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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه       

کارگران از رفتار دولت دلخوری 

 مخالفت دوباره با 
افزایش حق مسکن

زنگ خطر فرونشست زمین

 افت ۴۵سانتی عمق 
ذخایر  آب در کشور

ح پویش مردمی ترافیک صورت می گیرد در طر

سه شنبه های بدون 
خودرو در نصف جهان

 رونمایی مردمی از نشان و شعاِر 
کمپین ترافیک شهر اصفهان

 اصفهان، بار دیگر 
شهر دوچرخه ها

سرنوشت تلخ
طالیی پوشان نصف جهان
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کبر عبدی  کلیه ا عمل پیوند 
موفقت آمیز بوده است

معنویت و تولید قدرت

له
قا

رم
س و  دیــن  بــر  تکیــه  بــا  ایــران  اســامی  انقــاب 

بــه  الهــی  الیــزال  قــدرت  بــه  اتــکا  و  معنویــت 
پیــروزی رســید. از همــان بــدو پیــروزی و روزهای 

کبــر و توســل به  اولیــه ای کــه مــردم ایــران بــا شــعار اهلل ا
کمیــت نظــام جمهــوری اســامی  فرهنــگ عاشــورا حا
کردنــد،  توطئه هــا و تهدیــدات علیــه  را اعــام و آغــاز 
نظــام نوپــای دینــی و جمهــوری اســامی شــروع شــد و 
ایــن حرکــت دشــمن ســبب شــد تــا در جهــت مقابلــه بــا 
کشــور،  ایــن توطئه هــا و افزایــش آمادگی هــای دفاعــی 
حضــرت امــام رحمــة اهلل علیــه مــردم را همچنــان در 
طــول دوران مبــارزات بــه معنویــت و ایمــان توصیــه 
ــه  ــری  ب ــم رهب ــام معظ ــز مق ــان نی ــس از ایش ــد و پ کنن
صــورت مســتمر بــر نقــش »ایمــان و معنویــت« در تولید 
کیــد  و آحــاد جامعــه را  »قــدرت« و »قــدرت ملــی« تا
از  کننــد.  توصیــه  معنویــت«  و  »ایمــان  تقویــت  بــه 
دیــگاه امــام و رهبــر معظــم انقــاب اســامی، عامــل 
ــر  ــت و ب ــت اس ــا معنوی ــا و موفقیت ه ــی پیروزی ه اصل
همیــن اســاس مســئوالن بایــد عنــوان عنصــر معنویــت 
ــر  گ ــد. ا ــرار دهن ــت اول ق ــا در اولوی ــه عرصه ه را در هم

ــخ بیندازیــم... ــه تاری نگاهــی ب

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن: 

سیاست قطعی آمریکا اسالم ستیزی، 
ایران ستیزی و شیعه ستیزی است

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

وژه عمرانــی ذیــل واقــع در شــهر جدیــد مجلســی را بــه صــورت مشــارکتی بــا اشــخاص  شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد احــداث پــر
یابــی و اخــذ امتیــاز الزم واگــذار نمایــد.  ز حقیقــی و حقوقــی دارای صالحیــت، پــس از ار

تجدید دوم آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )شریک( 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت  دوم

م الف 4188

 

 متراژ تقریبی زیر بنا 
) متر مربع ( 

موضوع پروژه

مشارکت در احداث ساختمانهای 
مسکونی ویالئی واقع در سایت 

گردشگری جهانگردی شهر جدید 
مجلسی

13000195/600303/700

گذاری مبلغ تقریبی جهت سرمایه 
 توسط شریک حدود ) میلیون ریال (

گذاری حدود  کل سرمایه   مبلغ 
) میلیون ریال(

یابــی بــه امــور قــرار دادهــا  ز یافــت اســناد ار وز از نشــر آگهــی، جهــت در یافــت اســناد: واجدیــن شــرایط مــی تواننــد ظــرف مــدت پنــج ر مهلــت و محــل در
ی ایــن شــرکت مراجعــه نماینــد.

یابی: مورخ 95/3/3 دبیرخانه شرکت عمران مجلسی ز - مهلت و محل تحویل اسناد ار
وجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی  - نشانی کارفرما: اصفهان - کیلو متر 20 جاده مبارکه بر
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مسابقه                                                                                                                    
نظر به استقبال  همشهریان عزیز  از این ستون درارتباط با اطالع رسانی خدمات وسرویسهای مخابراتی، مسابقه ایی در 

خصوص محتوای ارائه شده درسال 94  برگزار و به قید قرعه جوائز نفیسی به برندگان اهدا خواهد شد. 
سواالت  مسابقه :  

سوال الف : سامانه آسان پرداز شرکت مخابرات کدامیک از شماره تلفن های زیر است ؟
 3000001818 :5    2020 : 4    1818 : 3    2000 : 2     5000 : 1

سوال ب : مراکز جدید پاسخگوی حضوری مشترکین کدامیک از مراکز زیر است ؟
1.مرکز مخابرات آزادی واقع در خ هزار جریب - انتهای خ شیخ کلینی - جنب مسجد المحمود

2.-مرکز شهید امیدیان واقع درخ کاوه - انتهای خیابان فالطوری 
3.-مرکز شهید آقابابایی واقع در خ مشتاق دوم - خیابان بازارچه 

4.-مرکز میدان جمهوری واقع در دروازه تهران جهت کالنتری 
5.همه موارد 

سوال ج : سامانه جدید رفع خرابی تلفن ثابت کدامیک از شماره های ذیل است ؟   
 118 : 1
5000 :2
2000 :3

 20117 :4
                                                      117 :5

همشهریان عزیز میتوانند پاسخهای خود را به  شماره 3000131135  بصورت یک عدد سه رقمی پیامک فرمایند واز 
جوائز این مسابقه  بهره مند شوند. 

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

بانک ها، همچنان بی توجه به 

وام بافت فرسوده
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آمریکایی ها در گفته ها و 
تعهدات خود صادق نیستند



معنویت و تولید قدرت           
ادامه از صفحه یک: 

نمونه هــای تاریخــی از نقش آفرینــی معنویــت در تولیــد قــدرت 
در دوره هــا و شــرایط مختلــف را مشــاهده می کنیــم. در نبردهــا 
می شــود  دیــده  تاریــخ  در  کــه  زیــادی  بســیار  جنگ هــای   و 
گیــر بوده انــد. هــرگاه  معمــوال جریــان حــق و باطــل بــا هــم در 
کــه  ایــن نــوع جنگ هــا و مبــارزات بررســی شــود، در آن جــا 
کــرده  اهــل جبهــه حــق تکیــه بــر قــدرت ایمــان و معنویــت 
باشــند و در راه هــدف، صبــر و اســتقامت بــه خــرج داده باشــند 
پیــروزی نصیبشــان شــده اســت. ایــن همــان نصــرت الهــی 
کــه خداونــد بــه مومنــان وعــده آن را داده اســت. »إن  اســت 
تنصــروا اهلل ینصرکــم و یثّبــت اقدامکــم«. بــه عنــوان نمونــه 
جنگ هــای صــدر اســام ماننــد جنــگ بــدر، خیبــر، خنــدق و 
 فتــح مکــه،  حادثــه بــزرگ کربا که پیــروز اصلی آن امام حســین 
کــه  علیــه الســام و یــاران آن حضــرت بودنــد،  انقــاب اســامی 
گرفتــه اســت، پیــروزی در دوران هشت ســاله  معجــزه قــرن نــام 
دفــاع مقــدس،  پیروزی هــای حــزب اهلل در لبنــان و به ویــژه در 
جنــگ 33روزه،  پیــروزی ملت عراق در رویارویی با اشــغالگران 
و پیــروزی ملــت فلســطین در برابــر رژیــم صهیونیســتی به ویــژه 
در حــوادث غــزه و موفقیت هــای ملــت مســلمان و انقابــی 
ایران طی 38ســال گذشــته در برابر فشــارهای اســتکبار جهانی 
به ویــژه در موضــوع هســته ای و تحریم هــای ظالمانه اســتکبار. 
کــه از معنویــت قــدرت تولیــد  ایــن نمونه هــا نشــانگر ایــن اســت 
مــی شــود و حقیقتــا ایــن معنویــت بــود کــه امــام بــا آرامــش کامل 
در آن شــرایط بــه ظاهــر ســخت کــه دشــمن بــه شــدت وارد عمل 
ــد.  ــد بکن ــی نمی توان ــچ غلط ــکا، هی ــد: آمری ــود، فرمودن ــده ب ش
ایــن قــدرت ناشــی از ایمــان و معنویــت اســت کــه از ایشــان هیــچ 
کــه قــدرت خــدا را پشــتوانه خــود  قدرتــی نمی هراســند؛ چــرا 
کــه  کــه فــوق قدرت هاســت. آری، فرهنــگ اســامی  می داننــد 
معنویــت و ایمــان از مشــخصه های اصلــی آن اســت، بــر دو 
ــد  کرامــت ذاتــی انســان: خداون ــه اساســی اســتوار اســت:  1.  پای
)اســراء/70(  آدم«  بنــی  کّرمنــا  لقــد  »و  می فرمایــد:  قــرآن  در 
کرامــت بخشــیدیم.  ــدان آدم را  ــا تمامــی فرزن ــه م ک  به درســتی 
کاذب: از نظــر اســام و فرهنــگ دینــی  2. نفــی ارزش هــای 
ارزش هــای قبیلــه ای، نــژادی، قومــی، زبانی، جنســیتی مــردود 
اســت و فقــط مــاک برتــری یــک فــرد بــر دیگــری نــزد خداونــد 
اُس  َهــا الّنَ ّیُ

َ
متعــال، تقــوای الهی اســت. خداوند می فرمایــد : »یاأ

ُکْم ُشــُعوبًا َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا  ْنثــی  َو َجَعْلنا
ُ
ُکــْم ِمــْن َذَکــٍر َو أ ــا َخَلْقنا ِإّنَ

ُکــْم« )حجــرات / 13(  ْتقا
َ
ــَد اهلِل أ ْکَرَمُکــْم ِعْن

َ
ِإّنَ أ

بــا توجــه بــه ایــن دو رکــن اساســی در فرهنــگ اســامی، می توان 
کارکــرد ارزشــمند »ایمــان و معنویــت« در تولیــد قــدرت ملــی  بــه 
پــی بــرد؛ بــر همیــن اســاس مقــام معظــم رهبــری در دیــدار اخیــر 
بــا معلمــان فرمودنــد: قــدرت، فقــط بــه داشــتن ســاح نیســت 
بلکــه »علــم، ایمــان، شــخصیت ملــی، ایســتادگی و هویــت 

انقابــی«، عناصــر تولیــد قــدرت هســتند.

سرمقاله  به قلم مدیر مسئول

امام جمعه یزد:
گرو اجرایی  حل مشكالت در 

شدن اقتصاد مقاومتی است      
جمعــه  امــام  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده    
محــور  بایــد  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  گفــت:  یــزد 
کــه حــل  گیــرد  قــرار  برنامه هــای مــردم و مســئوالن 
گــزارش  گــرو اجرایــی شــدن آن اســت.به  مشــکات در 
ایرنــا، آیــت اهلل محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای 
نمــاز جمعــه شــهر یــزد بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال 
اقتصــاد  نــام  بــه  رهبــری  معظــم  مقــام  ســوی  از 
مقاومتــی اقــدام و عمــل افــزود: آحــاد مردم و مســئوالن 
در تحقــق آن مســئول هســتند.وی ادامــه داد: توســعه 
اقتصــاد  شــدن  اجرایــی  گــرو  در  کشــور  همه جانبــه 
کیــد مقــام معظــم رهبــری در اقــدام  مقاومتــی مــورد تا
و عمــل اســت. امــام جمعــه یــزد در ادامــه بــه تشــکیل 
کــرد: بایــد مســئوالن  بســیج ســازندگی اشــاره و تصریــح 
بســیج  روشــن  ســابقه  و  ظرفیــت  از  دولتمــردان  و 
ســازندگی در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی اســتفاده کنند. 
گفــت: بهره گیــری از ظرفیت هــای بومــی و  ناصــری 
کنــار ســایر ظرفیت هــا همــواره بایــد مدنظــر  داخلــی در 
جــدی مســئوالن در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی مــورد 

گیــرد. کیــد رهبــر معظــم انقــاب اســامی قــرار  تا

امام جمعه موقت شهرکرد:
امید بستن به قول و قرارهای 

آمریكا عاقالنه  نیست
امــام جمعــه موقــت شــهرکرد گفــت: از هــر تریبــون جهانــی 
بایــد بــرای بیــان حقایــق بهــره بــرد؛ امــا امیــد بســتن بــه 
قــول و قرارهــای مجامــع بیــن المللــی همچــون آمریــکا 
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه  نیســت.  عاقانــه ای   کار 
حجــت  االســام ســید  ابوالحســن فاطمــی  در خطبه هــای 
ــر  ــخنان رهب ــه س ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــروز ش ــه دی ــاز جمع نم
انقــاب در جمــع معلمــان و فرهنگیان کشــور کــه فرمودند 
جهــان امــروز در جاهلیــت مــدرن قــرار گرفته اســت، گفت: 
متاســفانه هــر چــه قــدرت و شــوکت و تــوان اقتصــادی 
انســان بیشــتر می شــود، انســان دچــار غــرور و جاهلیــت 
می شــود. فاطمــی در ادامــه بــه مســایل سیاســی امــروز 
کــه مــا بخواهیــم بــرای  گفــت: ایــن  کــرد و  کشــور اشــاره 
گفت و گــو و  گرفتــن حقــوق خودمــان  بــا سیاســت  پــس 
نخواهیــم  مطلــوب  نتیجــه  بــه  برویــم  پیــش  کــره  مذا
کــردن روی ابــر قدرت هــا  گفــت: حســاب بــاز  رســید. وی 
بــرای اینکــه  بــه حقــوق ملت هــا احتــرام بگذارنــد و اجــازه 
کار  ــد،  کنن ــدا  ــت پی ــود دس ــوق خ ــه حق ــا ب ــد ملت ه بدهن

عاقانــه ای نیســت. 

نماز جمعه

 همزمــان بــا ســالروز بعثــت پیامبــر عظیــم الشــأن اســام 
حضــرت محمــد)ص( صبــح روز )پنجشــنبه( مســئوالن 
کشــورهای اســامی در تهــران و جمعــی  نظــام، ســفرای 
از خانواده هــای شــهدا بــا حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 

کردنــد. رهبــر معظــم انقــاب اســامی دیــدار 
مبعــث  تبریــک  ضمــن  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
ملــت  و  اســامی  امــت  بــه  اســام)ص(  گرامــی  پیامبــر 
بشــریت  همیشــگی  نیــاز  بــه  اشــاره  بــا  ایــران  بــزرگ 
بــه تعالیــم بعثــت، جریــان جاهلیــت را جبهــه مقابــل 
جاهلیــت  جریــان  فرمودنــد:  و  برشــمردند   بعثــت 
متعلــق بــه دوران پیامبــر)ص( نیســت؛ بلکــه جبهــه ای 
هدایت شــده  اندیشــه ورزی  مقابــل  در   اســتمراریافته 

کــه امــروز نیــز بــا اســتفاده  بــه وســیله پیامبــران اســت 
کله ای جدیــد، ظهــور یافتــه  از علــم و فنــاوری و در شــا

اســت.
شــهوت  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  اســامی  انقــاب   رهبــر 
جریــان  اصلــی  شــاخصه های  نفســانیات،  و  غضــب 
کردنــد: نتیجــه عملکــرد  جاهلیــت اســت، خاطرنشــان 
جبهــه جاهلیــت همــواره رنــج، محنــت و تحقیــر بشــریت 
غــارت منابــع ملت هــا و  و  انســان  کشــتار میلیون هــا  و 
کــه نمونــه بــارز آن دو جنــگ بیــن الملــل  فســاد بــوده 

اســت.
دو  بــروز  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
جریــان جاهلیــت و بعثــت در ســطوح فــردی، اجتماعــی 
گــر در ســطح بیــن المللــی رفتــار  گفتنــد: ا و بیــن المللــی 
قدرتمنــدان در چارچــوب خــرِد هدایت شــده به وســیله 
گــر  گونــه خواهــد بــود و ا پیامبــران باشــد، دنیــا بــه یــک 
و  قدرت طلبــی  نفســانیات،  چارچــوب  در  آن هــا  رفتــار 
گونــه دیگــری خواهــد بــود. فتنه انگیــزی باشــد، دنیــا بــه 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
بــارز  نمونــه  جهــان،  بــر  کــم  حا صهیونیســتی  جریــان 

وضعیــت  گفتنــد:  اســت،  شــیطان ها  سیستم ســازی 
وســیع  شــبکه  کمیــت  حا نتیجــه  دنیــا،  کنونــی 
کــه حتــی بــر دولتــی  ســرمایه داران صهیونیســت اســت 
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــوذ دارد و ب ــه و نف ــکا غلب ــد آمری همانن
جریان هــا و احــزاب، منــوط بــه پیــروی و تبعیــت از ایــن 

اســت.  صهیونیســتی  جریــان 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ریشــه اصلــی حرکت هــای 
بیــداری  همچنیــن  و  ایــران  و  اســامی  امــت  عظیــم 
فاســد  جریــان  کمیــت  حا بــا  مقابلــه  را  اســامی 
اســاس  همیــن  بــر  افزودنــد:  و  دانســتند  صهیونیســتی 
از  شیعه ســتیزی  و  ایران ســتیزی  اسام ســتیزی،  امــروز 
سیاســت های قطعــی آمریــکا و دولت هــای وابســته بــه 

اســت. آن 
کیــد بــر اینکــه نتیجــه  رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تا
شــیطانی  قدرت هــای  و  جاهلیــت  جبهــه  کمیــت  حا
گفتنــد: جریــان جاهلیــت و  طغیــان و طاغــوت اســت، 
طاغــوت بــا بمــب اتــم موجــب مــرگ صدهــا هــزار انســان 
گذشــت ســال های  در هیروشــیما می شــود، امــا بعــد از 
متمــادی، همچنــان حاضــر بــه عذرخواهــی نیســت و 

کشــورهای دیگــر  زیرســاخت های عــراق و افغانســتان و 
را نابــود می کننــد، ولــی بــه روی خــود نمی آورنــد.

کردنــد: جمهــوری  کیــد  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تا
اســامی ایــران، هیچــگاه آغازگــر جنــگ و حرکــت نظامــی 
کشــوری نبــوده اســت؛ امــا مواضــع خــود را بــا  علیــه هیــچ 

کــرد. کــرده و اعــام خواهــد  صــدای بلنــد اعــام 
کــه »اســام  ایشــان بــا اشــاره بــه تعابیــر امــام بزرگــوار)ره( 
دادنــد  قــرار  آمریکایــی«  »اســام  کنــار  در  را  متحجــر« 
و ایــن دو اســام را در مقابــل »اســام نــاب« دانســتند، 
بــه  امــروز  کــه  مفســدی  و  فاســد  گروه هــای  افزودنــد: 
نــام اســام بدتریــن و فجیــع تریــن جنایت هــا را انجــام 
می دهنــد مــورد حمایــت و پشــتیبانی قدرت هــای غربــی 

هســتند.
بــه  غربی هــا  افزودنــد:  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
امــا  داده انــد؛  تشــکیل  داعــش  ضــد  ائتــاف  ظاهــر 
چارچــوب  در  و  هســتند  جریــان  ایــن  حامــی  واقــع  در 
عنــوان  بــه  آن هــا  از  خــود  تبلیغــات  در  اسام ســتیزی، 
را  اســام  وجهــه  تــا  می برنــد  نــام  اســامی«  »دولــت 

کننــد. تخریــب 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن: 

سیاست قطعی آمریکا اسالم ستیزی، ایران ستیزی و شیعه ستیزی است

اصفهــان  از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش   بــه 
آیــت  اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد ظهــر 
دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اظهــارات برخــی مســئوالن دربــاره 
بعضی هــا  داشــت:  اظهــار  انقابــی  اســام 
گفته انــد اســام انقابــی نمی خواهیــم؛ ایــن 
کــه حــرف غلطــی اســت؛ اســام غیرانقابــی 

همــان اســام آمریکایــی اســت.
وی ادامــه داد: اســام انقابــی، یعنــی اشــداء 

بایــد  دشــمن  مقابــل  در  بینهــم؛  رحمــاء  و  الکفــار  علــی 
کــه بدتریــن خصلــت بــرای  انقابــی بــود و نترســید؛ چــرا 

کشــور تــرس از دشــمن اســت. مســئوالن 
امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه بنــا نیســت بــرای 
کیــد  بــاز شــدن وضــع زندگی مــان زیــر بــار ظلــم برویــم، تا
گــر اســام مــا انقابــی نباشــد، انقابــی باقــی نخواهــد   کــرد: ا

ماند.

اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
اســام  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان 
کــه در وجــود  انقابــی، اســامی اســت 
مــا انقــاب ایجــاد کنــد، اظهار داشــت: 
ــد  ــم بای ــی فهمیدی ــام انقاب ــا اس ــا ب م
جلــوی دشــمن بایســتیم؛ رهبرمــان 
و  باشــد  دینــی  رهبــر  یــک  بایــد 
ــم  ــام تنظی ــاس اس ــر اس ــان ب قوانینم

شــود.
گفــت:  ــه ســالروز تاســیس ســپاه پاســداران  ــا اشــاره ب وی ب
کــه »ســپاهیان  بایــد قــدر ایــن روز را بدانیــم؛ امــام فرمودنــد 
انقابــی  اینکــه  یکــی  باشــند:  دارا  را  خصلــت  دو  بایــد 
کــه  باشــند«  انقــاب  اینکــه حافــظ  دیگــر  یکــی  و  بــوده 
 خوشــبختانه عزیــزان ســپاهی مــا ایــن دو خصلــت را دارا 

هستند.

رییــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
گفــت:  هســته ای  توافــق  دربــاره 
گفته هــا  در  آمریکایی هــا  معتقدیــم 
و  نیســتند  تعهــدات خــود صــادق  و 
کــرده  ایــران بــه تعهــدات خــود عمــل 

اســت.
وطــن کیمیــای  گــزارش   بــه 

مصاحبــه  در  والیتــی  کبــر  علی ا
شــرکت  را  خــود  ســفر  از  هــدف  المیادیــن،  شــبکه  بــا 
بیــت  اهــل  جهانــی  مجمــع  عالــی  شــورای  نشســت   در 
ــی  ــه جهان علیهــم الســام، ســخنرانی در نشســت اتحادی
گفــت: بیــداری اســامی  کــرد و  علمــای مقاومــت اعــام 
بــرای  امــروز  ضــرورت  و  دارد  ادامــه  اســام  جهــان  در 
محســوب  تکفیــری  و  افراطــی  جریانــات  بــا  مقابلــه 
بــرای  دقیق تــر  تبییــن  نشســت ها  این گونــه  و  می شــود 

اســامی  نــاب  آموزه هــای  معرفــی 
تحقیقــات  مرکــز  رییــس  اســت. 
تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک 
توافــق  درخصــوص  نظــام  مصلحــت 
معتقدیــم  گفــت:  هــم  هســته ای 
تعهــدات  و  گفته هــا  در  آمریکایی هــا 
بــه  ایــران  و  نیســتند  صــادق  خــود 
و  اســت  کــرده  عمــل  خــود  تعهــدات 
آمریــکا  و  کــره  مذا طرف هــای  بایــد 
تعهــدات خــود را عمــل نماینــد و نمونــه آن را در دزدی 
کــه  می کنیــم  مشــاهده  ایــران  امــوال  از  المللــی  بیــن 
گذشــت و ملــت ایــران  قطعــا از حقــوق خــود نخواهیــم 
را  زیــادی  دشــمنان  ســاله،  هــزار  ده  تمدنــی  ســابقه  بــا 
گذاشــته و امــروز در منطقــه و جهــان مقتدرانــه  پشــت ســر 
جایــی  بــه  راه  نیــز  دشــمنی ها  ایــن  و  دارد   حضــور 

نخواهد برد.

امام جمعه اصفهان:
اسالم غیرانقالبی، همان اسالم آمریكایی است

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت:
گفته ها و تعهدات خود صادق نیستند آمریكایی ها در 

حتما بخوانید!
اسالم غیر انقالبی، همان اسالم ... شنبـــــه  18 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 147 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
حسینیه  رباط  در  واقع   9/578 شماره  پالک  عمارت  یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
یان ثبت می باشد  زند......... در جر بخش دو ثبت گلپایگان به نام سیده منتاج طهماسبی فر
د نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای  که تاکنون تحدید حدو
محل  در  صبح   9 ساعت   1395/3/11 شنبه  سه  وز  ر در  فوق  پالک  د  حدو تحدید  نامبرده 
د در  وع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حدو شر
ین اخطار  وز بعد از تعطیلی انجام می گردد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور ر
ین و صاحبان  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور وز و ساعت مقر می گردد که در ر
وز اعتراض  یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 ر امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار
ین و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده  پذیرفته خواهد شد ضمنا اعتراضات مجاور
ر از  73/2/25 )موضوع مواد 16و 20 قانون ثبت ( می بایستی توسط معترض ظرف مدت مقر
یخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت  تار

گیرد.شماره : 63/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان
مهدی ذکاوتمند

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ ........... پالک شماره 4689 واقع در گلپایگان بخش یک  چون تحدید حدو
یان ثبت می باشد که تاکنون  زند......... در جر ثبت گلپایگان به نام خانم زهرا جوادی فر
بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده  اینک  د نشده  تحدید حدو
و  وع  شر محل  در  صبح   9 ساعت   1395/3/11 شنبه  سه  وز  ر در  فوق  پالک  د  حدو تحدید 
وز  ر در  د  حدو تحدید  ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت  در  و  آمد  خواهد  عمل  به 
اخطار  ین  مجاور و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  گردد  می  انجام  تعطیلی  از  بعد 
ین و صاحبان  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور وز و ساعت مقر می گردد که در ر
وز اعتراض  یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 ر امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار
ین و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده  پذیرفته خواهد شد ضمنا اعتراضات مجاور
ر از  73/2/25 )موضوع مواد 16و 20 قانون ثبت ( می بایستی توسط معترض ظرف مدت مقر
یخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت  تار

گیرد.شماره : 62/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان
مهدی ذکاوتمند

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 11548/3014 واقع در بخش 5 ثبت  چون تحدید حدو
است  ثبت  یان  جر در  علی  زند  فر گشیری  زارعی  مهین  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان 
تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف   1394/10/27 مورخ   26465 شماره  رای  و 
و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اینکه  با توجه به  ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و  امالک منطقه شر
بنا به دستور قسمت اخیر  اینک  ده است   نبو قانونی  اولیه پالک اصلی فوق  د   تحدید حدو
در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از 
بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  وع  شر محل  در  صبح   9 ساعت  وز  ر  1395/03/18 یخ  تار
محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  میگردد  اخطار  ین  مجاور و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این 
یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  ین  مجاور اعتراضات  یابند  حضور 
وز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه  د تا سی ر تنظیم صورتمجلس تحدید حدو
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم  قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی  دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ وبه این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت 

رات ادامه خواهد داد. بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ق اصفهان حسین هادیزاده شماره : 3555/ م الف رئیس اداره ثبت شر

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 11548/3015 واقع در بخش 5 ثبت  چون تحدید حدو
یان ثبت است  زند اسد اهلل  در جر ونده ثبتی بنام الهه زارعی گشیری فر اصفهان که طبق پر
تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف   1394/10/13 مورخ   24870 شماره  رای  و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید  منطقه شر
از ماده  ده است  اینک بنا به دستور قسمت اخیر  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو د   حدو
یخ  تار در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15
وع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی  وز ساعت 9 صبح در محل شر 1395/03/18 ر

وع و بعمل خواهد آمد لذا  وز و ساعت شر ین اخطار میگردد که در ر به کلیه مالکین و مجاور
در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  میگردد  اخطار  ین  مجاور و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  بموجب 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات  یابند  حضور  محل 
 86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار
یخ تسلیم اعتراض به این اداره  آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تار
را به این  د  با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
به  میتواند  قانونی وی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  در غیر  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ وبه این منطقه تسلیم نماید 

رات ادامه خواهد داد. سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ق اصفهان حسین هادیزاده شماره : 3040/ م الف رئیس اداره ثبت شر

گهی فقدان سند مالکیت  آ
زند مسیب با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که  دانی فر آقای جالل قاسمی سو
سند مالکیت ششدانگ اپارتمان پالک 32321و 32324 و 32327 فرعی از 15190 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 434 دفتر 339 به شماره ثبت 70299 به شماره چاپی 
شماره  رهنی  اسناد  بموجب  و  شده  صادر  نامبرده  بنام  و  ثبت   93/ د   -472600 مسلسل 
39380 مورخه 91/1/17 و 44465 مورخه 91/12/23 دفتر 114 در رهن بانک سپه شعبه سه 
نامه شماره 106 مورخه 95/2/12  راه ملک شهر اصفهان قرار دارد که بانک مزبور بموجب 
د شده  دن سند المثنی را اعالم و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجائی مفقو بالمانع بو
ده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون  درخواست صدور سند المثنی نمو و
د که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده  ثبت مراتب  آگهی  می شو
وز  یخ انتشار این آگهی تاده ر د باشد از تار د اسناد مالکیت مزبور نزد خو ( نسبت به آن یا وجو
د را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله  به این اداره مراجعه و اعتراض خو

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
المثنی  ارائه نگردد  ر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند  اگر ظرف مهلت مقر
اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 4312/ م الف حسین 

ق اصفهان ییس منطقه ثبت اسناد شمال شر هادیزاده ر
گهی فقدان سند مالکیت آ

ششدانگ  مالکین  حسینعلی  و  عباس  زندان  فر کچی  پایان  زهرا  خانم  و  امینی  بهرام  آقای 
برگ استشهاد محلی که هویت  با تسلیم دو  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5   15191/5578
د رسما گواهی شده مدعی شده که اسناد مالکیت پالک مزبور که در صفحات  و امضا شهو
شماره  به  نامبردگان  بنام  2146و2144  21420و  ثبتهای  ذیل  وج  ز  6 دفتر   217 220و  214و 
و  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  اسناد  ثبت   205265 205266و  205264و  های  مسلسل 
اصفهان   47 خانه  دفتر   77/7/23  -69616 شماره  انتقال  سند  بموجب  پالک  ششدانگ 
به خانم زهرا پایان کچی انتقال گردیده و از طرف نامبرده طی سند انتقال شماره 90197- 
گردیده  انتقال  امینی  بهرام  آقای  به  آن  مشاع  دانگ  دو  اصفهان   47 خانه  دفتر   84/3/29
 470 و   88/12/8 مورخه   177 های  شماره  رهنی  اسناد  بموجب  پالک  ششدانگ  و  است 
مورخه 92/12/18 دفترخانه 1248 تهران در رهن بانک پاسارگاد قرار دارد بعلت جابجائی  
ده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120  د شده و در خواست صدور اسناد المثنی نمو مفقو
آنچه  از  )غیر  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  د  شو می  آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین 
یخ  د باشد از تار د اسناد مالکیت مزبور نزد خو در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجو
اصل  ارائه  ضمن  کتبا  را  د  خو اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  وز  ر ده  تا  آگهی  این  انتشار 
اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
ر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض  اصل سند ارائه  مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقر

نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
ق اصفهان ییس منطقه ثبت اسناد شر شماره : 4266/ م الف حسین هادیزاده ر

اجرائیه 
ونده: 9409983653300074 شماره اجرائیه: 9410423653300087شماره پر

 1 ردیف  له  تنظیم: 1394/11/18 مشخصات محکوم  یخ  :940076تار بایگانی شعبه  شماره 
عباس  بازار   – تهران  نشانی:  غالمرضا   پدر:  نام  وارئیان     ز  : خانوادگی  نام  حسن     : نام 
د نام  – پ 48  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: محمو – ط دوم  – پاساژقائم  آباد 
خانوادگی : شمس  نام پدر : اصغر  نشانی: فالورجان – خ کمر بندی جنوبی – بلوار بسیج 
ن 2- نام : امیر نام خانوادگی : شمس نام پدر: مرتضی   یینات مدر – جنب مسجد النبی – تز
نشانی : شهرستان فالورجان گار ماسه خیابان اصلی نرسیده به گلزار شهدا اتو گالری ایران  
یم  نام خانوادگی  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : مر
: جهانبخش  نام پدر : علی   نشانی : اصفهان – اصفهان – خ نیک بخت جنب کوچه خدا 

وارئیان   محکوم  بنده پالک 34 ط همکف  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم حسن ز
به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 
یال  ر  150/000/000 تضامنی  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409973653300976
و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  9/420/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
218186 مورخه 93/11/20-  مندرج در چکهای  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  نیز 
عشر  نیم  پرداخت  و  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  زمان  تا   93/12/20 مورخه   2181881
یخ  تار از  است  مکلف  علیه  محکوم   . دولت  صندوق  حق  در  یال  ر  7500000 میزان  به  دولتی 
احکام  اجرای  قانون  ) ماده34  اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  وز  ر : 1- ظرف ده  اجرائیه  ابالغ 
مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف  محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
اموال منقول و غیر منقول ،  یا مقدار و قیمت همه  را شامل تعداد  د  اموال خو وز کلیه  سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  به طور مشر
اموالی  کلیه  و  به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری 
از اشخاص ثالث ونیز فهرست  او  او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات  که 
از طرح دعوای  از زمان یک سال  قبل  انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور  و  نقل 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
دداری  د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو له باز داشت می شو
یری در جه  محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
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 
یری  دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
) ماده 21  د.  یا هردو مجازات می شو به  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  درجه شش 
وز  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /89 شماره:   )1394

دی دادگستری شهرستان فالورجان – علیرضا مقصو
گهی مزایده اموال غیر منقول(( ))آ

موضوع   2 940324ح  شماره  ونده  پر در  دارد  نظر  در  فالورجان  دادگستری  احکام  اجرای 
یخ 95/3/23  ل مسکونی علیه رضا تقی زاده وله فاطمه جعفری در تار وش یک باب منز فر
وانه ساختمان  ل مسکونی دوبلکس با دیوارهای آجری طبق پر وش یک باب منز به منظور فر
بع عرضه 122 متر اعیانی ملکی آقای / خانم رضا تقی زاده واقع در  به ازای 88/25 متر مر
کلیشاد – خ شهید رجایی کوی شهید محمد فرهمند سمت چپ پ 18 سابقه ثبتی به شماره 
وز میباشد و متعلق حق غیر میباشد /  ...... میباشد/ نمیباشد و ملک مذکور مشاع / مفر
یخ 95/3/23 از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در محل دادگستری  نمیباشد در تار
یق کارشناس رسمی  فالورجان ، دفتر احکام اتاق 22 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده از طر
وز  ید میتوانند پنج ر یابی گردیده است. طالبین خر ز یال ار / خبره محنی به مبلغ 1/272/000 ر

قبل از مزایده با حضور در محل دادگستری از موقعیت ملک مطلع گردند.
ین قیمت را پیشنهاد نماید.  تر وع و برنده کسی است که باال یابی شده شر ز مزایده از قیمت ار
د و کسانی میتوانند در جلسه مزایده  ینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بو ضمنا کلیه هز
یابی شده را به همراه داشته باشند. اجرای  ز شرکت نمایند که حداقل 10  در صد قیمت ار

احکام دادگستری فالورجان
گهی احضار متهم آ

ایراد  اتهام  زند حمید رضا به  ونده کالسه 941447 متهم پویا جعفری فر اینکه در پر نظر به 
زند شیر عالم به وکالت محمد فهیم  ضرب جرح عمدی موضوع شکایت نور محمد رجبی فر
دادرسی  آئین  قانون   344 ماده  اجرای  در  لذا  است  گردیده  اعالم  المکان  مجهول  رجبی 
وزنامه کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده  کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
دادگاه  در  د  خو اتهام  به  رسیدگی  جهت  صبح   9 ساعت   95/4/9 یخ  تار در  گردد  می  ابالغ 
د دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه و  انقالب فالورجان حاضر و از خو
د آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد  عدم معرفی وکیل خو

شد. شماره : 87/ م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فالورجان
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

ثبت   5 بخش  در  واقع   9504/17 شماره   پالک  یکبابخانه  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
یان ثبت است به  زند قربانعلی در جر ونده ثبتی به نام فاطمه جمالی  فر اصفهان که طبق پر
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15  

وز یکشنبه مورخ 95/3/16  د ملک مرقوم در ر قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده حدو
و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  عمل  به  و  وع  شر محل  در   9 ساعت 
اعتراضات  یابند.  حضور  محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  گردد  می  اخطار  ین  مجاور
مجلس  صورت  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور
وز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف  تحدیدی تا )30( ر
اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  معترض  ثبت  معترضی  های  ونده  پر
اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی 
ق  ییس منطقه ثبت اسناد شر و به این اداره تسلیم نماید. شماره : 4311/ م الف هادیزاده ر

اصفهان
اجرائیه 

ونده: 9409980351500550 شماره اجرائیه: 9510420351500066شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/08 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : مجتبی  نام  شماره بایگانی شعبه :940610تار
وی مسجد حجت مغازه موبایل  وبر خانوادگی : هنری فرد   نام پدر: مهدی  نشانی: اصفهان – رباط اول ر
متین سابق با کدپستی 8194933911 با تلفن همراه 09131145400   مشخصات محکوم علیه ردیف 1- 
نام: احمد  نام خانوادگی : بنی صادقیان   نام پدر : علی   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : فاطمه   نام خانوادگی : غفوری نام پدر : حسین    نشانی 
راه قصر – مجتمع قمر الدوله ط3 – واحد  : اصفهان – خ شمس آبادی – بین چهار راه عباس اباد و چهار
313 با تلفن همراه 09129424131  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم مجتبی هنری فرد   محکوم 
به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به دادنامه 9409970351501445  محکوم علیه 
از  تادیه  تاخیر  خسارت   -2 خواسته  اصل  بابت  یال  ر  80/000/000  -1  : مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی  یخ تقدیم دادخواست )94/06/16(  تار
دادرسی   ینه  هز بابت  یال  ر  2/746/000  -4 آگهی  نشر  ینه  هز یال  ر  850/000  -3 گردید-  خواهد  محاسبه 
  . له و 6- نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  الوکاله در حق محکوم  یال بابت حق  ر  2/88/000  -5
وز مفاد  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر رای صادره غیابی می باشد / .  محکوم علیه مکلف است از تار
آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 
د را قادر به اجرای  3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول  وز کلیه اموال خو مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  و غیر منقول ، به طور مشر
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 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس  1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون  تعز
به  ادای دین  از  فرار  انگیزه  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- 
یری درجه شش یا جزای  نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به  وز ارائه شو 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو موافقت محکوم له یا تو
زند مهدی با وکالت خانم فاطمه  نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( رای دادگاهآقای مجتبی هنری فرد فر
زند علی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون  غفوری به طرفیت آقای احمد بنی صادقیان فر
یخ واخواست  یال وجه یک فقره چک به شماره 694346- 94/02/30 از جاری 00107345734007 با تار ر
ده است  ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نمو 1394/06/03 به عهده بانک ملی 
یه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات  و. خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطار
ده است. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون  تقدیم ننمو
و  الحاقی ماده 2 قانون صدور چک  و تبصره  امور مدنی  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
یخ  یال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تار یه آن خوانده را به پرداخت هشتاد میلیون ر استفسار
تقدیم دادخواست )94/06/16( تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه 
ینه نشر آگهی ، دو میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار  خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هز
یال بابت حق الوکاله در حق خواهان  ینه دادرسی و دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ر یال بابت هز ر
با توجه  تا زمان تقدیم دادخواست  یخ سر رسید  تار از  تادیه  تاخیر  نماید نسبت به خسارت  محکوم می 
ر قانونی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره  به عدم واخواست در مهلت مقر
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و  وز پس از تار نسبت به محکومیت خوانده غیابی ظرف بیست ر
وز پس از  وز پس از انقضا مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد ظرف مهلت بیست ر سپس ظرف بیست ر
یخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره : 4158/ م الف  تار

مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



 200 هزار شغل جدید 
در انتظار فارغ التحصیالن

کار، مهم تریــن برنامــه اشــتغال دولــت در ســال  معــاون وزیــر 
ح »حرکــت« عنــوان کــرد و گفــت: دولت  جــاری را اجــرای طــر
ح، متناســب بــا مزیت هــای هــر منطقــه بــرای  در ایــن طــر
ایجــاد شــغل و آمــوزش نیــروی ماهــر ســرمایه گذاری خواهــد 
ح »حرکــت« در بیــش  کــرد. عیســی منصــوری از اجــرای طــر
کار شناســایی بیشــترین  گفــت:  از 200 شهرســتان خبــر داد و 
رشــته های متقاضــی فعالیــت آغــاز شــده اســت. وی در عیــن 
 حــال از ایجــاد 200 هــزار شــغل جدید بــرای دانش آموختگان 
ح تکاپــو خبــر  غ  التحصیــان دانشــگاهی بــا اجــرای طــر و فــار
ــان  غ التحصی ــو فار ح تکاپ ــر ــوری در ط ــه منص گفت ــه  داد. ب
شــکل  بــه  مهارتــی  آمــوزش  دوره  یــک  گذرانــدن  از  پــس 
کاهــش  انفــرادی یــا در قالــب شــرکت های تجــاری، برنامــه 
دســتگاه های  زیســت  محیــط  آلودگــی  و  انــرژی  مصــرف 
خاطرنشــان  وی  می کننــد.  اجــرا  را  خصوصــی  و  دولتــی 
میــان  کــه  تفاهم نامــه ای  اســاس  بــر  ح  طــر ایــن  کــرد: 
زیســت  محیــط  ســازمان  و  نفــت  و  کار  وزارتخانه هــای 
منعقــد شــده بــه اجــرا درمی آیــد و همــه دســتگاه ها بــرای 
و  انــرژی  مدیریــت  بــه  مربــوط  برنامه هــای  گــذاری   وا

محیط زیست مشارکت و همکاری می کنند.

آهن، همچنان بی مشتری
گفــت:  رییــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن، فــوالد و فلــزات 
دارد  قــرار  رکــود  در  کنــون  تا گذشــته  ســال  از  آهــن   بــازار 
کــه البتــه  گذشــته قیمــت آهــن نصــف شــد  و طــی ســال 
امســال قیمت هــا اندکــی بهبــود یافتــه؛ امــا مشــتری بــرای 
کاهــش  آزاد دربــاره دالیــل  نــدارد. محمــد  خریــد وجــود 
گذشــته توضیــح داد: افــت قیمــت  قیمــت آهــن در ســال 
ــن  ــل ای ــن عوام ــاز از مهم تری ــود در ساخت وس ــی و رک جهان
ــه  ــه افزایــش عرضــه نســبت ب ــا توجــه ب ــه ب ک ــود  کاهــش ب

کاهــش بیشــتر قیمــت آهــن بودیــم. تقاضــا، شــاهد 

گران نمی شود لبنیات امسال 
ــا بیــان اینکــه  عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع لبنــی ب
 در حــال حاضــر امــکان افزایــش قیمــت لبنیــات وجــود نــدارد
کاالهــای لبنــی  افــزود: مــا در حــال حاضــر بــا فراوانــی شــیر و 
ح  مطــر مباحــث  دربــاره  فربــد  محمــد  هســتیم.  مواجــه 
فرآورده هــای  قیمــت  افزایــش  احتمــال  بــر  مبنــی  شــده 
لبنــی در ســال  جــاری اظهــار داشــت: تصــور مــا ایــن اســت 
کــه علی رغــم افزایــش هزینه هــای تولیــد، قیمــت لبنیــات 
کــه  گــران نشــود. وی در پاســخ بــه ایــن پرســش  امســال 
آیــا تــا پایــان ســال جاری بــا افزایــش قیمــت لبنیــات مواجــه 
ــت  ــه وضعی ــتگی ب ــئله بس ــن مس ــت: ای گف ــود،  ــم ب نخواهی
کــه  گــر شــرایط بــر همیــن منوالــی  قیمتــی شــیرخام دارد. ا
قیمتــی  افزایــش  اینکــه  احتمــال  بــرود،  پیــش   هســت 

در لبنیات داشته باشیم، بسیار ضعیف است.

اخبار کوتاه

   مســکن از مهم تریــن دغدغه هــای مــردم در 
سرویس  اقتصاد

 دامون رشیدزاده 
ایــران بــه شــمار مــی رود. تامیــن مســکن، بــه 
عنــوان یکــی از ســه نیــاز اساســی مــردم در 
کار همــه دولت هــا قــرار داشــته اســت؛ امــا بــا وجــود  راس دســتور 
نه تنهــا  اخیــر  ســال های  ناموفــق  و  موفــق  ح هــای  طر همــه 
کاهــش پیــدا نکــرده، بلکــه بــا رشــد  کشــور  مشــکات مســکن در 
ــر مشــکات  جمعیــت و افزایــش جمعیــت شهرنشــین، هــر روز ب
ایــن بخــش افــزوده می شــود. نوســازی بافت هــای فرســوده بــه 
عنــوان یکــی از مهم تریــن راهکارهــا برای تامین نیــاز متقاضیان 
بــه مســکن و بهســازی بافت هــای در معــرض خطــر شــناخته 
ــه ایــن ساخت وســازها در داخــل بافــت  ک می شــود و از آنجایــی 
کــه مســکن مهــر  شــهری صــورت می گیــرد، بنابرایــن مشــکاتی 
بــرق و دیگــر خدمــات  تامیــن آب،  بــود ماننــد  بــا آن مواجــه 

زیربنایی و روبنایی را ندارد.
  افزایش وام نوسازی بافت های فرسوده

بــه همیــن دلیــل ساخت وســاز در بافت هــای فرســوده و ارایــه 
گرفــت و ایــن  کار دولت هــا قــرار  مشــوق های مختلــف در دســتور 
موضــوع در وزارت راه و شهرســازی دولــت یازدهــم هــم پیگیــری 
بافت هــای  نوســازی  وام  افزایــش  بــا  ابتــدا  همــان  از  و  شــده 
ــه  کــم در این گون فرســوده موافقــت شــد؛ همچنیــن افزایــش ترا
کــه در چندســاله اخیــر در  واحدهــا هــم از دیگــر مشــوق هایی بــود 
بافت هــای فرســوده بــه اجــرا رســید؛ امــا بــا وجــودی کــه در دولت 

قبــل از خــط اعتبــاری مســکن مهر بــرای وام دهی بــه متقاضیان 
ساخت وســاز در بافت هــای فرســوده اســتفاده می شــد، بــا شــروع 
ایــن محــل  بــه  اعتباردهــی  توقــف  و  یازدهــم  کار دولــت   بــه 
بافت هــای فرســوده بــا مشــکل تامیــن اعتبــار روبــه رو شــده و 

بانک هــا حاضــر بــه پرداخــت وام نیســتند.
  توجه نکردن بانک ها

کــه بســیار هــم مــورد  در واقــع نوســازی بافت هــای فرســوده 
کار وی  کیــد وزیــر راه و شهرســازی قــرار دارد، بــا شــروع بــه  تا
بــه پیــش مــی رود و پیشــرفت  کنــدی  بــا  ایــن وزارتخانــه  در 
ــرار  ــه ق ک ــت  ــی اس ــن در حال ــته؛ ای ــدت نداش ــن م ــی در ای چندان
بــود نوســازی بافــت فرســوده بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای 
گیــرد. از ســوی دیگــر  افزایــش عرضــه مســکن مــورد توجــه قــرار 
کــه حتــی  توجــه نکــردن بانک هــا بــه ایــن اباغیــه موجــب شــده 
ســتادهای اســتانی هــم توجهــی بــه ایــن موضوع نداشــته باشــند 
کــه  ــزار نشــود. هرچنــد  ــه صــورت منظــم برگ و جلســات آن هــا ب
ســتاد ملــی بازآفرینــی پایــدار شــهری در ســطح ملــی ایــن جلســات 
را بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت عمــران و 

بهســازی شــهری ایــران برگــزار می کنــد.
  بی توجهی ستادها

نوســازی  بــه  مربــوط  ســتادهای  و  اســتان ها  بی توجهــی 
گریبانگیــر  کــه  بافت هــای فرســوده از جملــه مشــکاتی اســت 
کــه 20  کنان ایــن بافت هــا در شهرستان هاســت؛ در حالــی  ســا

کشــور در ایــن بافت هــا ســکونت دارنــد؛  میلیــون نفــر در سراســر 
اهــداف  کنــون  تا نتوانســته  هــم  ملــی  ســتاد  تشــکیل  البتــه 

کنــد. برگــزاری ایــن جلســات را بــرآورده 
  سکونت ۲۰ میلیون نفر در بافت های فرسوده

ــران و  ــرکت عم ــل ش ــر عام ــزدی، مدی ــعید ای ــه محمدس گفت ــه  ب
بهســازی شــهری ایــران، در کل پهنه هــای شــهری بــا مشــکات 
بی شــماری از جملــه فقــر شــهری، ناایمنــی، تــاب آوری پاییــن 
سیســتم  کارآیــی  نا زیســت محیطی،  مشــکات  شــهرها، 
حمل ونقــل کشــور و بحــران هویــت مواجــه هســتیم. وی افــزود: 
کانشــهرهای مــا ظهــور بیشــتری  ایــن پدیده هــا، به ویــژه در 
دارد؛ امــا در بعضــی محدوده هــا و محله هــا ایــن بحــران بــه مــرز 
کــه ایــن مناطــق به عنــوان محدوده هــای هدف  هشــدار رســیده 
کنان  اســت. ســا بازآفرینــی شــهری معرفــی شــده  و  بهســازی 
حــدود ۵ هــزار و ۵00 هکتــار محــدوده نابســامان در شــهر تهــران 
از ناایمنــی و معضــات زیســت محیطی رنــج می برنــد. ایــزدی بــا 
اشــاره بــه ســکونت 20 میلیــون نفــر در در بافت هــای تاریخــی 
رســمی  ســکونتگاه های  و  روســتایی  بخش هــای  میانــی، 
میانــی  بافــت  محدوده هــای  شــهر،   ۴۹۵ در  گفــت:  کشــور 
کــه بافــت تاریخــی و ســکونتگاه غیررســمی  شناســایی شــده 
کارآیــی الزم را نــدارد؛ ایــن محدوده هــا  محســوب نمی شــود و 
۵۳ هــزار هکتــار اســت. برایــن اســاس، آنچــه در قانــون احیــا و 
ــا  ــتانی ب ــات اس ــد جلس ــده، بای ــوده آم ــای فرس ــازی بافت ه نوس

کنــون  حضــور مســئوالن مختلــف هــر اســتان برگــزار شــود؛ امــا تا
ــزار  ــه طــور منظــم برگ ــا اینکــه ب ــزار نشــده ی ــا برگ ــات ی ایــن جلس
نمی شــود؛ بــه همیــن دلیــل آشــنایی ســازندگان بــا ســتادهای 

ــت. ــه اس ــام نگرفت ــتانی انج اس
  عزم جدی

ــل«  ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال »اقتص ــد در س ــر می رس ــه نظ ب
ــور  کش ــهرهای  ــوده ش ــت فرس ــای باف ــرای احی ــدی ای ب ــزم ج ع
وجــود نــدارد؛ همراهــی نکــردن بانک هــا در پروژه هــای مهــم نیــز 
کم کــم بــه یــک داســتان تکــراری تبدیــل شــده اســت. بــا نگاهــی 
بــه همــه ایــن مشــکات، نمی تــوان پایانــی خــوش را بــرای حــل 
مشــکات مســکن متصــور بــود و تنهــا می تــوان امیــد داشــت 
 کــه روزی مــردم ایــران دیگــر دغدغــه مســکن نداشــته باشــند.

به امید آن روز...

کور مشکالت مسکن گره 

بانک ها، همچنان بی توجه به وام بافت فرسوده

ــت  ــا بیــان اینکــه دول کار ب ــی  ــران در شــورای عال کارگ نماینــده 
گفــت:  کارگــران عمــل نکــرده اســت،  بــه وعده هــای خــود بــه 
کارگــران می پرســند زمــان مناســب دولــت بــرای تاییــد افزایــش 
حــق مســکن چــه وقتــی اســت؟ فرامــرز توفیقــی بــا بیــان اینکــه 

انتقــادات از وضعیــت دســتمزد فعلــی نیــروی 
کار واقعــی اســت و در آن دلســوزی وجــود دارد 
هفتــه  در  می رفــت  توقــع  کار  وزیــر  از  گفــت: 
گــر در دولــت قبــل  کارگــر از وحــدت حــرف بزنــد. ا
کــه البتــه  ــورم ۳0 درصــدی  ــا ت اشــتباه شــده و ب
۴۸ درصــد بــوده، ۹ درصــد افزایــش مــزد صورت 

گرفتــه، در ایــن دولــت بایــد اصــاح شــود. 
کار اظهــار داشــت: جــواب  ــی  ــران در شــورای عال کارگ نماینــده 
کارگــران  کارگــران نیســت و  اشــتباهات دولت هــا بــا مــردم و 
کــه دولــت بــه  امــروز توقــع زیــادی از دولــت ندارنــد و همیــن 
کافــی  کنــد،  کارگــران عمــل  شــعارها و وعده هــای خــود دربــاره 

اســت. 

کــرد: دولــت وعــده حــل معضــل بیــکاری را  توفیقــی تصریــح 
شــرمنده  کارگــران  نمی گذاریــم  می شــد  عنــوان  و  بــود  داده 
بــه  نقدینگــی  شــد  گفتــه  همچنیــن  باشــند؛  خانواده شــان 
کنتــرل تــورم بــا رکــود  ســمت تولیــد هدایــت می شــود؛ ولــی آیــا 

ک قابــل پذیــرش اســت؟  وحشــتنا
آیــا  داد:  ادامــه  کارگــری  مســئول  مقــام  ایــن 
مســکن  اجــرای  وعــده  بــه  توانســته  دولــت 
تدبیــر  دولــت  در  آیــا  و  کنــد  عمــل  اجتماعــی 
آمــده اســت و  و امیــد، ضریــب جینــی پاییــن 
فاصلــه طبقاتــی بهتــر شــده؛ آیــا توزیــع ثــروت بــا 

می گیــرد؟  صــورت  عدالــت 
کار مصوبــه  وزیــر  معــاون  کارگــر،  از هفتــه  قبــل  گفــت:  وی 
افزایــش حــق مســکن را از شــورای ســه جانبــه ملــی می گیــرد 
عملیاتــی  مناســب  فرصــت  در  می گویــد  وزیــر  آن  از  بعــد  و 
کــه آن فرصــت مناســب  کارگــران ایــن اســت  می کنیــم. ســوال 

چــه زمانــی خواهــد رســید؟

کارگران از رفتار دولت دلخوری 

 مخالفت دوباره با افزایش حق مسکن
 ۴۵ تــا   ۳0 ســالیانه  اینکــه  اعــام  بــا  نیــرو  وزیــر  قایم مقــام 
گفــت:  کاســته می شــود،  کشــور  ســانتیمتر از ســطح ذخایــر آب 
فروچاله هــا  و  فرونشســت  پدیــده  بــروز  باعــث  مســایل  ایــن 
می شــود. ســتار محمــودی در خصــوص وقــوع فرونشســت و 

فروچالــه در بعضــی مناطــق کشــور و خطــر ایجاد 
ــر پاییــن رفتــن  نشســت های جدیــد زمیــن در اث
بــه  گفــت:  آب  زیرزمینــی  ســفره های  ســطح 
صــورت میانگیــن ســالیانه در دشــت های کشــور 
۳0 تــا ۴۵ ســانتیمتر افــت ســطح ذخایــر آب را 
داریــم. قایم مقــام وزیــر نیــرو اظهــار داشــت: در 
کــه  کشــور، میانگینــی  شــش حــوزه آبریــز فعلــی 

کــم ۳0 ســانتیمتر ذخایــر آب  وجــود دارد در طــول ســال دســت 
زیرزمینــی پاییــن مــی رود.

محمــودی ادامــه داد: بنابرایــن در طــول یــک ســال نهایتــا تــا 
ــه  ک کشــور پاییــن مــی رود  ۴۵ ســانتیمتر ســطح آب زیرزمینــی 
البتــه ایــن میــزان در دشــت های مختلــف متفــاوت اســت. 

حــال وقتــی ســطح آب پاییــن مــی رود، پــس از آن در فواصلــی 
ــود دارد. ــز وج ــن نی ــت زمی ــال فرونشس احتم

 ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو افــزود: پــس از خالــی شــدن 
را  زمیــن  تــوان نگهــداری  هــوا  از آب،  زیرزمینــی  حفره هــای 
می شــود  ایجــاد  کــه  فشــارهایی  بــا  و   نــدارد 

دچار فرونشست می شود.
 ایــن مقــام مســئول در وزارت نیرو اظهارداشــت: 
ــه در برنامــه ششــم توســعه  ک کارهایــی  یکــی از 
 ۱۱ بایــد  کــه  اســت  ایــن  شــده،  پیش بینــی 
میلیــارد متــر مکعــب در مصــارف، کاهــش اتفــاق 
جهــاد  وزارت  توافــق  بــا  کار  ایــن  کــه  بیفتــد 
کشــاورزی، وزارت صنعت، ســازمان محیط زیســت و ... تایید 

گرفتــه اســت.  شــده و جــزو برنامه هــا قــرار 
کــه در  گــر ایــن اقدامــات  کــرد: ا قایم مقــام وزیــر نیــرو تصریــح 
برنامــه خــوب دیــده شــده در عمــل موفــق باشــند، قطعــا رونــد 
کشــور متوقــف می شــود. ــع آب زیرزمینــی  ــش ســطح مناب کاه

کوتاه از اقتصاد

 افزایش مصرف بنزین
 در اصفهان

پخــش  شــرکت  عامــل  مدیــر  صادقیــان،  حســین 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
اصفهانی هــا در نخســتین مــاه امســال، ۱66 میلیــون و ۱2۸ 
کردنــد، اظهــار داشــت:  هــزار و ۸6۱ لیتــر بنزیــن مصــرف 
میــزان مصــرف بنزیــن در اســتان اصفهــان نســبت بــه مدت 
گذشــته ۱.2۵ درصــد رشــد داشــته اســت. وی  مشــابه ســال 
افــزود: فروردین مــاه ۹۴ در اســتان اصفهــان، ۱6۴ میلیــون 
شــد. صادقیــان  بنزیــن مصــرف  لیتــر  و ۱6۴  هــزار  و ۸۴ 
 6۱0 و  میلیــون  یــک  امســال  مــاه  نخســتین   در  گفــت: 
ــابه  ــدت مش ــه در م ک ــد  ــوزانده ش ــفید س ــت س ــر نف ــزار لیت ه
ســال قبــل، میــزان مصــرف یــک میلیــون و 767 هــزار و 
ــاه  ــان فروردین م ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــر ب  600 لیت
گازوییــل در اســتان  ۱۵۴ میلیــون و 76۸ هــزار و ۹00 لیتــر 
ــته  گذش ــال  ــابه س ــدت مش ــرد: در م ک ــد  کی ــد، تا ــرف ش مص
گازوییــل در اســتان  ــر  ۱۹۳ میلیــون و ۴0۹ هــزار و 66۵ لیت
کاهــش ۱۹.۹۸ درصــدی ایــن  کــه نشــان از  مصــرف شــد 

ــت. ــاری اس ــال ج ــی در س ــرآورده نفت ف

تحلیل اوضاع بازار طال و ارز
گذشــته بــه بیشــترین رقــم در  قیمــت جهانــی طــا در هفتــه 
ســه ســال اخیــر رســید. قیمــت اونــس جهانــی طا در اواســط 
هفتــه گذشــته بــه مــرز ۱۳00 دالر افزایــش یافــت؛ ولــی اشــباع 
شــدن بــازار و در نتیجــه بهتــر شــدن بعضــی شــاخص های 
گذشــته موجــب پاییــن آمــدن  اقتصــادی در اواســط هفتــه 

۱6 دالری قیمــت طــا و رســیدن آن بــه ۱277 دالر شــد. 
کاهــش ارزش دالر در بازارهــای جهانــی موجــب  همچنیــن 
کاهشــی دالر در بــازار داخلــی شــد و قیمــت دالر از  نوســان 
ــه ۳۴۴0 تومــان رســید و در واقــع اختــاف  ۳۴70 تومــان ب

کــرد.  ۳0 تومانــی را در یــک هفتــه تجربــه 
ــه قیمــت هــر قطعــه  ک ــی اســت  همــه ایــن اتفاقــات در حال
کــه در اوایــل هفتــه یــک میلیــون و ۵0 هــزار  ســکه تمــام 
تومــان بــود بــه یــک میلیــون و ۳۴ هــزار تومــان برســد و 
کاهــش  گذشــته  حــدود ۱6 هــزار تومــان در طــول هفتــه 

یابــد.

کستان برای جذب رنو   پا
کار شد و نیسان دست به 

روی  بــر  ایــران  بــازار  گشــایش  بــه  توجــه  بــا 
غــرب  تحریم هــای  پایــان  و  ســرمایه گذاران 
تــاش  مناســب،  واردات  تعرفه هــای  بــا  کســتان  پا
می کنــد خودروســازان خارجــی ماننــد رنــو و نیســان را 
کشــور  کارخانــه در ایــن  بــه ســرمایه گذاری و ســاخت 
کنــد تــا رقیبــی بــرای ایــران باشــد؛ ولــی بــا ایــن  جلــب 
نگرانــی  دلیــل  بــه  شــرکت ها  ایــن  ترغیــب  همــه، 
کار دشــواری  آن هــا دربــاره ثبــات سیاســتی و امنیتــی 

بــود. خواهــد 

حتما بخوانید!
3آهن، همچنان بی مشتری شنبه   18  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 147 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

حصر وراثت 
دادخواست   شرح  به   1271423454 شماره  شناسنامه   دارای   عباد  اصغر  علی 
وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   533/95 کالسه  به 
یخ  تار در   58659 شناسنامه  عبادشماره  محمدرضا  وان  شادر که  داده  توضیح 
الفوت آن مرحوم  د زندگی گفته ورثه حین  و دبدر اقامتگاه دائمی خو  1394/10/6
منحصر است به : 1- طاهره شهبازی جزی ش ش 63799 همسر 2- نرجس عباد 
زند و ال غیر  غیر  زند 3- علی اصغر عباد 1271423456 فر ش ش 1270779893 فر
یفات مقدماتی  باانجام تشر .اینک  نداشته است  وارث دیگری  نامبردگان فوق  از 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
الف 3996 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره  .م  اال گواهی صادر خواهدشد  داردو 

دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت 
یم محمد رضا ئی دارای  شناسنامه  شماره 2209 به شرح دادخواست  به کالسه  مر
ده وچنین توضیح داده  439/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
اقامتگاه  یخ 1394/6/20  وان مهدی ترابی شماره شناسنامه 135 در تار که شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
زند  فر ترابی ش ش 1270255045  زهرا  یم محمد رضائی  ش ش 2209، 2-  1-مر
زند غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری  3-  فاطمه ترابی ش ش 1272803198 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  نداشته است .اینک باانجام تشر
اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 3982 دفتر شعبه دهم حقوقی اصفهان   

حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   6100 شماره  شناسنامه   دارای   ابراهیمی  الهه 
ده وچنین توضیح داده  442/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/3/30  وان محمد تقی  ابراهیمی شماره شناسنامه 5002 در تار که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند3-  زند 2-محمد  ابراهیمی ش ش 57610 فر به : 1-رضا ابراهیمی ش ش 228 فر
یجانی  ش ش 156  زند4- صدیقه جوانمرد ی قهدر الهه  ابراهیمی ش ش 6100 فر
همسر و ال غیر   غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
الف 3981 دفتر شعبه دهم  اال گواهی صادر خواهدشد .م  تقدیم داردو  به شورا 

حقوقی اصفهان   

حصر وراثت 
سید مهدی قوام نیا دارای  شناسنامه  شماره 491 به شرح دادخواست  به کالسه 
توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   427/95
یخ  تار در   25625 شناسنامه  شماره  نیا  قوام  علی  محمد  سید  وان  شادر که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   86/12/1
سید   -2 همسر   723 ش  ش  اصفهانی  زاده  کرباسی  1-بتول   : به  است  منحصر 
زند    نیا ش ش 1400 فر السادات قوام  زند   3-  بدر  نیا ش ش 491 فر مهدی قوام 
زند و ال غیر    غیر از نامبردگان فوق وارث  4-نجمه السادات  قوام نیا ش ش 4500 فر

یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 3962 دفتر شعبه دهم حقوقی اصفهان   
حصر وراثت 

مصطفی جمالی فردارای  شناسنامه  شماره 1104 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده  428/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/11/29 اقامتگاه  وان عباس جمالی فرشماره شناسنامه 516 در تار که شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
زند3- یم  جمالی فر ش ش 1338 فر زند 2-کر 1-مصطفی جمالی فر ش ش 1104 فر

زند  زند4- فاطمه جمالی فر ش ش 73360 فر ینت  جمالی فر ش ش 54777 فر ز
یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر   
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3963 دفتر شعبه دهم حقوقی اصفهان   

حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   4 شماره  شناسنامه   دارای   یعتی  شر ابراهیم 
ده وچنین توضیح داده  431/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  یعتی مهرادرانی شماره شناسنامه 1276839669  در تار وان رضا شر که شادر
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   94/7/12
یعتی مهرادرانی ش ش 4 پدر 2- پری جان دلبازی  منحصر است به : 1-ابراهیم شر

خو ش ش 55 مادر و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی  ازتار اوباشد  از متوفی نزد  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3967 دفتر 

شعبه دهم حقوقی اصفهان   
حصر وراثت 

محمدابراهیم کاکاوند  دارای  شناسنامه  شماره 3 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده  424/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 94/11/23 یخ  تار در    799 شناسنامه  شماره  جهانگیری  بیده  ز وان  شادر که 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
 1 ش  ش  کاکاوند  رضا  حمید   -2 زند  فر  3 ش  ش  کاکاوند  ابراهیم  محمد   -1  : به 
زند و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق وارث  زند 3- حمیده کاکاوند ش ش 87 فر فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 3969 دفتر شعبه دهم حقوقی اصفهان   

حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   59 شماره  شناسنامه   دارای   عسکری  زهره 
توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   553/95
یخ  تار در    10838 شناسنامه  شماره  درچه  ینی  جز اسماعیل  وان  شادر که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   94/12/16
زند 2-  فائزه  ینی درچه ش ش 1272125637 فر : 1- میثم جز منحصر است به 
ینی درچه ش ش  زند3-  محمد صادق جز ینی درچه ش ش 1272960854 فر جز

362 پدر 4-  زهره عسگری  ش ش 59 همسر و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق وارث 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4026 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

به  به شرح دادخواست   دارای  شناسنامه  شماره 3743  یانی   زمانی چر فرشته 
وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   524/95 کالسه 
یخ  وان  محمد مومنی آبخارکی شماره شناسنامه 165  در تار توضیح داده که شادر
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   94/7/21
منحصر است به : 1- عزت اهلل مومنی ش ش 33 پدر 2- رقیه مومنی ش ش 69 مادر 
یانی ش ش 3743 همسر و الغیر  غیر از نامبردگان فوق وارث  3- فرشته زمانی چر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4025 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت 
محمد رضا طرقی دستجردی دارای  شناسنامه  شماره 1017 به شرح دادخواست  
وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   523/95 کالسه  به 
در    101 شناسنامه  شماره  دستجردی  طرقی  ابراهیم  وان   شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و دبدر یخ 94/9/4 اقامتگاه دائمی خو تار
زند 2-  محمد  : 1- علیرضا طرقی دستجردی ش ش 1875 فر منحصر است به 
ش  ش  دستجردی  طرقی  مهدی  زند3-   فر  1017 ش  ش  دستجردی  طرقی  رضا 

دی چاه هرسه  ش ش 54790  همسر و ال غیر  زند4-  فاطمه محمو 1432 فر
یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر   
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4024 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره 

دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت 
منیژه نیک نام بیدآبادی دارای  شناسنامه  شماره 644 به شرح دادخواست  به 
ده وچنین توضیح  کالسه 528/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/1/2 اقامتگاه  وان رضا بشیری  شماره شناسنامه 12  در تار داده که شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
ش234  ش  بشیری   یال  ناز  -2 همسر   644 ش  ش  آبادی  بید  نیکنام  منیژه   -1
وارث  نامبردگان فوق  از  و ال غیر  غیر  زند  فر  1010 یی ش ش  یتا بشیر آز زند 3-  فر
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری 
نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  اعتراضی دارد  تا هر کسی  نماید  آگهی می  یک نوبت 
صادر  گواهی  اال  داردو  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد 
ستان شهر  دو  شماره  مجتمع  دهم  شعبه  دفتر  دفتر   4023 الف  .م   خواهدشد 

 اصفهان  
حصر وراثت 

به  دادخواست   شرح  به   2156 شماره  شناسنامه   دارای   رنانی  عابدی  گلنوش 
ده وچنین توضیح  کالسه 539/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو

یخ 94/11/16  وان نصرت نعمت الهی شماره شناسنامه 910  در تار داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
و جعفر قلی نژآد خاوری ش  ز زند 2- آر به : 1- گلنوش عابدی رنانی ش ش 2156 فر

زند و الغیر  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است . ش 226 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4020 دفتر دفتر 

شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   3564 شماره  شناسنامه   دارای   زمانی  محسن 
ده وچنین توضیح داده  540/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 94/5/4 یخ  تار در    2522 شناسنامه  شماره  زنه  ور یدی  فر فرانک  وان  شادر که 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
یانا زمانی ش ش 1276276222  به : 1- محسن زمانی ش ش 3564 همسر 2- آر
زنه ش ش 24 پدر و ال غیر  ید  ور یم یوسفی ش ش 4 مادر 4- موسی فر زند 3- مر فر
یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر   
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4019 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره 

دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت 
مجید فرحناکیان دارای  شناسنامه  شماره 564 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده که  490/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 95/1/3 اقامتگاه  وان مرتضی فرحناکیان  شماره شناسنامه 41013  در تار شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
زند  2-مجید فرحناکیان ش ش 564  1- محمد سعید فرحناکیان ش ش 134 فر
 543 ش  ش  داوری  پوران   -4 زند   ر فر  13 ش  ش  فرحناکیان  3-وحید  زند   فر
همسر و ال غیر    غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4001 دفتر دفتر شعبه دهم 

مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصروراثت
دادخواست  شرح  به   227 شماره  شناسنامه  دارای  امامی   غالمحسین  آقای 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   532/95 کالسه  به 
یخ  تار در   1771 بشناسنامه  امامی  رضا  محمد  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/10/18
زند   امامی 679 فر اکبر  زند  2-  امامی کوپائی 1085 فر منحصر است به 1- اصغر 
زند  5- فاطمه  زند   4- فخری امامی کوپائی 1169 فر 3- غالمحسین امامی 227 فر
درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر   زند  فر  1477 کوپائی  امامی 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3986/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل 

اختالف استان اصفهان

زنگ خطر فرونشست زمین

کشور  افت ۴۵سانتی عمق ذخایر آب در 



 گردشگری 
راهی برای اشتغالزایی

معــاون  محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
ــای  ــی از راه ه ــگری را یک گردش ــوری،  ــت جمه اول ریاس
کــرد  ایجــاد اشــتغال در چهارمحــال و بختیــاری اعــام 
کــه چهارمحــال و بختیــاری  گفــت: طبیعــت زیبایــی  و 
کنــد. دکتــر  گردشــگران زیــادی را جــذب  دارد، می توانــد 
ح مشــارکت مــردم  ســید ابوالفضــل رضــوی در جلســه طــر
در راه انــدازی واحدهــای تولیــدی در روســتاها و اقتصــاد 
پایــدار  طرحــی  بخواهیــد  گــر  ا کــرد:  اظهــار  مقاومتــی 
کنیــد، بایــد بــه فکــر  در چهارمحــال و بختیــاری اجــرا 

مشــارکت دادن مــردم باشــید. 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  بخش هــای  افــزود:  وی 
بســته بندی  همچنیــن  و  گردشــگری  و  کشــاورزی 
فــرآوری و برندســازی می تواننــد باعــث اشــتغال پایــدار 
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون  شــود. 
ح هایــی  کــرد: طر معــاون اول ریاســت جمهــوری تصریــح 
کــه ارایــه می شــوند بایــد توجیــه مناســبی داشــته باشــند 
کشــاورزی مناســب  ح هــای  ح هایــی همچــون طر و طر
ح هایــی ماننــد مرغــداری در قالــب ایــن  هســتند و بــه طر
ح کمــک نمی شــود. وی گفــت: در بخش کشــاورزی  طــر
کارت هــای اعتبــاری در جهــت خریــد  کشــاورزی،  بانــک 
کــه  کــرده اســت  کشــاورزان تهیــه  کشــاورزی بــرای  ابــزار 
کشــاورزان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن بانــک آن را 
کننــد. معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محروم  تهیــه 
ح هــای  ریاســت جمهــوری افــزود: ســود تســهیات در طر
 14 تــا   12 ح هــا،  طر ســایر  در  و  درصــد   10 کشــاورزی، 
گردشــگری را یکــی از راه هــای  درصــد اســت. رضــوی 
کــرد  ایجــاد اشــتغال در چهارمحــال و بختیــاری اعــام 
کــه چهارمحــال و بختیــاری  گفــت: طبیعــت زیبایــی  و 

کنــد. گردشــگران زیــادی را جــذب  دارد، می توانــد 
و  کیــد  تا اشــتغال  ایجــاد  بــرای  آمــوزش  بــر  نیــاز  وی   
آیین نامــه  طبــق  دســتگاه ها  تک تــک  کــرد:  تصریــح 
موظفنــد بــه طــور رایــگان آموزش هــای الزم را در ایــن 

زمینــه بــه مــردم دهنــد.
شــرب  آب  تامیــن  منظــور  بــه  کــرد:  اظهــار  رضــوی   
میلیــارد   200 و  یک هــزار  گذشــته  ســال  در  روســتایی 
کــه ســهم چهارمحــال و  تومــان تخصیــص داده شــد 
بختیــاری 32 میلیــارد تومــان بــوده اســت و 4 میلیــارد 

اســت.  اســتان تحویــل داده شــده  بــه  آن  تومــان 
ریاســت  و مناطــق محــروم  روســتایی  توســعه  معــاون 
کــرد: بــا صنــدوق توســعه ملــی  جمهــوری خاطرنشــان 
کشــور توافقنامــه ای  بــرای حمایــت از 10 اســتان محــروم 
کــه چهارمحــال و بختیــاری یکــی از ایــن  امضــا شــده 

استان هاســت.

گردشگری 

افزایش کیفیت گندم استان کرمان
کرمــان  کل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان  مدیــر 
گنــدم بســیار افزایــش  کیفیــت  ــه دلیــل بارندگی هــا،  گفــت: ب
کــه بــرای مصــرف داخلــی مــورد اســتفاده قــرار  یافتــه اســت 
گرفــت. »مجیــد نــژاد بیگلــری« در حاشــیه بازدیــد  خواهــد 
کرمــان و ســیلوی جیرفــت  گنــدم در جنــوب  کــز خریــد  از مرا
کشــاورزان  گنــدم از  کنــون بیــش از 78 هــزار تــن  گفــت: تــا 
از 20  آنکــه  کرمــان خریــداری شــده اســت؛ ضمــن  جنــوب 
کشــاورزان شــمال اســتان  اردیبهشــت ماه ســال جــاری نیــز از 
ــراز  ــا اب ــری ب ــژاد بیگل ــد. ن ــد ش ــداری خواه ــدم خری گن ــان  کرم
کــرد:  اظهــار  گنــدم  حمــل  و  خریــد  وضعیــت  از  خرســندی 
گنــدم در جنــوب  پیش بینــی می شــود بیــش از 110 هــزار تــن 
همزمانــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی  شــود.  خریــداری  کرمــان 
کشــاورزی از جملــه  گنــدم بــا محصــوالت  برداشــت و خریــد 
گنــدم  حمــل  در  مشــکاتی  زمینه ســاز  هندوانــه،  و  گوجــه 
بــا  گنــدم  همزمــان  برداشــت  کــرد:  خاطرنشــان  می شــود، 
گنــدم و از طرفــی  گوجــه و  کشــاورزی از جملــه  محصــوالت 
تأخیــر در پرداخــت هزینــه حمــل توســط شــرکت های حمــل و 
کمتــر  گنــدم  کامیونــداران بــه حمــل  کــه  نقــل باعــث می شــود 

تمایــل داشــته باشــند.

رونمایی از سیاره شهر فیروزه ای
بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و شــهردار اصفهــان 
فیــروزه ای  شــهر  ســیاره  از  کتــاب  نمایشــگاه  حاشــیه  در  و 
اتوبوســی  نــام  فیــروزه ای  شــهر  ســیاره  می شــود.  رونمایــی 
کــودکان و نوجوانــان می تواننــد در آن از بســته های  کــه  اســت 
کتــاب، ســینما، بازی هــای ســالم  فرهنگــی و آموزشــی ماننــد 
ــار در  ــرای اولین ب ــده ب کننــد. ایــن ای ــه ای و ... اســتفاده  رایان
کتــاب  کنــون در حاشــیه نمایشــگاه  اصفهــان ارایــه شــد و ا
دیگــر  از  اســت.  گرفتــه  قــرار  عاقه منــدان  اســتقبال  مــورد 
ایــن  در  کارشناســان  حضــور  ح  طــر ایــن  بــارز  خصوصیــات 
کــودکان و  اتوبــوس بــرای اســتفاده بهتــر و ارایــه پاســخ بــه 

نوجوانــان اســت.

 پیشرفت 93 درصدی احداث
 خیابان نور

عملیــات  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری   13 منطقــه  مدیــر 
کنــون 93 درصــد  کــوه نــور، تا عمرانــی خیابــان ضلــع شــمالی 
کــرد: عملیات  پیشــرفت داشــته اســت. ســید رضــا مبّلــغ اظهــار 
ــر  ــول 380 مت ــه ط ــور ب ــوه ن ک ــمالی  ــع ش ــان ضل ــی خیاب عمران
کنــون 93  واقــع در بلــوار شــفق بــا هزینــه 3 میلیــارد ریــال تا
دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت.  داشــته  پیشــرفت  درصــد 
و  معابــر  ســاماندهی  افــزود:  منطقــه  عمرانــی  پروژه هــای 
پارک هــای ســطح منطقــه بــرای تــردد معلــوالن بــا هزینــه 500 

میلیــون ریــال تکمیــل شــده اســت.

اخبار کوتاه

مدیــر پــروژه افزایــش ظرفیــت تولیــد شــرکت راه آهــن 
کــردن مســیر بافــق ـ زرین شــهر  بــا اشــاره بــه دوخطــه 
گفــت: بــا اجــرای ایــن پــروژه، طــول ســیر قطــار بــاری 
کاهــش می یابــد. ســید محمــد موســوی در  ۶ ســاعت 
ریلــی  کــردن مســیر  پــروژه دوخطــه  از  مراســم بازدیــد 
گفــت: ایــن مســیر بــه طــول حــدود  بافــق ـ زرین شــهر 
دوخطــه  و  ظرفیــت  افزایــش  حــال  در  کیلومتــر   490
شــدن اســت و از مســیرهای بافــق، یــزد، میبــد، اردکان 

می کنــد. عبــور  زرین شــهر  و 
  افزایش سهم حمل و نقل بار

و  کــه در وضعیــت حمــل  بــه شــرایطی  اشــاره  بــا  وی 
 نقــل بارهــای عبــوری از منطقــه یــزد و اصفهــان داریــم 
بــرای  کــه  می دانســت  خــود  وظیفــه  راه آهــن  گفــت: 
افزایــش ســهم حمــل و نقــل بــار، اقداماتــی را انجــام 

دهــد؛ بــه همیــن جهــت ایــن پــروژه تعریــف شــد. 
مدیــر پــروژه افزایــش ظرفیــت تولیــد شــرکت راه آهــن 
ایــن  در  زیــادی  گلوگاه هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
بــه  جابه جایــی  ظرفیــت  و  داشــت  وجــود  مســیر 
کــم بــود، افــزود:  نســبت درخواســت حمــل بــار بســیار 
بــه  ســرعت  افزایــش  پــروژه،  ایــن  ویژگــی  مهم تریــن 

ــن  ــه 30 ت ــوری از 25 ب ــار مح ــش ب ــر و افزای کیلومت  1۶0
اســت؛ همچنیــن تکنولــوژی جدیــدی دربــاره تــراورس 
کامــا داخلــی بــه اجــرا   بــر مبنــای اقتصــاد مقاومتــی و 

رسیده است.
  تامین منابع مالی پروژه

ایــن  انبــوه  از تیرمــاه تولیــد  بــا بیــان اینکــه  موســوی 

تامیــن  داشــت:  اظهــار  می شــود،  انجــام  تراورس هــا 
ح هــای عمرانــی انجــام  منابــع مالــی پــروژه از محــل طر
می گیــرد و 25 هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری الزم 

بــرای احــداث خــط و تکمیــل نــاوگان اســت.
  افزایش بار

ــاری از 18  کاهــش زمــان ســیر قطــار ب ــا اشــاره بــه  وی ب
کــه از ایــن  گفــت: افزایــش بــار  ســاعت بــه 12 ســاعت 
مســیر عبــور می کنــد، بــا اجــرای سیســتم دوخطــه بالــغ 

ــود.  ــر 50 میلیــون تــن در ســال خواهــد ب ب
مدیــر پــروژه افزایــش ظرفیــت تولیــد شــرکت راه آهــن 
خ 2۶ درصــد در  ــر ــا ن ادامــه داد: براســاس محاســبات ب
مــدت ۶ ســال، هزینــه ســاخت ایــن مســیر بــه دولــت 
در  تومــان  میلیــارد   440 بــه  مــا  درآمــد  و  بازمی گــردد 

می رســد. ســال 
کاهش مصرف سوخت   

کاهــش 13۶ میلیــارد تومانــی مصــرف  وی بــا اشــاره بــه 
ــا 5200 تــن  گازهــای آالینــده ت کاهــش  گفــت:  ســوخت 
ــر  ــاده ای از دیگ ــات ج ــی و تلف ــوانح رانندگ ــال و س در س
بیــان  بــا  اســت. موســوی  پــروژه  ایــن  اجــرای  اثــرات 
اینکــه پــروژه در اواخــر ســال 93 شــروع شــده و حــدود 

9 پیمانــکار بــا 13 قــرارداد در ایــن پــروژه مشــغول بــه 
و  میبــد  تــا  بافــق  مســیر  داشــت:  اظهــار  هســتند،  کار 
محــدوده سیســتان تــا اصفهــان را تــا 22 بهمــن ســال 
جــاری افتتــاح می کنیــم و مابقــی پــروژه تــا تابســتان 9۶ 

می رســد. بهره بــرداری  بــه 
  تهیه ریل مورد نیاز

مدیــر پــروژه افزایــش ظرفیــت تولیــد شــرکت راه آهــن 
ــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز ریــل ملــی بــه تولیــد نرســیده  ب
تهیــه  را  نیــاز  مــورد  ریــل  ج،  خــار از  بنابرایــن  اســت، 
اواســط  از  را  روســازی  عملیــات  گفــت:  می کنیــم، 
شــهریور در بخش هایــی از مجموعــه اجــرا می کنیــم.

کاهش هزینه تعمیر و نگهداری
وی بــا بیــان اینکــه بــه حــدود 30 هــزار تــن ریــل نیــاز 
گلــوگاه  داریــم، اظهــار داشــت: در مســیر بافــقـ  یــزد، ســه 
ک در ایــن منطقــه 10 در  مهــم داریــم و شــیب و فــراز خــا

1000 و شــعاع قــوس پاییــن داریــم. 
کــردن راه آهــن  موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا دوخطــه 
یافــت خواهــد  کاهــش  نگهــداری  و  تعمیــر   هزینــه 
کوتاهــی  افــزود: بــا دوخطــه شــدن ایــن مســیر در زمــان 

ــار و مســافر بیــن بافــق و یــزد جابه جــا می شــود. ب

کرد: مدیر پروژه افزایش ظرفیت تولید شرکت راه آهن عنوان 

کردنمسیرریلیبافق-زرینشهر اجرایطرحدوخطه

اصفهــان  شــهرداری  ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
گفــت: بــه دنبــال رونمایــی از شــعار و نمــاد پویــش مردمــی 
خیابان هــای  در  خــودرو  تــردد  سه شــنبه ها،  ترافیــک 
علیرضــا  می شــود.  ممنــوع  چهاربــاغ  همچــون  شــلوغ 

کــرد: اولیــن فعالیــت پویــش  صلواتــی اظهــار 
بــدون  »سه شــنبه های  ترافیــک  مردمــی 
خــودرو« اســت کــه در بعضــی از خیابان هــای 
شــلوغ ماننــد چهاربــاغ مســیر تــردد خودروهــا 
مســدود می شــود و تنهــا بــه وســیله دوچرخــه 
کــرد. و اســکوتر می تــوان در ایــن مســیر تــردد 
در  ابتــدا  در  رونــد  ایــن  داد:  ادامــه  وی   

خیابان هــای مرکــزی شــهر صــورت می گیــرد و در طــول 
زمــان آن را بــه خیابان هــای دیگــر بســط خواهیــم داد. 
اصفهــان  شــهرداری  ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
ح  بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــران شــهری از آغــاز ایــن طــر
افــزود:  کــرد،  خواهنــد  تــردد  غیرموتــوری  وســایل  بــا 

خواهــد  انجــام  پویــش  ایــن  در  کــه  دیگــری  اقــدام 
افــراد  ایــن  کــه  اســت  ترافیکــی  همیــار  فعالیــت  شــد، 
متخلــف  افــراد  بــه  زردرنــگ  کارت هــای  دادن   بــا 
کــرد؛ امــا وی جریمه  خطاهــای آن فــرد را گوشــزد خواهنــد 

نقــدی نخواهد شــد. 
ــا بیــان اینکــه شــعار ایــن پویــش  صلواتــی ب
»هــوای اصفهــان را داریــم« اســت، تصریــح 
کــه  اســت  معنــی  بدیــن  شــعار  ایــن  کــرد: 
بایــد بــه فکــر حفــظ محیــط زیســت و بــه 
کلــی بایــد بــه فکــر شــهر از همــه لحــاظ  طــور 

باشــیم. 
کمتــر  کشــورهای توســعه یافته  وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
از خــودرو و بیشــتر از وســایل نقلیــه غیرموتــوری اســتفاده 
پویــش  ایــن  کار  بــه  آغــاز  بــا  کــرد:  تصریــح  می شــود، 
از  رانندگــی  بــه قوانیــن  مردمــی، شــاهد احتــرام بیشــتر 

ســوی تمــام اقشــار جامعــه خواهیــم بــود.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری اســتان 
کــرد: بــا تصویــب شــورای قضایــی اســتان بــا اجــرای  یــزد اعــام 
ک اســتان  کل ثبــت اســناد و امــا طرحــی بــا همــکاری اداره 
الزامــی شــد. »ســید علی اصغــر  ازدواج  از  پیــش  آموزش هــای 

پیشــگیری  شــورای  جلســه  اولیــن  در  رفاهــی« 
از وقــوع جــرم اســتان یــزد در ســال جــاری بــه 
تشــریح بعضــی از اقدامــات و برنامه هــای ایــن 
کــرد:  معاونــت در ســال جدیــد پرداخــت و اعــام 
خوشــبختانه بــا تصویــب شــورای قضایی اســتان 
کل ثبــت  بــا اجــرای طرحــی بــا همــکاری اداره 
ک اســتان، آموزش هــای پیــش از  اســناد و امــا

کلیــه زوجیــن در شــرف ازدواج در زمــان  ازدواج الزامــی شــد و 
گذرانــدن ایــن  گواهینامــه  ثبــت ازدواج خــود موظــف بــه ارایــه 
دوره آموزشــی هســتند. وی ادامــه داد: البتــه ایــن آموزش هــا 
انجــام  مفیــد  بازخــورد  بــدون  و  کنــده  پرا صــورت  بــه  قبــا 
صــورت  بــه  دوره هــا  ایــن  برگــزاری  مــا  قصــد  امــا  می گرفتــه، 

کارشناسی شــده  کامــا هدفمنــد و بــا ســرفصل های مشــخص و 
اســت. رفاهــی بــا اشــاره بــه تدویــن ۶2 برنامــه پیشــگیری از 
ــی  گذشــته و آغــاز اجرایــی و عملیات وقــوع جــرم در اواخــر ســال 
کــرد: بــا  کــردن ایــن برنامه هــا از ابتــدای ســال جــاری اظهــار 
توجــه بــه نتایــج خــوب مرکــز تحکیــم بنیــان 
کــه از ســال 91 در اســتان ایجــاد شــد  خانــواده 
کــه  و همچنیــن پیگیری هــای ایــن معاونــت 
کشــوری  ح  ح را بــه صــورت یــک طــر ایــن طــر
درآورد، بــرای ســال جــاری بــا توجــه بــه حجــم 
ــا ســه مرکــز دیگــر در  کار، پیگیــر راه انــدازی دو ی
تاســیس  فراخــوان  کــه  هســتیم  یــزد  اســتان 
کــز نیــز منتشــر شــده اســت. وی درخصــوص اقداماتــی  ایــن مرا
کاهــش ورودی پرونــده بــه  کوتاه مــدت نتیجــه داده و  کــه در 
ح ارجــاع  کــرد: طــر دادگســتری را بــه دنبــال داشــته اســت، اظهــار 
ک  دادخواســت های مطالبــه مهریــه بــه اداره ثبــت اســناد و امــا

از جملــه ایــن برنامه هــا بــوده اســت.

با مصوبه شورای قضایی استان یزد
آموزش های پیش از ازدواج در یزد الزامی شد

ح پویش مردمی ترافیک صورت می گیرد در طر
سه شنبه های بدون خودرو در نصف جهان

حتما بخوانید!
سه شنبه های بدون خودرو در نصف جهان شنبـــــه  18  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 147 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

حصروراثت
یبا طهماسبی دزکی   دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به  خانم  فر
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه   این  از   512/95 کالسه 
1815در  بشناسنامه  آبادی   حسین  یان  نظر رسول  وان  شادر که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1395/1/12 یخ  تار
یان حسین آبادی به ش ش 127455561  مرحوم منحصر است به 1- هادی نظر
یان حسین آبادی به ش ش  1275154522  زند    2- الهام نظر نسبت با متوفی فر
با  آبادی  به ش ش 12 نسبت  یان حسین  زند  3- عباس نظر با متوفی فر نسبت 
دبیکی به ش ش 12نسبت با متوفی مادر 5-  متوفی پدر  4- شهین حیدری مقصو
یبا طهماسبی دزکی به ش ش 11 نسبت با متوفی همسر و الغیر  اینک با انجام  فر
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3980/م 

الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
حصروراثت

آقای احسان قاسمی ارداجی   دارای شناسنامه شماره 8085 به شرح دادخواست 
و چنین  ده  نمو وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  از  به کالسه 566/95 
یخ  تار 3در  بشناسنامه  ارداجی   قاسمی  اله  فضل  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   85/10/12
منحصر است به 6 پسر و دو دختر ویک عیال 1- حمید رضا قاسمی ش ش 224  
زند متوفی    2- سعید رضا قاسمی ارداجی ش ش 143   3- احمد رضا قاسمی  فر
زند متوفی  5- مهرداد  زند متوفی   4- علیرضا قاسمی ش ش 11 فر ش ش 316 فر
زند متوفی 6- احسان قاسمی ارداجی ش ش 8085  قاسمی ارداجی ش ش 1615 فر
زند متوفی 8- منیژه قاسمی  زند متوفی 7- فاطمه قاسمی ارداجی ش ش 359 فر فر
ارداجی به ش ش 534 دختر متوفی 9- عزت رنجبر ارداجی به ش ش 1 عیال متوفی 
را در یک نوبت آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور با انجام تشر اینک  و الغیر  
یخ نشر  می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3998/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

حصر وراثت 
به کالسه  به شرح دادخواست   دارای  شناسنامه  شماره 1230  بهشاد  اله  نعمت 
ده وچنین توضیح داده  484/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/12/12 اقامتگاه  وان ماشا اهلل بهشاد شماره شناسنامه 1193  در تار که شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
زند 3-  زند 2- شکوفه بهشاد ش ش  1208 فر 1-نعمت اله بهشاد ش ش 1230 فر
سلطنت گلی ش ش 45 همسر و ال غیر    غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  است .اینک باانجام تشر
یخ نشر  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4006 

دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

به  دادخواست   شرح  به   723 شماره  شناسنامه   دارای   اقاسم  رمضان  عباس 
ده وچنین توضیح  کالسه 485/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 94/8/6 یخ  تار در    12164 شناسنامه  شماره  برهانی  بتول  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2-محمد  رمضان اقاسم ش ش  به : 1-عباس رمضان اقاسم ش ش 723 فر
اقاسم  رمضان  ینت  ز زند4-  فر  1785 ش  ش  اقاسم  رمضان  نیره  زند3-  فر  172
زندو ال غیر غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک  ش ش 51 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر  باانجام تشر

یخ نشر آگهی ظرف  کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4003 دفتر دفتر 

شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

اشرف السادات افضلی اسفیدواجانی دارای  شناسنامه  شماره 54 به شرح دادخواست  به 
ده وچنین توضیح داده که  کالسه 521/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/11/12  وان سید مرتضی افضلی اسفیدواجانی شماره شناسنامه 466  در تار شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-سید  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2- اشرف السادات افضلی اسفیدواجانی  ش ش 54  ابراهیم افضلی ش ش 18029 فر
سادات  راضیه  زند4-  فر  18028 ش  ش  اسفیدواجانی   افضلی  السادات  مرضیه  زند3-   فر

زند5-  عزت بهرامی ش ش 109 همسر و ال غیر افضلی اسفیدواجانی  ش ش 10650 فر
مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر   
یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می  نوبت  در یک  را  مزبور  درخواست 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر  از متوفی نزد اوباشد ازتار

خواهدشد .م الف 4021 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

محمد اسماعیلی دارای  شناسنامه  شماره 6 به شرح دادخواست  به کالسه 570/95 ح 10 
وان صدیقه  ده وچنین توضیح داده که شادر از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د زندگی  و دبدر یخ 94/5/8 اقامتگاه دائمی خو ترکابادی عقدا شماره شناسنامه 1750  در تار
زنداسماعیل   فر اسماعیلی  1-محسن   : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
زند3- سکینه اسماعیلی  زنداسماعیل  ش ش 6 فر زند 2- محمد اسماعیلی فر ش ش 88 فر
زند5-   فر  6 ش  ش  زنداسماعیل   فر اسماعیلی  زند4-طاهره   فر  3 ش  ش  زنداسماعیل   فر

زند حسین  ش ش 1668 شوهر و ال غیر اسماعیل اسماعیلی فر
مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر   
یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می  نوبت  در یک  را  مزبور  درخواست 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر  از متوفی نزد اوباشد ازتار

خواهدشد .م الف 4014 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

از   491 انگوری دارای  شناسنامه  شماره 947 به شرح دادخواست  به کالسه 95/  بهجت 
وان مرتضی  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
زندگی  د  و دبدر اقامتگاه دائمی خو یخ 94/12/23  تار در  کرباسی شماره شناسنامه 1386  
زند  د کرباسی ش ش 1448 فر گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مسعو
زند4- هاجرکرباسی  زند3- زهرا کرباسی ش ش 4880 فر یم  کرباسی ش ش 1393 فر 2- مر
زند6-بهجت انگوری سیچانی  زند5-ایمانه کرباسی ش ش 127984853 فر ش ش 739 فر

ش ش 947 همسر و ال غیر   غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4002 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

سعید آخوند دارای  شناسنامه  شماره 24880 به شرح دادخواست  به کالسه 95/ 538 از این 
وان عبدالرسول  ده وچنین توضیح داده که شادر شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د زندگی  و دبدر یخ 95/1/28 اقامتگاه دائمی خو تکمه چی شماره شناسنامه 13537   در تار
زند 2-  بشری  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-سعید آخوند   24880 فر
زند4-  سعاده آخوند   46082  زند3- ساره آخوند   24879 فر فر آخوند   24878 
 231 آخوند    فاطمه   زند7-  فر  17 آخوند    زهرا   زند6-  فر  29 آخوند    ینب   ز زند5-  فر
یرآخوند   24877 همسر و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته  زند8-  شکر فر

است .
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار

تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4000 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 
شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت 
 /95 کالسه  به  دادخواست   شرح  به   183 شماره  شناسنامه   دارای   دی  محمو رضا  غالم 
وان  شادر که  داده  توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   550
د زندگی  و دبدر یخ 94/11/13 اقامتگاه دائمی خو دی شماره شناسنامه 5   در تار حسن محمو
زند  دی ش ش 303 فر گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمعلی محمو
زند  فر  989 ش  ش  دی  محمو رضا  محمد   -3 زند  فر  183 ش  ش  دی  محمو غالمرضا    -2
زند 6- سلیمه   دی ش ش 1093 فر زند 5- مصومه محمو دی ش ش 1180 فر 4-علیرضا  محمو

زند  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است . دی ش ش 2481 فر محمو
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4010 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

دابه سنابادی دارای  شناسنامه  شماره 2397 به شرح دادخواست  به کالسه 95/ 546  سو
وان حسین  ده وچنین توضیح داده که شادر از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د  و دبدر اقامتگاه دائمی خو یخ 94/6/15  تار بینی شماره شناسنامه 725   در  سنابادی مار
بینی ش ش  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مجید سنابادی مار
بینی ش  زند3-  سجاد سنابادی مار بینی ش ش 1387 فر زند 2-  وحید سنابادی مار 10 فر
دابه  سنابادی  زند5- سو بینی ش ش 860 فر زند4-  سعیده سنابادی مار ش 1180089741 فر
زهرا  زند7-  فر  18389 ش  ش  بینی  مار سنابادی  سمیه  زند6-   فر  2397 ش  ش  بینی  مار
بینی ش ش 29573  زند8-فاطمه سنابادی مار بینی ش ش 1270763681 فر سنابادی مار
همسر دائمی 9- فاطمه  حسینی   ش ش 5  همسر دائمی  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  نداشته است .اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4011 دفتر دفتر شعبه دهم 

مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   1044 شماره  شناسنامه   دارای   گورتانی  مستاجران  سعید 
که  داده  توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   558  /95
اقامتگاه   94/11/24 یخ  تار در     49 شناسنامه  شماره  گورتانی  ران  مستاجر خاور  وان  شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد رضا  و دبدر دائمی خو
زند   فر  1044 ش  ش  گورتانی  مستاجران  سعید   -2 زند   فر  1130 ش  ش  گورتانی  مستاجران 
زند  4- زهره  مستاجران گورتانی ش ش 1192  3- حسین مستاجران گورتانی ش ش 24 فر
زند  6- قاسمعلی  مستاجران گورتانی ش  زند  5-  زهرا مستاجران گورتانی ش ش 7 فر فر

ش 5 همسر و ال غیر   
مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر   
یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می  نوبت  در یک  را  مزبور  درخواست 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر  از متوفی نزد اوباشد ازتار

خواهدشد .م الف 4027 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

جهان مهرابی افوسی دارای  شناسنامه  شماره 8 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده  95/ 547 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/6/22 اقامتگاه  یمی شماره شناسنامه 3137   در تار وان علی کر که شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
یمی ش ش 6210066682  افوسی ش ش 8 همسر 2- حسن کر 1-جهان مهرابی 
مهرابی ش ش  زند 5- جهان  فر  1275329731 یمی ش ش  زند 3- ساجده کر فر
نامبردگان  از  و الغیر  غیر  پدر  افوسی ش ش 1036  یمی  21 مادر 5- عبدالرضاکر
درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق 

مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی  متوفی نزد اوباشد ازتار
صادر خواهدشد .م الف 4028 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان 

اصفهان  
حصر وراثت 

محمد کردسیچانی دارای  شناسنامه  شماره 874 به شرح دادخواست  به کالسه 
توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   425  /95
یخ  تار در     84 شناسنامه  شماره  اورسیچانی  کشت  صاحب  وان  شادر که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   94/10/22
زند 2- احمد کرد سیچانی  منحصر است به : 1-محمد کرد سیچانی ش ش 874 فر
ینت کرد سیچانی  زند4-ز د کرد سیچانی ش ش 371 فر زند3- محمو ش ش 4 فر
یا کرد سیچانی  زند6-  ثر زند5- عفت  کرد سیچانی ش ش 177 فر ش ش 41 فر
نامبردگان  از  غیر  زند  فر  481 ش  ش  سیچانی  کرد  زند7-سهیال   فر  1091 ش  ش 
درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی  متوفی نزد اوباشد ازتار
 صادر خواهدشد .م الف 3960 دفتر دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان

 اصفهان  
حصر وراثت 

به کالسه  به شرح دادخواست   امینی دارای  شناسنامه  شماره 2160  اهلل  رحمت 
توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   504  /95
یخ 93/11/28  وان حسن قلی امینی شماره شناسنامه 93   در تار داده که شادر
منحصر مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی   اقامتگاه 

 است به : 
زند3-  فر  2160 ش  ش  امینی  اله  رحمت    -2 زند  فر  3 ش  ش  امینی  1-عباسقلی 
زند5-  شهین  اله  امینی ش ش 124 فر زند4- حجت  اله  امینی ش ش 81 فر نبی 
طیبه  زند7-   فر  62 ش  ش  هونجانی   امینی  فاطمه  زند6-  فر  59 ش  ش  امینی 
زند  زند8- فردوس  امینی هونجانی  ش ش 32 فر امینی هونجانی  ش ش 144 فر
وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر  غیر   ال  و  همسر   18 ش  ش  ویان  ر خسر شوکت   -9
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری 
نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  اعتراضی دارد  تا هر کسی  نماید  آگهی می  یک نوبت 
صادر  گواهی  اال  داردو  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد 
ستان شهر  دو  شماره  مجتمع  دهم  شعبه  دفتر  دفتر   3977 الف  .م   خواهدشد 

 اصفهان  
حصر وراثت 

یری دارای  شناسنامه  شماره 220 به شرح دادخواست  به کالسه  محمد رضا حر
ده وچنین توضیح داده  95/ 517 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  تار در     117 شناسنامه  شماره  زادگان  جورابچی  الملوک  عزت  وان  شادر که 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   94/10/14
دخت   شهین   -2 زند  فر  220 ش  ش  یری  حر رضا  محمد   -1  : به  است  منحصر 
یری  زند4-  محبوبه حر یری ش ش 1032 فر زند3-  شهال حر یری ش ش 1112 فر حر
ش  یری  حر شراره  زند6-  فر  904 ش  ش  یری  حر وانه  پر زند5-   فر  1268 ش  ش 
زند غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام  ش 4720 فر
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3978 دفتر دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  



ســعید ابوطالــب، ســری دوم مجموعــه مســابقه »رالــی ایرانــی« 
می زنــد.  کلیــد  کشــور  شــمال  در  حســنی  فــرزاد  اجــرای  بــا  را 
گفــت:  ایرانــی«  »رالــی  مســابقه  تهیه کننــده  ابوطالــب،  ســعید 
ایرانــی«  »رالــی  جدیــد  ســری  تــا  شــد  حاصــل  توافقــی  اخیــرا 
بــرای شــبکه ۳ ســیما ســاخته شــود و بــه همیــن منظــور ایــن 
کلیــد می خــورد  کشــور  مجموعــه مســابقه، بــه زودی در شــمال 
در  بــرود.  آنتــن  روی  پاییــز  اوایــل  و  تابســتان  اواخــر  بــرای  تــا 
نهایــی  و  نیمه نهایــی  مقدماتــی،  مرحلــه  ســه  جدیــد  ســری 
کــه در مجمــوع عــاوه بــر هنرمنــدان و افــراد رســانه ای  داریــم 
مــردم عــادی هــم شــرکت خواهنــد کــرد. وی افــزود: مــا چهــار گروه 
متشــکل از هنرمنــدان داریــم و ۱۷ گــروه هــم جوانانــی هســتند کــه 
مخاطــب تلویزیــون محســوب می شــوند. برخــی از ایــن دوســتان 
کــرده بودنــد؛ ولــی بــرای انتخــاب  پیش تــر در ســایت مــا ثبــت نــام 
تــا  کــرد  خواهیــم  منتشــر  فراخوانــی  بــه زودی  شــرکت کنندگان 

کلیــد بزنیــم. کار را  گروه هــا  اوایــل تابســتان بــا تعییــن 
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کــرد: این  ابوطالــب دربــاره زمان بنــدی پخــش ایــن مســابقه بیان 
مســابقه ۹ هفتــه متوالــی در ۵۴ قســمت روی آنتــن خواهــد رفت و 
کــه یادمــان باشــد  هــدف مــا از حضــور جوانــان بــه ایــن دلیــل بــود 
مــردم مخاطبــان اصلــی تلویزیــون هســتند و آن هــا بیشــتر از هــر 
کســی دوســت دارنــد خودشــان را در تلویزیــون ببیننــد. تجربــه ای 
کــه بعــد از تهیــه مســابقه هایی چــون »ســرزمین دانایــی« و »رالــی 

ایرانــی ۱« بــه دســت آوردم، باعــث شــد در ایــن مســابقه از حضــور 
کنــم. ترکیبــی مــردم و هنرمنــدان اســتفاده 

  رأی تاثیرگذار مردم
باالتــر  مــردم و هنرمنــدان در مراحــل  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: »ســرزمین دانایــی« برنامــه ای  رقیــب یکدیگــر می شــوند، 
»رالــی  و  بــود  گاهــی  آ و  علــم  پایه هــای  بــر  و  مــردم  حضــور  بــا 
ایرانــی« بــا حضــور هنرمنــدان بــر هیجــان و ماجراجویــی تمرکــز 
ــای  ــر جذابیت ه ــد ب ــا می توان ــه قطع گون ــن دو  ــق ای ــت. تلفی داش
صحنــه در  داوری  بــر  عــاوه  اینکــه  ضمــن  بیفزایــد؛   مســابقه 
ســهیم  امتیازدهــی  در  نظراتشــان  بــا  می تواننــد  هــم  مــردم 
کــه از تلویزیــون  کســانی  باشــند. ایــن تهیه کننــده توضیــح داد: 

کوهنــوردی  ایــن مســابقه را در بخش هــای مختلــف غواصــی، 
بیرونــی  ناظــر  عنــوان  بــه  می کننــد،  تماشــا  چتربــازی  و  راپــل 
بــه  اســت  ممکــن  شــرکت کننده  کــه  می شــوند  متوجــه  بهتــر 
 دلیــل بدشانســی امتیــازش پاییــن آمــده باشــد؛ بــر ایــن اســاس 
بــر  مدنظرشــان  شــرکت کننده  از  حمایــت  بــا  می تواننــد  آن هــا 

باشــند. تاثیرگــذار  داوری 
   فرزاد حسنی باز هم مجری خواهد بود

هــم  دوم  ســری  در  حســنی  فــرزاد  اینکــه  ذکــر  بــا  ابوطالــب 
کــه  هنرمنــدان  بخــش  در  کــرد:  بیــان  بــود،  خواهــد  مجــری 
در  کــه  همان طــور  شــده،  بســته  قراردادهایشــان  پیش تــر 
ســری اول هــم شــاهد بودیــم تــا اولیــن شــب برگــزاری مســابقه 

را نمی شناســد. در بخــش مردمــی  رقیــب خــود  گروهــی  هیــچ 
نفــر  میلیــون  یــک  حــدود  کــه  اســت  ایــن  مــا  بــرآورد   هــم 
میزبانــی  می توانیــم  را  نفــر   ۱۰۰ فقــط  امــا  کننــد؛  نــام  ثبــت 
عادالنه تــری  انتخــاب  اینکــه  بــرای  داد:  ادامــه  وی  کنیــم. 
پیامکــی  مســابقه  یــک  باشــیم،  داشــته  تعــداد  ایــن  بیــن  از 
بیشــتری  عمومــی  اطاعــات  هرکــس  تــا  کــرد  خواهیــم  برگــزار 
»رالــی  شــرکت کننده  کــرد،  کســب  را  امتیــاز  باالتریــن  و  داشــت 
جغرافیــا  ورزش،  حوزه هــای  در  ســواالت  شــود.   ایرانــی« 
از  پــس  افــراد  و  شــده  طراحــی  گردشــگری  و  زیســت  محیــط 
تــا تســت ورزش  اســتودیو دعــوت می شــوند  بــه  امتیــاز  کســب 

بدهنــد. جســمانی  ســامت  و  خافیــت  روان شناســی 
  انتخاب بازیگران

ح  کنــون انتخــاب بازیگــران طــر ــا  ــا اشــاره بــه اینکــه ت ابوطالــب ب
ســواالت تئــوری و آماده ســازی مراحــل مقدماتــی انجــام شــده 
کــرد: فراخــوان مردمــی از اواخــر اردیبهشــت منتشــر  اســت، اظهــار 
و  شــده  ســاخته  تلویزیونــی  پخــش  بــرای  هــم  تیــزر  می شــود. 
کنیــم. ایــن  قــرار اســت مســابقه ای در ابعــاد بــزرگ ملــی برگــزار 
ــام  ــات مق ــه فرمایش ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــان  ــان بی ــده در پای تهیه کنن
کیــد داشــتند  کــه دربــاره برنامه ســازی جوانــان تا معظــم رهبــری 
ــازیم  ــه ای بس ــان برنام ــتفاده از تجربیاتم ــا اس ــم ب کردی ــعی  ــا س م
کــه هــم جــذاب باشــد و هــم آموزه هــای اخاقــی و علمــی را مــورد 
کیــد قــرار دهــد. امیدواریــم بــا همــکاری مســئوالن و  توجــه و تا

دوســتان، اهدافمــان را بــه بهتریــن شــکل تحقــق بخشــیم.

مردمباهنرمندانرقابتمیکنند

سریدوممسابقه»رالیایرانی«بهزودیآغازمیشود

مســعود ده نمکــی از موفقیت آمیــز بــودن عمــل پیونــد 
که ایــن روزها  کارگردان  کبــر عبــدی خبــر داد. ایــن  کلیــه ا
گفت وگــو بــا  »رســوایی 2« را بــر پــرده ســینماها دارد در 
را  پیشکســوت  بازیگــر  ایــن  کلیــه  پیونــد  عمــل  ایســنا 
گفــت: روز سه شــنبه عمــل انجــام  موفقیت آمیــز خوانــد و 

کــه مــن اطــاع دارم، بایــد  شــد و تــا آنجایــی 
کبــر  ا باشــند.  مــاه در قرنطینــه  مــدت 2  بــه 
کلیــوی  کــه مدتــی اســت از بیمــاری  عبــدی 
بــرای  گذشــته  روز  چنــد  از  می بــرد،  رنــج 
انجــام عمــل پیونــد در بیمارســتان بســتری 
ــا بــازی  کنــون فیلــم »رســوایی 2« ب شــد. هم ا
کبــر  ا اســت.  کــران  ا حــال  در  عبــدی  کبــر  ا

عبــدی 4 شــهریور ســال 1339 از پــدر و مــادری اردبیلــی 
در تهــران محلــه نازی آبــاد بــه دنیــا آمــد. وی پــس از 
دریافــت مــدرک دیپلــم از ســال 1358 بــا نمایش هــای 
کــرد و ســپس در  آماتــوری، فعالیــت هنــری اش را آغــاز 

ســال 1362 بــه تلویزیــون رفــت و در مجموعــه محلــه 
مدرســه ام  بــازم  و   )1363 مؤدبیــان  )داریــوش  بروبیــا 
دیــر شــد )1365(، خــود را بــه عنــوان بازیگــری مســتعد 
و خــاق شناســاند. عبــدی بــا »جنجــال بــزرگ«، خــود 
شناســاند.  کمیــک  نقش هــای  بازیگــر  عنــوان  بــه  را 
تولیــد  از  پــس  ســال  بــزرگ 6  جنجــال 
بــه نمایــش عمومــی درآمــد و عبــدی در 
کــه  »مــردی  فیلم هــای  در  فاصلــه  آن 
»گرانــد  »اجاره نشــین ها«،  مــوش شــد« 
کــه  کــرد  ســینما« و »ای ایــران« بــازی 
کمــدی  نقــش او در همــه ایــن فیلم هــا 
نشــین ها«،  »اجــاره  در  عبــدی  بــود. 
»ای ایــران«، »مــادر« و »دلشــدگان« )علــی حاتمــی( و 
»هنرپیشــه« قابلیت هــای خــود را در ایفــای نقش هــای 
کــرد. نقــش مانــدگار او در فیلــم »مــادر«  ع اثبــات  متنــو

ک نخواهــد شــد. هرگــز از یادهــا پــا

مسعوددهنمکی:
کبرعبدیموفقتآمیزبودهاست کلیها عملپیوند

نســخه نهایــی فیلــم »فروشــنده« جدیدتریــن ســاخته  اصغــر 
اخیــر  روزهــای  در  شــد.  آمــاده  اردیبهشــت ماه   16 فرهــادی 
گــذاری و میکــس ایــن فیلــم در اســتودیو »مــون«  مراحــل صدا
ک و رضــا نریمــی زاده در حــال انجــام  ــا توســط محمدرضــا دلپ
گــزارش روابــط  و نســخه نهایــی آن، آمــاده شــده اســت. بــه 

پخش کننــده  »فروشــنده«،  فیلــم  عمومــی 
»ممنتــو«  کمپانــی  فیلــم،  ایــن  جهانــی 
انگلیســی  عنــوان  بــا  را  فیلــم  ایــن  کــه   اســت 
عنــوان  می کنــد.  کــران  ا  The Salesman
اخیــرا  آنکــه  دلیــل  بــه  فیلــم  ایــن  فرانســوی 
فیلمــی بــه نــام »فروشــنده« در فرانســه ســاخته 
)LE VENDEUR شــده اســت )بــا عنــوان فرانســوی

LE CLIENT خواهد بود. 

عمومــی  کــران  ا بــه  فرانســه  در  نوامبــر  مــاه  »فروشــنده«، 
کــه فیلــم  گــزارش، پیــش بینــی می شــود  درمی آیــد. بنــا بــر ایــن 

کــران شــود.  اواخــر تابســتان در ایــران ا
و  نشــده  انتخــاب  هنــوز  فیلــم  ایــن  ایرانــی  پخش کننــده 
کراتــی بــرای انتخــاب پخــش کننــده در حــال انجــام اســت.  مذا

»فروشــنده« هفتمیــن فیلــم بلنــد اصغــر فرهــادی اســت. ایــن 
کــن  فیلــم بــرای نمایــش در بخــش مســابقه جشــنواره فیلــم 
۲۰۱۶ انتخــاب شــده اســت. فروشــنده، روایتگــر داســتان زوج 
کــه در حــال اجــرای نمایشــنامه مــرگ فروشــنده  جوانــی اســت 
بــه  مــکان  نقــل  از  پــس  آن هــا  رابطــه  هســتند.  میلــر  آرتــور 
کــه پیش تــر زنــی بــه نــام آهــو در آن  خانــه ای 
کشــیده می شــود.  کن بــوده، بــه خشــونت  ســا
کــه قــرار بــود پــروژه جدیــد خــود  اصغــر فرهــادی 
کلیــد بزنــد و تــا شــروع پیش تولیــد  را در اســپانیا 
بــه  تصمیــم  دارد،  یک ســاله  زمانــی  فیلــم 

گرفــت.  ســاخت فیلــم فروشــنده در ایــران 
را در ۱۸  ایــن فیلــم  فرهــادی پروانــه ســاخت 
ســینمایی  ســازمان  ســوی  از   ۱۳۹۴ مهرمــاه 
کــرد. نــام قبلــی ایــن فیلــم برســد بــه دســت آهــو بــود  دریافــت 
کــه نــام »فروشــنده« تناســب بیشــتری بــا  کــه بــه ایــن علــت 
داســتان نهایــی فیلــم داشــت، تغییــر یافــت. فیلمبــرداری فیلم 
کارگردانــی اصغــر فرهــادی در ۷ اســفند 94 بــه  فروشــنده بــه 

پایــان رســید.

حرفونقل
کــرد  کیــد  گران تا - منوچهــر محمــدی خطــاب بــه ســینما
برخــاف  حقیقــی  شــخصیت های  مقــام  در  افــراد  کــه 
ســال های قبــل تــا آخــر خــرداد مهلــت دارنــد اظهارنامــه 

کننــد. مالیاتــی خــود را پــر 
کارگــردان ســینما ایــن روزهــا مشــغول  - فــرزاد مؤتمــن، 
دارد  قصــد  و  اســت  شــب«  »سراســر  فیلمنامــه  نــگارش 
ببــرد.  دوربیــن  جلــوی  را  فیلــم  ایــن  امســال  تابســتان 
را  ســحر  کــی  بــار  »آخریــن  نیــز  مؤتمــن  فیلــم  آخریــن 
کــه در ســی و چهارمیــن جشــنواره  ــام داشــت  دیــدی؟« ن

فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــد.
- نمایشــنامه »بــه مناســبت ورود اشــکان« نوشــته پوریــا 
از  حمایــت  در  شــاه علی  شــادی  کارگردانــی  و  کاونــد  کا
بــاران  تماشــاخانه  در  ایــران  اوتیســم  خیریــه  انجمــن 

می شــود. خوانــش 
فعــال  و  اســکار  برنــده  بازیگــر  دی کاپریــو،  لئونــاردو   -
وضعیــت  از  گرامش  اینســتا پســت  در  زیســت  محیــط 
کــرد. او نوشــته اســت: فقــط  دریاچــه ارومیــه ابــراز نگرانــی 
یــک لنگــرگاه مخروبــه از دریاچــه خشک شــده ارومیــه 
ــه  ــن دریاچ ــت. ای ــده اس ــران باقی مان ــی ای ــمال غرب در ش
زمانــی بزرگ تریــن دریاچــه نمکــی خاورمیانــه محســوب 
ــده و  می شــد، امــا حــاال تنهــا ۵ درصــد از آب آن باقــی مان
آب خــود را در دو دهــه اخیــر بــر اثــر تغییــرات آب و هوایــی 

کاهــش بارندگــی از دســت داده اســت. ســاختن ســد و 
خ پورمیامیــن، نوازنــده سرشــناس  - پیکــر زنده یــاد شــاهر
اردیبهشــت ماه  شــانزدهم  پنجشــنبه  پــاپ،  موســیقی 
بــدون حضــور مســئوالن وزارت ارشــاد و خانــه موســیقی از 
تــاالر وحــدت تهــران بــه ســمت قطعــه هنرمنــدان بهشــت 

زهــرا تشــییع شــد.
ــانه  ــش »افس ــای نمای ــس از تماش ــینی پ ــز پورحس - پروی
بــود؛ اصــا نفهیمدیــم  کار خیلــی زیبایــی  گفــت:  ببــر« 
کــی تمــام شــد. هدایــت هاشــمی، هنرپیشــه فــوق العــاده 
خاقــی اســت و از متنــی بســیار ســاده نمایــش جذابــی 

ســاخته اســت.
زمینــه  در  تلویزیــون،  تهیه کننــده  مفیــد،  بهــروز   -
بــر  کیــد  تا بــا  صداوســیما  ســازمان  در  مالــی  مشــکات 
کنیم  اینکــه در شــرایط فعلــی بایــد بــه صداوســیما کمــک 

تولیــد  عرصــه  در  تلویزیــون  ضعف هــای  بعضــی  بــه 
کــه هرچــه  کــرد  اشــاره و در عیــن حــال اظهــار امیــدواری 

کارهــا بهبــود یابــد. کیفــی  زودتــر افــت 
- جــودی فاســتر، بازیگــر سرشــناس جهــان بــا ۵۰ ســال 
صاحــب  هالیــوود  مشــاهیر  پیــاده روی  در  کار  ســابقه 

ســتاره شــد.

سخن روز

95،سالبازیگراندوفیلمی
کــران فیلم هــای »خنده هــای آتوســا« و »اژدهــا وارد  بــا ا
می شــود«، امیــر جدیــدی بــا حضــور در آن هــا همزمــان 
کــه چنــدی پیــش  دو فیلــم روی پــرده دارد. ایــن بازیگــر 
کــران داشــت، فعالیــت  هــم »پایــان خدمــت« را در حــال ا
و  کــرده  آغــاز  »آفریقــا«  بــا   89 ســال  از  را  بازیگــری اش 
کــران دارد. محمدرضــا فروتــن   فیلــم »مــن« را نیــز آمــاده ا
ــتند  ــی هس ــر بازیگران ــی دیگ ــان بازغ ــری و پژم کوث ــاران  ب

ــد.  ــم حضــور دارن ــه در ایــن دو فیل ک
و  شــد  کــران  ا شــب«  »شــیفت  گذشــته  ســال  فروتــن  از 
برخــی  در  را  بی نــام«  »کوچــه  همچنــان  هــم  کوثــری 
ســینماها روی پــرده دارد. بازغــی هــم »بارکــد« را آمــاده 
کــه طــی روزهــای آینــده بــر روی پــرده می رود.  کــران دارد  ا
گــروه هنــر و تجربــه ســاعد ســهیلی  کــران »پــات« در  بــا ا
کــران دارد نیــز دو  کیلــو آلبالــو« را در حــال ا کــه »پنجــاه 
صمــدی  آزاده  دارد.  نمایــش  حــال  در  همزمــان  فیلــم 
 دیگــر بازیگــر ایــن فیلــم هــم »گاهــی« را در هنــر و تجربــه 

دارد.

»ویال«هنوزباکارگردان
قراردادنبستهاست

مهــران مهــام، تهیه کننــده مجموعــه تلویزیونــی »ویــا« 
کــه بعــد از پاســخ مرکــز امــور نمایشــی بــه ســه  کــرد  اعــام 
بــه  نیک نــژاد  بــرزو  بــا  شــده،  بازنویســی  اول  قســمت 

می بندیــم. قــرارداد  کارگــردان  عنــوان 
گذشــته بنــا داشــت ســریال »ویــا«  کــه ســال   مهــران مهــام 
بــا انصــراف  کلیــد بزنــد و  نــوروز ۹۵  بــرای پخــش در  را 
کارگــردان  ســیامک انصــاری و درگیــری مرضیــه برومنــد 
گفــت: تقریبــا همــه چیــز  افتــاد،  بــه تعویــق  پــروژه اش 
ــا  ــه ب ک ــی  کرات ــه مذا ــا ب ــی بن ــت؛ ول ــاده اس ــد آم ــرای تولی ب
مجموعــه  ایــن  شــد  قــرار  داشــتیم  ســیفی آزاد  رحمــان 
اوِل  قســمت   ۳ کنــون  تا افــزود:  وی  شــود.  بازنویســی 
ــار  ــور را در اختی کاظمی پ بازنویســی شــده توســط علیرضــا 
مرکــز امــور نمایشــی ســیما قــرار دادیــم تــا در صــورت تاییــد 
ــم. ایــن فیلمنامــه ابتــدا  ــرارداد ببندی ــژاد ق ــرزو نیک ن ــا ب ب
گســترش فیلمنامه نویســی بررســی شــد، امــا در  در مرکــز 
حــال حاضــر زیــر نظــر رحمــان ســیفی آزاد در مرکــز امــور 

سیماســت.  نمایشــی 
مهــام دربــاره زمــان تولیــد و پخــش این مجموعــه توضیح 
دیده ایــم  را  الزم  تــدارکات  پــروژه،  آغــاز  بــرای  مــا  داد: 
هــم  بازیگــران  دربــاره حضــور  کارگــردان  بــا  بــه زودی  و 
کلیــد می خــورد،  کار بــه زودی  گرچــه  کــره می کنیــم؛ ا مذا
امــا ترجیــح مــن ایــن اســت بــا توجــه بــه مضمــون قصــه و 
ــا  ــوروز ۹۶ باشــد ت کــه داریــم، پخشــمان ن لوکیشــن هایی 

کاری دور از شــتابزدگی ارایــه دهیــم. ســر فرصــت 

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر شنبه  18  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 147عمل پیوند کلیه اکبر عبدی ... ســـــال دوم       ݡسݒ

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   839 شناسنامه  طالخونچه  یاوری  یم  مر خانم 
ده وچنین توضیح داده که  507/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1395/1/12  وان پری دخت مستوفی صدری شماره شناسنامه 154 در تار شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
وانه یاوری طالخونچه ش ش 3144  زند 2- پر به : 1-محبوبه یاوری ش ش 1330 فر
زند و الغیر  غیر از نامبردگان فوق  یم  یاوری طالخونچه  ش ش 839 فر زند3-مر فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را  وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهد  اوباشد ازتار

شد .
م الف 4072 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
ینب پور هاشم شمس کارشناسنامه 1413 به شرح دادخواست  به کالسه  خانم ز
توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   471/95
 94/12/4 یخ  تار در   1 شناسنامه  شماره  امینی   عباسعلی  وان  شادر که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه 
امینی  فرناز   -2 همسر   1413 ش  ش  کار  شمس  هاشم  پور  ینت  1-ز  : به  است 
زند4-  فر  22239 ش  ش  آزادانی  امینی  فرهاد   -3 زند  فر  1272718352 ش  ش 
وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر  الغیر   و  زند  فر  5749 ش  ش  آزادانی  امینی  جواد 
را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری 
متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در 
گواهی  اال  داردو  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد  نزد 
ستان شهر  دو  شماره  مجتمع  دهم  شعبه  دفتر   4074 الف  .م  خواهدشد   صادر 

 اصفهان  
حصر وراثت

دادخواست   شرح  به   409 شماره  شناسنامه   دارای  خراسانی  رضا  محمد  آقای 
وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   578/95 کالسه  به 
یخ  تار در   958 شناسنامه  شماره  جونی  عابدی  زهرا  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و دبدر 1395/1/13 اقامتگاه دائمی خو
وز خراسانی  زند2- بهر منحصر است به : 1-محمد رضا خراسانی ش ش 409 فر
زند4-  فر  3522 ش  ش  خراسانی  فردوان  یم  مر زند3-  فر  1271172623 ش  ش 
دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر  الغیر  و  مادر   15 ش  ش  دتی  جو فاطمه 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  نداشته است .اینک باانجام تشر
اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی 
خواهد صادر  گواهی  اال  داردو  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ   ازتار

شد .
م الف 4033 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
خانم بتول افتخاری جوزدانی دارای شناسنامه  شماره 1324 به شرح دادخواست  
وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   564/95 کالسه  به 
یخ  تار در   983 شناسنامه  فرشماره  معتمدی  مهدی  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   1395/1/10
یا  معتمدی فرش  زند 2-ثر منحصر است به : 1-سهیال معتمدی فرش ش 16372 فر

زند و الغیر زند 3-  بتول افتخاری جوزدانی  ش ش 1324 فر ش 1270390864 فر
یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر   
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار

داردو اال گواهی صادر خواهدشد .
ستان شهر  دو  شماره  مجتمع  دهم  شعبه  دفتر   4034 الف   م 

 اصفهان  

حصر وراثت
شرح  به   1095 شماره  شناسنامه   دارای  کرچگانی  صوتی  محمدحقانی  آقای 
ده  دادخواست  به کالسه 448/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
وان منیژه منوچهر کرچگانی شماره شناسنامه 821  وچنین توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن  و دبدر یخ 1394/9/25 اقامتگاه دائمی خو در تار
زند 2-  مرحوم منحصر است به : 1- منوچهر حقانی صوتی کرچگانی  ش ش 930 فر
زند متوفی 3- مهین حقانی صوتی  محمد حقانی صوتی کرچگانی  ش ش 1095 فر
ش  ش  کرچگانی   صوتی  حقانی  شهین  متوفی4-  زند  فر  1124 ش  ش  کرچگانی  
زند متوفی6- زند متوفی5- شهال حقانی صوتی کرچگانی  ش ش 448 فر 861 فر

وین حقانی صوتی  زند متوفی7- پر مهرانگیز حقانی صوتی کرچگانی  ش ش 11 فر
ین  حقانی صوتی کرچگانی  ش ش  زند متوفی8-نسر فر کرچگانی  ش ش 255 
زند متوفی غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام  142 فر
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
دهم  شعبه  دفتر   4035 الف  .م  خواهدشد  صادر  گواهی  اال  داردو  تقدیم  شورا  به 

مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   106 شماره  شناسنامه   دارای  باقری  یم  مر خانم 
ده وچنین توضیح داده  587/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/11/24  وان ایران اسامی اصفهانی شماره شناسنامه 1800 در تار که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
 1141 ش  ش  باقری  محمدرضا    -2 زند  فر  41304 ش  ش  باقری  علیرضا   -1  : به 
زند5- فر  279 ش  ش  باقری  فاطمه  زند4-  فر  106 ش  ش  باقری  یم  مر زند3-  فر
زند6- حسین باقری ش ش 133 همسر و ال غیر  غیر  آمنه  باقری ش ش 537 فر
یفات مقدماتی  باانجام تشر .اینک  نداشته است  وارث دیگری  نامبردگان فوق  از 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4036 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت

وانه  عبدیان  دارای شناسنامه  شماره 110 به شرح دادخواست  به کالسه  خانم پر
ده وچنین توضیح داده  588/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/7/24 یخ  تار در   2300 شناسنامه  شماره  عبدیان  قدمعلی  وان  شادر که 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه 
زند   است به : 1- بیگم رنجبر ش ش 82  همسر 2- عزت عبدیان ش ش8139 فر
 -5 زند    فر  429 ش  ش  عبدیان  4-پری   زند    فر  2 ش  ش  عبدیان  3-فرخنده  
وانه   زند   7- پر ینت عبدیان ش ش 314 فر زند   6- ز علیرضا عبدیان ش ش 306 فر

زند    غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است . عبدیان ش ش 110 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4037 دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت

وشانی  دارای شناسنامه  شماره 59151 به شرح دادخواست    آقای اصغرغالمی فر
وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   556/95 کالسه  به 
وشانی شماره شناسنامه 7843 در  وان محمدعلی غالمی فر توضیح داده که شادر
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   1394/10/20 یخ  تار
زند 2-  اکبر غالمی  مرحوم منحصر است به : 1- مرتضی غالمی ش ش 59149  فر
زند4-  وشانی  ش ش 59151  فر زند3- اصغر غالمی فر وشانی  ش ش 59150  فر فر
زند  زند 5- نفیسه غالمی ش ش 52117  فر وشانی  ش ش 1116  فر فاطمه غالمی فر
6-  عفت جعفری ش ش 67 همسر و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 

یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  نداشته است .اینک باانجام تشر
اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4012 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

شرح  به   14 شماره  شناسنامه   دارای  آبادی  عاشق  حسینی  محمد  سید  آقای 
ده  دادخواست  به کالسه 473/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
شماره  آبادی   عاشق  حسینی  سیدابوالفضل  وان  شادر که  داده  توضیح  وچنین 
د زندگی گفته ورثه  و دبدر یخ 1394/4/14 اقامتگاه دائمی خو شناسنامه 14 در تار
عاشق  حسینی  السادات  نصرت   -1  : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
زند  3-   آبادی ش ش 54  همسر 2- سید محمد حسینی عاشق آبادی ش ش 14  فر
زند4- سید عباس حسینی عاشق  سید علی حسینی عاشق آبادی ش ش 87  فر
زند6-   آبادی ش ش 103  فر زند5- زهرا حسینی عاشق  آبادی ش ش 11593  فر
فوق  نامبردگان  از  غیر  زند  فر   134 ش  ش  آبادی  عاشق  حسینی  فخرالسادادت 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را  وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر  نزد اوباشد ازتار

خواهدشد .م الف 4007 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

به   803 شماره  شناسنامه   دارای  صفا  پور  ده  مسعو وکالت  با  ناهید  حسن  آقای 
شرح دادخواست  به کالسه 483/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
وان فردوس زاهدی   شماره شناسنامه 20912  ده وچنین توضیح داده که شادر نمو
الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  د  و دبدر اقامتگاه دائمی خو یخ 1394/8/23  تار در 
از  زند و ال غیر  غیر  آن مرحوم منحصر است به : 1- حسن ناهید ش ش 803 فر
مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4005 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

شرح  به   865 شماره  شناسنامه   دارای  کوهانستانی    خیرخواه  زهرا  خانم 
ده  دادخواست  به کالسه 500/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
وان حسین مهر علیان گورتانی شماره شناسنامه 26  وچنین توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن  و دبدر یخ 1394/11/3 اقامتگاه دائمی خو در تار
مرحوم منحصر است به : 1- زهرا خیر خواه کوهانستانی ش ش 865 همسر 2- 
زند4-  زانه  مهر علیان ش ش 21336 فر زند 3- فر راضیه مهر علیان ش ش 24 فر
زند غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته  حمید  مهر علیان ش ش 344 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  است .اینک باانجام تشر
یخ نشر  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3976 

دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت 
آقای غالم لچینانی دارای شناسنامه  شماره 829 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده  536/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/12/24 یخ  تار در   1449 شناسنامه  شماره  لچینانی  وز  بهر وان  شادر که 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه 
است به : 1-بی بی طال گشول ش ش 16 مادر 2- غالم لچنیانی ش ش 829 پدر 
ش  ش  لچنیانی  شقایق    -4 زند   فر  1275268765 ش  ش  لچنیانی  یحانه   3-ر
زند  و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است  1274070473 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  .اینک باانجام تشر

یخ نشر آگهی  ازتار اوباشد  از متوفی نزد  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3994 دفتر 

شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   328 شماره  شناسنامه   دارای  هوائی  منصور 
ده وچنین توضیح داده  502/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/12/1 اقامتگاه  وان خدیجه ملت شماره شناسنامه 305 در تار که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-  و دبدر دائمی خو
زند3- زهرا هوائی ش  زند 2- زهره هوائی ش ش 97 فر منصور هوائی ش ش 328 فر
زند و ال غیر غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک  ش 3357 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر  باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3973 دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

یم متقی دارای شناسنامه  شماره 1286962064 به شرح دادخواست  به کالسه  مر
ده وچنین توضیح داده  535/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
اقامتگاه  یخ 1394/12/1  تار فقیهی شماره شناسنامه 305 در  وان سعید  که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-  و دبدر دائمی خو
یم  متقی  ش ش 1286962064 همسر 2- صغری سینی ساز شهشهانی ش ش  مر
37 مادر 3- محمدباقر فقیهی حبیب آبادی ش ش 86 پدر 4- حدیث فقیهی ش 
زند و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است  ش 1275012086 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  .اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی  ازتار اوباشد  از متوفی نزد  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3997 دفتر 

شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

معصومه خاکساری دارای شناسنامه  شماره 8535 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده  95/ 419 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 94/11/8 یخ  تار در     104 بشناسنامه  جونقانی  عسگری  غالمعباس  وان  شادر که 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2-  امیر عسگری جونقانی ش  به : 1-امیر علی عسگری جونقانی ش ش 446 فر
زند4- زهرا عسگری  زند3- سعید عسگری جونقانی ش ش 4681 فر ش 2586 فر
 8535 ش  ش  خاکساری  مصومه  زند5-   فر  1271572168 ش  ش  جونقانی 
همسر و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
 به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3985شعبه دهم حقوقی

 اصفهان  
حصروراثت

دادخواست  شرح  به   227 شماره  شناسنامه  دارای  امامی   غالمحسین  آقای 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   532/95 کالسه  به 
یخ  تار در   1771 بشناسنامه  امامی  رضا  محمد  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/10/18
زند   امامی 679 فر اکبر  زند  2-  امامی کوپائی 1085 فر منحصر است به 1- اصغر 
زند  5- فاطمه  زند   4- فخری امامی کوپائی 1169 فر 3- غالمحسین امامی 227 فر
درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر   زند  فر  1477 کوپائی  امامی 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3986/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل 

اختالف استان اصفهان

گذاریومیکس باپایانصدا
نسخهنهاییفیلمجدیداصغرفرهادیآمادهشد



در حاشیه ورزش
ــرای شــناخت ســی  ــال ب ــات فدراســیون فوتب - انتخاب
صبــح  اســت  قــرار  شــرایطی  در  رییــس  چهارمیــن  و 
کــه هنــوز ابهامــات زیــادی  امــروز شــنبه برگــزار شــود 
کــه مهم تریــن آن  دربــاره ایــن انتخابــات باقــی مانــده 

انتخــاب نشــدن رییــس اســت!
ورزشــکاران  ســامت  پرونــده  تشــکیل  مســئول   -
پرونــده  شــدن  بســته  از  المپیــک  بــه  اعزامــی 
ریــو در روز دوشــنبه 20  بــه  اعزامــی  کاروان  ســامت 

داد. خبــر  اردیبهشــت ماه 
کــه  - رونالــدو، ســتاره ســابق تیــم ملــی برزیــل می گویــد 
بــازی مارکــوس راشــفورد شــباهت زیــادی بــه بــازی او 
کــه ایــن بازیکــن جــوان روزی بــه  دارد و مطمئــن اســت 
یکــی از بهترین هــا تبدیــل خواهــد شــد. او همچنیــن 
کــرد رونــی قطعــا در یــورو بــه میــدان خواهــد  عنــوان 

رفــت.
ایــران  فوتبــال  المللــی  بیــن  داور  فغانــی،  علیرضــا   -
چقــدر  ایــران  فوتبــال  ســطح  ببینیــم  بایــد  می گویــد 
اســت و بعــد دربــاره تفــاوت داور ایــران و اروپــا صحبــت 

کنیــم.
کاســیاس در تیــم  ــی اســت شــایعه حضــور ایکــر  - مدت
میامــی دیویــد بــکام در فصــل آینــده شــنیده می شــود. 
گفــت: واضــح اســت  بــاره  ایــن  دروازه بــان پورتــو در 
پورتــو  در  بــودن  از  رفــت.  نخواهــم  میامــی  بــه  کــه 

خشــنودم.
کــرد چمبرلیــن بــه  کیــد  - ونگــر، ســرمربی آرســنال تا
را  تیمــش  نمی توانــد  تــا 8 هفتــه  دلیــل مصدومیــت 
کنــد و بــه ایــن ترتیــب شــانس حضــور در یــورو  همراهــی 

2016 را از دســت داد.
بــر  می توانــد  ورزش  می گوینــد:  دانشــمندان   -
تاثیرگــذار    MS بیمــاری  از  ناشــی  عایــم  کاهــش 
ــی انجــام  ــا ورزش هــای آب ــوگا ی ــه ی ک ــی  باشــد. بیماران
و  افســردگی  خســتگی،  احســاس  کمتــر  می دهنــد، 

کــرد. خواهنــد  پوســت  ســوزش 
- مهاجــری، ســرمربی تیــم فوتبــال پدیــده خراســان 
ــن، در  ــگاه ثام ــه در ورزش ک ــداری  ــن دی ــت: در آخری گف
لیــگ پانزدهــم برگــزار می کنیــم، امیــدوارم هــواداران 
رقــم  را  زیبــا  یــک اختتامیــه  تــا  بیاینــد   بــه ورزشــگاه 

بزنیم.
گفــت: برنامه هــا  کمیتــه هندبــال ســاحلی  - رییــس 
بــرای  نوجوانــان  آماده ســازی  جهــت  اردوهایــی  و 
حضــور در مســابقات هندبــال ســاحلی تایلنــد خواهیــم 

داشــت.
بســکتبال  تیــم  ملی پــوش  یوســف وند،  محمــد   -
ــرش  ــکوی پ ــن س ــرای م ــا ب ــپ ایتالی کم ــت:  گف ــران  ای

کنــم. اســتفاده  آن  از  می خواهــم  و  اســت 

همگام با ورزش

که دوباره سوشا   لباس عجیبی 
کرد را سوژه 

وجــود  بــا  پرســپولیس  باشــگاه  فرهنگــی  بخــش 
ایــن  همچنــان  تیمــش  دروازه بــان  هنجارشــکنی های 
بــا  باشــگاه حرفــه ای  یــک  تفــاوت  تــا  نمی بینــد  را  مــوارد 
باشــگاه های غیرحرفــه ای را نشــان دهــد. سوشــا مکانــی 
باشــگاه  تمریــن  محــل  در  عجیــب  لباســی  و  چهــره  بــا 
کــه صــرف نظــر از بحــث فرهنــگ  پرســپولیس ظاهــر شــد 
بســیار  هــم  حرفــه ای  و  ســنی  لحــاظ  بــه  ایــران  جامعــه 
ــا نقاشــی یــک شــخصیت  غیرقابــل قبــول بــود. تی شــرتی ب
کتانــی بــا رنــگ جیــغ! ایــن  کوتــاه و زرد و  کارتونــی و شــلواری 
ــن برخــی بچه هــای دوســاله در  ــر ت ــوع لباس هــا را شــاید ب ن
ایــران بتــوان دیــد، امــا بــر تــن یــک بازیکــن بزرگســال فوتبــال 
در یــک باشــگاه مهــم و بیــن المللــی هرگــز چنیــن لباســی 
دیــده نشــده اســت. بــرای باشــگاه هایی مثــل بایــرن مونیــخ 
و منچســتر یونایتــد و ... حتــی محــل رفــت و آمــد بازیکنــان 
هــم مهــم اســت و آن هــا حــق ندارنــد در محله هــای بدنــام 
شــهر، دیــده شــوند، چــه برســد بــه اینکــه چنیــن لباس هایــی 

کننــد و بــه محــل تمریــن تیــم خــود بیاینــد. را برتــن 

 روند درمانی 
یزدانی امیدوارکننده است

کشــتی آزاد در آســتانه دور جدیــد  مدیــر فنــی تیم هــای ملــی 
گفــت: مراحــل درمانــی و آماده ســازی  تمرینــات ملی پوشــان 
رضــا یزدانــی بــا پیشــرفت و نتایــج خوبــی همــراه اســت. 
ــان اینکــه آزادکاران اردونشــین از روز  ــا بی ــا رضایــی ب علیرض
گشــت، اظهــار  کشــتی بــاز خواهنــد  یکشــنبه آینــده بــه خانــه 
داشــت: اردوی قبلــی آماده ســازی آزادکاران روز سه شــنبه بــا 
برگــزاری تمرینــات ایســتگاهی به پایــان رســید و آزادکاران در 
ــا المپیــک 2016 ریــو، بایــد  ــد آماده ســازی خــود ت ادامــه رون
کشــتی  از روز یکشــنبه 1۹ اردیبهشــت بــا حضــور در خانــه 
کننــد؛ ضمــن  تهــران، دور جدیــدی از تمرینــات خــود را آغــاز 
کــه  اینکــه اردوی مذکــور بــه مــدت 12 روز برپــا خواهــد شــد 
تمرینــات ویــژه ای در ایــن مرحلــه پیگیــری می شــود. وی 
کــرد:  ــا اشــاره بــه وضعیــت رضــا یزدانــی تصریــح  در ادامــه ب
خوشــبختانه یزدانــی بــا توجــه بــه انگیــزه و روحیــه مطلــوب 
پیشــرفت  و  ســرعت  بــا  را  درمانــی  رونــد  خــود  همیشــگی 
خوبــی پشــت ســر می گــذارد و مدتــی اســت تمرینــات باالتنــه 
و ســنگین تری نســبت بــه روزهــای ابتدایــی مصدومیــت 
برگــزاری  بــه  خاتمــه  در  رضایــی  اســت.  کــرده  آغــاز  را 
رقابت هــای جــام جهانــی کشــتی فرنگــی اشــاره کــرد و گفت: 
اقدامــات الزم بــرای میزبانــی هــر چــه باشــکوه تر ایــن رویــداد 
بیــن المللــی در حــال انجــام اســت و مــا اواخــر اردیبهشــت ماه 

ــود. ــر جهــان خواهیــم ب ــان تیم هــای برت در شــیراز میزب

کوتاه از ورزش

کامــی برای زردپوشــان    فصــل سرشــار از نا
سرویس  ورزش

اصغر قلندری
ســپاهان، در لیــگ برتــر و لیگ قهرمانان 
االتحــاد  تیــم  برابــر  تحقیرآمیــز  شکســت  بــا   آســیا، 
عربســتان بــه پایــان رســید و ســپاهان ســرافکنده بــا جــام 

قهرمانان آسیا وداع کرد.
گــر واقع بیــن و منطــق را پذیــرا باشــیم، بایــد بــه صراحــت  ا
کــه بــا قهرمانــی  ک ســپاهانی  بگوییــم قصــه تلــخ و دردنــا
مضاعفــی  محبوبیــت  از  پیــش  ســال  مســابقات  در 
کــه بــه عــزل  گردیــده بــود، از روزی شــروع شــد  برخــوردار 
کــردن ســرمربی خــوب  برکنــار  و  و نصــب مدیــر عامــل 
کــرد؛ ایــن موضــوع بــه هیــچ عنــوان قابــل  خــود اقــدام 
کردیــم دچــار  کــه مشــاهده  نبــود و همان گونــه  هضــم 
کار  کــه امــروز  ــا جایــی  تنــش وحاشــیه های فــراوان شــد ت
کــه پــس از پنــج شکســت پی درپــی  بــه جایــی رســیده 
گروهــی لیــگ  بــه عنــوان ضعیف تریــن تیــم در مرحلــه 
رکــورد  ثبــت  بــا  و  می شــود  شــناخته  آســیا  قهرمانــان 
آســیایی  رقابت هــای  ادامــه  از  ک  ودردنــا باورنکردنــی 
خداحافظــی  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  بــا  و  بازمی مانــد 

. می کنــد
  سرنوشت تلخ

کارنامــه ای  کــه در ســال های نه چنــدان دور بــا  ســپاهانی 

ــر و  ــر پنــج دوره قهرمانــی در لیــگ برت درخشــان، عــاوه ب
جــام حذفــی، عنــوان دار نایب قهرمانــی در رقابت هــای 
چنیــن  ســزاوار  اســت،  بــوده  آســیا  برتــر  باشــگاه های 
پیش تــر  نیــز  و  قبــل  هفته هــای  در  نبــود.  سرنوشــتی 
از  بارهــا  آســیا،  قهرمانــان  لیــگ  رقابت هــای  شــروع  از 
نصب هــای  و  عــزل  و  غیرمنطقــی  تصمیم گیری هــای 
کادر مربیــان و اتفاقــات  بی مــورد در عرصــه مدیریتــی و 
اعتقــاد  چــون  کردیــم؛  انتقــاد  مســئوالن  عملکــرد  و 
مخالــف  گــروه  و  مدیــره  هیئــت  اپوزیســیون  داشــتیم 
حســین  و  خلیلیــان  مهــرزاد  دکتــر  سیاســت های  بــا 
روزهــای  و سرنوشت ســازترین  فرکــی، در حســاس ترین 
و  لجبــازی  و  لــج  روی  از  مســابقات،  فصــل  آغازیــن 
تسویه حســاب های شــخصی، مدیــر عامــل و ســرمربی را 

نظــر نمی رســید. بــه  کــه »عقانــی«  کردنــد  برکنــار 
  حسین فرکی

بی حرمتــی بــه مربــی بــا اخــاق و بادانشــی مثــل حســین 
کــه در رقابت هــای ســال قبــل، تیــم ســپاهان را بــا  فرکــی 
ترکیــب فعلــی بــه قهرمانــی رســانده بــود، دور از انصــاف 
کار  بــود. فرکــی چــرا اجــازه مانــدن پیــدا نکــرد و در اوج 
ماخــوب  همــه   شــد؟!  گذاشــته  کنــار  خــود  مربیگــری 
بــه اصطــاح هــوادار متعصــب  افــراد  می دانیــم بعضــی 

پــا  یــک  بزرگــوار  غ  مــر اینکــه  و  یکدندگــی  بــا  ســپاهان 
ــا اســتفاده از موقعیــت و محبوبیــت خــود در بیــن  دارد، ب
کــه در انتظــار  هــواداران و بی اعتنــا بــه سرنوشــت شــومی 
ایــن دو مدیــر الیــق و  ســپاهان اســت، بســتر برکنــاری 

کــه دور از انصــاف بــود. دلســوز را فراهــم آوردنــد 
  مشکالت حاشیه ای

کــه مشــکات حاشــیه ای و  ایــن حقیقــت را بایــد بپذیریــم 
تنش هایــی کــه بــرای تیــم خوشــنام و ریشــه دار اصفهانــی 
ایجــاد کردنــد، بــه یکبــاره شــیرازه ســپاهان را ازهــم پاشــید 

کــه می بینیــم. و بــه روزی انداخــت 
تیــم ســپاهان  ارزشــمند  و  از خصلت هــای مهــم  یکــی   
شــهرت  بــه  تــا  بــود  شــده  باعــث  کــه  ادواری  تمــام  در 
گام هــای بلنــدی در راه  برســد و صاحــب اعتبــار بشــود و 
و  داخلــی  رقابت هــای  عرصــه  در  بــزرگ  موفقیت هــای 

 میادیــن بیــن المللــی و آســیایی بــردارد، تعصــب و غیــرت
دوســتانه  رابطــه  و  تیــم  اعضــای  همنوایــی  و   همدلــی 
مدیــر عامــان پیشــین و کادر فنــی بــا بازیکنــان بــود کــه در 

ایــن فصــل کمتــر بــه چشــم می خــورد. 
کار ســپاهان بــا خفــت وخــواری  بــه هــر حــال هــر چــه بــود 
در لیــگ قهرمانــان آســیا بــه پایــان رســید و بــه دور از انتظار 
ایــن تیــم در شــرایط بســیار ناخوشــایندی از بازی هــای 
کــرد؛ امــا بحــث میلیاردهــا  لیــگ قهرمانــان آســیا وداع 

ح اســت. هزینــه و بازدهــی ایــن تیــم مردمــی مطــر
بــا تحریــکات و اعمــال نفوذشــان  کــه  افــرادی  یــا  فــرد 
نه تنهــا بزرگانــی نظیــر خلیلیــان و فرکــی، بلکــه بازیکنــان 
فــراری  ســپاهان  از  را  عقیلــی  مثــل  هــادی  ارزشــی  بــا 
 داده و باعــث »قهــر« هــواداران شــده اند، بایــد پاســخگو 

باشند.

وداع تحقیرآمیز سپاهان با جام آسیا

سرنوشت تلخ طالیی پوشان نصف جهان

گفــت: بازیکنــان و شــرایط تیــم  لیبــروی تیــم ملــی والیبــال 
کردنــد و هیــچ چیــز  نســبت بــه ســال های پیــش تغییــر 
ــن  ــم ای ــای مه ــی از موضوع ه ــت و یک ــته نیس گذش ــبیه  ش
کــه انگیــزه بازیکنــان بیشــتر شــده اســت. فرهــاد  اســت 

بعــد  خــود  تمریــن  شــرایط  دربــاره  ظریــف 
روز   4 حــدود  کــرد:  اظهــار  مصدومیــت  از 
کــردم و  اســت تمرین هــای خــودم را شــروع 
کــردم. مصدومیــت مــن  آتــل را از دســتم بــاز 
ــه  ــک هفت ــا ی ــدوارم ت ــده و امی ــع نش ــا رف کام
ظریــف  برگــردم.  قبــل  شــرایط  بــه  آینــده 
گفــت:  دربــاره تمرین هــای ســنگین لوزانــو 

تمــام بازیکنــان تیــم، ســختی تمرین هــا را بــا جــان و دل 
پذیرفتنــد. هــدف مــا بــزرگ اســت و بــرای رســیدن بــه یــک 

کــرد. هــدف بــزرگ بایــد ســخت تــاش 
 او دربــاره اینکــه تیــم ملــی بــا شکســت فرانســه یــا لهســتان 
می توانــد مانــع صعــود ایــن تیم هــا بــه المپیــک و جایگزینی 

گفــت: در حــال حاضــر مــا بــه  یــک تیــم دیگــر آســیایی شــود 
کســب ســهمیه المپیــک  هیــچ چیــز فکــر نمی کنیــم و فقــط 
گــر فرانســه و لهســتان را ببریــم و بــه بقیــه  مهــم اســت. ا
ببازیــم هیــچ فایــده ای نــدارد. بایــد بــا قــدرت جلــو برویــم. 
مــا بــرای همــه بازی هــا برنامــه داریــم و فرقــی 
نــدارد فرانســه اســت یــا لهســتان یــا ونزوئــا. 

گذشــته ایــران در  او دربــاره تجربــه 4 ســال 
رقابت هــای انتخابــی المپیــک و شکســت 
مــا  فعلــی  شــرایط  گفــت:  اســترالیا  برابــر 
کــرده اســت و  نســبت بــه 4 ســال قبــل فــرق 
تمــام بازیکنــان باتجربــه شــده اند و یکــی از 
کــه انگیــزه زیــادی در  مهم تریــن موضوع هــا ایــن اســت 

تیــم وجــود دارد. 
کار بــا لوزانــو گفــت: فقــط می توانــم  ظریــف در پایــان دربــاره 
کار بــا لوزانــو لذت بخــش اســت. باعــث افتخــار مــن  بگویــم 

کار می کنــم. کــه بــا ایــن مربــی  اســت 

فرهاد ظریف:

کار با لوزانو لذت بخش است
اردوی تیــم ملــی فوتســال بــه دلیــل اجــاره ســالن و هتــل 
کمــپ تیم هــای ملــی تعطیــل شــده و کادر فنــی ایــن تیــم 
در باتکلیفــی بــه ســر می بــرد. اردوی تیــم ملــی فوتســال 
کــه در شــهریور مــاه  در راســتای حضــور در جــام جهانــی 

برگــزار می شــود، از هفتــم اردیبهشــت ماه 
کادر  ــار  ــق انتظ ــن اردو طب ــا ای ــد؛ ام ــاز ش آغ
ــزار  ــبی برگ ــرایط مناس ــی در ش ــم مل ــی تی فن
فنــی  کادر  نخســت  روز  همــان  در  نشــد. 
تیــم  ایــن  نامســاعد  از شــرایط  ملــی  تیــم 
ــد. در  ــر دادن ــان خب ــل اقامتش ــل مح در هت
روزهــای نخســت هــر پنــج، شــش بازیکــن 

در یــک اتــاق اســکان داده شــده بودنــد، امــا پــس از چنــد 
گرفتنــد.  روز هتــل المپیــک را بــرای تیــم ملــی در نظــر 
کار نبــود و در حــال حاضــر اردوی تیــم ملــی  ایــن پایــان 
کمــپ تیم هــای ملــی بــه  بــه دلیــل اجــاره هتــل و ســالن 
بخــش خصوصــی تخلیــه شــده و اردوی تیــم ملــی هــم 

کمیتــه فوتســال و  فعــا تعطیــل شــده اســت. مســئوالن 
فدراســیون فوتبــال بــرای جبــران خــأ بــه وجــود آمــده 
اردوی  یــک  برگــزاری  ملــی، پیشــنهاد  تیــم  اردوی  در 
کادر فنــی تیــم  کیــش را بــه اعضــای  یــک هفتــه ای در 
کــه  کردنــد؛ امــا آن طــور  ملــی فوتســال ارایــه 
از شــواهد و قرائــن مشــخص اســت ایــن 
کــه  چــرا  شــد؛  نخواهــد  برگــزار  هــم  اردو 
هنــوز مســئوالن فدراســیون نتوانســته اند 
کیــش بــرای تیــم ملــی در نظــر  هتلــی را در 
نبــود  ملــی،  تیــم  بگیرنــد. مشــکل دیگــر 
کادر فنــی تیــم ملــی  بــازی تدارکاتــی اســت. 
در ابتــدا خواهــان برگــزاری بــازی بــا ازبکســتان یــا تایلنــد 
کمیتــه  کــه  کشــورهای اروپایــی شــده بــود  یــا یکــی از 
فوتســال در تحقــق ایــن اهــداف هــم ناموفــق بــود تــا این 
کــه خبــر از برگــزاری دیــدار دوســتانه میــان ایــران و عــراق 

در خردادمــاه داده شــد.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

کار با لوزانو لذت بخش است شنبـــــه  18 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 147 ســـــال دوم       ݡسݒ

حصر وراثت 
علی نجفی لنجانی دارای  شناسنامه  شماره 101 به شرح دادخواست  به کالسه 95/ 436 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د  و دبدر یخ 93/3/9 اقامتگاه دائمی خو ابوالقاسم نجفی لنجانی بشناسنامه 6   در تار
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-رضوان حیدری ش ش 
زند3-علی  نجفی لنجانی ش ش  54482 همسر 2- عاطفه نجفی لنجانی ش ش 15 فر
فوق  نامبردگان  از  غیر  غیر   ال  زندو  فر  427 ش  ش  لنجانی  نجفی  هاشم  زند4-  فر  101
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م  ازتار

الف3984 شعبه دهم حقوقی شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   1653 شماره  شناسنامه   دارای   زادگان  تاجی  سعید 
داده  توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   414  /95
دائمی  اقامتگاه   95/1/1 یخ  تار در     50 بشناسنامه  زادگان  تاجی  مهدی  وان  شادر که 
جبار  1-فاطه   : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو
زند3- اعظم تاجی زادگان  زارع ش ش 5 همسر 2- زهرا تاجی زادگان ش ش 1313 فر
زادگان  زند5- مجیدتاجی  فر زادگان ش ش 3616  تاجی  زند4- حمید  فر ش ش 245 
زند  غیر از نامبردگان فوق  زند6-سعید  تاجی زادگان ش ش 1653 فر ش ش 51204 فر
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م  ازتار

الف 3983شعبه دهم حقوقی  اصفهان  
حصر وراثت 

یمی دنبه دارای  شناسنامه  شماره 1308 به شرح دادخواست  به کالسه  محمد رضا کر
ده وچنین توضیح داده که  544 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو  /95
دائمی  اقامتگاه   94/12/23 یخ  تار در     12 بشناسنامه  دنبه  یمی  کر حسن  وان  شادر
سه  و  پسر   2  : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو
یمی دنبه  زند  2-محمد رضا  کر یمی دنبه ش ش 20655 فر دختر و یک همسر 1- اکبر کر
یمی دنبه  زند  4- زهرا  کر یمی دنبه ش ش 19814 فر زند  3- اشرف کر ش ش 1308 فر
زند  6- گل پری دهقان دنبه  یمی دنبه ش ش 914 فر زند  5- کبرا کر ش ش 20654 فر
باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر  همسر     26 ش  ش 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی  تشر
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد 
تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 3993دفتر شعبه دهم مجتمع شماره 

دوشهرستان  اصفهان  
حصر وراثت 

لیال هراتیان دارای  شناسنامه  شماره 75536 به شرح دادخواست  به کالسه 95/ 497 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د زندگی  و دبدر یخ 94/12/20 اقامتگاه دائمی خو علی هراتیان بشناسنامه 33   در تار
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-عنایت اله  هراتیان ش ش2281 
له   زند  4-ال زند  3- لیال هراتیان ش ش75536  فر زند  2- زهرا هراتیان ش 1036 فر فر
زند  6- نجمه هراتیان  زند  5- نرگس هراتیان ش ش4392 فر هراتیان ش ش50881 فر
زند  7-مهین جدقیا ن ش ش30702همسر و ال غیر   غیر از نامبردگان  ش ش12422 فر
مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  اوباشد ازتار

.م الف 3972دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 
حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   15 شماره  شناسنامه   دارای   خوزانی  یمی  کر طاهره 

داده  توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   516  /95
اقامتگاه   69/10/26 یخ  تار در     6289 بشناسنامه  خوزانی  یمی  کر یداله  وان  شادر که 
یم  د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مر و دبدر دائمی خو
زند3- عزت  یمی خوزانی ش ش 15 فر نظری خوزانی ش ش 3956 همسر 2- طاهره کر
یمی  زند5-بتول  کر یمی خوزانی ش ش 163 فر زند4-عفت کر یمی خوزانی ش ش 1 فر کر
غیر   ال  زندو  فر  6 ش  ش  خوزانی  یمی  کر محمدرضا  زند6-  فر  5771 ش  ش  خوزانی 
مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
اال گواهی  یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو  ازتار اوباشد  از متوفی نزد 
صادر خواهدشد .م الف 3974دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دوشهرستان  اصفهان  

حصر وراثت 
542 از  زهرا کارگردارای  شناسنامه  شماره 1217 به شرح دادخواست  به کالسه 95/ 
وان صفر  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   95/1/11 یخ  تار در     4 کارگربشناسنامه  علی 
زند 2-  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد کارگر ش ش 11214 فر
یم  کارگر ش ش  زند4-مر ینت کارگر ش ش 1688 فر زند3- ز یبا کارگر ش ش 1743 فر ز
زند7-  زند6-معصومه  کارگر ش ش 434 فر زند5- زهرا کارگر ش ش 1217 فر 2458 فر
زند9-ندا کارگر ش  فر زند8-فاطمه  کارگر ش ش 2058  فر صاحب کارگر ش ش 409 
زند10-شوکت کاظمی  ش ش 1095 همسر و ال غیر  غیر از نامبردگان فوق  ش 8510 فر
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م  ازتار

الف 3999دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دوشهرستان  اصفهان  
حصر وراثت 

عصمت کمالی دارای شناسنامه  شماره 94 به شرح دادخواست  به کالسه 95/ 545 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 89/10/10 اقامتگاه دائمی  غالمحسین کمالی خاتون آبادی بشناسنامه 45   در تار
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد کمالی  و دبدر خو
زند  3-  زند2- نعمت اله کمالی خاتون آبادی ش ش 91 فر خاتون آبادی ش ش 110 فر
زند   زند  4- رقیه کمالی خاتون آبادی ش ش 3 فر فاطمه کمالی خاتون آبادی ش ش 1 فر
زند  6- صدیقه کمالی خاتون آبادی ش ش  5- زهرا کمالی خاتون آبادی ش ش 4 فر
زند  8- عصمت کمالی  زند  7- معصومه خاتون کمالی خاتون آبادی ش ش 2 فر 1 فر
زند  10-   زند  9- نصرت کمالی خاتون آبادی ش ش 95 فر خاتون آبادی ش ش 94 فر
ش  ش  آبادی  امین  اسدی  جمیله   -11 زند   فر  96 ش  ش  آبادی  خاتون  کمالی  طلعت 
26 همسر و الغیر      غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی  تشر
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد 
اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4018دفتر شعبه دهم مجتمع شماره  تقدیم داردو 

دوشهرستان  اصفهان  
حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   3081 شماره  شناسنامه   دارای  وه  پژ حسین  فخری 
ده وچنین توضیح داده که  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو  559  /95
اقامتگاه دائمی  یخ 94/12/15  وه بشناسنامه 2307   در تار وان جواد جعفری پژ شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر خو
زند3-  فر  1590 ش  ش  وه  پژ جعفری  حمید   -2 زند  فر  13058 ش  ش  جعفری  1-وحید 
ش 1270717278  جعفری ش  د   زند4-داو فر ش 1270083627  جعفری ش  علیرضا 
وه  ش ش 3081 همسر و  زند6-فخری  حسینی پژ زند5- سمیه جعفری ش ش 910 فر فر

ال غیر غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه  کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار

به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4013
دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دوشهرستان  اصفهان  

حصر وراثت 
محمد حیدری دولت آبادی دارای شناسنامه  شماره 53 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده که  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو  494  /95
اقامتگاه   87/8/28 یخ  تار در     77 بشناسنامه  آبادی  دولت  حیدیری  رضا  وان  شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حسین  و دبدر دائمی خو
زند3-   زند2-محمد حیدری دولت آبادی ش ش 53 فر حیدری دولت آبادی ش ش 52 فر
زند5-  زند4- اکبرحیدری دولت آبادی ش ش 1 فر اصغر حیدری دولت آبادی ش ش 11 فر
زند6- خدیجه حیدری دولت آبادی ش ش 1  فاطمه حیدری دولت آبادی ش ش 27 فر
زآبادی ش  بر زند8- زهرا هاشمی  10 فر آبادی ش ش  زند7- عصمت حیدری دولت  فر
یفات  ش 8 همسر  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو  یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
 اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4008دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دوشهرستان 

 اصفهان  
حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   1743 شماره  شناسنامه   دارای  زاده  مختار حسن 
ده وچنین توضیح داده که  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو  495  /95
یخ 92/1/16 اقامتگاه دائمی  زاده بشناسنامه 24578   در تار وان رجب علی مختار شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-ایران داداش  و دبدر خو
زاده ش  زند 3-حسن  مختار زاده ش ش 689 فر ش ش 75 همسر 2- صدیقه مختار
ش  زاده  مختار مهدی  زند5-  فر  63435 ش  ش  زاده  مختار علی  زند4-  فر  1743 ش 
زاده ش ش  زند7- رضا مختار زاده ش ش 1554 فر زند6- احمد مختار ش 63434 فر
یفات  زند غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر 29370 فر
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو  یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
الف 4009دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دوشهرستان   اال گواهی صادر خواهدشد .م 

اصفهان  
حصر وراثت 

 432  /95 کالسه  به  دادخواست   شرح  به   15 شماره  شناسنامه   دارای  قادری  فاطمه 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د  و دبدر یخ 94/7/10 اقامتگاه دائمی خو عبدالمحمد قادری زفره بشناسنامه 28   در تار
ش  قادری  1-علیرضا   : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
زند3- جواد قادری ش ش 363  زند 2- مصطفی قادری زفره  ش ش 11 فر ش 60 فر
زند6- زند5-  فاطمه قادری زفره ش ش 60 فر زند4- حسن قادری ش ش 2945 فر فر

زند7- زهرا  عرب بیک زفره  ش ش 60 همسر و ال غیر   اشرف  قادری زفره  ش ش 60 فر
مقدماتی  یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
اال گواهی  یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو  ازتار اوباشد  از متوفی نزد 
صادر خواهدشد .م الف 3975دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دوشهرستان  اصفهان  

گهی حصروراثت رونوشت آ
الهه قضاوی خوراسگانی   دارای شناسنامه شماره 15116 به شرح دادخواست  خانم 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   548/95 کالسه  به 
یخ  تار در   114 بشناسنامه  خوراسگانی  کلدانی  بتول  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/12/6
قضاوی  عباس   -2 زند   فر   15615 خوراسگانی  قضاوی  کمال   -1 به  است  منحصر 
الهه   -4 زند    فر  231 خوراسگانی   قضاوی  رسول   -3 زند   فر   782 خوراسگانی 
همسر   9563 خوراسگانی  قضاوی  اکبر  علی   -5 زند   فر  15116 خوراسگانی  قضاوی 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  

یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر 
استان اختالف  حل  شورا  دادگاه   10 شعبه  رئیس  الف  3995/م   : شماره   شد. 

 اصفهان 
گهی حصروراثت رونوشت آ

به  دادخواست  شرح  به   895 شماره  شناسنامه  دارای  سلیمانی    احسان  آقای 
ده و چنین توضیح  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو کالسه 496/95 
 94/2/25 یخ  تار در   174 بشناسنامه  سلیمانیان   بانو  شهر  وان  شادر که  داده 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 
نصرت   -3 زند   فر    895 سلیمانی  احسان   -2 زند   فر   530 سلیمانی  یحیا   -1 به 
 15108 سلیمانی  زهرا   -5 زند   فر  2121 سلیمانی  عزت   -4 زند    فر  2677 سلیمانی 
نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر   زند   فر
یخ  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر 
استان اختالف  حل  شورا  دادگاه   10 شعبه  رئیس  الف  3971/م   : شماره   شد. 

 اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

آقای رسول نصر اصفهانی   دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح داده که  434/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
دائمی  اقامتگاه   94/12/29 یخ  تار 295در  بشناسنامه  اصفهانی   نصر  علی  وان  شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رسول نصر  و د بدر خو
زند  3- صغرا نصر اصفهانی  زند  2- محمد رضا نصر اصفهانی 12   فر اصفهانی 9  فر
زند  1 فر 5- عزت نصر اصفهانی  زند   4- فاطمه نصر اصفهانی  1270985051   22 فر
را در یک نوبت آگهی می نماید  یفات مقدماتی درخواست مزبور والغیر  اینک با انجام تشر
یخ نشر نخستین آگهی  تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3970/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

آقای باقر رمضانی پور   دارای شناسنامه شماره 769 به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح داده که  426/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
اقامتگاه دائمی  یخ 94/11/29  تار پور  بشناسنامه 762در  د رمضانی  وان مسعو شادر
یم رحمانی  د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مر و د بدر خو
حسین آبادی 1328  همسر  2- زهرا رحمانی حسین آبادی 116 مادر  3- باقر رمضانی 
پور  رمضانی  هلیا   -5 زند   فر  1274698308 پور  رمضانی  مسیح   -4 پدر   769 پور 
در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر   زند  فر  1276170432
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد  تار

شد. شماره : 3961/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

به  دادخواست  شرح  به   4993 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی    فکار  زانه  فر خانم 
ده و چنین توضیح  کالسه 515/95 از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نمو
اقامتگاه   1395/1/11 یخ  تار 673در  بشناسنامه  ذنی   مو مرتضی  وان  شادر که  داده 
 -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی 
ذنی به  زند    2- فاطمه مو ذنی به ش ش 1276825013 نسبت با متوفی فر ابوالفضل مو
زانه فکار اصفهانی به ش ش 4993  زند  3- فر ش ش 1275494072 نسبت با متوفی فر
نسبت با متوفی همسر  4- خدیجه ابراهیمی افارانی به ش ش 56 نسبت با متوفی مادر 
را در یک نوبت آگهی می نماید  یفات مقدماتی درخواست مزبور والغیر  اینک با انجام تشر
یخ نشر نخستین آگهی  تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3979/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

ایران در راه جام جهانی
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حصر وراثت
آقای ابوالفضل یزدی  رحمت آبادی دارای شناسنامه 2569 به شرح دادخواست  
وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   577/95 کالسه  به 
یخ  تار در  بشناسنامه1932  آبادی   رحمت  یزدی  اکبر  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   94/2/20
زانه یزدی  زند 2- فر منحصر است به : 1 – ابوالفضل یزدی رحمت آبادی 2569 فر
زند4-  زند 3- افسانه یزدی رحمت آبادی 1270392484 فر رحمت آبادی 8832 فر
الغیراینک  و  همسر   67126 اصفهانی  زاده  طاهر یم  مر  -5 مادر   51 چلنگر  عزت 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر  باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4041 دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   2338 شناسنامه  دارای  پور   منقی  زاد  فر آقای 
ده وچنین توضیح داده  568/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
دائمی  اقامتگاه   94/8/12 یخ  تار در  بشناسنامه757  مقنی  احمد  وان  شادر که 

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 و دبدر خو
مقنی  یبا  فر  -3 زند  2338فر پور  زادمنقی  فر  -2 زند  فر7266فر رام  پدر فرهاد   –  
یفات  زند4- زهرا نصری نصر آبادی 93 همسر و الغیر اینک باانجام تشر 10555فر
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4039 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   494 شناسنامه  دارای  ذاکری  طاهره  خانم 
ده وچنین توضیح داده  567/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   95/1/8 یخ  تار در   519 بکائی  منوچهر  وان  شادر که 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 طاهره ذاکری حبیب 
زند  ر زند 3- مجتبی بکائی جزی 95 فر ر آبادی 494 همسر 2- جواد بکائی 1721 فر
یفات  ر و الغیر اینک باانجام تشر 4- اشرف بکائی به شماره شناسنامه 334 مادر
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4038 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
وزانی دارای شناسنامه 47100 به شرح دادخواست  به  خانم شهین وکیلی سهر فر
ده وچنین توضیح  کالسه 582/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
در   1572 شناسنامه  شماره  به  وزانی  فر سهر  وکیلی  غالمرضا  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و دبدر یخ 94/8/9 اقامتگاه دائمی خو تار
وکیلی  شهین    -2 زند  فر  891 وزانی   سهرفر وکیلی  فاطمه   -1  : به  است  منحصر 
مهدی  زند4-  فر  739 وزانی   سهرفر وکیلی  سجاد  زند3-  فر  47100 وزانی   سهرفر
زند6-سععید  وکیلی  زند5- اصغر وکیلی  49124 فر وزانی  2227 فر وکیلی سهرفر
زند8- علیرضا  وزانی  47101 فر وفر زند7- مجید وکیلی سهر وزانی  394 فر وفر سهر
یفات مقدماتی درخواست مزبور  زنداینک باانجام تشر وزانی  85 فر و فر وکیلی سهر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر  نزد اوباشد ازتار

خواهدشد .م الف 4040 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت

به کالسه  به شرح دادخواست   آقای مجید صالحیون دارای شناسنامه 39569 
ده وچنین توضیح داده  592/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/9/30  تار در   22910 به شماره شناسنامه  وان حسین صالحیون  که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند3- ر فر زند2- مجید صالحیون 39569  ر فر : 1حمید رضا صالحیون 179  به 

ین  نسر زند5-  ر فر  865 صالحیون  مهین  زندر4-  ر فر  1451 صالحیون  شهین 
زند و ال غیر  ر وین صالحیون 35321 فر زند6- پر ر صالحیون 1102 فر

یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4042 دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   1486 شناسنامه  دارای  ابرقویی  مجتبی  آقای 
ده وچنین توضیح داده  584/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 95/1/26 اقامتگاه  وان رمضان ابرقویی به شماره شناسنامه 22 در تار که شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
 -3 زند  فر  5156 لمجیوی  ابرقوئی  محسن   -2 زند  فر  1486 ابرقوئی  مجتبی   -1

ییان لمجیوی 16 مادر 4-  زهره صفتی 1216 همسر و الغیر  یز نصرت عز
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4043 دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
خانم صدیقه کرباسیون دارای شناسنامه 38169 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده  589/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 95/1/11 اقامتگاه  وز مظاهری به شماره شناسنامه 510 در تار ر وان بهر که شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
محمد   -3 زند  فر  6059 مظاهری  ساقی   -2 همسر   38169 کرباسیون  صدیقه   -1
یفات مقدماتی درخواست مزبور  باانجام تشر اینک  و الغیر  زند  فر مظاهری 1287 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر  نزد اوباشد ازتار

خواهدشد .م الف 4044 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
به  دادخواست   شرح  به   2396 شناسنامه  دارای  جونقانی  محمدی  ویز  پر آقای 
ده وچنین توضیح  کالسه 574/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/8/25  وان اشرف دانش ستا به شماره شناسنامه 82 در تار داده که شادر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2- فرح ناز محمدی جونقانی   به : 1- راضیه محمدی جونقانی  ش ش 3458 فر
زند 4- حسن  زند 3- حسین محمدی جونقانی  ش ش 1381 فر ش ش 1271 فر
ویزمحمدی جونقانی  ش ش 2396  پر زند 5-  فر محمدی جونقانی  ش ش 439 

زند   ومحمدی جونقانی  ش ش 921 فر زند 6- خسر فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4045 دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
آقای علیرضا نصر اصفهانی دارای شناسنامه 24 به شرح دادخواست  به کالسه 
توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  518/95ح10 
یخ  تار در   587 شناسنامه  شماره  به  اصفهانی  نصر  حسین  وان  شادر که  داده 
الفوت آن مرحوم  د زندگی گفته ورثه حین  و دبدر اقامتگاه دائمی خو  1392/01/3
یر  زند دختر و یک عیال دائمی به اسامی ز زند پسر و پنج فر منحصر است به : پنج فر
: قدیر علی ، اکبر ، سعید ، غالمرضا ، و اصغر ) پسران (و بتول ، فاطمه ، رضوان ، 
زندان  نصر اصفهانی و شهر بانو طاهری  عزت و عفت ) دختران (  شهرت همگی فر
ین العادبدین عیال متوفی وراث مرحوم به تنرتیب فوق به ش  زند ز یز جانی فر قهر

ش شماره های  5،51،29،1971،2304،1222،2109،24،567،58025،13
یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4047 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
یالنادارای  اصغر  ابوالفضل  وکالت  با  رنانی  عسگری  علی  رضا  محمد  آقای 
درخواست  شورا  این  از   472/95 کالسه  به  دادخواست   شرح  به   85 شناسنامه 
وان مهدی علی عسگری  ده وچنین توضیح داده که شادر گواهی حصر وراثت نمو
د  و دبدر یخ 1364/7/13 اقامتگاه دائمی خو رنانی به شماره شناسنامه 878 در تار
علی  رضا  محمد   -1  : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
زند3-  فر  164 رنانی   عسگری  علی  محمدحسین  زند2-  فر  85 رنانی   عسکری 
رنانی   عسگری  علی  زند4-محمدعلی   فر  347 رنانی   عسگری  علی  عبدالرحیم 
زند6- فاطمه علی عسگری  زند5-عصممت  علی عسگری رنانی  6938 فر 105 فر
زند7- ربابه سلیمانی رنانی  1460 همسرغیر از نامبردگان فوق وارث  رنانی  84 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4048 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان 

حصر وراثت
آقای مهدی زادهوش شناسنامه 1532 به شرح دادخواست  به کالسه 452/95 از 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
دائمی  اقامتگاه   95/1/26 یخ  تار در   234 شناسنامه  شماره  به  زادهوش  اکبر 

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر خو
زند3-  ر زند2- مهدی زادهوش ش ش 1532 فر ر 1- علی زادهوش ش ش 2078 فر
 -5 زند  ر فر  183 ش  ش  زادهوش  شهین  زند4-  ر فر  2604 ش  ش  زادهوش  محمد 
یم  زند 7- مر ر زند 6- پری زادهوش ش ش 1007 فر ر مهین زادهوش ش ش 2249 فر

زند8- طاهره فاتحی پیمانی  ش ش 1384 همسر  ر زادهوش ش ش 14402 فر
یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4055 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
از  د شفیعی شناسنامه 26 به شرح دادخواست  به کالسه 7083/94  آقای محمو
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
دائمی  اقامتگاه   94/10/3 یخ  تار در   3668 شناسنامه  شماره  به  شفیعی   رحیم 

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر خو
زند3- زند 2-عبدالرسول  شفیعی ش ش 321 فر د شفیعی ش ش 26 فر 1- محمو

زند5-  زند4- اکرم شفیعی ش ش 72525  فر محمدعلی  شفیعی ش ش 60729 فر
دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  همسرغیر   47295 ش  ش  جلرخانیان  محترم 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  نداشته است .اینک باانجام تشر
اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4073 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت

دادخواست   شرح  به   758 شناسنامه  ذینفع  بعنوان  ابری  وغی  فر شهناز  خانم 
وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   464/95 کالسه  به 
در   75 شناسنامه  شماره  به  دستجا  جعفری  جعفر  وان  شادر که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو دائمی  اقامتگاه   90/8/14 یخ  تار
جعفری  حسن   -2 همسر   32 اسمعیلی  بانو  شهر   -1  : به  است  منحصر  مرحوم 
زند  فر  2 ش  ش  دستجانی  جعفری  مصطفی   -3 زند  فر  1 ش  ش  دستجانی 
دستجانی  جعفری  زهرا   -5 زند  فر  10 ش  ش  دستجانی  جعفری  مرتضی   -4
رضوان   -7 زند  فر  158 ش  ش  دستجانی  جعفری  فاطمه   -6 زند  فر  49 ش  ش 
نداشته دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر  زند  فر  3 ش  ش  دستجانی   جعفری 

یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می   است .اینک باانجام تشر
یخ نشر  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4060 

دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
آقای ناصر جنتیان شناسنامه 379 به شرح دادخواست  به کالسه 446/95 از این 
وان جواد  ده وچنین توضیح داده که شادر شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
د  و دبدر یخ 92/8/1 اقامتگاه دائمی خو جتیان  به شماره شناسنامه 43068 در تار
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ناصر جنتیان ش ش 
زند  3- رضوان جنتیان ش  زند 2- محمد حسین جنتیان ش ش 4169 فر 379 فر
زند  5- زهرا جنتیان ش ش 623  زند  4- زهره جنتیان ش ش 1839 فر ش 1403 فر

زاده انصاری ش ش 214 همسر  غیر از نامبردگان فوق وارث  زند  6- فاطمه جابر فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4050 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
خانم مژگان حسینی ورنوسفادرانی شناسنامه 4251 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده  445/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/7/22  وان سید نورالدین حسنی به شماره شناسنامه 2218 در تار که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2- مژده السادات حسنی  به : 1- مژگان حسینی ورنوسفادرانی ش ش 4251 فر
زند 4-  زند 3- مهرنوش سادات حسینی ش ش 0013823361 فر ش ش 2391 فر
یملو ش ش 189 همسر غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است  سکینه کر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  .اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی  ازتار اوباشد  از متوفی نزد  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4051 دفتر 

شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   676 شناسنامه  رسولیها  حاجی  ایرج  آقای 
ده وچنین توضیح داده  415/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/9/4  تار به شماره شناسنامه 658 در  وان ملک شکوهی طهرانی  که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2-- ویدا حاجی رسولیها ش ش  به : 1- مهران حاجی رسولیها ش ش 662 فر
زند4- ایرج حاجی رسولیها ش  زند3- لی الحاجی رسولیها ش ش 1837 فر 393 فر
باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  زندغیر  فر  676 ش 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
دهم  شعبه  دفتر   4052 الف  .م  خواهدشد  صادر  گواهی  اال  داردو  تقدیم  شورا  به 

مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
این  از   458/95 کالسه  به  دادخواست   شرح  به   13 شناسنامه  یمی  کر اکبر  آقای 
وان  شادر که  داده  توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا 
یخ 1334/10/20 اقامتگاه  یمی کرد آبادی به شماره شناسنامه 1215 در تار فاطمه کر

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
زند3- فر  18343 ش  ش  یمی  کر مجتبی  زند2-  فر  1833 ش  ش  یمی  امیرکر  -1
یمی  زند5-مرضیه کر یمی ش ش 22 فر زند4-زهرا کر یمی ش ش 53 فر مهدی کر
از نامبردگان فوق وارث  یمی ش ش 13 همسر غیر  زند6- اکبرکر ش ش 1878 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4053 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
آقای محمد حسین کیان زادگاه شناسنامه 1646 به شرح دادخواست  به کالسه 
ده وچنین توضیح داده  563/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1385/10/8  وان زهرا کمنگیان  کویانی به شماره شناسنامه 24 در تار که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
ش  مرادی  یف  شر مرتضی   -2 زند  فر  2926 ش  ش  مرادی  یف  شر 1-مهدی   : به 
یف  زند4-هاجر شر یف مرادی ش ش 5248 فر زند3- محمد رضا شر ش 3086 فر
یم  زند6- مر یف مرادی ش ش 17681 فر زند5- مینا شر مرادی ش ش 8623 فر
همسر   44 ش  ش  مرادی  یف  شر منوچهر  زند7-  فر  1330 ش  ش  مرادی  یف  شر
8- فاطمه مسلمی کویانی 1163 مادر و الغیر غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  نداشته است .اینک باانجام تشر
اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4031 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
خانم آذر عدومی شناسنامه 1442 به شرح دادخواست  به کالسه 560/95 از این 
وان  شادر که  داده  توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا 
یخ 1394/6/1 اقامتگاه  زهرا محمد رضا عدومی  به شماره شناسنامه 194 در تار
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-آذر  و دبدر دائمی خو
زند3- فاطمه  زند 2- محمد جعفرعدومی ش ش 3200 فر عدومی ش ش 1442 فر
دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر  زندوالغیر  فر  1271162121 ش  ش  عدومی 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  نداشته است .اینک باانجام تشر
اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد  ازتار

.م الف 4029 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
وغی ابری شناسنامه 30 به شرح دادخواست  به کالسه 455/95 از  ر آقای احمد فر
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1361/11/14 اقامتگاه دائمی  وغی ابری به شماره شناسنامه 605 در تار علی فر
1-احمد   : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو
زند 3- صغرا  وغی ابری ش ش 16 فر زند 2- سکینه فر وغی ابری ش ش 30 فر فر
زند و الغیر غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته  ر وغی ابری ش ش 113 فر فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  است .اینک باانجام تشر
یخ نشر  نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4030 

دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست   شرح  به   2832 شناسنامه  دشکی  تو حسینی  اعظم  خانم 
ده وچنین توضیح داده  551/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 94/8/18 یخ  تار در   15 شناسنامه  شماره  دشکی  تو حسینی  مسلم  وان  شادر که 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
دشکی ش ش  تو یبا حسینی  فر زند 2-  ر فر  1410 : 1-علیرضا حسینی  ش ش  به 

حسینی  یم  مر زند4-  فر  2832 ش  ش  دشکی  تو حسینی  اعظم    -3 زند  فر  489
دشکی ش ش 32  همسر و ال غیر  زند5-  کبرا محمدی  تو دشکی ش ش 4164 فر تو
یفات  تشر باانجام  .اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4016 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
خانم افسانه صمدیان شناسنامه 6140 به شرح دادخواست  به کالسه 554/95 از 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
دائمی  اقامتگاه   94/12/10 یخ  تار در   25762 شناسنامه  شماره  صمدیان  عباس 

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر خو
زند 2-منوچهر صمدیان ش ش 461  1-محمدابراهیم صمدیان ش ش 98888 فر
یال ( صمدیان ش ش  زند 4- فاطمه )ژ زند 3-علی رضا  صمدیان ش ش 82 فر فر
زند 6- مرجان صمدیان ش ش 95  یم صمدیان ش ش 236 فر زند 5- مر 979 فر
زند 8- مهین  سقا  ش ش 284 همسر  زند 7- افسانه صمدیان ش ش 6140 فر فر
یفات  و ال غیر غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4017 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست   شرح  به   153 شناسنامه  کلیشادی  خدادادی  مجید  آقای 
ده وچنین توضیح داده  469/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 95/1/19  وان عباس خدادادی کلیشادی شماره شناسنامه 975 در تار که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2- مهدی خدادادی کلیشادی  به : 1-مجید خدادادی کلیشادی ش ش 153 فر
زند  4- محمد  زند  3-علیرضا  خدادادی کلیشادی ش ش 472 فر ش ش 1985 فر
زند  5- عزت خدادادی کلیشادی ش ش  باقر خدادادی کلیشادی ش ش 827 فر
خدادادی  زهرا   -7 زند   فر  9 ش  ش  کلیشادی  خدادادی  اشرف   -6 زند   فر  662

زند  غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است . کلیشادی ش ش 312 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا  اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4066 دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
آقای اکبر مشکل گشا شناسنامه 954 به شرح دادخواست  به کالسه 227/95 از 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
اقامتگاه   92/7/7 یخ  تار در   42 شناسنامه  شماره  دستجرده   شهبازی  فاطمه 

د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  و دبدر دائمی خو
زند2-  بهجت مشکل گشا ش ش 43529  1-زهرا مشکل گشا ش ش 39436 فر
زند4- اصغر مشکل گشا ش ش  زند3- رسول مشکل گشا ش ش 55658 فر فر
زند6- حسین مشکل گشا ش  اکبرمشکل گشا ش ش 954 فر زند5-  52646 فر
زند غیر از نامبردگان فوق  زند7-محمد  مشکل گشا ش ش 57905 فر ش 57906 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را  وارث دیگری نداشته است .اینک باانجام تشر
متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر  نزد اوباشد ازتار

خواهدشد .م الف 4067 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  

حصر وراثت
از   531/95 کالسه  به  دادخواست   شرح  به   2126 شناسنامه  ایقائی   سپهر  آقای 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
دائمی  اقامتگاه   1394/9/20 یخ  تار در   1546 شناسنامه  شماره  ایقائی    مرتضی 
1-سپهر    : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو
زند3-  ایقائی ش ش 1271175118 فر زند 2- محمد رضا  ایقائی ش ش 2126 فر
زند5-  فر  1270907263 ش  ش  ایقائی  زند4-سارا  فر  684 ش  ش  ایقائی  سپیده 
زند غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است  سحرایقائی ش ش 17955 فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  .اینک باانجام تشر
یخ نشر آگهی  ازتار اوباشد  از متوفی نزد  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4069 دفتر 

شعبه دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت

از   529/95 کالسه  به  دادخواست   شرح  به   70802 شناسنامه  یزدانی  علی  آقای 
وان  ده وچنین توضیح داده که شادر این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/12/12 اقامتگاه دائمی  وح اله یزدانی    شماره شناسنامه 3707 در تار ر
1-علی   : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و دبدر خو
زند3-زهره  یزدانی   زند 2-  فاطمه یزدانی  ش ش2780 فر یزدانی  ش ش70802 فر
ش  زهرایزدانی   زند5-  فر ش3262  ش  یزدانی   زند4-الهام   فر   62494 ش  ش 
ش  پورش  شفیعی  ملک  زند7-  فر ش1613  ش  یزدانی   یم  مر زند6-  فر ش2820 
.اینک  است  نداشته  دیگری  وارث  فوق  نامبردگان  از  غیر  الغیر   و  همسر   3612
یفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر  باانجام تشر
یخ نشر آگهی ظرف  کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد ازتار
یک ماه به شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4070 دفتر شعبه 

دهم مجتمع شماره دو شهر ستان اصفهان  
حصر وراثت

 508/95 کالسه  به  دادخواست   شرح  به   8052 شناسنامه  فلسفی  حمیده  خانم 
که  داده  توضیح  وچنین  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از 
 1394/9/11 یخ  تار در   2 شناسنامه  شماره  فلسفی      اله  لطف  سید  وان  شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و دبدر اقامتگاه دائمی خو
 3638 ش  ش  فلسفی  زند2-سجاد  فر  47870 ش  ش  فلسفی  1-فخرالدین   : به 
منیژه  سیده  زند4-  فر  1270626272 ش  ش  فلسفی  الدین  عماد  سید  زند3-  فر
زند6- حمیده  زند5- رقیه  فلسفی ش ش 3478 فر فلسفی ش ش 1290476941 فر
ر و ال غیر  غیر  زند7-گل جان بیژنی دشت پاگردی همسر فلسفی ش ش 8052 فر
یفات مقدماتی  باانجام تشر .اینک  نداشته است  وارث دیگری  نامبردگان فوق  از 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ  ازتار اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
داردو اال گواهی صادر خواهدشد .م الف 4071 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو 

شهر ستان اصفهان  



آسان ترین روش درمان 
افسردگی

تحقیقــات انجــام شــده در دانشــگاه فلوریــدا نشــان 
کــه  افــرادی  بــه  می توانــد  ورزش  کــه  اســت  داده 
کنــد تــا  کمــک  ویژگی هــای ژنتیکــی خاصــی دارنــد 

کننــد. افســردگی خــود را درمــان 
نشــان  بررســی ها  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بیشــتر  دارنــد  خاصــی  ژن  کــه  افــرادی  اســت  داده 
می دهنــد  نشــان  کنــش  وا ورزش  بــه  همــه  از 
درمــان  برنامــه  از  جزیــی  می توانــد  ورزش  و 
پیــاده روی  حــد  در  حتــی  ورزش  باشــد.  آن هــا 
کمــک افــراد  ایــن  افســردگی  درمــان  بــه   می توانــد 

کند.  
می خواســتیم  مــا  می گویــد:  تحقیقــات  ایــن  مدیــر 
کســی بیشــتر از همــه می توانــد از  کــه چــه  دریابیــم 
کــه  مــا می خواهیــم  ببــرد.  بهــره  فیزیکــی  فعالیــت 
روش  یــک  بــه  دارو  مصــرف  هماننــد  نیــز  ورزش 
تاثیــر درمانــی  نشــان دادن  تبدیــل شــود.  درمانــی 
ورزش می توانــد بــه بیمــاران انگیــزه بیشــتری بــرای 

بدهــد. کــردن  ورزش 
انجــام  مطالعــات  در   ،MNT ســایت  گــزارش  بــه 
شــده ۳۹۶ فــرد بررســی شــدند. بررســی ها نشــان داد 
ــد بیشــتر از ورزش ســود  کــه ژن خاصــی دارن افــرادی 

می برنــد.
کتورهایــی همچــون ناراحتــی  در ایــن مطالعــات فا
کــم شــدن اشــتها، مشــکل در تمرکــز، ناتوانــی  تــرس، 
در لــذت بــردن و مشــکالت اجتماعــی بررســی شــدند.
کــه  کــه بــا انجــام ورزش افــرادی  محققــان دریافتنــد 
کتورهایــی همچون  ژن خاصــی دارنــد در مقابلــه بــا فا
نداشــتن اشــتها و مشــکل در تمرکــز پیشــرفت های 

بهتــری خواهنــد داشــت.

افسردگی 

دست درازی خواهر کوچک تر 
به حساب خواهر بزرگ خود

گــزارش کیمیــای و طــن  بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس  بــه 
شــکایت  پــی  در  گفــت:  شــهریاری«  »غالمرضــا  ســرهنگ 
یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــرد یــا افــراد ناشناســی از 
ــد، بررســی  کرده ان حســاب وی به صــورت اینترنتــی ســرقت 
گرفــت. وی  کار مامــوران پلیــس فتــا قــرار  موضــوع در دســتور 
ادامــه داد: بــا بررســی های فنــی و تخصصــی انجام گرفتــه در 
کی  کوچک تــر شــا کــه متهــم خواهــر  نهایــت مشــخص شــد 
اســت. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: متهــم هنگامی که 
بــا مســتندات پلیــس روبــه رو شــد بــه بــزه انتســابی اعتــراف 
کــرد. بــرای جلوگیــری از بــروز چنیــن حوادثــی مــوارد زیــر 
کارت بانکــی خــود را در اختیــار  توصیــه پلیــس اســت: 1- 
افــراد غیــر حتــی نزدیک تریــن دوســتان و اقــوام خــود نیــز 
کارت عابــر بانــک خــود را بــه  گــر مجبوریــد  قــرار ندهیــد. 2- ا
کار در اولیــن فرصــت  فــرد دیگــری بســپارید، پــس از اتمــام 
کارت خــود را به صــورت  کنیــد.3- رمــز  رمــز خــود را عــوض 
کــه قابــل  کنیــد از شــماره هایی  دوره ای تغییــر دهیــد و ســعی 
حــدس زدن هســتند، نظیــر ســال تولــد، شــماره شناســنامه 
یــا اول یــا آخــر شــماره تمــاس یــا شــماره ملــی به عنــوان رمــز 
اســتفاده نکنیــد. 4- سیســتم پیامــک حســاب خــود را فعــال 
کنش هــای ناخواســته از آن باخبــر  کنیــد تــا در هنــگام ترا

شــوید.

اتوبوسی با 38 تخلف حادثه ساز 
روانه پارکینگ شد

کیمیــای وطــن  بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی  گــزارش  بــه 
پلیــس اســتان اصفهــان، رییــس مرکــز اطالع رســانی پلیــس 
»اردســتان«  پلیــس راه  مامــوران  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کنتــرل خودروهــای عبــوری، یــک دســتگاه اتوبــوس  حیــن 
»غالمرضــا  ســرهنگ  کردنــد.  متوقــف  را  عقــاب  اســکانیا 
شــهریاری« افــزود: طــی اســتعالم های انجام شــده مشــخص 
شــد ایــن خــودرو دارای 21 میلیــون و 800 هــزار ریــال جریمــه 
کــه  اســت  حادثه ســاز  تخلــف  فقــره   34 و  پرداخت نشــده 

ــه پارکینــگ شــد. ــه توقیــف و روان بالفاصل
ایــن مقــام انتظامــی بیان داشــت: بیشــترین تخلفــات صورت 
گرفتــه ایــن خــودرو، عبــور از محــل ممنــوع و حرکــت به طــور 
مارپیــچ بــوده اســت. برابــر تبصــره مــاده 8 قانــون رســیدگی بــه 
کــه مبلــغ جریمــه خودرویــی بــه  تخلفــات رانندگــی در صورتــی  
10 میلیــون ریــال برســد، پلیــس راهنمایــی و رانندگــی مراتــب 
را بــه مالــک خــودرو اعــالم و چنانچــه ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ ابــالغ، مالــک خــودرو بــرای پرداخــت جریمــه اقــدام 

نکنــد، خــودرو توقیــف و از تــردد آن جلوگیــری خواهــد شــد.

حوادث شــــنـبه  18 اردیبهشت ماه  1395

کــه آن را دوســت داریــد   در مســیر یافتــن شــغلی 
کیمیای وطن 

   ندا باقری
کار بســیار اهمیــت دارد؛ امــا  شــادی در محــل 
صــورت  در  حتــی  نیســت؛  آســان  همیشــه 
کــه خوشــایند  یافتــن چنیــن شــغلی، حتمــا زمان هایــی هســت 

نخواهد بود.
کار: راه حل هایی برای شاد و با نشاط بودن در محل 

عامــل  مایــکل چمبــرز، مدیــر  گفتــه  بــه  باشــید:  واقع بیــن   -1
کاری بخــش بزرگــی از  مرکــز پــردازش مالــی بکــس، تجربیــات 
زندگی تــان را تشــکیل می دهنــد و نــه تمــام زندگی تــان را. پــس 
همــواره نــکات مثبــت دیگــر قســمت های زندگی تــان را بــه خــود 

کنیــد. یــادآوری 

2- تشــخیص احتمــال شــادی: مــا اغلــب در شــناخت منابــع 
شــادی موفــق نیســتیم. پــس ایــن موفــق نبــودن ممکــن اســت 

ــال بــن- شــهر( ــد. )ت ــز اتفــاق بیفت کارمــان نی ــا  در رابطــه ب
و  نامالیمــات  گــر  ا دهیــد:  تغییــر  را  خــود  توجــه  نقطــه   -3
ســختی های روزمــره باعــث رنجــش و ناراحتــی شــما شــد، بــا دیــد 
گرفتــن آن شــغل  ــه خــود، دلیــل  ــگاه و ب ــه قضیــه ن وســیع تری ب
کاهــش فقــر یــا  کنیــد. بــرای مثــال، ســهم داشــتن در  را یــادآوری 
کســب تجربــه جهــت دســتیابی بــه شــغل رؤیایی تــان در آینــده. 
گــر بــاز هــم ناامیــدی دســت از ســرتان برنداشــت   از طــرف دیگــر، ا
بــه خــود بگوییــد کمــک بــه ثروتمندتــر شــدن شــرکت هدفتــان در 
کــه بــه خوبــی از پــس آن هــا  زندگــی نیســت و بــر روی مســایلی 
کوچــک  کنیــد؛ رضایتمنــدی از انجــام مســایل  برمی آییــد، تمرکــز 
ــد و  کنن ــل  ــکلتان را ح ــی مش کل ــه  ــواه ب ــد؛ خ ــم نگیری ک ــت  را دس

کننــد. کمــک  خــواه تــا حــدودی بــه شــما 

گربــه قیمــت  کنیــد؛ حتــی ا ــا آدم هــای شــاد پــر  4- اطرافتــان را ب
ســخنران  وود،  مــارک  گفتــه  بــه  باشــد:  آن هــا  کــردن  شــاد 
انگیزشــی، زمانــی  کــه در حــل مشــکالت دیگــران کمکــی می کنیــد 
یــا بــا عکس العمــل خوبــی از طرفشــان مواجــه می شــوید، ایــن 
باعــث بهتــر شــدن حالتــان می شــود. مــارک همچنیــن پیشــنهاد 
می دهــد شــخصی را بیابیــد کــه بتوانــد همــراه بــا مــوارد تخصصــی 
ــری باشــد. از  کمــک مؤث ــز  در حــاالت عاطفــی و احساســی تان نی
کســانی که بســیار نالــه و شــکایت دارنــد، دور باشــید؛ چــون افــراد 

کــه حالتــان را بهتــر می کننــد. مثبــت هســتند 
کــه از   5- واقعیــت را بپذیریــد: دنبــال موقعیت هایــی باشــید 
تغییــر بــه دســت می آینــد و تنهــا روی نــکات منفــی تمرکــز نکنیــد؛ 
وود می گویــد: در 17 ســالگی ســرطان اســتخوان داشــتم و منجــر 
بــه قطــع یکــی از پاهایــم شــد. بــه جــای نشســتن و ناراحتــی بــه 
گفتــم ایــن وضــع موجــودم اســت و دنبــال راه هایــی بــرای  خــود 

مــدال   4 شــرایط  آن  در  )وود  بــودم.  وضعیتــم  بــا  آمــدن  کنــار 
ــرد( ک کســب  پارالمپیــک 

6- بهترین هایــی را کــه در توانتــان اســت انجــام دهیــد: بــه گفته 
کارتــان را درحــد تــوان بــه درســتی انجــام  کــه  گــر بدانیــد  وود ا
گــر کارهــا آن طــور کــه انتظــارش را نداریــد انجام  می دهیــد، حتــی ا
کــه  کنیــد  شــود، حــس خوبــی خواهیــد داشــت. بــه خــود افتخــار 

کارهــا را بــه درســتی انجــام می دهیــد.
کار زیــاد و  کنیــد: خســتگی ناشــی از  7- تعــادل را همیشــه حفــظ 
اســترس های مکــرر منجــر بــه تشــویش و ناراحتی تــان می شــود. 
و  اجتماعــی  فعالیت هــای  ورزش،  بــه  را  وقت هایــی  اینکــه  از 
ــظ  ــوید؛ حف ــن ش ــا مطمئ ــد، حتم ــاص می دهی ــی اختص خانوادگ
و  کار  اضافــه  بــه  مجبــور  کــه  گزیــری  نا زمان هــای  در  تعــادل 
کمــک حالتــان خواهــد  کارهــای ســخت تری از معمــول هســتید، 

بــود.

 راه هایی برای 
کار شاد بودن در محیط 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 147 ســـــال دوم                ݡسݒ

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:  إّنَ أَحّبَ األعماِل إَلی 

الُه و الِبّرُ و الَجهاِد وجّل-  الّصَ
َ

اهلل - َعّز

همانا، محبوب ترین اعمال در نزد خداوند: نماز، نیکی کردن 

و جهاد در راه خداست.

وسائل الشیعه، ج 3، ص 27 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

24   ْC

23   ْC

25   ْC

27   ْC

5   ْC

2   ْC

7   ْC

6   ْC

شــب گذشــته بــا برگــزاری مراســمی از نشــان و شــعار پویــش مردمی ترافیــک در اصفهــان رونمایی 
کــرم)ص( بــار دیگــر طعــم شــهر  شــد و پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم در جشــن مبعــث پیامبــر ا

دوچرخه هــا بــودن را چشــید.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، در شــبی ملکوتــی مزیــن بــا نــام پیامبــر 
گــرد هــم آمدنــد تــا در جشــن مبعــث پربرکــت  گرامــی اســالم)ص(، مــردم اصفهــان در بــاغ غدیــر 

کننــد. کمپیــن ترافیــک شــهر اصفهــان رونمایــی  پیامبــر خاتــم از نشــان و شــعار 
ــا بــاغ غدیــر را بــا دوچرخــه  شــهردار اصفهــان بــرای رســیدن بــه ایــن جشــن، مســیر دفتــر خــود ت
پیمــود و در کنــار وی دیگــر مســئوالن شــهری و همچنیــن رییس و اعضای شــورای اســالمی شــهر 

نیــز بــرای رســیدن بــه ایــن جشــن پــا بــه رکاب شــدند.
کنــار درب ورودی بــاغ غدیــر صفــی طوالنــی از دوچرخه هــای مســئوالن  پیــش از آغــاز برنامــه، در 
کشــید ه و شــهردار اصفهــان دقایقــی پیــش از ورود بــا مــردم  و مــردم بــرای ورود بــه جشــن صــف 

گفت وگــو نشســت. بــه 
کــه بــا فریادهــای خــود شــهردار  بــاغ غدیــر غــرق نــور و سرشــار از هیاهــوی جمعیــت مشــتاقی بــود 

کردنــد. اصفهــان را از مســیر ویــژه دوچرخــه در بــاغ غدیــر تــا جایــگاه ویــژه مســئوالن همراهــی 
کــه تمامــی مســئوالن شــهر اصفهــان از زرگرپــور اســتاندار اصفهــان، جمالی نــژاد شــهردار  در حالــی 
اصفهــان، ســردار آقاخانــی فرمانــده نیــروی انتظامــی اصفهــان، امینــی رییــس شــورای اســالمی 
شــهر در کنــار مســئوالن کشــوری همچــون ســردار اشــتری فرمانــده نیــروی انتظامی کشــور، ســردار 
مهــری رییــس پلیــس راهــور ناجــا در قــاب چشــمان دوربین هــا لبخنــد می زدنــد، باالخــره مراســم 

بــا قرائــت آیاتــی از قــرآن و طنین نــوای رزم نــوازان نیــروی انتظامــی آغــاز شــد.
شمارش معکوس مردمی برای رونمایی از نشان پویش ترافیک
»یا ایها الهمیشه مدثر                                    إقرأ به نام سّرِ علی السر

مبعوث شو و شراب بچرخان                             یا اّیها الحبیب فالذکر«
علــی ضیــاء بــا زمزمــه ایــن شــعر، پــا بــر روی ســن نهــاد و بــه فضــا شــور و حــال معنــوی شــب بعثــت 

کــرد. گــروه عرشــیان حالــت رســمی  تری پیــدا  بخشــید و برنامــه بــا اجــرای هم نوایــی 
  شعار پویش مردمی ترافیک: هوای شهر اصفهان را داریم

پــس از ســخنرانی شــهردار اصفهــان باالخــره نوبــت بــه رونمایــی مردمــی از نشــان و شــعار پویــش 
مردمــی ترافیــک رســید و بــا شــمارش معکــوس، جمعیــت انبــوه حاضــر در بــاغ غدیــر، اســتاندار و 
خ نشــان ترافیکــی برداشــتند و چتــری بــه رنــگ آبــی آســمان )نمــاد  شــهردار اصفهــان پــرده از ر
حمایــت( کــه بــا نمادهــای ســنتی اصفهــان و نمادهــای ترافیکــی تلفیق شــده بود، در برابر چشــم 
مــردم مشــتاق اصفهــان نشســت تــا بــار دیگــر بــر ایــن بــاور مــردم اصفهــان در حمایــت از هــوای 

کــه »هــوای شــهر اصفهــان را داریــم« کنــد  کیــد  کیــزه پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم تا پا
  شهردار اصفهان در آیین رونمایی از شعار و نشان پویش مردمی ترافیک:

توجه شهروندان به قانونمداری، زیبایی های نصف جهان را افزایش می دهد
قانونمــداری  فرهنــگ  بــه  اصفهــان  فرهنگ دوســت  مــردم  توجــه  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 

می دهــد. افزایــش  را  اصفهــان  خــالق  شــهر  زیبایی هــای 

ــژاد، در آییــن  گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی ن ــه  ب
کــه در بــاغ غدیــر اصفهــان  کمپیــن ترافیــک شــهر اصفهــان  رونمایــی مردمــی از نشــان و شــعار 
کــرد: بــه یقیــن چشــم انداز ترســیم شــده بــرای اصفهــان در افــق برنامــه 1400  برگــزار شــد، اظهــار 

بــا همــت یــک دســتگاه محقــق نخواهــد شــد و بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد همراهــی 
همدلــی و هم افزایــی دســتگاه های مختلــف، حمایــت دولتمــردان و از همــه این هــا مهم تــر 
پشــتیبانی و دلگرمــی مردمــی  هســتیم. وی افــزود: بــرای اینکــه شــهری آبــاد، ایمــن، هوشــمند 
ــه ارزش هایــی همچــون مهــد عالمــان و دانشــمندان، شــهر  ــی آراســته ب ــر و اصفهان انعطاف پذی
دانش و دانایی، شــهر ارزشــمدار و شــهری مســئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شــهروندی داشــته 
کــه شــهرداری بــه  باشــیم، بایــد همــه مــردم و مســئوالن دست به دســت یکدیگــر دهنــد؛ چــرا 
کنــد. شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال   تنهایــی نمی توانــد ایــن چشــم انداز را محقــق 
۹4 نــه تنهــا برنامه هــای عمرانــی شــهر متوقــف نشــد، بلکــه بــا ســرعت بیشــتری مســیر تکمیــل 
کــرد، ابــراز داشــت: بــا همــکاری تمــام دســتگاه های مســئول و دلگرمــی مــردم خــوب  را طــی 
اصفهــان، پروژه هــای شــهری بــه نتیجــه مطلــوب نزدیــک می شــود و هــر هفتــه شــاهد افتتــاح 
چندیــن پــروژه  تکمیــل شــده عمرانــی در شــهر هســتیم. وی بــا بیان اینکه امســال شــاهد نــوروزی 
 متفــاوت و برگــزاری برنامــه هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــا بیــش از 400 برنامــه متنــوع بودیــم 
ــه زودی شــاهد پویــش جــدی مردمــی در  ــم ب ــا همراهــی مــردم اصفهــان، امیدواری ــرد: ب ک ــان  بی

ــیم. ــاده روری باش ــوری و پی ــی، غیرموت ــل عموم ــل و نق ــه حم عرص
  توجه مردمی به فرهنگ قانونمداری و افزایش زیبایی های شهر خالق اصفهان

جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه توجــه مــردم فرهنگ دوســت اصفهــان بــه فرهنــگ قانونمــداری 
اصفهــان  یقیــن  بــه  کــرد:  کیــد  تا می دهــد،  افزایــش  را  اصفهــان  خــالق  شــهر   زیبایی هــای 
ــِن راهنمایــی  ــه قوانی ــرام ب ــی، نمایشــگاهی از احت ــر و اسطوره شــهر جهان کهن شــهر بی نظی ایــن 
رانندگــی، ویترینــی از شــکوه احتــرام بــه عابــر پیــاده و منظــری زیبــا از توجــه به پلیــس خواهد بود. 
ــه هــوای  ــه و صمیمان ــم مــردم اصفهــان همچــون همیشــه، مهربانان ــرد: امیدواری ک وی اضافــه 

شــهر خویــش را داشــته باشــند و مباحــث فرهنگســازی زندگــی شــهری را در راس همــه مســایل 
شــهری قــرار دهنــد.

کمپین ترافیک شهر:    استاندار اصفهان در حاشیه رونمایی از نشان و شعار 
 حرکت خوبی آغاز شده است

ــه اینکــه ایجــاد پویــش مردمــی ترافیــک تجربــه و حرکــت خوبــی  ــا اشــاره ب اســتاندار اصفهــان ب
کاهــش  گفــت: همراهــی و هماهنگــی بــا شــهرداری و ســایر دســتگاه های ذی ربــط بــرای  اســت، 

آلودگــی هــوای اصفهــان را وظیفــه خــود می دانــم.
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، رســول زرگرپــور در حاشــیه آییــن  بــه 

ایجــاد  ضــرورت  دربــاره  اصفهــان  شــهر  ترافیــک  مردمــی  پویــش  شــعار  و  نشــان  از  رونمایــی 
حــل  بــرای  مــا  کــرد:  اظهــار  جامعــه  در  ترافیــک  فرهنــگ  ارتقــا  بــرای  مردمــی  پویش هــای 
ــری  ــز بهره گی ــی ج ــچ راه ــل هی ــن قبی ــواردی از ای ــود آب و م کمب ــوا،  ــی ه ــد آلودگ ــکالتی مانن مش
از انــرژی و ظرفیــت مــردم نداریــم.وی ادامــه داد: مــا دولتی هــا و مســئوالن در حیطــه وظایــف 
ایــن  می توانــد  آنچــه  و  دادیــم  انجــام  را  می گرفتــه  صــورت  بایــد  کــه  فعالیت هایــی  خــود 
گرفتــه را جامــه عمــل بپوشــاند، مشــارکت جــدی مــردم در تحقــق ایــن  برنامه ریزی هــای صــورت 

مســائل اســت.
ــرای  ــه عنــوان یــک پویــش مردمــی ب کمپیــن ترافیــک ب ــه ایجــاد  ــا اشــاره ب اســتاندار اصفهــان ب

کمپیــن، تجربــه خوبــی خواهــد بــود بــرای  کــرد: ایــن  حــل مشــکالت ترافیکــی شــهر خاطرنشــان 
اینکــه بتوانیــم مــردم را در همــه برنامه هــای خــود مشــارکت دهیــم و مشــکالت موجــود را برطــرف 

ســازیم.
کــه همــه دســتگاه های اجرایــی از جملــه  وی در پایــان ایــن قــول را بــه شــهروندان اصفهــان داد 
کنــد تــا بــرای کاهــش آلودگــی  نیــروی انتظامــی را بــا شــهرداری بــرای حرکــت در ایــن مســیر همــراه 

هــوا در اصفهــان هم افزایــی مناســبی میــان دســتگاه های مســئول ایجــاد شــود.
کمپین ترافیک اصفهان:   فرمانده نیروی انتظامی در آیین رونمایی از نشان 

کشوری با ثبات در منطقه ای  ناامن است ایران 
کشــور در  گفــت: اصفهــان می توانــد الگــوی تمامــی شــهرهای  کشــور  فرمانــده نیــروی انتظامــی 
کنیــم تــا  گیــرد و در ایــن راســتا بایــد تــالش  گســترش فرهنــگ دوچرخه ســواری قــرار  راســتای 

ــام شــهر دوچرخه هــا آراســته شــود. ــا ن ــار دیگــر ب اصفهــان ب
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، ســردار حســین اشــتری در آییــن  بــه 
کــه در بــاغ  کمپیــن )پویــش مردمــی( ترافیــک شــهر اصفهــان  رونمایــی مردمــی از نشــان و شــعار 
غدیــر برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه پویــش مردمــی ترافیــک شــهر اصفهــان ابتــکاری زیبــا از ســوی 
کــودک و بزرگســال بــه  کشــور از  کــرد: امــروز ســالمتی مــردم  مســئوالن اصفهــان اســت،  اظهــار 

ک بســتگی دارد. فضــای ســالم و هــوای پــا
و  صنعتــی  کشــورهای  مــردم  گریبان گیــر  امــروز  کــه  بیماری هایــی  از  بســیاری  افــزود:  وی 
شــهرهای بــزرگ شــده، ناشــی از آلودگی هــای زیســتی اســت و بــر ایــن اســاس بــه هــر میــزان 
کاهــش یابــد، در راســتای ســالمت مــردم تاثیــر  کــه بــا برنامه ریزی هــای جامــع ایــن آلودگی هــا 
کشــور بــا بیــان اینکــه آلودگــی هــوا بــالی  گســترده تری خواهــد داشــت. فرمانــده نیــروی انتظامــی 
خانمان ســوزی اســت کــه بســیاری از کشــورهای بــزرگ دنیــا را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت، بیــان 
کــه  کــه پیشــگیری بهتریــن راهــی اســت  ــرای رفــع ایــن مشــکل جهانــی، طبیعــی اســت  ــرد: ب ک
کمپیــن مردمــی بــا عنــوان  گــر بتوانیــم بــه واقــع بــه شــعار انتخابــی بــرای ایــن  پیــش رو داریــم و ا

»هــواِی شــهر اصفهــان را داریــم« بــرای تمامــی شــهرهای کشــور عمــل کنیــم، به یقیــن بیماری ها 
کاهــش می یابــد.

بــه ســمت و ســوی  بــه اهمیــت فرهنگســازی در راســتای ســوق دادن مــردم  بــا اشــاره  وی 
بــرای  هزینــه  میــزان  هــر  داشــت:  ابــراز  ک  پــا هــوای  بــه  دســتیابی  در  موثــر  فعالیت هــای 
کــه بــر میــزان ســرمایه های اجتماعــی  فرهنگســازی در ایــن راســتا، منطقــی و صحیــح اســت؛ چــرا 
کننــد تــا ایــن پویــش  مــا می افزایــد و بــر ایــن اســاس همــه از مســئول و غیرمســئول بایــد همــت 

مردمــی عملیاتــی شــود و اقــدام و عمــل را در ایــن شــعار شــاهد باشــیم.
  اصفهان، باید بار دیگر با نام شهر دوچرخه ها آراسته شود

کشــور مــا بســیار زیــاد اســت و از 2۹ میلیــون خــودرو و  اشــتری بــا بیــان اینکــه آمــار خــودرو در 
کــرد: بیــش از 14 درصــد  موتورســیکلت ۳ میلیــون متعلــق بــه اســتان اصفهــان اســت، تصریــح 
ــاهد  ــه ش ک ــم  کنی ــت  ــمتی حرک ــه س ــد ب ــق دارد و بای ــان تعل ــه اصفه ــور ب کش ــیکلت های  موتورس

کشــور باشــیم. گرفتــن نــام اصفهــان در زمینــه اســتفاده از دوچرخــه در  پیشــی 
وی بــا بیــان اینکــه بــه هــر میــزان از وســایل نقلیــه عمومــی بــه جــای خودروهــای تک سرنشــین 
گذشــته  بــه دوران  بایــد  گفــت:  تاثیــر دارد،  مــا  بیمــاری جامعــه  کاهــش  کنیــم در  اســتفاده 
کــه اصفهــان بــه شــهر دوچرخه ســوارها معــروف بــوده اســت؛ البتــه راه انــدازی  بازگردیــم؛ زمانــی 

ــود. ک تاثیرگــذار خواهــد ب ــا کامــل نیــز در داشــتن هوایــی پ ــه شــکل  متــروی اصفهــان ب
کشــور بــا بیــان اینکــه تلفــات جانــی از دیگــر خســارت های وســایل  فرمانــده نیــروی انتظامــی 
ــات  ــر تصادف ــر اث ــر ب ــزار و 100 نف ــدود یک ه ــته ح گذش ــال  ــرد: س ک ــار  ــت، اظه ــوری اس ــه موت نقلی

جــان باختنــد و حــدود 40 درصــد آن هــا عابــر پیــاده و 40 درصــد موتورســواران بوده انــد.
کشــور ارتقــا دهیــم؛  وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس الزم اســت فرهنــگ دوچرخه ســواری را در 
کــه نــه در یــک روز و هفتــه خــاص، بلکــه در تمامــی روزهــای ســال از ایــن وســیله  گونــه ای  بــه 
گفــت: شــهر اصفهــان قطــب فرهنگــی  کنیــم. اشــتری  کم خطــر و موثــر در ســالمتی اســتفاده 
کــه در شــهر اصفهــان در  گردشــگری جهــان اســالم اســت و امیدواریــم بــا ایــن فرهنگســازی  و 
کــه  ک باشــیم  گرفتــه، شــاهد فضایــی پــا زمینــه اســتفاده از وســایل نقلیــه غیرموتــوری صــورت 
کــرد: امــروز نیــروی انتظامــی آمادگــی دارد  کمــک می کنــد. وی اضافــه  بــه تبلیــغ شــهر و اقتصــاد 
ــی  ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــی عرصه ه ــه در تمام ک ــان  ــم اصفه ــردم فهی ــار م کن ــا در  ت
کنــد و امیدواریــم  و در عرصــه دفــاع مقــدس پیشــتازی خــود را بــه اثبــات رســاندند، حرکــت 
قــرار کشــور در زمینــه وســایل نقلیــه غیرموتــوری  بــرای ســایر شــهرهای  الگویــی   ایــن شــهر 

 گیرد.
  امنیت ایران در منطقه، مثال زدنی است

کــرد: نیــروی  کشــور در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود تصریــح  فرمانــده نیــروی انتظامــی 
انتظامــی، از ارگان هایــی اســت کــه در تحقــق شــعار ســال بســیار نقش مهمــی دارد؛ چــرا که هرچه 
امنیــت جامعــه بیشــتر باشــد، شــاهد شــکوفایی اقتصــادی نیــز خواهیــم بــود. وی بــا بیــان اینکــه 
کشــوری بــا ثبــات در منطقــه ای  ناامــن  کــرد: امــروز  کشــور ایــران مثال زدنــی اســت، بیــان  امنیــت 
داریــم و ایــن امنیــت بــه برکــت حضــور و تامیــن و حفــظ ایــن امنیــت بــا هوشــیاری مــردم، تدابیــر 

رهبــر معظــم انقــالب و ایثــار نیروهــای مســلح تحقــق یافتــه اســت.

کمپین ترافیک شهر اصفهان رونمایی مردمی از نشان و شعاِر 

اصفهان، بار دیگر شهر دوچرخه ها

ز سفید چاه! ستان ارسار آم�ی ق�ب

گورستان سفید چاه یا گورستان سپید که در شهرستان گلوگاه استان مازندران، روستای سفیدچاه واقع شده 

ستان مسلمانان در ایران است.  ن ق�ب است، اول�ی

گورستا�ن که اهایل اعتقاد دارند خاک سفیدش، نمی گذارد اجساد مرده ها بپوسد یا اینکه باور دارن اگر 

مرده ها را در این گورستان دفن کنند تمام گناهان مرده ها بخشیده می شود. عجیب بودن این گورستان و 

اعتقادات جالب روستائیان باعث شده است تا مردم گلوگاه از 50 آبادی دور و اطراف، مرده هایشان را به 

ند و راهی روستا بشوند تا بتوانند برای رفته گانشان جا�ی در گورستان سفید چاه دست و پا کنند. دوش بگ�ی

ها به حالت عمودی است که برای نشان دادن  ن سنگ ق�ب  های این گورستان، قرار داش�ت
گ

ییک دیگر از ویژ�

این که هر کدام از مردگان چه شغیل داشته اند، ابزار و ادوات شغیل افراد روی سنگ ها حک شده است و 

ده شده، نمادها�ی وجود دارد که این  ها زن یا مرد به خاک س�پ ح�ت برای اینکه مشخص شود داخل این ق�ب

نقش و نگارها باعث زیبا�ی این گورستان شده و به سفید چاه شهر�ت جها�ن بخشیده است.


