــت جوان ــه فراغ ــا بیم ــک بســته در آورد و م ی
روســتائیان را همزمــان افتتــاح کنیــم. طایــی افــزود: قــرار اســت 
در قالــب بیمــه اوقــات فراغــت جوانــان و روســتائیان ایــن قشــرها 
ــند  ــته باش ــود داش ــغلی خ ــده ش ــرای آین ــدازی ب ــد پس ان  بتوانن
ــان  ــع آن ــد. در واق ــام دهن ــی انج و کارآفرین
می تواننــد مبلــغ اندکــی را ســرمایه گذاری 
بانک هــا مشــارکت  بــا  و   کننــد 

ــرد.  ــکل بگی ــران ش ــه ای ــدازی در بیم پس ان
ــتائیان  ــان و روس ــال جوان ــد س ــس از چن پ
برداشــت  جمع شــده  مبلــغ  از  می تواننــد 
بهــره  اشــتغال زایی  بــرای  آن  از  و  کننــد 

ــد.  ببرن
جوانــان  ملــی  طرح هــای  کل  مدیــر 
اینکــه  بیــان  بــا  و جوانــان  وزارت ورزش 
ــرای روســتاییان  ــم ب ــرای شهرنشــینان و ه ــم ب کار روســتائیان ه
ــتی ــع دس ــت: صنای ــد، گف ــته باش ــی داش ــه فراغت ــد جنب  می توان

ــی داشــته  ــه فراغت ــد جنب قالیبافــی و گردشــگری طبیعــی می توان
باشــد؛ عــاوه بــر آن موجــب درآمــد روســتائیان شــود. ربیــع

»اوقات فراغت« جوانان از اواخر مرداد بیمه می شود
دبیــر جشــنواره زن، خانــواده و رســانه بــا بیــان اینکــه اختتامیه 
ــزار  ــاه برگ ــه دوم آبان م ــواده و رســانه هفت جشــنواره زن، خان
می شــود، اظهــار کــرد: ســایت جشــنواره از امــروز دوبــاره 
آمــاده دریافــت آثــار شــرکت کنندگان اســت. زهــره آشــتیانی 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 752 اثــر از 455 اثــر بــه دبیرخانه 
جشــنواره ارســال شــده کــه بیشــتر آن هــا دربــاره موضوعــات 

ــر  ــن ام ــت. ای ــر( اس ــی )368 اث اجتماع
دربــاره  رســانه ها  دغدغــه  نشــان دهنده 

ــان اســت.  مســائل اجتماعــی حــوزه زن
دبیــر جشــنواره زن، خانــواده و رســانه 
اضافــه کــرد: در زمینــه موضــوع مشــارکت 
ــگ  ــوزه فرهن ــد(، ح ــر )16.8 درص 125 اث
ــاد  ــوزه اقتص ــد(، ح ــر )19.5 درص 145 اث
ــده  ــار دریافت ش ــد(، آث ــر )14 درص 104 اث

ــت.  اس
وی بــا اشــاره بــه آمــار آثــار دریافتــی در قالب هــای مختلــف 
گفــت: در زمینــه طــرح و کاریکاتــور 30 اثــر )4 درصــد(، 
عکس نوشــت 72 اثــر )9.7 درصــد(، یادداشــت و مقالــه 75 
ــه  ــد(، مصاحب ــر )7.8 درص ــه 58 اث ــد(، مقال ــر )10.1 درص اث

142 اثــر )19.1 درصــد(، گــزارش تحلیــل و توصیفــی 205 
ــد(،  ــر )12.1 درص ــری 90 اث ــزارش خب ــد(، گ ــر )27.6 درص اث
خبــر 16 اثــر )2.2 درصــد( و تیتــر 54 اثــر )7.3 درصــد( بــه 

ــه جشــنواره ارســال شــده اســت.  دبیرخان
دبیــر جشــنواره زن، خانــواده و رســانه بــا بیــان اینکــه بیــش 
از دوســوم آثــار دریافت شــده متعلــق بــه روزنامه نــگاران 
رســانه های محلــی اســت، گفــت: فعالیــت 
می دهــد  نشــان  روزنامه نــگاران  ایــن 
موضوعــات رســانه ها بــرای رســانه های 
ــت.  ــوردار اس ــت برخ ــز از اهمی ــی نی محل
آشــتیانی در پایــان بــا بیــان اینکــه بــا 
توجــه بــه تماس هــای مکــرر فعــاالن 
مهلــت  تمدیــد  بــه  رســانه ای تصمیــم 
ارســال آثــار گرفتیــم، اظهــار کــرد: از ســوی 
ــنواره  ــت گذاری جش ــورای سیاس ــر ش دیگ
ایــن  طریــق  از  می کنــد  تــاش  رســانه  و  خانــواده  زن، 
ــد میــان دانشــگاهیان و رســانه ها را در  ــد پیون جشــنواره بتوان
حــوزه زنــان و خانــواده برقــرار کنــد. ایــن دو عامــل باعــث شــد 

ــود. ــول ش ــاه موک ــه آبان م ــنواره ب ــن جش ــی ای برپای

 آخرین فرصت ثبت نام 
و اصالح سفارش »کتب درسی«

ــب  ــی کت ــام اینترنت ثبت ن  
ــوزان در  ــی دانش آم درس
و  ابتدایــی  دوره 
بــرای  پیش دانشــگاهی 
ســال تحصیلــی پیش رو 
فروردین مــاه  اواســط  از 
شــد  آغــاز   امســال 
ــق  ــه موف ــی ک ــرای دانش آموزان ــی ب ــون مهلت و اکن
بــه ثبــت ســفارش نشــده اند، تعییــن شــده اســت. 
دوره  دانش آمــوزان  از  دســته  آن  بــرای 
پیش دانشــگاهی کــه موفــق نشــدند در مهلــت 
مقــرر ثبت نــام کتــاب درســی خــود را انجــام دهنــد، 
ــا 5 مــرداد در نظــر گرفتــه  ــازه زمانــی از 20 تیــر ت ب
پیش دانشــگاهی  دانش آمــوزان  بنابرایــن  شــد؛ 
ــه  ــرای ورود ب ــه ب ــن هفت ــا روز سه شــنبه ای ــا ت تنه
ســامانه فــروش و توزیــع مــواد آموزشــی بــه 
دارنــد.  مهلــت   http://irtextbook.ir نشــانی 
ثبــت  پیش دانشــگاهی کــه  دوره  دانش آمــوزان 
ســفارش را انجــام داده انــد، در صــورت تغییــر رشــته 
ــرداد  ــا 5 م ــز ت ــفارش نی ــاح س ــرای اص ــان ب و زب
مهلــت دارنــد. همچنیــن آن دســته از دانش آمــوزان 
پایــه دوم تــا ششــم ابتدایــی کــه در مهلــت مقــرر 
نداده انــد  انجــام  را  درســی  کتــاب  ثبت نــام 
ــت و پرداخــت ســفارش از 25  ــرای ثب ــد ب می توانن
مــرداد تــا 10 شــهریور بــه ســامانه فــروش و توزیــع 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــه کنن ــی مراجع ــواد آموزش م
ــه  ــی ک ــم ابتدای ــا شش ــه دوم ت ــوزان پای دانش آم
صــورت  در  داده انــد،  انجــام  ســفارش  ثبــت 
پایــه  تغییــر  و  تحصیــل  محــل  جابه جایــی 
)مــردودی، جهشــی(، بــرای اصــاح ســفارش خــود 

تا روز دهم شهریورماه مهلت دارند.

تدوین سند ملی منشأ گرد و غبار
ــار  ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــی مقابل ــرح مل ــر ط مدی
از تکمیــل ســند ملــی منشــأ گــرد و غبــار در 12 
ــی  ــان غرب ــان، آذربایج ــرز، اصفه ــی، الب ــتان غرب  اس
و آذربایجــان شــرقی خبــر داد. ضیاء الدیــن شــعاعی 
ــار سیســتان  در جلســه بررســی وضعیــت گــرد و غب
ــه  ــه اینکــه سیســتان ب ــا اشــاره ب و تــاالب هامــون ب
ــرد  ــان گ ــل وزش بادهــای 120روزه مســتعد طوف دلی
و غبــار شــن و ماســه اســت، گفــت: شناســایی 
کانون هــای گــرد و غبــار در 16 اســتان بــه اتمــام 
ــه عمــل را دســت کم در  رســیده و توانســته ایم برنام

ــب برســانیم. ــه تصوی نصــف کشــور ب

اخبارکوتاه

جلب سیار متهمان آسان شد
پلیــس  جانشــین   
ناجــا  پیشــگیری 
دارنــدگان  گفــت: 
بــرگ جلــب ســیار، 
ــرگ  ــرای ب ــرای اج ب
الزامــی بــه  جلــب، 
ــا  ــوردر کانتری ه حض

ندارند. 
در  بیشــتر  توضیــح  در  معصوم بیگــی  ســردار 
این بــاره گفــت: دارنــدگان بــرگ جلــب ســیار بــرای 
اجــرای بــرگ جلــب الزامــی ندارنــد بــه کانتری ها 
ــهیل  ــوند.برای تس ــت ش ــا هدای ــد ی ــه کنن  مراجع
و بهبــود خدمــات انتظامــی بــه مــردم، ایــن 
ــر  ــگاه های سراس ــا و پاس ــه کانتری ه ــوع ب موض

ــت. ــده اس ــاغ ش ــور اب کش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــاده 184 آیی ــزود: م وی اف
ــودن  ــواری ب ــه مت ــی ک ــی دارد در صورت ــعار م اش
ــرگ  ــد، ب ــرز باش ــرس مح ــر بازپ ــه نظ ــم ب مته
جلــب بــا تعییــن مــدت اعتبــار در اختیــار ضابطــان 
ــم  ــا مته ــر ج ــا ه ــرد ت ــرار می گی ــتری ق  دادگس

را یافتند، جلب کنند.
جانشــین پلیــس پیشــگیری ناجــا ادامــه داد: 
ــن آن  ــور مبی ــاده مذک ــره 2 م ــر آن تبص ــاوه ب ع
اســت کــه در صــورت ضــرورت، بازپــرس می توانــد 
ــار  ــن در اختی ــدت معی ــرای م ــب را ب ــرگ جل ب
ــان  ــی او، ضابط ــا معرف ــا ب ــد ت ــرار ده ــاکی ق ش
ــد و  ــب کنن ــم را جل ــه، مته ــی مربوط ــوزه قضائ ح

ــد. ــل دهن تحوی

 کمک میلیاردی مردم چهارمحال 
و بختیاری به عتبات عالیات

عالیــات  عتبــات  بازســازی  ســتاد  مســئول 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مــردم 
 490 و  میلیــارد  یــک  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــات  ــات عالی ــازی عتب ــرای بازس ــال ب ــون ری  میلی

کمک کردند. 
اردشــیر ریاحی پــور اظهــار کــرد: مــردم خّیــر 
و نیکــوکار اســتان، ایــن کمک هــا را در قالــب 
و فــرش دســتبافت هدیــه نقــد، طــا   وجــه 

کردند.
ــب  ــروی داوطل ــر نی ــن 35 نف ــزود: همچنی وی اف
صحــن  بازســازی  بــرای  معمــار  و  جوشــکار 
حضــرت زهــرا)س( بــه نجــف اشــرف اعــزام 
گــروه  کــرد:  خاطرنشــان  ریاحی پــور  شــدند. 
حضــور  اشــرف  نجــف  در  روز   45  اعزامــی 

دارند.

اخبار کوتاه 

مفاد آراء 
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت ملك تیران

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی و ساختمانهای فاقد  ثبتی  تعیین تكلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  برابر رای صادره هیات 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تیران تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 

كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیی 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 یك 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

حسین  فرزند  عباسی  سکینه  1395/03/01خانم  مورخ   139460302016000089 شماره  1-رای 

درششدانگ یکباب خانه به مساحت 129.78 متر مربع پاک 1327فرعی2 اصلی واقع در رضوانشهر 

بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از حسین

عباسی

حسین   فرزند   شریعتی  عباسعلی  1395/03/01آقای  مورخ   139460302016000085 شماره  2-رای 

درششدانگ یکباب خانه به مساحت 448.81 متر مربع مجزی شده از پاک 1316فرعی 2 اصلی 

واقع در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان 

خریداری از عیدی محمد شیاسی ارانی

رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون-مهدی شبان-

 م/الف107

اداره کل ثبت 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 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع 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 139560302018000860 کاسه پرونده 1392114402018001387 آقای ناصر محمدی 

دولت آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 234 صادره از دولت آباد نسبت به شش دانگ یک باب 

ساختمان تجاری به مساحت 136.69 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 389 اصلی واقع 

در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای محمد محمدی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/19

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار  

 شماره:37/05/452/الف/م به تاریخ 95/04/28

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین ایروانی فرزند اکبر با تسلیم دو برگ شهادت شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت 

به شماره چاپی 467916 بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک 516/41 واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان که در صفحه 5 دفتر 14 ذیل ثبت شماره 2581 به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 

موجب سند 5291 مورخ 86/07/14 دفتر خانه 148 در رهن بانک ملت قرار دارد و اظهار داشته که سند 

مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نموده 

طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر آنچه 

در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معاملع 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1395/05/04 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/469/الف/م به تاریخ 95/05/02

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین ایروانی فرزند اکبر با تسلیم دو برگ شهادت شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت 

به شماره چاپی 270312 بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک 516/41 واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان که در صفحه 425 دفتر 42 ذیل ثبت شماره 7884 به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 

به موجب سند 5291 مورخ 86/07/14 دفتر خانه 148 در رهن بانک ملت قرار دارد و اظهار داشته که 

سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت 

نموده طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 

آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 

معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1395/05/04 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   

شماره:37/05/469/الف/م به تاریخ 95/05/02

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فاورجان  در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه  940500 

اجرائی موضوع علیه: شرکت ایرانیت و له پیمان یزدانی در تاریخ 95/5/25 به منظور فروش دو دستگاه 

انتظامی 615ب65ایران  وشماره  به شماره  ایکس  ال  ای  پارس شیت  پژو  اولی  خودرو ی سواری 

83827611ودوم  شاسی  12683000105وشماره  موتور  شماره  به  متالیک  رنگ  83مشکی  22مدل 

وانت مزدا دو کابین 4000به شماره 643-643ن31ایران 22رنگ نقره ای متالیک مدل 89به شماره 

موتور 1405880وشماره شاسی 39464از ساعت 10الی 11صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

توسط کارشناس  مزایده  موضوع  نماید.اموال  برگزار   313 اتاق  فاورجان  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه 

رسمی دادگستری به مبلغ ردیف اول 125/000/000لاير وردیف دوم 215/000/000لاير ارزیابی شده است 

.متقاضیان خرید می توانند 5 روزقبل از جلسه مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت این اموال 

مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند.

ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود وکسانی که می توانند در جلسه مزایده شرکت 

نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند .
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مدیر اجرای احکام شعبه اول  دادگاه حقوقی فاورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 328/95  خواهان عباس شریف زاده  دادخواستی مبنی بر: مطالبه  به 

طرفیت حکیمه کاظمی نافچی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 95/6/6ساعت 

16:30 عصر 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: 9959/م الف

 مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  950342  خواهان فضل هللا غامیان  دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه  

به طرفیت 1- کریم دهقانی 2- مجید دهقانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......مورخ 

حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  صبح   10/15 95/6/6ساعت 

قبل  خوانده  تا  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان 

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: 12355/م الف 

مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر: مطالبه  وجه  پرونده کاسه  950146  خواهان مجید خلیلیان  دادخواستی مبنی  در خصوص 

چک به طرفیت حامد درویشی فرزند مهدی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 

95/6/6ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 

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: 12369/م الف

 مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  653/95  خواهان ابراهیم جعفری کلیشادی با وکالت خانم سارا خسروی 

بابادی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه  سفته  به طرفیت رودابه مظفری سی سخت فرزند فیروزش 

با  است.  تعیین گردیده   9 95/6/6ساعت  مورخ  روز......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم 

دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 

مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 

ثانی دادخواست و ضمائم را  خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 12346/م الف 

مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 248/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت شمین فر  دادخواستی مبنی 

بر:مطالبه  به طرفیت 1- 1- امیر شیرزاد - مژگان احمدیان  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  ............. مورخه 95/6/6 ساعت 11/30 صبح  روز 

خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 

57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختاف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 9977/م الف

 مدیر دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 246/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت شمین فر  دادخواستی مبنی 

بر:مطالبه  به طرفیت 1- قدیر علی مهرابی فودانی  2- محمد رضا هادیان قهدریجانی   تقدیم نموده 

است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/6 ساعت 11 صبح تعیین گردیده با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 

ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 

شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 9978/م الف 

مدیر دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 619/95 خواهان محسن کریمی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت  

محمد رضا حسن زاده تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/6 ساعت 

9/30  صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 

مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود

.شماره: 9981/م الف

 مدیر دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 507/95 خواهان عباس عباسی با وکالت هادی محمدی   دادخواستی 

و  فاطمی  مشیر  و جمشید  فاطمی  مشیر  هوشنگ  طرفیت  به  رسمی   سند  انتقال  الزام  بر:  مبنی 

سوسن و کریستل و شهرزاد مشیر فاطمی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  با توجه  مورخه 95/6/6 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 

8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8598/م الف 

مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  ایزدی    مرتضی  خواهان   441/95 پرونده کاسه  خصوص  در 

30/000/000 ریال به انضمام هزینه کارشناسی – تاخیر و تادیه و دادرسی  به طرفیت حجت اله خسروی 

تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/6 ساعت 11 صبح تعیین گردیده 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 

ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 45 شورای 

حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 10007/م الف 

مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  289/95  خواهان ناصر نصر اصفهانی   دادخواستی مبنی بر: مطالبه  به 

ابراهیم  اله خلیلی 4 ( مهدی خلیلی 5 (  طرفیت 1 ( اقدس خلیلی 2 ( سهیا خلیلی 3 ( روح 

خلیلی 6 ( اشرف زمانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/6/6ساعت 4 عصر  

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: 10000/م الف 

مدیر دفتر شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  342/95  خواهان عباس شریف زاده    دادخواستی مبنی بر: مطالبه  

به طرفیت مهدی تقیان بانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/6/6ساعت 

3/30   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: 10001/م الف 

مدیر دفتر شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

جشنواره »زن، خانواده و رسانه« به آبان ماه موکول شد



دوشنبه  4  مردادماه  1395 ـــمـــاره 210 ســـــال دوم                ݡسݒ

ــان  ــت اصفه ــگاه نف ــره پاالیش ــرد هیئت مدی  رویک
کیمیای وطن

زهرا نصیری
ــای  ــائل و چالش ه ــه مس ــه ب ــن دوره توج در ای
اساســی شــرکت بــود و بیشــترین وقــت هیئت مدیــره هــم صــرف 
همیــن کار شــد. ایــن جملــه، شــاه بیت صحبت هــای مدیــر عامــل 
ــالیانه  ــادی س ــی ع ــع عموم ــان در مجم ــت اصفه ــگاه نف پاالیش
ــور  ــا حض ــه ب ــود ک ــاه ب ــرکت در روز 30 تیرم ــن ش ــهامداران ای س
ــات باشــگاه  ــهامداران در ســالن اجتماع ــش از 94 درصــد ســ بی
ــن  ــزاری ای ــدای برگ ــزار شــد. در ابت ــری برگ ــد منتظ شــهید محم
ناظــر  هیــئت رئیســــه مجمــع،  انتخــــاب  از  پــس   مجمــع 
ــی  ــی و بازرس ــده، حسابرس ــهامداران عم ــده ســ ــرف نماین و مع
قانونی شــــرکت، گزارش صورت حساب های مالــــی ارائــه شــــده 
بــــه تصویــب ســهامداران رســید و مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش 
فعالیت هــای  و  اقدامــــات  از  گزارشــــی  اصفهــان  نفــت 

صورت گرفته منتهــی 29 اسفند 1394 به سهامداران ارائه داد.
ــان  ــا بی ــهامداران ب ــه س ــود ب ــزارش خ ــی در گ ــی چاوشــ لطفعل
اینکــه تنهــا دغدغــه ایــن شــرکت بــرای اجــرای پروژه هــا تأمیــن 
ــون  ــی اســت، گفــت: در حــال حاضــر حــدود 900 میلی ــع مال مناب
 یــورو هزینــه پروژه هــای در دســت اقــدام و حــدود 3 هــزار 
ــان  ــت. وی بی ــرای پروژه هاس ــه اج ــان، هزین ــارد توم و 400 میلی
ــت  ــا ظرفی ــان در ســال ۵۸ ب ــرد: شــرکت پاالیــش نفــت اصفه ک
200 هــزار بشــکه فرآورده هــای نفتــی راه انــدازی شــد و در آن زمــان 
بــا واحدهــای بــه روزی کــه داشــت بــه عنــوان پاالیشــگاه طالیــی 
مطــرح بــود؛ امــا بــا گذشــت زمــان نیــاز بــه هماهنــگ شــدن بــا 
 شــرایط روز پیــدا کــرد کــه در ایــن راســتا تصمیمــات خوبــی هــم 
 در هیئت مدیــره گرفتــه شــد. چاوشــی ادامــه داد: رفــع موانــع تولید

 ســاماندهی نیــروی انســانی، چالش هــا و دغدغه هــای آینــده 
و اجــرای پروژه هــا از جملــه مهم تریــن مباحثــی اســت کــه مــورد 

توجــه هیئت مدیــره قــرار گرفتــه اســت.
ــان در ســال  ــه اینکــه پاالیشــگاه اصفه ــا اشــاره ب ــه ب  وی در ادام
ــرد ــاز ک ــانی آغ ــروی انس ــم نی ــک تی ــا ی ــود را ب ــت خ  ۵۸، فعالی

گفــت: بیشــتر ایــن نیروهــا کــه تجــارب ارزشــمندی داشــتند امروز 
بازنشســته شــده اند و ایــن موضــوع یکــی از دغدغه هــای شــرکت 
 اســت. در ایــن راســتا  اســتفاده از تجــارب نیروهــای قدیــم

ــرای اداره شــرکت  ــرو ب ــت نی ــروی انســانی و تربی  ســاماندهی نی
ــای  ــاد واحده ــرکت و ایج ــترش ش ــه گس ــه ب ــا توج ــده ب در آین

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــات ص ــی از اقدام ــد بخش جدی
تولیداتپاالیشگاهاصفهانبهموقعانجاممیشود

مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
آمــار و ارقــام نشــان می دهــد تولیــد محصــوالت پاالیشــگاه 
اصفهــان بــه موقــع انجــام می شــود، یــادآور شــد: در زمینــه تولیــد 
ــدارد و اگــر کســری در ســود  هیــچ مشــکلی در شــرکت وجــود ن

ایجــاد شــود، ناشــی از کمبــود تولیــد نبــوده اســت.
از لحظــه تحویــل نفــت خــام تــا تحویــل محصــول نهایــی 
مشــکالت زیــادی داریــم؛ از تامیــن منابــع و آب گرفتــه تــا تولیــد 
ــن  ــل همی ــن اســاس در دوســال گذشــته و اوای ــر ای محصــول. ب
ــر روی چالش هــا و دغدغه هایــی کــه ممکــن  ــره ب دوره هیئت مدی
ــر  ــت.  مدی ــده اس ــرد، کار ش ــؤال بب ــر س ــرکت را زی ــت کل ش اس
ــه در  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــت اصفه ــش نف ــل شــرکت پاالی عام
ــه  ــف ب ــت، مکل ــه دول ــاس مصوب ــر اس ــت ب ــال ۸۶، وزارت نف س
ــگاه های  ــه پاالیش ــوالت هم ــانی محص ــازی و بروزرس استاندارس
ــه  ــی داشــت ک ــت دو ویژگ ــن دســتور دول ــت: ای کشــور شــد، گف
شــامل تولیــد محصــوالت اســتاندارد و افزایــش ارزش و ســوددهی 
محصــوالت می شــد. متأســفانه در انجــام ایــن کار وقفــه ای ایجــاد 
ــه  ــت هم ــره پاالیشــگاه نف ــا در دوره دو ســاله هیئت مدی شــد؛ ام

ــازی  ــرح بهینه س ــب دو ط ــود در قال ــده ب ــه ش ــث وقف ــه باع آنچ
ــف شــد. ــع تنگناهــا تعری ــد و حفــظ ظرفیــت و رف ــود فرآین و بهب

 اجرای 2۶ پروژه در شرکت پاالیش نفت اصفهان
ــر داد  ــان خب ــت اصفه ــگاه نف ــروژه در پاالیش ــف 2۶ پ وی از تعری
و گفــت: ایــن پروژه هــا عمدتــا فعــال شــده اســت؛ مثــال در 
بنزین ســازی  پــروژه  از  ســال های گذشــته بخــش عمــده ای 
 را تکمیــل کرده ایــم؛ امــا بخشــی از کار در تنگنــا قــرار گرفتــه 
ــای  ــل واحده ــرای تکمی ــر ب ــه اخی ــد هفت ــم در چن ــی ه و بخش
ــای  ــه فرآورده ه ــل ب ــوره و تبدی ــت ک ــذف نف ــت محیطی و ح زیس

دیگــر فعــال شــده اســت.
ــت  ــد نف ــان تولی ــرر و زی ــم و ض ــه ارزش ک ــن ب ــی همچنی چاوش
کــوره و فاصلــه گازوئیــل تولیــدی بــا اســتانداردهای روز دنیا اشــاره 
ــه  ــرکت را ب ــدی ش ــوالت تولی ــم محص ــر نتوانی ــرد: اگ ــد ک و تأکی
ــده  ــا در آین ــوالت م ــم، محص ــک کنی ــی نزدی ــتانداردهای جهان اس
نزدیــک نــه در داخــل و نــه خــارج کشــور بــازاری نخواهــد داشــت.

 عملکرد زیست محیطی شرکت پاالیش نفت اصفهان
چاوشــی در ادامــه ارتقــای عملکــرد زیســت محیطی را یــک 
تکلیــف قانونــی و الــزام ســودآور بــرای شــرکت دانســت و گفــت: 
انجــام نــدادن ایــن کار چالش هــای بزرگــی بــرای شــرکت ایجــاد 

می کنــد.
ــه در  ــی ک ــای فراوان ــا تالش ه ــال 90 ب ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــن شــرکت ب ــان انجــام شــد، ای ــت اصفه ــش نف شــرکت پاالی

تأییــد اداره کل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان از لیســت صنایع 
آالینــده حــذف شــد و مشــمول پرداخــت عــوازض آالیندگــی نبــود 
عنــوان کــرد: ایــن موضــوع چنــد ســال ادامــه پیــدا کــرد و در طــول 
ــاد  ــی، فعالیت هــای زی ــر فعالیت هــای قبل ــن ســال ها عــالوه ب ای
دیگــری هــم در بخــش زیســت محیطی انجــام دادیــم؛ چــرا کــه 
ایــن کار را وظیفــه خــود می دانســتیم و نمونــه بــارز آن هــم تولیــد 
بنزیــن یــورو 4 بــود؛ امــا متأســفانه علی رغــم اینکــه پایــان ســال 
ــم ــده حــذف شــده بودی ــع آالین ــون از لیســت صنای ــق قان  93 طب

بــه دلیــل فشــارهای وارده و بهانه هــای واهــی، دوبــاره بــه لیســت 
ــی  ــش بزرگ ــن موضــوع چال ــه شــدیم و ای ــده اضاف ــع آالین صنای

بــرای مــا ایجــاد کــرده اســت.
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر در اجرائیه هــای صادرشــده بــه دلیــل 
اینکــه پاالیشــگاه اصفهــان در ســال 94 در لیســت صنایــع آالینــده 
قــرار گرفتــه، در ســال 91 هــم آالینــده محســوب شــده و عــوارض 

آالیندگــی و جرائــم بــرای شــرکت صــادر شــده کــه متأســفانه بــرای 
ــی  ــم تالش های ــن علی رغ ــه دارد و ای ــم ادام ــد ه ــال های بع س
ــه انجــام داده ایــم. وی در ادامــه گــزارش  اســت کــه در ایــن زمین
کوتاهــی از عملکــرد زیســت محیطی شــرکت پاالیــش نفــت 
ــات و پســماندهای  ــت ضایع ــت: مدیری ــرد و گف ــه ک ــان ارائ اصفه
عــادی، صنعتــی و ویــژه، الیروبــی مخــازن نفــت خــام بــه روش 
ــه روش  ــی ب ــل از الیروب ــن حاص ــش لج ــور کاه ــه منظ N.E.S ب
ســنتی، پــروژه تفکیــک عایق هــای حرارتــی مســتعمل بــر اســاس 
 آنالیــز دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
 RO اســتمرار بهره بــرداری از واحــد تصفیــه پســاب بــه روش
ــتی  ــالب بهداش ــی فاض ــت گندزدای ــتگاه UV جه ــتفاده از دس  اس

از جمله اقدامات زیست محیطی این شرکت است.
داد:  ادامــه  اصفهــان  نفــت  پاالیــش  شــرک  عامــل  مدیــر 
بهره بــرداری از واحــد جدیــد RO۵ جهــت اســتفاده از پســاب 
ــش  ــور کاه ــه منظ ــیدی ب ــلول های خورش ــب س ــد RO، نص واح
ــدل  ــرداری از مب ــتمرار بهره ب ــیلی، اس ــوخت های فس ــرف س مص
حرارتــی Packinox در واحدهــای تبدیــل کاتالیســیتی، دبل ســیل 
ــا هــدف کاهــش بخــارات نفتــی  کــردن ســقف شــناور مخــازن ب
متصاعدشــده بــه هــوا، گازســوز کــردن ســقف شــناور مخــازن بــا 
ــه هــوا و گازســوز  ــی متصاعدشــده ب هــدف کاهــش بخــارات نفت
کــردن کوره هــا بــا خریــد مشــعل های جدیــد و جلوگیــری از 
ــه حــدود ۵۵ تــن گوگــرد از دیگــر اقدامــات شــرکت  انتشــار روزان

ــت. ــت اس ــط زیس ــظ محی ــتای حف ــان در راس ــگاه اصفه پاالیش
ــل  ــن وگازوئی ــر بنزی ــون لیت ــش از 10میلی ــه بی ــد روزان  تولی

در پاالیشگاه اصفهان
چاوشــی در ادامــه بــه تولیــد ســوخت مطابــق بــا اســتاندارد 
EURO4 بــه میــزان روزانــه ۸.۵ میلیــون لیتــر بنزیــن و 2 میلیون 
ــه  ــرداری از واحدهــای بنزین ســازی و ارائ ــا بهره ب لیتــر گازوئیــل ب
بــه شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی جهــت توزیــع در اســتان 
و کشــور اشــاره کــرد و افــزود: نصــب آناالیزرهــای آنالیــن بــر روی 
خروجــی دودکش هــا بــر اســاس توافــق بــا اداره کل محیــط 
ــی گازهــای  ــن، جایگزین ــات آنالی زیســت اســتان و ارســال اطالع
ــه ازن  ــرب الی ــای مخ ــا و فرئون ه ــه ازن با هالون ه ــتدار الی دوس

اطفــای حریــق و سیســتم های سرمایشــی  در سیســتم های 
ــرکت  ــارج از ش ــطح و خ ــت در س ــه درخ ــزار اصل ــت 20 ه کاش
پســاب  ســاعت  در  معکــب  متــر   320 بازگردانــی  و  تصفیــه 
ــه  ــه صنعتــی، تصفی ــی در تصفیه خان  ارســالی از واحدهــای عملیات
بویلرهــا  پســاب  ســاعت  در  مکعــب  متــر   400 بازگردانــی   و 
ــه 40  ــوس، تصفی ــمز معک ــد اس ــده در واح ــای خنک کنن و برج ه
ــت  ــتفاده جه ــتی و اس ــالب بهداش ــاعت فاض ــب در س ــر مکع مت
آبیــاری فضــای ســبز، حــذف روش آبیــاری غرقابــی و جایگزیــن 
ــن  ــد بنزی ــکان تولی ــره ای و ام ــاری تحــت فشــار و قط ــردن آبی ک
مطابــق اســتاندارد EURO۵ در آینــده ای نزدیــک در واحــد جدیــد 
ــت. ــرکت اس ــت محیطی ش ــات زیس ــر اقدام ــازی از دیگ بنزین س

نفــت  پاالیــش  اظهــار داشــت: در هیئت مدیــره شــرکت  وی 
اصفهــان اهــداف تعییــن شــده و بــرای هــر هدفــی، پــروژه تعریــف 
برنامــه زمان بنــدی مشــخص و مســئول اجــرا تعییــن شــده 

ــت. اس
ــال  ــارد ری ــغ 20000 میلی ــه مبل ــرکت ب ــرمایه ش ــش س  افزای

در پایان سال مالی 94
ــرمایه  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــگاه اصفه ــل پاالیش ــر عام مدی
ــال شــامل تعــداد  ــغ 100میلیــون ری ــدو تأســیس مبل شــرکت در ب
 هــزار ســهم بــه ارزش اســمی هــر ســهم یکصــد هــزار ریــال بــود
گفــت: طــی چنــد مرحلــه بــه مبلــغ 20000 میلیــارد ریــال شــامل 
تعــداد 20 میلیــارد ســهم بــه ارزش اســمی هــر ســهم هــزار ریــال 

ــش  ــفندماه 94 افزای ــه 29 اس ــی ب ــی منته ــال مال ــان س در پای
ــرکت  ــه ش ــادآوری اینک ــا ی ــن ب ــی همچنی ــت. چاوش ــه اس یافت
ــی، کک و  ــای نفت ــت فرآورده ه ــان در صنع ــت اصفه ــش نف پاالی
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــد، گف ــت می کن ــته ای فعالی ــوخت هس  س
9 شــرکت پاالیشــی کشــور در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد کــه بــر 
 اســاس گزارش هــای عملکــرد شــرکت های پاالیشــی در ســال 94

ــان از نظــر دریافــت خــوراک نفــت  شــرکت پاالیــش نفــت اصفه
خــام، در جایــگاه اول قــرار دارد و از نظــر تولیــد محصــوالت نفــت 
گاز و نفــت ســفید، مقــام اول و نفــت کــوره و گاز مایــع و بنزیــن 

ــرار دارد. ــام دوم ق در مق
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــل ش ــر عام مدی
ــان پاالیشــگاه قدیمــی اســت و در ســال 13۵۸  پاالیشــگاه اصفه
راه انــدازی شــد، افــزود: واحدهــای ایــن پاالیشــگاه در زمــان 
خــود بــه روز بودنــد و بــه علــت طراحــی شــرکت و الگــوی تولیــد 

پاالیشــگاه اصفهــان بــه  عنــوان پاالیشــگاه طالیــی در کشــور مطــرح 
بــود؛ امــا بــا گذشــت زمــان شــرایط تغییــر کــرد و در حــال حاضــر 

ــا هســتیم. ــا شــرایط روز دنی ــد ب ــردن تولی ــه هماهنگ ک ــاز ب نی
ــم، کار پاالیشــگاه متوقــف   استانداردســازی محصــوالت نکنی

می شــود
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــل ش ــر عام مدی
ایمنــی ســرلوحه فعالیــت مــا بــوده اســت، گفــت: در ارزیابی هــای 
 HSC ــه اول ــی رتب ــال متوال ــه س ــرکت س ــن ش ــده، ای  انجام ش
ــکلی  ــه مش ــی هیچ گون ــد و ایمن ــت و در تولی ــرده اس ــب ک را کس

ــم. نداری
ــه  ــان اینکــه عــدم استانداردســازی محصــوالت ب ــا بی  چاوشــی ب
ــرای  ــا ب ــه م ــا دغدغ ــت و تنه ــگاه اس ــف کار پاالیش ــای توق معن
ــع  ــن مناب ــوالت، تأمی ــازی محص ــای استانداردس ــرای پروژه ه اج
ــوره برداشــت نمی شــده و در حــال  ــت ک ــت: نف ــی اســت، گف مال
ــف  ــش توق ــا چال ــا را ب ــرا م ــود؛ زی ــت نمی ش ــز برداش ــر نی حاض
تولیــد مواجــه می کنــد. نفــت کــوره ارزش کمــی دارد و دارای 
ــورو4 و ۵  ــن ی ــا بنزی ــان اســت. درحــال حاضــر در دنی ضــررو زی
ــراق  ــه ع ــل را ب ــی گازوئی ــا نتوانســتیم حت اســتفاده می شــود؛ ام
ــه بســیاری  ــا اســتاندارد فاصل ــا ب ــل م ــرا گازوئی ــم؛ زی صــادر کنی
ــده نزدیــک در داخــل و خــارج از کشــور  دارد و محصــوالت در آین

ــدارد. ــازاری ن ب
 مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان ادامــه داد: اجــرای 
ــاد  ــرکت ایج ــرای ش ــاده ای ب ــودآوری فوق الع ــا س ــن پروژه ه ای
ــل  ــورو 4 تکمی ــروژه بنزین ســازی ی ــه پ ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب  می کن
ــاوت  ــت تف ــه باب ــودی ک ــته س ــال گذش ــر س ــاه آخ ــد م و در چن
قیمــت بنزیــن معمولــی و یــورو 4 بــه دســت آمــد، 230 میلیــارد 
ــرای  ــا بیــان اینکــه پیش بینــی شــرکت ب ــود. چاوشــی ب تومــان ب
نفــت کــوره حــدود 700 میلیــون تومــان در ســال بــود، تصریــح کرد: 
ایــن پــروژه ســودآوری فوق العــاده ای دارد. همچنیــن در ایــن 
ــه  صــورت کامــل رعایــت شــده  پــروژه الزامــات زیســت محیطی ب
ــرای استانداردســازی و بنزین ســازی  اســت. ســال 93 فرصتــی ب

انجــام شــده اســت.
  چالش های پاالیشگاه اصفهان در 10 محور اصلی           

ایمنــی  زیســت محیطی،  عملکــرد  ارتقــای  چاوشــی گفــت:    
و بهداشــت و مســئولیت های اجتماعــی، مدیریــت و توســعه 
ســرمایه های انســانی، مدیریــت منابــع آب و انــرژی، تأمیــن 
ــای  ــا، ارتق ــه دارایی ه ــت بهین ــد، مدیری ــتمرار تولی ــوراک و اس خ
تــوان بازاریابــی و فــروش، عملکــرد رقابتــی، بهبــود تــوان اقتصادی 
و افزایــش ســودآوری، تأمیــن ســاختار بهینــه ســرمایه، هم افزایــی 
بیــن راهبــرد شــرکت و ارکان حاکمیتی و پیشــگیری از بروز شــرایط 
ــراری  ــرایط اضط ــی از ش ــای ناش ــت پیامده ــراری و مدیری  اضط
و بحــران از جملــه ایــن اهــداف اســت. در ادامــه ایــن مجمــع بــا 
تصویــب ســهامداران مقــرر شــد بابــت هــر ســهم 200 ریــال ســــود 
 ســــالیانه پرداخــت شــود. همچنیــن روزنامه هــای اطالعــات 
و دنیــای اقتصــاد بــه عنــوان روزنامــه رســــمی از ســوی مجمــع 
ــی  ــه حسابرس ــت. مؤسس ــرار گرف ــهامداران ق ــب س ــورد تصوی م
ــرکت  ــابرس ش ــازرس و حس ــوان ب ــه عن ــز ب ــد نی ــیار بهمن هش
انتخــاب شــــد. انتخــاب ۵ نماینــده هیئت مدیــره شــــرکت 
ــت ــهام عدال ــده از س ــامل دو نماین ــان ش ــت اصفه ــش نف  پاالی

شــرکت ســرمایه گذاری اســتان چهارمحــال و بختیــاری و شــرکت 
ســرمایه گذاری  شــرکت  شــرقی،  آذربایجــان  ســرمایه گذاری 
ــا و شــرکت آوای پردیــس  ــن، شــرکت آرازشــیمی جلف ــا تأمی صب
 ســالمت هــر کــدام یــک نماینــده از دیگــر مصوبــات ایــن مجمــع

 بود.

درمجمععمومیعادیسالیانهسهامدارانشرکتپاالیشنفتاصفهانمطرحشد:
توليدروزانهبيشاز10ميليونليتربنزينوگازوئيلدرپااليشگاهاصفهان

بااستانداردسازیواحدبنزینسازیدرپاالیشگاهاصفهان،230میلیاردتومانسودعایداینشرکتشد

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

امام صادق علیه السالم:

واَیِتِهم َعّنا. دِر ِر
َ

َل الّناِس ِمّنا َعلی ق ِاعِرُفوا َمناِز

منزلت مردم را در نزد ما، از اندازه روایتشان از ما بشناسید.

  اصول السته عشر)ط-دار الحدیث(، ص5

بحاراألنوار)ط-بیروت(، ج 2، ص 150 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

40   ْC

34   ْC

37   ْC

42   ْC

23   ْC

18   ْC

22 ْC

25   ْC

بــرای  فوق العــاده ای  ســودآوری  پروژه هــا  ایــن  اجــرای 
پــروژه  نمونــه  عنــوان  بــه  می کنــد؛  ایجــاد  شــرکت 
آخــر ســال  مــاه  و درچنــد  تکمیــل   4 یــورو  بنزین ســازی 
کــه بابــت تفــاوت قیمــت بنزیــن معمولــی  گذشــته ســودی 

بــود. آمــد، 230 میلیــارد تومــان  بــه دســت  یــورو 4  و 


