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فكری                                    خطوط  از  دور  به  و  كارشناسی  مدیریت  نیازمند  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان 
بهره وری  ملی  جشنواره  تقدیر  لوح  اهدای   3 جهان  اسفنجی  آهن  تولیدکننده  بزرگ ترین  مبارکه،  فوالد   2 است 
ارتقای  سبب  خالق  کارکنان   4 می شود  تکمیل  شهریور  پایان  تا  حسین)ع(  امام  متروی  ایستگاه   3 سایپا   به 
3 جشن بزرگ  5 امسال گردش مالی به مسکن رونق می دهد 4 برگزاری نمایشگاه نقاشی آبرنگ در شهرکرد  بهره وری می شوند
8 پارچه های 2 میلیارد ریالی قاچاق به بازار نرسید 8 معجزه نوشیدن روزانه آب و عسل )1(  خورشید پنهان در شهرضا برگزار شد 

  6 2  معروف بر سر سه راهی ایران، ایتالیا و ترکیه 8 مهم ترین اولویت مجلس دهم رونق اقتصادی است

پنجشنبه 6خردادماه 1395  ||  19 شعبان  1437  || 26 می 2016  ||  شماره 163||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کنار رفت وام 3 میلیون تومانی 

 سالم وام 10 میلیونی
 به زوج ها

گره اقتصاد ایران را باز می کند؟ آیا وام خارجی، 

 دولت روحانی بر سر دو راهی
 وام و سرمایه گذاری

استاندار اصفهان:

 حقوق جانبازان 
و خانواده های شهدا 

در اداره ها رعایت نمی شود

 ارتباط داروهای سرماخوردگی
لزایمر  با آ

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 نگاهی به بازار نقل 
و انتقاالت فوتبال ایران
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 داروهای مسکن گونه 
 مشکالت شهرها 
را حل نمی کند

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی)ره( در نشست خبری مطرح کرد:

14خرداد، صحنه 
فراموش نشدنی 
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فرهنگ در نگاه امام خمینی)ره(                                        

له
قا

رم
س و  حساس  امور  از  را  فرهنگ  خمینی)ره(  امام 

فرهنگ  معتقدند  و  می دانند  تاثیرگذار  بسیار 
و  ملت  یک  شقاوت  یا  سعادت  اساس 

اصالح  راه  از  امر  این  و  است  جامعه  هر  رستگاری 
امام  نگاه  از  می شود.  ممکن  فرهنگی  احیای   و 
فرهنگ دارای دو ساحت اصلی است. نخست ُبعد 
ارتباط دارد و  او  انسان و سعادت  با  كه  فردی آن، 
اجتماعی  حیات  عرصه  در  كه  اجتماعی  ُبعد   دوم 
و روابط انسان ها حضور دارد. در نگاه امام، فرهنگ 
با  وثیق  ارتباطی  و  انسان  ویژه  است  موضوعی 
هدایت و تربیت او دارد. از نگاه حضرتشان فرهنگ 
اجتماعی  و  فردی  حوزه های  در  پیشرو  و  سازنده 
هر  الهی  تربیت  و  جامعه  و  انسان ها  هدایت  سبب 
دو خواهد شد. ایشان به عنوان یک الگوی عملی 
در هر دو ُبعد فردی و اجتماعی، تاثیراتی شگرف و 
عمیق بر فرهنگ مردم مسلمان ایران و حتی جهان 

گذاشتند؛ امام در ُبعد فردی...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

چالشی برای حرکت مثبت 
مجلس دهم وجود ندارد

آیا سردار فیلم خود را خواهد دید؟

آمار وحشتناک ساالنه ۲۰۰ هزار پرونده زمین خواری

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
2
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شماره 95/1098/ص مورخ 95/2/30

نوبت اول 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور )دو مرحله ای با ارزیابی کیفی(

1- نام و نشانی كارفرما: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491741111، صندوق پستی 84915-167 

تلفن 5-03152630161 دورنویس: 03152624181
ن چهارم شهر جدید فوالدشهر. ز 2- موضوع خدمات مشاوره: تهیه طرح فاز یک و دو آماده سازی بر

3-محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
4- شرایط مناقصه گران:

- داشتن شخصیت حقوقی.
یزی )ارائه تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(. یت و برنامه ر - داشتن حداقل رتبه یک در گرایش شهرسازی از سازمان مدیر

د اظهاری مبنی بر داشتن ظرفیت آماده به کار و ظرفیت خالی در رشته مورد نظر. ارائه خو
یابی كیفی به صورت حضوری: ز یافت اسناد ار 5- مدارک مورد نیاز جهت در

یابی کیفی با ذکر موضوع و شماره فراخوان و کد کاربری پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات الزامی است. ز یافت اسناد ار  ارائه معرفینامه کتبی جهت در
یــق مراجعــه بــه  یــق مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یــا http://iets.mporg.ir و یــا از طر یابــی كیفــی: از طر ز یافــت اســناد ار 6- محــل در

شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر.
یخ 95/3/9. یخ 95/3/4 تا تار یابی كیفی: از تار ز یافت اسناد ار 7- زمان و مهلت در

یابی كیفی: تا پایان وقت اداری مورخ 95/3/17. ز 8- مهلت تکمیل و تحویل اسناد ار
یابی كیفی: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر. ز 9- محل تحویل اسناد ار

یخ 95/3/18 رأس ساعت12:00. 10- زمان بازگشایی پاكات: در تار

م الف: 6621

واگذاری محل فضاهای بازی موجود در پارک های سطح شهر  شهرداری شهرضا         مرحله دوم )نوبت اول( 

چاپ اول 

رحیم جافری - شهردار شهرضا 

آگهی مزایده 

د و ششــمین جلســه شــورای اســالمی شــهر مــورخ 94/11/26 واگــذاری محــل   شــهرداری شــهرضا در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد 4 یکصــد و نــو
یــق مزایــده بــه مــدت دو ســال واگــذار نمایــد.   د را  از طر فضاهــای بــازی موجــود در پارک هــای ســطح شــهر  خــو

آدرس بــه  شــهرداری  ســایت  بــه  د  و ور بــا  وز  ر  10 مــدت  ظــرف  آگهــی  انتشــار  یــخ  تار از  تواننــد  مــی  شــرایط  واجــد  متقاضیــان   لــذا 
یافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. وزه بجز ایام تعطیل جهت در www.shahreza.ir اقدام و یا همه ر

یال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد.  وش اسناد:  100.000 ر بهای فر

یــزی نقــدی بــه حســاب 3100000052002  -تحویــل ســپرده ای کــه از پنــج درصــد مبلــغ کل بــرآورد کمتــر نباشــد )بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا وار
ســپرده شــهرداری شــهرضا(

وز یکشنبه مورخ 1395/3/23 یافت و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری ر ین مهلت در آخر

محل تحویل اسناد: متقاضیان پس از تکمیل و امضاء کلیه اسناد، مدارک را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار می باشد.

-جهت کسب اطالعات بیشتر با شمار ه تلفن 53241010 داخلی 116 تماس حاصل فرمایید.  



فرهنگ در نگاه امام خمینی)ره(                                        
   

ادامه از صفحه یک: 

خودســازی  بــه  ســال ها  فرهنگــی  مســایل 
و  پرداختنــد  دیگــران  و  خویــش  تربیــت  و 
عملــی  عرفــان  و  اخالقــی  ســلوک  قالــب  در 
الهــی  از انســان تربیت یافتــه   اســالم نمونــه ای 
جوانــان  کردنــد.  معرفــی  امــروز  جهــان  بــه  را 
امــام  کــه  ایــن نظــام تربیتــی  نیــز در  بســیاری 
گــر آن بودنــد، رشــد یافتنــد و ســیر الــی  ا…  احیا
ــا مــراد خــود پیمودنــد و بــه عناصــر  خویــش را ب
اســالمی  تبدیــل  بیــداری  و  انقــالب  اصلــی 
شــدند. در ابعــاد اجتماعــی نیــز تئــوری اصــالح 
فرهنگــی امــام در قالــب انقــالب اســالمی  معرفــی 
و تبییــن شــده اســت. از دیــدگاه امــام، فرهنگــی 

کــه: بــرای جامعــه مطلــوب باشــد  می توانــد 
الــف: یــک نظــام تربیتــی بــرای رشــد و تعالــی 

کنــد. انســان ارایــه 
و  باشــد  روزآمــد  و  پیــش رو  و  فعــال  پویــا،  ب: 
نشــود. غرب زدگــی  و  انفعــال  تحجــر،  گرفتــار 
خــودی فرهنــگ   محوریــت  بــا  بتوانــد   ج: 

کند. اســتقالل فرهنگــی جامعــه را تامین 
کــه  گفــت  در تبییــن ویژگی هــای مذکــور بایــد 
الهــی  امــام خمینــی)ره( معتقــد اســت تربیــت 
انســان، اصــل و اســاس دعــوت انبیــای الهــی 
اســت و همــه پیامبــران بــرای تربیــت، عــروج 
و رشــد انســان مبعــوث شــدند و وظیفــه تربیــت 
و هدایــت انســان ها را بــر عهــده داشــتند. بنــا 
کــه برگرفتــه از  ــر ایــن اســاس، فرهنــگ دینــی  ب
آیــات الهــی اســت، بــر هدایــت و تربیــت انســان 
گرفتــه اســت.  بــه ســوی خداونــد متعــال شــكل 
امــام، اصلی تریــن و اولی تریــن نقــش  نــگاه  از 
عبــد  و  انســان  تربیــت  فرهنــگ،  وظیفــه  و 
صالــح اســت. امــام دربــاره غــرب و نیزحكومــت 
ایــن  گرفتــن  نادیــده  در  ایــران  پادشــاهی 

می فرماینــد: فرهنگــی  ضــرورت 
کرده انــد  »آن هــا فرهنــگ مــا را آن طــور درســت 
کنــد.  کــه نگذاشــتند انســان در آن تربیــت پیــدا 
کــه جوانــان مــا رشــد پیــدا  این هــا نگذاشــتند 
و  کردنــد  رخنــه  مــا  فرهنــگ  در  این هــا  کننــد. 
کــه انســان  فرهنــگ مــا را بــه روزی انداختنــد 
کنــد.« )صحیفــه نــور،  نتوانــد در آن رشــد پیــدا 

 ج 5، ص 195(
امــام رشــد و هدایــت انســان بــه ســوی خداونــد 
ــی  ــت معرف ــت موق ــه دول ــن وظیف ــال را اولی متع

ــد: ــد و فرمودن کردن
فرهنــگ  شــود؛  متحــول  بایــد  »فرهنــگ 
بایــد  شــود؛  اســتقاللی  فرهنــگ  اســتعماری، 
معلمــان مــا متناســب بــا فرهنــگ مــا انتخــاب 
صحیــح  گونــه ای  بــه  را  مــا  جوانــان  و  شــوند 
تربیــت  مــا  جوانــان  یعنــی  کننــد؛  تربیــت 
بــه  تــا  کــه  چنانچــه  نكننــد.  پیــدا  انگلــی 
بــار  غربــی  را  آن هــا  کــه  بــوده  این گونــه   حــال 
آورده انــد. ایــن مســئله در فرهنــگ مــا مطلــب 
ــد  بســیار مهمــی  اســت. باالخــره فرهنــگ مــا بای

ص200( )همــان،  شــود.«  متحــول 
از نــگاه امــام فرهنــگ بایــد پویــا، فعــال، روزآمــد 
توســعه  عرصــه  در  بتوانــد  و  باشــد  پیــش رو  و 
فرهنگــی جامعــه نقشــی فعــال و پویــا داشــته 
آســیب   نیــز  واپس گرایــی  و  تحجــر  از  و  باشــد 
نپذیــرد. پاســخ امــام بــه عــده ای از متحجریــن 
تحریــم  بــر  مبنــی  شــایعاتی  بــه  پاســخ  در  و 
ایــن  گویــای  انقــالب  اول  روزهــای  در  ســینما 

کــه فرمودنــد:  اســت  مطلــب 
ــم؟ ســینما  کرده ای ــا تجــدد مخالفــت  کــی ب ــا  »م
در  بایــد  کــه  اســت  تمــدن  مظاهــر  از  یكــی 
بــا  مــا  باشــد.  آن هــا  تربیــت  و  مــردم  خدمــت 

ســینما.« بــا  نــه  مخالفیــم  فســاد 
اصلــی  ویژگی هــای  از  یكــی  امــام  نــگاه  در 
ایــن  و  اســت  ســرزندگی  و  پویایــی  فرهنــگ، 
ویژگــی در فرهنــگ اصیــل اســالمی  بــه وضــوح 
وصیت نامه شــان  در  ایشــان  می شــود.  دیــده 
غــرب  اســتعمار  دامنــه دار  نقشــه  بــه  اشــاره  بــا 
بــه  جوانــان  فرهنگــی  رکــود  و  رخــوت  بــرای 
وســیله مظاهــر فســاد بــه خودبــاوری جوانــان 
راه هــای  از  یكــی  را  خودبــاوری  و  پرداختنــد 
پویایــی و ســرزندگی فرهنــگ اســالمی-ایرانی 
ایرانــی  جوانــان  بــه  خطــاب  و  کردنــد  معرفــی 

: ینــد ما می فر
ــا و  ــژاد اروپ ــرب از ن ــا و ع ــژاد آری ــه ن ک ــد  »و بدانی
گــر خــودی خــود  کــم نــدارد؛ ا آمریــكا و شــوروی 

را بیابــد.« )صحیفــه نــور، ج 21، ص 66(
و نیــز می فرمایند:

 »باالخــره بایــد فرهنــگ متحــول شــود بــه یــک 
فرهنــگ ســالم و یــک فرهنــگ مســتقل و یــک 

فرهنــگ انســانی.« 
یــک  اصــالح  بایــد  خمینــی)ره(  امــام  نــگاه  از 
آغــاز  از اصــالح فرهنگــی آن جامعــه  را  جامعــه 
کــرد. انقــالب اســالمی  ایــران بــه رهبــری امــام 
ــی  ــوی و فرهنگ ــات معن ــد حی ــی تجدی ــز در پ نی
شــیوه  ایــن  و هســت.  بــوده  و جامعــه  انســان 
تحــول  از  الگویــی  امــام،  فرهنگــی  اصــالح 
فرهنگــی در پرتــو تعهــد فرهنگــی را بــه جهــان 

کــرد. امــروز عرضــه 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

پیشگامان ظهور )3(
چشم انداز نهایی مهدی باوران   
  مــردم والیتمــدار و غیــور مــا بــه عنــوان 

 استاد و محقق دانشگاه
بــه جواد قاسمی اعتقــاد  بــا  ظهــور،  پیشــگامان 

در  موجــود  فــراوان  پیشــگویی های 
قــرآن و احادیــث و براســاس ســخنان بــزرگان و رهبــران دینــی و بــا 
کــه  ــم بســیار  ــه زمــان و مشــاهده عالی گاهــی و بصیــرت و آشــنایی ب آ
کــه آینــده از آن اســالم  آینــده ای روشــن را نویــد می دهــد، معتقدنــد 

خواهد بود.
 امام خمینی)ره( فرمود: 

اســالم، ابرقدرت هــا را بــه خــاک مذلــت می نشــاند. اســالم موانــع بــزرگ 
داخــل و خــارج محــدوده خــود را یكــی پــس از دیگــری برطــرف و 
ســنگرهای کلیــدی جهــان را فتــح خواهــد کــرد. مــا با صــدور انقالبمان 
کــه در حقیقــت صــدور انقــالب راســتین و بیــان احكام محمــدی)ص( 
اســت، ســیطره و ظلــم جهان خــواران را خاتمــه می دهیــم و بــه یــاری 
کل، امامــت مطلــق حــق  خــدا راه را بــرای ظهــور منجــی و مصلــح 

ــه  ــا محــدود ب ــداه ـ همــوار می کنیــم. انقــالب م ــا ف امــام زمــان ـ ارواحن
جمهــوری اســالمی  ایــران نیســت؛ بلكــه انقــالب مــردم ایــران نقطــه 
شــروع انقــالب بــزرگ جهــان اســالم بــه پرچمــداری حضــرت حجــت ـ 
ارواحنــا فــداهـ   اســت کــه خداونــد بــر همــه مســلمانان و جهانیــان منت 

نهــد و فرجــش را در عصــر حاضــر قــرار دهــد. 
پروفسور یاووس اوسس، تازه مسلمان آلمانی می گوید:

کــه در متــن جوامــع حكومت هــای  مــن بــا توجــه بــه حقایــق آشــكاری 
کــه از اشــارات و رهنمودهــای  غربــی می بینــم و بــا توجــه بــه الهاماتــی 
ایــن  کــرده ام،  العالــی( درک  امــام خامنــه ای )مدظلــه  پیامبرگونــه 
ــر زمیــن را بــه دســت صاحــب الزمــان ـ ارواحنــا  بزرگــواران، حكومــت ب
فــداهـ  مــژده می دهنــد تــا بعــد از ایــن همــه اعصــار و قــرون بــه نــام اهــل 

بیــت پیامبــر)ص( باشــد. 
جایگاه پیشگامان ظهور

ثبــات و پایــداری و انتظــار حقیقــی در شــرایط بســیار ســخت و پیچیده 
آخــر الزمــان و تاکیــد بــر ارزش هــای واالی انســانی و معنــوی عمــل 
ــر شــمرده شــده اســت.حدیث  کــه از همــه اعمــال برت صالحــی اســت 
کــه فرمودنــد: »افضــل العبــادة انتظــار  گرامــی  اســالم  معــروف پیامبــر 
الفــرج«؛ بــا فضیلت تریــن عبــادت، انتظــار فــرج اســت، در 38 منبــع 
کــه در  شــیعی و ســنی نقــل شــده اســت و حــدود 22 حدیــث دیگــر 
کتــاب منتخــب االثــر  آمــده همــه این هــا بیانگــر  ارزش انتظــار فــرج در 
جایــگاه منتظــران واقعــی حضــرت)ع( اســت. امــام ســجاد)ع( فرمــود: 
»منتظــران ظهــور حضــرت مهدی)عــج( از اهــل هــر زمــان فاضل ترند« 
کــه در  کســانی دانســته  و در احادیــث دیگــر منتظــران را همچــون 
خدمــت حضــرت یــا در خدمت پیامبر)ص( شمشــیر زده و به شــهادت 
 رســیده باشــند  و در حدیثــی پــاداش ثابــت قدمــان بــر طریــق والیــت 
را همچــون پــاداش هــزار شــهید از شــهیدان بــدر و احــد یا پاداش کســی 
کــه در خیمــه حضــرت)ع( بــوده و در راه خــدا در خــون خــود غلطیــده 

باشــد، دانســته اســت. 
امــام کاظــم)ع( فرمــود: هــر کســی اســبی را بــه انتظــار امــر مــا نــگاه دارد 
و بــه ســبب آن دشــمنان مــا را خشــمگین ســازد، در حالــی کــه منســوب 
گردانــد و بــه او شــرح صــدر  بــه ماســت، خداونــد روزی اش را فــراخ 
کنــد و او را بــه آرزویــش برســاند و در رســیدن بــه خواســته هایش  عطــا 
در  روایــات  بیــان  در  مرابطــه  یــا  اســب  نگهــداری  کنــد.  یــاری اش 
حقیقــت آمادگــی نظامــی  و ســازماندهی و تهیــه تجهیــزات و ملزومــات 

گوشــزد می کنــد. و آمادگــی روحــی و برنامه ریــزی بــرای آینــده را 
انتظار، برترین راهبرد آمادگی 

انتظــار، آمادگــی اســت، حالــت آماده بــاش داشــتن و تهیــه مقدمــات 
کــه انتظــار آن را داریــم.  انتظــار حضــرت مهدی)عــج(  بــرای آنچــه 
کــه قیــام بــه ســیف )قیــام مســلحانه( علیــه تمامــی  امــام بــر حقــی 
 جبهــه کفــر و نفــاق داشــته و بناهــای شــرک و نفــاق را در هــم می کوبــد

بایــد متناســب بــا منتظــر باشــد. هنگامی کــه خطــاب بــه آن حضــرت 
یــاری شــما  بــرای  مــن  یعنــی  ُمعــّده«،  لكــم  می گوییــم »ونصرتــی 

آمــاده ام،  ایــن آمادگــی بایــد واقعــی باشــد.

یادداشت

گلپایگان   منتخب مردم 
و خوانسار در مجلس:

مهم ترین اولویت مجلس دهم 
رونق اقتصادی است

ــگان  گلپای نماینــده منتخــب مــردم شهرســتان های 
گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  خوانســار  و 
کار  دســتور  در  بایــد  کــه  اولویتــی  مهم تریــن 
گیــرد  قــرار  آینــده  مجلــس  در  مــردم  نماینــدگان 
ایجــاد  بــرای  اقتصــادی  رشــد  و  رونــق  بــه  توجــه 
مــردم  آحــاد  بــا شــرایط جوانــان و   شــغل متناســب 

است.
گفت وگوبــا خبرنــگار  علــی بختیــار روز چهارشــنبه در 
مجلــس  اولویت هــای  بــا  رابطــه  در  افــزود:  ایرنــا 
بــا  و  کســیون ها  فرا در  متفاوتــی  بحث هــای  دهــم 
صــورت  غیررســمی  جلســات  در  مــردم  منتخبــان 

اســت. گرفتــه 
کــه در بیــن مــردم  کــرد: بــه اعتقــاد مــا  وی اظهــار 
 هســتیم و مشــكالت و دغدغه هــای اساســی آنــان 
اصلــی  مشــكل  مهم تریــن  می کنیــم،  احســاس  را 
مشــكالت  معضــل  ایــن  کــه  اســت  بیــكاری  کشــور 

اســت. داشــته  پــی  در  اجتماعــی 
کــه مجلــس دهــم  کــرد  امیــدواری  بختیــار اظهــار 
ــش  ــتی را پی ــب راه درس ــذاری مناس ــا ریل گ ــد ب بتوان
روی دولــت و در برنامــه پنــج ســاله ششــم همــواره 
کنــد تــا دولتمــردان بتواننــد از فرصــت ایجــاد شــده 
سیاســت های  اجــرای  بــا  و  برجــام  درخصــوص 
ــه  اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ب
کشــور را بــه یــک جهــش اقتصــادی  عنــوان دو بــال، 

برســانند.
گفــت:  نیــز  دهــم  مجلــس  ترکیــب  زمینــه  در  وی 
بیشــتر منتخبــان مــردم از فرهیختــگان و نخبــگان 
حوزه هــای  در  اجتماعــی  و  اقتصــادی  سیاســی، 
جهــت  در  مــی رود  انتظــار  و  هســتند  مختلــف 
مناســب  قوانیــن  تصویــب  بــا  دولــت  بــا  همراهــی 
گام هــای  ســاختارها  و  قوانیــن  بعضــی  اصــالح  و 

بردارنــد. مــردم  مشــكالت  رفــع  بــرای  را  درســتی 
شــمال  کیلومتــری   180 در  گلپایــگان  شهرســتان 

دارد. قــرار  اصفهــان  غــرب 

گلپایگان

معــاون پشــتیبانی امــور مجلــس و اســتان ها در ســازمان 
ــا بیــان اینكــه توســعه  کشــور ب مدیریــت و برنامه ریــزی 
کارشــناس  مدیرانــی  پیگیری هــای  نیازمنــد  اســتان 
و  مدیریــت  ســازمان  گفــت:  اســت،  دلســوز  و  کاردان 
کارشناســی و بــه دور  برنامه ریــزی، نیازمنــد مدیریــت 

از خطــوط فكــری اســت. 
کیمیــای وطــن، علیرضــا صالــح، پنجــم  گــزارش  بــه 
خردادمــاه در آییــن تودیــع و معارفــه رییــس ســازمان 
بختیــاری  و  چهارمحــال  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
عامــری  اســماعیل  چــون  مدیرانــی  اینكــه  بیــان  بــا 
کــرد: انجــام  کوهــی از تجربــه هســتند، اظهــار  گلســتان، 
کارشناســی و عمــل بــه عنــوان یــک ســرمایه فكــری  کار 

اســت. ایشــان  عملكــردی  ویژگی هــای  از  کاری  و 
گلســتان مبنــی بــر   وی ضمــن درخواســت از عامــری 
آنــان  راهنمایــی  و  اســتانی  مدیــران  فعالیــت  پایــش 
بــا  امیدواریــم  گفــت:  تعالــی  مســیر  در  حرکــت  بــرای 

کارشناســی  ایــن عمــل بتوانیــم نســل خوبــی در بدنــه 
کنیــم و فعالیــت ایــن نســل  کشــور تربیــت  و مدیریتــی 

باشــیم.  را شــاهد 
و  اشــاره  اســتان  ایــن  زیــاد  ظرفیت هــای  بــه  صالــح 

ــه  ــب تجرب کس ــه  ــتان، عرص ــن اس ــرد: ای ک ــان  خاطرنش
و آزمــون و خطــا نیســت و بایــد افــراد بــا تجربــه در راس 
گیرنــد و از ایــن ظرفیت هــا بــه نفــع اســتان  امــور قــرار 

کننــد. اســتفاده 
و  چهارمحــال  اســتاندار  بی دریــغ  زحمــات  از  وی   
و  کــرد  تقدیــر  اســتان  توســعه  راســتای  در  بختیــاری 
زمینــه  در  ایشــان  شــده  کارشناســی  پیگیــری  افــزود: 
مــاده 215 راه آهــن اصفهــان - شــهرکرد - خوزســتان 

اســت. توجــه  جالــب  و  ســتودنی 
در  اســتان ها  و  مجلــس  امــور  پشــتیبانی  معــاون   
بــودن  دارا  کشــور،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
منابــع گســترده آبــی، همــت و پشــتكار مــردم و موقعیــت 
کــز صنعتــی و مرکــز  جغرافیایــی اســتان و نزدیكــی بــه مرا
کشــور را از ویژگی هــای منحصربه فــرد اســتان  تقاضــای 
گفــت: ایــن ویژگی هــا خمیرمایــه توســعه  کــرد و  عنــوان 

اســتان اســت.

كشور: معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

كارشناسی و به دور از خطوط فكری است سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیازمند مدیریت 

گرچــه ایــن روز بــرای مــردم  گفــت:  محمدعلــی انصــاری 
ایــران یــک روز بســیار تلــخ بــود، امــا حضــور باشــكوه مــردم 
حقیقتــا از صحنه هــای فراموش ناشــدنی در تاریــخ ملــت 

ایــران اســت.
گــزارش کیمیــای وطــن، محمدعلــی انصــاری پیش از  بــه 
ظهــر دیــروز چهارشــنبه )5 خردادمــاه( در نشســت خبــری 
خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  بزرگداشــت  مرکــزی  ســتاد 
ــا حضــرت  کشــور ســه مناســبت مهــم مرتبــط ب گفــت: در 
کــه مــردم آن هــا را بــه صــورت ویــژه پــاس  امــام)ره( داریــم 
می دارنــد؛ یكــی ســالروز ورود تاریخــی حضــرت امــام)ره( 
دوم ســالگرد رحلــت امــام و ســوم ســالروز قیــام 15 خــرداد 

اســت. 
حقیقــت  در  امــام)ره(  ارتحــال  ســالگرد  بزرگداشــت 
روز  خاطره انگیــز  صحنه هــای  نمایــش  و  بازســازی 
گرچــه ایــن روز بــرای  ارتحــال حضــرت امــام)ره( اســت؛ 
مــردم ایــران یــک روز بســیار تلــخ و تــوأم بــا غــم، انــدوه و 
مصیبــت بــود، امــا صحنه هــای باشــكوه حضــور مــردم در 
ک امــام و در دفن ایشــان  اقامــه نمــاز و در تشــییع پیكــر پــا
تاریــخ ملــت  حقیقتــا صحنه هــای فراموش ناشــدنی در 

ایــران اســت.
انصــاری افــزود: در حقیقــت ملــت ایــران در 1۴ خــرداد 

ــار دیگــر جلوه هایــی از آن حضــور میلیونــی و  هــر ســال، ب
مردمــی  را بــه نمایــش می گذارنــد. ایــن نمــاد احساســی 
عاطفــی و ملــی بــرای ادای احتــرام نســبت بــه حضــرت 
بــه  توجــه  قطعــا  هــم  آن  کنــار  در  اســت.  امــام)ره( 
اهــداف، آرمان هــا و اندیشــه های امــام)ره( در متــن ایــن 
بزرگداشــت حضــور دارد. امــا حادثــه ســوم، 15 خــرداد. 
15 خــرداد ۴2 و نهضــت مقــدس اســالمی  امــام از آن روز 
آغــاز شــد و بیــش از نیــم قــرن از آن نهضــت می گــذرد. 
و  بشــریت  تاریــخ  مقاطــع  و  فرازهــا  بزرگ تریــن  از  یكــی 
تاریــخ ملــت ایــران اســت. ایــن حادثــه هماننــد 1۴ خــرداد 
آن  فــراز  بازخوانــی  و  نمی شــود  خالصــه  روز  یــک   بــه 
گاه در مراتــب  را بایــد انســان های محقــق، اندیشــمند و آ
ع  کنند. در حماســه 15 خرداد، دو موضو بلندتری دنبال 
سیاســتمداران  و  اندیشــمندان  تحلیــل  و  تفكــر  محــل 
ع، روح و محتــوا و جوهــر ایــن حرکــت  اســت؛ یــک موضــو
بــودن  جلــو  بــه  رو  و  بالندگــی  علــت  دوم  و  تاریخ ســاز 
در همیــن  گــر  ا اســت. حداقــل  نهضــت  و  ایــن حرکــت 
و  بــه حــوادث سیاســی  قــرن، نهضــت 15 خــرداد  نیــم 
ــرن  ــن نیم ق ــم در ای کنیــم، می بینی ــگاه  ــا ن ــی دنی فرهنگ
حــوادث بســیار زیــادی روی داده اســت. در حوزه هــای 
جغرافیایــی، مكتبــی و سیاســی و در حوزه هــای فرهنگــی 

ــت  ــون مارکسیس ــی همچ ــای بزرگ ــادی، قدرت ه و اقتص
اقتصادهــای  همچــون  اقتصادهایــی  آن  تبــع  بــه  و 
بســیاری  پاشــیده اند.  فــرو  کمونیســتی  و  مارکسیســتی 
قــدرت  قطب هــای  شــد؛  عــوض  قــدرت  معــادالت  از 
در  دور  آســیای  و  شــرق  بــه  اروپــا  مثــل  کانون هایــی  از 
حــال انتقــال اســت؛ حكومت هــا، ریشــه  ده هــا ســاله بــا 
ویژگی هــای ســلطنتی یــا جمهــوری داشــتند و از اســاس و 
بنیــاد برانداختــه شــدند. اســتبدادگرایانی هماننــد صــدام 
هیــچ اثــری از آثــار قــدرت آن هــا امــروز مشــاهده نمی شــود؛ 
پــس یــک دگرگونــی اساســی و بنیــادی در تاریــخ حداقــل 

نیم قــرن معاصــر خودمــان را شــاهد هســتیم.
کــه  مســائلی  مهم تریــن  از  یكــی  گفــت:  درادامــه  وی 
کــه بــه امــام  کســانی  بایــد مواظــب آن باشــیم و همــه 
می کننــد  کیــد  تا آن  بــر  جریان هــا  همــه  و  دل بســته اند 
پرچمــی  اســت؛  والیتمــداری  و  والیت فقیــه  از  پیــروی 
 کــه همــه بایــد بــا هــر عقیــده، ســلیقه و اختــالف نظــر و 
بــرای  و  شــوند  جمــع  آن  زیــر  در  سیاســی  جناح بنــدی 
همــه آحــاد ایــن ملــت اســت. در روز 1۴ خــرداد جهانیــان 
حضــور  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  جایــی  در  می بیننــد 
پیــدا می کننــد، همــه اقــوام ایرانــی و اقلیت هــای قومــی و 
بیشــتر  از  نمایندگانــی  و  سیاســی  احــزاب  و  مذهبــی 

کشــورهای جهــان حضــور پیــدا می کننــد و ایــن بــه معنــی 
تبعیــت از ولــی  فقیــه و والیتمــداری اســت.

گســترده  انصــاری افــزود: مراســم اصلــی مــا همان مراســم 
کــه امســال هــم هماننــد  میلیونــی روز 1۴ خــرداد اســت 
گذشــته در حــرم مطهــر امــام و صحن هــای  ســال های 
شــخصیت های  حضــور  بــا  حــرم  مجــاور  و  پیرامــون 
آغــاز  صبــح   9 ســاعت  از  جهانــی  و  کشــوری  برجســته 

مهــر خبرگــزاری  می شــود.  

اینكــه  بیــان  بــا  کشــور  کل  معــاون قضایــی دادســتان 
ســاالنه، 200 هــزار پرونــده مربــوط بــه زمین خــواری در 
بــا زور و فشــار  گفــت: برخــی  کشــور تشــكیل می شــود، 
کشــاورزی مرغــوب را وارد حریــم بافــت روســتا  اراضــی 

کرده انــد.
حشــمتی  محمدجــواد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اداره هــا  نماینــدگان  هم اندیشــی  یازدهمیــن   در 
ســازمان ها و شــرکت های تابعــه وزارت راه و شهرســازی 
و  اراضــی  در  بیــت  المــال  حقــوق  حفــظ  شــورای  در 
دســتگاه های  نظــارت  اینكــه  بیــان  بــا  طبیعــی  منابــع 
بــه  مربــوط  تخلفــات  ع  وقــو از  جلوگیــری  در  نظارتــی 
گفــت: ســاالنه، 200 هــزار  کارآمــد اســت،  زمین خــواری نا
تشــكیل  کشــور  در  زمین خــواری  بــه  مربــوط  پرونــده 

می شــود.
کشــور بــا اشــاره بــه اینكــه  کل  معــاون قضایــی دادســتان 
بیشــترین تخلفــات مربــوط بــه تصرفــات اراضــی ملــی و 
ک  کاربری هــا از ســوی بنگاه هــای معامــالت امــال تغییــر 
بنگاه هــای  بــر  نظارتــی  چــرا  افــزود:  می شــود،  انجــام 
رشــد  شــاهد  روز  هــر  مــا  و  نیســت  ک  امــال معامــالت 
کــه  هســتیم  کــی  امال معامــالت  بنگاه هــای  چ گونــه  قار
نــه اطالعــات حقــوق و قانونــی دارنــد و نــه از مســایل 

فنــی ســاخت و ســاز ســر در می آورنــد.

مرتبــط  تخلفــات  از  بســیاری  ع  وقــو بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــا زمین خــواری از ســوی مســئوالن دولتــی در ســطوح 
میانــی ادامــه داد: در یــک مــورد 3 هــزار هكتــار از اراضــی 
دولتــی را در یــک شــهر بــا فشــار نماینــده مــردم آن شــهر 
بــرای  فــرد  یــک  بــه  محلــی  مســئوالن  و  مجلــس  در 
اجــرای پــروژه ای اختصــاص می دهنــد؛ امــا بعــد متوجــه 
می شــوند اصــال چنیــن پــروژه ای وجــود نداشــته اســت.
جانشــین دبیــر شــورای عالــی حفــظ حقــوق بیــت  المــال 
ــا اشــاره بــه وجــود بیــش از  در اراضــی و منابــع طبیعــی ب
کــرد:  13۴ هــزار ویــالی غیرمجــاز در مازنــدران اظهــار 
کشــاورزی مرغــوب را وارد  برخــی بــا زور و فشــار، اراضــی 
بــه  کاربــری آن  بــا تغییــر  کــرده و  حریــم بافــت روســتا 
مســكونی بــا ده هــا برابــر قیمــت بــه فــروش می رســانند؛ 
کشــاورزی را بــه ثمــن  کــه قبــال همیــن زمیــن  در حالــی 
کــرده  کشــاورز خریــداری  بخــس و بــا بهایــی ناچیــز از 
آن  بخــش دار  بــه  مبلغــی  پرداخــت  بــا  بعــد  و  بودنــد 
آن  بتواننــد  تــا  می کننــد  روســتا  حریــم  وارد  را  اراضــی 

کاربــری دهنــد. زمیــن را بــه مســكونی تغییــر 
وی بــا اشــاره بــه تصــرف 80 درصــد از ســواحل شــمال 
اراضــی  ایــن  درصــد   55 کــرد:  خاطرنشــان  کشــور 
اشــغال  از ســوی دســتگاه های دولتــی  متصــرف شــده 
ســواحل  حریــم  آزادســازی  قانــون  چــرا  اســت.  شــده 

ج شــوند  گــر دســتگاه های دولتــی خــار اجــرا نمی شــود؟ ا
مشــخص  ســریع تر  را  خصوصــی  بخــش  تكلیــف  مــا 
ــال و  ــه انف ــادی ب ــارات زی ــه خس ــن زمین ــم. در ای می کنی

اســت. شــده  وارد  بیــت  المــال 
نظارتــی  نهادهــای  گــر  ا اینكــه  بیــان  بــا  حشــمتی 
کمتــر شــاهد  کارهــای خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد، 
چنیــن اتفاقاتــی خواهیــم بــود، ادامــه داد: چــرا همــه 
اراضــی  چــرا  زده انــد؟  خیمــه  شــمالی  ســواحل  روی 
کشــاورزی را متــری 80 تــا 90 هــزار تومــان می خرنــد و 

می فروشــند؟  قیمــت  برابــر  چنــد  بــا  بعــد 
کشــاورز بی نــوا بــه ایــن پــول  پولدارهــا انصــاف ندارنــد؛ 
نیــاز دارد و پولدارهــا یــک مبلغــی بــه آن هــا می دهنــد 
کشــاورزی را خشــک و بــا فشــار و  بعــد اراضــی مرغــوب 
تطمیــع وارد حریــم بافــت روســتا می کننــد و ســپس بــا 
ــوی  ــرا جل ــانند؛ چ ــروش می رس ــه ف ــزاف ب گ ــای  قیمت ه

نمی شــود؟ گرفتــه  این هــا 
ح هــادی، روســتاها را از بیــن بــرد  وی بــا بیــان اینكــه طر
کــرد، ادامــه داد: روســتایی ها  و روســتاخواری را رایــج 
و  مولــد  نیــروی  ح های هــادی  طر اجــرای  از  پیــش  تــا 
مایحتــاج  تهیــه  بــرای  حــاال  امــا  بودنــد؛  تولیدکننــده 
فــرد  همیــن  بعــد  می آینــد؛  شــهر  بــه  نیــز  خــود  اولیــه 
در  شــود،  خانــه دار  فرزنــدش  آنكــه  بــرای  روســتایی 

ــه می ســازد؛ وقتــی می رویــم  اراضــی ملــی و طبیعــی خان
زمیــن را از او پــس بگیریــم، می گویــد شــما بــه مــن ظلــم 

. می کنیــد
بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  کشــور  کل  دادســتان  معــاون 
قوانیــن  نیــز  و  ســاختمان  پیش فــروش  قانــون  وجــود 
کــرد: در ایــن  مرتبــط بــا مبــارزه بــا زمین خــواری بیــان 
جرایــم  بــا  مناســب  مجازات هــای  خوبــی  بــه  قوانیــن 
از  کــه  ایــن  ضمــن  اســت؛  شــده  تبییــن  زمین خــواری 
کــه  ضمانــت اجرایــی مناســبی هــم برخــوردار هســتند 

گیــرد. قــرار  قضایــی  دســتگاه  کار  مبنــای  می توانــد 

کرد: ح  کشور مطر کل  معاون دادستان 

آمار وحشتناک ساالنه ۲۰۰ هزار پرونده زمین خواری

شــورای  مجلــس  رییــس  الریجانــی،  علــی  دکتــر  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اســالمی دیروز، چهارشــنبه 5 خــرداد، در ابتــدای نشســت خبــری اختتامیــه مجلــس 
نهــم در ارزیابــی از عملكــرد ایــن مجلــس گفــت: تــا بــه امــروز 110 ســال قانون گــذاری در 
کشــور تصویــب  کــه در ایــن 110 ســال حــدود 10 هــزار و ۴9 قانــون در  کشــور داشــته ایم 
کــه  کــه 5 هــزار و 558 قانــون بــه قبــل از انقــالب و 1525 قانــون در فصلــی  شــده 

کشــور را اداره می کــرد، مصــوب شــده اســت. شــورای انقــالب 
رییــس مجلــس شــورای اســالمی  در ادامــه ایــن مطلــب افــزود: 2939  قانــون مربــوط 
ح و الیحــه  بــه 9 دوره پــس از انقــالب اســت و در  مجلــس نهــم، حــدود 697 طــر
ح هــا تبدیــل بــه قانــون شــد که نشــان  ح شــد کــه ۴7 درصــد لوایــح و 19 درصــد طر مطــر

کــه دولــت ارایــه می کــرد. می دهــد تمرکــز مجلــس بــر روی لوایحــی بــود 
رهبر انقالب مخالف ایجاد هیاهو در برابر نظرات مخالف هستند

رییــس قــوه مقننــه در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار خبرآنالیــن مبنــی بــر برهــم خــوردن 
ــا ایجــاد هیاهــو  ــد ب ــر اینكــه نبای کیــد مقــام معظــم رهبــری مبنــی ب ســخنرانی ها  و تا
گفــت:از سرنوشــت پرونــده حادثــه قــم خیلــی خبــری  ســخنرانی ها را بــه هــم ریخــت، 
مقــام معظــم  کــه  را می دانســتم  ایــن  و  آینــده مثبــت می اندیشــم  بــرای  و  نــدارم 
رهبــری مخالــف رفتارهــای مذکــور اســت؛ بــه دلیــل اینكــه بایــد تحمــل داشــت. مقــام 
ــاد داد  ــد بــه دانــش آمــوزان ی کیــد داشــتند بای ــا معلمــان تا ــدار ب معظــم رهبــری در دی
کننــد؛ البتــه لــزوم بــه مزایــده عقایــد مختلــف نیســت و در  کــه نظــر مخالــف را تحمــل 
موضوعــات کمبــود قانــون نداریــم؛ امــا ممكــن اســت نظــر یــک فــرد از نظــر مــا خیلــی بد 
کار خــراب شــود و بایــد تــالش شــود  باشــد؛ ولــی لزومی نــدارد بــا ابــراز رفتــار بدتــر از او، 

کنیــم. تــا او را اغنــا 
کند دولت در حل مشکل رکود و تقویت موتور تولید، باید سریع تر عمل 

رییــس مجلــس شــورای اســالمی  در ادامــه ایــن نشســت در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
گذشــت 3 ســال از عمــر دولــت مشــكالت جــدی  خبرگــزاری فــارس مبنــی بــر اینكــه بــا 
مثــل بیــكاری و رکــود وجــود دارد و همچنیــن ابــراز نگرانــی از وجــود نمایندگانــی 
کــه بــرای حــل  گفت:مشــكل رکــود جــدی اســت  نزدیــک بــه دولــت در مجلــس دهــم 
کــه  آن بایــد بــه موتــور تولیــد رونــق بخشــید و بزنــگاه تغییــر شــرایط، در اینجاســت 
کیــد داشــته و  کنــد؛ چنانچــه رهبــری بــر اقتصــاد مقاومتــی تا دولــت بایــد آن را تســریع 
کار می کنــد؛  کــه ایــن ســتاد  دســتور بــه طراحــی ســتادی در دولــت داده انــد؛ در جریانــم 

لــذا نگاهــم بــه آینــده مثبــت اســت و از شــرایط ســخت در حــال عبــور هســتیم.
کشور نداریم احزاب ریشه دار به معنای واقعی در 

رییــس قــوه مقننــه دربــاره ســوال خبرنــگار رســانه شــما در رابطــه بــا نقــش احــزاب در 
کشــور بــا یــک مشــكل مواجــه هســتیم  کنونــی مــا در  گفــت: در شــرایط   مجلــس دهــم 
کشــور نداریــم؛ البتــه تابلــو  کــه احــزاب ریشــه دار بــه معنــای واقعــی در  و آن ایــن اســت 
 زیــاد اســت، ولــی احــزاب قــوی مانند حزب جمهوری اســالمی  که دارای یک مهندســی 

و سیستم قوی باشند، وجود ندارند که این مسئله قطعا یک اشكال است.
اختــالف نظرهایــی بــا شــورای نگهبــان دربــاره نظــارت اســتصوابی ایــن شــورای 

در بحــث تاییــد صالحیــت داشــتیم
رییــس مجلــس شــورای اســالمی  در پاســخ بــه ســوال خبرگــزاری برنــا مبنــی بــر اینكه در 
جریــان بررســی صالحیت هــا انتخابــات مجلــس دهــم ، یكســری اقدامــات عجیــب و 
ح اســت،گفت:  بی ســابقه صــورت گرفتــه و بحــث رد صالحیــت یكــی از منتخبان مطر
مــا بــه موضوعــات نظام منــد قانونــی، پایبنــد هســتیم؛ البتــه قانــون بــا صراحــت بــرای 
گرفتــه و تصمیم گیــری نبایــد بــه  اظهــار نظــر نهایــی شــورای نگهبــان زمــان در نظــر 

کنــد  و تفســیر شــورای نگهبــان متفــاوت اســت. بعــد از انتخابــات تســری پیــدا 
ح  وی ادامــه داد: مــن نیــز در ایــن رابطــه اســتدالل خــود را بــا مقــام معظــم رهبــری مطر
کــردم و فكــر می کنــم تفــاوت نظــری بیــن مــا و نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان 
کــه ایــن موضــوع بــه شــورای حــل اختــالف ارایــه شــد  درخصــوص ایــن موضــوع اســت 
ــر اســت؛ مگــر اینكــه در  ــه شــورای نگهبــان نزدیک ت کــه البتــه ظاهــرا نظــر آن شــورا ب

مجلــس آینــده موضــوع ســامان یابــد.

دکتر الریجانی در نشست خبری پایانی رییس مجلس نهم:

چالشی برای حرکت مثبت مجلس دهم وجود ندارد

کرد: ح  دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی)ره( در نشست خبری مطر
14خرداد، صحنه فراموش نشدنی تاریخ

حتما بخوانید!
آمار وحشتناک ساالنه 200 هزار  ... پنجشنبه 6 خردادماه 21395

ســـــال دوم    شمـــاره163

اݡست ݡسىݔ



شهردار اصفهان:
 داروهای مسّکن گونه 

مشکالت شهرها را حل نمی کند
تنهــا  گذشــته  ســال های  طــی  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
بــرای حــل معضــات شــهری در  اقدامــات مســّکن گونه 
کــه بــا ایــن  گرفتــه شــده اســت و ایــن در حالــی اســت  نظــر 
کــرد. مهــدی  راهــکار نمی تــوان زخم هــای شــهر را درمــان 
جمالی نــژاد در ســمینار مشــترک ایــران و آلمــان در حــوزه 
توســعه پایــدار شــهری بــا اشــاره بــه شــکوه و عظمــت شــهر 
اصفهــان اظهــار کــرد: هــر چــه از عظمــت ایــن شــهر بگوییــم 
کــم اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان در 300 ســال 
گذشــته و در دوران هــای آل بویــه، ســلجوقیه و صفویــه 
کــرد:  کشــور پهنــاور ایــران بــوده اســت، اضافــه  پایتخــت 
ایــن شــهر همچنــان شــخصیت پایتختــی خــود را حفــظ 
کــرده و بــرای مانــا بــودن ایــن شــخصیت، بایــد توســعه 
پایــدار شــهری در اصفهــان تحقــق یابــد. شــهردار اصفهــان 
کــردن علــت و چســبیدن بــه معلول هــا را نرســیدن  رهــا 
شــهر اصفهــان بــه توســعه پایــدار عنــوان کــرد و ابراز داشــت: 
کانشــهری  ســندروم  بیمــاری  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
کشــور درنوردیــده و  اصفهــان را همچــون دیگــر شــهرهای 
ایــن امــر تحقــق نیافتــن برنامه هــای چشــم انداز شــهری 
کامــی در اجــرای درســت پروژه هــا و تحقــق  و در نهایــت نا
بــرای  را  کوتاه مــدت  و  بلندمــدت  برنامه هــای  نیافتــن 
مدیــران شــهری بــه همــراه داشــته اســت. وی آشــفتگی 
ســیما و منظــر شــهری، رشــد مهاجــرت، حاشیه نشــینی 
ــه  ــوازن و ... را نتیج ــد نامت ک، رش ــا ــوا، آب و خ ــی ه آلودگ
دانســت  اصفهــان  در  کانشــهری  ســندروم   بیمــاری 
گذشــته تنهــا اقدامــات  کــرد: طــی ســال های  و تصریــح 
ــا ایــن راهــکار  مســّکن گونه در ایــن زمینــه انجــام شــده و ب

کــرد. نمی تــوان زخم هــای شــهر را درمــان 

 آغاز خریدتضمینی گندم 
در استان اصفهان

غلــه  شــرکت  عامــل  مدیــر  نیک نــداف،  رضــا  مهنــدس 
آغــاز فصــل برداشــت  از   و خدمــات بازرگانــی منطقــه ده 
کشــور در اســتان اصفهــان خبــر  گنــدم  و خریــد تضمینــی 
ایــن  تولیــدی  گنــدم  محمولــه  اولیــن  گفــت:  وی  داد. 
اســتان صبــح دوشــنبه، ۹5/۲/۲۷ از منطقــه اردســتان بــه 
ســیلوی شــهید جبــل عاملــی کاشــان تحویــل داده شــد و تــا 
کل اســتان ادامــه خواهــد  پاپــان آذر مــاه نیــز ایــن رونــد در 
اصفهــان  اســتان  افــزود:  ادامــه  در  نیک نــداف  داشــت. 
گرمســیری و سردســیری  و هــوای  تنــوع آب  بــا داشــتن 
گنــدم اســت؛  دارای شــرایط خاصــی در فصــل برداشــت 
گذشــته بــا افزایــش چشــمگیری  کــه در ســال  بــه طــوری 
کیفــی مواجــه بودیــم و بــا  کمــی و  گنــدم از نظــر  در خریــد 
5۹ مرکــز خریــد در مجمــوع توانســتیم مقــدار 1۹۲850000 
اصفهــان بخریــم  اســتان  کشــاورزان عزیــز  از  را   کیلوگــرم 
کــرد: امســال  و بــه موقــع مــزد آن را بپردازیــم. وی تصریــح 
گنــدم ســال زراعــی ۹4-۹5 از ســوی  بــا پیش بینــی تولیــد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان بــه  کارشناســان ســازمان جهــاد 
میــزان ۲58185 تــن و مقــدار خریــد ۲10000 تــن امیــد اســت 
کشــاورزان  بــا تدابیــر دیــده شــده و بــه منظــور رفــاه حــال 
بــا آماده ســازی ســه مرکــز خریــد دولتــی و 1۷ مرکــز خریــد 
کارخانه هــای آردســازی و ۲6  بخــش خصوصــی توســط 
بــا امکانــات موجــود و پرداخــت  مرکــز خریــد مباشــرین، 
کشــاورزان عزیــز مقــدار ۲10000  کرایــه حمــل بــه  هزینــه 
ــا  کشــاورزان اســتان بخریــم. بدیــن منظــور ب گنــدم از  تــن 
برنامه ریزی هــای الزم و آماده ســازی عوامــل خریــد جهــت 
ــز و ســیلوهای اســتان  ک گنــدم در مرا ــر  تحویــل هرچــه بهت

اصفهــان خــود را مهیــا ســاخته ایم.

معرفی رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری

ســازمان  معــاون  صالــح،  علیرضــا  حضــور  بــا  آیینــی  طــی 
بــه  وفایــی  حبیــب  اهلل  کشــور،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
عنــوان رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی چهارمحال 
عامــری  اســماعیل  زحمــات  از  و  معرفــی  بختیــاری  و 
گلســتان، رییــس ســابق ایــن ســازمان در طــول دوره خدمــت 
گلســتان، رییــس ســابق  قدردانــی شــد. اســماعیل عامــری 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی چهارمحــال و بختیــاری 
پنجــم خردادمــاه در آییــن تودیــع و معارفــه رییــس ســازمان 
احســاس  ابــراز  ضمــن  اســتان،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
بختیــاری و  چهارمحــال  بــه  نســبت  خــود   مســئولیت 
کــرد: برنامــه ششــم توســعه اســتان، برنامــه اقتصــاد  اظهــار 
مقاومتــی و ســند آمایــش ســرزمینی اســتان از برنامه هــای در 
دســت اقــدام اســت. وی افــزود: ریاســت جدیــد ایــن ســازمان 
ــه ســرانجام  ــا پیگیری هــای خــود ایــن برنامه هــا را ب ــد ب بای
گلســتان بــه ســمت مشــاور امــور  برســاند. اســماعیل عامــری 
بازرســی و پیگیــری امــور اســتان ها در ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی کشــور منصــوب شــد. حبیــب  اهلل وفایــی پیــش 
کارشــناس در ســازمان  ــه عنــوان  از ایــن بیــش از ۲0 ســال ب

مدیریــت و برنامه ریــزی فعالیــت داشــته اســت.

 دامپزشکی سهمی 
از اعتبارات سالمت ندارد

متاســفانه  گفــت:  کرمــان  اســتان  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
علی رغــم فعالیــت چشــمگیر دامپزشــکی در امنیــت غذایــی 
ــه ایــن مجموعــه داده  ــارات ســامت ســهمی ب از محــل اعتب
هــم  مســئوالن  افــزود:  رشــیدی«  »علــی  دکتــر  نمی شــود. 
کشــور  کــه ســازمان دامپزشــکی  کننــد  کمــک و دنبــال  بایــد 
بــه عنــوان دســتگاه متولــی بهداشــت و ســامت مــردم، از 
اعتبارات بهداشــت و ســامت هم برخوردار شــود تا همکاران 
کشــور بــا فــراغ بــال و بــدون محدودیــت وظایــف  مــا در سراســر 
کــرد: از زمــان  خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد. رشــیدی بیــان 
دامپزشــکی  کل  اداره  در  مهمــی  اقدامــات  یازدهــم  دولــت 
کیفــی برنامه هــا  اســتان انجــام شــده اســت؛ از جملــه: ارتقــای 
کاهــش  کشــور،  جلوگیــری از قاچــاق دام از مرزهــای شــرقی 
کــه تلفــات  چشــمگیر تلفــات دام ســنگین و ســبک بــه طــوری 
 دام هــای ســنگین از تعــداد انگشــتان دســت تجــاوز نکــرده 

و دام سبک هم به 50 رأس نرسیده است.

اخبار کوتاه

کــه دولــت بــا کمبــود نقدینگــی روبه روســت   در حالــی 
سرویس اقتصاد

   بردیا عباس زاده

و ســرمایه گذاری هــای خارجــی در بخش هایــی بــه 
گاز بســیار مشــکل اســت دریافــت وام هــای خارجــی یکــی از  غیــر از نفــت و 
راهکارهــای خــروج از رکــود اســت؛ امــا دریافــت ایــن وام هــا چنــدان هــم 
کــه بــه آن هــا خواهیــم  آســان نیســت و معمــوال نیــاز بــه مقدماتــی دارد 

پرداخت.
  دریافت وام خارجی

کشــورها می تواننــد تــا ۷0 درصــد میــزان تولیــد ســاالنه خــود بدهــی داشــته 
باشــند؛ یعنــی نســبت بدهــی بــه تولیــد آن هــا تــا ۷0 درصــد مجــاز اســت. 
بیشــتر از ایــن میــزان تــا صددرصــد محــدوده نارنجــی و هشــدار و بیشــتر از 
صددرصــد وضعیــت خطرنــاک تلقــی می شــود. حــاال تولیــد ســاالنه ایــران 
هــزارو ۲00 میلیــارد تومــان و مجمــوع بدهــی دولــت حــدود 381 یا به قولی 
540 هــزار میلیــارد تومــان اســت؛ یعنــی نســبت بدهــی بــه تولیــد ایــران بــه 
حــدود 30 تــا 40 درصــد می رســد؛ پــس دولــت می توانــد بــرای دریافــت 
وام هــای خارجــی اقــدام کنــد و حــدود 10 میلیــارد دالر وام بگیــرد تــا نســبت 

کار شــرایطی دارد. بدهــی بــه تولیــد بــه ۷0 درصــد برســد؛ امــا ایــن 
  بدهی داخلی

ــوع بدهــی  ــا از ن گرچــه ترکیــب بدهــی اش عمدت ــران  ــت ای می بینیــم دول
بدهــکاری  بــه   و  کنــد  تســویه  را  آن هــا  نتوانســته  امــا  اســت،  داخلــی 
کتــاب و تســویه وام هــای  بدحســاب تبدیــل شــده؛ درحالی کــه حســاب و 
فراینــد دریافــت وام خارجــی دولــت  اســت. در  خارجــی طــور دیگــری 

کنــد  ــت  ــد را رعای ــه تولی موظــف اســت اوال نســبت ۷0 درصــدی بدهــی ب
بــرای  باشــد.  خوش حســاب  خارجــی  بدهی هــای  تســویه  در  ثانیــا  و 
ــی ســوق دهــد  ــه حوزه های کار دولــت بایــد منابــع حاصــل از وام را ب ــن  ای
کــه تســویه آن هــا را بــا ریســک مواجــه نکنــد. ســرمایه گذاری خارجــی 
می توانــد جایگزیــن بهتــر و مناســب تری بــرای وام خارجــی باشــد؛ امــا بــا 
توجــه بــه وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران، جــذب ســرمایه گذاری به جــز در 
حوزه هــای نفــت و گاز کار مشــکلی اســت و دریافــت وام خارجــی به عنوان 
گــر دولــت بتوانــد با  یکــی از گزینه هــای کارگشــا مــورد توجــه قــرار می گیــرد. ا

 اســتفاده از ایــن وام هــا، بخشــی از بدهــی خــود بــه پیمانــکاران و بانک هــا 
کنــد و مابقــی را بــه توســعه کســب وکارهای مولــد اختصــاص  را وصــول 

ــد. ــه اقتصــاد برگردان ــق نســبی را ب دهــد، خواهــد توانســت رون
  ارز محلی

ارز  صــورت  بــه  را  خارجــی  وام  باشــد  داشــته  قصــد  دولــت  چنانچــه 
وام دهنــده  کشــور  ارز  و  اقتصــاد  گــر  ا کنــد،  دریافــت  کشــورها  محلــی 
بــا  وام  گرفتــن  امــا  نمی کنــد؛  بــرو  مشــکلی  باشــد،  باثبــات  و  قــوی 
ممکــن  شــود،  شــدید  نوســانات  دســتخوش  می توانــد  کــه  ارزهایــی 

کنــد. مســئله دیگــر کشــور   اســت در بازپرداخــت مشــکاتی را متوجــه 
در زمینــه ســود ایــن وام هاســت کــه گرچــه نــرخ متعــارف آن بیــن دو تــا ســه 
درصــد اســت، امــا در کل، تعییــن نــرخ بهــره به ارزیابی کشــور وام دهنــده از 

کشــور وام گیرنــده و همچنیــن قــدرت چانه زنی آن ها بســتگی دارد. 
در ایــن شــرایط مثــا می بینیــم بــه آلمــان بــا نــرخ 3 درصــد وام داده 
می شــود، امــا بــه کشــور ورشکســته یونــان بــا نســبت بدهــی بــه تولیــد 160 
درصــد، وام خارجــی بــا نــرخ ســود بیشــتر از ۲0 درصــد پرداخــت می شــود.

  خطر تضعیف پول ملی
گرفتــن وام هــای ارزی  کــه بیــن ارزهــا وجــود دارد،  بــا توجــه بــه رابطــه ای 
بلندمــدت بــا ارزهــای قــوی ماننــد دالر، یــن، یــورو، پونــد و... بــرای 
کشــوری ماننــد ایــران کــه شــاهد تضعیف پــول ملی اســت می توانــد باعث 
ــال نســبت  ــه ارزش ری ک ــی از آنجــا  افزایــش حجــم بدهــی شــود؛ به عبارت
بــه ارزهــای معتبــر دنیــا رونــد نزولــی دارد دولــت بایــد در بحــث تســویه وام 
گرفتارنشــدن در وضعیــت  خارجــی نهایــت دقــت را داشــته باشــد و بــرای 
کــه بــا خلــق ارزش افــزوده  کنــد  گــوار، ایــن وام هــا را بــه حوزه هایــی وارد  نا
گــر چــه دریافــت وام می توانــد آخریــن تیــر  تضعیــف ریــال را جبــران کننــد. ا
اقتصــادی دولــت روحانــی بــرای فــرار از رکــود باشــد، امــا ریســک بــاالی این 
نــوع وام هــا نیــاز بــه یــک برنامه ریــزی دقیــق دارد. بــه قولــی ایــن وام هــا 
کــه  کــرد  ماننــد یــک تیــغ دولبــه بــرای دولــت تدبیــر و امیــد عمــل خواهــد 
ــدی  کلی ــی  ــدی نقش ــات بع ــت در انتخاب ــن دول کار ای ــه  ــد در ادام می توان

داشــته باشــد.

گرهاقتصادایرانرابازمیکند؟ آیاوامخارجی،

دولت روحانی بر سر دو راهی وام و سرمایه گذاری

ســه  افزایــش  بــرای  بانک هــا  مخالفــت  بــا  گرچــه 
کمبــود منابــع قــرض  برابــری وام ازدواج بــا توجــه بــه 
کــه ایــن مصوبــه قانونــی   الحســنه، تصــور می شــد 
ــارم  ــنبه )چه ــا از روز سه ش ــد، ام ــر باش ــرا زمان ب در اج
خــرداد( مراجعه کننــدگان بــه ســامانه ازدواج بــا رقــم 

مواجــه  وام  تومانــی  میلیــون   10
شــدند.

ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
گرهایــی  ا و  امــا  تمامــی  وجــود  بــا 
وام  افزایــش  بــا  رابطــه  در  کــه 
تومــان  میلیــون   10 بــه  ازدواج 
مجلــس  مصوبــه  اســاس  بــر   و 
داشــت  وجــود  بودجــه  قانــون   در 
کمتــر  کوتــاه و بــه فاصلــه  در مدتــی 

از یــک هفتــه از ابــاغ قانــون بودجــه 13۹5، میــزان 
وام ازدواج از 3 میلیــون بــه 10 میلیــون تومــان بــه 

ازای هــر یــک از زوجیــن افزایــش یافتــه اســت.
کنــون اجــرای مصوبــه وام ازدواج و افزایــش آن بــه   تا

10 میلیــون تومــان اعــام رســمی نشــده امــا مراجعــه 
بــه ســایت بانــک مرکــزی و ســامانه تســهیات ازدواج 
کــرده و  کــه میــزان وام زوجیــن تغییــر  نشــان می دهــد 

بــه 10 میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت. 
بــر ایــن اســاس هــر یــک از زوجیــن می تواننــد رقــم 
ع ۲0  10 میلیــون تومــان و در مجمــو
کننــد. ایــن  میلیــون تومــان دریافــت 
افــرادی  تمامــی  کــه  اســت  در حالــی 
ازدواج  وام  نیــز در صــف  قبــل  از  کــه 
قــرار داشــتند و حتــی در زمــان وام 3 
کرده انــد  نــام  ثبــت  میلیــون تومانــی 
میلیــون   10 وام  جدیــد،  تغییــرات  بــا 
کــرد. ایــن  تومانــی دریافــت خواهنــد 
 48 بازپرداخــت  دوره  بــا  تســهیات 
کارمــزد 4 درصــد از طریــق بانک هــای حاضــر  ماهــه و 
حــال  در  می شــود.  پرداخــت  ازدواج  ســامانه  در 
ازدواج  وام  صــف  در  نفــر  هــزار   450 حــدود   حاضــر 

قرار دارند.

کنار رفت وام 3 میلیون تومانی 
سالم وام 10 میلیونی به زوج ها

افزایــش  گفــت:  مســکن  کارشــناس  آســویار،  ســعید 
رونــق  مســکن  بخــش  بــه  مالــی  گــردش  و  معامــات 
ــه اعتقــاد مــن در ســال جــاری ایــن اتفــاق  می دهــد و ب
کــرد: در ســال جــاری  می افتــد. ســعید آســویار اظهــار 
رونــق بخــش مســکن اتفــاق می افتــد؛ البتــه معقــول 

زیــاد  کــه عرضــه  و منطقــی؛ چــرا 
ــا متاســفانه  اســت. خوشــبختانه ی
در  گذشــته  ســال های  طــی 
ــاد شــد و  بخــش مســکن دســت زی
کــرد از ســایر  هــر هلدینگــی ســعی 
کنــد و بــه  بخش هــا ســرمایه جمــع 

بیــاورد.  مســکن 
وی بــا بیــان اینکــه رونــق مســکن 
و  خریــد  افزایــش  مــن  نظــر  از 

ایــن  مــن  قــوی  پیش بینــی  افــزود:  اســت،  فــروش 
گــرم می شــود، ولــی  کــه بــازار مســکن در تیرمــاه  بــود 
ــه روی بحــث برجــام انجــام شــد،  ک ــا حــرکات منفــی  ب
ایــن حــال مســکن  بــا  بــه تأخیــر افتــاد.  ایــن مســئله 

کشــدار  ج می شــود. آســویار،  در ســال ۹5 از رکــود خــار
بــرای  را  برجــام  مباحــث سیاســی درخصــوص  شــدن 
و  دانســت  مضــر  مســکن  بخــش  جملــه  از  اقتصــاد 
بازگشــایی  روزنه هــای  اینکــه  محــض  بــه  گفــت: 
دیــده  بانکــی  ال ســی  خصوصــا  اقتصــاد  گره هــای 
می افتــد.  اتفــاق  گشــایش هایی  شــود، 
وارد  پول هایــی  و  ج  خــار پول هایــی 
گــردش خــون  می شــود همیــن امــر ماننــد 
بخــش  در  هــم  رونــق  بــرای  کــه  اســت 
تولیــد و هــم در بخــش مصــرف مســکن 
کارشــناس  ایــن  گفتــه  بــه  اســت.  کافــی 
مســکن، در حــال حاضــر در بــازار مســکن 
کــه  مشــتری وجــود دارد؛ منتهــا مشــتریانی 
می خواهنــد بــه قیمــت بخرنــد. فروشــنده 
بــا  می خواهنــد  کــه  فروشــندگانی  ولــی  هســت؛  هــم 
را بدهنــد.  از بدهی هایشــان   فــروش مســکن بخشــی 
بــا ایــن وجــود هنــوز رونــق واقعــی در بخــش مســکن 

اتفــاق نیفتــاده اســت.

کمتــر از یــک هفتــه در حالــی  حجــم صــادرات بــرق ایــران در مدت زمــان 
ادامــه  در  بــرق  مصــرف  پیــک  کــه  شــده  همــراه  برابــری   6 جهشــی  بــا 
کــردن  کــرد. بــا فروکــش  جهش هــای خــود از مــرز 41 هــزار مــگاوات عبــور 
کشــور اســتان های  بیشــتر  در  بهــاری  هــوای مطبــوع  و  بارش هــا   فصــل 
پیــک مصــرف بــرق ایــران در ادامــه جهش هــای خــود بــه بیــش از 41 هــزار 
مــگاوات افزایــش یافــت. بــر ایــن اســاس پیــک مصــرف بــرق ایــران بــا عبــور 
از 40 هــزار مــگاوات بــه رقــم بی ســابقه 41 هــزار و 3۹4 هــزار مــگاوات در 
کــه بیــش از یکهــزار و 300 مــگاوات بیشــتر از مــدت  ســال جاری رســیده 

گذشــته اســت.  مشــابه ســال 
گــزارش مدیریــت شــبکه بــرق ایــران، روز سه شــنبه، 4 خردادمــاه  بــر اســاس 
پیــک مصــرف بــرق در ســاعت 10 و ۲1 دقیقــه شــب بــه 41 هــزار و 3۹4 
بعــد  و 14 دقیقــه  آنکــه در ســاعت 16  یافتــه؛ ضمــن  افزایــش  مــگاوات 
از ظهــر هــم پیــک مصــرف بــه حــدود 41 هــزار و ۲80 مــگاوات رســیده 
اســت. بــا وجــود افزایــش چنــد هــزار مگاواتــی پیــک مصــرف بــرق ایــران 
کان  کمــا کشــور  کنــون، ذخیــره بــرق نیروگاه هــای  در طــول هفتــه جــاری تا
ــرق  ــه طوری کــه در ســاعات پیــک مصــرف ب ــرار دارد؛ ب در شــرایط ایمنــی ق
گــزارش  گذشــته ذخیــره بــرق نیروگاه هــا حــدود 3 هــزار و 461 مــگاوات   روز 

شده است.

طبــق قانونــی جدیــد، خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو موظــف 
کــه بــه دلیــل وجــود عیــب  شــدند تحــت هــر شــرایطی خودروهایــی را 
در قطعــات ایمنــی قــادر بــه تــردد نیســتند، در شــبکه خدمــات پــس از 

کننــد.  فــروش خــود بپذیرنــد و عیــب آن را برطــرف 
اســت:  شــده  کیــد  تا قانــون  ایــن   ۲0 مــاده  در  زمینــه  ایــن  در 
شــبکه  طریــق  از  یــا  راســا  اســت  موظــف  خــودرو  »عرضه کننــده 
نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش خــود، تحــت هــر شــرایطی نســبت 
کــه بــه دلیــل وجــود عیــب در قطعــات  بــه پذیــرش تمــام خودروهایــی 

کنــد.«  اقــدام  نیســتند،  تــردد  بــه  قــادر  ایمنــی 
حقــوق  از  حمایــت  قانــون  اجرایــی  آیین نامــه  اصاحیــه 
اول  معــاون  ســوی  از  پیــش  چنــدی  خــودرو  مصرف کننــدگان 
رییس جمهــوری بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و خودروســازان 

شــد.  اجرایــی  و  ابــاغ 
گرفتــه »کمبــود یــا نبــود قطعــات یدکــی«  طبــق نظرســنجی صــورت 

»کیفیــت پاییــن خدمــات و تعمیــرات« و »دریافــت هزینــه زیــاد بــرای 
خدمــات و قطعــات« از مهم تریــن دالیــل نارضایتــی مصرف کننــدگان 
ایرانــی از خدمــات شــرکتهای خدمــات پــس از فــروش خودروســازان و 

واردکننــدگان خــودرو بــوده اســت.

ــا پــروژه »پخــت الیه هــای ED، آســتر  کیمیــایوطــن:شــرکت ســایپا ب
کاف الی درب هــای پرســیس« از مدیریــت  ــه در قســمت  و رنــگ روی
رنــگ ۲ معاونــت تولیــد در بیــن 63 پــروژه ارتقــای بهــره وری، جــزو ده 
ــر از هفتمیــن جشــنواره  ــوح تقدی کســب ل ــه  ــروژه منتخــب و موفــق ب پ

ملــی بهــره وری شــد.
شــبکه  همــکاری  بــا  کــه  موفــق  تجربه هــای  ملــی  مســابقه  در   
گردیــد، بنگاه هــای اقتصــادی بــا  بهینــه کاوی ایــران )Irbn.ir( برگــزار 
ارســال 3 پــروژه ارتقــای عملکــرد و بهــره وری بــه دبیرخانــه، بــه رقابــت 

پرداختنــد.
شــرکت   ۲5 بیــن  در   ،۲ رنــگ  مدیریــت  پــروژه  بــا  ســایپا  شــرکت   
برتــر  شــرکت  ده  جــزو  و  تقدیــر  لــوح  کســب  بــه  موفــق  پــروژه   63  و 

شد. 
شــایان ذکــر اســت اختتامیــه هفتمیــن جشــنواره ملــی بهــره وری در 

اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد. 
و  صنعتــی  واحدهــای  و  بنگاه هــا  شــرکت ها،  مراســم،  ایــن  در 
کــه بهتریــن بهــره وری را در حوزه هــای مختلــف  کشــور  اقتصــادی برتــر 
تولیــدی و اقتصــادی داشــته اند، معرفــی شــدند و لــوح تقدیــر جشــنواره 

ــه آن هــا اهــدا شــد. ب

اهدای لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری به سایپاپذیرش فوری خودرو در تعمیرگاه ها اجباری شدماه عسل صنعت برق تمام شد

اخبار کوتاه 

با ظرفیت تولید 11 میلیون تن

فوالد مبارکه، بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی جهان

گردهمایــی مدیــران ایمیــدرو  کیمیــایوطــن: نخســتین 
ــداز معــدن  ــا محوریــت »برنامه هــا و چشــم ان در ســال ۹5 ب
و صنایــع معدنــی در اقتصادمقاومتــی« بــه میزبانــی فــوالد 
هیئــت  رییــس  گردهمایــی  ایــن  در  شــد.  برگــزار  مبارکــه 
عامــل ایمیــدرو بــه تشــریح برنامه هــا و چشــم انداز معــدن 
و صنایــع معدنــی در اقتصــاد مقاومتــی پرداخــت و مدیــران 
ح هــای ایمیــدرو نیــز بــه  عامــل شــرکت ها و مجریــان طر
ارایــه اهــدف و برنامه هــای مجموعه هــای خــود در ســال 
گردهمایــی دکتــر بهــرام ســبحانی  ۹5 پرداختنــد. در ایــن 
اشــاره  بــا  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  گفــت:  مبارکــه  فــوالد  شــرایط  بــه 
در  تخــت  فــوالدی  ورق هــای  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 
کــه بــا ســهم بیــش از 50  خاورمیانــه و شــمال آفریقاســت 
کشــور و ۲۲ درصــدی در خاورمیانــه و شــمال  درصــدی در 
و  داخــل  بــازار  نیــاز  از  عمــده ای  بخــش  توانســته  آفریقــا 
کنــد. ســبحانی فــوالد مبارکــه را بزرگ تریــن  ج را تامیــن  خــار
ــا ظرفیــت بیــش از  تولیدکننــده آهــن اســفنجی در جهــان ب
گــروه  11 میلیــون تــن در ســال خوانــد و افــزود: ارزش فعلــی 
کــه بــه  فــوالد مبارکــه معــادل ۲00 هــزار میلیــارد ریــال اســت 
عنــوان بزرگ تریــن شــرکت بورســی نیــز شــناخته شــده اســت 
و توانســته ســهم یــک درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی 
ملــی در بخــش  ناخالــص  تولیــد  و ســهم 5 درصــدی در 
مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر  کنــد.  خــود  آن  از  را   صنعــت 
کــه بــه صــورت  ایــن شــرکت را تنهــا شــرکت فــوالدی خوانــد 
ــال  ــی در ح ــول نهای ــا محص ــدن ت ــنگ مع ــره ای از س زنجی
مهمــی  و  متعــدد  فعالیت هــای  افــزود:  و  اســت  فعالیــت 
گرفتــه؛ امــا بعضــی  کنــون در ایــن بنــگاه صنعتــی صــورت  تا
کــه در مــدت اخیــر بــا همــکاری  از مهم تریــن فعالیت هایــی 
کارکنــان فــوالد مبارکــه بــه آن دســت یافتیــم را  و همدلــی 
در  محصــوالت  ســبد  توســعه  برشــمرد:  چنیــن  می تــوان 
راســتای پاســخگویی بــه نیــاز خودروســازان و صنایــع نفــت 
ــرای  ــن اج ــیرین و همچنی ــرش و ش ــای ت گاز در محیط ه و 
ح هــای توســعه بــا ســاخت و بهره بــرداری واحدهــای  طر
فوالدســازی ماننــد هرمــزگان، فــوالد سپیددشــت و ...  . 
گــروه فــوالد  البتــه در همیــن راســتا توســعه ظرفیت هــای 
مبارکــه بــا امضــای ســه قــرارداد در ســفر رییــس محتــرم 
فــوالد  هرمــزگان،  فــوالد  توســعه  شــامل  رم،  بــه  جمهــور 
گــرم از دیگــر فعالیت هــای  سپیددشــت و خــط دوم نــورد 
گردیــده اســت.  کــه در فــوالد مبارکــه محقــق  مهمــی اســت 
تــن  میلیــون   10 حــدود  فــروش  و  تولیــد  دکترســبحانی 
گذشــته را یکــی دیگــر از  فوالدهــای ویــژه در طــی 10 ســال 
کــرد و ادامــه داد: بــا  فعالیت هــای مهــم فــوالد مبارکــه ذکــر 
کســین و تولیــد  امضــای ســند همــکاری بــا شــرکت فوالدا
ورق هــای خــاص، توانســتیم قطــع وابســتگی بــه ورق هــای 
کشــور را شــاهد باشــیم؛  گاز در  مــورد نیــاز صنعــت نفــت و 
عــاوه بــر ایــن بــا تولیــد ورق هــای آجــدار و رنــگ چــروک 
بــه ســوی تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بیشــتر نیــز 
فــوالد مبارکــه  فــروش محصــوالت  رفته ایــم. وی دربــاره 
میــزان  بهره بــرداری،  از  پــس  ســال های  طــی  در  افــزود: 
فــروش محصــوالت ۷0 میلیــون تــن در بــازار داخــل و 16 
ج بــوده کــه ارزش ایــن فــروش بالغ  میلیــون تــن در بــازار خــار
بــر 35 میلیــارد دالر اســت و بــا صــادرات حــدود 16 میلیــون 
کنــون باعــث ارزآوری  تــن محصــوالت فــوالدی از ابتــدا تا
بیــش از 6.5 میلیــارد دالر بــرای کشــور شــده ایم و برنــد فــوالد 

مبارکــه توانســته در بازارهــای جهانــی تثبیــت شــود.

واردات شیرخشک توسط 
کارکنان وزارت جهاد تکذیب شد

کشــاورزی بــا بیــان اینکــه هیچ یــک از  معــاون وزیــر جهــاد 
کارکنــان ایــن وزارتخانــه اقــدام بــه واردات شــیر خشــک 
نکرده انــد، گفــت: هیچ مجــوزی برای واردات شیرخشــک 
در ســال های ۹4 و ۹5 صــادر نشــده اســت. حســن رکنــی 
در حاشــیه چهارمیــن همایــش ســالیانه شــرکت نهاده هــای 
ح  ــاره مباحــث مطــر دامــی جهــاد در جمــع خبرنــگاران درب
شــده مبنــی بــر واردات شــیر خشــک توســط برخــی شــاغان 
کشــاورزی اظهــار داشــت: چنیــن مســئله ای  وزارت جهــاد 
جهــاد  وزارت  کارکنــان  از  یــک  هیــچ  و  نــدارد  صحــت 
کشــاورزی اقــدام بــه واردات شیرخشــک نکرده انــد؛ ضمــن 
اینکــه هیــچ نیــازی هــم بــه واردات ایــن محصــول نداریم. 
کشــور شــده  کــه وارد  وی بــا بیــان اینکــه تنهــا شــیر خشــکی 
ــرای  گفــت: هیــچ مجــوزی ب کــودک بــوده اســت،  ــا پایــه  ب
واردات ایــن محصــول در ســال ۹4 و ۹5 صــادر نشــده و 
گذشــته انجــام  گــر ثبــت سفارشــی بــرای آن در ســال های  ا
کشــور شــده  گرفتــه و طــی ســال ۹4 ایــن محصــول وارد 
اســت، بنــده اطاعــی نــدارم. رکنــی دربــاره خریــد حمایتــی 
کشــور نیــز اظهــار داشــت: قیمــت  شــیر خــام در 5 اســتان 
 1300 اســتان ها  ایــن  در  حمایتــی  شــیر  خریــد  متوســط 
کیفیــت آن تــا حــدودی  کاال بســته بــه  خ  تومــان اســت و نــر

تغییــر می کنــد.

حتما بخوانید!
3سالم وام 10 میلیونی به زوج ها پنجشنبه 6 خرداد ماه 1395

ســـــال دوم   شـمـــاره163
اقتصـــاد

کرد: کارشناس مسکن پیش بینی  آسویار، 
گردش مالی به مسکن رونق می دهد امسال 

کنتورهای هوشمند بر چاه ها نصب 

کشور اسالمی در حال توسعه: گروه هشت  کل  دبیر 
بسترهای الزم برای سرمایه گذاری در یزد باید فراهم شود

تشــکیل  از  اصفهــان  فرمانــدار 
تهیــه  بــرای  ویــژه  کمیتــه ای 
نصــب  اجرایــی  شــیوه نامه 
ــر چاه هــای  کنتورهــای هوشــمند ب
اهلل  فضــل  داد.  خبــر  کشــاورزی 
کفیــل در جلســه شــورای حفاظــت 
از منابــع آب شهرســتان از تشــکیل 
از  متشــکل  ویــژه  کمیتــه ای 
آب  و  کشــاورزی  صنفــی  نظــام 

شــیوه نامه  تهیــه  بــرای  منطقــه ای 
کنتورهــای هوشــمند  اجرایــی نصــب 
داد  خبــر  کشــاورزی  چاه هــای  بــر 
تعــداد  گذشــته  ســال  در  افــزود:  و 
کنتــور هوشــمند  ۲۷ حلقــه چــاه بــه 
ایــن  فعالیــت  بــا  کــه  شــدند  مجهــز 
کمیتــه امیــدوارم تــا یــک مــاه آینــده 

شــاهد نصــب و تجهیــز یکصــد حلقــه 
کنتــور  بــه  دیگــر  کشــاورزی  چــاه 
بــر  کیــد  تا بــا  باشــیم. وی  هوشــمند 
در  ذی ربــط  دســتگاه های  تعامــل 
ــویق  ــرای تش ــوب ب ــازی مطل زمینه س
کشــاورزان در جهــت نصــب  و ترغیــب 
کنتورهــای هوشــمند، خواســتار توجــه 

جهــت  در  دســتگاه ها  ایــن  ویــژه 
شــد.  ح  طــر ایــن  کــردن  اجرایــی 

ــای  ــب چاه ه ــان پلم ــدار اصفه فرمان
اولویت هــای  دیگــر  از  را  غیرمجــاز 
شهرســتان در راســتای حفــظ منابــع 
افــزود:  و  دانســت  شهرســتان  آب 
بــا  بایــد  اباغــی  ســهمیه  براســاس 
بــرای  قضایــی  مراجــع  هماهنگــی 
اقــدام  غیرمجــاز  چاه هــای  پلمــب 
آب  شــد  مقــرر  راســتا  ایــن  در  شــود. 
نظــام  هماهنگــی  بــا  منطقــه ای 
هــر  جدیــت  بــا  کشــاورزی  صنفــی 
مــاه تعــدادی از چاه هــای غیرمجــاز 
بــا  و  پلمــب  قانــون،  براســاس  را 
برخــورد  حــوزه  ایــن  در  متخلفــان 

کنــد.

1- موضــوع مناقصــه: ترمیــم ترانشــه های خطــوط اصلــی، فرعــی و انشــعابات پراکنــده در ســطح مناطــق 
رســانی شــهر اصفهــان  گاز

نوبت دوم 

گاز استان اصفهان  روابط عمومی شرکت 

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1395،902(

یــال )دویســت و شــصت میلیــون و پانصــد و بیســت و  2-میــزان تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ۲۶۰/۵۲۴/۶۴۰ر
یــال(  چهــار هــزار و ششــصد و چهــل ر

وان: ۱۴۵۰۳۳۳ راحݐ ݡکد ڡݐ
گزار : اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان  3- نام و نشانی دستگاه مناقصه 

یخ 13۹۵/۰۳/۱۶  4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تار
ونیکــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان  مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــاع رســانی الکتر
بــه آدرس www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir یــا بــا شــماره تلفــن هــای ۵-۳۶۲۷۱۰۳۱-۰۳۱امــور قراردادهــای 

شــرکت گاز اســتان اصفهــان تمــاس حاصــل فرماینــد.

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان اصفهان 

سهامی خاص

کشــور اســامی در حــال توســعه بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای  گــروه هشــت  کل  دبیــر 
ــرای ســرمایه گذاری، خواســتار فراهــم شــدن بســترهای الزم  ــزد ب ــاد اســتان ی زی

بــرای ســرمایه گذاری در ایــن اســتان شــد. 
»ســیدعلی محمــد موســوی« در دیــدار بــا اســتاندار یــزد، ایــن اســتان را دارای 
گردشــگری، صنعــت و معــدن  زیــادی در حــوزه  ظرفیت هــا و پتانســیل های 
ــرای ســرمایه گذاری در ایــن  دانســت و خواســتار فراهــم شــدن بســترهای الزم ب

اســتان شــد. وی بــا تشــریح اقدامــات انجــام شــده در گــروه هشــت کشــور اســامی 
کــرد: آمــاده هــر نــوع همــکاری بــا اســتان یــزد   در حــال توســعه، خاطــر نشــان 

در حوزه های مختلف هستیم. 
»ســید محمــد میرمحمــدی« اســتاندار یــزد نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه قــدرت 
کشــورهای اســامی در صــورت اتحــاد و همبســتگی اظهــار کــرد: یکی از مشــکات 
ــرار  ــر برق کمت ــا یکدیگــر  ــدار را ب کــه ارتباطــات پای کشــورهای اســامی ایــن اســت 

می کننــد؛ زیــرا بیشــتر تحــت تاثیــر قدرت هــای بــزرگ جهت گیــری می کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه جهــان اســام از ظرفیت هــای بســیار خوبــی برخــوردار اســت 
افــزود: کشــورهای اســامی می تواننــد بــه هــم کمــک و همدیگــر را تقویــت کننــد. 
کــرد: ایــن دوران فرصــت  میرمحمــدی بــا اشــاره بــه دوران پســاتحریم تصریــح 
کــه بتوانیــم رابطــه خــود را بــه ویــژه در حــوزه صنعــت   بســیار مناســبی اســت 

و تجارت با کشورهای جهان و کشورهای اسامی گسترش دهیم.



 تابلوهای ترافیکی اصفهان
دو برابر می شود

کیمیــای وطــن: مدیــر مرکــز کنتــرل ترافیــک شــهر اصفهــان گفــت: 
تابلوهــای الکترونیکــی ترافیکــی ایــن شــهر، دو برابــر می شــود. 
کنــون تعــداد 36 دســتگاه  همایــون یزدان پنــاه بــا بیــان اینکــه هم ا
تابلــوی پیــام  متغیــر خبری در ســطح شــهر نصب اســت اظهــار کرد: 
 ایــن محصــول بــرای نمایــش پیام هــای ترافیکــی در خیابان هــا 
و بزرگراه هــا اســتفاده می شــود. در ســال جــاری 19 تابلــوی خبــری 
کــه 5 عــدد آن مربــوط بــه  دیگــر نیــز در ســطح شــهر نصــب می شــود 
پــروژه اســتقالل، 3 تابلــو مربــوط بــه پــروژه 25 آبــان و 11 تابلــو دیگــر 

نیــز در ســطح معابــر متناســب بــا نیــاز شــهر نصــب می شــود.

افزایش 10 درصدی تولید ماهیان 
سردآبی در چهارمحال و بختیاری

کشــاورزی چهارمحــال   مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد 
کــه امســال نســبت بــه  گفــت: پیش بینــی می شــود  و بختیــاری 
ســال 94، افزایــش 10 درصــدی در تولیــد ماهیــان ســردآبی در 
چهارمحال و بختیاری داشــته باشــیم. پرویز منصوری با اشــاره 
ــردآبی از  ــی س ــن ماه ــزار و 250 ت ــته، 17 ه ــال گذش ــه س ــه اینک ب
کــرد:  ع پــرورش ماهــی اســتان برداشــت شده اســت، اظهــار  مــزار
پیش بینــی می شــود امســال ایــن رقــم بــه 18 هــزار و 200 تــن 
برســد. 75 درصــد از ماهیــان ســردآبی تولیــد شــده در اســتان بــه 

اســتان های تهــران و اصفهــان صــادر می شــود.

 اجرای طرح حدنگاری 
اراضی کشاورزی کرمان

ــا  ــان ب کرم ــتان  ــاورزی اس کش ــاد  ــازمان جه ــی س ــور اراض ــر ام مدی
اعــالم خبــر شــروع اجــرای طــرح حدنــگاری )کاداســتر( اراضــی 
گفــت: ایــن طــرح، ظــرف مــدت چهــار مــاه و در 2000  کشــاورزی 
هکتــار از اراضــی کشــاورزی بخش ماهان به صــورت پایلوت اجرا 
خواهــد شــد. قــدرت اهلل باقــدرت بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: تهیــه 
نقشــه بــا اســتفاده از عملیــات زمینــی نقشــه برداری، ویرایــش و 
تکمیــل نقشــه های زمینــی و تطبیــق نقشــه بــا وضعیــت واقعــی 
 و موجــود اراضــی کشــاورزی و اضافــه کــردن کلیــه اطالعــات ثبتی
ــی آن از مهم تریــن عملیــات  ــرل نهای کنت حقوقــی و توصیفــی و 

ــود. انجــام شــده در اجــرای ایــن پــروژه خواهــد ب

خانه جوان یزد در ماه جاری 
راه اندازی می شود

معــاون فرهنگــی و امــور جوانان اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
یــزد گفــت: خانــه جــوان یــزد در مــاه جــاری بــا حضــور »محمدرضا 
رســتمی«، معــاون ســاماندهی امــور جوانــان راه انــدازی می شــود. 
مقــداری از اعتبــار آن از ســوی خیــران اســتان و بخــش دیگــر از 

طــرف وزارت ورزش و جوانــان تامیــن می شــود.

اخبار  کوتاه 

مدیر تولید و توزیع برق ذوب آهن:

 کارکنان خالق سبب ارتقای 
بهره وری می شوند

ســازمان هایی  رقابتــی،  عرصه هــای  در  وطــن:  کیمیــای 
کــه بــا پژوهــش و مطالعــه، موفــق بــه یافتــن  موفــق هســتند 
بهینه ســازی  راســتای  در  آن  بــردن  کار  بــه  و  راهکارهــا 
مصــرف و ارتقــای بهــره وری می شــوند. امــروزه در اقتصــاد 
کشــورها چــه توســعه یافته و چــه در حــال توســعه  کلیــه 
بهــره وری و مصــرف بهینــه بــه اولویتــی ملــی تبدیــل شــده 
بــه  گــون  گونا اســت؛ زیــرا رشــد و ارتقــا را در عرصه هــای 
ارمغــان مــی آورد. مهنــدس شــیرازی، مدیــر تولیــد و توزیــع 
تــرازو  می گویــد:  بهــره وری  تعریــف  در  آهــن  ذوب   بــرق 
کثــری   و میزانــی بــرای اندازه گیــری و اســتفاده بهینــه و حدا

از امکانات موجود را می توان بهره وری نامید. 
کارکنــان  ایــن امکانــات شــامل مــواد، انــرژی تجهیــزات و 
اســت. کارکنــان خــالق و افزایــش راندمــان تجهیزات ســبب 

ارتقــای بهــره وری می شــوند. 
وی درخصــوص پروژه هــای در دســت اقــدام ایــن مدیریــت 
افــزود:   بهینه ســازی مصــرف  و  راســتای صرفه جویــی  در 
طــی بازســازی دیگ هــای 3 و 4 نیــروگاه مرکــزی، افزایــش 
کاهــش  کک( و  گازهــای فرآینــدی )کــوره بلنــد و  مصــرف 
راندمــان  ضمنــا  و  شــده  حاصــل  طبیعــی  گاز  مصــرف 

افزایــش می یابــد.  بخــار  دیگ هــای 
نیــروگاه  خنک کننــده  ج هــای  بر بازســازی  بــا  همچنیــن 
ج هــا افزایــش  کاهــش و راندمــان بر حرارتــی، مصــرف آب 
می یابــد و امــکان افزایــش تولیــد بــرق بــرای نیــروگاه حرارتی 
فراهــم می شــود. مدیــر تولیــد و توزیــع بــرق در پاســخ بــه 
ــان  کارکن ــوان  ــه می ت ــدگاه شــما چگون ــه از دی ک ایــن ســوال 
اظهــار  داد،  مشــارکت  جویــی  صرفــه  فعالیت هــای  در  را 
کــرد: ابتــدا بــا همدلــی و همزبانــی، شــرایط تعلــق خاطــر 
ســپس  و  کــرد  ایجــاد  می تــوان  را  سیســتم  بــه  کارکنــان 
کار و فعالیــت ایجــاد و نهادینــه  فرهنــگ ارزشــمند بــودن 
کارآمدتــر  کــه  کســانی  کننــد  کارکنــان بایــد احســاس  گــردد. 
هســتند  ارزشــمندتر  خداونــد  نــزد  در  هســتند،  پرکارتــر  و 
در  می نمایــد.  قدردانــی  آن هــا  از  مدیریــت  همچنیــن  و 
ــورت  ــه ص ــنهادها ب ــام پیش ــزار نظ ــت اب ــاز اس ــتا نی ــن راس ای
کننــد از نظــرات  کارکنــان احســاس  جدی تــر فعــال شــود تــا 
گرفتــه می شــود. ایــن مقــام  آن هــا در اصــالح سیســتم بهــره 
مســئول در پایــان بــه پروژه هــای پژوهشــی کــه در خصــوص 
بهینه ســازی مصــرف انجــام شــده اســت، پرداخــت و گفت:  
در  آب  مصــرف  و  تولیــد  بهینه ســازی  تحقیقاتــی  پــروژه 
تصفیه خانــه شــیمیایی ذوب آهــن یکــی از پروژه هاســت 
کمــک  کاربــردی بــرای  کــه هــدف از آن، ارایــه ایده هــای 
کاهــش مصــرف آب و توســعه پایــدار از طریــق اســتفاده  بــه 

دوبــاره، بازیابــی و برگشــت دادن آب اســت.

ذوب آهن 

گفــت: متاســفانه هنــوز ارایــه تســهیالت  کیمیــای وطــن: رســول زرگرپــور 
ــران  ــازان و خانواده هــای شــهدا و ایثارگ ــه جانب ــق ب ــه متعل ک و حقوقــی 
اســت در اداره هــا رعایــت نمی شــود؛ الزم اســت تــا قوانیــن مربــوط بــه 
ایثارگــران روی میــز تمــام مســئوالن اداره هــا و دســتگاه های اجرایــی قرار 
گیــرد. اســتاندار اصفهــان در همایــش مســئوالن ایثارگــران دســتگاه های 
اجرایــی و فرمانداری هــای اســتان، ضمــن گرامیداشــت 3 خرداد ســالروز 
آزادســازی خرمشــهر قهرمــان اظهــار داشــت: در دوران دفــاع مقــدس 
مــردم ایــران از همــه اســتان ها در همــه  عملیات هــا حضــور داشــتند؛ 
ولــی در بعضــی از ایــن عملیات هــا، رزمنــدگان بعضــی اســتان ها نقــش 
بیشــتری داشــتند و در فتــح خرمشــهر نیــز رزمنــدگان از همــه  شــهرها 
حضــور داشــتند؛ ولــی اصفهانی هــا جایــگاه ویــژه ای داشــتند و می تــوان 
گفــت کــه فتــح خرمشــهر توســط رزمنــدگان اصفهان صــورت گرفــت و به 

کــرد. فرمایــش حضــرت امــام)ره( خرمشــهر را خــدا آزاد 
اصفهان، خاستگاه شهدا

گفــت: اصفهــان  رســول زرگرپــور اصفهــان را خاســتگاه شــهدا دانســت و 
برنــد شــهیدپروری اســت و تک تــک شــهرها وروســتاها و خانه هــا بــا 
عطــر خــوش نــام شــهدا عجیــن شــده اســت. زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
افــزود: 10 درصــد شــهدا  کشــور را دارد،  اصفهــان 6 درصــد جمعیــت 
و 11 درصــد ایثارگــران از اصفهــان هســتند و در طــول دفــاع مقــدس 
دو لشــکر و 7 تیــپ از اســتان اصفهــان در جبهه هــا حضــور داشــتند 
و بــا توجــه بــه همیــن ویژگی هــا مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 

کــه اصفهــان را بــه شــهیدان  اصفهــان فرموده انــد »روزی خواهــد رســید 
شــناخت.« خواهنــد  کاظمی هــا  و  ردانی هــا  خرازی هــا، 

اصفهان، برند شهداست
ــا بیــان اینکــه اصفهــان، برنــد شهداســت، خطــاب بــه مســئوالن  وی ب
گفــت: بــا  ایثارگــران دســتگاه های اجرایــی و فرمانداری هــای اســتان 
ایــن عناویــن ببینیــد مســئولیت مــا چقــدر ســنگین اســت و فرمایــش 
دنیــا  کجــای  »در  می فرماینــد  کــه  این بــاره  در  نیــز  راحــل)ره(  امــام 
یــک روز 370  کــه در  کنیــد  پیــدا  می توانیــد شــهری مثــل اصفهــان 
ــهدا  ــل ش ــا در مقاب ــنگین م ــه  س ــر وظیف ــد؟« بیانگ کنن ــییع  ــهید را تش  ش

دیدارهــای  بــه  زرگرپــور  رســول  بــود.  خواهــد  آن هــا  خانواده هــای  و 
داشــت:  اظهــار  و  کــرد  اشــاره  شــهدا  خانواده هــای  از  خــود  هفتگــی 
اســت  مثال زدنــی  شــهدا  مــادران  و  پــدران  اســتقامت  و   اســتواری 
و مســئوالن ایثارگــران، مســئولیت بســیار مهــم و ســنگینی بــر عهــده 
دارنــد و نبایــد حتــی یــک لحظــه در ایــن خصــوص غفلــت کننــد و باعــث 
ــه قوانیــن  ــد. وی ب گردن کــه خانواده هــای شــهدا رنجیده خاطــر  شــوند 
کــرد و افــزود: در ابتــدای  کــه حــق ایثارگــران اســت، اشــاره  و مقرراتــی 
ــه  ــوط ب کــه بعضــی از قوانیــن و مقــرارات مرب مســئولیتم متوجــه شــدم 
کشــوی میزهــا قــرار دارد و در حــال حاضــر نیــز هنــوز بعضــی  ایثارگــران در 

کشــوها را بــاز نکرده انــد. از دســتگاه ها دِر ایــن 
حق شهدا ادا نمی شود

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه حق شــهدا ادا نمی شــود گفــت: من به 
همــه  مدیــران عــرض نمــودم کــه قوانیــن مربــوط بــه ایثارگران بایــد روی 
گیــرد و اجرایــی شــود و مشــاور اســتاندار در امــور ایثارگــران نیــز  میــز قــرار 
بایــد اجــرای ایــن قوانیــن را بررســی کنــد. مدیــر ارشــد اســتان بــا اشــاره بــه 
اینکــه اســتانداری وظیفــه  پیگیــری و پشــتیبانی دارد، گفــت: اینجانــب 
ــه  ــیدگی ب ــوم رس ــر می ش ــئوالن متذک ــه مس ــه هم ــتاندار ب ــوان اس ــه عن ب
امــور ایثارگــران را در اولویــت قــرار دهنــد و از همــه  ظرفیت هــای قانونــی 
بــه عنــوان  مــن  کننــد. غصــه   قانــون موســع برخــورد  بــا  و  اســتفاده 
ــران و  ــات و تســهیالت ایثارگ ــه بســیاری از امکان ک اســتاندار ایــن اســت 
خانواده هــای شــهدا از جمعیــت شــهدا و ایثارگــران اصفهان کمتر اســت. 
گلســتان شــهدا و  زرگرپــور بــا انتقــاد از نبــود مــوزه  دفــاع مقــدس، ســالن 
آسایشــگاه ویــژه  جانبــازان گفــت: بــه دلیــل نجابــت خانواده های شــهدا 
و ایثارگــران اصفهــان از قافلــه عقــب مانده ایــم و بایــد ایــن عقب ماندگــی 
گــر امنیــت و آرامــش  گفــت: ا جبــران شــود. اســتاندار اصفهــان در پایــان 
و توســعه ای در کشــور وجــود دارد، همــه بــه برکــت جانبــازان و ایثارگــران 
و صبــوری خانواده هــای شهداســت و از تک تــک مســئوالن ایثارگــران 
کــه تمــام  دســتگاه های اجرایــی و فرمانداری هــای اســتان می خواهــم 
هــّم و غــم خــود را در تکریــم ایثارگــران و خانواده هــای شــهدا قــرار دهنــد 
و بــا تســلط بــر قوانیــن بــه عنــوان مدافــع ایثارگران در دســتگاه ها باشــند.

استاندار اصفهان:

حقوقجانبازانوخانوادههایشهدادرادارههارعایتنمیشود

مدیــر پــروژه ایســتگاه متــروی میــدان امــام حســین)ع( 
طــور  بــه  نفــر   150 حاضــر  حــال  در  گفــت:  اصفهــان 
مســتقیم و 300 نفــر بــه طــور غیرمســتقیم در ایســتگاه 
کار  بــه  مشــغول  حســین)ع(  امــام  میــدان  متــروی 

هســتند تــا عملیــات ســاخت و تکمیــل ایــن 
بــه اتمــام برســد.  ایســتگاه، شــهریور 95 

گــزارش خبرگــزاری ربیــع، جان نثــاری  بــه 
بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: عملیــات احــداث 
ــان  ایســتگاه متــروی امــام حســین)ع( از آب
علی رغــم  کنــون  تا و  شــد  آغــاز   93 ســال 
جالــب  پیشــرفت  زیــاد  مشــکالت  وجــود 

توجهــی داشــته اســت.
امــام  میــدان  ایســتگاه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
قطــار  یــک  خــط  ایســتگاه  بزرگ تریــن  حســین)ع(، 
ــا 22 هزارمتــر مربــع زیربنــا بــه شــمار  شــهری اصفهــان ب
کــه  ایــن اســت  مــا  تــالش  کــرد: همــه  بیــان  مــی رود، 

ایــن پــروژه را تــا ســی و یکــم شــهریورماه ســال جــاری 
شــهروندان تــردد  مشــکل  تــا  برســانیم  ســرانجام   بــه 

 حل شود. 
مدیــر پــروژه ایســتگاه متــروی میــدان امــام حســین)ع( 
 65 پیشــرفت  از  ادامــه  در  اصفهــان 
گفــت:  و  داد  خبــر  پــروژه  ایــن  درصــدی 
کــه از فونداســیون  برخــالف ســایر پروژه هــا 
بــه  مــی رود،  پیــش  باالتــر  ســمت  بــه 
پــروژه  اجــرای  رونــد  در  تســریع  لحــاظ 
بــرای در اختیــار قــراردادن فضــای عبــور 
و  شــد  زده  ســقف  ابتــدا  شــهروندان، 
کنــون مابقــی  گرفــت و ا خیابــان در اختیــار مــردم قــرار 

اجراســت. حــال  در  مراحــل 
امــام  متــروی  ایســتگاه  در  کــرد:  اظهــار  جان نثــاری   
مشــغول  کاری  شــیفت  ســه  در  کارکنــان  حســین)ع( 

هســتند. فعالیــت 

کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(  کل  کیمیــای وطــن: مدیــر 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه کمیتــه امــداد تــالش می کند 
و  فقــر  آثــار  حمایتــی،  گــون  گونا برنامه هــای  اجــرای  بــا 
گفــت: توســعه  محرومیــت را از زندگــی مددجویــان بزدایــد، 

خانواده هــای  توانمندســازی  و  فرهنگــی 
تحــت حمایــت، گامــی مهــم در جهــت کاهش 
فقــر در جامعــه اســت. حمیدرضــا شــیران بــا 
ح شناســایی مددجویان  اشــاره بــه اهمیت طــر
فقــر  کاهــش  بــرای  گفــت:  اشــتغال  مســتعد 
تحــت  خانواده هــای  بیــن  در  محرومیــت  و 
خودکفایــی  و  فرهنگــی  توســعه  حمایــت، 
مددجویــان بــه عنــوان یــک امــر مهــم تلقــی 

و  فقــر  تــوان،  حــد  در  می کنــد  تــالش  نهــاد  ایــن  و  شــده 
کنــد.  ریشــه کن  زندگــی مددجویــان  از  را  محرومیــت 

کمیتــه امــداد و بــه خصــوص مــددکاران  وی افــزود: رســالت 
توانمندســازی  و  اشــتغال  بــرای  نیازمنــد  افــراد  شناســایی 
مددجویــان، به ویــژه اقشــار آســیب پذیر از طریــق تولیــد و 
اشــتغالزایی اســت. مدیــر کل کمیتــه امداد امــام خمینی)ره( 

کار از روی اعتقــاد و بــرای  گفــت: وقتــی  اســتان اصفهــان 
شــده  انجــام  اقدامــات  بــدون شــک  باشــد،  خــدا  رضــای 
کــرد: بــرای توانمنــد  مثمرثمــر خواهــد بــود. وی خاطرنشــان 
کــردن مددجویــان و تامیــن ســالمت روحــی و جســمی آنــان 
ــا  ــود خانواده ه ــت موج ــر وضعی ــه تغیی ــاز ب نی

بــه ســمت مطلــوب اســت. 
کــرد: بــا توجــه بــه نزدیــک  شــیران اضافــه 
اســت  الزم  رمضــان  مبــارک  مــاه  شــدن 
ایــن  خــوب  بســیار  ظرفیــت  از  امدادگــران 
بــه  بیشــتر  کمــک  بــرای  پرفضیلــت  مــاه 
خانواده هــای تحــت حمایــت و نیازمنــدان 
ح  طــر اجــرای  شــیران  کننــد.  اســتفاده 
ح بــا  کــرد: ایــن طــر توشــه برکــت را یــادآور شــد و تصریــح 
ســبد  یــک  هزینــه  ســخاوت،  اهــل  خانــواده  »هــر  شــعار 
و  ســازمان ها  نهادهــا،  همــکاری  بــا  نیازمنــدان«  غذایــی 
کمیتــه  کلیــه دفاتــر و پایگاه هــای  دســتگاه های اجرایــی، در 
کــز نیکــوکاری، بســیج، مســاجد و مصلی هــای  امــداد، مرا
نمــاز جمعــه و بــازار در ســطح اســتان برگــزار خواهــد شــد.

کمیته امداد استان اصفهان: کل  مدیر 
کاهش فقر در جامعه گامی مهم در جهت  توسعه فرهنگی، 

مدیر پروژه ایستگاه متروی میدان امام حسین)ع(:
ایستگاه متروی امام حسین)ع( تا پایان شهریور تکمیل می شود

حتما بخوانید!
ایستگاه متروی امام حسین)ع( تا... پنجشنبه 6  خردادماه 41395
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در شـهـــر

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 941716 خواهان حمید عرب زاده با وکالت احمدرضا علیرضائی  در خصوص پر
ده  د تقدیم نمو زند محمو دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت محسن بهرامی فر
وز سه شنبه مورخ 95/4/15 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده  است، وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون  است. با توجه به مجهول المکان بو
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
د.شماره: 5753/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی احضار آ

ونده کالسه 1024/94 بنا به درخواست قدم علی ویالنی به طرفیت سیف ا... و  نظر به اینکه در پر
خدیجه شکل آبادی و احمد مزدبران با موضوع انتقال سند با توجه به ارجاع امر به کارشناسی 
و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند 
و اعالم نظر، به آدرس ذیل  ویت نظریه ی کارشناسی  اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت ر
مراجعه نمایید: اصفهان، خیابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان. 

شماره:5750/ م الف مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 94-2071 خواهان سعید حیدری نبی دادخواستی مبنی بر مطالبه  در خصوص پر
وز  ده است، وقت رسیدگی برای ر مبلغ 30/000/000 ریال به طرفیت امیرحسین نصیری تقدیم نمو
دن خوانده حسب  ... مورخه 95/4/6 ساعت 10 تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57،  وبر خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، ر
کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان ، شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
د.شماره: 5764/ م الف مدیر دفتر  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 95-317 خواهان 1-علی اکبر امیری 2-زهرا رئوفیدادخواستی مبنی  در خصوص پر
طرفیت  به   34368899 و   34368800 های  شماره  به  تلفن  خطوط  رسمی  انتقال  به  الزام  بر: 
ده است، وقت  نمو تقدیم  آبادی  زیان نجف  پورنما  بیگی 2-زهره  دی  وحانی مقصو 1-ناصر ر
وز ... مورخه 95/4/6 ساعت 9/30 تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به  بو
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان  وبر این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، ر
صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان ، شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره: 5768/ م  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ایمانی مبارکه دادخواستی مبنی  وتن تاج  ونده کالسه 1865/94خواهان فر در خصوص پر
ده است، وقت رسیدگی برای  بر: مطالبه چک به طرفیت اکبر جعفری قلعه شوری تقدیم نمو
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با   ، گردیده  تعیین   10/30 ساعت   95/4/9 مورخه   ... وز  ر
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب،  خیابان  اول  سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به 
ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  شعبه 13  دفتر  مدیر  الف  م   /5763 د.شماره:  شو

شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1143/94 خواهان سعید قادری دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت  در خصوص پر
وز ... مورخه 95/5/6 ساعت 4 تعیین  ده است، وقت رسیدگی برای ر تقی هنو باصری تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر،  گردیده ، با توجه به مجهول المکان بو
وی مدرسه نیلی  وبر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، ر
پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان ، شعبه   
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
د.شماره: 5773/ م الف  عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

بر:  مبنی  دادخواستی  توشقانیان  امیرحسین  182/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 ... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  معصومی  علی  و  بهرام  طرفیت  به  مطالبه 
دن خوانده حسب  مورخه 95/5/10 ساعت 5 تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد  وبر در خیابان سجاد، اول ارباب، ر
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان ، شعبه   شورای حل اختالف اصفهان 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره: 5796/ م الف مدیر دفتر  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

رضا  آقای  وکالت  با  پور  ثابت  رضا  95-3خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یال  وجه یک فقره  دانشوردادخواستی مبنی بر: مطالبه چک مبلغ شصت و هشت میلیون ر
الوانی  بانضمام مطلق خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت مجتبی 
گردیده  تعیین   9/45 ساعت   95/4/20 مورخه  یکشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم 
خوانده  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با   ،
وی مسجد امام علی  وبر قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان اول هشت بهشت شرقی، ر
را اخذ  )ع( ، شعبه 102 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 5738/ م الف مدیر دفتر شعبه 102 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف  شو

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ دادخواست تجدید نظر آ

یفی از دادنامه شماره 9409970367800004  دادخواست تجدید نظر خواهی غالمحسین شر
شماره  به  که  تقدیم  دفتر  این  به  ونی   ر کاز –مرتضی  –مجتبی  –زهرا  مصطفی  طرفیت  به 
دن تجدید نظر خواه  المکان بو 1-95 مورخ 95/1/28 تجدید نظر ثبت و به لحاظ مجهول 
و تقاضای تجدید نظر خواه و به استناد ماده 73 آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت 
وزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجدید نظر خواه دعوت می گردد،  در یکی از ر
وز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر،  ظرف مدت ده ر
د را جهت ارسال به مرجع تجدید نظر تقدیم دفتر دادگاه نماید. شماره:5828/ م الف  الیحه دفاعیه خو

مدیر دفتر شعبه ویژه دادگاه اصل 49 اصفهان
قای احمد رضا بختی فرزند محمد گهی ابالغ به آ آ

شعبه:  بایگانی  شماره   9409980359400163 ونده:  پر شماره   9510460359400009 درخواست:  شماره 
940170 تاریخ تنظیم: 1395/02/09آگهی ابالغ به شخص فوق الذکر به اتهام سرقت حسب شکایت آقای 
ونده کالسه فوق تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به وی  وکلی از طرف این دادسرا در پر مجید چوز
قانون  ماده 115  اجرای  در  بدینوسیله  است.  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  دن  بو نامعلوم  واسطه  به 
آئین دادرسی کیفری مراتب به وی ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی 
اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم  به  انقالب اصفهان جهت پاسخگویی  و  دادسرای عمومی 
ینه توسط دادگستری کل استان اصفهان پرداخت  یخ نشر آگهی هز حضور پس از یکماه از تار
انقالب  و  دو دادسرای عمومی  بازپرسی مجتمع شماره  الف شعبه 15  می گردد. شماره:4776/م 

اصفهان 

قای ساسان سهرابی  گهی ابالغ به آ آ
ونده : 9509980362200115 شماره بایگانی شعبه  شماره در خواست : 9510460362200002 شماره پر
زند حمیدرضا به اتهام  : 950117 تاریخ تنظیم : 1395/02/14نظر به اینکه آقای ساسان سهرابی فر
زند  ایراد صدمه بدنی عمدی با سالح سرد حسب شکایت آقای بهنام اسدی فر جنبه عمومی بزه 
ونده کالسه 950117 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه  علیرضا از طرف این دادسرا در پر
دن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی  معلوم نبو
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای 
د. در صورت عدم حضور پس از یک  عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شو
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری 

می باشد.شماره:5811/ م الف دادیار شعبه 3 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان - هادیان
اخطار اجرائی

آزاد  شغل:  پدر:محمدرضا  نام  خانوادگی:جوانی  نام  نسیم  خانم  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:  نام  حامد  آقای  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
هشت  خیابان  اقامت:  محل  نشانی  آزاد  شغل:  ملکیان  مصطفی  آقای  وکالت  با  محققیان 
 1177 شماره  رای  موجب  حمیدیابه  دفتر  وکال  ساختمان  گلزار،  از  قبل  بی،  غر بهشت 
یخ94/12/18 حوزه 20 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم  تار
علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و 
رسید چک )92/12/3(  هفتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ سر
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی  به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
د  د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو در صورتی که خو
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:6505 / م الف دفتر شعبه 20 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

اقامت:  محل  نشانی  پدر:مسیب  نام  خانوادگی:حبیبی  نام  غالمرضا  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: حسن نام خانوادگی: قاسم پور نام پدر: علی نشانی محل 
زاییان پ 381به موجب رای شماره  اقامت: اصفهان، خ مجلسی بعداز دبستان فردوس بن بست میر
1288 تاریخ94/12/22 حوزه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 
و پراید  در علیه محکوم است به:حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خو
به شماره انتظامی 319 م 18 ایران 13 در حق خواهان صادر و اعالم می گردد/ماده 34 قانون اجرای 
وز مفاد آن را به  احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صر مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
الف دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  نماید.شماره:6502 / م  اعالم 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:نوری  نام  علیرضا  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
پهلوان  2-اصغر  جعفری  یسا  1-پر خانوادگی:  نام  و  نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
ساختمان  شاهپسند  شهر  ونی  بیر یحان  ابور خ  کاوه  خ  اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  زاده 
حل  شورای   8 حوزه  یخ94/7/25  تار  1241 شماره  رای  موجب  واحد301به  یک  مهندسی 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 
یال  ر  170/000 مبلغ  پرداخت  و  و  در خو خواسته  و  قیمت  افت  بابت  یال  ر  19/400/000 مبلغ 
ینه  یال هز یال و 1/500/000 ر ینه های نشر آگهی جمعا به مبلغ 560/000 ر ینه دادرسی و هز هز
کارشناسی در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
وز مفاد آن را به  که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو

د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
دو  شماره  مجتمع   8 شعبه  دفتر  الف  م   / نماید.شماره:6525  اعالم  یحا  صر ندارد،  مالی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

یم زاده نشانی محل اقامت: مجهول  مشخصات محکوم علیه: نام: یوسف نام خانوادگی:کر
اقامت: خ  نام خانوادگی: صادقی نشانی محل  نام: رسول  له:  المکان مشخصات محکوم 
 459 شماره  رای  موجب  به  رایانه  کاوشگر  شرکت  کاشانی،  بیمارستان  وی  وبر ر کاشانی، 
است. یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   8 حوزه  یخ94/3/31  تار

یال بابت اصل خواسته و خسارت  محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 2/150/000 ر
ینه  هز یال  ر  255000 و   93/6/29 مورخ   406840 ش  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر 
ینه نشر آگهی ماده 34 قانون  دادرسی و نیم عشر حق االجرا و پنجاه و شش هزار تومان هز
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی  ده ر
د را قادر به  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را به قسمت  د  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
هشتم  شعبه  دفتر  الف  م   / نماید.شماره:6531  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

اقامت: مجهول  نام خانوادگی:جوان بخت نشانی محل  آقای مرتضی  نام:  مشخصات محکوم علیه: 
زند قدیرعلی با وکالت آقای  المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:مهرداد جعفری طادی فر
از  مصطفی ملکیان وکیل دادگستری نشانی محل اقامت:  اصفهان خیابان هشت بهشت غربی، قبل 

گلزار، ساختمان وکال  طبقه دوم دفتر حمیدیا
به موجب رای شماره 1091 تاریخ94/12/25 حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 12000000 ریال )دوازده میلیون ریال( بابت اصل 
و  قانونی  تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال(  هزار  شصت  و  )یکصد  ریال   160/000 مبلغ  و  خواسته 
رسید چک موصوف 90/4/10 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
طبق تعرفه و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا طبق 
تعرفه در حق اجرای احکام شوراهاماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
د  به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا  را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:6540 / م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

شیرعلی  پدر:  نام  بخت  خانوادگی:جوان  نام  مصطفی  آقای  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:مهرداد  نام  و  نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
نشانی  دادگستری  وکیل  ملکیان  مصطفی  آقای  وکالت  با  قدیرعلی  زند  فر طادی  جعفری 
محل اقامت:  اصفهان خیابان هشت بهشت غربی، قبل از گلزار، ساختمان وکال  طبقه دوم 
دفتر حمیدیابه موجب رای شماره 2 تاریخ95/1/8 حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 160000 ریال یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی طبق 
رسید چک موصوف 90/3/2 تا تاریخ اجرای حکم  تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا طبق تعرفه در حق اجرای احکام شوراهاماده 34 قانون اجرای احکام: 
وز مفاد آن  همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:6539 / م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان



کــه بــه  فیلــم تحســین شــده »ایســتاده در غبــار« 
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

زندگــی و مبــارزات ســردار حــاج احمــد متوســلیان 
روز  دارد.  جــذاب  و  جالــب  حاشــیه  یــک  روزهــا  ایــن   می پــردازد، 
و  متوســلیان  ســردار  کــه  گفــت  اهلل  نصــر  حســن  ســید  خــرداد   3
دیپلمات هــای ایرانــی همــراه او زنــده هســتند و در زندان هــای رژیــم 
 صهیونیســتی بــه ســر می برنــد. پــس از آن ســردار حســین دهقــان 
گفــت:  گفت وگویــی بــا یکــی از خبرگزاری هــا  وزیــر دفــاع ایــران در 
رژیــم  اســارت  در  و  زنــده  این هــا  کــه  اســت  ایــن  مــا  »ادعــای 
صهیونیســتی هســتند و مدارکــی دال بــر ایــن موضــوع وجــود دارد. 
آن هــا مســئولیت ســامت و امنیــت چهــار دیپلمــات را بایــد بــر عهــده 
بگیرنــد و هــم از لحــاظ حقوقــی و هــم از لحــاظ سیاســی پیگیــری 
مســئله  ایــن  دولــت  کنیــم.  آزاد  را  اینــان  بتوانیــم  تــا   می کنیــم 
کــه آیــا  کــرد.« حــال بایــد بــه انتظــار نشســت و دیــد  را پیگیــری خواهــد 
ســردار حــاج احمــد متوســلیان می توانــد فیلــم خــود را در ایــران بــه 
کــه نقشــش  کنــش او دربــاره فیلــم و بازیگــری   تماشــا بنشــیند و وا

کرده چه خواهد بود. را بازی 
  نگاهی به ایستاده در غبار

محمدحســین  کارگردانــی  بــه  فیلمــی  نــام  غبــار«،  در  »ایســتاده 
گر جوان اســت که ســال گذشــته در سی و چهارمین  مهدویان، ســینما
غ بهتریــن فیلــم را از آن خــود  جشــنواره فیلــم فجــر توانســت ســیمر
کنــد. ایــن فیلــم مخاطــب را بــا واقعیت هــای صادقانــه و مســتندی از 
زندگــی ســردار حــاج احمــد متوســلیان روبــه رو کــرد و بــه دلیــل پرداخت 
قــوی و موفــق در محتــوا و ســاختار، بــا نظــر مثبــت مــردم و منتقــدان 
هــر دو مواجــه شــد. ســردار حــاج احمــد متوســلیان و ۳ دیپلمــات 

ایرانــی دیگــر در ۱۴ تیرمــاه ســال ۶۱ در مســیر ســفارت ایــران در بیــروت 
گــروه شــبه نظامیــان فاالنــژ  کــه در یــک پســت بازرســی توســط   بودنــد 
ربــوده شــدند؛ بعدهــا طبــق خبرهــای رســمی و غیررســمی بیــان شــد 
کــه بــه رژیــم صهیونیســتی تحویــل داده و در خبرهــای دیگــری هــم 
کــه ایــن دیپلمات هــا بــه دســت رژیــم صهیونیســتی شــهید  نقــل شــد 

شــده اند.
  خالصه داستان فیلم

گذرانــده، فرمانــده  کــه عصیــان نوجوانــی اش را در ســکوت  احمــد 

دشــمن  بــا  خرمشــهر  دروازه هــای  در  بایــد  کــه  می شــود  لشــکری 
رقــم  ایــران  مــرز  از  دور  فرســنگ ها  او  سرنوشــت  امــا  بجنگنــد؛ 

می خــورد.
  بازیگران

بازیگــران ایــن فیلــم ســینمایی طــی یــک فراخــوان انتخــاب شــده اند. 
احمــد  حــاج  ســردار  نقــش  در  فیلــم  ایــن  در  حجازی فــر  هــادی 
گریــم  متوســلیان ظاهــر شــده اســت. او دربــاره بــازی در نقــش ســردار و 
ــود؛ چــون  ــی غیرمنتظــره ب ــم خیل ــد: ایــن پیشــنهاد برای خــود می گوی

فکــر می کــردم هیــچ شــباهتی بــا آقــای متوســلیان نــدارم و خیلــی 
گفتنــد بــه دلیــل نگاه هــا و ژســت هایم مــرا بــرای  تردیــد داشــتم. امــا 
کرده انــد. هرچنــد بــا تردیــد آمــدم، امــا وقتــی قــرار  ایــن نقــش انتخــاب 
کــردم بــا تمــام وجــودم حضــور داشــته  کنــم ســعی  شــد نقــش را بــازی 

باشــم و خوشــبختانه جــواب داد. 
کــه چندیــن ســاعت زمــان می بــرد؛  گریــم بســیار ســنگینی داشــتم 
کــرد تــا بــا نقــش اخــت شــوم. ایــن  کمــک  گریــم بســیار  البتــه همیــن 
کــه حتــی مــادرم هــم از روی عکــس مــرا  گریــم آنقــدر خــوب اســت 
کــه پیــش از ایــن در ســریال »آســمان مــن«  نشــناخت. حامــد شــیخی 
کــرده بــود، در »ایســتاده در غبــار« نیــز  نقــش محســن رضایــی را بــازی 

کــرده اســت. ــازی  همیــن نقــش را ب
  عوامل فیلم »ایستاده در غبار«:

کارگــردان، نویســنده: محمدحســین مهدویــان/ تهیه کننــده: حبیــب 
 الــه والی نــژاد/ مدیــر فیلمبــرداری: هــادی بهــروز/ تدویــن: ســجاد 
صحنــه  طــراح  شــجاعی/  محمدرضــا  هنــری:  مدیــر  پهلــوان زاده/ 
خزایی فــر  حبیــب  موســیقی:  طــادی/  جعفــری  بهــزاد  لبــاس:  و 
طــراح صــدا: مهرشــاد ملکوتــی/ طــراح چهره پــردازی: شــهرام خلــج 
کرمیــان/ مدیــر تولیــد: محمــود محمــد  مدیرجلوه هــای ویــژه: ایمــان 
بازیگــر  انتخــاب  ســبزواری/  علیرضــا  برنامه ریــزی:  مدیــر   طائمــه/ 
کارگــردان: مجتبــی  و بازیگــردان: مهــدی زمین پــرداز/ دســتیار اول 
کاتــه / مجــری  کوهیــار، جــواد  شــفیعی/ پژوهــش فیلمنامــه: زینــب 
ح: موسســه فرهنگــی هنــری فــردای دیگــر / بازیگــران: هــادی  طــر
حجازی فــر در نقــش احمــد متوســلیان، امیرحســین هاشــمی، فرهــاد 

کار، عمــاد محمــدی. فــدا

شگفتی برای سازندگان »ایستاده در غبار«

آیا سردار فیلم خود را خواهد دید؟

محمــود  توســط  کــه  تندیســی  اهــدای  بــا  اصفهــان  شــهردار 
فرشــچیان طراحــی شــده اســت، از ابراهیــم حاتمی کیــا، احمدرضــا 
گــزارش خبرگــزاری  کــرد. بــه  درویــش ابوالفضــل جلیلــی تقدیــر 
همزمــان  خردادمــاه   4 شــامگاه  کــه  شــامی  ضیافــت  در  ربیــع، 
اصفهــان  شــهرداری  در  »روح اهلل«  فیلــم  جشــنواره  برگــزاری  بــا 

تندیســی  اصفهــان  شــهردار  شــد،   برگــزار 
کــه توســط فرشــچیان طراحــی شــده اســت   را 
کــرد؛ البتــه از  بــه هنرمنــدان نــام بــرده اهــدا 
کــه حاتمی کیــا در ایــن مراســم حضــور  آنجــا 
جشــنواره  دبیــر  آفریــده  محمــد  نداشــت، 

کــرد.  دریافــت  را  او  تندیــس 
در ایــن مراســم هنرمنــدان حاضــر همچــون 
جلیلــی ابوالفضــل  درویــش،   احمدرضــا 

تاجیــک  امیــر  ســلطانی،  جهانبخــش 
گران  مدیــر شــبکه مســتند، طباطبایــی بــه نمایندگــی از ســینما
از موسســه  بــه نمایندگــی  کمســاری  اصفهــان حجــت  االســام 
نشــر و تنظیــم آثــار و اندیشــه های امــام خمینــی)ره( و شــهردار 

کردنــد. احمدرضــا  ح  کوتاهــی را مطــر اصفهــان هــر یــک ســخنان 
درویــش بــا ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن جشــنواره گفــت: جای 
چنیــن جشــنواره ای در مجموعــه جشــنواره های مــا خالــی بــود و 
امیدواریــم جشــنواره فیلــم روح اهلل باعــث رونــق آثــار هنــری شــود. 
کرد: ما فیلمسازان قطعا باید با این جشنواره همراهی  کید  وی تا
کشــور   کنیــم. از ســوی دیگــر توجــه مســئوالن 
جلــب  فیلمســازی  و  ســینما  حــوزه  بــه  را 
ایــن حــوزه بهتریــن راه  کــه  می کنیــم؛ چــرا 
بــرای انتقــال مفاهیــم اســت و از ایــن نظــر 
جشــنواره فیلــم روح اهلل فرصــت بزرگــی بــرای 
امــام)ره(  حضــرت  اندیشــه های  انتقــال 
فیلمســاز  دیگــر  جلیلــی  ابوالفضــل  اســت. 
گفــت: از شــهرداری  حاضــر در ایــن برنامــه نیــز 
تشــکر  جشــنواره  از  حمایتــش  بابــت  هــم 
می کنــم؛ ولــی شــهرداری وظیفــه اش را انجــام داده اســت. جلیلــی 
فیلمســازان  از حضــور  و مســئوالن  از طــرف شــهردار  همچنیــن 

کــرد. ایــن جشــنواره تشــکر  جــوان در 

گر تندیس فرشچیان در دستان 3 سینما
بعــد از وقفــه ای طوالنــی در رونــد تولیــد ســریال »نفــس«، ایــن 

گــروه هفتــه آینــده فعالیــت خــود را از ســر می گیرنــد. 
کــه از چهــارم  کارگردانــی جلیــل ســامان  ســریال »نفــس« بــه 
کــرده بــود، ولــی  گذشــته پیش تولیــد را آغــاز  شــهریور ســال 
بنــا بــه دالیلــی جلــوی دوربیــن نرفــت، بــه نظــر می رســد بعــد 

از طــی فــراز و نشــیب هایی، هفتــه آینــده 
خواهنــد  دوربیــن  جلــوی  بازیگرانــش 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، جلیــل  رفــت. بــه 
کــه قــرار بــود ســومین مجموعــه  ســامان 
کلیــد  گذشــته  گانــه خــود را ســال  از ســه 
تغییراتــی  اعمــال  بــا  اســت  قــرار   بزنــد، 
و بــا ورود بازیگــران جدیــد، »نفــس« را در 
تاریکــی«  »ارمغــان   ادامــه مجموعه هــای 

و »پروانه« به تولید برساند.
ــا  ــت، ام ــده اس ــام نش ــی اع ــران قطع ــام بازیگ ــوز ن ــه هن گرچ  ا
بــه نظــر می رســد مســعود رایــگان و بهنــاز جعفــری در ایــن 
مجموعــه حضــور قطعــی داشــته باشــند. »نفــس«، درامــی 

اجتماعــی دربــاره یــک پســر جــوان بــه نــام روزبــه و دختــری 
کــه بــا درگیرشــدن بــا مســایلی، روابطشــان تحــت  جــوان اســت 
تاثیــر قــرار می گیــرد. بخشــی از تصویربــرداری ایــن مجموعــه 
در تهــران و بخش هایــی هــم در شهرســتان های دیگــر تولیــد 
در  شهرســتان ها  ایــن  از  یکــی  دارد  احتمــال  کــه  می شــود 
ــر  کــه پیش ت کشــور باشــد. عواملــی  شــمال 
عبارتنــد  بــود  شــده  رســانه ای  نامشــان 
کاشــانچی  ســیداحمد  تهیه کننــدگان:   از: 
و محمــود رضایــی، سرپرســت فیلمنامــه: 
تصویربــرداری:  مدیــر  ســامان،  جلیــل 
شــاپور پورامیــن، طــراح صحنــه و لبــاس: 
مجیــد  گریــم:  طــراح  نژادایمانــی،  اصغــر 
اســکندری، مدیــر برنامه ریــزی و دســتیار 
نیــک بختیــاری  رضــا  کارگــردان:   اول 

ح:  طــر مجــری  کاشــانچی،  دانیــال  ســید  تولیــد:  مدیــر 
موسســه فرهنگی هنــری فیلــم ملــک و روابــط عمومــی: مریــم 

عرفانیــان.

نیروهای تازه نفس به »نفس« پیوستند

حرف و نقل
- تولیــد مجموعــه مســتند »پیشکســوتان موســیقی 
مســتند  تصویربــرداری  شــروع  بــا  ایــران«  نواحــی 
ح  اســتاد شــیرمحمد اســپندار، تنهــا دونلی نــواز مطــر

موســیقی بلوچســتان آغــاز شــد.
شــهید  همســر  نقــش  بازیگــر  بایــگان،  افســانه   -
یادداشــتی  طــی  پــرواز«  »شــوق  ســریال  در  بابایــی 
بابایــی  شــهید  همســر  حکمــت،  ملیحــه   درگذشــت 

گفت. را تسلیت 
کوتــاه  فیلــم  کارگــردان  امیری تیرانــی،  مســعود   -
»بیــداری بــرای ســه روز« معتقــد اســت در حــال حاضــر 
کوتــاه و حمایــت در ایــن بخــش  تولیــد آزادانــه فیلــم 

کــران این گونــه آثــار اســت. مهم تــر از ا
حرفــی  »ســه  فیلــم  کارگــردان  بیطرفــان،  وحیــد   -
یــک  فیلــم  ایــن  اســت  معتقــد  عمــودی«  هشــت 

اســت. ایــران  ســینمای  در  جدیــد  تجربــه 
از  پــس  سرشــناس،  هنرپیشــه  دپ،  جانــی   -
بــرای  اســترالیا  دولــت  از  اجبــاری  عذرخواهــی 
در  کشــور،  ایــن  بــه  ســگ هایش  غیرقانونــی  بــردن 
ــر ایــن  ــاون نخســت وزی جدیدتریــن موضع گیــری مع

گرفــت. تمســخر  بــاد  بــه  را  کشــور 
 - رییــس انجمــن طراحــان فیلــم ســینمای ایــران 
کیــوان مقــدم  کــرد: طراحــی صحنــه توســط  کیــد  تا
اصغــر  کارگردانــی  بــه  »فروشــنده«  شــدن  دیــده  بــر 

بــود. تاثیرگــذار  فرهــادی 
- مدیــر رادیــو ایــران بــا اشــاره بــه رویکردهــای جدیــد 
اســت  قــرار  کــه  کــرد  عنــوان  رادیویــی  شــبکه  ایــن 
ماموریت هایــی  و  موضوعــات  هفتگــی  صــورت   بــه 

کنند و به آن ها بپردازند. را تعریف 
ســینمایی  ســازمان  نظــارت  و  ارزشــیابی  معــاون   -
دربــاره انتقادهــا مبنــی بــر حمایــت ایــن ســازمان از 
کــه از ایــن اثــر  کــرد  کیلــو آلبالــو«، اعــام  فیلــم »۵۰ 
خانگــی  نمایــش  نســخه  بــرای  و  نشــده  حمایــت 

می شــود. وارد  آن  بــه  هــم  اصاحاتــی 
در  موفقیــت  کســب  از  پــس  »ممیــرو«  فیلــم   -
ــتیوال  ــه فس ــا ب ــان و پون ــیایی بوس ــنواره های آس جش
کلــن آلمــان و جشــنواره فیلم هــای  فیلم هــای ایرانــی 

ایرانــی زوریــخ ســوییس دعــوت شــد. ع  متنــو
ترانــه  و  حســینی  شــهاب  فرهــادی،  اصغــر   -
علیدوســتی بامــداد جمعــه بــه ایــران بازمی گردنــد.

»منوچهــر  درگذشــت  روز  چهلمیــن  مراســم  در   -
ســتوده« پیشــنهاد راه انــدازی خانه مــوزه ایــن چهــره 

ح شــد. فرهنگــی مطــر فقیــد 
جملــه  از  نویســنده   450 از  متشــکل  کمپینــی   -
کینــگ« و »لیدیــا دیویــس«، بــرای اعتــراض  »اســتفن 
کاندیــدا شــدن »دونالــد ترامــپ« در انتخابــات آتی  بــه 

آمریــکا، نامــه ای سرگشــاده نوشــت.

سخن روز 

نفیس ترین قرآن جهان کتابت شد
در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان، نفیس تریــن قــرآن جهان اســام 
گذرانــدن 18 ســال تــاش بی وقفــه در اصفهــان بــا خــط  پــس از 
کاغذهــای  کتابــت شــد. ایــن اثــر نفیــس و ارزشــمند بــا  ثلــث 
کتابت  دست ســاز نگارش و پس از زرافشــان شــدن با رنگ طا، 
آن انجــام شــد. از اســاتید خالــق ایــن اثــر فاخــر دینــی می تــوان بــه 
 اســتاد قــادران )قلمزنــی(، اســتاد محمدعلــی ســاعی )قلمزنــی(
اســتاد صــادق زاده )تذهیــب( اســتاد ماهرویــی )خطــاط( اشــاره 
کــرد. مســئولیت ایــن پــروژه بــزرگ مذهبی هنــری نیــز بــر عهــده 
رســول معتمــدی بــوده اســت. قــرار اســت مراســم رونمایــی از این 
اثــر گوهربــار در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی قــرآن 
کریــم انجــام شــود و پــس از آن در معــرض دیــد عمــوم قــرار گیــرد.

 برگزاری نمایشگاه نقاشی آبرنگ 
در شهرکرد

ــال و  ــری چهارمح ــوزه هن ــمی ح ــای تجس ــد هنره ــئول واح مس
 بختیــاری گفــت: نمایشــگاه نقاشــی آبرنگ بــا عنوان »یــک قاب 
یــک زندگــی« آثــار احمــد بنــی  طالبــی دهکــردی در نگارخانــه 
ســوره حــوزه هنــری افتتــاح می شــود. معیــن رییســی مفرد اظهــار 
کــرد: نمایشــگاه »یــک قــاب، یــک زندگــی«، شــنبه 8 خردادمــاه 
در نگارخانــه ســوره حــوزه هنــری چهارمحــال و بختیــاری افتتــاح 
می شــود. وی افــزود: نمایشــگاه اســتاد بنــی طالبــی شــامل 30 اثــر 
ــا تکنیــک آبرنــگ  از ایــن هنرمنــد پیشکوســت نقاشــی اســتان ب
گفتــه  کــه در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار می گیــرد. بــه  اســت 
وی موضوعــات ایــن آثــار نقاشــی ابنیــه تاریخــی، طبیعــت و آثــار 
کــه  مســتند اجتماعــی از اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت 
اســتاد بنــی طالبــی از ســال 1388 تــا 1394 بــه خلــق ایــن آثــار 
پرداختــه اســت. عاقه منــدان بــرای بازدیــد از ایــن نمایشــگاه 
ــه  ــه جــز روزهــای تعطیــل ب ــا 16 خــرداد ب ــخ 9 ت ــد از تاری می توانن
نگارخانــه ســوره حــوزه هنــری واقــع در خیابــان شــریعتی جنــب 

کننــد. ســازمان تبلیغــات اســامی مراجعــه 

سی ام خرداد، آخرین مهلت شرکت 
در جشنواره رضوی

ــت  ــن مهل ــزد، آخری ــتان ی ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
کوتــاه  ارســال آثــار بــه یازدهمیــن جشــنواره ملــی مســتند و فیلــم 
ــی  ــرد. »عل ک ــام  ــاری اع ــال ج ــاه س ــی ام خردادم ــزد را س ــوی ی رض
غیاثــی ندوشــن« افــزود: یازدهمیــن جشــنواره ملــی مســتند و فیلــم 
کوتــاه رضــوی یــزد از 16 تــا 18 مــرداد مــاه ســال جــاری توســط اداره 
ــزار می شــود و آییــن  کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد برگ
اختتامیــه ایــن جشــنواره نیــز 19 مردادمــاه اســت. وی ادامــه داد: 
ــوی  ــور رض ــگ من ــج فرهن ــعه و تروی ــدف توس ــا ه ــنواره ب ــن جش ای
شناســایی تولیدکننــدگان آثــار برتــر فرهنگــی و هنــری در زمینــه 
ســیره و بهره گیــری از هنــر ســینما در ترویــج ایــن فرهنــگ در دو 

ــود. ــزار می ش ــاه برگ کوت ــتند  ــاه و مس کوت ــتانی  ــی داس ــش اصل بخ

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر پنجشنبه 6خردادماه 1395 حتما بخوانید!
ســـــال دوم   شــمـــاره 163نفیس ترین قرآن جهان کتابت شد

گهی ابالغ آ
 9409983653401147  : ونده  پر شماره   9510103653401621  : ابالغیه  شماره 
یخ تنظیم : 1395/03/03 خواهان / شاکی مینا  شماره بایگانی شعبه : 941184 تار
خواسته  به  محمدی  گل  د  مسعو خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بندارتی  بابائی 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  ز خواست  در  به  طالق 
 ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو فالورجان 
دادگستری شهرستان فالورجان واقع در فالورجان – خیابان مالصدرا – ساختمان 
دادگستری – طبقه اول – اتاق 225 ارجاع و به کالسه 9409983653401147 ثبت 
دستور  شده  تعیین   11:30 ساعت  و   1395/05/03 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
د تا خوانده  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شو
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
 ( عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  گردد.  حاضر  رسیدگی 

حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان – مهدی محمدی
گهی فقدان سند مالکیت  آ

مدعی  محلی  استشهادیه   برگ  چهار  تسلیم  با  محمد  زند  فر بیعی  ر ملوک  خانم 
میباشد که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین  پالک 15241/174 واقع در بخش 
5 در صفحات 394 و 358 دفتر 321و 66 محلی  ذیل ثبت 807759 و 586655 و 
ده  د شده و در خواست صدور المثنی نمو بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقو
می  آگهی   مراتب   ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  لذا 
د که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت  شو
یخ انتشار این آگهی تاده  د باشد از تار د اسناد مالکیت مزبور نزد خو به آن یا وجو
د را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت  وز به این اداره مراجعه و اعتراض خو ر
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد. 
ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  ر  مقر مهلت  ظرف  اگر 
نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره 

ق اصفهان ییس منطقه ثبت اسناد شمال شر : 6490/ م الف حسین هادیزاده ر
گهی حصروراثت رونوشت آ

خانم رضوان محبی  دارای شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   100/95
یخ 83/9/19 اقامتگاه  وان مرتضی محبی  بشناسنامه 388 در تار داده که شادر
به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر دائمی خو
زند  فر محبی  عفت   -2 زند   فر نسبت   64/10/29 ت  ت   31 ش  ش  محبی  رضوان 
اله ش ش 2 ت ت 1333/1/7 نسبت همسر 3- مهنازمحبی  ش ش 441  فضل 
زند  4- اسماعیل محبی ش ش 9 ت ت 1357/2/1  ت ت 1355/6/19 نسبت فر
زند 6- ابراهیم  زند  5- الهام محبی ش ش 9 ت ت 1361/1/30 نسبت فر نسبت فر
زند 7- فاطمه محبی ش ش 6 ت ت  محبی ش ش 6 ت ت 1395/1/1 نسبت فر
را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  زند   فر نسبت   1352/1/7
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  درسه  
یخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به  ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 49/م الف رئیس شعبه 

ون( ون ) بخش کر حل اختالف کر
گهی ابالغ دادخواست تجدید نظر آ

شماره  دادنامه  از  حقیقی  فاضل  د  مسعو خواهی  نظر  تجدید  دادخواست 
9409970367800009 مورخ 94/12/17 به طرفیت 1-ستاد اجرای فرمان حضرت 
زاعلی سرمت زاده 3- مرتضی قرنی 4-محمد ابراهیم کثیری 5-  امام )ره( 2- میر

محمد محمدی بربری 6-فرشید آزاد به این دفتر تقدیم که به شماره 2-95 مورخ 
دن تجدید نظر خواندگان  95/2/20 تجدید نظر ثبت و به لحاظ مجهول المکان بو
تجدید  تقاضای  و  کثیری  ابراهیم  محمد  و  قرنی  مرتضی  زاده،  سرمت  زاعلی  میر
نظر خواه و به استناد ماده 73 آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از 
از تجدید نظر خواه دعوت می  و  وزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر  ر
ثانی  نسخه  یافت  در از  پس  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  وز  ر ده  مدت  ظرف  گردد، 
مرجع  به  ارسال  جهت  را  د  خو دفاعیه  الیحه  نظر،  تجدید  ضمائم  و  دادخواست 
تجدید نظر تقدیم دفتر دادگاه نماید. شماره:5827/ م الف مدیر دفتر شعبه ویژه 

دادگاه اصل 49 اصفهان/ احمدی
گهی ابالغیه آ

ونده:9509980353600003 شماره  شماره ابالغنامه: 9510100353600406 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/07 بایگانی شعبه:950087 تار

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نام: محمد نام خانوادگی: قائدی نام پدر: یداله 
 1395/03/31 حضور:  یخ  تار زندان  اصفهان،  نشانی:   1129763757 ملی:  کد 
حدفاصل  یعتی،  شر خیابان  اصفهان،  حضور:  محل   11:00 ساعت  دوشنبه 

راه پلیس یعتی و چهار بیمارستان شر
علت حضور درخصوص دعوی شما به طرفیت جعفر مرشدی و صدیقه مرشدی 
د را نیز در  د خو ر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شهو در وقت مقر
ر حاضر نمایید. شماره :5857/ م الف منشی شعبه 110 دادگاه کیفری  وقت مقر

دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق(، مجتمع شهید بهشتی احمد امری چمعالی 
گهی احضار متهم آ

ونده شماره 950065 این شعبه به اتهام سرقت  زند .... در پر بیعی فر آقای مهدی ر
ید . به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی  تحت تعقیب قرار دار
شعبه  این  در  آگهی  نشر  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  د  شو می  ابالغ  شما  به  کیفری 
ر به موضوع رسیدگی  حاضر شوید، درغیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقر
 2 شماره  مجتمع  پرسی  باز  16 شعبه  الف  م  د.شماره:2782/  شو می  اظهارنظر  و 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان/ محمدرضا قرهی
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  ده  فو محمد  158/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  نوری  سهراب  طرفیت  به  انتقال  به  الزام  بر 
به  توجه  با   . است  گردیده  تعیین  صبح   10 ساعت   95/4/9 ...مورخه  وز  ر برای 
منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
خیابان  اول  سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
پستی    کد   ،57 پالک  صبا،   ساختمان  جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب، 
حل  شورای   6 شعبه   ، اصفهان  اختالف  حل  شورای  8165756441مجتمع 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 5762/ م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل  شو

اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  یت  مدیر به  ملت  بانک  1307/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سنجری   د  محمو آقای  وکالت  با  رستگار  علی 
ده  نمو تقدیم  وجنی  بر براتی  یم  مر آقاجانی،  ایوان  طرفیت  به   42/593/499
تعیین گردیده  ... مورخ 95/4/12 ساعت 3/30  وز  ر برای  است، وقت رسیدگی 
مراتب  تقاضای خواهان  دن خوانده حسب  بو المکان  به مجهول  توجه  با  است. 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 5759/ م الف دفتر شعبه 24  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

داد  شرح  به   103 شماره  شناسنامه  دارای  پسند   امامی  السادات  نصرت  خانم 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   1 خ   873/95 کالسه  به  خواست 
وان شوکت متقی دستنائی   به شناسنامه  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدورد  د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/6/10 یخ  تار در   1687
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-نصرت السادات امامی پسند به ش ش103  

زند زند2-عزت پاچناری به ش ش 384 نسبت با متوفی فر نسبت با متوفی فر
زند والغیراینک با انجام  3-عصمت امامی پسند به ش ش 119 نسبت با متوفی فر
تا هر کسی  نماید  آگهی می  نوبت   را در یک  مزبور  یفات مقدماتی درخواست  تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه  اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 5706/ م الف رئیس 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  وکالت  با  محمدی  غالمرضا  205/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
د سنجری  دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 119/500/000 به طرفیت سمیرا  محمو
وز ...... مورخ 95/4/12 ساعت  ده است، وقت رسیدگی برای ر غالمی تقدیم نمو
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   5
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
شهرستان  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   24 شعبه  دفتر  الف  م   /5758

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  وکالت  با  محمدی  غالمرضا  203/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
د سنجری  دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 2/500/000 ریال به طرفیت احمد  محمو
 4 ساعت   95/4/12 مورخ   ... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  بیات 
دن خوانده حسب تقاضای  عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره: 5757/ م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

دفتر شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ابراهیم قرهی قهی دادخواستی مبنی  ونده کالسه 950022 خواهان  پر در خصوص 
بر مطالبه وجه چک به طرفیت 1-محمد صادق آذری 2-محمد جواد آذری تقدیم 
وز شنبه مورخ 95/4/19 ساعت 9 صبح تعیین  ده است، وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان بو با توجه به مجهول  گردیده است. 
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 شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 5755/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شو

شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 950244 خواهان آقای غالمرضا ماه دولت با وکالت خانم  در خصوص پر
جلیلی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای سیامک طاهری تقدیم 
وز چهارشنبه مورخ 95/4/9 ساعت 8/30 صبح  ده است، وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
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 شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
د.شماره:  عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

5756/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی:1- حمید امینی 2-رسول امینی 3-مینا 
مرجویی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: راحله نام 
خانوادگی: آقا حری نشانی محل اقامت: بهارستان، خ الوند سوم، پ 719به موجب 
رای شماره 788 تاریخ93/9/30 حوزه 39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
و سواری تیبا به ش موتور 8054375 و ش ش  در خوانده ردیف 3 به انتقال سند خو
91713038 در قبال پرداخت شش میلیون ریال به آقای رسول امینی توسط خواهان، 
خوانده ردیف اول نیز به پرداخت مبلغ پانصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی و نیم 
عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی  شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد،  مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
صریحا اعالم نماید.شماره:4317 / م الف دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

وزی  ونده کالسه 1198/94 خواهان ثریا حیئم پور با وکالت آقای نور در خصوص پر
ده است، وقت  وز مستقاثی تقدیم نمو دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت بهر
وز ... مورخ 95/4/20 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  به مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
و  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه  ابتدای خیابان  در اصفهان 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 5727/ م الف دفتر شعبه  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

39 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 3/95 خواهان رضا ثابت پور با وکالت آقای رضا دانش  در خصوص پر
ده است،  وردادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت یوسف علیجانی تقدیم نمو
با   ، گردیده  تعیین   9:30 ساعت   95/4/20 مورخه  یکشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت 
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه 
منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی، 
وی مسجد امام علی )ع( ، مجتمع شماره 3 شورای حل  وبر وزی، ر راه پیر بعداز چهار
اختالف اصفهان ، شعبه 101 شورای حل اختلاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
دفتر  مدیر  الف  م   /5739 د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شعبه 101 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



در حاشیه ورزش

منچســتریونایتد  باشــگاه  اســطوره  کانتونــا،  اریــک   -
کــرد دربــاره موفقیــت ژوزه مورینیــو در این باشــگاه  اعــام 

تردیــد دارد.
کتورســازی از  - خالــد شــفیعی، مدافــع تیــم فوتبــال ترا
ــه توافــق  ــه ب ک ــی  پرســپولیس پیشــنهاد دارد و در صورت

برســد، قــراردادش را بــا ایــن تیــم امضــا می کنــد.
ســیروس  ســید  نشــیب  و  فــراز  پــر  روز  چنــد  از  پــس   -
ویســی  عبــداهلل  جانشــین  عنــوان  بــه  پورموســوی 
مربــی  یــک  هــم  بــاز  بعــد  فصــل  تــا  شــد  انتخــاب 

باشــد. قهرمــان  تیــم  ســر  بــاالی  خوزســتانی 
کادر  - مدیــر عامــل تیــم پیــکان می گویــد بــرای تکمیــل 
بازیکنــان ایــن تیــم بــرای فصــل آینــده، ایــن تیــم نظــری 

کاپیتــان ســابق تیــم ملــی نــدارد. روی جــواد نکونــام، 
ــه اصفهــان  - ایــن روزهــا شــایعه بازگشــت حاج صفــی ب
ــد دارد  ــد او قص ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت؛ ام ــده اس ح ش ــر مط
فوتبالــش را در کشــوری دیگــر دنبــال کنــد. بنــا بــر بعضــی 
ــان مقصــد بعــدی ایــن فوتبالیســت خواهــد  خبرهــا یون

بــود.
آخریــن  در  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم  ملی پوشــان   -
بــازی تدارکاتــی خــود قبــل از آغــاز رقابت هــای انتخابــی 

المپیــک برابــر لهســتان پیــروز شــدند.
صــدور  بــا  ووشــو  ملــی  تیــم  انتخابــی  رقابت هــای   -
کار در  مجــوز حضــور در اردوی تیــم ملــی بــرای ۲۰ ســاندا

کادمــی ملــی ووشــو بــه پایــان رســید. آ
کبــری، ســرمربی  - باشــگاه پیــکان، قــرارداد پیمــان ا
تیــم والیبــال ایــن باشــگاه را بــرای یــک فصــل دیگــر 

کــرد. تمدیــد 
وزنه بــرداری  المللــی  بیــن  داور  خــدادادی،  حســین   -
کشــورمان، سه شــنبه ۴ خردادمــاه در ســن ۴۳ ســالگی 

ــر ســکته قلبــی درگذشــت. ــر اث ب
- باشــگاه منچســتریونایتد در نظــر دارد بــرای جــذب 
زالتــان ابراهیمــووچ ۳۴ میلیــون پونــد بــه ایــن بازیکــن 

بپــردازد.
ــا حریــف ارمنســتانی  کــه ب - پــدر دختــر رزمــی کار ایرانــی 
کــرد و خبرســاز شــده اســت، بــا  خــود در قفــس مبــارزه 
دفــاع از تصمیــم خــود گفــت: مــن بــه مبــارزه دخترانــم در 

قفــس افتخــار می کنــم.
- مدیــر عامــل باشــگاه نفــت تهــران درخصــوص اینکــه 
گــذاری  وزارت نفــت بــه تغییــر نــام ایــن تیــم پــس از وا
گفــت: وزارت نفــت در  کنشــی خواهــد داشــت،  چــه وا

این بــاره دخالتــی نخواهــد داشــت.
گفــت:  کتورســازی تبریــز  - مدیــر عامــل تیــم فوتبــال ترا
می خواهیــم بــا پشــتوانه هوادارانمــان، فصــل بعــد جــام 

را بــه تبریــز بیاوریــم.

همگام با ورزش

دلیل غیبت آزمون از تیم ملی
مدیــر تیــم ملــی فوتبــال می گویــد ســردار آزمــون بــه 
کادر فنــی تیــم  دلیــل مســایل تحصیلــی و اداری از 
گرفتــه اســت. افشــین  ملــی اجــازه خــروج از اردو را 
از  آزمــون  ســردار  غیبــت  دالیــل  دربــاره  پیروانــی 
کــرد:  اردوی اخیــر تیــم ملــی فوتبــال ایــران اظهــار 
کادر  آزمــون بــه دلیــل مســایل تحصیلــی و اداری از 
ج  گرفــت و از اردو خــار فنــی تیــم ملــی فوتبــال اجــازه 
حــل  مشــکاتش  کــه  زمانــی  کــرد:  اضافــه  او  شــد. 
ایــران اضافــه  بــه اردوی تیــم ملــی فوتبــال  شــود، 
خواهــد شــد. اردوی تیــم ملــی فوتبــال ایــران از روز 
ســوم خردادمــاه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت آغــاز 
شــده اســت. ســردار در تمریــن عصــر ســه روز پیــش 

کــرد، امــا پــس از آن بــه مرخصــی رفــت. شــرکت 

دوجنسه ای در فوتسال بانوان 
نداریم

بــا  فوتبــال  فدراســیون  بانــوان  کمیتــه  رییــس 
و  فوتبــال  در  دوجنســه  افــراد  وجــود  ع  موضــو رد 
و  رســانه ها  بــا  کــه  کــرد  کیــد  تا بانــوان  فوتســال 
کــه بــدون دلیــل و مــدرک اقــدام بــه نشــر  افــرادی 
کــذب و بی ســند می کننــد، برخــورد  ایــن موضوعــات 
کــرد. الهــه عــرب عامــری، رییــس  قضایــی خواهنــد 
ع  کمیتــه بانــوان فدراســیون فوتبــال دربــاره موضــو
ــال  حضــور دوجنســه ها در تیم هــای فوتســال و فوتب
کــه اخیــرا بــه آن پرداختــه شــده اســت، افزود:  بانــوان 
مختلــف  مســابقات  در  جنســیت  تعییــن  قانــون 
ســال  از  بانــوان  زمینــه  در  ویــژه  بــه  و  بین المللــی 
کشــورها  همــه  بــه  دســتورالعمل  شــکل  بــه   1۳89
ابــاغ شــده و همــه فدراســیون ها بایــد مطابــق بــا آن 
ــال  ــیون فوتب ــد؛ فدراس ــام دهن ــود را انج ــات خ اقدام
ایــران نیــز بــا توجــه بــه وظیفــه ذاتــی خــود معاینــات 
فوتبالیســت  و  فوتسالیســت  بانــوان  کلیــه   پزشــکی 
کــرده و در صــورت نیــاز  را در تیم هــای ملــی تهیــه 
کــرد. وی افــزود:  بــه مراجــع ذی صــاح ارایــه خواهــد 
گــزارش  تهیــه  ع  موضــو موظفنــد  باشــگاه ها  کلیــه 
تعییــن جنســیت را از طریــق پزشــکان معتمــد تهیــه 
کننــد و پیــش از شــروع مســابقات لیگ هــای بانــوان 
کار طــی  کــه ایــن  بــه فدراســیون فوتبــال ارایــه دهنــد 
در  آن  مــدارک  و  شــده  انجــام  گذشــته  ســال های 
کمیتــه پزشــکی فدراســیون فوتبــال موجــود و قابــل 

ــت. ــه اس ارای

تفتیان ممنوع  المصاحبه شد
ع  دونــده 1۰۰ متــر ایــران از ســوی مربــی خــود ممنــو
 المصاحبــه شــد. حســن تفتیــان، دونــده 1۰۰ متــر و 
رقابت هــای  در  حضــور  بــرای  کــه  ایــران  المپیکــی 
world challenge   بــه هلنــد و جمهــوری چــک ســفر 
ع  المصاحبــه  کــرده اســت از طــرف مربــی خــود ممنــو
شــد. احمــد رمضــان زاده، مربــی تفتیــان بــرای ایجــاد 
او  بــه  از حاشیه ســازی  و جلوگیــری  بیشــتر  آرامــش 
اجــازه مصاحبــه نمی دهــد. تفتیــان در رقابت هــای 
جایــزه بــزرگ چــک بــا زمــان 1۰.۲5 در جایــگاه ســوم 
کــرد. تفتیــان  گرفــت و مــدال برنــز را از آن خــود  قــرار 
ج از ایــران  در نظــر دارد تــا المپیــک ۲۰16 ریــو در خــار
ع مــورد موافقــت  کنــد، امــا هنــوز ایــن موضــو تمریــن 
فدراســیون و مســئوالن قــرار نگرفتــه اســت. دونــده 
المپیــک  در  حضــور  بــرای  را  خــود  ایــران  متــر   1۰۰

آمــاده می کنــد.

 مریم طوسی با هزینه شخصی
 به دنبال رسیدن به المپیک 

هزینــه  بــا  بانــوان  ملــی  تیــم  ســرعتی  دونــده 
کــو  با بــه  المپیــک  ســهمیه  کســب  بــرای  شــخصی 
مــی رود. مریــم طوســی، دونــده ســرعتی تیــم ملــی 
ــهمیه  ــب س کس ــال  ــه دنب ــه ب ک ــوان  ــی بان دو و میدان
المپیــک در دوی ۲۰۰ متــر اســت، بــرای حضــور در 
 5 چهارشــنبه  آذربایجــان  بین المللــی  رقابت هــای 
خــرداد راهــی ایــن کشــور می شــود. بــا توجــه بــه اینکــه 
میدانــی  و  دو  فدراســیون  رییــس  کیهانــی،  مجیــد 
کــو آذربایجــان در  کــرده بــود مســابقه های با اعــام 
همیــن  بــه  نــدارد،  جایــی  فدراســیون  برنامه هــای 
ایــن  بــه  شــخصی  هزینــه  بــا  طوســی  مریــم  دلیــل 
ــنا در  ــا ایس ــو ب گفت وگ ــی در  ــا مــی رود. طوس رقابت ه
گفــت: فدراســیون، دو مســابقه برون مــرزی  این بــاره 
ترکیــه و قزاقســتان را بــرای مــا تــدارک دیده اســت. در 
ایــران هــم لیــگ و رقابت هــای جایــزه بــزرگ تهــران 
را داریــم. متاســفانه در ایــران رقیبــی وجــود نــدارد 
کســب ســهمیه المپیــک بــه رقابــت در  و مــن بــرای 
شــرایط خــوب نیــاز دارم. طوســی در ادامــه افــزود: 
ترکیــه و قزاقســتان رقابت هــای خوبــی هســتند، امــا 
کســب ســهمیه اســت و  پایــان مهلــت  بــه  نزدیــک 
ــذارم.  ــان بگ ــرای آن زم ــم را ب ــم شانس می نمی خواه
در دوی ســرعت احتیــاج بــه چندیــن مســابقه اســت 

گرفــت. تــا بتــوان ســهمیه 

کاری نمی توانم برای محرم 
انجام دهم

عبــداهلل ویســی ســرمربی جدیــد ســپاهان می گویــد: مــن 
کنــم بــا محــرم  قبــل از اینکــه بــا ســپاهان قــرارداد امضــا 
کــه چــه  کــردم و می توانیــد از خــودش بپرســید  صحبــت 
حرف هایــی بــه او زدم. امــا باتوجــه بــه اتفاقــات برنامــه 
کار از دســت  کــرد، دیگــر  کــه او  نــود و صحبت هایــی 
ج اســت. مــن دیگــر نمی توانــم نظــری بدهــم  مــن خــار
کــه بایــد دربــاره آینــده نویدکیــا  و ایــن باشــگاه اســت 
کــه  گفتــم  محــرم  بــه  مــن  می کنــد.  تصمیم گیــری 
ــد  ــت را ببن ــم، چمدان ــم نرفت ــپاهان ه ــه س ــر ب گ ــی ا حت
کــه  ــه اتفاق هایــی  ــا توجــه ب ــی ب ــا؛ ول ــه تیــم مــن بی و ب
کاری نمی توانــم انجــام بدهــم. مــن  افتــاده، واقعــا مــن 
نمی دانــم قبــل از ایــن چــه اتفاقــی بیــن او و مدیــران 
از  کار  حاضــر  حــال  در  ولــی  اســت،  افتــاده  ســپاهان 

ج شــده اســت. دســت مــن خــار

کوتاه از ورزش

ــل و  ــل نق ــه فص ــیدن ب ــا رس ــال ب ــر س ــد ه  مانن
سرویس ورزش
   هامون رشیدیان

انتقــاالت، بــازار شــایعات نیــز داغ می شــود. 
کــه همــه تیم هــا بــه  لیــگ شــانزدهم در حالــی آغــاز خواهــد شــد 
 خصــوص تیم هــای بــزرگ نــاکام ماننــد اســتقال و ســپاهان 
و حتــی پرســپولیس بــه دنبــال بهتریــن عملکــرد در ایــن بــازار 
گــزارش قصــد داریــم نگاهــی  هســتند. بــه همیــن بهانــه در ایــن 
داشــته باشــیم بــر بــازار داغ نقــل و انتقاالت فوتبــال ایران. بــا ما در 

این گزارش همراه باشید.
  صید بزرگ سپاهان

بــدون شــک مهم تریــن نقل و انتقــال این روزهای فوتبــال ایران 
کــه در یــک  حضــور عبــداهلل ویســی در ســپاهان اســت. ویســی 
فصــل موفــق و خاطره انگیــز توانســت بــا تیــم جــوان و بی ادعــای 
ــی زود تیــم  ــر شــود، خیل اســتقال خوزســتان قهرمــان لیــگ برت
قهرمــان را رهــا کــرد و بــه ســپاهان پرحاشــیه ایــن روزها پیوســت. 
 ســپاهانی ها امیــد دارنــد بــا جــذب ویســی ناکامــی فصــل قبــل 
را جبــران کننــد و بــار دیگــر در کــورس قهرمانــی فوتبــال ایــران قرار 

گیرند.
قا معلم در پیکان   آ

مجیــد جالــی کــه در دو فصــل گذشــته هدایــت ســایپا  را بر عهده 
داشــت در یــک کــوچ خودرویــی بــه تیــم تــازه صعود کــرده پیکان 
پیوســت. آقــا معلــم فوتبــال ایــران امیــدوار اســت بــا تیمــی جــوان 
کنــد. تجربــه اســتقال  فصلــی موفــق را در فوتبــال ایــران طــی 
خوزســتان به فوتبال ایران ثابت کرد خواســتن توانســتن اســت. 
آیــا جالــی می توانــد پیــکان را تبدیل به یک اســتقال خوزســتان 

جدیــد کند؟
  بیرانوند، ورژن قرمز

علیرضــا بیرانونــد ســرانجام پــس از کــش و قوس هــای فــراوان بــه 
تیــم محبــوب خود رســید و پرسپولیســی ها می توانند خوشــحال 
کــه دیگــر یــک دروازبــان شــش دانــگ تمام عیــار درون  باشــند 
دروازه دارنــد و از سوشــای شــلوار بــاب اســفنجی هــم خبــری 

ــازی  ــا درخشــش در ب ــد ب نخواهــد بــود. هــر چنــد همیــن بیرانون
پرســپولیس-نفت، داغ قهرمانــی فصــل قبــل را بــه دل قرمزهــا 
کــدام از طرفــداران قرمزپوشــان پایتخــت از  گذاشــت امــا هیــچ 

آمــدن او بــه پرســپولیس ناراحــت نیســت.
  بازگشت شجاع

کتورســازی کــه بــرای گذرانــدن خدمــت  مدافــع فصــل گذشــته ترا

ســربازی اش بــه ایــن تیــم رفتــه بــود، بــا پایــان قــراردادش بــه 
ســپاهان برمی گــردد. طبــق قانــون شــجاع خلیــل زاده نیم فصــل 
امــا او پیشــنهاد جــدی ای از  بــا ســپاهان قــرارداد دارد؛  دیگــر 
کــرده اســت. بــا ایــن حــال بــا اعــام نیــاز  پرســپولیس دریافــت 
عبــداهلل ویســی ایــن بازیکــن بایــد تــا پایــان مهلــت قــراردادش در 
ســپاهان بمانــد و بعــد از آن می توانــد تیــم جدیــدش را انتخــاب 

کنــد.
قای مؤدب در راه سایپا   آ

کشــورمان  حســین فرکــی، مربــی بــا اخــاق و مــؤدب فوتبــال 
جالــی ای  مجیــد  جــای  ســایپا  در  فرکــی  شــد.  ســایپا   مربــی 
کــه رابطــه چنــدان خوبــی بــا مدیــران ســایپا  گرفــت   را خواهــد 

نداشت. 
کــه ایــن دو در  نکتــه جالــب دربــاره فرکــی و جالــی ایــن اســت 
کارنامــه خــود هدایــت پــاس و فــوالد و البتــه قهرمانــی در فوتبــال 

ایــران را دارنــد.
 طارمی، یک قدم تا اللیگا

مهــدی طارمــی، آقــای گل بوشــهری فوتبــال ایــران ایــن روزهــا 
گرفتــه اســت. از تیــم  مــورد توجــه یــک باشــگاه اســپانیایی قــرار 
کنــون در صــدر جــدول لیــگ آتانته اســپانیا  لگانــس اســپانیا کــه ا
بــه ســر می بــرد، بــه عنــوان محتمل تریــن تیــم آینــده مهــدی 

ــد.  ــام می برن ــی ن طارم
گــر طارمــی بتوانــد بــه ایــن تیــم ملحــق شــود فصــل آینــده بایــد  ا
ــه  ــد البت ــه ص ک ــم  ــا باش ــال و بارس ــل رئ ــور او در مقاب ــر حض منتظ

بــرای همــه ایرانی هــا بســیار جــذاب و دلچســب خواهــد بــود.

کرد: کیمیای وطن بررسی 

نگاهی به بازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران

کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال ایــران حــاال ســخت درگیــر 
پیشــنهادات  امــا  اســت؛  ژاپــن  در  ملــی  تیــم  تمرینــات 
ایجــاد  او  بــرای  را  زیــادی  حواشــی  خارجــی  و  داخلــی 
ایرانــی  ســایت های  در  خبــری  گذشــته  روز  کرده انــد. 
گازتــا اســپورت ایتالیــا خبــر از  کــه روزنامــه  منتشــر شــد 

بــه  معــروف  ســعید  انتقــال 
داد.  کشــور  ایــن  »مودنــا«ی 
زردپوشــان مودنایــی دو ســال 
قهرمــان  اســت  پی درپــی 
ــن  ــوند و ای ــا می ش ــری آ ایتالی س
تیــم ســتاره هایی مثــل ارویــن 
ســاتکمپ،  لــوکاس  انگاپــت، 
برونــو رزنــده، پیانــو و بســیاری 
داده   جــای  خــود  در  را  دیگــر 
اســت. بعــد از قهرمانــی آن هــا 

ح  در فصــل اخیــر برونــو رزنــده، پاســور ایتالیایــی و مطــر
تیــم  ایــن  بــا  را  قــرارداد خــود  کــرد دیگــر  اعــام  مودنــا 
کــرد و بــرای فصــل بعــد در SESSI برزیل  تمدیــد نخواهــد 
تــوپ خواهــد زد. ایــن جدایــی قطعــی پاســور افســانه ای 

پاســور جدیــد  بــه دنبــال  را  برزیلی هــا مســئوالن مودنــا 
بــرای تیــم پرافتخــار فرســتاده اســت تــا ضمــن ادامــه رونــد 
قهرمانی هــای ایــن تیــم، پاســور جدیــد هــم بعــد تبلیغاتی 
پاســور قبــل را داشــته باشــد. از طرفــی دیگــر، باشــگاه های 
ترکیــه هــم مثــل همیشــه بــاز هــم پیشــنهادات زیــادی 
را بــرای معــروف دارنــد تــا ایــن پاســور ایرانــی 
مدیــران  کنــد.  بــازی  آن هــا  لیــگ  بــرای 
ــه ســتاره ارومیــه ای  ترکیــه ای عاقــه خاصــی ب
والیبــال ایــران دارنــد و قبــل از شــروع هــر فصــل 
پیشــنهادات مختلفــی را برای بازیکنــان ایرانی 
کــه ســعید معــروف در صــدر لیســت  می فرســتند 
آن هاســت. امــا بانــک ســرمایه و پیــکان هــم 
هســتند.  معــروف  ســعید  ایرانــی  مشــتریان 
لــوکاس ژیگالــدو و والریــو ورمیلیــو، دو پاســور 
گذشــته  خارجــی ایــن دو تیــم فینالیســت لیــگ 
کــه ورمیلیــو بــه آرژانتیــن رفــت و وضعیــت ژیگالــدو  بودنــد 
هــم هنــوز مشــخص نیســت. بــا ایــن حــال تیم هــای 
اصلــی  مشــتریان  از  هــم  گذشــته  لیــگ  فینالیســت 

می شــوند. محســوب  ملــی  تیــم  کاپیتــان 

معروف بر سر سه راهی ایران، ایتالیا و ترکیه
نایب قهرمــان پرتــاب دیســک المپیــک لنــدن بــا اشــاره 
ــود  ح می ش ــر ــی مط ــه دو و میدان ــه علی ک ــی  ــه انتقادات ب
را  خــدا  میدانــی  و  دو  روزهــای  ایــن  منتقــدان  گفــت: 
کــه بخواهــم  کرده انــد؛ امــا در حــدی نیســتند  فرامــوش 

جوابشــان را بدهــم. 
کــرد: هیچ کــس از مــن  احســان حــدادی خاطرنشــان 

در  حتــی  نــدارد.  مــدال  توقــع 
لنــدن هــم فکــر نمی کردنــد مــدال 
 ۲۰۰8 المپیــک  در  تنهــا  بگیــرم. 
پکــن از مــن توقــع مــدال داشــتند 
شــانس  ایــن  مصدومیــت  بــا   کــه 
کیــم قــول  بــه  دادم.  دســت  از   را 

در ورزش قهرمانــی هیــچ تضمینــی 
وجــود  صددرصــد  موفقیــت  بــرای 
کــه  گــر در ریــو مــدال بگیــرم  نــدارد. ا

خــدا را شــکر می کنــم. 
کــه معتقــدم از بیــت  مــن تمــام تاشــم را می کنــم؛ چــرا 
و  باشــم  پاســخگو  بایــد  و  شــده  هزینــه  برایــم  المــال 
کــه بــه یــاری خــدا در ریــو هــم نتیجــه خوبــی  امیــدوارم 

بگیــرم. 
آســیایی  بازی هــای  طــای  مــدال  ســه  دارنــده 

درخصــوص مــوج انتقــادات منتقــدان بــه وضعیــت دو و 
کــرد: مگــر نمی گوینــد چــرا برایــم هزینــه  میدانــی تصریــح 
می کننــد؛ شــما هــم مــدال المپیــک بیاوریــد؛ شــما هــم 
شــما  بگیریــد؛  آســیایی  بازی هــای  در  طــا  مــدال   ۳ 
هــم مــدال قهرمانــی جهــان بیاوریــد تــا برای تــان هزینــه 
کــه  ــی  ــر از مدال ــا ارزش ت کــرد: ب شــود. حــدادی تصریــح 
کشــورم  مــردم  دل  شــادی   می گیــرم 

است. 
 وقتــی بعــد از المپیــک آن شــکوه مــردم 
را در اســتقبال از مــن در فــرودگاه دیــدم 
یادمــان  شــد.  ســنگین تر  شــانه هایم 
باشــد بــه ایــن مــردم بدهکاریــم. وقتــی 
شــاد  دیدنــت  بــا  خیابــان  و  کوچــه  در 
اهتــزاز  بــرای  تــو  از  وقتــی  می شــوند، 
و  می کننــد  تشــکر  مملکتــت  پرچــم 
یعنــی  ایــن  گــرم،  دمــت  می گوینــد 
آیــا  مــردم.  بــه  دیــن  ســنگین  حــس  یعنــی  تعصــب، 

نیســت.  ارزش  بــا  این هــا 
منتقدنماهــا برونــد و خجالــت بکشــند. مــردم مــا آنقــدر 
یــاد  از  را  کــه حقیقت هــا  بــا شــعور هســتند  بــا فهــم و 

نبرنــد.

شــهرضایی  رزمــی کاران  از  تــن  ســه    
سرویس ورزش

اصغـر قلندری

رییــس  مناقــی،  محمدرضــا  بــا  همــراه 
هیئــت  عضــو  و  شــهرضا  رزمــی  ورزش هــای  هیئــت 
رییســه ورزش هــای رزمــی اســتان اصفهان، در شمشــین 
شــرکت  آســیا  قهرمانــی  اســپرت  اوــــ  مســابقات  دوره 
رقابت هــا  ایــن  برتــر  چهره هــای  جملــه  از  و  داشــتند 
ایــران نقــش  تیــم  کســب مقــام قهرمانــی  بودنــد و در 
قهرمــان  پورخانیــان،  مجیــد  مثــل  داشــتند؛  مهمــی 
کــی.  تا علی محمــد  و  حبیبــی  مهــدی  آســیا،   ۲۰15
محمدرضــا مناقــی، رییــس هیئــت ورزش هــای رزمــی 
اســت  ورزشــی  خــوب  ســوابق  دارای  کــه   شــهرضا 
و ســال ها در پســت های مختلــف هماننــد دبیــر هیئــت 
تکوانــدو، دبیــر هیئــت فوتبــال و رییــس هیئــت اســکیت 
جملــه  از  و  بــوده  ارزنــده ای  خدمــات  منشــأ  شــهرضا 
ــز  ــس روی می ــدو و تنی ــاخص تکوان ــان و داوران ش مربی
برگــزاری  بــا  ارتبــاط  در  می شــود،  محســوب  اســتان 
ششــمین دوره مســابقات اوـ اســپرت قهرمانــی آســیا در 
تیــم   1۰ حضــور  بــه  توجــه  بــا  بــود  معتقــد  اصفهــان، 
بــا  بــود  بهتــر  آســیایی،  مســابقات  ایــن  در  خارجــی 
ســایر  و  اســتان  وجوانــان  ورزش  کل  اداره  حمایــت 
مراســم  دارای  مســابقات  ایــن  ذی ربــط،  ارگان هــای 
اصفهــان  جهــان(  )نقــش  امــام  میــدان  در  افتتاحیــه 
کــه مهــد فرهنــگ وتمــدن ایــران اســامی اســت  می بــود 
تــا عظمــت و شــکوه مراســم افتتاحیــه در ذهــن و خاطــره 
ورزشــکاران شــرکت کننده آســیایی مانــدگار و جــاودان 

باقی بماند.
اصفهــان  اســپرت  ـ  او  انجمــن  داشــت:  اعتقــاد  وی   
آســیایی  مســابقات  روی  بــر  بیشــتری  تمرکــز  می بایــد 
می داشــت و در ایــن تمرکــز همزمــان از تعامــل بهتــری بــا 

می بــرد.  ســود  اســتان  رزمــی  ورزش هــای  هیئــت 
مــردم نکــردن  اســتقبال  بــا  ارتبــاط  در   مناقــی 
کل  اداره  ویــژه  بــه  عاقه منــدان،  و  ورزشــکاران 
اســپرت  ـ  او  مســابقات  از  اســتان  جوانــان  و  ورزش 

اصلــی  عامــل  تبلیغــات،  و  خبررســانی  ضعــف  گفــت: 
باالخــره  و  بــود  مســابقات  ایــن  از  نکــردن  اســتقبال 
اوـ  انجمــن  ناحیــه  از  ضعــف  نشــد  معلــوم  هــم 
جوانــان و  ورزش  کل  اداره  یــا  بــود  اصفهــان   اســپرت 

 استان.
گلپایگان: رییس هیئت ورزش های رزمی 

میزبانی اوـ اسپرت آسیایی، فرصت خوبی بود
ورزش هــای  هیئــت  رییــس  محســنی،  محســن 
درجــه  مربیــان  از  نیــز  گلپایــگان  شهرســتان  رزمــی 
بوکســینگ  کیــک  ســبک  در  رزمــی  ورزش هــای  یــک 
)W.K.A( اســت و بــا ســه تــن از بانــوان رزمــی کار بــه 
و  علیشــاهی  نرگــس  مصطفایــی،  فاطمــه  نام هــای 
مســابقات  در  مــدال آوران  از   - شــیخ وندی  فاطمــه 
رقابت هــا  ایــن  در   - برون مــرزی  و  کشــور  قهرمانــی 

بــود.  کــرده  پیــدا  حضــور 
اظهــار  وطــن  کیمیــای  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  وی 
کــه  گلپایــگان رزمــی کاران بســیاری هســتند  داشــت: در 
ــه  ــئوالن ب ــدادن مس ــا ن ــات و به ــود امکان کمب ــل  ــه دلی ب
آن هــا، از ورزش هــای رزمــی دلــزده و دلســرد شــده اند.
مســابقات  دوره  ششــمین  برگــزاری  بــا  رابطــه  در  وی    
بایــد  گفــت:  اصفهــان  در  آســیا  قهرمانــی  اســپرت  ـ  او 
و  بهتــر  تمهیــدات  اســتانی  ورزش  مســئوالن  ســوی  از 
تــا هــم  ارایــه می شــد  ایــن مســابقات  بــرای  بیشــتری 
در شــأن ایــران و هــم در خــور نــام پــر آوازه اصفهــان - 
ایــران اســامی  - باشــد.  پایتخــت فرهنــگ و تمــدن 
کــه  افتــد  مــی  اتفــاق  نــدرت  بــه  افــزود:  محســنی 
میزبانــی مســابقاتی بــه ایــن مهمــی را بــرای اصفهــان 
 گرفــت و بایــد از ایــن فرصــت طایــی بیشــترین بهــره 

را می بردیم. 
بــا  آینــده  در  کــرد  امیــدواری  اظهــار  پایــان  در  وی 
و  بیشــتر  اســتقبال  شــاهد  بهتــری  برنامه ریزی هــای 
مناســب تری از ســوی ورزشــکاران، مــردم ورزش دوســت 

باشــیم. ویــژه مســئوالن  بــه  و 

در رقابت های اوــ اسپرت قهرمانی آسیا:
رزمی کاران شهرضا خوش درخشیدند

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کرده اند منتقدان دو و میدانی خدا را فراموش 

هئیت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی نوبت اول 

جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه نوبــت اول شــرکت تعاونــی خبــازان اصفهــان 
وز یکشــنبه مــورخ 95/04/06در محــل دفتر شــرکت  و حومــه رأس ســاعت 9 صبــح ر

به آدرس 
میــدان جمهــوری اســامی خیابــان امــام خمینــی)ره( نبــش کوچــه اســتوار پــاک 3 
د بــا در دســت داشــتن  تشــکیل مــی گــردد. لــذا از کلیــه اعضــاء دعــوت مــی شــو
ر در محــل مذکــور حضــور بــه هــم  کارت و یــا دفترچــه عضویــت رأس ســاعت مقــر

د را کتبــًا معرفــی نماییــد. رســانید و یــا وکیــل / نماینــده خــو
* ضمنــا بــه اطــاع مــی رســاند کــه بــه موجــب مــاده 18 آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل 
شــخص  هــر  و  رأی   3 حداکثــر  عضــو  هــر  وکالتــی  آراء  تعــداد  عمومــی،  مجامــع 
د و اعضــای متقاضــی اعطــای نمایندگــی،  غیرعضــو تنهــا یــک رأی خواهــد بــو
یــخ 1395/04/05 در محــل  تــا تار د حداکثــر  بــه همــراه نماینــده خــو می بایســت 
د بــه  و شــرکت تعاونــی حاضــر تــا پــس از احــراز هویــت و تاییــد وکالــت، برگــه ور

یافــت دارنــد. مجمــع  را در
* دستور جلسه:

رسان.  رس باز - گزارش هیئت مدیره و باز
- طــرح و تصویــب صورتهــای مالــی منتهــی بــه ســال 1394/12/30 و نحــوه تقســیم 

دجــه ســال جــاری شــرکت.  د ویــژه و بو ســو
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی. 

رسان.  رس / باز - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هئیت مدیره و باز
- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی. 

مــاده )2(  بــه موجــب  رســی  باز و  هئیــت مدیــره  * داوطلبــان تصــدی ســمتهای 
دســتور العمــل نحــوه نظــارت بــر انتخابــات تعاونیهــا موظفنــد حداکثــر ظــرف یــک 
هفتــه از انتشــار دعــوت فــرم داوطلبــی را تکمیــل و تحویــل دفتــر تعاونــی نماینــد.
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اخطار اجرائی
2-سیف  خدایی  خانوادگی:1-حمید  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  نسب  هاشمی  اله  نعمت   -3 صفری  اله 
مشخصات محکوم له: نام: حسین به وکالت امیر جاللی نام خانوادگی: خجسته 
نیکبخت،  خ  وکیل  نشانی  اقامت:  محل  نشانی  راننده  شغل:  د  محمو پدر:  نام 

ساختمان اداری نیکبخت، طبقه 5، واحد 220
 محکوم به:

یخ 93/7/2 حوزه 28شورای حل اختالف شهرستان  به موجب رای شماره 494 تار
شعبه   94/5/31 یخ  تار  9409970350300666 شماره  رای  موجب  به   ( اصفهان  
سوم دادگاه عمومی حقوقی( که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
یال بابت اصل دین و  محکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ر
ینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  یال هز پرداخت مبلغ 150/000 ر
یخ تقدیم دادخواست 92/8/5 در حق خواهان و نیم عشر در  و تاخیر تادیه از تار

حق صندوق دولت
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
الف دفتر شعبه 28 مجتمع  نماید.شماره: 5736 / م  یحا اعالم  ندارد، صر مالی 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

عباسعلی  پدر:  نام  شیاسی  خانوادگی:  نام  احمد  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام  یم  مر نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
خمینی،  امام  خ  اقامت:اصفهان،  محل  نشانی  دادور  پدر:  نام  براتی  خانوادگی: 

ایستگاه فتوت، کوی دانش، بن بست آفتاب 57، پ 477
یخ 94/11/5 حوزه  قضائی شورای حل   محکوم به:به موجب رای شماره 1107 تار

اختالف شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است. 
معوقه  نفقه  بابت  یال  ر  37/190/000 مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  محکوم 
یال  یخ 93/10/1 لغایت 94/8/30 به انضمام ماهیانه مبلغ 3/450/000 ر وجه ازتار ز
ینه دادرسی به مبلغ صد  یخ 94/9/1 لغایت اجرای حکم و هز بابت نفقه آتی از تار
یال در حق خواهان  ر میلیون  مبلغ یک  به  ینه کارشناسی  و هز یال  ر هزار  و هفتاد 

محکوم و اعالم می نماید نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
وز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  علیه مکلف است ظرف مدت ده ر
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند،  د  از آن میسر باشد و در صورتی که خو به 
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.شماره: 4722 / م الف دفتر شعبه 19 مجتمع  اگر مالی ندارد، صر

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 940966 بنا به درخواست محمد خضری به طرفیت  نظر به اینکه در پر
نظر  تجدید  به  امر  ارجاع  به  توجه  با  مطالبه  موضوع  با  نهوجی  باقری  اله  حجت 
خواهی خواهان، لذا بدین و سیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می 
ویت تجدید نظرخواهی حاضر شده  وز جهت ر باشند اخطار می گردد ظرف ده ر
مجتمع  آتشگاه،  خیابان  اصفهان،  نمایید:  مراجعه  ذیل  آدرس  به  نظر،  اعالم  و 
الف مدیر دفترشعبه  شماره2 شوراهای حل اختالف اصفهان. شماره:4367/م 

33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

علی  آقای  وکالت  با  کاظمی  جواد  خواهان   230/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است،  زاده  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول تائبی تقدیم نمو شیر
وز...... مورخ 95/4/6 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده  وقت رسیدگی برای ر
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 4344/ م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

علی  آقای  وکالت  با  یار  تقی  جواد  خواهان   245/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
به  یال  ر میلیون  سه  و  وبیست  صد  مبلغ  مطالبه   بر  مبنی  درخواستی  زاده   شیر
مورخ   .... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  یار  تقی  سعید  طرفیت 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   10/30 ساعت   95/6/4
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و  اصفهان 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
د.شماره: 4364/ م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

علی  آقای  وکالت  با  یار  تقی  جواد  خواهان   234/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یداله  زند  فر یار  تقی  سعید  طرفیت  به  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زاده  شیر
وز یکشنبه مورخ 95/4/6 ساعت 12/30  ده است، وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 
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 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 4360/ م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

علی  آقای  وکالت  با  یار  تقی  جواد  خواهان   235/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یداله  زند  فر یار  تقی  سعید  طرفیت  به  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زاده  شیر
 12 ساعت   95/4/6 مورخ  یکشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم 
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 
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 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

د.شماره: 4361/ م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو
حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یار  تقی  جواد  خواهان   246/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  یار  تقی  به طرفیت سعید  یال  ر میلیون  و سه  و بیست  مبلغ صد  بر مطالبه 
ده است، وقت رسیدگی مورخ 95/4/6 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است.  نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

شماره: 4363/ م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  صناعی  رضا  حمید  خواهان   950209 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی صناعی، پیمان شفیع زاده، بلقیس دیلمی تقدیم 
وز .... مورخ 95/4/6 ساعت 10 صبح تعیین  ده است، وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
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 شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 4341/ م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

نفیسه  وکالت  با  حقیقی  بهنام  ویا  ر خواهان   950202 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رنانی  ذاد  خاک  )مهدی(  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  مستقل 
وز .....  مورخ 95/4/2 ساعت 11/30  ده است، وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 4342/ م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

زاده  ونده کالسه 229/95 خواهان جواد تقی یار با وکالت علی شیر در خصوص پر
وقت  است،  ده  نمو تقدیم  یار  تقی  سعید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
وز ....  مورخ 95/4/6 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با  رسیدگی برای ر
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

شماره: 4343/ م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 226/95 خواهان مجید کدخدایی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده است، وقت رسیدگی  بر مطالبه به طرفیت محمد علی هنرمند جهری تقدیم نمو
وز ..... مورخ 95/4/5 ساعت 9:00 صبح تعیین گردیده است. با توجه به  برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 4092/ م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  وکالت  با  بکرانی  جمال  خواهان   244/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
به طرفیت مهدی  بر مطالبه چک  و خانم خدا رحمی دادخواستی مبنی  محمدیان 
سه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  خیراله  زند  فر چرمهینی  یوسفی 
مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   8/15 ساعت   95/4/8 مورخ  شنبه 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و  اصفهان 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
م   /4357 د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آقای  وکالت  با  معینی  ونده کالسه 243/95 خواهان محمد رضا  پر در خصوص 
به  رسید  فقره  یک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زاده  محدب  خانم  و  محمدیان 
ده است، وقت رسیدگی برای  زند قاسم تقدیم نمو طرفیت اکبر کرمیان نوگورانی فر
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  ظهر    12 ساعت   95/4/8 مورخ  شنبه  سه  وز   ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 4356/  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 969/94خواهان سید صالح متولی زاده دادخواستی  در خصوص پر
برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  زارع  جهانگیر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
وز .... مورخه 95/4/9 ساعت 4 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان جراید منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی  بو
پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب،  اول  سجاد،  خیابان  در   واقع  شعبه  این  به 
جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
4102/ م الف مدیر دفتر شعبه 22مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 968/94خواهان سید صالح متولی زاده دادخواستی  در خصوص پر

ده است، وقت رسیدگی برای  مبنی بر مطالبه به طرفیت ذوالفقار رئیسی تقدیم نمو
وز ...... مورخه 95/4/9 ساعت 3/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر خوانده قبل  المکان بو
وی مدرسه  وبر از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در  خیابان سجاد، اول ارباب، ر
نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل 
نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   22 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /4101 د.شماره:  شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 1212/94خواهان حسین جنگجو دادخواستی مبنی  در خصوص پر
و پراید و مطالبه ی اجرت المثل به  در بر الزام به انتقال و استرداد یک دستگاه خو
ده و وقت رسیدگی برای  طرفیت آقای محمد فرخوند و آقای اکبر کیانی تقدیم نمو
وز سه شنبه مورخ 95/5/5 ساعت 16:00 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان ،مستندا به ماده 73 قانون  مجهول المکان بو
آئین دادرسی مدنی در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان  وبر در  خیابان سجاد، اول خیابان  ارباب، ر
صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  18مراجعه 
حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد . شماره: 4373/ م الف مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
قای حسن جمالی  گهی ابالغ به آ آ

به  امانت نسبت  اتهام خیانت در  زند ..... به  اینکه آقای حسن جمالی فر نظر به 
از   ..... زند  فر افتخاری  ابوطالب  آقای  شکایت  حسب   332643 شماره  به  چک 
یه   ونده کالسه 499/133 تحت تعقیب است و ابالغ احضار طرف این دادسرا در پر
دن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  به واسطه معلوم نبو
به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   174
دادسرای  دادیاری  شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده 
صورت  در  د،  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگوئی  جهت  اصفهان  عمومی 
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  عدم حضور پس از یکماه از تار
و  عمومی  دادسرای  سه  شماره  مجتمع  دادیاری   40 شعبه  الف  م   /4407 شماره: 

انقالب اصفهان
گهی احضار آ

ونده: 9509980365600080 شماره  شماره ابالغیه: 9510100354500754 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/13  بایگانی شعبه: 950138 تار

دائر  سلطانی  علی  آقای  علیه  شکایتی  وانانی  اسدی  سجاد  شاکی  اینکه  به  نظر 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین در دادگاه های عمومی شهرستان  بر 
شهر  دو  کیفری  دادگاه   119 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  شده  مطرح  اصفهان 
اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
کالسه  به  و  ارجاع   222 اتاق   2 طبقه  اصفهان،  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 95/4/13 مورخ  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  دو   119 ک   950138 بایگانی 
می  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  و  است.  شده  تعیین  نیم  و  هشت  ساعت 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی  قانون  به استناد ماده 174  باشد 
د و از متهم دعوت می گردد  وزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شو از ر
یه ابالغ  د و در صورت عدم حضور احضار ر حاضر شو جهت رسیدگی در وقت مقر
د/ شماره: 4768/ م الف  شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 اصفهان/ نامداری
گهی احضار آ

ونده: 9209980358001616 شماره  پر ابالغیه: 9510100370200955 شماره  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/13  بایگانی شعبه: 940767 تار

امیر  زندش  فر از  والیت  به  لطفعلی  زند  فر پویاوند  د  محمو آقای  اینکه  به  نظر 
محسن  به  وف  معر بابائی  حمزه  آقای  علیه  شکایتی  د  محمو زند  فر پویاوند 
ده است که  لواط به عنف مطرح نمو و  ربائی  زند محمد مبنی مشارکت در آدم  فر
برای  رسیدگی  وقت  و  ثبت  دادگاه  این   950077 و   940767 کالسه  به  آن  ونده  پر
متهم مجهول  اینکه  به  نظر  تعیین شده است  10 صبح  وز 1395/06/06 ساعت  ر
یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   344 ماده  حسب  لذا  باشد  می  المکان 
از متهم  و  وزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می گردد  از ر نوبت در یکی 
در  و  د  شو حاضر  ر  مقر وقت  در  رسیدگی  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور 
یه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ  صورت عدم حضور احضار
د.شماره: 4408/ م الف دفتر شعبه سوم کیفری یک اصفهان – جواد  خواهد نمو

 اسدی 
گهی ابالغ آ

ونده: 9409980358000397 شماره  شماره ابالغیه: 9510100352900730 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/13   بایگانی شعبه: 950073 تار

شاکی آقای علیرضا یزدان پناه شکایتی به طرفیت متهم راشن جمالی با موضوع 
اصفهان  شهرستان   شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مهر  یا  امضاء  جعل 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهراصفهان )103 جزایی  نمو
سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
 9409980358000397 کالسه  به  و  ارجاع   337 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/22 و ساعت 08:30 تعیین شده است. 
دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  تجویز  به  و  متهم  دن  بو المکان  مجهول  علت  به 
نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
آگهی  نشر  از  پس  نامبرده  متهم  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
وقت  در  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره:4406/ م الف منشی دادگاه کیفری  مقر
نصر مهدی   - سابق(  جزایی   103( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   103  شعبه 

 اصفهانی
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

با  اصفهانی  نیلوفری  فاطمه  246/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
طوفان  طرفیت  به  چک  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  مستقل  نفیسه  وکالت 
مورخ  چهارشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو تقدیم  اترآباد  رضائی 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  ظهر   12 ساعت   95/4/23
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو
در   واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مدنی 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و  اصفهان 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده   تلقی  قانونی  ابالغ  رسیدگی 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   12 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /4358 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 137/95خواهان محسن خیرخواه دادخواستی مبنی  در خصوص پر
وز ..... مورخ  ده و وقت رسیدگی برای ر یا امیری تقدیم نمو بر:  مطالبه به طرفیت ثر
المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  گردیده  تعیین  عصر   5 ساعت   95/4/21
دن خوانده حسب تقاضای خواهان ،مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی  بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مراتب در جراید منتشر  مدنی 
وی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان  وبر در  خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، ر
صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 
عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  15مراجعه 
حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
الف مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل  شد .شماره: 4751/ م 

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 136/95خواهان محسن خیرخواه دادخواستی مبنی  در خصوص پر
وز .....  ده و وقت رسیدگی برای ر بر مطالبه به طرفیت محسن توکلی تقدیم نمو
مورخ 95/4/21 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول 
آئین  قانون  به ماده 73  دن خوانده حسب تقاضای خواهان ،مستندا  المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
ساختمان  جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب،  اول  سجاد،  خیابان  در   واقع 
صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  15مراجعه 
حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   15 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /4750 .شماره:  شد 

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

رضا  آقای  وکالت  با  پور  ثابت  رضا  2/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  الوانی  محسن  آقای  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  دانشور 
 9:00 ساعت   95/4/20 مورخ  یکشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت  است،  ده  نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 
به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان 
امام  مسجد  وی  وبر ر وزی،  پیر راه  چهار بعداز  شرقی،  بهشت  هشت  خ  نشانی 
101شورای  شعبه   - اصفهان   اختالف  حل  شورای    3 شماره  مجتمع  )ع(،  علی 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
شهرستان  سه  شماره  مجتمع   101 شعبه  دفتر  الف   م   /5740 د.شماره:  شو  می 

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

رضا  آقای  وکالت  با  پور  ثابت  رضا  95-2خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
هزار  پانصد  و  میلیون  هفت  و  هشتاد  مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  دانشور 
وکیل  الوکاله  حق  دادرسی  خسارات  مطلق  انضمام  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر
وقت  است،  ده  نمو تقدیم  الوانی  محمد  آقای  طرفیت  به  تادیه  تاخیر  خسارات  و 
وز یکشنبه مورخ 95/4/20 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده با  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان اول هشت  تا خوانده قبل  منتشر، 
وی مسجد امام علی )ع( شورای حل اختالف اصفهان شعبه  وبر بهشت شرقی،  ر
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   102
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
اختالف  حل  شورای  سه  شماره  مجتمع   102 شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /5737

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  وندی  عیدی  اله  ولی  94-2021خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است،  مبنی بر الزام به طرفیت خانم آرام نجیمی و آقای علی انصاری تقدیم نمو
وز .... مورخه 95/4/15 ساعت 10 تعیین گردیده با توجه به  وقت رسیدگی برای ر
منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
اول خیابان  واقع در  خیابان سجاد،  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  خوانده قبل 
پستی  کد   ،57 پالک  صبا،   ساختمان  جنب  پور،  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر ارباب، 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 6شورای حل اختالف 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
 شماره: 5789/ م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف

 اصفهان
گهی احضار متهم آ

 9409983654901102  : ونده  پر شماره   9510463654900002 خواست:  در  شماره 
ونده  شماره بایگانی شعبه : 941331 تاریخ تنظیم : 1395/02/26 نظر به اینکه در پر
زند قاسمعلی به اتهام خیانت در  کالسه 941331 د 3 ف متهم ابوالفضل طالبی فر
امانت نسبت به یک دستگاه وانت نیسان مدل 1362 به شماره انتظامی ایران 4823 
المکان  زند اسفند یار مجهول  د 848 موضوع شکایت حسین اسدی اجگردی فر
اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
وزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ  نوبت در یکی از ر
د در شعبه  می گردد در تاریخ 95/3/31 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی به اتهام خو
د دفاع نماید در  سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خو
د آگهی  یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خو صورت عدم حضور 
فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. محمد حسین 

حیدری – دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 
گهی حصروراثت رونوشت آ

دادخواست  شرح  به   8 شماره  شناسنامه  دارای  مبارکه   رمضانی  غالمعلی  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   98/95 کالسه  به 
 95/2/13 تاریخ  در   15 بشناسنامه  رمضانی   علیرضا  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
نسبت  حاجی  زند  فر  1319/11/2 ت  ت   8 ش  ش  مبارکه  رمضانی  غالمعلی   -1 به 
زند رمضانعلی نسبت مادر   پدر  2- کلثوم رمضانی ش ش 1 ت ت . 1329/1/1 فر
زند   3- فاطمه رمضانی مبارکه ش ش 5490296410 ت ت 1394/12/22 نسبت فر
زند صفر علی نسبت همسر  4- زهره محمدی مبارکه  ش ش 19 ت ت 1362/4/5 فر
زند 6-  5- زهرا رمضانی مبارکه  ش ش 5490180511 ت ت 1385/8/20 نسبت فر
زند ساکن  زینب  رمضانی مبارکه  ش ش 5490235179 ت ت 1390/6/23 نسبت فر
را درسه  نوبت  وستای مبارکه . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور ر
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 
ون  واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 48/م الف رئیس شعبه حل اختالف کر

ون( ) بخش کر
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پاسخ جدول شماره 14 متقاطع

 ارتباط داروهای سرماخوردگی
لزایمر  با آ

از  یکــی  کــه  می دهــد  نشــان  اخیــر  تحقیقــات 
بــه  موســوم  ســرماخوردگی  داروهــای  خانــواده 
»آنتی کلونرژیــک« ممکــن اســت منجــر بــه اختــال 
کیمیــای  گــزارش  شــناختی و زوال عقــل شــود. بــه 
از  گروهــی  اخیــر،  تحقیقــات  نتایــج  طبــق  وطــن، 
فشــار  قلبــی،  بیماری هــای  درمــان  در  کــه  داروهــا 
خــون بــاال، افســردگی، حساســیت ها و ســرماخوردگی 
دنبــال  بــه  را  عوارضــی  می شــود،  اســتفاده 
می شــود.  شــناختی  اختــال  بــه  منجــر  کــه  دارد 
طبیعــی  عملکــرد  از  »آنتی کلونرژیــک«  داروهــای 
کولیــن«  »اســتیل  عصبــی  انتقال دهنده هــای 
جلوگیــری می کننــد و از ایــن رو قادرنــد تــا حــد شــایان 
ماحظــه ای عایــم بیماری هــای مجــاری ادراری، 
دهنــد. کاهــش  را  روده ای  معــده ای-  و  تنفســی 

محققــان مرکــز بیمــاری آلزایمــر »ایندیانــا« واقــع در 
مطالعــه  بــا  »ایندیانــا«  دانشــگاه  پزشــکی  مدرســه 
ــن  ــا میانگی ــر ب ــده از ۴۵۱ نف ــه ش گرفت ــزی  ــکن مغ اس
ســنی ۷۵ ســال و ارتبــاط آن بــا نتایــج بــه دســت آمــده 
از آزمایش هــای عملکردهــای شــناختی، توانســتند 
شناســایی  را  »آنتی کلونرژیــک«  داروهــای  اثــرات 
کننــد. حــدود ۶۰ نفــر از افــراد شــرکت کننده در طــول 
مــدت تحقیــق، حداقــل یــک مــاه از ایــن دارو مصرف 
زوال  از  عامتــی  هیچ گونــه  البتــه  و  بودنــد  کــرده 
شــرکت کنندگان  از  کــدام  هیــچ  در  آلزایمــر  یــا  عقــل 
کــه از  مشــاهده نشــد. محققــان دریافتنــد در افــرادی 
ایــن داروهــا اســتفاده می کننــد، ضخامــت و حجــم 
کــه مرتبــط بــه عملکــرد شــناختی  مغــز در مناطقــی 
می یابــد.  کاهــش  توجهــی  جالــب  طــور  بــه  اســت، 
از  مناطقــی  در  گلوکــز  پــردازش  میــزان  همچنیــن 
گروهــی  کــه مرتبــط بــا شــروع آلزایمــر بــود، در  مغــز 
کــرده بودنــد، مشــاهده   کــه از ایــن داروهــا مصــرف 

شد.
کــه  کرده انــد  اعــام  محققــان  ایــن،  وجــود  بــا  امــا 
مزایــای ایــن قبیــل داروهــا بــه مراتــب از ضررهــای آن 
ــتر  ــر بیش ــناختی و آلزایم ــکات ش ــروز مش ــال ب و احتم

ــن ــت. ویرل اس

فواید مصرف   لیموترش  با غذا 
می دهــد  نشــان  دانشــمندان  جدیــد  مطالعــات 
در  مهمــی   نقــش  غــذا  همــراه  لیموتــرش  مصــرف 

دارد. کم خونــی  درمــان 
و  درمانــی  خواصــی  از  گنجینــه ای  لیموتــرش 
می دهــد  ارتقــا  را  ســامتی  کــه  اســت  غذایــی 
دور  مــا  از  را  ناخوشــی ها  از  بســیاری   و 

می کند. 
فوایدمصرفلیموترشباغذا:

کم خونی   1 - جذب آهن و  درمان 
گردش خون در بدن کمک به افزایش   - 2

ای  مــاده  کــه  تــرش  لیمــو  آب  3-همچنیــن 
خنک کننــده )ســردکننده( اســت باعــث از بیــن بــردن 
دیفتــری،  ماننــد  بیماری هایــی  میکــروب  ســموم 
ک  خطرنــا و  مهلــک  امــراض  بعضــی  و  حصبــه 
می شــود؛ ترشــح صفــرا را افزایــش می دهــد و در رفــع 
کــه در  کوچکــی  یرقــان)زردی( و دفــع ســنگ های 
گیــر می کننــد، موثــر اســت و ضــروری  مجــاری ادرار 
تمــام وعده هــای غذایــی مصــرف شــود.  اســت در 
لیمــو تــرش یــک مــاده تقویت کننــده زیبایــی اســت و 
باعــث افزایــش ســامتی، طراوت، شــادابی، جوانی و 
گــر همــراه بــا غــذا  نیــروی حیــات می شــود. ایــن مــاده ا
مصــرف شــود، ســرعت جــذب مــواد غذایــی را در بدن 
 افزایــش می دهــد و چربی هــای اطــرف دریچــه قلــب 

را نیز از بین می برد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گوناگون 

 پارچه های 2 میلیارد ریالی 
قاچاق به بازار نرسید 

پارچــه  محمولــه  حامــل  خــودروی  دســتگاه  یــک   
توســط  ریــال  ارزش2میلیــارد  بــه  قاچــاق  خارجــی 
کاال و ارز پلیــس  گاهــان اداره مبــارزه بــا قاچــاق  کارآ
گاهــی اســتان اصفهــان شناســایی و توقیــف شــد.  آ
گاهــی  آ پلیــس  رییــس  خســروی،  ســتار  ســرهنگ 
خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اســتان 
قاچــاق  بــا  مبــارزه  اداره  گاهــان  کارآ گفــت:  پلیــس 
گشــت زنی در ســطح شــهر  کاال و ارز ایــن پلیــس حیــن 
اصفهــان بــه یــک دســتگاه خــودروی وانــت نیســان 
حامــل بــار پارچــه مشــکوک شــدند و آن را متوقــف 

کردنــد. 
گرفتــه مشــخص  وی افــزود: در بررســی های صــورت 
کــه ایــن خــودرو حامــل 48 عــدل پارچــه خارجــی  شــد 
گمرکــی  کــه همگــی آن هــا فاقــد مــدارک مثبتــه  اســت 
کــه در  کشــور شــدند  بــوده و بــه صــورت قاچــاق وارد 
ایــن زمینــه خــودرو توقیــف و راننــده آن نیــز دســتگیر 

شــد. 
عنــوان داشــت: در تحقیقــات  مقــام مســئول  ایــن 
گرفتــه مشــخص شــد ایــن خــودرو محمولــه  صــورت 
ــاری در یکــی از شهرســتان های اســتان  خــود را از انب
کــه مامــوران بــه محــل اعــزام و بــا  کــرده  بارگیــری 
کــه  کردنــد  هماهنگــی مقــام قضایــی آن را بازرســی 
خارجــی  پارچــه  عــدل  هفــت  عملیــات،  ایــن  طــی 

کشــف و توقیــف شــد.  قاچــاق دیگــر نیــز 
کشــف شــده  کریمــی، ارزش محموله هــای  ســرهنگ 
کــرد و اظهــار داشــت: در  را 2 میلیــارد ریــال عنــوان 
ایــن زمینــه دو نفــر دســتگیر و محمولــه قاچــاق نیــز 
بــه ســازمان فــروش امــوال تملیکــی اســتان تحویــل 

داده شــد.

 تصادفات جاده ای در اصفهان
 3 كشته برجای گذاشت 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  اســتان از وقــوع ســه 
ســاعت   24 طــی  اصفهــان  جاده هــای  در  فوتــی  تصــادف 

گذشــته و جــان باختــن 3 نفــر خبــر داد. 
ــا خبرنــگار پایــگاه  گفت و گــو ب کریمــی در  ســرهنگ جهانگیــر 
گفت:ســاعت 2 و 30 دقیقــه بعــداز ظهــر روز  خبــری پلیــس 
گذشــته، یــک دســتگاه ســواری رنــو بــه علــت تجــاوز بــه چــپ 
»ســامان-تیران«  محــور  در  هیونــدای  کامیونــت  یــک  بــا 

ــو در دم جــان باخــت.  ــه راننــده ســواری رن ک ــرد  ک برخــورد 
کــه در محــور »ابوزیــد«  وی ادامــه داد: در حادثــه ای دیگــر 
ــدم  ــت ع ــه عل ــکان ب ــواری پی ــتگاه س ــک دس ــاد ی ــاق افت اتف
کــه راننــده 78 ســاله آن فــوت  توجــه بــه جلــو واژگــون شــد 

کــرد. 
کریمــی  بیــان داشــت: همچنیــن در محــور »ســه  ســرهنگ 
راهــی ســد چــادگان بــه آبادچــی« یــک دســتگاه ســواری پــژو 
کــه  کــرد  بــه علــت تجــاوز بــه چــپ بــا یــک موتورســوار برخــورد 

کــب موتورســیکلت جــان باخــت.  متاســفانه را
اســتان  انتظامــی   فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
کــرد:  توصیــه  راننــدگان  بــه  پایــان  در  اصفهــان 
قوانیــن  کامــل  رعایــت  و  مطمئنــه  ســرعت   بــا 
و  خســتگی  احســاس  کــه  مواقعــی  و  کنیــد  رانندگــی 
کنیــد  و  توقــف  امــن  مکانــی  در  داشــتید،  آلودگــی  خــواب 
مســیر ادامــه  بــه  خســتگی  رفــع  و  اســتراحت  از   پــس 

 بپردازید. 

 شرط جالب 
برای بخشش قاتل فرزند

کــه بــه شیشــه اعتیــاد  پســر 26ســاله ای به نــام رامیــن 
داشــت، مرتکــب جنایــت شــد.

بــرادر مقتــول در نخســتین تحقیقــات بــه مامــوران 
اعتیــاد  تــرک  کمــپ  مدیــر  بــرادرم  و  مــن  گفــت: 
خواســت  مــا  از  رامیــن  پــدر  گذشــته  روز  هســتیم؛ 
تــرک را  اعتیــادش  تــا  ببریــم  کمــپ  بــه  را   پســرش 

کند.  
بــه همیــن خاطــر مــن و امیــر بــرای انتقــال رامیــن 
بــا چاقــو بــه طــرف  بــه خانــه آن هــا رفتیــم؛ امــا او 
کــرد و بــرادرم را بــا ضربــات مرگبــار از پــا  مــا حملــه 
کــه  گریخــت. در حالــی  درآورد. مــرا هــم زخمــی  کــرد و 
تــاش بــرای دســتگیری متهــم به قتــل فــراری ادامــه 
ــد روز رامیــن خــود  گذشــت چن ــا   داشــت، ســرانجام ب

کرد. را تسلیم پلیس 
کمــه رامیــن در شــعبه هفتــم دادگاه  در جریــان محا
وقتــی  مقتــول  مــادر  تهــران،  اســتان  یــک  کیفــری 
پشــیمانی متهــم بــه قتــل را دیــد بــه قاضــی گفت: من 
گــر  می خواهــم رضایــت بدهــم؛ امــا یــک شــرط دارم. ا
کنــد، او را خواهــم بخشــید  رامیــن اعتیــادش را تــرک 

و از قصــاص می گــذرم.

حوادث

گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی  شــهرداری و  بــه 
شــورای اســامی  شــهر شــهرضا، جشــن بــزرگ خورشــید پنهــان بــه 
مناســبت نیمــه شــعبان و میــاد امــام زمانـ  حضــرت مهدی)عج(  
از  تعــدادی  همــکاری  و  شــهرضا  شــهرداری  محوریــت  بــا  ـ  

دســتگاه ها و ســازمان های دولتــی برگــزار شــد.
گفــت:  معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری در ایــن خصــوص 
ــه  ــان ب ــید پنه ــزرگ خورش ــن ب ــی، جش ــال متوال ــومین س ــرای س ب
مناســبت میــاد باســعادت حضــرت امــام عصر)عــج( امســال نیــز 

بــا مشــارکت تعــدادی از اداره هــای شهرســتان برگــزار و بــا اســتقبال 
خــوب شــهروندان والیتمــدار شــهرضا همــراه شــد.

کــه بــا همــکاری  محمدمهــدی موالییــان  افــزود: ایــن جشــن  
اصنــاف  اتــاق  شهرســتان،  فرمانــداری  جمعــه،  امــام   دفتــر 
ســتاد   ، هیئــات مذهبــی  امــور خیریــه، مجمــع  و  اوقــاف  اداره 
 امــر بــه معــروف، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، پلیــس راهــور  
شــد  برگــزار  شــهرضا   احمــر  هــال  و  شهرســتان  بــرق  مدیریــت 
کــه  بــا کمتریــن تبلیغــات   شــامل برنامه هــای شــاد و متنوعــی  بــود 

گرفــت.  گســترده مــردم قــرار  شــهری  بحمــدا...  مــورد اســتقبال  
وی همچنیــن افــزود: ایــن جشــن باشــکوه بــه عنــوان یکــی از 
بلــوار شــهید طباطبایــی و در  جشــن های عمومــی  شــهری  در 
ح  مرکــز شــهر بــا حضــور ویــژه آقــای بهــروز مســایلی )خواننــده مطــر
شــبکه دو و شــبکه اصفهــان( و اجــرای  زیبــای گــروه تواشــیح بین 
گــروه ســرود مرکــز توانبخشــی  المللــی بشــارت و مداحــان شــهرضا، 
ــی کاران  ــم رزم ــهرضا و تی ــتانی کاران ش ــروه باس گ ــدرس،  ــهید م ش

ــد. گردی ــزار   ــا مســابقات شــاد برگ SPORT  O  شــهرضا همــراه ب

 جشن بزرگ خورشید پنهان
 در شهرضا برگزار شد

کــه عســل  کــه ممکــن اســت بــا خودتــان بگوییــد  می دانــم 
خیلــی شــیرین اســت یــا اینکــه بپرســید چقــدر عســل در روز 
کــه بــا  گــرم  مفیــد اســت. نوشــیدن روزانــه یــک لیــوان آب 
عســل مخلــوط شــده باشــد، بــه طــرز معجزه آســایی بــرای 
ســامتی شــما مفیــد اســت و حتــی سیســتم بــدن شــما را در 

برابــر بــروز بیماری هــا مقــاوم می کنــد.
ــد  ــا مفی ــدن م ــرای ب ــه آب ب ک ــم  ــا می دانی ــه م ــک  هم ــدون ش ب
اســت و هــر روز از مزایــای نوشــیدن آب در همــه جــا می شــنویم. 
کــه آب یکــی از اجــزای مهــم بــدن ماســت. فرامــوش  می دانیــم 
کــه ۸۰ درصــد بــدن انســان را آب دربرگرفتــه اســت. آب  نکنیــد 
ــیژن و  کس ــل ا ــل و نق ــی و حم ــواد غذای ــم م ــی هض ــش اساس نق
مــواد مغــذی بــدن را بــر عهــده دارد. بــا تمــام ایــن احــواالت نیــاز 

اساســی بــدن مــا بــه آب غیــر قابــل انــکار اســت.
امــا چــه چیــزی می توانــد آب را مفیــد تــر ســازد؟ عســل؛ بلــه 

عســل. شــنیدید،  درســت 
کــه عســل خیلی  کــه ممکــن اســت بــا خودتــان بگوییــد  می دانــم 
شــیرین اســت یــا اینکــه بپرســید چقــدر عســل در روز مفید اســت. 
نوشــیدن روزانــه یــک لیــوان آب گــرم کــه بــا عســل مخلوط شــده 
باشــد، بــه طــرز معجزه آســایی بــرای ســامتی شــما مفیــد اســت 
و حتــی سیســتم بــدن شــما را در برابــر بــروز بیماری هــا مقــاوم 
خ  کــه بــا خــوردن آب و عســل ر می کنــد. این هــا اتفاقاتــی اســت 

خواهــد داد:

 تجربه یک پوست شفاف و روشن
کــه بــه لطــف  کســیدان طبیعــی اســت  بلــه. عســل یــک آنتی ا
و  روشــن  و  آلودگی هــا  انــواع  زدودن  کتریالــش  آنتی با خــواص 
تمیــز شــدن بیــش از پیــش پوســت را باعــث می شــود. انــواع 
ــه همیــن منظــور اســتفاده  ــردار عســل هــم ب ماســک های الیه ب

می شــوند.
  تقویت سیستم ایمنی بدن

کــه سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت  عســل دارای خواصــی اســت 
مطمئــن  عســل  از  نتیجــه  بهتریــن  حصــول  بــرای  می کنــد. 
کــه عســل ارگانیــک تهیــه می کنیــد. عســل حــاوی انــواع  شــوید 
کتــری  کــه خــواص آنتی با ویتامیــن و آنزیم هــای مختلــف اســت 

دارد.
کاهش وزن   

کــه شــیرین اســت و پــر از شــکر. امــا  کــه عســل  شــاید بگوییــد 
کــه عســل شــکر دارد، امــا شــکر  کــه درســت اســت  بایــد بگویــم 
گــر شــما یــک  کامــا متفــاوت اســت. ا آن بــا شــکر ســفید صنعتــی 
لیــوان آب و عســل را صبــح بنوشــید، در تمــام طــول روز قنــد 
بــدن شــما در یــک ســطح نرمــال قــرار می گیــرد و اشــتهای شــما 
کیــک و شــیرینی و نوشــابه و …  بــه شــیرینی های مضــر ماننــد 
کمتــر می شــود و بــه طــور متوســط روزانــه ۶۴ درصــد کالــری کمتر 
کــرد و ایــن کمــک بســیاری به کاهــش وزنتان  دریافــت خواهیــد 

کــرد. خواهــد 

تحــرک و فعالیت هــای ورزشــی در هــوای آلــوده حجــم 
وارد  تنفســی  مجــاری  بــه  را  آالینده هــا  از  بیشــتری 
می کنــد؛ امــا نتیجــه یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد 
کــه آلودگــی هــوا نبایــد توجیهــی بــرای توقــف حــرکات 
گــر ایــن فعالیت هــا بــه فضــای  ورزشــی باشــد؛ حتــی ا

بســته محــدود شــود.
آلودگــی هــوا در شــهرهای بــزرگ و صنعتــی، عمدتا ناشــی 
کارخانه هاســت و مهم تریــن اجــزای آن   از خودروهــا و 
 )NOX( کســید نیتــروژن کربــن )CO(، ا را مونوکســید 
کســید ســولفور  ازون )O3(، ریــز ذرات )PM۱۰(، دی ا
تشــکیل   )VOCs( فــرار  ارگانیــک  اجــزای  و   )SO2(

می دهنــد.
در ایــن بیــن، ذرات معلــق بــه دلیــل راهیابــی بــه عمــق 
ریه هــا و ســپس تاثیــر بــر بافت هــا و اندام هــای داخلــی 

کــرده اســت. بــدن توجهــی ویــژه را بــه خــود جلــب 
گــزارش ویرلــن، اســتادیار دانشــگاه شــهید بهشــتی  بــه 
آمــار  طبــق  گفــت:  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دوشــنبه  روز 
غیررســمی میزان مــرگ و میــر در ســال ۹۱ بــر اثــر ذرات 
معلــق در تهــران 2 هــزار و ۶۵۸ نفــر، مونوکســیدکربن ۱۵ 
ــود. ــر ب ــرد ۸۹۶ نف گوگ کســید  ــر و دی ا نفــر، ازون ۷2 نف

نشــانه های  و  حــاد  التهــاب  توســعه  بــا  هــوا  آلودگــی 
ــم و  ــد آس ــن مانن ــاب مزم ــرایط الته ــدید ش ــی و تش تنفس

دارد. ارتبــاط  تنفســی  قلبــی  بیماری هــای 
ایــن اســتادیار دانشــگاه شــهید بهشــتی معتقــد اســت: 
بســیاری از میانجی هــای التهــاب، نقــش مهمــی  را در 
ذرات  بــه  فیزیولوژیکــی  و  ســلولی  پاســخ های  دو  هــر 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه  آالینــده هــوا بــازی می کننــد 

کــرد. اشــاره  کموکاین هــا  و  ســایتوکاین ها 
ــرد: ســایتوکاین ها، پروتئین هایــی  ک فشــی خاطرنشــان 
کــه توســط ســلول های دســتگاه ایمنــی ذاتــی  هســتند 
ایــن  اعمــال  میانجــی  و  می شــوند  ترشــح  سازشــی  و 
ــا  ــه میکروب ه ــخ ب ــواد در پاس ــن م ــتند. ای ــلول ها هس س
کــدام اثــرات  و ســایر آنتی ژن هــا تولیــد می شــوند و هــر 
متفاوتــی بــر ســلول های درگیــر در ایمنی و التهــاب دارند.
وی افــزود: کموکاین هــا خانــواده بزرگــی از ســایتوکاین ها 
کــه محــرک جابه جایــی  بــا ســاختاری مشــابه هســتند 
لکوســیت ها  مهاجــرت  تنظیم کننــده  و  لکوســیت ها 
کــه  مســایلی  از  هســتند.یکی  بافت هــا  بــه  خــون  از 
ــا آن  ــزرگ در شــرایط آلودگــی هــوا ب کنان شــهرهای ب ســا
ایــن  در  بدنــی  فعالیت هــای  انجــام  هســتند،  روبــه رو 
شــرایط اســت. دیــدگاه عمومــی  در این بــاره خــودداری 
از انجــام فعالیت هــا و بــه ویــژه تمرینــات ورزشــی اســت 
توصیــه را  آن  متخصصــان  و  پزشــکان  از  برخــی   کــه 

 می کنند.

تاثیرات ورزش در هوای آلوده)1(معجزه نوشیدن روزانه آب و عسل)1(

عملیات آزادسازی فلوجه

ارتشونیروهایمردمیعراقپسازآزادسازیچندینمنطقهدرشهرفلوجهواقع
دراستاناالنبارهمچنانبهپیشرویهایخوددراینشهرادامهمیدهند.

پیامبر)ص(: همانا، محبوب ترین اعمال در نزد خداوند نماز 

نیکی کردن و جهاد در راه خداست.

وسائل الشیعه، ج 3، ص 27 
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