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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

دکتر روحانی در اجتماع بزرگ و صمیمی  مردم 
آذربایجان غربی: 

کشور رونق  مسئله اول 
اقتصادی و اشتغال جوانان 

است

پشت پرده حمایت بانک ها از خودروسازان

وام 100 میلیون تومانی خودرو از 
کجا می آید

 ارجاع 1.5 میلیارد ریال پوشاک قاچاق 
گمرک اصفهان به 

 جوالن پوشاک قاچاق
 در اصفهان

واقعیت هایی درباره مرگ

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی اشتغال در 
دستگاه ها باید واقع بینانه 
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کاپ قهرمانی    
به نصف جهان رسید

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با شهردار فوالدشهر

درخشش فوالدشهر در 
نمایشگاه بین المللی 
جامع مدیریت شهری

امام خمینی)ره( و مستضعفان

له
قا

رم
س

ــه آن  ــارزه ب ــام)ره( از روز اول مب ــه ام ــی ک از واژه های
یــادآور می شــدند  و مکــرر  داشــتند  ویــژه  توجــه 

موضــوع مســتضعفان و محرومــان و پابرهنــگان اســت و نیــز 
صف آرایــی مســتکبران در مقابــل مســتضعفان، تقابــل عــدل 
ــات  ــران. از اقدام ــان و چپاولگ ــی محروم ــم و رویاروی و ظل
ــتند  ــی)س( داش ــام خمین ــرت ام ــه حض ــردی ک منحصربه ف
اســتفاده از ادبیــات قرآنــی و وارد کــردن کلیدواژه هــای قرآنــی 
در فرهنــگ و ادبیات سیاســی اســت. امــام ادبیات قــرآن را وارد 
 فرهنــگ عمومــی مــردم کــرد و از ایــن رو می تــوان گفت که
ــن  ــی از ای ــود. یک ــی ب ــات قرآن ــام، ادبی ــی ام ــات انقالب ادبی
ــواره  ــام هم ــه ام ــود ک ــی، واژه مســتضعفان ب ــای قرآن واژه ه
ــل  ــتکبران در مقاب ــی مس ــت. صف آرای ــد داش ــر آن تاکی ب
مســتضعفان، تقابــل عــدل و ظلــم و رویارویــی محرومــان و 

ــی زد.  ــوج م ــام م ــام ام ــواره در کالم و پی ــران، هم چپاولگ
از ایــن مهم تــر، عملکــرد امــام خمینــی)س( بــود کــه عــالوه 
ــت  ــوان، در خدم ــام ت ــا تم ــدم و ب ــم و ق ــا قل ــان، ب ــر زب ب

ــم و ... ــا ظل ــارزه ب ــود و مب ــان ب مســتضعفان و محروم

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 رییس قوه قضاییه از دولت 
و مجلس گله کرد

در صفحه  اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

گردشگری مدرن در نصف جهان

چاپ اول

چاپ اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شامره ۴/94/1530 مورخ 94/9/9  شورای اسالمی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق

شهر در نظر دارد مزایده ذیل را برگزار مناید. لذا از کلیه متقاضیان جهت رشکت دعوت به 
عمل می آید.

مناقصه عمومی  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

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

مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه منایند.

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول(

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 

ردیف 

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

 مبلغ پایه هر ماهشماره مزایده
  )به ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )به ریال(

 1
۹۵/4929

1/320/۰۰۰2/200/۰۰۰
۹۵/03/9

شرکت  آب و فاضالب استان 
اصفهان )سهامی خاص(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱5:۳۰ روز شنبه به تاریخ 95/۳/22 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/۳/2۳

 www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: ۸-۳۶۶۸۰۰۳۰-۰۳۱)داخلی ۳۳۸(

 

شماره مناقصه 

95-1-30

95-1-31

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار 

218/۰۰۰/۰۰۰

249/۰۰۰/۰۰۰

4/359/071/628

4/967/329/284

جاری

جاری

شــبکه  نگهــداری  و  تعمیــر  بــرداری  بهــره  عملیــات 
برخــوار  منطقــه  آبرســانی 

انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه 
خمینی شهر

موضوع مناقصه

7

دردیدار شهردار اصفهان با شهردار وین مطرح شد:

برنامه ویژه وین برای سرمایه گذاری در نصف جهان
8



امام خمینی)ره( و مستضعفان        
ادامه از صفحه یک: 

ــرار داده  ــود ق ــی خ ــی اصول ــط مش ــتکبران را خ ــم و مس ظال
بــود. )کونــا للظالــم خصمــا و للمظلــم عونــا( و امــام مصــداق 
عینــی ایــن حدیــث شــریف بودنــد و از همــه مظلومــان عالــم 
ــان  ــتکبران و ظالم ــه مس ــل هم ــاع و در مقاب ــت و دف حمای
ــت  ــه مل ــر هم ــام ب ــار ام ــن رفت ــتادند. ای ــجاعانه می ایس ش
ایــران الــو شــد و هنــوز ادامــه دارد و خواهــد داشــت. روحیــه 
استکبارســتیزی و حمایــت از مســتضعفان در سرتاســر جهــان 
یکــی از ویژگی هــای امــام عزیــز اســت. آن رهبــر اندیشــمند 
و فرزانــه دوران، حکومــت را وســیله ای بــرای تحقــق عدالــت 
می دانســتند و معتقــد بودنــد تحقــق عدالــت بــدون ســرکوب 
ــه  ــود. ب ــد ب ــر نخواه ــران میس ــتکبران و چپاولگ ــردن مس ک
همیــن دلیــل، فضــای کشــور، فضــای حمایــت از مســتضعفان 
و مبــارزه علیــه مســتکبران بــود. و ایــن فضــا نمــود ونشــانه ای 
از آیــه  »و نریــد ان نمــن علــی الذیــن اســتضعفوا فــی االرض 
ــن  ــه در ای ــت ک ــن« اس ــم الوارثی ــه و نجعله ــم ائم و نجعله
ــان  ــان و سرکش ــروه ظالم ــه گ ــرا ک ــد؛ چ ــان گردی دوره نمای
و طغیانگــران بــه زیرکشــیده شــدند و زمــام امــور بــه دســت 
ــارزه  ــا مب ــرای بی عدالتی ه ــری را ب ــه عم ــاد ک ــانی افت کس

ــی و ...شــدند. ــد و زندان ــد و تبعی کردن
در همیــن زمینــه بایــد گفــت یکــی از شــعارهای اصلــی و اولیه 
انقــاب اســامی  حمایــت از مســتضعفان اســت و جمهــوری 
اســامی  بــه ســبب دفــاع از همیــن شــعار قرآنــی، فشــارهای 
سیاســی فراوانــی را از ســوی اســتکبار در طــول ســالیان 
ــی  ــات دشــمنان هنگام ــرده اســت. اقدام ــادی تحمــل ک متم
 مؤثــر خواهــد بــود کــه انقــاب اســامی  از درون دچــار تردیــد 
ــه  ــی)ره( در هم ــام خمین ــه ام ــده ای ک ــان توفن ــود و جری ش
زمینه هــا بــرای تقویــت مســتضعفان در برابــر مســتکبران بــه 

راه انداخــت، پشــتوانه خــود را از دســت بدهــد.
رهبــر کبیــر انقــاب و بنیانگــذار جمهــوری اســامی  در تمامی 
ــت  ــه وضعی ــیدگی ب ــر رس ــواره ب ــود هم ــه خ ــر گرانمای  عم
مســتضعفان و محرومــان جامعــه و رفــع مشــکات آنــان تاکید 
ــت  ــراری عدال ــه و برق ــن طبق ــوق ای ــاق حق ــتند و احق داش
ــود. ــوار ب ــام بزرگ ــای همیشــگی آن ام ــی از دغدغه ه اجتماع

امــام بارهــا تاکیــد فرمودنــد: »گمان نمی کنــم عبادتــی باالتر از 
 خدمــت بــه محرومین وجود داشــته باشــد.« )صحیفه امــام، ج 2

ص: 342( همچنیــن فرمودنــد: »بــه مســتضعفان و مســتمندان 
و زاغه  نشــینان کــه ولــی نعمــت مــا هســتند، خدمــت کنیــد.« 

)صحیفــه امــام، ج 18، ص: 38(
درک عمیــق و حــس دلســوزی  بی مثــال معمــار بــزرگ 
انقــاب نســبت بــه طبقــه محــروم و مســتضعف بــه انــدازه ای 
ــان  ــرای محروم ــه ب ــان، بلک ــرای ایرانی ــا ب ــه نه تنه ــود ک ب
ــی  ــک حام ــوان ی ــه عن ــز ب و مســتضعفان ســایر کشــورها نی

 بــزرگ شــناخته شــده اند.
ــون  ــران، مره ــامی  ای ــاب اس ــروزی انق ــام، پی ــر ام از نظ
ــتضعفین  ــان مس ــی هم ــاع یعن ــن اجتم ــات پایی ــاش طبق ت
ــاب  ــن انق ــد: »شــما ای ــاال کاری نکرده ان ــات ب اســت و طبق
ــن  ــر ای ــه در سرتاس ــی ک ــاندید و گروه های ــر رس ــه ثم را ب
کشــور ایــن انقــاب را بــه ثمــر رســاندند، همــان زن و مــرد 
 محــروم ]بودنــد[ و همان هایــی کــه مســتضعف هســتند 
ــت  ــد و این هــا ثاب و کاخ نشــین ها آن هــا را اســتضعاف می کنن
ــد کــه کاخ نشــین ها هســتند کــه ضعیفنــد و پوســیده اند  کردن
و بــرای ایــن ملــت هیــچ کاری نکرده انــد و نخواهنــد کــرد.« 

)صحیفــه امــام، ج 14، ص: 261(
ــادار  ــوان نیروهــای وف ــه عن ــدم ب ــن ق ــا آخری ــن طبقــات ت ای
ــا  ــی انقاب ه ــدگان واقع ــدگان و برپادارن ــارزه و گردانن ــه مب ب
 محســوب می شــوند و خــط اصولــی جمهــوری اســامی  
ــاق  ــتضعفین و احق ــاع از مس ــط دف ــامی، خ ــاب اس و انق

ــت.  ــری اس ــع بش ــرا در جوام ــوق فق حق
ــا مــا هســتند کــه درد فقــر  ــا آخــر خــط ب  »تنهــا آن هایــی ت
و محرومیــت و اســتضعاف را چشــیده باشــند. فقــرا و متدینیــن 
ــا  ــی انقاب ه ــدگان واقع ــدگان و برپادارن ــت گردانن بی بضاع
ــر  ــه ه ــا ب ــم ت ــمان را بنمایی ــام تاش ــد تم ــا بای ــتند. م هس
صورتــی کــه ممکــن اســت خــط اصولــی دفــاع از مســتضعفین 
ــع  ــرا در جوام ــوق فق ــاق حق ــرای احق ــا ب ــم ... م ــظ کنی را حف
ــرد.«  ــم ک ــاع خواهی ــون دف ــره خ ــن قط ــا آخری ــری ت بش

ــام، ج 21، ص: 86 و 87( ــه ام )صحیف

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

  تعامل اجتماعی 
با تاکید بر اندیشه امام خمینی)ره(                           

 
  کارشناس ارشد جامعه شناسی

  محمدعلی اشرفی

ــه محقــق می شــود  ــر نیازهــای اجتماعــی انســان در جامع اگ
واگــر ماهیــت اجتماعــی انســان بــه جــز در نظــام جامعــه در 
جیــی  دیگــر ظهــور و بــروز نیابــد، علــل وعوامــل تعیین کننــده 

»تعامــل اجتماعــی«  کــدام اســت؟
ــی  ــام فرهنگ ــگ و نظ ــر فرهن ــی)ره ( ب ــام خمین در کام ام

ــت. ــده اس ــادی ش ــد زی تاکی
ــت  ــای مل ــبختی ها و بدبختی ه ــه خوش ــدا هم ــگ مب »فرهن

اســت.«
»... در راس همه چیزها فرهنگ است.«

»بزگ تریــن تحولــی کــه بایــد بشــود در فرهنــگ بایــد بشــود 
بــرای اینکــه بزگ تریــن موسســه اســت کــه ملــت را یــا بــه 

ــه اوج عظمــت و قــدرت می کشــد.« ــا ب تباهــی می کشــد ی
ــول  ــر و تح ــتخوش تغیی ــز دس ــگ نی ــف فرهن ــن وص ــا ای ب

ــود. ــع می ش ــر واق ــل دیگ ــر عوام ــت تاثی ــت و تح اس
ــه و  ــد از درون جامع ــم می توان ــگ ه ــذار فرهن ــل تاثیرگ عوام
هــم از بیــرون جامعــه بــر آن عــارض شــود وحتــی می تــوان 
ــرد  ــدام ک ــر و تحــول آن اق ــه تغیی ــزی نســبت ب ــا برنامه ری ب
ــش  ــی کن ــام فرهنگ ــرد نظ ــدون کارک ــود ب ــن وج ــا ای . ب
اجتماعــی میســر نیســت. بــرای تغییــر رفتــار وکنــش اجتماعی 
بایــد در نظــام ارزشــی فرهنــگ تغییــر و تحــول ایجــاد شــود.
ــرای  ــوان ب ــی)ره( می ت ــام خمین ــدگاه ام ــتنباط از دی ــا اس ب
تحلیــل رفتارهــای اجتماعــی دو اصــل ســلطه و تعیین کنندگــی 

را مدنظــر داشــت.
نظــام فرهنگــی عامــل ســلطه و نظــام سیاســی عامــل 

می شــوند. تلقــی  تعیین کننــده 
ــکال  ــزی در اش ــاش و برنامه ری ــترین ت ــلطه بیش ــام س نظ
مختلــف را بــرای نفــوذ در نظــام فرهنگــی دارد؛ زیــرا نفــوذ بــر 
ــرات  ــد نتیجــه تغیی ــی می توان ــای فرهنگ ــی ارزش ه جایگزین

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــار اجتماعــی را ب دلخــواه رفت
 امــام خمینــی )ره( اصــاح جامعــه و اســتقال جامعــه 
ــد؛  ــه اصــاح و تحــول در نظــام فرهنگــی می دان ــوط ب را من
ولــی ضــرورت اصــاح و تحــول در نظــام فرهنگــی ورود بــه 
ــرای  ــی ب ــدار الزم سیاس ــورداری از اقت ــی و برخ ــام سیاس نظ

تاثیرگــذاری فرهنگــی اســت .
ــدر(  ــی)ره( نظــام سیاســی )مقت ــام خمین ــدگاه ام از نظــر و دی
 عامــل تعیین کننــده در نشــر و تثبیــت نظــام فرهنگــی اســت 
 و نظــام فرهنگــی تثبیــت شــده متقابــا نظــام سیاســی 

را تقویت می کند.
ــر  ــه موجــب تغیی ــر و تحــول نظــام فرهنگــی ک ــرای  تغیی ب
ــه  ــه دو مقول ــردی و اجتماعــی شــود، ب و تحــول در کنــش ف

ــاز اســت: نی
1-هدف و تعیین خط مشی

2- محتوای فرهنگی و نظام آموزشی و تربیتی مناسب آن
ــگان  ــی و نخب ــگان سیاس ــت نخب ــه دس ــه ب ــن دو مقول ای
ــن  ــه ای ــل ب ــن تحلی ــرد. ای ــه صــورت می پذی فرهنگــی جامع
ــی  ــده نهای ــی می رســد کــه عامــل تعیین کنن نتیجه گیــری کل
نظــام سیاســی اســت و عامــل ســلطه در شــرایط کلــی نظــام 

فرهنگــی .
ــی  ــی، ول ــی اساس ــل اجتماع ــی در تعام ــام فرهنگ ــش نظ نق

ــد. ــه می باش ــی جامع ــام سیاس ــه نظ ــروط ب مش
ــوی  ــوای فرهنگــی ق ــار محت ــدار سیاســی در کن ــن اقت  بنابرای
ــث و  ــوب را باع ــی مطل ــای اجتماع ــد رفتاره ــی می توان و غن
ــی  ــام سیاس ــی نظ ــلطه و تعیین کنندگ ــام س ــوذ نظ ــع نف مان

ــی شــود . ــای اجتماع ــر رفتاره ــلطه ب س

یادداشت

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

 اگر قدرتمند نباشیم 
 قدرت های کوچک هم

 برای ما گردن کشی می کنند                   
ــای کوچــک  ــیم، قدرت ه ــد نباش ــر قدرتمن ــت: اگ  شــمخانی گف
ــش  ــا افزای ــد ب ــا بای ــد؛ ام ــی می کنن ــا گردن کش ــرای م ــم ب ه

ــم.  ــور را از دشــمنان را بگیری ــازه مان ــوان خــود اج ت
ــورای  ــر ش ــمخانی، دبی ــی ش ــن، عل ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه های  ــن اندیش ــش تبیی ــومین همای ــی در س ــت مل ــی امنی عال
ــالن  ــروز در س ــح دی ــه صب ــری ک ــم رهب ــام معظ ــی مق دفاع
ــا  ــد، ب ــزار ش ــتر برگ ــک اش ــی مال ــوم)ع( دانشــگاه صنعت باقرالعل
اشــاره بــه چشــم انداز امنیتــی و دفاعــی کشــور اظهــار داشــت: در 
طــول بیــش از ســه دهــه گذشــته بــا یــک چالــش دوگانــه مواجه 
هســتیم. امــروز جمهــوری اســامی  بــه یــک قــدرت ملمــوس و 

ــل شــده اســت. برآمــده منطقــه ای تبدی
 وی بــا توجــه بــه گســترش دامنــه تهدیــدات و آســیب ها افــزود:  
ــه  ــود دارد ک ــتگی وج ــک پیوس ــدات ی ــا و تهدی ــان فرصت ه می

ثبــات، پیش شــرط توســعه قــدرت منطقــه ای ماســت.
ــی امنیــت ملــی اضافــه کــرد: اگــر قدرتمنــد   دبیــر شــورای عال
نباشــیم، قدرت هــای کوچــک هــم بــرای مــا گردن کشــی 
ــور  ــازه مان ــود، اج ــوان خ ــش ت ــا افزای ــد ب ــا بای ــد؛ ام  می کنن
ــراز اینکــه تبییــن اندیشــه های  ــا اب را از دشــمنان بگیریــم. وی ب
ــاوت اســت  ــر متف ــک رهب ــا ی ــی  ب ــده نظام ــک فرمان ــی ی دفاع
ــری  ــام معظــم رهب ــات سیاســی و اقتصــادی مق ــت: تصمیم گف
پشــتوانه تئوریــک مبتنــی بــر وحــی الهــی اســت. بایــد همــه ایــن 
مســایل در هــم تنیــده شــود. شــمخانی بــا یــادآوری اینکــه هدف 
اندیشــه های دفاعــی رهبــر انقــاب اســتقال اســت، گفــت: همه 
ــتقال و  ــرای اس ــامی  ب ــوری اس ــی جمه ــای دفاع توانمندی ه
دفــاع از مرزهــای عقیدتــی، ســرزمینی و سیاســی کشــور اســت. 
ملــت ایــران مبتنــی بــر همیــن رویکــرد، شــاه را ســاقط کــرد و از 
ســال 57 تاکنــون در همیــن چارچــوب عمــل کــرده اســت. دبیــر 
 شــورای عالــی امنیــت ملــی در ادامــه افــزود: ملــت ایران اگر شــاه 
را ســاقط کــرد، بــه ایــن دلیــل بــود کــه دیدنــد وی نوکــر آمریــکا 
ــه  ــراق ب ــا مشــاهده تجــاوز ع ــم ب ــدس ه ــاع مق اســت و در دف

ــرد.  ــدا ک مرزهــای ســرزمینی، در جبهه هــا حضــور پی
ــر  ــن اندیشــه های دفاعــی رهب ــا اعــام اینکــه تبیی شــمخانی ب
ــت:  ــت، گف ــن اس ــادی غیرممک ــدی اعتق ــدون باورمن ــاب ب انق
ــدای آن، اطــراف  ــاع مقــدس کــه عــراق در ابت ایســتادگی در دف
ــادی  ــدی اعتق ــدون باورمن ــت، ب ــود داش ــلط خ ــواز را در تس اه

امکان پذیــر نبــود. 

خبر

رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه آذربایجــان غربــی 
بایــد پایانــه روابــط اقتصــادی بــا همســایگان و مرزهایش 
ــئله  ــت: مس ــار داش ــد، اظه ــادی باش ــق اقتص ــاد رون نم
ــان  ــتغال جوان ــادی و اش ــق اقتص ــور، رون ــت کش نخس
اســت و بــرای رســیدن بــه اهــداف ملــی بایــد مســایل 

ــار گذاشــت. حاشــیه ای را کن
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
اطاع رســانی دولــت، حجــت االســام و المســلمین 
ــزرگ  ــاع ب ــنبه در اجتم ــی روز دوش ــن روحان ــر حس دکت
و صمیمــی  مــردم اســتان آذربایجــان غربــی در ورزشــگاه 
تختــی ارومیــه گفــت: امنیــت و ثبــات ایــران زیــر پرچــم 
اســام، والیــت فقیــه و زحمــات نیروهــای مســلح و بــا 

ــده اســت. ــعه حاصــل ش اتحــاد و توس
ــه  ــا رای خــود ب ــات اخیــر ب مــردم در انتخاب

ــد ــه« گفتن ــی، »ن ــونت و افراط گرای خش
ــدی  ــور 66 درص ــه حض ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس  جمه ریی
مــردم آذربایجــان غربــی در پــای صندوق هــای رای 
ــود در  ــور خ ــا حض ــران ب ــت ای ــرد: مل ــان ک خاطرنش
ــن  ــه در ای ــد ک ــات شــکوهمند اعــام کردن ــن انتخاب ای
ســرزمین، خواهــان بهبــود معیشــت و هم صدایــی و 

ــادی  ــق اقتص ــعه و رون ــرای توس ــئوالن ب ــدت مس  وح
و بــه دنبــال فرهنــگ و هویــت اســامی  و ملــی هســتند.

ــری  ــونت و افراطی گ ــه خش ــات ب ــن انتخاب ــردم در ای  م
ــد  ــان رش ــا خواه ــه م ــد ک ــام کردن ــد و اع ــه گفتن  ن
و ترقــی هســتیم؛ نــه شــعارهای بی محابایــی کــه رابطــه 

ایــران را بــا کشــورهای جهــان بــا شــکاف مواجــه کنــد.
دکتــر روحانــی تصریــح کــرد: دنیــای سیاســت، عرصــه 
امتیــاز دادن نیســت؛ بلکــه عرصــه امتیازگرفتــن و ایجــاد 
شــرایط مناســب بــرای اشــتغال جوانــان و حرکــت کشــور 

بــه ســمت تعالــی و رونــق اســت.

ــه ضــرورت ایجــاد اشــتغال  ــا اشــاره ب ــی ب ــر روحان دکت
ــران در  ــت ای ــت: مل ــور گف ــادی در کش ــق اقتص و رون
ایــن مقطــع خواســتند کــه راه بــرای صــادرات کاالهــای 
ــود  ــوده ش ــان گش ــورهای جه ــمت کش ــه س ــی ب ایران
ــه  ــود ک ــن ب ــتا ای ــن راس ــت در ای ــدم دول ــن ق و اولی
دروازه هایــی را کــه دشــمن بــه روی ملــت ایــران بســته 
بــود و راه صــادرات ورونــق اقتصــادی را بــا تحریــم ســد 

ــد. ــو کن ــا را لغ ــاید و تحریم ه ــود، بگش ــرده ب ک
ــد  ــی بای ــداف مل ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب

مســایل حاشــیه ای را کنــار گذاشــت
رییــس  جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد بــه دنبــال 
ــدان  ــایل نه چن ــرای مس ــوده و ب ــیه ای ب ــایل حاش مس
مهــم روبــه روی هــم قــرار بگیریــم، تاکیــد کــرد: بــرای 
ــیه ای  ــایل حاش ــد مس ــی، بای ــداف مل ــه اه ــیدن ب  رس

را کنار گذاشت.
اشــتغال  در مســیر  مــا  اگــر می خواهیــم جوانــان    
ــد  ــرد، بای ــرار بگی ــق و تحــول ق و کشــور در مســیر رون
در  منســجم  و  باشــیم  داشــته  داخلــی  تنش زدایــی 
ــاش ــور ت ــق کش ــعه و رون ــرای توس ــر ب ــار یکدیگ  کن

 کنیم.

دکتر روحانی در اجتماع بزرگ و صمیمی  مردم آذربایجان غربی: 

مسئله اول کشور، رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است

رییــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه موافقــت دولــت بــرای 
ــه ششــم توســعه  ــزار قاضــی در طــول برنام جــذب 4 ه
ــس  ــت، مجل ــت دول ــم موافق ــه رغ ــفانه ب ــت: متاس گف
ــی  ــه 5۰۰ قاض ــال ب ــر س ــی را در ه ــذب 8۰۰ قاض ج

ــت. ــش داده اس کاه
ــی  ــادق آمل ــت  اهلل ص ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
الریجانــی در جلســه مشــترک مدیــران قضایــی و اداری 
اســتان تهــران کــه بــا حضــور معــاون اول قــوه قضاییــه 
دادســتان کل کشــور، اســتاندار تهــران، شــهردار تهــران 
ــد  ــزار ش ــه برگ ــاف و خیری ــور اوق ــازمان ام ــس س و ریی
ــا  ــتگاه قض ــه دس ــت ک ــن اس ــت ای ــرد: واقعی ــار ک اظه
ــف  ــده  دار وظای ــی عه ــون اساس ــص قان ــب ن ــر حس ب
ــه  ــه ب ــه البت ــت ک ــی  اس ــیار مهم ــئولیت های بس و مس
لحــاظ شــرعی و دینــی نیــز همین طــور اســت و قاضــی 
و حاکــم بــه لحــاظ شــرع نیــز وظایــف و اختیاراتــی دارد.
آملــی الریجانــی بــا اشــاره بــه نیــروی انســانی در 
ــه  ــوه قضایی ــه ق ــدو ورودم ب ــت: در ب ــا گف ــتگاه قض دس
ــتگاه  ــه دس ــدم ک ــه ش ــه متوج ــی صورت گرفت ــا ارزیاب ب
ــان  ــانی دارد و در آن زم ــروی انس ــکل نی ــی مش قضای
برخــی مســئوالن قضایــی ایــن مســئله را قبــول نداشــتند 

ــذب  ــه کار ج ــال 89  - ک ــال از س ــه 5 س ــروز ک و ام
قضــات آغــاز شــده - می گــذرد، قریــب 4 هــزار قاضــی 
بــه جمــع قضــات اضافــه شــدند. اگــر آن موقــع 8 هــزار 
ــدازه نیمــی  از آن قضــات  ــه ان ــروز ب قاضــی داشــتیم، ام
ــم  ــاز ه ــا ب ــه شــده؛ ام ــی اضاف ــروی قضای ــع نی ــه جم ب

ــم. ــود داری کمب
ــات از  ــی اوق ــه گاه ــت: اینک ــا گف ــتگاه قض ــس دس ریی
ــه  ــت؛ بلک ــد نیس ــاب تعم ــم از ب ــه می کنی ــت گای دول
ایــن اســت کــه گاهــی وقت هــا کمبودهــا   بحــث 
 4 شــدن  اضافــه  از  بعــد  امــروز  نمی بیننــد.  را 
مــاه  در  داریــم کــه  قاضــی هنــوز شــعباتی  هــزار 
بعضــی  لــذا  کننــد؛  رســیدگی  پرونــده   25۰ بایــد 
مواجــه  شــعبات  در  پرونــده  انباشــت  بــا   اوقــات 

می شویم.
رییــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه ادامــه جــذب قضــات 
در برنامــه ششــم توســعه گفــت: امســال مــا بــرای 
پیش بینــی جــذب قاضــی در برنامــه ششــم توســعه 

تــاش زیــادی کردیــم و از بــاال تــا پاییــن دســتگاه های 
اجرایــی را دیدیــم. شــاه را راضــی کردیــم، نخســت وزیر 
ــدند  ــی ش ــه راض ــا ک ــم و آن ه ــی کردی ــر را راض و وزی

ــد. ــاه نمی آین ــس کوت ــاال در مجل ح
آملــی الریجانــی ادامــه داد: مــا قصــد داریــم در برنامــه 
ششــم توســعه ماننــد برنامــه پنجــم توســعه دســت کــم 
ــا  ــم ت ــذب کنی ــال ج ــول 5 س ــی را در ط ــزار قاض 4 ه
ــم  ــد و بتوانی ــور نباش ــا این ط ــم پرونده ه ــت تراک وضعی
 الزامــات قانــون آییــن دادرســی کیفــری را انجــام 

دهیم.
ــی  ــن حت ــرای تامی ــه ب ــه ای ک ــرد: بودج ــد ک وی تاکی
نیازهــای اولیــه قــوه قضاییــه پیش بینی شــده، داده نشــده 
اســت و مــا هنــوز نتوانســته ایم پــاداش پایــان ســال 94 
ــن  ــه دســتور دی ــی ک ــم؛ در حال قضــات را پرداخــت کنی
ــد تامیــن ــد کــه قاضــی بای  ایــن نیســت و دیــن می گوی

 باشد.
ــدر  ــر چق ــا ه ــد م ــت: هرچن ــه گف ــوه قضایی ــس ق ریی
ــا  ــا بن ــد، ام ــه نمی کن ــت گری ــم دول ــت می خوانی مصیب
شــده هــزار میلیــارد تومــان بــه منظــور تکمیــل نیــروی 
انســانی و بهبــود فضــای کار از محــل اعتبــارات دولتــی و 
بعضــا از محــل بودجــه خاصی کــه لطف و مرحمــت رهبر 
 معظــم انقــاب اسامی اســت، تامیــن کنیم.خبرگــزاری

 دانشجو

امــام جمعــه کاشــان گفــت: بایــد یکــی از سیاســت های 
اصلــی کمیتــه امــداد امــام، فقرزدایــی از جامعــه باشــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت  اهلل عبدالنبــی نمــازی 
ظهــر دیــروز در دیــدار بــا مدیــرکل جدیــد کمیتــه امــداد 
ــی از  ــرد: یک ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــی اس ــام خمین ام
فرایــض واجــب کمــک بــه افــراد مســتمند و بی بضاعــت 
ــد  ــت می کنن ــاد خدم ــن نه ــه در ای ــرادی ک ــت و اف اس

بایــد قــدر کار خــود را بداننــد. 
ــاد و خاطــره بنیانگــذار جمهــوری  ــا گرامیداشــت ی وی ب
ــح کــرد: یکــی از خدمــات بســیار  ــران تصری اســامی  ای
ارزنــده حضــرت امــام راحــل، تاســیس کمیتــه امــداد بــود.

نماینــده ولی فقیــه در کاشــان ادامــه داد: ایــن نهــاد 
مردمــی  هــم در داخــل و هــم در خــارج از کشــور 
ــان خدمــات  ــژه در کشــورهای عــراق، ســوریه و لبن به وی
ــراد  ــه اف ــرده اســت و کمــک ب ــه ک ــی ارای ــب توجه جال
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــادت در دس ــد عب ــت را مانن بی بضاع

ــت. داده اس
ــط  ــبحان فق ــد س ــر خداون ــه ذک ــان اینک ــا بی ــازی ب نم
لفظــی نیســت، تاکیــد کــرد: تدابیــری کــه برای رســیدگی 
ــان و مســتمندان توســط  ــور خانواده هــای مددجوی ــه ام ب
کمیتــه امــداد امــام انجــام می شــود نیــز، عبــادت اســت.

امــام جمعــه کاشــان همچنیــن شــاد کــردن خانواده هــای 
افــراد بی بضاعــت و نیازمنــدان را موجــب خشــنودی 
ــرت  ــت حض ــزود: رضای ــمرد و اف ــج( برش ــام زمان)ع ام
ــراه  ــه هم ــد را ب ــت خداون ــج(، رضای ــب الزمان)ع  صاح

دارد. 
نمــازی بــه کارکنــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی توصیــه 
 کــرد: زمانــی کــه بــه مددجویــان کمــک می کنیــد
مغــرور نشــوید و بــرای ارایــه خدماتــی کــه انجــام 

می دهیــد بــر ســر آنــان منــت نگذارنــد.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری همچنیــن فقرزدایــی از 
جامعــه را از جملــه سیاســت های کمیتــه امــداد حضــرت 
ــرای تحقــق ایــن مهــم  ــان کــرد و گفــت: ب امــام)ره( بی

بایــد از مددجویــان پشــتیبانی کــرد. فــارس

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد کشــورمان اعــام کــرده اســت کــه تعمــدی 
از ســوی دولــت عربســتان بــرای کارشــکنی در رونــد اعــزام حجــاج 

ایرانــی بــه حــج تمتــع امســال وجــود دارد.
ــی ــی طوالن ــس از کشمکش ــوز، پ ــام نی ــرویس ج ــزارش س ــه گ  ب

حکومــت پادشــاهی آل ســعود، ایرانیــان را از ســفر بــه مکــه مکرمــه و 
انجــام مناســک حــج محــروم کــرد.

ــه ای اعــام  ــارت کشــورمان روز گذشــته در بیانی ســازمان حــج و زی
ــن  ــت ســعودی زائری ــل اســتمرار کارشــکنی های دول ــه دلی کــرد: »ب
ــع  ــج تمت ــم ح ــران از حضــور در مراس ــوری اســامی  ای ــز جمه عزی
ســال  جــاری محــروم می شــوند کــه مســئولیت آن بــر عهــده دولــت 

عربســتان ســعودی اســت.«
در بخــش دیگــری از ایــن بیانیــه آمــده اســت: »عربســتان ســعودی 
ــای  ــر فض ــت تاثی ــود، تح ــانه های خ ــوء رس ــات س ــم تبلیغ علی رغ
ــره زده و  ــی گ ــایل سیاس ــه مس ــج را ب ــور، ح ــن دو کش ــی بی سیاس
بــر همیــن مبنــا متــن تفاهم نامــه متــداول و هــر ســاله را تغییــر داده 
ــرداری  ــن بهره ب ــه ضم ــت ک ــعودی اس ــت س ــن دول ــذا ای ــت؛ ل اس
سیاســی از حــج و حرمیــن شــریفین،  بــا حــق مســلم مــردم شــریف 
ایــران بــرای انجــام مناســک حــج مخالفــت و صــّد َعــن َســبیِل اهلّل 

کــرده اســت.«
ــش  ــعودی در واکن ــتان س ــی عربس ــدرو و ضدایران ــه تن ــر خارج وزی
ــه  ــت ک ــه اس ــورمان گفت ــارت کش ــج و زی ــازمان ح ــه س ــه بیانی ب
ــر  ــال »غی ــع امس ــج تمت ــرکت در ح ــرای ش ــران ب ــته های ای خواس

ــت. ــول« اس ــل قب قاب
ــد  ــپ  هامون ــا فیلی ــترک ب ــری مش ــس خب ــر در کنفران ــادل الجبی ع
همتــای بریتانیایــی خــود در جــده مدعــی شــد: »ایــران خواهــان حــق 
برگــزاری تظاهــرات و امتیــاز گرفتــن بــود... ایــن کارهــا باعــث ایجــاد 
ــول  ــل قب ــن مســئله قاب ــود. ای ــج می ش ــرج در مراســم ح ــرج و م ه

نیســت.«
بــه نوشــته ســایت آمریکایــی رادیوفــردا، الجبیــر گفتــه اســت 
ــج  ــم ح ــرات در مراس ــازماندهی تظاه ــرای س ــران ب ــت ای درخواس

می شــود. آشــوب  موجــب 
وزیــر امــور خارجــه عربســتان گفــت کــه ایــران حاضــر نشــده ماننــد 
بیــش از 7۰ کشــور دیگــر تفاهم نامــه ســاالنه حــج را امضــا کنــد؛ در 
حالــی کــه »بــا وجــود نبــود روابــط دیپلماتیــک، عربســتان موافقــت 

کــرده اســت کــه تســهیات ســفر زائــران ایرانــی را فراهــم کنــد«.
علــی جنتــی، وزیــر ارشــاد ایــران، گفتــه اســت کــه تعمــدی از ســوی 

دولــت عربســتان بــرای کارشــکنی در رونــد اعــزام حجــاج ایرانــی بــه 
حــج تمتــع امســال وجــود دارد.

ــر امــور خارجــه عربســتان گفــت کــه ایــن کشــور بیــش از  امــا وزی
ــام داده  ــران انج ــای ای ــت نیازه ــرای اجاب ــوده ب ــه اش ب ــه وظیف آنچ

اســت.
 ســایت صــدای آمریــکا هــم نوشــته اســت: مشــکات ایــران 
و عربســتان ســعودی بــر ســر مســئله برگــزاری حــج بــه حــوادث حــج 
ســال گذشــته بازمی گــردد کــه در جریــان آن صدهــا زائــر ایرانــی بــه 
دلیــل ازدحــام جــان خــود را از دســت دادنــد. ایــران عربســتان را بــه 
ســوء مدیریــت در برگــزاری مراســم حــج متهــم کــرد؛ امــا عربســتان 

مســئولیت آن حادثــه را بــه عهــده زائــران دانســت.
ــه  ــه ب ــی حمل ــا تهــران در پ ــاض ب ــط ری از ســوی دیگــر قطــع رواب
ــب  ــته موج ــال گذش ــران در س ــتان در ای ــک عربس ــن دیپلماتی اماک
ــاره  اوج گرفتــن تنــش میــان دو کشــور و دشــوار شــدن مذاکــره درب

ــزاری مراســم حــج شــد. برگ
وزیــر خارجــه عربســتان همچنیــن روز یکشــنبه ایــران را بــه پاشــیدن 
تخــم فتنــه در عــراق متهــم کــرد. او گفــت: »فتنــه و تفرقــه در عــراق 

نتیجــه سیاســت های فرقه گرایانــه ایــران در عــراق اســت.«
ــی  ــر از گاه ــت و ه ــهره اس ــی ش ــع ضدایران ــه مواض ــه ب ــر ک الجبی
ــاره تجــاوز  ــران مطــرح می کنــد تاکنــون درب ســخنانی تنــد علیــه ای
حکومــت پادشــاهی عربســتان بــه خــاک یمــن و بحریــن یــا حمایــت 
از القاعــده و داعــش و دیگــر گروه هــای تروریســتی ســخنی بــر زبــان 

نیــاورده اســت.
ــا  ــه ب ــز در مصاحب ــه نی ــعودی روز جمع ــتان س ــه عربس وزیرخارج
روزنامــه آلمانــی فرانکفورتــر آلگماینــه جمهــوری اســامی  را متهــم 

ــت. ــارس« اس ــوری ف ــای »امپرات ــرای احی ــاش ب ــه در ت ــرد ک ک

هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات هفتــه نامــه 9دی را توقیــف کــرد و بــه دادگاه ارجــاع داد؛ ســه نشــریه دیگــر تذکــر کتبــی 
دریافــت کردند.بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو، دبیرخانــه هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات، در جلســه 
دیــروز رونــد محتوایــی هفتــه نامــه 9دی بررســی شــد و بــه دلیــل انتشــار مطالــب مغایــر بــا بنــد 8 و 11 مــاده 6 قانــون 
ــه دادگاه  ــده آن ب ــی، نشــریه مذکــور توقیــف و پرون ــی امنیــت مل ــات شــورای عال ــه مصوب مطبوعــات و بی توجهــی ب
ــه دلیــل انتشــار مطلــب » عاشــورا، اســتبداد و فضیلــت« در نشــریه چشــم انداز  ارجــاع شــد.هیئت نظــارت همچنیــن ب

ایــران، مســتند بــه بنــد 7 مــاده 6 قانــون مطبوعــات بــه مدیرمســئول ایــن نشــریه تذکــر کتبــی داد.
بنــا بــر اعــام معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، همچنیــن هفته نامــه پایتخــت کهــن بــه علــت 
انتشــار مطلــب »اگــر فقیــه عالیقــدر ...«، مســتند بــه بنــد 7 مــاده 6 قانــون مطبوعــات، مشــمول دریافــت تذکــر کتبــی 
ــی  ــل درج مطلب ــه دلی ــور ب ــز عب ــن نشــریه رم ــت همچنی ــن هیئ ــر ای ــه دادگاه شــد.در جلســه اخی ــده ب و ارجــاع پرون
تحــت عنوان»بتن ریــزی در قلــب دانشــگاه« بــه اســتناد بنــد 11 مــاده 6 قانــون مطبوعــات، مشــمول دریافــت تذکــر 

کتبــی شــد.

امام جمعه کاشان:
سیاست اصلی کمیته امداد باید فقرزدایی از جامعه باشد

الجبیر:
درخواست ایران باعث آشوب در مکه خواهد شد!

یک هفته نامه توقیف و به 3 نشریه تذکر داده شد

حتما بخوانید!
یک هفته نامه توقیف... سه شنبه 11 خردادماه 21395

ـــمـــاره 167 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

گهی مزایده عمومی   شماره 43/95/1/م آ

اداره کل راه آهن اصفهان 

گــذاری مــورد ذیــل الذکــر از طریــق مزایــده عمومــی   بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی  کل راه آهــن اصفهــان در نظــر دارد نســبت بــه وا اداره 
اقــدام نمایــد.

ح در سالن مسافری ایستگاه راه آهن اصفهان گذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطر 1-موضوع مزایده: وا
گهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی   برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی   است. کانون آ توضیح: داشتن مجوز 

2-مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 22/000/000 ریال
کتبــی بــه  خ 95/03/13 بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه  کثــر تــا ســاعت 12 روز پنجشــنبه مــور 3-مهلــت و محــل دریافــت اســناد : حدا

نشــانی: اصفهــان - جــاده شــیراز - بعــد از ترمینــال صفــه - ایســتگاه  راه آهــن - امــور قراردادهــا 
خ 95/03/25 به نشانی: دبیرخانه امور اداری  کثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مور 4-مهلت و محل تحویل پیشنهاد : حدا

5-زمان بازدید : از تاریخ 95/03/09 تا تاریخ 95/03/13 از ساعت 9 الی 11 
خ 95/03/26 بــه نشــانی : دفتــر  6-زمــان و محــل تشــکیل جلســه مزایده هــا و قرائــت پیشــنهادها : ســاعت 9 صبــح روز چهارشــنبه مــور

مدیریت 
7-هزینه اسناد مزایده : 300/000 ریال 

 http://iets.mporg.ir 6-دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گهی و کارشناسی رسمی  دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد. 7-هزینه های چاپ و نشر دو نوبت آ

م الف: 6720

نوبت  دوم

رییس قوه قضاییه از دولت و مجلس گله کرد



با بهینه سازی سامانه انتقال قدرت 
صورت گرفت؛

 صرفه جویی 7 میلیارد ریالی
 در فوالد مبارکه

کیمیــای وطــن: یکــی از محورهــای اقتصــاد مقاومتــی بهینه ســازی 
و تعمیــر دســتگاه های صنعتــی در داخــل کشــور اســت. در همیــن 
ــی  ــاب اصل ــدرت ق ــال ق ــتم انتق ــازی سیس ــا بهینه س ــتا ب راس
ــاوه  ــه، ع ــوالد مبارک ــرکت ف ــازی ش ــن فوالدس ــل 110 ت جرثقی
ــرات و  ــان تعمی ــش زم ــی، کاه ــارد ریال ــی 7 میلی ــر صرفه جوی ب
افزایــش تولیــد در ناحیــه فوالدســازی شــرکت فراهــم شــد. دانیــال 
نظــری، رییــس راهبــری و تعمیــرات جرثقیل هــا و ترانســفرکارهای 
فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه بهینه ســازی سیســتم انتقــال قــدرت 
ــه  ــوالد مبارک ــازی ف ــن فوالدس ــل 110 ت ــی جرثقی ــاب اصل ق
اصفهــان دربــاره نحــوه کار ایــن جرثقیــل گفــت: جرثقیــل شــماره 
ــا  ــازی ب ــد فوالدس ــل )LTS( واح ــازی پاتی ــالن آماده س 18 در س
ــت.  ــت اس ــال فعالی ــی در ح ــای خال ــی پاتیل ه ــل و جابه جای حم
وی ادامــه داد: همچنیــن تخلیــه تــه پاتیل هــای برگشــتی از واحــد 
ریخته گــری اســت و سیســتم انتقــال قــدرت قــاب 110 تــن ایــن 
جرثقیــل بــه نحــوی طراحــی شــده کــه دو عــدد موتورالکتریــکال 
150 کیلــووات بــه شــافت ورودی یــک گیربکــس بــا وزن 60 تــن 
متصــل بــوده و شــافت خروجــی گیربکــس نیــز وارد دو عــدد درام 
ــا وزن حــدودی 5.5 تــن می شــود. رییــس راهبــری  سیم بکســل ب
ــزود:  ــه اف ــوالد مبارک ــفرکارها ف ــا و ترانس ــرات جرثقیل ه و تعمی
ــل، عــدم امــکان  ــن جرثقی ــی طراحــی ای یکــی از مشــکات اصل
ــض  ــود. تعوی ــاز ب ــان نی ــی در زم ــاب اصل ــض گیربکــس ق تعوی
گیربکــس مســتلزم جداســازی درام هــای سیم بکســل از روی 
 شــافت خروجــی گیربکــس اســت؛ طراحــی نامناســب ایــن جرثقیل 
ــده بیرینــگ انتهــای  ــودن اتصــاالت ســاپورت نگه دارن و جوشــی ب
ــطح  ــودن س ــر ب ــن پایین ت ــی و همچنی ــف ترول ــه ک ــا ب درام ه
ــف  ــا از ک ــای درام ه ــه انته ــل ب ــراری متص ــز اضط ــک ترم دیس
ترولــی به هیــچ عنــوان امــکان دمونتــاژ درام هــا از روی گیربکــس 
ــن  ــرداری از ای ــازی بهره ب ــری، بهینه س ــرد. نظ ــم نمی ک را فراه
ــال های  ــی س ــت: در ط ــان داش ــد و بی ــروری خوان ــل را ض جرثقی
اخیــر طرح هــای زیــادی بــا همــکاری واحــد ISC ارایــه شــده بــود 
ــری  ــس راهب ــود. ریی ــی نب ــی اجرای ــه دالیل ــا ب ــدام بن ــر ک ــه ه  ک
و تعمیــرات جرثقیل هــا و ترانســفرکارهای فــوالد مبارکــه افــزود: در 
ــی  ــده خروج ــای چرخ دن ــوردن دنده ه ــرک خ ــا ت ــته ب ــال گذش س
ــض  ــرایط آن بررســی نحــوه تعوی ــی شــدن ش گیربکــس و بحران
گیربکــس جرثقیــل در اولویــت کاری واحــد قــرار گرفــت. وی یادآور 
شــد: طرح هــا و راهکارهــای مختلــف توســط گــروه تعمیــرات ارایــه 
شــد و تک تــک آن هــا در کمیتــه بحرانــی کــه متشــکل از رییــس، 
سرپرســتان، کارشناســان، تکنســین ها فورمن هــای مکانیــک 
ــد و  ــکافانه ش ــق و موش ــی دقی ــود، بررس ــد ب ــرکاران واح و تعمی
ســرانجام طــرح اصــاح ارتفــاع تمــام تجهیــزات موجــود بــر روی 

ترولــی اصلــی جرثقیــل تصویــب شــد.

فوالد مبارکه

از  عکس هایــی  اخیــر،  روزهــای  در    
سرویس  اقتصاد

 بردیا عباس زاده 

بیلبوردهــای ســطح بعضــی شــهرهای بــزرگ 
ــات  ــا و مؤسس ــی بانک ه ــی داد بعض ــان م ــه نش ــد ک ــش ش پخ
مالــی، وام هــای 100 میلیــون تومانــی بــرای خریــد خــودرو ارایــه 
ــاب  ــانه ها بازت ــطح رس ــی زود در س ــر خیل ــن خب ــد. ای می دهن
داشــت و بــه بــازار داغ شــایعات دربــاره بانک هــا دامــن زد. عــدم 
موافقــت و رغبــت بانک هــا بــه پرداخــت وام 10 میلیــون تومانــی 
ــوی  ــی از س ــع مال ــتن مناب ــردم نداش ــیاری از م ــد بس ــبب ش س
ــد. بســیاری می گوینــد  بانک هــا را تنهــا نوعــی عوام فریبــی بدانن
ــی ازدواج  ــون تومان ــی از پرداخــت وام 3 میلی ــا حت ــی بانک ه وقت
ــی  ــون تومان ــوان پرداخــت وام 100 میلی ــه ت ســربازمی زنند چگون

برای خودرو را دارند.
  وام 15 میلیون تومانی

رقــم هنگفــت اعطــای تســهیات ایــن بانــک بــه خودروســازان 
ــه در  ــراه دارد ک ــه هم ــتری ب ــوال بیش ــای س ــرایطی ج در ش
ــک  ــی مصــوب بان ــون تومان ــوان وام 15 میلی ــر بانکــی می ت کمت
مرکــزی بــرای خریــد خــودرو را پیــدا کــرد و بانک هــا نبــود منابــع 
بــرای پرداخــت ایــن تســهیات را دلیــل ارایــه نــدادن آن اعــام 
می کننــد. حتــی اگــر بانکــی حاضــر بــه پرداخــت باشــد شــرایط 
ســخت و خاصــی را بــرای وام حداکثــر 15 میلیــون تومانــی اعــام 

می کنــد.
 سود خودروسازان یا سود بانک؟

بــا ایــن حــال در قالــب طــرح ویــژه یــا هــر توافقــی بــا 
خودروســازان فعــا ایــن قبیــل طرح هــا در شــبکه بانکــی 
 در حــال اجراســت. طرحــی کــه می توانــد ســود بیشــتری 
ــا  ــرای بانک ه ــی ب ــون تومان ــه پرداخــت وام 15 میلی را نســبت ب
بــه همــراه داشــته باشــد یــا شــرایط خــاص و مناســبی را بــرای 
ــه  ــاطی ک ــروش اقس ــای ف ــه ج ــا ب ــم  آورد ت ــاز فراه خودروس
مدت هــا طــول می کشــد تــا منابــع فــروش بــه آن برگشــت داده 

شــود، اکنــون یکبــاره تمامــی منابــع ناشــی از فــروش خــودرو را 
ــد. دریافــت کن

  نحوه دریافت وام خودرو
ایــن در حالــی اســت کــه شــرایط فــروش خریــد خــودرو بــا طــرح 
ایــن بانــک نیــز جالــب توجــه اســت و می توانــد بــرای مشــتری 
ــوه  ــاره نح ــی درب ــات دریافت ــاس توضیح ــر اس ــد. ب ــذاب باش ج
ــی از  ــهیات و یک ــده تس ــک ارایه کنن ــودرو، بان ــت وام خ دریاف
ــا  ــده اند و فع ــق ش ــره و تواف ــاز وارد مذاک ــرکت های خودروس ش
ــدل خــودرو تســهیات پرداخــت می شــود. مشــتری  ــرای دو م ب

خریــد خــودرو بــرای اخــذ ایــن وام کــه تــا ســقف 100 میلیــون 
تومــان می رســد، بایــد 30 درصــد هزینــه خریــد را نقــد پرداخــت 
کــرده و 70 درصــد مابقــی بــه صــورت تســهیات در اختیــار وی 
قــرار می گیــرد. دوره بازپرداخــت تســهیات 3 تــا 5 ســاله اســت 
ــا ســود 20 درصــد بازپرداخــت خواهــد شــد؛ تســهیاتی کــه  و ب
ــی  ــون تومان ــه وام 15 میلی ــبت ب ــتری نس ــرای مش ــد ب می توان
ــد  ــی می توان ــه متقاض ــرا ک ــد؛ چ ــذاب باش ــا ج ــول بانک ه معم
ــون  ــش از 80 میلی ــاف بی ــا اخت ــی ب ــپرده گذاری، وام ــدون س ب
ــر  ــر و حتــی کمت ــا ســودی براب ــی و ب ــون تومان ــغ 15 میلی از مبل

دریافــت کنــد.
  حمایت سودآور بانک ها از خودروسازان

حمایــت ویــژه و ســودآور بانک هــا از خودروســازان در ســال 
گذشــته نیــز بــا طــرح حمایتــی بانــک مرکــزی در قالــب 
ــود و ظاهــرا از  ــت همــراه ب ــق اقتصــادی دول بســته تســریع رون
ــر 2500  ــغ ب ــاری بال ــزی اعتب ــک مرک ــه بان ــد ک ــاز ش ــا آغ آنج
ــرار  ــازان ق ــار خودروس ــود را در اختی ــع خ ــان از مناب ــارد توم میلی
داد و حــدود 130 هــزار دســتگاه خــودرو بــا وام 25 میلیــون 
ــروش رفــت؛ طرحــی کــه در دوره  ــی و ســود 16 درصــد ف تومان
ــان و  ــوی کارشناس ــم از س ــی ه ــا و انتقادات ــا واکنش ه ــود ب خ
 مســئوالن ســایر حوزه هــا و بخش هــای تولیــدی اقتصــاد همــراه 

بود.

پشت پرده حمایت بانک ها از خودروسازان

وام100میلیونتومانیخودروازکجامیآید

پــس از یــک دوره ۴ســاله رکــود، بــازار مســکن بــا 
تحرکاتــی در بخــش تقاضــا مواجــه شــده و مراجعــه 
ــس از  ــت. پ ــه اس ــش یافت ــاک افزای ــای ام ــه بنگاه ه ب
مدت هــا رکــود در بــازار مســکن و افــت شــدید معامــات 

ــی  ــانگر تحرکات ــی نش ــت کنون وضعی
هرچنــد انــدک در بازار مســکن اســت؛ 
ــه  ــه ب ــداد مراجع ــه تع ــوری ک ــه ط ب
بنگاه هــای امــاک افزایــش پیــدا 
کــرده و بنگاه هــا شــلوغ تر از ســال 

ــت.  ــده اس ــته ش گذش
قیمــت  افزایــش  اســاس،  برایــن 
گذشــته  درســال های   مســکن 
رکــود عمیقــی را در بخــش مســکن به 
وجــود آورده بــود کــه در نهایــت منجــر 

ــادی  ــدت زی ــه م ــد ک ــد. هرچن ــا ش ــه کاهــش قیمت ه ب
 متقاضیــان مســکن از ایــن بــازار دوری کــرده بودنــد 
و در انتظــار کاهــش قیمــت بیشــتری بودنــد، امــا بــه نظــر 
می رســد کــه ادامــه ثبــات قیمت هــا، آن هــا را بــه ســمت 

ایــن بــازار کشــانده اســت. البتــه ایــن افزایــش تحــرکات 
ــوده  ــا نب ــش قیمت ه ــا افزای ــراه ب در بخــش مســکن، هم
ــازار  ــات در ب ــته، معام ــای گذش ــا نرخ ه ــان ب و همچن
مســکن انجــام می گیــرد؛ چــرا کــه مراجعه کننــدگان 
ــان واقعــی  ــازار مســکن متقاضی ــی ب کنون
ایــن بــازار هســتند کــه پــول کافــی بــرای 
ــن در  ــد؛ ای ــاد ندارن پرداخــت رقم هــای زی
حالــی اســت هنــوز برخــی مالــکان حاضــر 
بــه شکســتن قیمت هــا نیســتند و ترجیــح 
ــد  ــی بمان ــد کــه واحــد آن هــا خال می دهن
امــا بــا قیمــت کنونــی بــه فــروش نرســد. 
در واقــع هنــوز امیــدوار بــه افزایــش 
ــال  ــت س ــه وضعی ــیدن ب ــا و رس قیمت ه
۹1 دارنــد. آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه 
ــران  ــهر ته ــکونی ش ــای مس ــات آپارتمان ه ــداد معام تع
در اردیبهشــت مــاه ســال 13۹5 بــه 15 هــزار و ۴32 واحــد 
مســکونی رســید کــه نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 

ــع ــد. ربی ــان می ده ــش را نش ــد افزای 8.2 درص

بازار مسکن نامحسوس تکان خورد

وزیــر نیــرو گفــت: براســاس مصوبه مجلس، امســال آب مشــترکان 
پرمصــرف در کل کشــور بــر اســاس ضوابــط قانونــی قطــع خواهــد 
ــش  ــن همای ــیه یازدهمی ــروز در حاش ــان دی ــد چیت چی ــد. حمی ش
ــت اســتان آذربایجــان  ــه وضعی ــا اشــاره ب ــرژی ب ــی ان ــن  الملل بی

ــای  ــت باران ه ــه برک ــت: ب ــی گف غرب
فــراوان، طرح هــای مختلــف را بــرای 

ــم.  ــر گرفته ای ــتان در نظ ــن اس ای
وی گفــت: امــروز در کنــار رودخانــه ارس 
طــرح تامیــن آب و شــبکه آبیــاری و 
زهکشــی بــه مســاحت بیــش از 1۹ هــزار 
ــب  ــار آغــاز می شــود و قســمت جال هکت
توجــه ایــن طــرح در ســال آینــده افتتــاح 
خواهــد شــد. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه بارش هــای مناســب در حــوزه دریاچــه 

ارومیــه و همــکاری شــرکت ها و ســازمان های متولــی وزارت نیــرو 
ــت و  ــورت گرف ــه ص ــه ارومی ــوزه دریاچ ــیعی در ح ــات وس اقدام
می تــوان گفــت کــه هم اکنــون حــال دریاچــه ارومیــه نســبت بــه 

ــدا کــرده اســت. ــی پی ــود خوب ســال های گذشــته بهب

ــوان  ــش رو می ت ــه شــرایط پی ــا توجــه ب ــان ب ــه چیت چی ــه گفت  ب
ــود.  ــدوار ب ــده امی ــال های آین ــه در س ــه ارومی ــای دریاچ ــه احی ب
ــتاد  ــرح در س ــئله 26 ط ــن مس ــرای ای ــه ب ــت ک ــد گف ــه بای البت
ــا  ــرو ب ــر نی ــت. وزی ــده اس ــب ش ــه تصوی ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــه عهــده  ــن طرح هــا ب ــان اینکــه بخشــی از ای بی
وزارت نیــرو، بخشــی بــه عهــده وزارت جهــاد 
کشــاورزی و بخشــی بــه عهــده ســازمان محیــط 
ــام  ــال حاضــر تم ــه داد: در ح زیســت اســت، ادام
ــام  ــود را انج ــت کار خ ــا جدی ــازمان ها ب ــن س ای
ــنگینی  ــار س ــه ب ــز ک ــرو نی ــد و وزارت نی  می دهن
ــام  ــود را اتم ــی خ ــالت اصل ــر دوش دارد رس را ب

ــد.  ــه می دان ــه ارومی ــای دریاچ ــروژه احی پ
ــه  وی درخصــوص وضعیــت تعادل بخشــی و مقابل
نیــرو  وزارت  گفــت:  غیرمجــاز  چاه هــای  بــا 
ــد؛  ــال می کن ــه دنب ــن مس.ل ــرای ای ــددی را ب ــت های متع سیاس
ــه  ــرق را ب ــد ب ــی از تولی ــب توجه ــمت جال ــت قس ــرار اس اوال ق
ــر منتقــل کنیــم کــه ایــن مســئله بیانگــر  انرژی هــای تجدیدپذی

ــه آب اســت. ــاز ب ــدم نی ع

ــع شهرســتان لنجــان اســتان اصفهــان اســت.     شــهر فوالدشــهر از تواب
کیمیای وطن
دامون رشیدزاده

ایــن شــهر در 28 کیلومتــری جنــوب غربــی اصفهــان در محــور ارتباطــی 
اصفهــان  - شــهرکرد واقــع شده اســت. فوالدشــهر اگرچــه تاریخچــه ای طوالنــی دارد، امــا از 
شــهرهای جدیــد ایــران بــه شــمار مــی رود. ایــن شــهر ابتــدا بــه عنــوان یــک شــهرک برای 
 اســکان کارکنــان ذوب آهــن توســط مهندســان ایرانــی و روســی طراحــی و ســاخته شــد 
ــه همیــن صــورت فعالیــت می کــرد. پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و  ــا ســال ها ب و ت
ــا  ــن گام ه ــا اولی ــد ت ــپرده ش ــران س ــرکت عم ــه ش ــهر ب ــال های 1362 فوالدش ــدود س  ح
را بــه ســمت شــهر شــدن بــردارد. در نهایــت در ســال 1372 ایــن شــهر بــا جمعیتــی بالــغ 
ــوان شــهر شــناخته شــد و شــهرداری آن  ــه عن ــر از ســوی وزارت کشــور ب ــر 12000 نف ب
 تاســیس شــد. از آن پــس فوالدشــهر در کنــار کارکنــان ذوب آهــن بــه عنــوان شــهر پویــا 
و جدیــد، پذیــرای هــزاران نفــر از سراســر کشــور شــد؛ بــه گونــه ای کــه از نظــر تنــوع قومــی 
یکــی از متنوع تریــن شــهرهای کشــور اســت. ایــن شــهر در حــال حاضــر بــا جمعیتــی بیــش 
از 70 هــزار نفــر یکــی از شــهرهای مهــم اســتان اصفهــان اســت. بــا توجــه بــه قابلیت هــای 
ــدان دور،  بالقــوه منطقــه اصفهــان و براســاس طــرح جامــع منطقــه ای در ســال های نه چن
جمعیتــی در حــدود 500 هــزار نفــر بــرای ایــن شــهر پیش بینــی شــده اســت. فوالدشــهر بــا 
ــن لحــاظ  ــن شــهر از ای ــد تهــران، دومی ــس از پرن داشــتن 35000 واحــد مســکن مهــر پ
ــه ازای هــر واحــد ۴ نفــر  ــه طــور میانگیــن ب ــا یــک محاســبه سرانگشــتی ب اســت کــه ب
جمعیتــی، حــدود 1۴0000 نفــر را در خــود جــای خواهــد داد. اهمیــت اســتراتژیک ایــن شــهر 
ــرای بررســی  در آینــده اســتان اصفهــان و نزدیکــی بــه کانشــهر اصفهــان ســبب شــد ب

بهتر آینده این شهر با مهندس مرادی، شهردار فوالدشهر به گفت وگو بنشینیم.
 در نمایشــگاه بیــن المللــی جامــع مدیریــت شــهری، غرفــه فوالدشــهر 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت ب ــد و توانس ــه رو ش ــی روب ــتقبال خوب ــا اس ب
غرفه هــای برتــر شــناخته شــود. در این بــاره و دالیــل موفقیــت 

ــد. ــح دهی ــگاه توضی ــن نمایش ــهر در ای فوالدش
ــور 1۴0  ــا حض ــران ب ــهری در ته ــت ش ــع مدیری ــی جام ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش پنجمی
ــن نمایشــگاه  ــزار شــد. شــرکت کنندگان در ای ــی و 10 شــرکت خارجــی برگ شــرکت داخل
ــهری ــاد ش ــهری، اقتص ــعه ش ــران و توس ــک، عم ــل و ترافی ــل و نق ــای حم  در زمینه ه

ــن آوری و  ــک و ف ــماند، الکترونی ــهری، پس ــات ش ــبز، خدم ــای س ــهری و فض ــان ش مبلم
ــود  ــوالت خ ــهری محص ــات ش ــهری و خدم ــت ش ــا مدیری ــط ب ــای مرتب ــر زمینه ه دیگ
ــتاوردها  ــه دس ــاظ ارای ــه لح ــهر ب ــهرداری فوالدش ــه ش ــه غرف ــد ک ــرده بودن ــه ک  را ارای
و تعــداد بازدیدکننــدگان در ردیــف غرفه هــای برتــر پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی جامــع 

مدیریــت شــهری قــرار گرفــت و از طــرف مســئوالن امــور نمایشــگاهی و برگزارکننــدگان 
تندیــس نمایشــگاه را دریافــت کــرد. البتــه ایــن موفقیــت حاصــل تــاش همــه زیرمجموعه 
ــت تاش هــای  ــوان شــهردار از تمــام همــکاران گرامــی باب ــه عن شــهرداری اســت کــه ب

ــم. ــکر می کن ــان تش صادقانه ش
ــاب  ــروژه پس ــرح پ ــهر ط ــهرداری فوالدش ــم ش ــای مه ــی از طرح ه یک
ــرار گرفــت؛  ــود کــه بســیار مــورد توجــه ق تامیــن آب فضــای ســبز ب

ــاره ایــن طــرح بیشــتر توضیــح دهیــد. درب
صرفه جویــی در مصــرف آب، یکــی از دغدغه هــای مهــم کشــور ماســت. از آنجــا 
ــع  ــر مرب ــرانه 62 مت ــبز و س ــای س ــار فض ــتن ۴80 هکت ــا داش ــهر ب ــهر فوالدش ــه ش ک
یکــی از بزرگ تریــن ســرانه های فضــای ســبز کشــور را در اختیــار دارد، رســیدگی 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــل از اج ــا قب ــت. ت ــیاری اس ــرف آب بس ــد مص ــا نیازمن ــن فض ــه ای ب
ــرح و  ــن ط ــرای ای ــا اج ــه ب ــد ک ــا می ش ــن فض ــن آب ای ــرای تامی ــادی ب ــای زی هزینه ه

ــمگیر  ــش چش ــاهد کاه ــهری، ش ــاب ش ــاب فاض ــتفاده از پس ــروژه اس ــرداری از پ بهره ب
هزینه هــای شــهرداری در حــوزه نگهــداری و آبیــاری فضــای ســبز شــهری خواهیــم بــود. 
ایــن پــروژه بــا بودجــه ای بالــغ بــر 65 میلیــارد ریــال و متــراژ 7.5 کیلومتــر از پروژه هــای 
شــاخص شــهرداری فوالدشــهر بــوده اســت کــه مــورد توجــه بســیاری حتــی در خــارج از 

ــت. ــرار گرف ــتان ق اس
ــا  ــاح شــد ی ــا افتت ــز ی ــروژه پســاب پروژه هــای دیگــری نی ــار پ در کن
ــد. ــح دهی ــم توضی ــا ه ــن پروژه ه ــاره ای ــت. درب ــل اس ــال تکمی در ح

بهره بــرداری از 3۴ پــروژه در فوالدشــهر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 200 میلیــارد ریــال 
ــه  ــردم ب ــا م ــن پروژه ه ــرای ای ــا اج ــود. ب ــاری ب ــال ج ــا در س ــم م ــات مه ــی از اقدام یک
ــرای  ــد اج ــر رون ــه ای ب ــر و وقف ــچ تاثی ــی هی ــادی فعل ــود اقتص ــه رک ــد ک ــی دریافتن خوب
پروژه هــای شــهرداری فوالدشــهر نداشــته و مجموعــه شــهرداری فوالدشــهر بــا 
راه انــدازی بــه موقــع ایــن پروژه هــا بــه کار بســته اســت. اجــرای پروژه هــا در شــرایط فعلــی همــکاری شــورای اســامی شــهر فوالدشــهر تمــام تــاش خــود را در راســتای تکمیــل و 

بــه دلیــل مشــکات مالــی بســیار ســخت بــوده اســت؛ امــا مجموعــه شــهرداری فوالدشــهر 
ــا ایــن لحظــه اجــازه توقــف هیــچ یــک از پروژه هــای در دســت اقــدام ایــن شــهرداری   ت
را نــداده و بــا تمــام قــوا یــرای اتمــام آن هــا گام برمــی دارد؛ در تــاش هســتیم 16 پــروژه 
دیگــر در دســت اقــدام شــهرداری در هفتــه دولــت و دهــه مبــارک فجــر بــه بهره بــرداری 
ــک  ــارک ترافی ــور، پ ــش و ن ــراهای دان ــاز، فرهنگس ــینمای روب ــوان، س ــاغ بان ــند. ب  برس
ــدام شــهرداری فوالدشــهر  و مجموعه هــای تجــاری و... از دیگــر پروژه هــای در دســت اق
هســتند کــه تــا بــه امــروز لحظــه ای متوقــف نشــده اند و امیدواریــم تــا پایــان ســال شــاهد 

ــا باشــیم. ــرداری آن ه بهره ب
سهم بانوان فوالدشهری در این پروژه ها چقدر بوده است؟

ــد  ــکیل می دهن ــوان تش ــهر را بان ــت فوالدش ــد از جمعی ــه 50 درص ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــه  ــرای مــا برخــوردار اســت. توجــه ب ــادی ب ــاه ایــن قشــر جامعــه از اهمیــت بســیار زی رف
امــور فرهنگــی بانــوان از ســوی دســتگاه های مختلــف اجرایــی همــواره مــورد تاکیــد بــوده؛ 
ــار  ــا در کن ــر دوش شــهرداری اســت و م ــواره ب ــه هم ــار فرهنگــی جامع ــا بخشــی از ب ام
رســالت اصلــی خــود همــواره بــه امــور فرهنگــی نیــز توجــه جــدی داشــته ایم؛ چــرا کــه 
ــای فرهنگــی در ســطح  ــای فرهنگســراها و مجموعه ه ــی در راســتای فعالیت ه ــر اقدام ه
جامعــه انجــام دهیــم زمینــه ای بــرای رشــد فرهنگــی جامعــه ایجــاد خواهــد شــد. در همیــن 
راســتا بانوســرای نــور بــا اعتبــاری بالــغ بــر 1۴ میلیــارد ریــال جهــت ایجــاد محیطــی بــرای 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــهر ب ــوان فوالدش ــری بان ــای فرهنگــی و هن فعالیت ه
 مســایل فرهنگــی تــا چــه انــدازه در دســتور کار شــهرداری فوالدشــهر 

قــرار داشــته اســت؟
مــا معتقدیــم وظیفــه شــهرداری فقــط شهرســازی نیســت؛ بلکــه توجه بــه مســایل فرهنگی 
و اجتماعــی نیــز از وظایــف اصلــی شــهرداری ها محســوب می شــود. از ایــن رو توجــه بــه 
ترویــج شــعایر ارزشــی و اخاقــی در شــهر، پاســخگویی بــه نیازهــا و اولویت هــای اصلــی 
شــهروندان، بایــد از ســوی مدیریــت شــهری صــورت پذیــرد. تحقیقــات نشــان می دهــد در 
ــژه  ــگ و به وی ــاده فرهن ــا مســیر توســعه خــود را از ج ــد ت ــاش می کنن ــه ت شــهرهایی ک
فرهنــگ شــهروندی عبــور دهنــد، وجــود و حضــور مکان هایــی کــه در تقویــت ارتباطــات 
جمعــی، رشــد فرهنــگ شــهروندی و زندگــی شهرنشــینی و به ویــژه فرهنگ ســازی 
عمومــی نقــش اصلــی و جهــت دهندگــی مثبــت را ایجــاد کننــد، بســیار الزم و ضــروری 

اســت.

گفتوگویاختصاصیکیمیایوطنباشهردارفوالدشهر

درخششفوالدشهردرنمایشگاهبینالمللیجامعمدیریتشهری

 لیست پروژه های در دست اقدام شهرداری فوالدشهر 

 اعتبار )ریال( عنوان پروژه ردیف
 000/000/051/74 فرهنگسرای غدیر 1
 000/460/585/55 تکمیل مجتمع تجاری پیام )مرکز برزن ب( 2
 000/000/768/11 تکمیل سالن گلزار شهدا و لوله کشی آب شرب گلزار 5
 000/055/262/8 احداث فرهنگسرای دانش 7
 000/488/491/4 احداث ساختمان در باغ بانوان 5
 000/000/000/6 تکمیل دیوار باغ بانوان 6
 000/000/400/5 اجرای سینما روباز در پارک پرنیان 4
 000/600/004/5 احداث میدان نماز جنب مصلی امام خمینی)ره( 8
 000/960/227/2 روکش آسفالت و زیرسازی معابر 9
 000/000/000/1 ترمیم جداول فرسوده 10
 000/000/940 محوطه سازی محالت سطح شهر 11
 000/000/960 لکه گیری آسفالت سطح شهر 12
 000/000/481 اجرای بلوک فرش معابر سطح شهر 15
 000/000/590 بهمن 22رنگ آمیزی و زیبا سازی دیوار مدارس فارابی و 17
 000/000/140 چاپ کتاب در خصوص فوالدشهر 15
 000/000/100/1 جمع آوری نخاله از سطح شهر 16

 000/951/255/158 جـمـع کـل )ریال(           
 

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی فوالدشهر
 

اخبار اقتصادی

 اقتصاد مقاومتی 
فرصتی برای معرفی برند یزد

ســتاد  فرهنگ ســازی  و  گفتمان ســازی  کمیتــه  دبیــر 
راهبــری و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی اســتان یــزد تاکیــد 
ــرای اســتان  ــی مناســب ب ــی، ظرفیت ــرد: اقتصــاد مقاومت ک
ــه  ــه نســبت ب ــه خــود را ک ــگ دیرین ــا فرهن ــزد اســت ت ی
ســایر اســتان ها در صــد ســال اخیــر بــه اقتصــاد مقاومتــی 
ــان زاده« در  ــد جوادی ــد. »مجی ــی کن ــوده، معرف ــک ب نزدی
نخســتین جلســه کارگــروه گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی 
ــزد  ســتاد راهبــری و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی اســتان ی
ــش  ــت: چین ــان پرداخــت و گف ــی از گفتم ــه تعریف ــه ارای ب
ــی  ــده می شــود و وقت ــان نامی ــان، گفتم ــک زب خــاص از ی
فــردی بــه شــیوه ای خــاص صحبــت کنــد، گفتــه می شــود 
ــخن  ــی و ... س ــان دین ــا گفتم ــنفکری ی ــان روش ــا گفتم ب
و  اســت  علــم  گفتمان ســازی،  افــزود:  وی  می گویــد. 
ــود  ــص خ ــرگرمی های مخت ــا و س ــد برنامه ریزی ه نیازمن
ــر  ــاز دارد. مدی ــاد از درون نی ــه انتق ــات ب ــی اوق ــا گاه ی
ــد  ــتانداری تاکی ــی اس ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــر ام کل دفت
ــتان  ــرای اس ــب ب ــی مناس ــی ظرفیت ــاد مقاومت ــرد: اقتص ک
ــه  ــه نســبت ب ــه خــود را ک ــگ دیرین ــا فرهن ــزد اســت ت ی
ســایر اســتان ها در صــد ســال اخیــر بــه اقتصــاد مقاومتــی 

ــد. ــی کن ــوده، معرف ــک ب نزدی

 تسریع در روند تفکیک 
اسناد آپارتمان های کرمان

 در نشســت هم اندیشــی بــا حضــور مدیــرکل ثبــت اســناد
شــهردار کرمــان و رییــس ســازمان نظــام مهندســی 
ــد صــدور  ــتان، درخصــوص تســریع در رون ــاختمان اس س

اســناد تفکیکــی آپارتمان هــا تصمیم گیــری شــد. 
»رضــا طالبــی زاده« در ایــن نشســت اظهــار کــرد: یکــی 
و  اســناد  ثبــت  ســازمان  سیاســت های  و  اهــداف  از 
امــاک کشــور برون ســپاری فعالیت هــا و جلوگیــری 
از مــوازی کاری در بخش هــای مختلــف خدمت رســانی 
ــا ســازمان نظــام  ــه ب ــاد تفاهم نام ــردم اســت و انعق ــه م ب
ــا را در  ــه های آپارتمان ه ــک نقش ــت تفکی ــی جه مهندس

ــت.  ــن راستاس همی
ــارض  ــاحت و تع ــاف مس ــود اخت ــرد: وج ــح ک وی تصری
نقشــه های  و  شــهرداری  کار  پایــان  نقشــه های  در 
ــی از مشــکاتی  ــام مهندســی یک ــازمان نظ ــیمی س ترس
ــک  ــان در تفکی ــدی کار مراجع ــب کن ــه موج ــت ک اس
ــل  ــت و تعام ــا دق ــد ب ــود و بای ــا می ش ــناد آپارتمان ه اس
ــریع تر  ــردم س ــا کار م ــش داد ت ــات را کاه ــن اختاف ای
ــات  ــه خدم ــرد: ارای ــان ک ــی زاده بی ــرد.  طالب ــام گی انج
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــوی س ــی از س الکترونیک
ــر موجــب کاهــش بروکراســی  کشــور در چنــد ســال اخی
و تســریع در انجــام امــور مــردم شــده و احتمــال خطاهــای 
ــدا  ــادی کاهــش پی ــا حــد زی ــز ت ــی و فســاد اداری نی ثبت

ــت. ــرده اس ک

حتما بخوانید!
3بازار مسکن نامحسوس تکان خورد سه شنبه 11 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره167 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

آب مشترکان پرمصرف قطع می شود



اردوی كوهگشت ویژه گرامیداشت
روز آزادسازی خرمشهر

روز  گرامیداشــت  ویــژه  كوهگشــت  :اردوی  وطــن  کیمیــای 
آزادســازی خرمشــهر  بــه همــت پایــگاه مقاومــت بســیج 
ــل ،  ــر عام ــور مدی ــا حض ــاه ب ــوم خردادم ــان  س ــهید تندگوی ش
ــیر  ــركت در مس ــران ش ــی از مدی ــاوران و جمع ــان ، مش معاون
ــد  ــزار ش ــوالک برگ ــاه ل ــار ش ــا آبش ــان ت ــاه خراس ــزاده ش امام
. در بخــش پایانــی ایــن اردو، مهنــدس علمــداری مشــاور 
ضمــن  ســخنانی  طــی  عامــل  مدیــر  فرهنگی اجتماعــی 
ــاع  ــزز هشــت ســال دف ــاد و خاطــره شــهدای مع گرامیداشــت ی
ــه  ــرد ك ــور ك ــد تص ــت : نبای ــامی  گف ــاب اس ــدس و انق  مق
ــن امــر  ــوده؛ بلكــه ای ــاع مقــدس ب ــه دوران دف ــاع منحصــر ب دف
تــا زمــان ظهــور صاحــب الزمان)عــج( ادامــه خواهــد داشــت . وی 
ــادی  ــی و اقتص ــای فرهنگ ــروز در حوزه ه ــا ام ــاد م ــزود: جه اف
اســت و زمانــی ایــن جهــاد بــه ثمــر می رســد كــه پرچــم انقــاب 
در سراســر دنیــا برافراشــته شــده باشــد. مشــاور فرهنگی اجتماعــی 
مدیــر عامــل تصریــح كــرد : امــروز مدیــون شــهدا هســتیم و نباید 
ــع  ــود. در واق ــوش ش ــا فرام ــای آن ه ــه آرمان ه ــم ك ــازه دهی اج
بایــد همچــون شــهدا كــه در دفــاع مقــدس از جــان خود گذشــتند 
مــا نیــز در عرصه هــای اقتصــادی و فرهنگــی بــا تمــام وجــود و 
ایثارگرانــه جهــاد كنیــم تــا دشــمن در اهــداف شــوم خــود نــاكام 
شــود . مهنــدس علمــداری افــزود: خوشــحالم كــه در ذوب آهــن 
اصفهــان حضــور دارم و همــه مــا بایــد بــه ایــن مجتمــع بــزرگ 
صنعتــی افتخــار كنیــم و مســرور باشــیم كــه در ایــن صنعــت مهم 
ــی  ــاد مقاومت ــذاری در اقتص ــادی و تاثیرگ ــاد اقتص ــت جه  فرص

را داریم. 

توزیع سبد كاال بین 96 هزار 
مددجوی كمیته امداد در اصفهان

مدیــركل كمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان اصفهــان از توزیــع 
96 هــزار ســبد كاال بیــن مددجویــان زیرپوشــش ایــن نهــاد در 
مــاه مبــارک رمضــان خبــر داد. حمیدرضــا شــیران اظهــار كــرد: 
ــان  ــن مددجوی ــبد كاال بی ــان س ــارک رمض ــاه مب ــتانه م در آس
كمیتــه امــداد اســتان اصفهــان توزیــع می شــود و هــر ســبد كاال 
حــدود 500 میلیــون ریــال ارزش ریالــی دارد. وی بــا تأكیــد بــر 
ــر ایــن اســت كــه در مــاه  اینكــه تــاش كمیتــه امــداد امــام ب
مبــارک رمضــان امســال هیــچ ســفره ای خالــی از افطــار نباشــد، 
ــبد  ــته س ــال گذش ــان س ــارک رمض ــاه مب ــرد: در م ــح ك تصری
كاال پارســال بیــن تمامــی مددجویــان توزیــع نشــد امــا امســال 
تــاش می كنیــم تــا بــه همــه خانوارهــای تحــت پوشــش كــه 
96 هــزار خانــوار هســتند ســبد كاال تحویــل داده شــود. مدیــركل 
كمیتــه امــداد امــام خمینــی اصفهــان بــا اشــاره بــه ایــن ســبد 
ــات و  ــج، حبوب ــامل برن ــی ش ــبد غذای ــن س ــه داد: ای كاال ادام
روغــن اســت و امســال نیــز بــا كمــک خیریــن مــواد پروتئینــی و 

لبنــی هــم بــه ایــن ســبد غــذا افــزوده شــود.

اخبار  کوتاه 

در نمایشگاه بین المللی اصفهان 

تشکیل پاویون کشور ایتالیا 
شــركت  عامــل  :مدیــر  وطــن  کیمیــای   
اظهــار  اصفهــان  المللــی  بیــن   نمایشــگاه های 
 كــرد: دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنایــع، ابــزار

ماشــین آالت و تولیــدات فلــزات گرانبهــا و ســنگ های 
قیمتــی از تاریــخ 29 تیــر تــا یكــم مــرداد در محــل برگــزاری 
نمایشــگاه های بیــن المللــی اســتان اصفهــان برگــزار 

می شــود. 
نمایشــگاه های  شــركت  رســانه  واحــد  گــزارش   بــه 
ــار  ــان اظه ــول محققی ــان، رس ــتان اصفه ــی اس ــن الملل بی
داشــت: در ایــن دوره از نمایشــگاه، عــاوه بــر حضــور 
ــران ــتان های ته ــی از اس ــاركت كننده داخل ــش از 70 مش  بی
 اصفهــان، خراســان رضــوی، اردبیــل، یــزد، آذربایجان شــرقی 
ــكاری  ــا هم ــا ب ــون كشــور ایتالی ــتقرار پاوی ــزگان، اس و هرم
ــز  ــران )ICE( نی ــا در ته ــفارت ایتالی ــی س ــش بازرگان بخ
برنامه ریــزی شــده اســت. وی افــزود: شــركت های ایتالیایــی 
ــر  ــه مســاحت 220 مت ــی ب ــون در فضای ــن پاوی ــب ای در قال
ــه آخریــن تكنولوژی هــا و دســتاوردهای ایــن  ــه ارای ــع ب مرب
ــر  ــا و جواه ــاخت ط ــین آالت س ــت ماش ــور در صنع كش

می پردازنــد. 
ــتان  ــی اس ــن الملل ــركت نمایشــگاه های بی ــل ش ــر عام مدی
ــور  ــون كش ــتقرار پاوی ــه اس ــه اینك ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــن  ــرح در ای ــورهای مط ــی از كش ــوان یك ــه عن ــا ب ایتالی
حــوزه بــرای اولین بــار اتفــاق افتــاده اســت، ادامــه داد: 
ــز  ــال نی ــگاه امس ــی نمایش ــاركت كنندگان داخل ــر مش  اكث
ماشــین آالت  ســازندگان  و  فعــاالن  مطرح تریــن  از 
و ابــزار تولیــد فلــزات گرانبهــا در ســطح كشــور بــه 
شــمار مــی رونــد كــه در فضایــی بــه مســاحت 9000 
 متــر مربــع بــه نمایــش توانمندی هــای خــود خواهنــد

ــای  ــوژی و فناوری ه ــطح تكنول ــای س ــت. وی ارتق  پرداخ
ایــن صنعــت، نمایــش آخریــن محصــوالت و خدمــات، 
ــی  ــای كیف ــی و ارتق ــدگان داخل ــزه تولیدكنن ــش انگی افزای
ــداف  ــن اه ــم تری ــا را از مه ــات آن ه ــوالت و خدم محص
كرد.بــه  عنــوان  پرســابقه  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری 
گفتــه وی، اطاع رســانی از طریــق نشــریات تخصصــی 
تشــكل ها و  اتحادیه هــا  انجمن هــا،  اطاعــات   بانــک 

و  تبلیغــات شــهری  از طریــق رســانه ها،  اطاع رســانی 
صــدا و ســیما از جملــه مهم تریــن فعالیت هــای انجــام 
 شــده در راســتای اطاع رســانی ایــن نمایشــگاه بــوده

ســاخت  حــوزه  دســت اندركاران  و  اســت.متخصصان   
قیمتــی  ســنگ های  و  گرانبهــا  فلــزات  تولیــد  و 
مذكــور  تاریــخ   22 تــا   16 ســاعات  از  می تواننــد 
ابــزار صنایــع،  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  دهمیــن   از 

ماشــین آالت و تولیــدات فلــزات گرانبهــا و ســنگ های 
ــد. ــد كنن ــان بازدی ــی اصفه قیمت

نمایشگاه بین المللی

مدیــركل گمــرک اســتان اصفهــان گفــت: پرونده هــای پوشــاک 
ارجــاع شــده توســط نیــروی انتظامــی بــه گمــرک اصفهــان طــی 
دو ماهــه ابتدایــی ســال 95 حــدود 12 هــزار ثــوب بــه ارزش یک 

میلیــارد و 566 میلیــون ریــال بــوده اســت. 
بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع، اســداهلل احمــدی ونهــری دربــاره 
تاثیــر افزایــش تعرفــه واردات بــر حمایــت از تولیــد داخــل 
و افزایــش قاچــاق در بخــش پوشــاک اظهــار كــرد: اولیــن 
كارخانه هــای نســاجی كشــور در اصفهــان راه انــدازی شــد؛ 
اســتان اصفهــان در گذشــته قطــب تولیــد نســاجی كشــور بــوده 
ــاجی و  ــت نس ــده در صنع ــود آم ــه وج ــكات ب ــا مش ــت؛ ام اس
ــد  ــوط تولی ــزات و خط ــانی تجهی ــه روز رس ــدم ب ــاک و ع پوش
موجــب تضعیــف ایــن صنعــت شــد و حتــی بســیاری از 
كارخانه هــای بــزرگ نســاجی رو بــه تعطیلــی رفتنــد. وی 
ــه نســاجی و پوشــاک،  ــاز جامعــه ب ــه نی ــا توجــه ب ــا ب ــزود: ام اف
كشــورهای دیگــر بــه خصــوص چیــن و تركیــه در ایــن صنعــت 
ــی  ــتند محصوالت ــد و توانس ــادی كردن ــیار زی ــرمایه گذاری بس س
 بــا قیمــت و كیفیــت مناســب تولیــد و روانــه كشــورهای مختلــف 

كنند.
  تضعیف واحدهای تولید داخل

مدیــركل گمــرک اســتان اصفهــان اضافــه كــرد: تضعیــف 
واحدهــای تولیــد داخــل و تولیــد محصــوالت نســاجی و پوشــاک 
بــا قیمــت و كیفیــت مناســب در كشــورهای دیگــر و نیــاز بــازار 
داخلــی ایــران، عرصــه را بــرای ورود پوشــاک و پارچــه بــه كشــور 

بــا حاشــیه ســود زیــاد فراهــم كــرد. 
احمــدی ونهــری ادامــه داد: دولــت بــه منظــور حمایــت صنایــع 
داخلــی، تصمیــم بــه افزایــش تعرفــه پوشــاک گرفتــه اســت؛ بــه 
ــا  ــروه 10 كاالی ب ــه در ســال گذشــته پوشــاک در گ طــوری ك

تعرفــه 75 درصــدی قــرار گرفــت؛ یعنــی واردات رســمی پوشــاک 
مشــمول 146 درصــد حقــوق ورودی بــه اضافــه 9 درصــد ارزش 
افــزوده می شــد و همیــن امــر موجــب رو آوردن بــه قاچــاق شــد؛ 
ــادی غیررســمی  ــه قاچــاق كاال و ورود پوشــاک از مب ــرا هزین زی
ــوده  ــی ب ــه صــورت رســمی و قانون ــر از ورود كاال ب بســیار كمت

اســت.
 وی خاطرنشــان كــرد: ســال گذشــته 255 هــزار و 670 پوشــاک 
ــی  ــروی انتظام ــط نی ــال توس ــارد ری ــدود 22 میلی ــه ارزش ح ب
اســتان اصفهــان كاالی مظنــون بــه قاچــاق كشــف شــده اســت.

  کاهش تعرفه پوشاک
ــیون  ــرد: كمیس ــد ك ــان تاكی ــتان اصفه ــرک اس ــركل گم مدی
ــم  ــال 95 تصمی ــادرات و واردات در س ــررات ص ــک مق ــاده ی م
ــرار  ــد و ق ــزان 55 درص ــه می ــاک ب ــه پوش ــش تعرف ــه كاه ب
ــه اینكــه  ــا توجــه ب ــت و ب ــی گرف ــن آن در گــروه 9 كاالی گرفت
گمــرک مجــری قوانیــن اباغــی اســت، در ســال جاری پوشــاک 
ــد  ــه 9 درص ــه اضاف ــد ب ــمول 55 درص ــرک مش ــه گم ورودی ب
ــرای  ــا اج ــود ب ــی می ش ــود و پیش بین ــد ب ــزوده خواه ارزش اف
ایــن تصمیــم، قاچــاق پوشــاک كاهــش یابــد و مقــدار بیشــتری 

پوشــاک از طریــق مبــادی رســمی وارد كشــور شــود. بــه گفتــه 
ــت  ــت دول ــب هیئ ــا تصوی ــاری ب ــری، در ســال ج ــدی ونه احم
ــه  ــه ب ــور تركی ــاک از كش ــت واردات پوش ــی جه ــه تخفیف تعرف

ــه شــده اســت. ــزان 40 درصــد در نظــر گرفت می
  نظارت و بازرسی دقیق

ــی در  ــروی انتظام ــتقرار نی ــه اس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ك وی تاكی
تمامــی مبــادی ورودی اســتان و نظــارت و بازرســی دقیــق 
ــاق  ــه قاچ ــون ب ــای مظن ــی، كااله ــروی انتظام ــكاران نی هم
ــاق كاال و ارز ــا قاچ ــارزه ب ــد مب ــون جدی ــق قان ــف و مطاب  كش

ــوال  ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــه س ــوفه ب ــای مكش كااله
ــود.  ــل داده می ش ــان تحوی ــتان اصفه ــی اس تملیك

مدیــركل گمــرک اســتان اصفهــان گفــت: پرونده هــای مظنــون 
ــه  ــن ارزش و رســیدگی ب ــه قاچــاق كشــف شــده جهــت تعیی ب
ــه گمــرک اصفهــان ارجــاع می شــود.  ــه گمركــی ب اســناد مثبت

درخصــوص پوشــاک و پرونده هــای ارجــاع شــده توســط نیــروی 
انتظامــی بــه گمــرک اصفهــان طــی دو ماهــه ابتدایــی ســال 95 
ــارد و 566  ــک میلی ــه ارزش ی ــوب ب ــزار ث ــدود 12 ه ــداد ح تع
میلیــون ریــال بــوده اســت. احمــدی ونهــری بــه مبــادی ورودی 
ــان  ــاره و خاطرنش ــادرات كاال اش ــرای واردات و ص ــی ب و خروج
كــرد: عــاوه بــر گمــرک اصفهــان )اداره كل(، كاركنــان گمــرک 
ــه، ذوب  ــوالد مبارك ــع ف ــان، مجتم ــرودگاه اصفه ــان، ف در كاش
آهــن و امانــات پســتی حضــور دارنــد و بــرای انجــام تشــریفات 
امورگمركــی اقــدام می كننــد. وی اظهــار كــرد: پیشــنهاد می شــود 
 كــه كاالهــای مكشــوفه كــه محكــوم بــه قاچــاق كاال می شــوند

ــازمان هایی  ــار س ــده، در اختی ــا ش ــاک امح ــوص پوش ــه خص  ب
ــا و  ــی)ره(، خیریه ه ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر بهزیســتی، كمیت نظی

ــع ــد. ربی ــرار گیرن ــی ق ــرف نهای ــت مص ــا جه اداره كل زندان ه

ارجاع 1.5 میلیارد ریال پوشاک قاچاق به گمرک اصفهان

جوالن پوشاک قاچاق در اصفهان

ــتغال  ــی اش ــت: پیش بین ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
در دســتگاه های اســتان بایــد واقع بینانــه انجــام شــود تــا 
دســتگاه ها بتواننــد بــه تعهــد خــود عمــل كننــد. قاســم 
ســلیمانی دشــتكی نهــم خردادمــاه در نشســت شــورای اشــتغال 

و ســرمایه گذاری چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار 
ــد موجــب تحــول  كــرد: بخــش صنعــت می توان
ــح  ــود. وی تصری ــتان ش ــتغال اس ــزان اش در می
ــد در  ــه ای بای ــی و حرف ــای فن ــرد: آموزش ه ك
ــان واحدهــای  ــوزش كاركن ــت و آم بخــش صنع

ــد.  ــاش بیشــتری كن ــی ت صنعت
ســال  در  اگــر  افــزود:  دشــتكی  ســلیمانی 
جــاری تعهــد دســتگاه های اســتان و بخــش 

ــق  ــاره ایجــاد اشــتغال محق ــی درب اشــتغالزایی اقتصــاد مقاومت
ــت.  ــد یاف ــمگیری خواه ــش چش ــكاری كاه ــزان بی ــود، می ش
ــتغال  ــی اش ــت: پیش بین ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
تــا  شــود  انجــام  واقع بینانــه  بایــد  اســتان  دســتگاه های 
وی  كننــد.  عمــل  خــود  تعهــد  بــه  بتواننــد  دســتگاه ها 
اســتان  صادراتــی  ظرفیت هــای  بایــد  كــرد:  خاطرنشــان 

تســهیات  نظیــر  مشــوق هایی  زیــرا  شــوند؛  قوی تــر 
ــرد:  ــار ك ــتكی اظه ــلیمانی دش ــده اند. س ــاغ ش ــت اب ارزان قیم
همــه دســتگاه ها بایــد تــاش كننــد كــه هیــچ نمایشــگاهی در 
ســطح اســتان برخــاف قوانیــن دایــر نشــود و اگــر دایــر شــد 
بــا متخلفیــن برخــورد شــود. وی در پایــان گفت: 
پروازهــای فــرودگاه شــهركرد افزایــش یافتــه و 
ــای  ــه پروازه ــد ك ــک كنن ــد كم ــتگاه ها بای دس
اســتانی تقویــت و تثبیــت شــوند. در ادامــه ایــن 
نشســت رییــس اداره كل فنــی و حرفــه ای 
ــوزش  ــرد: آم ــار ك ــاری اظه چهارمحــال و بختی
نقــش زیرســاختی در مباحــث توســعه دارد و در 
ــه  ــن ب ــی، پرداخت ــاد مقاومت ــق اقتص ــر تحق ام
آمــوزش انكارناپذیــر اســت. محمــد تقی پــور بــا اشــاره بــه تاثیــر 
ــزود: در ســال جــاری  ــر اشــتغال اف ــی ب مثبــت آمــوزش مهارت
ــون و 337  ــتان، 2 میلی ــطح اس ــه ای در س ــی و حرف ــد فن تعه
هــزار و 230 نفــر ســاعت آمــوزش اســت. وی خاطرنشــان كــرد: 
ــود  ــه ای وج ــی و حرف ــتاندارد فن ــد 58 اس ــاری بای ــال ج در س
ــن اســت. ایســنا داشــته باشــد كــه 40 اســتاندارد در حــال تدوی

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان یــزد 
ــت:  ــی گف ــاد مقاومت ــودن اقتص ــرا ب ــه برون گ ــاره ب ــا اش ب
ــا دنیــا، یكــی از راهكارهــای پیاده ســازی اقتصــاد  ارتبــاط ب

ــت.  ــور اس ــی در كش مقاومت
»حمیدرضــا نصیری زاده« در نخســتین جلســه 
فرهنگ ســازی  و  گفتمان ســازی  كارگــروه 
ســتاد راهبــری و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی 
ــی  ــزود: مجموعــه سیاســت های كل اســتان اف
ــی  ــی بوم ــع الگوی ــی، در واق ــاد مقاومت اقتص
انقابــی و  از فرهنــگ  برآمــده  و علمــی، 
ــروز و  ــت ام ــا وضعی ــب ب ــامی و متناس اس

ــور اســت.  ــردای كش ف
وی بیــان كــرد: سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی قابــل 
ــا  ــت و عم ــون اس ــرایط گوناگ ــا ش ــاق ب ــل و انطب تكمی
ــاند  ــری می رس ــت انعطاف پذی ــه حال ــور را ب ــاد كش اقتص
و شــكنندگی اقتصــاد را در شــرایط مختلــف برطــرف 
می كنــد. ایــن مقــام مســئول افــزود: اقتصــاد مقاومتــی بــه 
معنــای حصــار كشــیدن بــه دور كشــور و اجــرای كارهــای 

ــن  ــی ای ــاد مقاومت ــه اقتص ــت؛ بلك ــرف نیس ــی ِص تدافع
ــخت ــرایط س ــی در ش ــور حت ــا كش ــد ت ــكان را می ده  ام

رشد و شكوفایی داشته باشد. 
نصیــری زاده گفــت: اقتصــاد مقاومتــی الگــوی علمــی 
ــا نیازهــای ایــران اســت؛ ضمــن  متناســب ب
اینكــه بایــد گفــت بســیاری از كشــورها هــم 
بــه علــت مشــكات اقتصادی اجتماعــی 
ــد.  ــو بوده ان ــن الگ ــرای ای ــی اج ــود، در پ خ
ــال  ــه دنب ــی، ب ــاد مقاومت ــزود: اقتص وی اف
حــال  عیــن  در  درون زاســت؛  اقتصــادی 
تحریــم  شــرایط  در  و  برونگراســت   كــه 

و غیرتحریم به كشور كمک می كند. 
اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
بســته اقتصــادی  مقاومتــی،  اقتصــاد  كــرد:   تصریــح 

ــه  ــت؛ ب ــی نیس ــی و دولت ــی و جنگ ــادی ریاضت ــا اقتص  ی
ــق  ــرای تحق ــش و ب ــم و دان ــه عل ــر پای ــعه ب ــال توس دنب
نیازمنــد مشــاركت مــردم اســت و بــر بهــره وری نیــز تاكیــد 

دارد.

رییس سازمان مدیریت یزد:
ارتباط با دنیا، یکی از راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است

استاندار چهارمحال و بختیاری:
پیش بینی اشتغال در دستگاه ها باید واقع بینانه باشد

حتما بخوانید!
اشتغال و اقتصاد مقاومتی  ... سه شنبه 11خرداد ماه 41395

ـــمـــاره 167 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

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

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

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

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018000171 کالسه پرونده 1394114402018000057 آقای 
اکبر عندلیب فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 27656 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ 
یک باب کارخانه گچ متروکه به مساحت 3425 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 403 

اصلی واقع در حبیب آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/26
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/278/الف/م به تاریخ 95/03/04

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمیبرابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد 
عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کالسه   139560302018000108 شماره  رای  برابر   -1
1394114402018000087 آقای حبیب حاجی بابایی فرزند عباس بشماره شناسنامه 4846 
صادره از اصفهان نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172.28 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 1869 فرعی از 445 اصلی واقع در خورزوق بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
پرونده  کالسه   139560302018000107 شماره  رای  برابر   -2
1394114402018000174 خانم زهره باقری خرزوقی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
14443 صادره از اصفهان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
در  واقع  اصلی   445 از  فرعی   1869 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر   172.28

خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/11  -3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/26
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/268/الف/م به تاریخ 95/02/29

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351200103 شماره پرونده: 9409980351200694

له  محکوم  مشخصات   1395/02/29 تنظیم:  :940778تاریخ  شعبه  بایگانی  شماره 
نام پدر: حسن   نشانی: اصفهان  : رزی    نام خانوادگی  : مهران     نام  ردیف 1 
 . رزی  آقای  دامپرور.  داروخانه   . پنجم  گلزار  نبش   - آهن  ذوب  اتوبان  ابتدای   -
 09133182958  : همراه  تلفن   0047614056  : کدملی   8178655971  : کدپستی 
مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: غالمرضا   نام خانوادگی : خانعلی   نشانی: 
تعالی  بسمه  به:  محکوم   9 پ   . رسالت  کوی  رجایی.  ش  خ   - جی  خ   - اصفهان 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
9409970351202004 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 300/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/434/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
و  ریال   150/000/000 مبلغ  به  سفته  وجه   1394/02/02 تاریخ))  از  تادیه  تاخیر 
مورخ 1394/03/16 وجه سفته به مبلغ 150/000/000 ریال(( لغایت زمان وصول 
بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر محکوم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت .    محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
مالی   -3  . بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون 
را  باشد. چنانچه خود  از آن میسر  به  استیفا محکوم  اجرا حکم و  معرفی کند که 
را شامل  اموال خود  کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  له  خواست محکوم 
منظور  به  اموال  کامل صورت  اعالم  از  علیه  .4- خودداری محکوم  مالی 1394(  
فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 6605/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - حجت اله انصاری
گهی ابالغ آ

شماره ابالغیه: 9510100350502045شماره پرونده: 9409980350501333شماره 
بایگانی شعبه: 941474تاریخ تنظیم: 1395/03/01خواهان / شاکی موسسه اعتباری 
صالحین دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم فریبا جوانی و راحله کریمیان  به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه یک اتاق 
شماره 105ارجاع و به کالسه  9409980350501333ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و   1395/05/19 آن 
خواندگان و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
دوم  کامل خود نسخه  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 6608/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان - مریم محمدی
گهی ابالغ آ

شماره ابالغیه: 9510100350502040شماره پرونده: 9209980350500715شماره 
رضا  احمد  شاکی   / 1395/03/01خواهان  تنظیم:  920729تاریخ  شعبه:  بایگانی 
رضایی هرندی و اصغر رضایی هرندی  و محمد شاکری هرندی دادخواستی به 
علیرضا  و  برسیانی  طبالی  و سعید  هرندی  متهم محمد شاکری   / طرفیت خوانده 
طبالی برسیانی و اصغر رضایی هرندی و احمد رضا رضایی هرندی  به خواسته 
اعاده دادرسی و تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه 
نموده  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  واخواهی  و  چک 
که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
- طبقه یک اتاق شماره 105ارجاع و به کالسه  9209980350500715ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/05/19 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن علیرضا طبالی برسیانی و سعید طبالی برسیانی  و درخواست خواهان 
/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 6609/م الف منشی دادگاه حقوقی 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - مریم محمدی
گهی ابالغ آ

شماره ابالغیه: 9510100350502072شماره پرونده: 9409980350500971شماره 
بایگانی شعبه: 941079تاریخ تنظیم: 1395/03/03خواهان / شاکی مرتضی زغالیان 
فضلی   بانو  گشسب  و  معراج  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  پور  
دادگاه  تقدیم  غیر  به  منافع  انتقال  تجویز  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
 5 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های 
خ   - باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه یک اتاق شماره 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350500971ثبت  کالسه   به  و  105ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت  و   1395/05/20 آن 
خواندگان و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
آگهی  نشر  از  پس  خواندگان   تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 6610/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان - مریم محمدی
گهی ابالغ آ

شماره ابالغیه: 9510100361701822شماره پرونده: 9509980361700123شماره 
بایگانی شعبه: 950137تاریخ تنظیم: 1395/03/03خواهان / شاکی حسین سلیمیان 
ریزی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد کارخیران جعفر آبادی و محمد 
صیرفیان باب الدشتی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 
2 اتاق شماره 214ارجاع و به کالسه  9509980361700123ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/05/18 و ساعت 09:15تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
حقوقی  عمومی  28دادگاه  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  6611/م  گردد.شماره: 

شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

شماره ابالغیه: 9510100361701832شماره پرونده: 9509980361700162شماره 
بکرانی   کیوان  شاکی   / 1395/03/03خواهان  تنظیم:  950180تاریخ  شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احسان خلیلیان به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 
2 اتاق شماره 214ارجاع و به کالسه  9509980361700162ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/05/19 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
حقوقی  عمومی  28دادگاه  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  6612/م  گردد.شماره: 

شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

شماره ابالغیه: 9510100361701836شماره پرونده: 9409980361701287شماره 
اکرم موسوی  / شاکی  1395/03/03خواهان  تنظیم:  بایگانی شعبه: 941416تاریخ 
خواسته  به  رجبی  یوسف  و  حکمی  رضا  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  آذر  
مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   - نیکبخت  شهید  خ   - باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در 
به کالسه  9409980361701287ثبت  و  اتاق شماره 214ارجاع   2 طبقه   - اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/19 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی  دادخواست و ضمائم  نسخه دوم 
حاضر گردد.شماره: 6613/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

پرونده: 9409988613700873شماره  ابالغیه: 9510100354001333شماره  شماره 
بایگانی شعبه: 950278تاریخ تنظیم: 1395/03/03خواهان / شاکی احمد شیر شاهی  
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهدی مرتضوی به خواسته توزیع و فروش 
کاالهایی که استاندارد آن ضرورت دارد بدون استاندارد  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری 
خ شهید   - باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  جزایی سابق(   114( اصفهان  دو شهر 
نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 347ارجاع 
و به کالسه  9409988613700873ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/09 و 
ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست 
دادگاه های عمومی و  آیین دادرسی  قانون  به تجویز ماده 73  / شاکی  و  خواهان 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / تا خوانده  آگهی می شود 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
متصدی  الف  6616/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و 
علی   - )114 جزایی سابق(  اصفهان  دو شهر  کیفری  دادگاه  دفتری شعبه 14   امور 

کیانی
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اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضا نام خانوادگی:سعیدی نام پدر: بیرامعلی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد نام خانوادگی:طالبیان 

نشانی محل اقامت:  اصفهان -  شهرک امیریه، خ پنجم، مجتمع تابنده واحد8
محکوم به به موجب رای شماره 2107 تاریخ94/12/9 حوزه 7 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
انتقال رسمی سند خودرو کمری به شماره  حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
انتظامی 647/55 ه 66 و پرداخت مبلغ دویست و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا/
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.شماره:6564 / م الف دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی حصر وراثت رونوشت آ

آقای بهروز رحیمی قهفرخی  دارای شناسنامه شماره 3123 به شرح داد خواست به 
کالسه 754/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حیدر رحیمی قهفرخی  به شناسنامه 567 در تاریخ 1394/10/24 
اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  
1-سیروس رحیمی قهفرخی به ش ش648  نسبت با متوفی فرزند 2- بهروز رحیمی 
قهفرخی به ش ش 3123 نسبت با متوفی فرزند 3- شهناز رحیمی قهفرخی به ش ش 
432 نسبت با متوفی فرزند 4- مهناز رحیمی قهفرخی به ش ش81  نسبت با متوفی 
فرزند 5- فلورا رحیمی قهفرخی به ش ش996  نسبت با متوفی فرزند6- سیمین 

رحیمی قهفرخی به ش ش27 نسبت با متوفی فرزند
7- خدیجه یزدانی گارماسه به ش ش6  نسبت با متوفی همسر و الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 6574/ م الف دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

خانوادگی:1-آزادی  نام  تاج  سیمین   -2 1-هانیه  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
له: نام: محسن  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  2-شهبازی نشانی محل 
اقامت:  اصفهان خیابان بزرگمهر  نام پدر: علی نشانی محل  نام خانوادگی:جزینی 

کوچه 66 پالک 1 طبقه دوم
محکوم به به موجب رای شماره 2117 تاریخ94/12/9 حوزه 7 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم ها علیه محکوم است به: بصورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و 
شصت و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 94/3/18 تا زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 

حق االجرا/
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.شماره:6576 / م الف دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

خانوادگی:1-آزادی  نام  تاج  سیمین   -2 1-هانیه  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام:  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: هر دو مجهول  2-شهبازی نشانی محل 
خیابان  اصفهان  اقامت:   محل  نشانی  علی  پدر:  نام  خانوادگی:جزینی  نام  محسن 

بزرگمهر کوچه 66 پالک 1 طبقه دوم
محکوم به به موجب رای شماره 1215 تاریخ94/12/9 حوزه 7 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه ها محکوم است به:
بطور تضامنی به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
پرداخت  و  دادرسی  خسارات  بابت  ریال  هزار  پنج  و  شصت  و  چهارصد  مبلغ 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 94/5/18 تا زمان وصول در حق محکوم له 

و پرداخت نیم عشر حق االجرا/
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.شماره:6577 / م الف دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  دان  زبان  حیدر  941595خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر مطالبه به طرفیت جواد رحیمی حاجی آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
به مجهول  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   12 95/4/27 ساعت  مورخ   ... روز  برای 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان 
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اختالف مراجعه  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خیابان  در اصفهان 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه 
الف  اتخاذ می شود.شماره: 6524/ م  تلقی و تصمیم مقتضی  رسیدگی ابالغ شده 

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

به  مطالبه  بر  مبنی  خیرالهی  ایرج  941448خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
طرفیت سید علی بنی هاشمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 
95/4/28 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  ضمائم 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6508/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  دان  زبان  حیدر  941596خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر مطالبه به طرفیت جواد رحیمی حاجی آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 

برای روز ... مورخ 95/4/27 ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان 
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مدنی مراتب در جراید 
اختالف مراجعه  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خیابان  در اصفهان 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه 
الف  اتخاذ می شود.شماره: 6515/ م  تلقی و تصمیم مقتضی  رسیدگی ابالغ شده 

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

مبنی  دادخواستی  دان  زبان  حیدر  941597خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر مطالبه به طرفیت جواد رحیمی حاجی آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
به مجهول  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   11 95/4/27 ساعت  مورخ   ... روز  برای 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان 
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مدنی مراتب در جراید 
اختالف مراجعه  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خیابان  در اصفهان 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه 
الف  اتخاذ می شود.شماره: 6516/ م  تلقی و تصمیم مقتضی  رسیدگی ابالغ شده 

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

در خصوص پرونده کالسه 941527خواهان محمدرضا معینی کربکندی با وکالت 
خانم عرب زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود فرشید تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 95/4/28 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 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 شود.شماره: 6528/ م 

الف دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

بر  مبنی  دادخواستی  داراب  هومن  کالسه950278خواهان  پرونده  خصوص  در 
برای روز  است. وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  به طرفیت علیرضا الجوردی  مطالبه 
... مورخ 95/4/26 ساعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6529/ م الف دفتر شعبه هشتم 

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

محمد  وکالت  با  آهنگرزاده  مهرداد  941442خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
امین بصیری دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 143/000/000 ریال بانضمام مطلق 
خسارت به طرفیت داود مولوی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 95/4/26 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6533/ م الف دفتر شعبه پنجم 

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

وکالت  با  الهی  نعمت  اصغر  علی  95-415خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
حسین محمدیان 2-الهام خدارحمی  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود 
مورخ   ... روز  برای  رسیدگی  وقت  است،  نموده  تقدیم  آبادی  مهر  پور  ابوالقاسم 
95/4/19 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  ضمائم 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6534/ م الف دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

در خصوص پرونده کالسه 95-414خواهان حسین حیدری دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند به طرفیت 1-حسین میرزایی 2-محمدرضا نصر اصفهانی تقدیم 
صبح   8/30 ساعت   95/4/19 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است،  نموده 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 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 
شود.شماره: 6535/ م الف دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

بر  مبنی  دادخواستی  کرمی  بهزاد  95-401خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز  به طرفیت حسین مهدی زاده  مطالبه 
سه شنبه مورخ 95/4/15 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان 
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مدنی مراتب در جراید 
اختالف مراجعه  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خیابان  در اصفهان 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه 
الف  اتخاذ می شود.شماره: 6536/ م  تلقی و تصمیم مقتضی  رسیدگی ابالغ شده 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  354/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-محمود فریدونی 2-داوود 
... مورخه  رحیمی 3-اصغر فریدونی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
المکان بودن خوانده  95/4/27 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول 
از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان ، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و 

اتخاذ می شود.شماره: 6543/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع  و تصمیم مقتضی 
شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  353/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
اسماعیل  کاظمی-  زهرا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  آزادانی  نصر 
میرحسینی تقدیم نموده است.وقت رسیدگی برای روز ... مورخه 95/4/27 ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
پور، جنب ساختمان  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب،  خیابان  اول  خیابان سجاد،  در 
 ، اصفهان  اختالف  حل  مجتمع شورای   8165756441 پستی  کد   ،57 پالک  صبا،  
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 6544/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

نصر  حسینعلی  مهراقتصاد  بانک  356/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-محمد تقی کارگر 2-سهراب یادگار 
صالحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخه 95/4/27 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب 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 
می  اتخاذ  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  وقت رسیدگی  عدم حضور  صورت 
شود.شماره: 6545/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  355/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-نسرین رحیمی 2-مسعود 
رحیمی 3-خداداد محمدی 4-الهام رحیمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  صبح   11/30 ساعت   95/4/26 مورخه   ... روز 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی 
مدرسه نیلی پور، جنب 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 شود.شماره: 6546/ م الف دفتر شعبه ششم 

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

نصر   حسینعلی  وکالت  با  مهر  بانک  358/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-مجتبی سدهیان 2-محسن سدهیان تقدیم 
تعیین   9/30 ساعت   95/4/19 مورخه   ... روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده 
مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده، 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب 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 
می  اتخاذ  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  وقت رسیدگی  عدم حضور  صورت 
شود.شماره: 6547/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  357/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-علی زیالپور 2- محمدعلی 
 ... خواجه زاده 3-علیرضا اسحاقیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده،  تعیین  صبح   11/30 ساعت   95/4/27 مورخه 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان ، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ  وقت رسیدگی  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6548/ م الف دفتر شعبه ششم 

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

حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  347/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-یاسر مکی 2-مهدی محمدی 
... مورخه 95/4/22 ساعت 11 صبح  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده،  تعیین 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 
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 
می  اتخاذ  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  وقت رسیدگی  عدم حضور  صورت 
شود.شماره: 6549/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  339/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
علی  میرزا  حاجی  1-مجید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  آزادانی  نصر 
2-بهرام حاجی میرزا علی تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای روز ... مورخه 
95/4/13 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان ، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و 
اتخاذ می شود.شماره: 6550/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع  و تصمیم مقتضی 

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

حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  341/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
مقدم  2-محسن حسینی  مجیدی  1-پژمان  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای روز ... مورخه 95/4/21 ساعت 9/30 صبح 

خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده،  تعیین 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 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 شود.شماره: 
 6551/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  338/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
نصر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-حامد ساکت 2-حسین طاهری 3-رضا 
طالبی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخه 95/4/13 ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب 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 شود.شماره: 
 6552/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

حسینعلی  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  345/95خواهان  کالسه  پرونده  در خصوص 
نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-محمد نجفی 2-مجتبی نجفی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخه 95/4/21 ساعت 11/30 صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده،  تعیین 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 
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 
می  اتخاذ  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  وقت رسیدگی  عدم حضور  صورت 
شود.شماره: 6553/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
گواهی  حصروراثت

و  شهادتنامه   باستناد   7 شماره  بشناسنامه  آبادی   حسن  کاظمی  منصور  آقای 
این  گواهی فوت  و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/409تقدیم 
آبادی   حسن  اسحقی  علی  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا 

بشناسنامه شماره 469 در تاریخ 1
/1393/5 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- عزیز اله  کاظمی 
زاده  2-  برادر  متوفی  با  نسبت  احمد شماره شناسنامه 17  فرزند  آبادی   حسن 
حسین  کاضمی حسن آبادی   فرزند کریم  شماره شناسنامه : 2نسبت با متوفی 
: برادرزاده 3- ناصر کاظمی حسن آبادی   فرزند کریم   شماره شناسنامه : 18 
نسبت با متوفی : برادر زاده 4- منصور کاظمی حسن آبادی فرزند کریم  شماره 
شناسنامه : 7 نسبت با متوفی : برادرزاده 5- صغرا کاظمی حسن آبادی   فرزند 
کریم  شماره شناسنامه 568 نسبت با متوفی : برادرزاده 6- طاهره  کاظمی حسن 
آبادی فرزند کریم شماره شناسنامه 7 نسبت با متوفی برادرزاده 7- بیگم کاظمی 
حسن آبادی فرزند کریم شماره شناسنامه 24 نسبت با متوفی برادر زاده 8- طیبه 
زهرا   -9 زاده  برادر  متوفی  با  نسبت   28 شناسنامه  شماره  کریم  فرزند  کاظمی 
برادر  متوفی  با  نسبت   683 شناسنامه  شماره  کریم  فرزند  آبادی   حسن  کاظمی 
نسبت   29 شناسنامه  ابراهیم  شماره  فرزند  آبادی  رهنما حسن  اقدس   -10 زاده 
آگهی  یکمرتبه  را  مزبور  خواست  در  قانونی  تشریفات  از  پس  همسر   متوفی  با 
از  می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
گواهی  اینصورت  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ 
امور  و  اول خانواده  اختالف شعبه  وراثت صادر خواهد شد. شورای حل   حصر 

حسبی
گهی حصروراثت رونوشت آ

آقای امیر متقی  دارای شناسنامه شماره 38544 به شرح دادخواست به کالسه 95/ 
221ش 1 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد متفی  بشناسنامه 30 مورخ1338/7/20  در تاریخ 1394/10/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پسر - یک همسر دائمی مادر که به شرح ذیل می باشد: 1- امیر متقی فرزند 
احمد به ش ش 38544/1366 صادره از تهران 2- آرش متقی فرزند احمد به ش 
ش3348833-001صادره از تهران 3- علی متفی فرزند احمد به ش ش018492-3-

121صادره از گلپایگان 4- ربابه متقی فرزند محمد تقی به ش ش 7/1347 صادره 
از گلپایگان 5- صنمبر راه پیما فرزند غالمحسین به ش ش 7/1317 صادره از میمه 
و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشرنخستین 
اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان الف رئیس شعبه  : 99/م   شد. شماره 

 گلپایگان
گواهی  حصروراثت

و  شهادتنامه   باستناد   7 شماره  بشناسنامه  آبادی   حسن  کاظمی  منصور  آقای 
95/410تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت   گواهی 
آبادی   حسن  اله  عزیز  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این 
هنگام  1394/8/16 در گذشته و ورثه وی در  تاریخ  در  بشناسنامه شماره 17 
شماره  کریم   فرزند  آبادی  حسن  کاظمی  حسین   -1 از  عبارتند  گذشت  در 
آبادی    حسن  کاضمی  ناصر   -2 برادرزاده   : متوفی  با  نسبت   2  : شناسنامه 
منصور   -3 برادرزاده   : متوفی  با  18نسبت   : شناسنامه  شماره  کریم   فرزند 
متوفی  با  نسبت   7  : شناسنامه  شماره  کریم    فرزند  آبادی    حسن  کاظمی 
 : شناسنامه  شماره  کریم   فرزند  آبادی  حسن  کاظمی  صغرا   -4 برادرزاده   :
568 نسبت با متوفی : برادرزاده 5- طاهره کاظمی حسن آبادی   فرزند کریم  
شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفی : برادرزاده 6- طیبه کاظمی حسن آبادی 
کاظمی  بیگم   -7 برادرزاده  متوفی  با  نسبت   28 کریم شماره شناسنامه  فرزند 
حسن آبادی فرزند کریم شماره شناسنامه 24 نسبت با متوفی برادر زاده 8- 
با متوفی  زهرا کاظمی حسن آبادی فرزند کریم شماره شناسنامه 683 نسبت 
با  نسبت   551 شناسنامه  شماره  غالمعلی  فرزند  صادقی  رقیه   -9 زاده  برادر 
متوفی همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هرکسی هر  نماید 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 
 حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور 

حسبی



 آلوس در آستانه پیوستن 
به یوونتوس

ســایت گل مدعــی شــد کــه دنــی آلــوس، مدافــع 
ــرار دارد.  ــوس ق ــه یوونت بارســلونا در آســتانه پیوســتن ب
مدافــع 33 ســاله کــه فصــل خوبــی را بــا بارســا پشــت 
ــه  ــی از باشــگاه را دارد و گفت ســر گذاشــت،  قصــد جدای
ــود.  ــد ب ــن خواه ــدی او توری ــد بع ــه مقص ــود ک می ش
باشــگاه یوونتــوس قصــد دارد حقوقــی معــادل 5 میلیــون 
ــای  ــرد و بنده ــر بگی ــرای او در نظ ــال ب ــورور در س ی

ــت. ــد داش ــود خواه ــراردادش وج ــز در ق ــاداش نی پ

 صید طالیی پرسپولیس 
در روز پنجشنبه

ــا  ــی ب ــرات نهای ــپولیس مذاک ــوش پرس ــی پ ــع مل مداف
مســئوالن پرســپولیس را بــه بعــد از بازگشــت از مقدونیه 
موکــول کــرد. ســیدجالل حســینی کــه بــار دیگــر مــورد 
ــت از  ــد از بازگش ــه، بع ــرار گرفت ــپولیس ق ــه پرس توج
مقدونیــه رو در روی مســئوالن ایــن باشــگاه قــرار 
ــه  ــرای پیوســتن ب خواهــد گرفــت و مذاکــرات نهایــی ب
پرســپولیس را انجــام خواهــد داد. نکتــه مهــم اینجاســت 
ــا مســئوالن پرســپولیس  ــی ب کــه حســینی مشــکل مال
ــن مســایل نخواهــد  ــدارد و مذاکــرات آن هــا حــول ای ن
ــرد  ــن صــورت گی ــق طرفی ــه تواف ــی ک ــود و در صورت ب
حســینی رســما ســرخپوش خواهــد شــد و بــار دیگــر بــه 

ــد. ــت پرســپولیس در خواهــد آم عضوی

 کارواخال، یورو 2016 
را از دست داد

ــال ــی کارواخ ــه دن ــرد ک ــد ک ــد تایی ــال مادری ــگاه رئ  باش
ــه  ــگ از ناحی ــال چمپیونزلی ــدار فین ــم در دی ــن تی ــع ای مداف
ــه احتمــال  ــت شــده اســت و ب مفصــل ران دچــار مصدومی
ــد داد.  ــت خواه ــورو 2016 را از دس ــن،  ی ــه یقی ــب ب قری
ارواخــال در دیــدار فینــال مقابــل اتلتیکــو،  از ناحیــه مفصــل 
ــو داد.  ــه دنیل ران دچــار مصدومیــت شــد و جــای خــود را ب

بنا، کارلوس کی روش می شود
ــاد از  ــه انتق ــران ب ــی ای ــتی فرنگ ــی کش ــم مل ــرمربی تی س
شــرایط و امکاناتشــان در راه آماده ســازی المپیــک پرداخــت 
ــی  ــم مل ــود در تی ــای خ ــا از همت ــه حمایت ه ــه ای ب و طعن
ــی  ــی از صحبت های ــا در گفت وگوی ــد بن ــال زد. محم فوتب
ــی  ــتی فرنگ ــی کش ــم مل ــری تی ــه او و نتیجه گی ــه علی ک
ــم  ــات و ک ــود امکان ــان داده و کمب ــش نش ــود، واکن می ش
ــه ملی پوشــان را بزرگ تریــن مشکلشــان عنــوان  توجهــی ب
کــرده کــه مشــابه مســایل مطــرح شــده کارلــوس کــی روش 

اســت.

کوتاه از ورزش

 فیفا میزبانی مشهد 
برای عراقی ها را قبول کرد

ــا  ــود را ب ــت خ ــما موافق ــال رس ــی فوتب ــیون جهان فدراس
درخواســت عراقی هــا مبنــی بــر میزبانــی مشــهد در 
رقابت هــای جــام جهانــی 201۸ روســیه اعــالم کــرد. 
ــه  ــه هفت ــفری ک ــی س ــراق در ط ــال ع ــیون فوتب فدراس
 گذشــته بــه ایــران داشــتند، ورزشــگاه ثامــن مشــهد 
را بــه عنــوان میزبــان بازی هــای مرحلــه نهایــی مقدماتــی 
ــد. ســایت عــراق  جام جهانــی 201۸ روســیه انتخــاب کردن
ــا خبــری فــوری را منتشــر کــرد مبنــی  اســپورت دیــروز ب
ــا  ــا( رســما ب ــال )فیف ــی فوتب ــه  فدراســیون جهان ــر اینک ب
ــراق  ــال ع ــیون فوتب ــه AFC و فدراس ــه ای ب ــال نام ارس
ــا برگــزاری بازی هــا در مشــهد اعــالم  موافقــت خــود را ب
ــوز  ــتان هن ــا عربس ــراق ب ــدار ع ــان دی ــط میزب ــرد. فق ک

ــارس مشــخص نشــده اســت. ف

آخرین وضعیت امیر غفور
ــن  ــاره آخری ــران درب ــال ای ــی والیب ــم مل فیزیوتراپیســت تی
ــن  ــه ای ــن هســتیم ک ــت: مطمئ ــور گف ــر غف ــت امی وضعی
بازیکــن پارگــی ربــاط نــدارد؛ امــا قطعــا بــه بــازی مقابــل 
فرانســه نمی رســد. دکتــر ســیامک افــروزی، پزشــک 
ــور  ــر غف ــیب دیدگی امی ــاره آس ــال، درب ــی والیب ــم مل تی
ــادا  ــل کان ــازی مقاب ــد از ب ــن بع ــن بازیک ــرد: ای ــار ک اظه
ــرد  ــوی راســت احســاس می ک ــی کوچکــی در زان درد خیل
ــد.  ــالم کن ــه اع ــود ک ــدی نب ــودش در ح ــر خ ــه از نظ ک
ــن داشــت و در  ــا م ــی ب ــور صحبت ــنبه غف ــح روز دوش صب
ــه  ام آر آی  ــم ک ــج دادی ــم. ترحی ــورت کردی ــاره مش این ب
انجــام شــود. یکســری تشــخیص ها در ذهــن مــن هســت 
ــواب  ــه ج ــتیم ک ــر هس ــا منتظ ــت؛ ام ــاک نیس ــه خطرن ک

ــنا ــم. ایس ــم بگیری ــد تصمی ــد و بع ــش ام آر آی بیای آزمای
 با سایپا به دنبال کسب 

سهمیه هستم
ســرمربی تیــم فوتبــال ســایپا بــا بیــان اینکــه بــا ایــن تیــم 
بــه دنبــال کســب ســهمیه آســیایی اســت، گفــت: قــرارداد 
بیشــتر بازیکنــان فعلــی ســایپا تمــام شــده اســت و بایــد بــا 
جــذب بازیکنــان مناســب، تــوازن را برقــرار کنیــم. حســین 
ــال  ــگ امس ــاالت لی ــل و انتق ــان نق ــاره زم ــی درب فرک
ــر فوتبــال  گفــت: در موضــوع نقــل و انتقــاالت، لیــگ برت
ایــران، یــک گام بــه فوتبــال جهــان نزدیــک شــده اســت 
ــا اواســط شــهریورماه  ــد ت و تیم هــای حاضــر فرصــت دارن
جــاری و بــا وجــود گذشــت ۴ هفتــه از لیــگ یارگیری هــای 
ــی  ــترس کادر فن ــاق اس ــن اتف ــد. ای ــل کنن ــود را کام  خ
ــری  را کاهــش می دهــد و از انتخاب هــای شــتابزده جلوگی
می کنــد. طبــق برنامه ریزی هایــی کــه تاکنــون انجــام 
شــده، زمــان آغــاز تمرینــات ســایپا بیــن 20 تــا 25 

ــود ــود. ن ــد ب ــاه خواه خردادم

بایرن درصدد تمدید قرارداد 
روبن و ریبری

کارل هاینــز رومینیگــه، نایب رییــس باشــگاه بایــرن مونیــخ 
ــا  ــرارداد ب ــد ق ــال تمدی ــه دنب ــگاه ب ــه باش ــرد ک ــوان ک عن
ــال  ــم س ــر دو مهاج ــرارداد ه ــت. ق ــری اس ــن و ریب روب
ــرد  ــوان ک ــه عن ــی رومینیگ ــد؛ ول ــان می رس ــه پای 2017 ب
ــا هــر دو وینگــر  ــرارداد ب ــد ق ــال تمدی ــه دنب کــه باشــگاه ب
ــد قــرارداد هــر دوی  خــود اســت. او گفــت: »احتمــال تمدی
آن هــا را نمی توانــم رد کنــم. همــه  مــا می دانیــم کــه نقــش 
آن هــا بــرای باشــگاه چقــدر پررنــگ بــوده اســت. ولــی هــر 
دوی آن هــا بایــد کمــی صبــور باشــند. طبیعــی اســت کــه 
 تمدیــد قــرارداد بــا بازیکنانــی کــه بیــش از 30 ســال دارنــد

زمان ببرد.«

 مشکل سعید آقایی 
برای بازگشت به تراکتور

تراکتورســازی  آینــده دار  چــپ  دفــاع  آقایــی،   ســعید 
ــوالد  ــترش ف ــه گس ــربازی ب ــت س ــان خدم ــا پای ــه ب ک
بازگشــته اســت، فقــط در صورتــی تراکتــوری می شــود کــه 
ــال  ــی قب ــد. آقای ــم او را صــادر کن ــه دای گســترش رضایتنام
یــک بــار بــه تراکتورســازی قــرض داده شــده و بنابــر قانــون 
ــور  ــی در تراکت ــرایط قبل ــا ش ــار دوم ب ــرای ب ــد ب نمی توان
ــرای اســتخدام قطعــی  حضــور پیــدا کنــد و ایــن باشــگاه ب
ــن احتمــال وجــود دارد کــه  ــد وارد عمــل بشــود. ای وی بای
ــن  ــن بازیک ــگاه گســترش، ای ــول باش ــک متم ــوزی، مال زن
ــه تراکتورســازی بدهــد.  ــدون دریافــت مبلغــی ب جــوان را ب
ــاع  ــت دف ــران در پس ــال ای ــر فوتب ــه فق ــه ب ــا توج ــه ب البت

ــود. ــور خواهــد ب ــه تراکت ــن لطــف بزرگــی ب چــپ، ای

 فردیناند 
دستیار مورینیو می شود

روزنامــه دیلــی میــرر مدعــی شــد کــه ژوزه مورینیــو 
ــه  ــوان دســتیار خــود ب ــه عن ــد را ب ــو فردینانن قصــد دارد ری
ــو  ــه مورینی ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــتریونایتد برگردان منچس
اعتقــاد خاصــی بــه توانایی هــای فردیاننــد دارد و قصــد دارد 
ــد.  ــتفاده کن ــودش اس ــت خ ــا روی نیمک ــن توانایی ه از ای
 فردینانــد کــه دومیــن مدافــع گرانقیمــت تاریــخ فوتبــال بــود
ــی  ــرد و 6 قهرمان ــپری ک ــتریونایتد س ــل در منچس 12 فص
لیــگ برتــر و یــک قهرمانــی چمپیونزلیــگ بــه دســت آورد.

خانزاده: در فوالد نمی مانم
ــتان  ــوالد خوزس ــدن در ف ــاره مان ــزاده درب ــا خان محمدرض
بــرای لیــگ شــانزدهم گفــت: مــن در اهــواز راحــت بــودم 
و روزهــای خوبــی در ایــن تیــم داشــتم؛ البتــه قــرارداد مــن 
ــم و  ــم نمی مان ــن تی ــت و در ای ــده اس ــام ش ــوالد تم ــا ف ب
بــه تیــم دیگــری خواهــم رفــت. بازیکــن ســابق پرســپولیس 
ــه  ــد و البت ــرای کادرفنــی جدی ــران گفــت: ب ــی ای و تیــم مل
ــم.  ــت می کن ــم آرزوی موفقی ــن تی ــرم ای ــواداران خونگ ه
چنــد پیشــنهاد لیــگ برتــری دارم کــه بــه بهترین پیشــنهادم 
پــس از فکــر خواهــم رفــت. وی در انتهــا گفــت: مــن کم تــر 
از 50 درصــد از فــوالد پــول گرفتــه ام و منتظــرم فوالدی هــا 
ــن  ــره ای خــوش ای ــا خاط ــا ب ــد ت ــراردادم را بدهن ــی ق مابق

تیــم را تــرک کنــم.

کوتاه از ورزش

  تیــم جوان شــده ذوب آهــن اصفهــان در بیســت 
سرویس  ورزش

  اصغــر قلندری

 و نهمیــن دوره مســابقات جــام حذفــی کشــور
بــا هدایــت یحیــی گل محمــدی بــرای چهارمین بــار و دومین ســال 
متوالــی قهرمــان جــام حذفــی کشــور شــد. بازیکنــان ذوب آهــن در 
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــدا کردن ــت پی ــی دس ــن قهرمان ــه ای ــی ب حال
خســتگی زیــاد در بازی هــای لیــگ برتــر و لیــگ قهرمانــان آســیا 
در هــوای گــرم و در غیــاب هاشــم بیــگ زاده و احســان پهلــوان، دو 
ــل  ــا فع ــد ت ــرده بودن ــزم ک ــود را ج ــزم خ بازیکــن کلیدی شــان ع

خواستن توانستن است را صرف کنند.
  نیمه نخست

ــدی  ــادی محم ــری، ه ــید مظاه ــب محمدرش ــا ترکی ــن ب  ذوب آه
وحیــد محمــدزاده، علــی حمــام، ولیــد اســماعیل، مهــدی مهدی پور 
ــماعیلی فر )۸2 محمدرضــا عباســی(  ــال اس ــر، دانی ــم حدادی ف قاس
 مرتضــی تبریــز )1۸ محمدرضــا حســینی(، مهــدی رجــب زاده

ــتقالل  ــاف اس ــه مص ــن زاده( ب ــعود حس ــی )102 مس و کاوه رضای
ــه  ــماعیلی فر نیم ــال اس ــه 20 دانی ــا گل دقیق ــت و ب ــران رف ته

ــت. ــر گذاش ــت س ــری پش ــا برت ــت را ب نخس
  اســتقالل تهــران که ســابقه شــش بــار قهرمانــی جام حذفی کشــور 
را در کارنامــه دارد، در غیــاب خســرو حیــدری و ســجاد شــهباززاده 
ــف  ــی، حنی ــدی رحمت ــید مه ــب س ــا ترکی ــر، ب ــر ثم ــار مثم دو ی
ــی ــوب کریم ــان، یعق ــی، هرایرمگوی ــالد فخرالدین ــران زاده، می  عم
ــی  ــد ابراهیم ــیخی(، امی ــادل ش ــندی نیا )5۴ ع ــا خرس ــد رض محم
ــر  ــی، جاب ــوب کریم ــی( یعق ــماعیلی )107 آرش برهان ــید اس فرش
ــدان  ــه می ــی( گام ب ــا رمضان ــرزای )73 علیرض ــام ب ــاری، بهن انص

ــت. گذاش

  نیمه دوم
آبی پوشــان پایتخــت کــه در دقیقــه 56 از نقطــه پنالتــی توســط امید 
ابراهیمــی بــه گل تســاوی دســت پیــدا کردنــد تــا بــه تمرکــز الزم 
ــا واکنش هــای  ــد، امــا ب ــی پیداکردن ــد، بارهــا فرصــت گلزن برگردن
خــوب مظاهــری دروازه بــان جــوان ذوب آهــن راه بــه جایــی نبردند. 
ــازی و دو زمــان 15 دقیقــه  دو تیــم در 90 دقیقــه وقــت قانونــی ب

اضافــی راهــی بــه دروازه هــا نیافتنــد.
  ضیافت پنالتی

سرنوشــت بــازی ماراتــن دو تیــم ذوب آهــن اصفهــان و اســتقالل 
تهــران در فینــال جــام حذفــی بیســت و نهمیــن دوره بــه ضربــات 
پنالتــی کشــیده شــد. در ضیافــت پنالتــی طبــق معمــول هــر تیمــی 
ــفید  ــود؛ س ــده می ش ــد برن ــوردار باش ــز بیشــتری برخ ــه از تمرک  ک
ــید  ــد رش ــش محم ــف درخش ــه لط ــن ب ــان ذوب آه و سبزپوش

ــری 5 ـ ۴  ــه برت ــرواز خــود ب ــان شــجاع و بلندپ مظاهــری دروازه ب
ــارک  ــام مب ــه ن ــش ب ــی، منق ــن قهرمان ــای زری ــیدند و مدال ه رس
ــای  ــد و کاپ زیب ــردن آویختن ــه گ ــب )ع( را ب ــن ابیطال ــی اب عل
ــاالی  قهرمانــی بیســت و نهمیــن دوره مســابقات جــام حذفــی راب

ــد. ســر بردن
شــادی بی حــد ســعید آذری مدیــر عامــل باشــگاه فرهنگــی 
 ورزشــی ذوب آهــن، گل محمــدی ســرمربی، کادر فنــی و بازیکنــان 

ذوب آهن را با هیچ واژه ای نمی توان توصیف کرد. 
در مراســم اختتامیــه کــه بــا همــکاری منطقــه آزاد ارونــد، فرمانداری 
خرمشــهر هیئــت فوتبــال اســتان خوزســتان و اداره ورزش و جوانــان 
ــد  ــا حضــور عبدالحمی ــی برگــزار شــد، ب ــه طــرز زیبای خرمشــهر ب
احمــدی، معــاون فرهنگــی وزارت ورزش و جوانــان کشــور، مهــدی 
تــاج، رییــس فدراســیون فوتبــال ایــران، ولــی اهلل حیاتــی، فرمانــدار 
ــی  ــای قهرمان ــهر، مدال ه ــات خرمش ــر مقام ــد از دیگ ــی چن و تن
ــای  ــه شــد و کاپ زیب ــم ذوب آهــن آویخت ــر گــردن اعضــای تی ب
قهرمانــی بیســت و نهمیــن دوره مســابقات جــام حذفــی اهــدا شــد. 
ــن  ــل ذوب آه ــر عام ــی، مدی ــدس صادق ــتا مهن ــن راس در همی
 اصفهــان ضمــن تبریــک ایــن قهرمانــی بــه تمــام مــردم اصفهــان
ــن  ــرکت ذوب آه ــگران ش ــژه تالش ــم و به وی ــن تی ــواداران ای ه
اصفهــان گفــت: علی رغــم مشــکالت مالــی، فعالیت هــای ورزشــی 
ــد ذوب آهــن  ــام بلن ــا ن ــد ت ــدرت ادامــه می یاب ــا ق ــن شــرکت ب ای
ــژه ذوب  ــردم به وی ــه افتخــار م ــن و مای ــواره مطــرح، غرورآفری هم
آهنی هــا باشــد. شــایان ذکــر اســت دربــاره زمــان برگــزاری بــازی 
پایانــی جــام حذفــی و حواشــی ایــن مســابقه مهم و بســیار حســاس 

در روزهــای بعــد مفصــل بــه نقــد و بررســی خواهیــم پرداخــت.

کشور: در پایان بیست و نهمین دوره مسابقات جام حذفی 

کاپ قهرمانی به نصف جهان رسید  

فرهــاد مجیــدی در گفت وگــوی اختصاصــی بــا ورزش ســه 
ــرد.  ــرف ک ــود را برط ــری خ ــاره مربیگ ــات درب ابهام

مجیــدی دربــاره حضــورش روی نیمکــت اســتقالل و آینــده ایــن 
ــورد  ــا م ــه حتم ــرده ک ــرح ک ــی را مط ــای جالب ــم صحبت ه تی
توجــه هــواداران تیــم پرطرفــدار آبی پــوش قــرار خواهــد گرفــت. 
بــا توجــه بــه اینکــه مجیــدی کمتــر تــن بــه گفت وگــو می دهــد 

ایــن مصاحبــه اهمیــت ویــژه ای دارد.
ــه  ــما را گزین ــانه ها ش ــی از رس ــته، خیل ــه گذش ــد هفت - در چن
ــا  ــد. آی جــدی مربیگــری اســتقالل در فصــل بعــد، معرفــی کردن

ــد؟ ــد می کنی ــار را تایی ــن اخب ای
ــال  ــا در ح ــد، ام ــت ش ــاره صحب ــت در این ب ــد نوب ــن چن ــا م ب
ــد  ــم بای ــال می دان ــن فوتب ــدارم. در ای ــن تصمیمــی ن حاضــر چنی
آنقــدر باهــوش باشــی کــه بدانــی چــه موقــع بــه ســمت نیمکــت 
ــی  ــه ناگهان ــم همان طــور ک ــن را هــم بگوی ــروی. ای اســتقالل ب
ــروع  ــری را ش ــی مربیگ ــردم، ناگهان ــی ک ــال خداحافظ ــا فوتب ب

می کنــم.
- شــنیده شــد کــه شــما مــدرک الزم بــرای مربیگــری را فعــال در 
اختیــار نداریــد؛ گویــا یکــی از مســئوالن کمیتــه آمــوزش چنیــن 

مصاحبــه ای را انجــام داده بــود.
صحبــت مــن در فدراســیون بــا آقــای محصــص دربــاره مــدرک 
نبــود؛ امــا در این بــاره فقــط آقــای محصــص و معینــی در 
ــد.  ــی دارن ــر تخصص ــار نظ ــت اظه ــال صالحی ــیون فوتب فدراس

ــرم  ــط یک ت ــردم و فق ــی ک ــا ط ــری را در اروپ ــن دوره مربیگ م
ــت  ــر پش ــاه اکتب ــم در م ــه آن را ه ــده ک ــی مان ــه ای باق دو هفت
ــط 20  ــدن، فق ــری در لن ــای مربیگ ــذارم. در کالس ه ــر می گ س
درصــد ظرفیــت کالس هــا متعلــق بــه مربیانــی بــا رزومــه خــارج 
از انگلیــس یــا آســیایی اســت و بــه همیــن دلیــل بــرای هــر تــرم 
ــان  ــدرک زم ــن م ــت ای ــام وجــود دارد؛ دریاف ــت ن ــت ثب محدودی
بیشــتری را از مــن گرفتــه. متاســفانه برخــی از مســایل اطالعــی 

ــد. ــت می کنن ــر نادرس ــار نظ ــد و اظه ندارن
ــی  ــام قهرمان ــود؛ ج ــق نب ــم موف ــی ه ــام حذف ــتقالل در ج - اس
بــه اصفهــان رفــت؛ وضعیــت کنونــی اســتقالل را چطــور ارزیابــی 

می کنیــد؟
ــچ نقشــی  ــم امســال هی ــه در تی ــم ک ــرار کن ــم تک ــاز ه ــط ب فق
نداشــتم و تنهــا ســعی کــردم بــه عنــوان یــک هــوادار، حامــی تیم 
محبوبــم باشــم. ایــن کار را هــم فقــط ایــن فصــل انجــام نــدادم. 
فصــل قبــل هــم بــه ورزشــگاه رفتــم و ایــن فصــل هــم همیــن 

کار را انجــام دادم.
- آخریــن جــام قهرمانــی اســتقالل بــا کاپیتانــی شــما بــه دســت 
ــی  ــب قهرمان ــتقالل در کس ــته اس ــل گذش ــد فص ــد و در چن آم
 نــاکام بــوده؛ دربــاره عملکــرد اعضــای هیئــت مدیــره چــه نظــری 

دارید؟
مــن نظراتــم را ســال قبــل گفتــم و مــردم به یــاد دارنــد. امیــدوارم 

اشــتباهات دوبــاره تکرار نشــود.

فرهاد مجیدی:

ناگهان خداحافظی کردم و ناگهان مربی می شوم

ــت  ــی دو تورنمن ــران در حال ــای منتخــب کشــتی فرنگــی ای تیم ه
ــن دو  ــافران ای ــامی مس ــه اس ــد ک ــش رو دارن ــی را پی ــن الملل بی

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــادی را ب ــات زی ــی، ابهام ــداد تدارکات روی
ــی  ــای مل ــی تیم ه ــورای فن ــات ش ــق مصوب ــه طب ــی ک در حال
ــوش وزن 9۸  ــف ملی پ ــود تکلی ــده ب ــرر ش ــی مق ــتی فرنگ کش
کیلوگــرم اعزامــی بــه المپیــک طــی برگــزاری رقابت هــای 
ــی  ــن الملل ــت بی ــه تورنمن ــزام ب ــا اع ــی ی ــی درون اردوی انتخاب
مشــخص شــود، امــا عــدم حضــور قاســم رضایــی در جمــع 
 مســافران دو تورنمنــت پیــش روی فرنگــی کاران ابهامــات زیــادی 
ــی  ــم رضای ــف قاس ــود تکلی ــرار ب ــن ق ــش از ای ــردارد. پی را درب
و مهــدی علیــاری بــه عنــوان مدعیــان وزن 9۸ کیلوگــرم در 
ــرد  ــه عملک ــود ک ــخص ش ــیراز مش ــی ش ــام جهان ــای ج رقابت ه
ــن  ــاری در ای ــدی علی ــت مه ــتباه و شکس ــی و اش ــف رضای ضعی
مســابقات، مانــع معرفــی منطقــی و فنــی فــرد واجــد شــرایط بــرای 
ــی  ــه شــورای فن ــود ک ــی ب ــن در حال ــد. ای ــک ش حضــور در المپی
طبــق مصوبــات خــود تاکیــد داشــت بــرای حــل ایــن مشــکل یــا 
ــن  ــا ای ــود ی ــزار ش ــی برگ ــی درون اردوی ــای انتخاب ــد رقابت ه بای
ــن  ــا ای ــه گوی ــوند ک ــزام ش ــی اع ــت بین الملل ــه تورنمن ــان ب مدعی
دو راهــکار نیــز چنــدان مــورد توجــه کادر فنــی تیــم ملــی کشــتی 
فرنگــی واقــع نشــده اســت. البتــه بــا توجــه بــه عــدم اعتقــاد کافــی 
ــای  ــزاری رقابت ه ــه برگ ــی ب ــتی فرنگ ــی کش ــم مل ــی تی کادر فن
انتخابــی درون اردویــی، اعضــای شــورای فنــی امیــدوار بودند دســت 

کــم ایــن مشــکل از طریــق اعــزام مدعیــان بــه تورنمنــت رومانــی 
یــا لهســتان برطــرف شــود کــه اعــالم لیســت مســافران ایــن دو 
تورنمنــت نیــز بــا تمامــی ایــن مصوبــات مغایــرت دارد. بــه طــوری 
ــاف شــده  ــت مع ــن دو تورنمن ــی از حضــور در ای ــه قاســم رضای ک
ــام مهــدی علیــاری در لیســت نفــرات  و در کمــال تعجــب تنهــا ن
اعزامــی بــه جــام پیــت السینســکی لهســتان قــرار گرفتــه اســت. 
ــرم  ــوش وزن 9۸ کیلوگ ــدس زد ملی پ ــوان ح ــب می ت ــن ترتی بدی
ــه  ــش ب ــا پی ــک از مدت ه ــرای حضــور در المپی کشــتی فرنگــی ب
رغــم مصوبــات قانونــی شــورای فنــی از ســوی کادر فنــی انتخــاب 
شــده بــود و بهتــر اســت تمــام ایــن جلســات و مصوبــات را نوعــی 

ــرای هیــچ« برشــمرد. »هیاهــو ب
ــای  ــه رقابت ه ــی ب ــرات اعزام ــامی نف ــزارش اس ــن گ ــر ای ــا ب بن
بین المللــی کشــتی جــام پیــت السینســکی لهســتان کــه روزهــای 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــود، ب ــزار می ش ــاه برگ 29 و 30 خردادم
59 کیلوگرم: مهرداد مردانی
66 کیلوگرم: مهدی زیدوند

71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد
75 کیلوگرم: پیام بویری

۸0 کیلوگرم: رامین طاهری
۸5 کیلوگرم: حسین نوری

9۸ کیلوگرم: مهدی علیاری
130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده و امیر قاسمی منجزی

غیبت عجیب قاسم رضایی از جمع مسافران کشتی فرنگی

هیاهو برای هیچ

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

توکیو بر وفق مراد والیبال ایران سه شنبه 11 خرداد ماه 61395
ـــمـــاره 167 ســـــال دوم        ݡسݒ

مربــی تیــم فوتبــال پرســپولیس می گویــد در جریــان نقــل و انتقــاالت 
باشــگاه نیســت. او همچنیــن از انتقــال طارمــی بــه اروپــا حمایــت کــرد 
ــری  ــم باق ــد. کری ــروع کن ــر ش ــای کوچک ت ــد از تیم ه ــت: او بای و گف
دربــاره عملکــرد باشــگاه پرســپولیس در فصــل نقــل و انتقــاالت 

اظهــار کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه 
انتقــاالت  و  نقــل  جریــان  در  مــن 
چــه  نمی دانــم  و  نیســتم  باشــگاه 
کاری تــا بــه امــروز انجــام داده انــد؛ 
رســانه ها  طریــق  از  و  دورادور  امــا 
دربــاره  او  کــرده ام.  دنبــال  را  اخبــار 
می شــود  گفتــه  کــه  موضــوع  ایــن 
بــا  باشــگاه  کــه  بازیکنــان  برخــی 
آن هــا توافــق کــرده در لیســت برانکــو 

نیســتند، گفــت: باالخــره لیســتی از ســوی کادر فنــی بــه باشــگاه داده 
ــا چــه  ــا بازیکنانــی کــه در آن هســتند جــذب شــوند. اینکــه ب شــده ت
 بازیکنانــی توافــق شــده و آیــا ایــن بازیکنــان در لیســت هســتند یــا نــه 

مــن اطــاع دقیقــی نــدارم. مســئله ای کــه می دانــم ایــن اســت کــه 
ــام  ــد انج ــم قدرتمن ــک تی ــتن ی ــرای بس ــش را ب ــام تاش ــگاه تم باش
هــم  طارمــی  مهــدی  شــدن  لژیونــر  دربــاره  باقــری  داد.  خواهــد 
گفــت: چــرا او نبایــد االن بــه اروپــا بــرود؟ ســردار آزمــون و علیرضــا 
جهانبخــش هــم زمانــی کــه شــرایط طارمــی را داشــتند بــه 
اروپــا رفتنــد و می بینیــم کــه االن عملکــرد بســیار خوبــی 
دارنــد و موفــق بوده انــد. طارمــی هــم بایــد بدانــد از 
همــان ابتــدا نمی توانــد در بارســلونا بــازی کنــد. او بایــد 
ــش  ــرد خوب ــا عملک ــد و ب ــروع کن ــک ش ــای کوچ از تیم ه

ــد. ــی کن ــی ط ــی یک ــی را یک ــای ترق پله ه
 وی در ادامــه دربــاره حضــورش در اردوی تیــم ملــی 
فوتبــال هــم گفــت: چنــد روز قبــل بــه تمریــن تیــم ملــی 
فوتبــال رفتــم تــا دیــداری بــا کــی روش و ملی پوشــان 
تیــم داشــته باشــم. معتقــدم تیــم ملــی امکانــات کمــی در اختیــار دارد. 
زمینــی کــه در حــال حاضــر بازیکنــان در آن تمریــن می کننــد، کوچــک 

ــی ــر ورزش ــدارد. خب ــتانداردهای الزم را ن ــت و اس اس

ــا نتیجه هــای  رقبــای مســتقیم والیبــال ایــران در راه المپیــک ب
بــازی  در مهم تریــن  روبــه رو شــده اند کــه  از ذهنــی  دور 
شکســت ژاپــن مقابــل چیــن شــرایط را بــه ســود ایــران تغییــر 
داد. روز دوم مســابقات والیبــال انتخابــی المپیــک ریــو در توکیــو 

ــرای ایــران  ــا بهتریــن نتایــج ممکــن ب ب
رقــم خــورد.

ــه  ــا نتیج ــه ب ــداری ناباوران ــن در دی  چی
چشــمان  مقابــل  را  ژاپــن   0 بــر   3
داد  شکســت  خــودی  تماشــاگران 
تــا تمــام فرمول هــای آن هــا بــرای 

المپیکــی شــدن بــر هــم بخــورد.
ــه  ــود ک ــور ب ــن این ط ــزی ژاپ  برنامه ری
بــا دو بــازی آســان و بــرد احتمالــی مقابل 

ــتان  ــاف لهس ــه مص ــب ب ــه ای مناس ــا روحی ــال ب ــن و ونزوئ چی
بــرود؛ امــا باخــت مقابــل چیــن تمــام ایــن معــادالت را بــر هــم 
ریخــت؛ چــرا کــه هــم میزبــان شانســش بــرای المپیکــی شــدن 

کمتــر شــد و هــم چیــن حــاال بــه جمــع مدعیــان اضافــه شــده 
ــم  ــیایی دســت ک ــای آس ــام تیم ه ــات تم ــن اتفاق ــا ای اســت. ب
یــک شکســت را در کارنامــه خــود دارنــد و فقــط ایــران توانســته 
اســت بــدون شکســت دو بــازی اول را پشــت ســر بگــذارد. ایران 
در دو جبهــه در ایــن مســابقات خواهــد جنگیــد؛ 
ــا تیم هــای آســیایی و  اول در جــدال مســتقیم ب
بعــد رقبایــی از ســایر قاره هــا کــه اولــی جایــگاه 
ایــران را در بیــن هــم قاره ای هــا و دومــی آن را 
ــد.  ــی مســابقات مشــخص می کن در جــدول کل
در هــر صــورت شکســت چیــن، ژاپن و اســترالیا 
ــب تر  ــیار مناس ــاع را بس ــته اوض در دو روز گذش
ــاال  ــت و ح ــرده اس ــران ک ــرای ای ــه ب از همیش
تمــام سرنوشــت صعــود بــه المپیــک در دســتان 
شــاگردان لوزانــو قــرار دارد. تیــم ملــی والیبــال ایــران در ســومین 
بــازی خــود بایــد امــروز سه شــنبه از ســاعت 11 و 10 دقیقــه بــه 

مصــاف فرانســه بــرود. ربیــع

توکیو بر وفق مراد والیبال ایران طارمی باید از تیم های کوچک اروپایی شروع کند

چاپ اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/95/198 مورخ 95/02/09

  شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان 
جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.
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حتما بخوانید!
آلمان ها گردشگری ایران را نشانه ...

همــه نصــف جهــان را بــا بناهــای تاریخــی 
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

ــخصی  ــر ش ــند. ه ــنتی اش می شناس ــت س و باف
حتــی اگــر یــک بــار هــم بــه اصفهــان ســفر کــرده باشــد ســری بــه 
ــر  ــر فک ــا اگ ــت؛ ام ــل زده اس ــه پ ــی و س ــان و س ــش جه ــدان نق می
ــازار مســگرها و  ــام وقتشــان را در ب ــان تم ــای اصفه ــد جوان ه می کنی
ــر پــل خواجــو ســپری می کننــد، ســخت در اشــتباهید. مــا در ایــن  زی
ــر  ــذر کمت ــه گ ــرد ک ــم ب ــی خواهی ــه مکان های ــما را ب ــزارش ش گ
توریســت و مســافری بــه آن هــا مــی افتــد؛ امــا بــه قــول معــروف پاتوق 
در  باشــید  همــراه  مــا  بــا  اصفهانی هاســت.  از  بســیاری  اصلــی 

اصفهان گردی به سبک مدرن.
 پیک نیک در صفه

می شــود  شــهر  وارد  اصفهــان  جنــوب  از  کــه  مســافری  هــر   
ابتــدا چشــمش بــه کــوه صفــه مــی افتــد. کوهــی کــه بــرای 
اســت  برخــوردار  ویــژه ای  جذابیــت  از  هــم  اصفهانی هــا  خــود 
فوق العــاده  روز  یــک  می خواهیــد  اگــر  می کنیــم  توصیــه   و 
را در فضــای بکــر اصفهــان داشــته باشــید، دیــدن آن را از دســت ندهید. 
ــد  ــوه می توان ــیه ک ــش در حاش ــه دب ــک صبحان ــه و ی ــه قل ــود ب صع
روزی متفــاوت و خاطره انگیــز را بــرای شــما رقــم بزنــد. ضمنــا 
ــتوران های  ــارد و رس ــگ و بیلی ــن، بولین ــه تله کابی ــد ک ــوش نکنی فرام
دامنــه ایــن کــوه هــم، وسوســه انگیز اســت. پیک نیــک در کــوه صفــه 
می توانــد یــک انتخــاب فــوق العــاده باشــد؛ هــر چنــد کــه جاذبه هــای 
ــک را دو  ــیرینی پیک نی ــد ش ــم می توان ــی ه ــی و تفریح ــد ورزش جدی
ــن  ــال و از ای ــگ و پینت ب ــه کارتین ــد ب ــر عالقه من ــد. اگ ــدان کن چن
دســت بازی هــا هســتید می توانــد در نزدیکــی کــوه صفــه از مجموعــه 

تفریحــی شــهدای ارتــش اســتفاده کنیــد.
  خرید در سیتی سنتر

اصفهــان  جــاده  در  )واقــع  سپاهان شــهر  روبــه روی   درســت 
- شــیراز( مرکــز بــزرگ تجــاری - تفریحــی ســیتی ســنتر قــرار دارد که 
در حــال حاضــر یکــی از مهم تریــن مراکــز خریــد اصفهــان بــه شــمار 
مــی رود و هــر روز هــزاران نفــر بــرای خریــد بــه ایــن مرکــز مراجعــه 
می کننــد. ایــن مرکــز بــه غیــر از مراکــز تجــاری دارای رســتوران ها و 
فســت فود هــای بســیار متنــوع و خوبــی اســت کــه می توانــد لــذت خرید 

کــردن را چندیــن برابــر کنــد. بــه ایــن مجموعــه نــگار خانه، شــهربازی، 
ــر  ــات دیگ ــیاری امکان ــر و بس ــال و جواه ــازار ط ــی، ب ــز خدمات  مراک
ــه رو  ــا چــه مجموعــه هیجان انگیــزی روب ــد ب ــا ببینی ــد ت را اضافــه کنی
هســتید. ســیتی ســنتر ایــن امــکان را دارد کــه بــه راحتــی ســاعت ها را 
بــه خریــد و ســرگرمی بپردازیــد، بــدون اینکه ذره ای احســاس خســتگی 

در شــما بــه وجــود بیایــد.
  سفر به عمق دریا

از  یکــی  نــاژوان  پــارک  در  واقــع  اصفهــان  بــزرگ  آکواریــوم 

بــا  آکواریــوم  ایــن  اســت.  نصــف جهــان  دیدنی هــای جــذاب 
مســاحتی بالــغ بــر 3500 متــر مربــع در عمــق 6 متــری زمیــن 
ســاخته شــده اســت. در ایــن آکواریــوم 33 آکواریــوم 5 تــا ۱0 
کمیــاب  ماهی هــای  گونه هــای  انــواع  کــه  دارد  قــرار   متــری 
ــن  ــن و هیجان انگیزتری ــا جذاب تری ــت؛ ام ــای داده اس ــود ج را در خ
بخــش ایــن آکواریــوم تونــل بــزرگ آن بــه طــول 35 متــر اســت کــه 
ــه  ــا ب ــتید ی ــان هس ــل اصفه ــر اه ــرد. اگ ــا می ب ــاق دری ــما را اعم ش
اصفهــان ســفر می کنیــد دیــدن ایــن آکواریــوم را بــه شــدت بــه شــما 

ــم. ــه می کن توصی
  کافی شاپ نشینی یک تفریح رمانتیک

 اگــر اهــل کافــه رفتــن هســتید یــا بــه فضاهــای رمانتیــک 
ــای  ــج و خیابان ه ــه مرداوی ــری ب ــد س ــد بای ــه داری ــاص عالق و خ
ــا  ــواع و اقســام کافه هــای زیب ــد. در آن حــول و حــوش ان اطــراف بزنی
ــی  ــوق بســیار از جوان هــای اصفهان ــا پات ــد از ظهره ــه بع ــرار دارد ک ق
ــن  ــل از رفت ــر اســت قب ــان مهــم اســت بهت ــر قیمــت برایت اســت. اگ
ــی از  ــون بعض ــد؛ چ ــای آن را بگیری ــار قیمت ه ــه ای آم ــر کاف ــه ه ب
ــد کــه دود از ســر مشــتری  ــی دارن ــن کافه هــای لوکــس، قیمت های ای

ــد. ــد می کن بلن
  شهر رویاها

اگــر اهــل هیجــان و بــازی هســتید جایــی بهتــر از شــهر رویاهــا پیــدا 
ــان کمربنــدی شــرق  ــد کــرد. شــهربازی شــهر رویاهــا در اتوب نخواهی
اصفهــان واقــع شــده و یکــی از مراکــز مــدرن بــازی و ســرگرمی اســت. 
ــی  ــردش فضای ــدی، گ ــینما چهاربع ــری، س ــای کامپیوت ــالن بازی ه س
شــهر دایناســورها، اســتودیوی جلوه هــای ویــژه، بازی هــای آبــی فقــط 

ــهربازی اســت. ــن ش ــرگرمی های ای بخشــی از س

پاتوق جوان های اصفهان کجاست؟

گردشگری مدرن در نصف جهان

ــا نشــانه گرفتــن »گردشــگری ایــران« بــه کشــورمان  آلمان هــا ب
آمدنــد و بــا امضــای تفاهم نامــه ای بــا ســازمان میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری، قــراردادی ۱0 ســاله بــرای ســاخت ۱0 هتــل 5 ســتاره 

در نقــاط مختلــف کشــور امضــا کردنــد. 
بــه دنبــال دعــوت ســازمان میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری از هلدینگ هــا و گروه هــای 
ایجــاد  بــرای  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ــل  ــداث هت ــگری و اح ــاخت های گردش زیرس
در ایــران، »پونــت چــات وال«، مدیــر اجرایــی 
گــروه هتل هــای »اشــتاینگن برگــر« کــه بــه 
ــه  ــه خــود ب همــراه گــروه مشــاوران خاورمیان
ایــران ســفر کــرده اســت، در ســاعات پایانــی 
ــا  روز یکشــنبه )9 خــرداد( در جلســه ای کــه ب

حضــور مســعود ســلطانی فر، معــاون رییس جمهــور و رییــس 
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری ســعید شــیرکوند، معــاون 
ــه  ــگری و الل ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــرمایه گذاری س س

ــازمان  ــل س ــن  المل ــور بی ــی و ام ــور حقوق ــر کل ام ــی، مدی تهران
ــاالس در  ــپیناس پ ــل اس ــگری در هت ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــرای  ــد ب ــد بن ــب چن ــه ای در قال ــد، تفاهم نام ــزار ش ــران برگ ته

ــرد.  ــا ک ــور امض ــگری در کش ــاخت های گردش ــاد زیرس ایج
ایــن دیــدار بــا  مســعود ســلطانی فر در 
اشــاره بــه اراده و عــزم جــدی دولــت ایــران 
ــگری  ــش گردش ــق بخ ــد و رون ــرای رش ب
گفــت: بخــش گردشــگری ســازمان میــراث 
ــس از  ــرایط پ ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب فرهنگ
ــا ســرمایه گذاران  ــی ب برجــام تعامــالت خوب
ــه ورود شــرکت های  ــرار و زمین خارجــی برق
ــران را فراهــم  ــت در ای ــه فعالی ــد ب عالقه من
کــرد. در طــول دو ســال گذشــته تالش هــا 
و برنامه هــای گســترده ای بــرای رفــع مشــکالت و موانــع موجــود 
در مســیر رونــق گردشــگری و اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن 

ــن ــده اســت. خبرآنالی بخــش انجــام ش

آلمان ها گردشگری ایران را نشانه گرفتند
رییــس ســازمان حــج و زیارت با افشــاگری کارشــکنی عربســتان در 
موضــوع حــج، از محتــوای ۱۱ بنــد منفــی تحکم آمیــز ســعودی ها 
ــه امضــای آن نشــد،  ــران حاضــر ب ــت ای در تفاهم نامــه ای کــه دول
ــرده برداشــت. ســعید اوحــدی گفــت: دولــت عربســتان بیــش از  پ

ــن  ــران و ای ــه حــج ای ــه تفاهم نام ــد را ب ۱۱ بن
ــال های  ــه س ــود ک ــرده ب ــه ک ــور اضاف کش
گذشــته خبــری از آن هــا نبــود. او کــه پیش تــر 
ــود،  دو مــورد از ایــن بندهــا را اعــالم کــرده ب
ــران  ــتفاده زائ ــت در اس ــد: محدودی ــادآور ش ی
ــی و  ــرکت های داخل ــای ش ــی از هواپیم ایران
ــن  ــه ای ــث از جمل ــور ثال ــزا در کش ــدور وی ص
بندهــای منفــی تفاهم نامــه حــج بــود. اوحــدی 
ــز وزارت  ــزا نی ــزود: در خصــوص صــدور وی اف

حــج عربســتان هیــچ اراده ای نداشــت و در دور نخســت مذاکــرات، 
ــگ  ــا وزارت خارجه شــان هماهن ــد ب ــه بای ــرد ک ــا اعــالم ک صراحت
ــه  ــن چگون ــد. ای ــن نکرده ان ــکاری تبیی ــرد راه ــد ک ــد و تاکی کن

ــه  ــه عربســتان رفت ــه ب ــرای امضــا تفاهم نام ــا ب ممکــن اســت؟ م
ــا ایــران روابــط سیاســی اش را قطــع  بودیــم. دولــت ایــن کشــور ب
کــرده اســت؛ مگــر می توانســتند راهــکاری نداشــته باشــند؟ مســئله 
آن اســت کــه عربســتان اراده جــدی بــرای نپذیرفتــن زائــران ایرانی 
داشــت و می خواســت بــا خریــدن زمــان، مانــع 
حــج ایرانی هــا شــود. او همچنیــن دربــاره 
دســتور عربســتان بــرای اســتفاده زائــران 
ایرانــی از »مچ بنــد الکترونیکــی« توضیــح 
داد: متاســفانه رســانه های ایرانــی بــه موضــوع 
ــازمان  ــود س ــد. خ ــت نپرداختن ــتبند، درس دس
حــج اســتفاده از چنیــن دســتبندی را بــه عنوان 
جایگزیــن کارت هــای کــه در فاجعــه منــا 
ــران را دشــوار کــرد  مخــدوش و شناســایی زائ
پیشــنهاد کــرده بــود، ولــی مســئله آنجــا بــود کــه دولــت عربســتان 
صراحتــا اعــالم کــرد ایــن مچ بندهــا را خــودش طراحــی می کنــد و 

ــع ــد. ربی ــرا کن ــازه نمی دهــد طــرح خــود را اج ــران اج ــه ای ب

افشاگری اوحدی درباره خواسته های عربستان
سفر به رفسنجان

ــرب اســتان  ــن: رفســنجان در شــمال غ ــای وط کیمی
ــر ســر راه دو  ــاط شــهری ب ــان اســت و از لحــاظ ارتب کرم

ــرار دارد. ــزد ق ــان و ی شــهر کرم
ــت  ــه مرکزی ــوق ب ــش ن ــنجان، بخ ــای رفس  از بخش ه
ــه  ــرار گرفت ــوه ق ــته ک ــن دو رش ــه ای بی ــیه در جلگ فردوس
ــن  ــه ای ــت. گرچ ــول اس ــر ط ــا ۱00 کیلومت و دارای تقریب
ــور  شــیبک  ــد تیم ــا توســط جهانگشــایانی مانن ــار باره دی
ــده و  ــلطه درآم ــت س ــز تح ــوام مرزگری ــر اق ــک و دیگ ازب
ــرزمین  ــای س ــر جاه ــون دیگ ــا چ ــت، ام ــارت شده اس غ
عزیزمــان ایــران، همچنــان بــه حیــات پرافتخــار خــود ادامه 
ــن شهرســتان ســبب  ــق ای ــاد و پررون می دهــد. گذشــته آب
ــه  ــه تاریخــی ب ــار و ابنی ــار آن آث ــا در گوشــه و کن شــده ت
ــوان  ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــته باشــد ک ــود داش ــور وج وف
ــا  ــا، بازاره ــراها، تیمچه ه ــا، کوشــک ها، کاروانس ــه قلعه ه ب
معبدهــا یخدان هــا،  آب انبارهــا،  عمارت هــا،   برج هــا، 
باســتانی محوطه هاهــای  و  تپه هــا   امامزاده هــا، 

نیــز  و  فرهنگی مذهبــی  مراکــز  حمام هــا،  آســیاب ها، 
بزرگ تریــن خانــه خشــتی جهــان اشــاره کــرد. 

طبیعــی  پدیده هــای  از  یکــی  رفســنجان  راگــه  دره 
جاذبه هــای  از  و  رفســنجان  شهرســتان  منحصربه فــرد 
گردشــگری ناشــناخته و بســیار زیبــای اســتان کرمان اســت 
کــه در ۲0 کیلومتری رفســنجان و در مســیر گردشــگری دو 
جاذبــه اکوتوریســتی اســتان )روســتای میمنــد و کلوت هــای 

شــهداد( واقــع شــده اســت.
ــورت  ــه ص ــر ب ــول ۲0 کیلومت ــه ط ــه ب ــیر دره راگ  مس
پیــاده اســت. دره راگــه همچنیــن در نزدیکــی معــادن 
ــد  ــکان بازدی ــد ام ــه می توان ــرار دارد ک ــمه ق ــس سرچش م
ــود  ــد. وج ــم کن ــز فراه ــه نی ــن منطق ــگران را در ای گردش
ویژگی هــای  از  متــر   ۱00 ارتفــاع  بــا  ســتون هایی 

اســت. راگــه  دره  منحصربه فــرد 
ســتون ها  کله قنــدی،  و  نوک تیــز  مخروط هــای   
و  تیغه هــا  و  آرک هــا  فرسایشــی،  ســتونک های  و 
ــاط  ــی نق ــا در بعض ــاع آن ه ــه ارتف ــواری ک ــای ن دیواره ه
بــه صــد متــر نیــز می رســد، از جملــه بخش هــای 
ــن  ــه همچنی ــت. دره راگ ــنجان اس ــه رفس ــاص دره راگ خ
در نزدیکــی معــادن مــس سرچشــمه قــرار دارد. مســیر دره 
راگــه بــه طــول ۲0 کیلومتــر بــه صــورت پیــاده، تماشــای 
جلوه هــای فرســایش خــاک را بــرای هــر بیننــده ای فراهــم 
می کنــد. وجــود ســتون هایی بــا ارتفــاع ۱00 متــر از 
در  می باشــد؛  راگــه  دره  منحصربه فــرد  ویژگی هــای 
ــه  ــد ک ــود دارن ــارک در کشــور وج ــال حاضــر ســه ژئوپ ح
شــامل ژئوپــارک جهانــی قشــم، ژئوپــارک ارس و ژئوپــارک 
ــارک  ــه ژئوپ ــی از س ــه یک ــارک را گ ــد. ژئوپ ــه می باش راگ
دنیــا بــا مخروط هــای نوک تیــز و کله قنــدی از جملــه 

ــت. ــنجان اس ــه رفس ــاص دره راگ ــای خ بخش ه

گشت و گذار

غالمعلی حداد عادل:
نخواندن ترجمه در کنار تالوت 

بزرگ ترین جفا به قرآن است
ــان و ادب  ــتان زب ــس فرهنگس ــم و ریی ــرآن کری ــم ق مترج
ــرآن و مصــداق  ــه ق فارســی گفــت: ایــن بزرگ تریــن جفــا ب
ــرآن را زیبــا چــاپ کنیــم و  مهجوریــت آن اســت کــه مــا ق
ــاورد؛ از  ــر در نی ــای آن س ــس از معن ــی هیچ ک ــم، ول بخوانی
ایــن رو ترجمــه قــرآن بایــد در کنــار تــاوت آن، ســنت شــود. 
غامعلــی حــداد عــادل در نشســت نقــد و بررســی ترجمــه 
ایشــان از قــرآن کریــم کــه در ســاختمان انجمن هــای علمــی 
حــوزه برگــزار شــد، گفــت: حــوزه علمیــه بایــد بــه نقدهــای 
ــئله ای از  ــت را مس ــن نشس ــردازد و ای ــه بپ ــدی و عالمان ج
ایــن دســت می دانــم. وی بــا اشــاره بــه انگیــزه خــود از ایــن 
ــی در  ــه ترجمه خوان ــدم ک ــن آرزومن ــرد: م ــان ک ــه بی ترجم
کنــار تــاوت قــرآن ســنت شــود و رواج پیــدا کنــد و معتقــدم 
ــدن  ــری خوان ــل و هن ــد و ترتی ــرآن و تجوی ــدن ق ــا خوان زیب
همــه بایــد مقدمــه درک و فهــم و عمــل بــه قــرآن باشــد. مهــر

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان یزد:
مهم ترین نیاز خانواده های امروز 

معنویت است
ــتانی  ــریف حسینی کوهس ــد ش ــید محم ــام س ــت  االس حج
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان یــزد در گفتمــان دینــی 
بــا موضــوع خانــواده ســالم بــا مفیــد دانســتن گفتمان هــای 
دینــی بــرای تمــام اقشــار جامعــه به ویــژه خانواده هــا 
ــود  ــته های خ ــه داش ــم ب ــد ســعی کنی ــا بای ــرد: م ــار ک اظه
ــد  ــه آن پایبن ــم و ب ــل کنی ــم، عم ــه فرامی گیری ــه ک و آنچ
ــات آن  ــرآن و آی ــه کــرد: ق باشــیم. حسینی کوهســتانی اضاف
از جملــه موضوعاتــی اســت کــه بایــد بــه دســتورات و معانــی 
آن توجــه داشــته باشــیم و بــه آن عمــل کنیــم. وی بــا اشــاره 
بــه جایــگاه خانــواده در دیــن اســام گفــت: همــه چیــز عالــم 
بــر اســاس آیــات قــرآن زوج آفریــده شــده اســت و در ایــن 
ــه پــای  ــر اســاس قدمــت و تقــدس ب راســتا هیــچ نهــادی ب

ــد.  ــواده نمی رس خان
ــی  ــن معن ــه ای ــدس ب ــرد: تق ــح ک حسینی کوهســتانی تصری
ــس  ــه هرک ــت ک ــی اس ــری اله ــواده ام ــکیل خان ــه تش ک
ــواده تشــکیل دهــد، نصــف دیــن خــود را حفــظ کــرده  خان
ــض  ــا مری ــم م ــه جس ــه ک ــه داد: همان گون ــت. وی ادام اس
ــیب هایی  ــاری و آس ــا بیم ــرای خانواده ه ــا ب ــود قطع می ش
نظیــر مشــکات فرهنگــی، اجتماعــی، معنــوی و... بــه وجــود 

می آیــد. 
ــه  ــت ب ــزد از معنوی ــتان ی ــامی اس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
عنــوان مهم تریــن نیــاز امــروز خانواده هــا یــاد کــرد و گفــت: 
مــا بــه شــدت در خانواده هــا نیازمنــد ســامت روحــی 

ــا ــتیم. ایکن ــوی هس ــمی و معن جس

معارف

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
در خصوص پرونده کالسه 95-340خواهان بانک مهراقتصادبا وکالت حسینعلی نصر آزادانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1-حجت اقبالی 2-بهنام خدادادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... 
مورخه 95/4/21 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب 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 شود.شماره: 

6555/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

در خصوص پرونده کالسه 95-344خواهان بانک مهر به وکالت حسینعلی نصر آزادانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت 1-وحید جهانگیری 2-اباذر صادقی 3-محمد زمان جهانگیری تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز ... مورخه 95/4/21 ساعت 11 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب 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 

شود.شماره: 6556/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

در خصوص پرونده کالسه 95-398خواهان علیرضا حیدری سوادجانی  دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
سند به طرفیت زینت السادات غیاثی - حمزه عبدالهی افارانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 95/5/11 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 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 شود.شماره: 6569/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

در خصوص پرونده کالسه 94-783خواهان مسعود قنبری دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت میالد 
بهره من تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخه 95/5/2 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروی مدرسه نیلی 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 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6572/ م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
گهی احضار  آ

نظر به اینکه در پرونده کالسه 941363 بنا به درخواست آمنه ابراهیمی به طرفیت امیرمهدی ابوترابی با 
موضوع مطالبه خسارت با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی ، لذا بدینوسیله 
به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه ی 
کارشناسی و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید: اصفهان، خیابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراهای 
حل اختالف اصفهان. شماره:6566/ م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

در خصوص پرونده کالسه 950273خواهان عمار ابدال دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت هادی 
قربانی فاضل تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 95/5/3 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع 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 شود.شماره: 6526/ م الف دفتر شعبه 

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

در خصوص پرونده کالسه 950343خواهان اصغر ابراهیمی دادخواستی مبنی بر استرداد الشه چک به 
... مورخ  برای روز  است. وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  شماره 0919/658578به طرفیت محمد محمودیان 
95/5/4 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 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 شود.شماره: 6523/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  خیرالهی  سعید  950332خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
تعیین   10:30 ساعت   95/5/2 مورخ   ... روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  رستمی  محمدعلی 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  ابتدای خیابان  اصفهان 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
اختالف شهرستان دو شورای حل  مجتمع شماره  دفتر شعبه 33  الف  م  می شود.شماره: 6520/   اتخاذ 

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

در خصوص پرونده کالسه 950344خواهان مجید عرب زاده  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید 
ودود خواه تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 95/5/4 ساعت 9 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
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 شود.شماره: 6518/ م الف دفتر شعبه 33 

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

در خصوص پرونده کالسه 950345خواهان مجید عرب زاده  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت افسانه 
تکاپو تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 95/5/4 ساعت  9:30تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
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 شود.شماره: 6517/ م الف دفتر شعبه 33 

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

در خصوص پرونده کالسه 206/95خواهان مصطفی خداشناس  دادخواستی مبنی بر استرداد خودرو  به 
طرفیت عباس حفیظی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...مورخ 95/4/26 ساعت 5 عصر تعیین گردیده 
است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضای خواهان،مستندا به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر،تا  خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،  پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان ، شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور در وقت رسیدگی ،  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره: 6497/ م الف مدیر 

دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350300041 شماره پرونده: 9409980350300240
نام  :علی    نام  له ردیف 1  تنظیم: 1395/01/31 مشخصات محکوم  :940282تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 
خانوادگی : نصر آزادانی  نام پدر: قربانعلی  نشانی: اصفهان  نبوی منش  کوی 105 ماشین سازی سپهر کار 
با کدپستی 8188814444 مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: سید اصغر  نام خانوادگی : میر حسینی  
نشانی: مجهول المکان 2- نام : حسن نام خانوادگی : حکمتی نام پدر : علی نشانی : استان خراسان رضوی  
شهرستان تربت حیدریه تربت حیدریه پیشکو - صدف 9 با کدپستی 9517947474 مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : سعید نام و نام خانوادگی : زمانی درچه نام پدر : ابراهیم 
نشانی : استان اصفهان - شهرستان خمینی شهر - درچه -نبش چهارراه شهید مطهری دفتر وکالت سعید 
زمانی نوع رابطه وکیل محکوم له / محکوم لهم علی نصر آزادانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970350300728 محکوم علیهم محکوم اند 
بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/320/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )60/000/000 ریال 92/12/20( و 
الباقی 93/3/5 تا زمان پرداخت و پرداخت 5/250/000 ریال بابت حق االجرا ) رای در خصوص سید اصغر 
میر حسینی غیابی و نسبت به حسن حکمتی حضوری است( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 
: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
 وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 1394(-شماره: 6585/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

- محمود عبداللهی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351200102 شماره پرونده: 9309980351201091
شماره بایگانی شعبه :931140تاریخ تنظیم: 1395/02/29 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : مهران    نام 
خانوادگی : رزی   نام پدر: حسن   نشانی: شهرستان اصفهان ابتدای اتوبان ذوب اهن نبش گلزار 5 داروخانه 
دامپروری مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: غالمرضا   نام خانوادگی : خانعلی   نشانی: خ جی خ 
شهید رجایی کوچه رسالت پالک 9 محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970351201166 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 1393/07/09 لغایت زمان وصول بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر محکم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت .  محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
 شماره: 6604/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - حجت اله

 انصاری
گهی ابالغ آ

شماره ابالغیه: 9510100350402195شماره پرونده: 9409980350400951شماره بایگانی شعبه: 941024تاریخ 
تنظیم: 1395/03/03خواهان / شاکی اکبر پرداختی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم غالمرضا پرداختی 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 308ارجاع 
و به کالسه  9409980350400951ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/19 و ساعت 10:45تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 6601/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان - علی وهاب

گهی ابالغ آ
شعبه:  بایگانی  9409980350400406شماره  پرونده:  9510100350402259شماره  ابالغیه:  شماره 
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نجفی   مجید  شاکی   / 1395/03/04خواهان  تنظیم:  940438تاریخ 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  آبادی   کرد  عنایتی  مصطفی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق 
به کالسه  9409980350400406ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/16 و  شماره 308ارجاع و 
ساعت 09:45تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 6600/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان - علی وهاب
گهی ابالغ آ

شعبه:  بایگانی  9509980351100141شماره  پرونده:  9510100351102118شماره  ابالغیه:  شماره 
950154تاریخ تنظیم: 1395/02/29خواهان عبدالناصر باقری  دادخواستی به طرفیت خواندگان مهر علی 
نجفی و نسرین ایروانی و سید محمود امیری و اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان و محمد بهمنی  به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند رسمی ) موضوع سند ملک است( و ابطال تقسیم نامه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 
3 اتاق شماره 356ارجاع و به کالسه  9509980351100141ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/13 
و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 6598/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510423720100090 شماره پرونده: 9409983720101026

شماره بایگانی شعبه :941030تاریخ تنظیم: 1395/03/06 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : شهر بانو  
نام خانوادگی : اعظمی   نام پدر: علی  نشانی: شهرستان گلپایگان - روستای زرنجان - جنب مسجد جامع 
مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: حسن  نام خانوادگی : مرجانی نام پدر: سیف اله   نشانی: شهرستان 
گلپایگان - خ 17 تن - کوچه مسجد المهدی -منزل صادقی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب دادنامه مربوطه 
گردیده  قطعی  که  گلپایگان  دادگاه حقوقی  اول  از شعبه  مورخ 16/10/95 صادره   9409973720101406
است خوانده محکوم به پرداخت ماهیانه مبلغ دو میلیون ریال از تاریخ 93/11/30 لغایت صدور حکم و مبلغ 
450000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان و قسمت واحد 306 ق. ا.د مدنی میباشد و پرداخت 
حق االجرا بعهده محکوم علیه خواهد بود.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
 تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394( 
- گلپایگان  شهرستان  دادگستری  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /98  شماره: 

 حمیدی



واقعیت هایی درباره مرگ

افــراد  همــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
خاکســپار مراســم  در  شــرکت  بــا  زندگــی   در 
ــرد  ــه تدفیــن ف ــات در بیمارســتان، کمــک ب  مالق
ــران  ــرگ دیگ ــدن م ــابقه دی ــم، س ــاهده فیل  و مش
ــه 8  ــا ب ــته اند. در اینج ــار داش ــم یکب ــت ک را دس
ــم: ــاره می کنی ــرگ اش ــاره م ــی درب ــت واقع واقعی

ــه  ــتخوان ب ــش از 270 اس ــا بی ــراد ب ــه اف 1- هم
ــد.   ــتخوان می میرن ــا 206 اس ــا ب ــد؛ ام ــا می آین دنی
از ســلول های  میلیــون  دقیقــه 35  در هــر   -2
 بــدن مــا می میرنــد؛ امــا مــا همچنــان زنــده

 هستیم.  
بلکــه  نمی میرنــد؛  پیــری  اثــر  بــر  افــراد   -3
ــدن اســت کــه  بیمــاری و اختــالالت موجــود در ب

ســبب مــرگ می شــود.
4- آمــار و ارقــام نشــان می دهــد بیشــتر افــراد در 
ــی  ــد؛ یعن ــتان می میرن ــان در بیمارس ــر جه سرتاس

ــد. ــا آمده ان ــه دنی ــی کــه ب همــان جای
ــا  ــدن ت ــلول های ب ــرگ بعضــی از س ــد از م 5- بع

ــد. ــده می مانن ــد روز زن چن
ــم  ــرگ خورده ای ــل از م ــه قب ــی ک ــده غذای 6- وع
واقــع  در  می بــرد.  بیــن  از  را  مــا  روز   3 در 
آنزیم هــای موجــود در آخریــن غذایــی کــه قبــل از 
ــد. ــه می کن ــما را تجزی ــدن ش ــد ب ــرگ می خوری م

افــراد چپ دســت  در  میــر  و  مــرگ  آمــار   -7
ــه  ــل اینک ــه دلی ــت؛ ب ــتان اس ــتر از راست دس بیش
ــوص  ــوالت مخص ــد از محص ــتان مجبورن چپ دس

راست دســتان اســتفاده کننــد.
منبع: باشگاه خبرنگاران

دانستنی

 بارداری زن 50ساله 
در رابطه پنهانی بیچاره ام کرد

 بــه گــزارش ســرویس حــوادث جــام نیـــوز بــه نقــل از خراســان
ــجاد  ــری س ــی کالنت ــناس اجتماع ــه کارش ــاله  ای ب ــرد 45س م
مشــهد گفــت: بــا آنکــه 45 ســال از خــدا عمــر گرفتــه ام، امــا هیچ 
وقــت بــه داشــتن یــک زندگــی و زن و فرزنــد فکــر نمی کــردم. 
شــبانه روز کار می کــردم و همــه درآمــدم را بــه حســاب بانکــی ام 
ــی  ــت مال ــز از وضعی ــادرم نی ــدر و م ــه پ ــرا ک ــم؛ چ ــی ریخت م
خوبــی برخــوردار بودنــد و نیــاز مالــی بــه مــن نداشــتند. بهتریــن 
 تفریــح و مســافرتم بــا اعضــای خانــواده ام بــود و اوقات بیــکاری ام 
را نیــز در پارک هــا مــی گذرانــدم. حــدود 2 ســال قبل وقتــی روی 
نیمکتــی در پــارک ملــت مشــهد نشســته بــودم و از دیــدن مناظر 
زیبــا لــذت می بــردم، ناگهــان زن میانســالی کنــارم نشســت و از 
گرمــای هــوا ســخن گفــت. مــن هــم کــه حوصلــه صحبت بــا او 
را نداشــتم فقــط ســرم را بــه نشــانه تاییــد ســخنانش تــکان دادم. 
چنــد دقیقــه بعــد آن زن در حالــی کــه عنــوان می کــرد گوشــی 
 تلفــن همراهــش شــارژ نــدارد از مــن خواســت تــا گوشــی تلفنــم 
ــدون  ــذارم. ب ــارش بگ ــروری در اختی ــاس ض ــک تم ــرای ی را ب
ــدون  ــا او ب ــه او دادم؛ ام ــی ام را ب ــم گوش ــخنی بگوی ــه س آنک
ــت  ــد و گف ــی ام را برگردان ــد گوش ــت کن ــن صحب ــا تلف ــه ب آنک
شــماره ناآشناســت. جــواب نمــی دهــد! پــس از آن هــم از مــن 
خداحافظــی کــرد و رفــت. از آن روز بــه بعــد هــر روز پیامک هــای 
ــان  ــا هم ــه ب ــا اینک ــد ت ــال می ش ــم ارس ــادی برای ــقانه زی عاش
ــی اســت  ــان زن ــدم او هم ــه ش ــم و متوج ــاس گرفت ــماره تم ش
ــود. بدیــن ترتیــب رابطــه مــن  ــارم نشســته ب ــارک کن کــه در پ
و شــراره شــکل گرفــت. بــه او گفتــم بــه دنبــال همدمــی بــرای 
ــرد  ــوان ک ــا خوشــحالی عن ــم هســتم. شــراره هــم ب تنهایی های
ــرم. خالصــه  ــج می ب ــی رن ــه از تنهای ــم مدت هاســت ک ــن ه م
او را بــه عقــد موقــت خــودم درآوردم تــا راحت تــر بــا یکدیگــر در 
ــان از عشــق و  ــاه اول زندگــی او چن ــد م ــاط باشــیم.  در چن ارتب
عالقــه بــه مــن ســخن می گفــت کــه انــگار مــن فرشــته نجــات 
ــا چرب زبانــی وادارم می کــرد ســرویس های طــال  او هســتم. او ب
و هدایــای گرانقیمــت برایــش بخــرم؛ امــا مدتــی بعــد ادعــا کــرد 
ــرای تامیــن آینــده  ــغ زیــادی را ب ــاردار اســت و مــن بایــد مبال ب
فرزنــدش بــه حســاب او واریــز کنــم. حیــرت زده بــودم؛ ولــی برای 
حفــظ آبرویــم مجبــور شــدم بــه خواســته هایش تــن بدهــم؛ چــرا 
کــه شــراره اصــرار می کــرد بایــد او را بــه عقــد دایــم دربیــاورم. 
ــه  ــت، روزی ب ــن گرف ــادی از م ــول زی ــه پ ــن بهان ــا ای ــی ب وقت
طــور پنهانــی بــه خــارج از کشــور رفــت و دیگــر بازنگشــت تــا 
اینکــه چنــد روز قبــل مامــوران انتظامــی مــرا بــه دلیــل صــدور 
ــتگیر  ــان دس ــون توم ــغ 800 میلی ــه مبل ــل ب ــای بالمح چک ه
ــا ســرقت دســته چــک مــن صدهــا  ــازه فهمیــدم او ب ــد. ت کردن
میلیــون تومــان چــک بالمحــل کشــیده اســت. حــاال نمی دانــم...

حوادث سه شنبه 11 خرداد ماه 1395 ـــمـــاره 167 ســـــال دوم              ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
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تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

گمــان نیــک بــه خداونــد آن اســت کــه جــز بــه او امیــدوار نباشــی 

و جــز از گنــاه خــودت نهراســی.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

31   ْC

25   ْC

33   ْC

34   ْC

16   ْC

10   ْC

17   ْC

21   ْC

بــوی بــد دهــان از مــوارد آزاردهنده ای اســت کــه برخــی روزه داران 
بــا آن مواجــه مــی شــوند؛ بــه گفتــه متخصصــان تغذیــه، طوالنــی 
بــودن مــدت روزه داری در روزهــای گــرم تابســتان، خشــک شــدن 
دهــان در اثــر کاهــش آب بــدن، پــر و بدخــوری از جملــه دالیــل 
ــری  ــن مظه ــیدضیاء الدی ــر س ــتند. دکت ــان هس ــد ده ــوی ب ب
کارشــناس تغذیــه گفــت: مصــرف زیــاد موادغذایی حــاوی پروتئین 
ــروز  ــد ســبب ب ــدگان می توان ــان و پرن ــز، آبزی ــد گوشــت قرم مانن
بــوی بــد دهــان شــود؛ بنابرایــن بــرای پیشــگیری از ایــن مشــکل 
ــی در وعده هــای افطــار و ســحر در  ــواد غذای ــوع م ــن ن ــد از ای بای

مــاه رمضــان کمتــر اســتفاده شــود.
ــن  ــل بی ــبزی در فواص ــوه و س ــرف می ــه مص ــان اینک ــا بی وی ب
ــگیری  ــان پیش ــد ده ــوی ب ــروز ب ــد از ب ــحر می توان ــار و س افط
ــبزی ها  ــواع س ــاوی ان ــی ح ــواد غذای ــرف م ــه داد: مص ــد، ادام کن

ــری  ــت. مظه ــر اس ــه موث ــن زمین ــز در ای ــه نی ــورت پخت ــه ص ب
بــرای رفــع بــوی بــدن دهــان تصریــح کــرد: روزه داران از مایعــات 
ــد ســیب، کاهــو ــراوان مانن ــر ف ــوه و ســبزی های حــاوی فیب  و می

کلــم و هویــج در فواصــل بیــن افطــار تــا ســحر و به ویــژه وعــده 
ســحر بیشــتر مصــرف کننــد. ایــن کارشــناس تغذیــه بــا تاکیــد بــر 
پرهیــز از پرخــوری بــرای پیشــگیری از مشــکالت گوارشــی اظهــار 
کــرد: پرخــوری و انباشــته شــدن مــواد غذایی فشــار زیادی بــر روی 
معــده و روده هــا وارد می کنــد و در نتیجــه بــه ســوء هاضمه، عــدم 
جــذب مناســب مــواد غذایــی و در نهایــت بــوی بــد دهــان منتهــی 
مــی شــود. مظهــری گفــت: پرخــوری و افزایــش حجم مــواد غذایی 
در داخــل معــده همچنیــن ممکــن اســت ســبب بــروز ریفالکــس 
)بازگشــت غــذا از معــده بــه مــری( در افــراد و بــه دنبــال آن افزایش 

بــوی بــد دهــان شــود؛ بنابرایــن پرهیــز از پرخــوری می توانــد بــه 
پیشــگیری از بــوی بــد دهــان کمــک کنــد.

وی گفــت: حــذف وعــده ســحری و خــوردن غذاهــای ســنگین کــه 
بــر عملکــرد دســتگاه گــوارش تاثیــر می گــذارد، عفونت هــای دهان 
و دنــدان، عفونت هــای ســینوس و لــوزه و مشــکالت گوارشــی نیــز 
ــان روزه داری  ــان در زم ــد ده ــوی ب ــروز ب ــل ب ــد از دالی می توان
ــد  ــی مانن ــه پزشــکان، بیماری های ــه گفت ــی ب ــه طــور کل باشــد. ب
ــای  ــرفته، عفونت ه ــت پیش ــوی، دیاب ــدی، کلی ــای کب عفونت ه
ــاب  ــینوس و الته ــن س ــحات مزم ــینوزیت، ترش ــه، س ــدان و لث دن
حفره هــای بینــی می توانــد ســبب بــروز بــوی بــد دهــان در افــراد 
ــوارش  ــتگاه گ ــای دس ــد زخم ه ــی مانن ــکالت گوارش ــود. مش ش
ــی )معــده و روده باریــک(، ریفالکــس و رشــد باکتری هــا در  فوقان

روده کوچــک کــه همــراه بــا نفــخ معــده اســت نیــز، ســبب بــروز 
بــوی بــد در دهــان مــی شــود. تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه 
در حالــت عــادی کــه فــرد روزه نیســت بــدن از قنــد خــون بــرای 
ــگام روزه داری  ــا در هن ــد؛ ام ســوخت و ســاز خــود اســتفاده می کن
کــه قنــد کافــی در بــدن وجــود نــدارد، چربی هــا در بــدن تجزیــه 
مــی شــوند و مــوادی بــه نــام کتون هــا را تولیــد می کننــد کــه بــه 
ــد دهــان  ــوی ب صــورت گاز از دســتگاه تنفــس خــارج و ســبب ب
می شــوند. مظهــری خشــک شــدن دهــان در اثــر کاهــش آب بدن 
در طــول روزه داری را یکــی دیگــر از دالیــل بــوی بــد دهــان عنوان 
ــات  ــد از مایع ــرد: روزه داران بای ــه ک ــع آن توصی ــرای رف ــرد و ب ک
ــد ســیب، کاهــو ــراوان مانن ــر ف ــوه و ســبزی های حــاوی فیب  و می

کلــم و هویــج در فواصــل بیــن افطــار تــا ســحر و به ویــژه وعــده 
ســحر بیشــتر مصــرف کننــد.

»میشــایل هویپــل«، شــهردار ویــن بــه منظــور بازدیــد از اصفهــان و بناهــای تاریخــی 
آن و همچنیــن ارتقــای روابــط بیــن دو شــهر اصفهــان و ویــن بــه ایــن کالنشــهر ســفر 

کــرده اســت. 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، یکــی از موضوعــات مهمــی 
ــژاد از ابتــدای فعالیــت خــود در شــهرداری اصفهــان تاکیــد  کــه دکتــر مهــدی جمالی ن
ــس از روی کار  ــن رو پ ــال شــهری اســت؛ از همی ــر آن دارد، دیپلماســی فع ــژه ای ب وی
ــورهای  ــران کش ــئوالن و مدی ــیاری از مس ــد، بس ــهری جدی ــت ش ــم مدیری ــدن تی آم
ــادل  ــه بحــث و تب ــط ب ــد و در راســتای ارتقــای رواب ــه اصفهــان ســفر کردن مختلــف ب
نظــر پرداختنــد؛ هــدف از ایــن موضــوع ارتقــای روابــط فرهنگــی سیاســی و اقتصــادی 

ــد. ــا کن ــژه ای ایف ــد در رشــد و توســعه اصفهــان نقــش وی ــوده کــه می توان ب
 بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، »میشــایل هویپــل«، شــهردار ویــن بــه منظــور بازدیــد از 
اصفهــان و بناهــای تاریخــی آن و همچنیــن ارتقــای روابــط بیــن دو شــهر اصفهــان و 

ویــن بــه ایــن کالنشــهر ســفر کــرد. 
ــرمایه گذاری آن در  ــای س ــان و فرصت ه ــد از نصف جه ــن بازدی ــفر ضم ــن س وی در ای
زمینــه ارتبــاط بیشــتر میــان دو شــهر در زمینــه ارتقــای روابــط فرهنگــی و اقتصــادی بــه 
گفت وگــو و مذاکــره بــا تیــم مدیریــت شــهری اصفهــان پرداخــت. در همیــن راســتا وی 
 در در دیــداری بــا دکتــر مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان کــه معــاون برنامه ریــزی

پژوهــش و فنــاوری اطالعــات و همچنیــن رییــس مرکــز فناوری هــای نویــن شــهرداری 
اصفهــان در آن حضــور داشــتند، ضمــن گفت وگــو دربــاره اصفهان و ظرفیت هــای مختلف 

 آن بــر امضــای یــک تفاهمنامــه مشــترک در زمینــه فناوری هــای نویــن، حمــل و نقــل
پسماند و انرژی تاکید کرد.

   استقبال وین از شرایط دیپلماتیک و فضای اقتصادی اصفهان
ــای  ــا و فضاه ــی دارای بناه ــهر زیبای ــان ش ــرد: اصفه ــار ک ــل« اظه ــایل هویپ  »میش

ــت.  ــزد اس ــان زبان ــاری آن در جه ــی و معم ــار تاریخ ــت و آث ــیاری اس ــی بس دیدن
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه دیــداری کــه بــا شــهردار اصفهــان داشــته و زمینــه فعالیــت 
فرهنگــی اصفهــان و ویــن گفــت: قــرار اســت بــا توجــه بــه ســابقه فرهنگــی و تاریخــی 

اصفهــان و ویــن در ایــن زمینــه تفاهم نامــه ای بیــن دو شــهر امضــا شــود. 
شــهردار ویــن تصریــح کــرد: زمینه هــای فرهنگــی، مناســب ترین حــوزه بــرای 

ــت.  ــان اس ــا اصفه ــتر ب ــات بیش ارتباط
 وی بیــان کــرد: البتــه ســایر مباحــث مثــل فناوری هــای نویــن، پســماند، حمــل و نقــل

آب و فاضــالب، انــرژی و ... نیــز زمینه هــای مهــم و مناســبی اســت کــه در تفاهم نامــه 
شــهرداری اصفهــان و ویــن بــه ایــن مباحــث پرداختــه شــده اســت. 

ــش  ــور اتری ــزود: کش ــان اف ــن در اصفه ــرمایه گذاری وی ــای س ــاره زمینه ه ــل درب هویپ
ــن  ــات ای ــن و مصوب ــه قوانی ــن رو ب ــوده و از همی ــا ب ــه اروپ ــای اتحادی ــی از اعض یک
اتحادیــه پایبنــد اســت؛ ویــن نیــز جایــگاه خاصــی بــرای مذاکــره و تعامــل قایــل بــوده 

ــف اســت.  ــم مخال ــا خشــونت و تحری ــن رو ب و از همی

 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اصفهــان ظرفیت های بســیار مناســبی بــرای ســرمایه گذاری دارد
و  اســتقبال  موجــود  دیپلماتیــک  شــرایط  از  ویــن  رو،  همیــن  از  کــرد:  عنــوان 
 آمادگــی خــود را بــرای برقــراری همکاری هــای اقتصــادی بــا اصفهــان اعــالم 

می کند. 
 شــهردار ویــن اضافــه کــرد: مهم تریــن مشــکل موجــود بــرای ســرمایه گذاری 
ــه  ــا توج ــه ب ــردد ک ــی بازمی گ ــایل بانک ــه مس ــور ب ــن دو کش ــادی بی ــط اقتص و رواب
ــر طــرف  ــه زودی ب ــن موضــوع ب ــرار شــده، ای ــی کــه در حــال حاضــر برق ــه ارتباطات ب
ــد ــتری خواهن ــادی بیش ــط اقتص ــک رواب ــده نزدی ــن در آین ــان – وی ــود و اصفه  می ش

 داشت.

ــرزی  ــات فرام ــاد ارتباط ــا ایج ــور ب ــاق و دانش مح ــهر خ    ش
می شــود محقــق 

ــا، خــالق و دانش محــور  ــدار گفــت: شــهر پوی ــن دی ــن شــهردار اصفهــان در ای همچنی
ــد صفــات و ویژگی هــای خــود را رشــد و گســترش دهــد کــه ارتباطــی  زمانــی می توان

فرامــرزی داشــته باشــد. 
ــال شــهری یکــی از بســترهای  ــژاد اظهــار کــرد: دیپلماســی فع ــر مهــدی جمالی ن دکت
مناســب جامعــه بــوده کــه نیازمنــد تعامــالت و مذاکــره بــا مدیــران و مســئوالن ســایر 

کشورهاســت. 

وی ادامه داد: شــهر وین یکی از شــهرهای پیشــرفته اروپاســت که در حوزه مدیریت شــهر 
و فناوری هــای نویــن پیشــگام بــوده؛ از همیــن رو در راســتای آن فعالیت هایــی صــورت 
 گرفتــه اســت. جمالی نــژاد بیــان کــرد: قرار شــده در چارچــوب دیپلماســی دوجانبــه با وین

ارتباطــات ویــژه ای صــورت بگیــرد کــه از همیــن رو قــرار اســت در راســتای موضوعــات 
ــش  ــد در افزای ــه بتوان ــن تفاهم نام ــدوارم ای ــود؛ امی ــا ش ــه ای امض ــف، تفاهم نام مختل

ارتبــاط اصفهــان و ویــن مؤثــر باشــد.
ــث  ــوزه مباح ــن در ح ــان و وی ــان اصفه ــه می ــس تفاهم نام ــن پیش نوی ــت: مت  وی گف
ــماند و آب  ــت، پس ــط زیس ــو، محی ــای ن ــل، انرژی ه ــل و نق ــن، حم ــای نوی  فناوری ه
و فاضــالب بــوده کــه امیــدوارم ایــن مســایل بتواند در پیشــرفت و توســعه اصفهــان مؤثر 
 باشــد. شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: شــهر ویــن در حــوزه فناوری هــای نویــن و حمــل 
و نقــل، یکــی از کشــورهای ســرآمد دنیــا بــه حســاب می آیــد و از همیــن رو اصفهــان 
توجــه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع دارد؛ زمینه هــای همــکاری مناســبی در ایــن عرصــه 
ــه  ــن زمین ــن در ای ــات وی ــط تجربی ــن رواب ــق ای ــم از طری ــا بتوانی ــده ت ــم ش  فراه
را دریافــت کنیــم. وی در بخــش پایانــی صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر 
ــد  ــود را رش ــای خ ــات و ویژگی ه ــد صف ــی می توان ــور زمان ــالق و دانش مح ــا، خ پوی
و گســترش دهــد کــه ارتباطــی فرامــرزی داشــته باشــد، اضافــه کــرد: حضــور شــهردار 
ــر  ــز مؤث ــن در اصفهــان در راســتای ارتقــای شــرایط ســرمایه گذاری در اصفهــان نی وی
ــذار  ــرمایه گذار تأثیرگ ــذب س ــتای ج ــد در راس ــوع می توان ــن موض ــه ای ــرا ک ــت؛ چ اس

باشــد.

راهکار رفع بوی دهان در هنگام روزه داری

دردیدار شهردار اصفهان با شهردار وین مطرح شد:

برنامه ویژه وین برای سرمایه گذاری در نصف جهان

لحظه ی تلخ جدا�ی از پدر ...

دل و تشییع شهید  مراسم وداع با  پیکر شهید مهندس عیل اصغر ش�ی

سیدمهدی موسوی از شهدای مدافع حرم /عکس ها از تسنیم


