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وزنامه ای برای همه ر

در راستای اجرای تبادل محکومان

47 زندانی ایران در کویت 
وارد اصفهان شدند

 لیگ قهرمانان اروپا 
در تسخیر رئال مادرید

 وزیر نیرو در حاشیه بازدید 
از شبکه دیسپینگ برق ایران:

مردم روزی ۸ ساعت 
کمتر برق مصرف کنند
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  نگاهی به 
سریال های رمضان

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

لزوم انتقال ارزش های امام به آیندگان

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(

27 هزار اصفهانی به زیارت 
مرقد امام مشرف می شوند

در صفحه )2( بخوانید

هر
ز م

س ا
عک

الریجانی همچنان بر صندلی ریاست مجلس

 یک نماینده از استان اصفهان در جمع هیئت رییسه 
مجلس قرار گرفت

 رییس موقت مجلس دهم شورای اسالمی تاکید کرد:
توسعه سیاسی براساس تفکر مردم ساالری دینی

 عارف: توجه به اقتصاد دانش بنیان از ضروریات بهبود 
شرایط اقتصادی کشور است

2

بررسی  از 
مصرف خودسرانه دارو در ایران

دارو، غذا نیست
هر ایرانی، ساالنه 340 عدد دارو 

مصرف می کند

گسترش فرهنگ اسالمی                                                     

له
قا

رم
س یکــی از مناســبت های مهــم، آغــاز بــه کار دهمیــن دوره 

مجلــس شــورای اســامی اســت؛ مجلســی کــه امــام)ره( 
فرمودنــد در راس امــور اســت و نماینــدگان در تحقــق این 

ســخن امــام، نقــش کلیــدی ایفــا می کننــد. اگــر مجلســی ها 
بــا اقتــدار تمــام و اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــای مجلــس بــه 
ــع  ــد و هیــچ چیــز مان ــر اجــرا بپردازن قانونگــذاری و نظــارت ب
ــرار  ــور ق ــس در راس ام ــود، مجل ــی نش ــه اصل ــن دو وظیف ای
خواهــد گرفــت و بــه وظایــف خــود درســت عمــل خواهــد کرد 
و قطعــا چــرخ نظــام رو بــه پیشــرفت و تعالــی خواهــد رفــت. 
بــرای انجــام ایــن وظایــف، مجلــس نیازمنــد ابــزاری اســت که 
کامــا در دســترس اســت و هیــچ مســئله ای مانــع ایــن وظایف 
ــم در  ــون ه ــا هم اکن ــد م ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــد ب او نخواه
قانونگــذاری، نیازمنــد دقــت و ســرعت بیشــتر مجلس هســتیم 
ــال  ــد وکم ــت و راه رش ــر راه برداش ــع را از س ــوان موان ــا بت ت
کشــور هموارتــر از گذشــته شــود؛ همچنیــن در بحــث نظــارت 
ــا راه هــای  ــس هســتیم ت ــد عــزم جــدی و قاطــع مجل نیازمن
فســاد اداری و اقتصــادی و بی عدالتــی و رشــوه و فــرار از قانــون 

و ... مســدود گــردد کــه...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

2  طرح های ویژه توزیع برق اصفهان برای کاهش                                                                                                                     درخواست مردم نجات از رکود، بیکاری و گرانی است  
4 وجود  3  به دنبال ایجاد خطوط اعتباری برای توسعه کرمان هستیم  3 کاهش 25 درصدی میزان آب استحصالی کشور  پیک مصرف 
4  بوتاکس و جراحی بینی 4 تیران و کرون میزبان جشنواره غذاهای سنتی   شش تصفیه خانه فعال فاضالب در چهارمحال و بختیاری 
اصفهان راه  در   همراه  تلفن  شبکه  چهارم  نسل   5 »جوانمردان«  از  خبرها  آخرین   4 اصفهان  زیبایی  عمل های  پرطرفدارترین 
دانش بنیان  اقتصاد  به  توجه   6 عبادی پور درخشش  با  ایران  بازگشت    6 است اخالق  از  دور  که  دیدم  مسایلی   3

 2 2 یک نماینده از استان اصفهان در جمع هیئت رییسه مجلس قرار گرفت  از ضروریات بهبود شرایط اقتصادی کشور است

کیمیای وطن در یک نگاه

شــهرداری فوالدشــهر در نظــر دارد جهــت طراحــی و احــداث و تکمیــل ســاختمان مجموعــه پارکینــگ طبقاتــی بــا 

چاپ اول 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت )نوبت اول(

ن ب فوالدشهر )جنب بلوار شهداء( باستناد شیوه نامه امور   ز بع واقع در مرکز بر د 4000متر مر   مساحت  عرصه حدو
وش های معمول مشــارکتی به اشــخاص حقیقی و حقوقی اقدام  ســرمایه گذاری و مشــارکت در شــهرداری ها با ر

 نماید.
عالقمنــدان محتــرم مــی تواننــد جهــت مطالعــه کامــل اســناد فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت بــه 

شــهرداری فوالدشــهر یــا پرتــال شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.
بــه  نســبت  مشــارکت  جهــت  گــذار  ســرمایه  شناســایی  فراخــوان  در  شــرکت  جهــت  اســت  خواهشــمند 
پیوســت  بــا  و  ده  فرمــو اقــدام  آن  امضــاء  و  مهــر  و  گــذار(  ســرمایه  شناســایی  )جهــت  پیشــنهاد  فــرم  تکمیــل 
بــه   95/03/29 مــورخ  شــنبه  وز  ر اداری  وقــت  پایــان  تــا  مذکــور  فــرم  در  درخواســتی  مــدارک  دن  نمــو
یافــت  در رســید  حراســت،  خانــه  دبیــر  در  آن  ثبــت  از  پــس  و  داده  تحویــل  شــهرداری  حراســت   دبیرخانــه 

نمائید.
یافت  ر از دبیرخانه شــماره ثبــت در ده ولــی نتواننــد تــا پایــان مهلــت مقــر افــرادی کــه بــه نحــوی مــدارک را ارســال نمــو

د.  وم خواهند بو نماینــد، از شــرکت در فراخــوان محــر
مطــرح  فوالدشــهر  شــهرداری  گــذاری  ســرمایه  عالــی  هیــأت  و  فنــی  کمیتــه  جلســه  در  رســیده  پیشــنهادات 
دعــوت  مالــی  و  فنــی  مذاکــرات  جهــت  پیشــنهاددهندگان  از  متعاقبــا  شــد.  خواهــد  تصمیم گیــری  و 
اســالمی  شــورای  بــه  تصویــب  جهــت  پیشــنهادی  الیحــه ای  طــی  موضــوع  آن  از  بعــد  و  شــد  خواهــد 
خواهــد  اقــدام  هــا  شــهرداری  مالــی   آئین نامــه  مطابــق  آن  تصویــب  و  تاییــد  از  پــس  و  ارســال  شــهر   محتــرم 

شد. 
الف( مشخصات فنی و مالی موضوع فراخوان: 

ن ب فوالدشــهر )جنــب بلــوار شــهداء( بــا  ز وژه: مجموعــه پارکینــگ طبقاتــی واقــع در مرکــز بــر نــام و مشــخصات پــر
بــع شــامل: پارکینــگ عمومــی و فضاهــای تجــاری و خدماتــی جنبــی.  د 4000 متــر مر مســاحت عرصــه حــدو

وش های معمول مشارکتی  وش سرمایه گذاری: ر ر
ســهم طرفیــن: بــر اســاس پیشــنهاد ســرمایه گــذار کــه باید با توجــه به صرفه و صالح شــهرداری باشــد و به صورت 

وژه در بازه زمانی مشــخص توســط ســرمایه گذار. اعــالم زمــان بهــره بــرداری کل مجموعه بعد از تکمیل پر
وانه ساختمانی جهت ساخت و احداث ساختمان.  آورده شهرداری فوالدشهر: زمین و پر

ینــه هــای تهیــه و طراحــی کلیــه نقشــه هــا و تاییــدات نظــام مهندســی ســاختمان و کلیــه  یک: تمــام هز آورده شــر
وژه و بهــره بــرداری ســاختمان . ینــه هــای اجرایــی و تکمیــل ســاختمان از صفــر تــا پایــان پــر هز

ب( شرایط فراخوان:
وژه با شند.  1-شرکت کنندگان باید دارای توان اجرایی و تجربه متناسب با عملیات موضوع پر

بدیهــی اســت در غیــر اینصــورت هیــأت عالــی ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری نســبت بــه رد 
د. پیشــنهادات اقــدام خواهــد نمــو

2-شرکت کنندگان موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولتی و شهرداری ها می باشند. 
3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی داخلی

باستناد  را  ذیل  شرح  به  د  خو نیاز  مورد  خدمات  و  کاال  دارد  نظر  در  اصفهان  شهرستان  ق  بر یع  توز شرکت 
یق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین  قانون بر گزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طر

یداری نماید. وشندگان واجد شرایط خر تولیدکنندگان و فر

یافت و حداکثر تا پایان وقت  یر در یق سایتهای ز پیشنهاددهندگان میتوانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طر
آدرس: اصفهان - چهارباغ عباسی - خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3  به  اداری مورخ 1395/03/22 
ق شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت  یع بر توز

د ترتیب اثر داده نخواهد شد.  یافت شو ر در فوق در مقر
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

 http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
 http://eepdc.ir ق شهرستان اصفهان به آدرس یع بر سایت اینترنتی شرکت توز

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
یال به حسابجاری سپهر شماره 0103851178002 بانک صادرات شعبه  جهت شرکت در مناقصه: مبلغ 300/000 ر

د. میدان آزادی و فیش مربوطه داخل پاکت الف قرار داده شو
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

وط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. *به پیشنهادهای فاقد امضاء مشر
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد.

*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
*حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

ق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. یع بر *شرکت توز
یخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت  ین تار وز قبل از آخر *شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو ر
ین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند. در غیر اینصورت  و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخر

مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

ردیف

1

ساعت 
برگزاری

10

واحد

متر

مقدار

500/000

شماره مناقصه

9511002

تاریخ توزیع دفترچه

1395/03/11

مهلت تهیه دفترچه

1395/03/22

تاریخ برگزاری 
مناقصه

1395/03/23

موضوع مناقصه

کابل خود نگهدار فشار ضعیف 

3*70+25+70+25



گسترش فرهنگ اسالمی                                                     
ادامه از صفحه یک: 

ــه  ــه ب ــت؛ بلک ــا نیس ــود م ــتار مقص ــن نوش در ای
ــم  ــر معظ ــر رهب ــکات مدنظ ــی از ن ــه یک ــال ب اجم
انقــاب اشــاره می کنیــم کــه در پیامشــان بــه 
بــه  بخشــیدن  تحقــق  فرمودنــد:  مجلســی ها 
اقتصــاد مقــاوم بــا همــه الزامــات قطعــی آن و نیــز 
تــاش مجّدانــه بــرای گســترش و ژرف ســازی 
 فرهنــگ اســامی، دو اولویــت فــوری کنونــی 

است.
اولویت هــای  از  را  موضــوع  دو  لــه  معظــم 
ورزیدنــد:  تاکیــد  آن  بــر  و  قلمــداد  فــوری 
یکــی تحقــق بخشــیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی 
اســامی  فرهنــگ  گســترش  دیگــری   و 

 است. 
ــای  ــه روزه ــه ب ــا توج ــل ب ــماره قب ــی دو ش در یک
اقتصــاد  دربــاره  را  امــام)ره(  دیــدگاه  خــرداد، 
مقاومتــی و نیــز فرهنــگ بررســی کردیــم. در ایــن 
ســطور گســترش فرهنــگ اســامی  کــه نظــر مقــام 
معظــم رهبــری اســت را از نــگاه امــام مطــرح 

: می کنیــم
ــت  ــل معنوی ــر عام ــد ب ــن تاکی ــی ضم ــام خمین ام
انقــاب  عمــده  اهــداف  از  یکــی  عنــوان   بــه 
اســامی، مقصــد نهضــت را ترویــج اخــاق و آداب 
 اســامی  )صحیفــه نــور، ج 13، ص 261 و262(

انسان ســازی و تربیــت نســل آینــده و اصــاح 
فرهنــگ )همــان، ج 6، ص 162(، تحقــق ارزش های 
اســامی - انســانی و خــارج کــردن مــردم از اســارت 
ــد  نفــس )همــان، ج 18 ص 32( می داننــد و معتقدن
ــا فســاد  هــدف معنــوی انقــاب اســامی  مبــارزه ب
و فحشــا جنســی و اداری )همــان، ج 4، ص 85 
و 116(، قطــع ریشــه های فســاد منــع از انــواع 
ــوده  ــی ب ــای اخاق ــق ارزش ه ــا و تحق کجروی ه

ــان، ج 16، ص 264( . ــت )هم اس
بــر  عــاوه  امــام،  حضــرت  دیگــر،  ســوی  از 
ــردن  ــه و راه ب ــی جامع ــاد و تباه ــری از فس جلوگی
جامعــه بــه موازیــن عقــل و عــدل و انصــاف 
ــارزه  ــتی و مب ــه یکتاپرس ــتی ب ــت از بت پرس هدای
بــا ارزش هــای جاهلیــت )همــان ج 5، ص 29( 
بشــر )همــان، ج 6 ص  بــر تضمیــن ســعادت 
ــان ج 6 ص 22( ــگان )هم ــاه هم ــن رف  14(، تامی

ــع  ــت قاط ــرای اکثری ــی ب ــرایط زندگ ــاح ش اص
پایــه شــرافت و  بــر  ملــت و برقــراری صلــح 
ــامی  ــت اس ــداف نهض ــوان اه ــه عن ــانیت ب  انس

 تاکید داشتند. 
بــه  اهــداف  ایــن  می شــود  ماحظــه  آنچــه 
ــد؛ چــرا کــه  گســترش فرهنــگ اســامی  می انجام
ــد  ــرار دارن ــامی  ق ــای اس ــره ارزش ه ــا در دای تمام
ــداف  ــم و اه ــن مفاهی ــا ای ــود را ب ــه خ ــر جامع و اگ
ــی  ــه زیبای ــا و ب ــگ اســامی  عم ــت داد فرهن زین

گســترش و توســعه می یابــد.
آنچــه امــروز همــگان بــر آن اذعــان دارنــد و 
جهانیــان بــه آن اعتــراف می کننــد ایــن اســت 
 کــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی  در ایــران 
بزرگ تریــن تحــول جهانــی قــرن بیســتم بــه 

وقــوع پیوســت. 
بنیانگــذار ایــن انقــاب بــا قیــام خــود، غــرور 
مدیــد  ســالیانی  کــه  را  مســتضعفی  ملت هــای 
آنــان  بــه  بودنــد،  گرفتــه  قــرار  ظلــم   مــورد 

بازگرداند. 
داد تغییــر  را  کشــورش  سرنوشــت  نه تنهــا   او 

بلکــه میلیون هــا انســان گم گشــته در برهــوت 
ــاره  ــتی دوب ــه بازگش ــدرن را ب ــر م ــت عص جاهلی
ایــن  و  فراخوانــد  یکتاپرســتی  و  معنویــت  بــه 
ــا  ــت؛ ام ــامی  اس ــگ اس ــترش فرهن ــان گس هم
ــه کار  ــاز ب ــه دیگــر نی ــا نیســت ک ــه آن معن ــن ب ای
ــدان  ــه می ــوا ب ــام ق ــا تم ــمن ب ــرا دش ــت؛ زی نیس
ــی  ــد و حت ــری کن ــعه جلوگی ــن توس ــا از ای ــده ت آم
ــدود  ــامی  را مح ــگ اس ــد فرهن ــه می توان ــر چ  ه

کند.
 در ایــن شــرایط ســخت اســت کــه انتظــار رهبــری 
معظــم از مجلــس توجــه و تــاش بــرای گســترش 
فرهنــگ اســامی  اســت تــا بیــداری اســامی  کــه 
ــر بشــریت ایفــای  ــد ب مــی رود جهانــی بشــود، بتوان
نقــش کنــد و جامعــه بشــری را از مظلومیــت فعلــی 

نجــات دهــد.
تبلیــغ  اســامی،  انقــاب  اصلــی  ویژگــی 
جهانــی  اســت.  آن  اساســی  اصــول  و  اســام 
فرهنــگ  گســترش  در  انقــاب  بــودن 
اســامی  جلوه گــر  اقتــدار  افزایــش   اســامی  و 

می شود. 
 گســترش انقــاب اســامی  نه تنهــا حرکتــی انقابی

ــه  ــد. ب ــمار می آی ــه ش ــی ب ــه ای دین ــه وظیف بلک
ــون اساســی آمــده  ــن دلیــل در اصــل 154 قان همی
ســعادت  اســامی  ایــران،  »جمهــوری  اســت: 
آرمــان  را  بشــری  جامعــه  کل  در  انســان ها 
حکومــت  و  آزادی  اســتقال  و  می دانــد  خــود 
جهــان  مــردم  همــه  حــق  را  عــدل  و   حــق 

می شناسد؛ 
بنابرایــن در عیــن خــودداری کامــل از هرگونــه 
دیگــر  ملت هــای  داخلــی  امــور  در  دخالــت 
برابــر  در  مســتضعفان  طلبانــه  حــق  مبــارزه  از 
حمایــت  جهــان  از  نقطــه  هــر  در   مســتکبران 

می کند.«

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

اندیشه های امام خمینی)ره(      
درنزدیکــی ایــام رحلــت حضــرت امــام خمینــی 
ــه های  ــی از اندیش ــامی  بعض ــوری اس ــذار جمه بنیانگ

ایشــان را مــرور می کنیــم:
ــردن  ــد در پیاده ک ــه نکن ــت ک ــن اس ــی ام از ای »نگران

ــم.« ــاب سســتی کنی اســام ن
عدم سستی در پیاده کردن اسالم ناب

ــن  ــت، در ای ــه هس ــور ک ــام را آن ط ــاءاهلل، اس ان ش
ــاده کنیــم و مســلمین جهــان نیــز اســام   مملکــت پی
ــای  ــا، دنی ــد و دنی ــاده کنن ــان پی ــک خودش را در ممال
ــرف  ــا برط ــور از دنی ــم و ج ــد و زور و ظل ــام باش اس
بشــود و )ایــن( مقدمــه باشــد بــرای ظهــور ولــی عصــر 

ــام، ج 15، ص 262( ــه ام ــداه. )صحیف ــا ف ارواحن
ــراد  ــر اف ــون اکث ــدارم؛ چ ــی ن ــچ نگران ــاال هی ــن ح  م
ــن  ــرا متعهــد و متدی ــه اکث ــم ک را می شناســم و می دان
هســتند؛ بلکــه نگرانــی مــن از ایــن اســت کــه نکنــد 
ــت الزم  ــام دق ــردن اس ــم و در پیاده ک ــتی کنی سس
ــل  ــد مث ــد. نکن ــش بیای ــکال پی ــدا اش ــم، بع را ننمایی
مشــروطه شــود کــه آقایــان تــاش کردنــد و مشــروطه 
را بنــا گذاشــتند، آن وقــت چنــد نفــر از سیاســیون 
ــد  ــت را گرفتن ــدند و حکوم ــروطه خواه ش ــتبد، مش مس
و هــر دوره مجلــس را بدتــر از دوره قبــل تشــکیل 
ــی ترســم  ــدارم، ول ــچ ترســی ن ــروز مــن هی ــد. ام دادن
از آن اســت کــه مبــادا مــا مســایل را به صورتــی 
ــم از آن  ــم؛ ترس ــد ندهی ــته بع ــل دس ــم، تحوی محک
ــیم و  ــا بترس ــای خارجی ه ــادا از حرف ه ــه مب ــت ک اس
ــه  ــم. )صحیف ــردن احــکام خــدا سســتی کنی در پیاده ک

امــام، ج 18، ص 242(

یادداشت

 سربازان گمنام 
امام زمان)عج(      

ــان  ــج(، حافظ ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن   س
منافــع ملــی و پایدارکننــدگان امنیــت اجتماعــی 
ــال منافــع  ــه دنب ــام و ب هماننــد مقتدایشــان گمن
ملــی و امنیــت مــردم بــرای یــک خــواب 
و  تعریف هــا  از  خیلــی  بــدون  هســتند؛  آرام 
فقــط  و  مــی رود  پیــش  کارشــان  تمجید هــا 
کــه  می کننــد  تــاش  هــدف  ایــن  بــرای 
ــود. ــه کن ش ــامی  ریش ــران اس ــی« در ای »ناامن

در  باشــند؛  کجــا  نمی کنــد  فرقــی 
در  بامــداد؛  دقایــق  اولیــن  روشــنایی های 
ــتان  ــتان و بلوچس ــوز سیس ــرمای استخوان س س
یــا در تاریکی هــای واپســین ســاعات شــب 
صحنــه  در  کردســتان؛  برفــی  کوه هــای  در 
ــرق  ــوب ش ــم جن ــت بی رح ــا تروریس ــارزه ب مب
ایــران تــا آزاد کــردن ســفیر اســیر شــده کشــور 
 در پاکســتان، همه جــا حــرف اول را می زننــد؛ 
در  همیشــه  و  آرام  و  صــدا  و  بی ســر 
جانشــان  کــه  حالــی  در  هســتند؛  صحنــه 
در  را  اعتقادشــان  و  راســت  دســت  در  را 
توانمنــد  بازویــی  بــه  دارنــد،  چــپ  دســت 
اســامی  تبدیــل  جمهــوری  نظــام  بــرای 
 شــده اند؛ بازویــی کــه تضمین کننــده امنیــت

آسایش و خواب آرام مردم است.
مامــوران  را  آن هــا  سیاســی ها،  تعاریــف  در 
امــا  عمــل  در  می نامنــد؛  اطاعــات  وزرات 
زمان)عــج(  امــام  گمنــام  ســربازان  آن هــا 
ــچ  ــر هی ــن و براب ــچ دوربی ــوی هی ــتند. جل هس
ــر  ــان ب ــاده و ج ــه آم ــتند؛ همیش ــی نیس تریبون
ــا  ــتاده اند ت ــاره ایس ــه نظ ــه ای ب ــف در گوش ک
نکنــد کســی یــا چیــزی حتــی فکــر تعــرض بــه 
امنیــت و آســایش مــردم ســرزمین شــهیدپرور را 

ــد. ــود وارد کن ــه خ ــه مخیل ب
ــال منافــع  ــه دنب ــام و ب هماننــد مقتدایشــان گمن
ــواب آرام  ــک خ ــرای ی ــردم ب ــت م ــی و امنی مل
ــی از تعریف هــا و تمجید هــا  ــدون خیل هســتند؛ ب
ــن  ــرای ای ــط ب ــی رود و فق ــش م ــان پی کارش
در  »ناامنــی«  تــاش می کننــد کــه  هــدف 
ــف  ــود؛ در تعاری ــه کن ش ــامی  ریش ــران اس ای
جامعــه  در  حضورشــان  و  وجــود  اجتماعــی 
بســیار مهــم و اساســی اســت؛ چــرا کــه »تامیــن 
امنیــت« بــه عنــوان وظیفــه اصلــی آن هــا، 
ــعه  ــا و توس ــرای ارتق ــیژن را دارد ب ــم اکس حک
ــت  ــی و فعالی ــه و پویای ــداف جامع ــبرد اه و پیش

آن هــا، ثمــره اش می شــود ایــن اکســیژن.
بــه پــاس همــه آنچــه کــه شــاید بتــوان در کلمــه 
»جانفشــانی و ایثــار« بــرای آن هــا خاصــه 
کــرد بایــد نوشــت امــروز بــدون ســربازان 
ــر  ــل موث ــه از عوام ــج( ک ــام زمان)ع ــام ام گمن
ــاب  ــه حس ــامی ب ــران اس ــت ای ــدار و عظم اقت
می آینــد، اقتــدار و صابــت جامعــه ممکــن 
نیســت و مــردم نیــز در آرامــش نیستند.چشــمان 
بیــدار و هوشــیار آن هــا اجــازه کوچک تریــن 
حرکتــی علیــه امنیــت مــردم را بــه هیــچ کــس 
ــه  ــا تکی ــا ب ــد؛ آن ه ــده ای نمی ده ــچ جنب و هی
بــر ســاح ایمــان و پیــروی از فرمایشــات مقــام 
ــش  ــایش و آرام ــت، آس ــت، امنی ــای والی عظم
ــای  ــد و پ ــان می آورن ــه ارمغ ــور ب ــرای کش را ب
ایــن موضــوع بــا ثمــره ایمــان و اعتقــاد تــا جــان 
ــار و از  ــن ایث ــاس همی ــتاده اند.به پ ــیرین ایس ش
را ســربازان  آن هــا  خودگذشتگی هاســت کــه 
بــه  و  می نامنــد  زمان)عــج(  امــام  گمنــام 
ــا از  ــز آن ه ــی  نی ــان و گمنام ــن ایم ــره همی ثم
عوامــل مهــم اســتحکام و شکســت ناپذیر نظــام 
انقــاب  از آرمان هــا و ارزش هــای  در دفــاع 

ــتند. ــامی  هس اس
 هفتــه ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( را 
تبریــک عــرض می کنیــم و بــرای آن بزرگــواران 

ــاک ــم. تابن ــزون داری ــامتی روزاف آرزوی س

یادداشت

رییــس موقــت مجلــس دهــم شــورای اســامی  گفــت: 
موضــوع توســعه سیاســی براســاس تفکــری کــه امــام به 
ــد امــر مهمــی   ــه کردن ــی ارای ــوان مردم ســاالری دین عن
ــیون های  ــف در کمیس ــاد مختل ــد از ابع ــه بای ــت ک اس

گوناگــون بــه آن توجــه شــود.
ــت ــه مل ــل از  خان ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب

علــی الریجانــی، رییــس موقــت مجلــس دهــم شــورای 
اســامی  در نشســت علنــی دیــروز )یکشــنبه، 9 خــرداد( 
مجلــس شــورای اســامی  طــی ســخنرانی، ضمــن 
ــت رییســه  ــه وی و هیئ ــدگان ب ــت نماین تشــکر از عنای
ــت  ــتم و از هیئ ــما هس ــدردان ش ــده ق ــت: بن ــد گف جدی
ــم  ــکر می کن ــه تش ــت جلس ــرای مدیری ــنی ب ــه س رییس
و الزم می دانــم بــه اطــاع برســانم در کشــور مــا 
ــود دارد ــی وج ــاالری دین ــی مردم س ــه واقع ــه صحن  ک

ــن  ــه همی ــم ک ــس می بینی ــل مجل ــور آن را در داخ تبل
ــت. ــال آن اس ــه کم ــگی مای ــای همیش رقابت ه

  تاکید بر پیام رهبری به مجلس دهم
  دکتــر الریجانــی بــا بیــان اینکــه نــگاه رهبــری معظــم 
ــود  ــه برجســته ای ب ــه مجلــس دهــم نکت در پیامشــان ب
 کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، گفــت: رهبــری فرمودنــد

»نیت هایمــان، نیت هــای خیــر باشــد تــا حرف هــا 
ــای  ــدوارم  فض ــن امی ــد« و م ــنه باش ــان حس و افعالم

ــود. ــوام ش ــر ت ــت خی ــن نی ــا ای ــس ب مجل
  رییــس موقــت مجلــس شــورای اســامی  ادامــه داد: از 
ــه قــدری  طرفــی مشــکات اقتصــادی داخــل کشــور ب
ــده در آن اســت  ــم تنی ــه ه ــایل ب ــی دارد و مس پیچیدگ
ــه  ــه ای ب ــق و همه جانب ــه دقی ــر، توج ــا تدبی ــد ب ــه بای ک
آن شــود و بــا یــک روش علمــی  بــه موضوعــات توجــه 
کنیــم تــا بتوانیــم بــه شــرایط اقتصــادی کشــور ســامان 

دهیــم.
ــاب  ــم انق ــر معظ ــام رهب ــه از پی ــان اینک ــا بی   وی ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نهایــت تشــکر را دارد، چــرا 
ــرای مجلســیان روشــن  ــام خودشــان راه را ب ــا پی ــه ب ک
ــه  ــی توج ــایل فرهنگ ــه مس ــان ب ــت: ایش ــد، گف کردن
ــر اقتصــاد مقاومتــی کــه امــر مهمــی  اســت  داشــته و ب
تمرکــز و تاکیــد کردنــد. البتــه سیاســت های کلــی 
ــی  ــز گام های ــته نی ــس گذش ــده، در مجل ــم ش آن تنظی
 بــرای آن برداشــته شــده اســت و امــروز در مقــام 
اجــرا و تکمیــل قانونگــذاری بایــد در ایــن زمینــه 

برداریــم. اســتوارتری  گام هــای 
ــام  ــه مق ــی ک ــه نکات ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف  الریجان

کــه  دغدغه هایــی  و  فرموده انــد  رهبــری  معظــم 
ایشــان داشــتند، مــا بــه یــک تئــوری در قالــب توســعه 
ــر  ــت از تفک ــت درس ــک قرائ ــر ی ــی ب ــی و مبتن فرهنگ
دینــی بــه تعبیــر امــام راحــل اســام نــاب محمــدی)ص( 

ــم. نیازمندی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه مقنن ــت ق ــس موق   ریی
ــای  ــا زیربن ــگ انقــاب م ــه فرهن ــم ک ــول کنی ــد قب بای
همــه اقدامــات کشــور اســت، افــزود: اگــر مــا اســتقال 
فرهنگــی داشــته باشــیم، اســتقال اقتصــادی و سیاســی 
ــی  ــی و فرهنگ ــتقال مکتب ــت. اس ــم داش ــز خواهی نی
بســیار امــر مهمــی  اســت؛ لــذا بــرای توســعه فرهنگــی 
 کشــور براســاس اســام نــاب بایــد تــاش کنیــم 

ــه  ــن زمین ــد در ای ــی می توان ــیون فرهنگ ــا کمیس و حتم
ــا از آن  ــد و م ــه کن ــس ارای ــه مجل ــدی را ب ــگاه جدی ن

پشــتیبانی می کنیــم.
تفکــر   براســاس  سیاســی  توســعه 

دینــی مردم ســاالری 
   الریجانــی خاطرنشــان کــرد: موضــوع توســعه سیاســی 
ــوان مردم ســاالری  ــه عن ــام ب ــه ام براســاس تفکــری ک
ــد از  ــه بای ــت ک ــی  اس ــر مهم ــد، ام ــه کردن ــی ارای دین
ابعــاد مختلــف در کمیســیون های گوناگــون بــه آن 

توجــه شــود.
ــی  ــاد مقاومت ــر اقتص ــی ب ــادی مبتن    اقتص

ــای کار  دارد ج
  رییــس موقــت مجلــس دهــم بیــان کــرد: بــرای کوتــاه 
کــردن زمــان ســرمایه گذاری بایــد کار شــود و مــا 
ــویق  ــرای تش ــم ب ــم و ه ــوزه داری ــن ح ــی در ای  نواقص
و تســهیل صــادرات بایــد اقدامــات الزم صــورت پذیــرد. 
ــر  ــی ب ــادی مبتن ــعه اقتص ــش توس ــوع در بخ در مجم
اقتصــاد مقاومتــی، جــای کار فــراوان وجــود دارد و مــن 
از همــه اندیشــمندان در داخــل مجلــس و همــه نخبــگان 
ــا  ــه م ــوزه ب ــن ح ــه در ای ــم ک ــش می کن ــور خواه کش

کمــک کننــد.  
ــد  ــا، نیازمن ــا دنی ــاط ب ــعه ارتب ــرای توس  ب

ــتیم ــوی هس ــیار ق ــی بس دیپلماس
  رییــس موقــت قــوه مقننــه بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر 
ــد  معظــم انقــاب افــزود: مقــام معظــم رهبــری فرمودن
ــیم  ــته باش ــاط داش ــا ارتب ــه دنی ــا هم ــد ب ــا بای ــه م  ک
ــن  ــت؛ بنابرای ــم اس ــیار مه ــاط بس ــن ارتب ــعه ای و توس
بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم نیازمنــد دیپلماســی بســیار 

ــوی هســتیم. ق

رییس موقت مجلس دهم شورای اسالمی تاکید کرد:

توسعه سیاسی براساس تفکر مردم ساالری دینی

 از 12 عضو هیئت رییســه مجلس، 9 نفر عضو فراکســیون والیت و 3 نفر عضو فراکســیون امید هستند.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی،  صبح دیروز در دومین جلســه علنی مجلس دهم، رییس و 11 عضو هیئت رییســه موقت این دور از مجلس را انتخاب کردند.

ــد  ــر عضــو فراکســیون امی ــی( و 3 نف ــه ریاســت الریجان ــان - ب ــت )اصولگرای ــر عضــو فراکســیون والی ــس، 9 نف ــت رییســه مجل ــای وطــن، از 12 عضــو هیئ ــه گــزارش کیمی ب
)اصاح طلبــان( هســتند.

اســتان قم با دو نماینده، بیشــترین سهم را در هیئت رییسه مجلس دارد. 
ــاب ــه انتخ ــت رییس ــر هیئ ــوان دبی ــه عن ــا 131 رای ب ــان ب ــده فاورج ــی، نماین ــوی الرگان ــر موس ــید ناص ــان، س ــتان اصفه ــدگان اس ــر از نماین ــک نف ــا ی ــن، تنه ــن بی  در ای

 شد.

مدیریــت  توســعه  معــاون 
اســتاندار  انســانی  منابــع  و 
اصفهــان گفــت: پیش بینــی 
مناســبت  بــه  می شــود 
ســالگرد ارتحــال امــام)ره( 27 
هــزار نفــر از اســتان اصفهــان 
امــام  مرقــد  زیــارت  بــه 

برونــد. خمینــی)ره( 
ــای وطــن،  ــزارش کیمی ــه گ ب

ــروز )یکشــنبه( حســین سیســتانی در  ــح دی صب
ــالگرد  ــن س ــت و هفتمی ــری بیس ــت خب نشس
ــه  ــان اینک ــا بی ــی)ره( ب ــام خمین ــال ام ارتح
ــه  ــر از اســتان اصفهــان ب امســال 27 هــزار نف
ــارت  ــه زی ــام ب ــال ام ــالگرد ارتح ــبت س مناس
مرقــد امــام خمینــی)ره( خواهنــد رفــت، اظهــار 
کــرد: در ایــن زمینــه کمیته هــای مختلفــی 
از  اســتفاده  ضمــن  کــه  گرفته انــد  شــکل 
را  مناســبی  مردمــی  شــرایط  ظرفیت هــای 

ــد. ــم کن ــران فراه ــرای زائ ب
ــه  ــان اینکــه 27 هــزار نفــری کــه ب ــا بی وی ب
ــتند،  ــه هس ــوند بیم ــازم می ش ــام ع ــد ام مرق

ــام  ــال ام ــتاد ارتح ــزود: س اف
اســتانداری  در  خمینــی)ره( 
بــا  کــه  جلســاتی  از  بعــد 
اســتان  فرمانداری هــای 
داشــت، موظــف بــه اعــزام 
ــتان ها  ــطح شهرس ــراد در س اف
فعالیت هــای  انجــام  و 

شــد.  فرهنگــی 
همچنیــن دســتگاه های اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد، ســازمان تبلیغــات و 
ــدارک  ــان در ت ــتان اصفه ــیمای اس ــدا و س ص
ــه های  ــج اندیش ــور تروی ــه منظ ــی ب فعالیت های
ــان هســتند. ــه و خصوصــا جوان ــه جامع ــام ب ام
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی 
امســال  کــرد:  اضافــه  اصفهــان  اســتاندار 
کمیتــه مجــازی ســتاد برگــزاری ارتحــال امــام 
خمینــی)ره( اســتان اصفهــان بــه مناســبت 
بیســت و هفتمیــن ســالگرد ارتحــال امــام 
ــج  ــور تروی ــه منظ ــی ب ــی)ره(، فعالیت های خمین
اندیشــه های امــام در شــبکه های اجتماعــی 

در دســت اقــدام دارد.

تولیــت حــرم بنیانگــذار کبیــر انقــاب اســامی  گفــت: دیــن بیشــتر از آنکــه 
وابســته بــه شــرعیات باشــد، ایســتادگی بــر عقایــد اســت. بایــد هم بــه عفاف 

و حجــاب در جامعــه توجــه داشــت و هــم بــه حقــوق مــردم اهمیــت داد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مهــر، حجــت االســام ســید حســن 
ــاب  ــذار انق ــال بنیانگ ــالروز ارتح ــتانه س ــل در آس ــام راح ــوه ام ــی، ن خمین
اســامی  در دیــدار اعضــای ســتاد بزرگداشــت امــام)ره( بــا اشــاره بــه اینکــه 
مراســم ســالگرد امــام خمینــی یــک میثــاق ســاالنه و تجدیــد بیعتــی اســت 
کــه هرســال بــا امــام بزرگــواری و ارزش هایــی کــه در جامعــه حاکــم کردنــد 
ــر و باشــکوه تر  ــا عظمت ت برگــزار می شــود، گفــت: ایــن مراســم هــر چــه ب
ــه را خرســند و دشــمنان  ــدی و جامع ــد نســل های بع ــزار شــود، می توان برگ

را ناامیــد کنــد.
ــه امــام، عنصــری اســت کــه اگــر در جامعــه نهادینــه  وی افــزود: عشــق ب
شــود می تــوان مطمئــن بــود کــه اندیشــه متعالــی نظــام اســامی  کــه خــون 
پــاک شــهدا و ایثارگــری جانبــازان بــرای آن صــرف شــد، پایمــال نخواهــد 

شــد.
ــظ نظــام  ــر حف ــت: اگ ــاب اســامی  گف ــر انق ــرم بنیانگــذار کبی ــت ح تولی
اســامی  بــه ایــن اســت کــه بجنگیــم، تردیــد نکنیــد؛ اگــر بایــد جهــاد علمی 
ــد،  ــادی کنی ــاد اقتص ــد جه ــد بای ــر می کنی ــر فک ــد؛ اگ ــد، درس بخوانی  کنی
همــه چیــز را پشــت ســر بگذاریــد و خودتــان را وقــف کنیــد؛ یعنــی تمــام 
ــارور  ــه ب ــاز ارزش هــای جامع ــا نی ــد ت ــه کار گیری ــی خــود را ب ــروی جوان نی

شــود.

حجــت االســام خمینــی ادامــه داد: وصیــت امــام ایــن اســت کــه ببینیــد 
ــوان داریــد، همــان را انجــام دهیــد. همــه در یــک چیــز شــریک  چــه در ت
ــا کار فرهنگــی و  ــد ی ــت اســت. کســی کــه درس می خوان هســتید و آن نی
اجتماعــی انجــام می دهــد، نیتــش بــا کســی کــه جهــاد اقتصــادی می کنــد 
یکــی اســت و آن، خــود را وقــف اســام و جمهــوری اســامی  کــردن اســت.

ــان  ــه در هم ــت: البت ــامی  گف ــاب اس ــر انق ــذار کبی ــرم بنیانگ ــت ح تولی
ــد گفــت حتمــا ظواهــر شــرعی اهمیــت دارد؛ امــا در  ارزش هــای دینــی بای
کنــار اخــاق و آزادی تــوی دهــان ظلــم زدن و بــر عقایــد ایســتادگی کــردن 

هــم اهمیــت دارد.
ــه  ــته ب ــه وابس ــتر از آنک ــن بیش ــه داد: دی ــی ادام ــام خمین ــت االس حج
شــرعیات باشــد، ایســتادگی بــر عقایــد اســت. بایــد هــم بــه عفــاف و حجــاب 

ــت داد. ــردم اهمی ــوق م ــه حق ــم ب ــه داشــت و ه ــه توج در جامع
ــام در  ــرد: ام ــوان ک ــامی  عن ــاب اس ــر انق ــذار کبی ــرم بنیانگ ــت ح تولی
ــفارش  ــان س ــط جوان ــتقال و آزادی توس ــظ اس ــه حف ــود ب ــه خ وصیتنام
کردنــد. شــعار بنیادیــن جمهــوری اســامی  ایــران از همــان ابتــدای مبــارزات 
ــته باشــد و  ــود داش ــردم وج ــم درون م ــه اســتقال و آزادی ه ــود ک ــن ب ای
هــم اگــر کشــور در برابــر حملــه و تهاجــم متخاصــم بــود، اســتقال و آزادی 

ــد. خــود را حفــظ کن
ــان خاطرنشــان کــرد: مراســم بزرگداشــت  ــی در پای حجــت االســام خمین
ــل های  ــه نس ــاب را ب ــام و انق ــای ام ــد ارزش ه ــد بتوان ــام بای ــال ام ارتح

آینــده منتقــل کنــد.

ــا  ــم، ب ــس ده ــس در مجل ــهر و پردی ــمیرانات، اسام ش ــران، ری، ش ــردم ته ــب م  منتخ
بیــان اینکــه مجلــس دهــم بایــد در راســتای پیاده ســازی 24 بنــد اقتصــاد مقاومتــی تــاش 
کنــد، افــزود: توجــه بــه اقتصــاد دانش بنیــان از ضروریــات بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور 
اســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن از پایــگاه اطاع رســانی خانــه ملــت، محمدرضــا عــارف 
بــا اشــاره بــه اولویت هــای مجلــس دهــم گفــت: تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا تکیــه بــر 

منویــات رهبــر معظــم انقــاب، مهم تریــن اولویــت کاری مجلــس دهــم اســت.
ــم  ــرایط مه ــود ش ــرای بهب ــاوری را ب ــم و فن ــی عل ــت های کل ــدن سیاس ــی ش وی اجرای
خوانــد و تصریــح کــرد: ســهم اقتصــاد دانش بنیــان بایــد از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه زودی 

بــه 50 درصــد برســد. 
ــوزش و  ــیون آم ــژه کمیس ــس به وی ــدی مجل ــکاری ج ــا هم ــد ب ــه داد: بای ــارف ادام ع
ــاد  ــتای اقتص ــاب در راس ــم انق ــر معظ ــت های رهب ــق سیاس ــیر تحق ــات، در مس تحقیق

ــم. ــت کنی ــن حرک ــای نوی ــان و فناوری ه ــاد دانش بنی ــر اقتص ــه ب ــی و تکی مقاومت
ــرای  ــی ب ــه مزیت ــس چ ــاوت آرا در مجل ــه ســوالی درخصــوص اینکــه تف وی در پاســخ ب
ــس  ــه مجل ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی ــت؛ آنچ ــر اس ــت: خی ــم دارد، گف ــس ده مجل
ــزون  ــل و همبســتگی روزاف ــا تعام ــم ب ــه بتوانی ــن اســت ک ــم ای ــرد و مه ــم می گی تصمی
مقدمــات کارهــای مهــم را فراهــم کنیــم. انتخابــات دهمیــن دوره مجلس شــورای اســامی 
 7 اســفند در سراســر کشــور برگــزار شــد و مجلــس جدیــد روز گذشــته )8 خــرداد( بــا حضــور 

282 تــن از منتخبــان مــردم فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(

 27 هزار اصفهانی به زیارت مرقد امام مشرف می شوند
سید حسن خمینی:

لزوم انتقال ارزش های امام به آیندگان

عارف تاکید کرد: 

 توجه به اقتصاد دانش بنیان 
از ضروریات بهبود شرایط اقتصادی کشور است نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای 

ــت  ــن اس ــردم ای ــت م ــت: درخواس ــامی  گف اس
ــدا  ــات پی ــی نج ــکاری و گران ــود، بی ــه از رک ک
ــه  ــن مشــکات، تکی ــت از ای ــم؛ راه برون رف کنی

ــت.  ــی اس ــای داخل ــر توانمندی ه ب
ــای وطــن، ســید محمدجــواد  ــه گــزارش کیمی ب
کاری  اولویت هــای  بــه  اشــاره  بــا  ابطحــی 
کار  داشــت: دســتور  اظهــار  دهــم  مجلــس 
ــخص  ــت مش ــدای فعالی ــم در ابت ــس ده مجل
اســت؛ نخســت اینکــه برنامــه پنجــم توســعه تــا 
ــی از آن  ــد شــده و بخش های ــر امســال تمدی آخ
اصــا عملیاتــی نشــده اســت کــه بایــد بررســی 

ــود. ش
 وی افــزود: مســئله مهــم دیگــر، تحقــق عملــی 
ــورد  ــه م ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــوع اقتص موض
ــا  تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســت؛ ایشــان ب
ــال  ــور امس ــادی کش ــرایط اقتص ــه ش ــه ب توج
ــل  ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــام اقتص ــه ن را ب
ــادن از  ــل آن عقــب افت ــد و دلی نامگــذاری کردن
ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس اج

مجلــس  در  خمینی شــهر  مــردم  نماینــده   
بــا بیــان اینکــه نماینــدگان مجلــس هیــچ 
ــی را در  ــاد مقاومت ــر از اقتص ــی واجب ت موضوع
دســتور کار ندارنــد، تصریــح کــرد: بــرای تحقــق  
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی نیــاز اســت کــه 

ــوند. ــل ش ــت وارد عم ــس و دول مجل
ــاد  ــه اقتص ــه در زمین ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
قانون گــذاری  بــه  نیــازی  دیگــر  مقاومتــی 
ــق  ــرای تحق ــی ب ــن کاف ــت: قوانی ــت، گف نیس

ایــن  از  پیــش  مقاومتــی  اقتصــاد  موضــوع 
تصویــب شــده و بیشــتر بایــد روی بُعــد نظارتــی 
و اینکــه چــرا تاکنــون عملیاتی نشــده، کار شــود.

ــرای  ــه اج ــزم ب ــت مل ــه داد: دول ــی ادام  ابطح
ــد  ــت و بای ــی اس ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
گفــت زمــان شــعار و حــرف گذشــته؛ بایــد 
ــرای تحقــق ایــن  دیــد کــه در اقــدام و عمــل ب

ــرد. ــد ک ــه بای ــوع چ موض
ــود  ــت و رک ــث معیش ــه بح ــاره ب ــا اش  وی ب
ــردم  ــت م ــرد: درخواس ــان ک ــادی خاطرنش اقتص
ــی  ــکاری و گران ــود، بی ــه از رک ــت ک ــن اس ای
ایــن  از  نجــات پیــدا کنیــم؛ راه برون رفــت 
ــی  ــای داخل ــر توانمندی ه ــه ب ــکات، تکی مش

ــت. اس
مجلــس  در  خمینی شــهر  مــردم  نماینــده   
ــرار اســت اقتصــاد  ــر ق ــار داشــت: اگ دهــم اظه
ــزم  ــد مل ــا بای ــی شــود، بانک ه ــی عملیات مقاومت
ــن  ــوند؛ ای ــود ش ــود خ ــد س ــش درص ــه کاه ب
موضــوع بــه نفــع تولیدکننــدگان اســت؛ چــرا کــه 

ــد. ــاد می کن ــق ایج رون

کرد:  نماینده مردم خمینی شهر در مجلس عنوان 

گرانی است درخواست مردم نجات از رکود، بیکاری و 

یک نماینده از استان اصفهان در جمع هیئت رییسه مجلس قرار گرفت

حتما بخوانید!
یک نماینده از استان اصفهان در جمع... دوشنبه 10 خردادماه 21395

ـــمـــاره 166 ســـــال دوم       ݡسݒ
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طرح های ویژه توزیع برق 
 اصفهان برای کاهش 

پیک مصرف
ــرکت  ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت ــن: مدی ــای وط کیمی
توزیــع بــرق اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه طرح هــای کاهــش 
پیــک مصــرف بــرق گفــت: طــرح دیــزل، طــرح ذخیــره عملیاتی 
صنایــع و طــرح تعطیــات و تعمیــرات از طرح هــای ویــژه 
صنایــع بــرای کاهــش مصــرف اســت. مهــدی ثقفــی در جمــع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه یکــی از راه هــای نجــات کــره زمیــن 
ــتفاده  ــرد: اس ــار ک ــت، اظه ــر اس ــای تجدیدپذی ــعه انرژی ه توس
ــت و  ــور اس ــای کش ــی از ضرورت ه ــیدی یک ــرژی خورش از ان
ــرژی در  ــن ان ــد ای ــامانه تولی ــووات س ــال حاضــر 450 کیل در ح
105 نقطــه اســتان نصــب شــده اســت. وی افــزود: بیــش از 85 
درصــد بــرق کشــور در نیروگاه هــا تولیــد می شــود؛ امــا راندمــان 
ــه آلودگــی  ــه منجــر ب ــر از 40 درصــد اســت ک ــا کمت نیروگاه ه
ــرکت  ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت ــود. مدی ــز می ش ــوا نی ه
ــون  ــک میلی ــه ی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــرق اس ــع ب توزی
ــتند،  ــرکت هس ــن ش ــش ای ــت پوش ــترک تح ــزار مش و 350 ه
ــرق اســتان شــامل 23  گفــت: حــوزه فعالیــت شــرکت توزیــع ب
فرمانــداری و 11 بخــش اســت. ثقفــی اضافــه کــرد: در تیرمــاه 
ــزار و 170  ــری 50 ه ــبکه سراس ــار ش ــک ب ــته پی ــال گذش س
ــه همیــن  ــا ب ــز تقریب ــود کــه ظرفیــت نیروگاه هــا نی مــگاوات ب
ــت  ــای مدیری ــرای طرح ه ــا اج ــبختانه ب ــت و خوش ــدازه اس ان
ــت  ــا محدودی ــترکین ب ــرق مش ــن ب ــور در تامی ــرف در کش مص
ــرق کشــور در  ــان اینکــه مصــرف ب ــا بی مواجــه نیســتیم. وی ب
ــه 50  ــهریورماه ب ــا 15 ش ــرداد ت ــز 15 خ ــه ج ــا ب ــام روزه تم
ــا  ــت نیروگاه ه ــه داد: ظرفی ــد، ادام ــدار می رس ــن مق ــد ای درص
ــل  ــی در فص ــت؛ ول ــر اس ــع، دو براب ــرق صنای ــن ب ــرای تامی ب
تابســتان بــه دلیــل اســتفاده از وســایل سرمایشــی بــار مصــرف 
ــرکت  ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت ــود. مدی ــر می ش دو براب
ــرق اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: ســاعات 11 صبــح  ــع ب توزی
تــا 3 بعدازظهــر پیــک بــار مصــرف اســت کــه ایــن پیــک بــار 
مصــرف در دیگــر روزهــای ســال در ســاعت اولیــه شــب اســت. 
ــار  ــا 6 درصــد رشــد ب ــا 5 ت ــه اینکــه ســاالنه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــزار  ــدود 3 ه ــد ح ــن رش ــزود: ای ــتیم، اف ــه هس ــبکه مواج در ش
مــگاوات می شــود کــه بــرآورد ریالــی آن بــه 13 هــزار میلیــارد 
ــود. ــد ایجــاد ش ــای جدی ــا نیروگاه ه ــاز دارد ت ــار نی ــان اعتب توم

نسل چهارم شبکه تلفن همراه 
در راه اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان گفــت: امســال 
درصددیــم پوشــش مخابراتــی نســل چهــارم تلفــن همــراه را در 

اختیــار مــردم قــرار دهیــم. 
ــه  ــات ب ــروزه ارتباط ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــایی ب ــین کش حس
صنعتــی تبدیــل شــده کــه همــه شــئون زندگــی مــردم را تحــت 
ــر 20  ــغ ب ــی بال ــرار داده اســت، اظهــار داشــت: جمعیت ــر ق تأثی

ــت.  ــران اس ــی در ای ــبکه های اجتماع ــر ش ــون کارب میلی
ــوان  ــت عن ــات تح ــی ارتباط ــال روز جهان ــعار امس ــه ش وی ب
»صنعــت ارتباطــات فنــاوری اطاعــات و تأثیــر آن بــر جامعــه« 
اشــاره کــرد و افــزود: نبایــد در برابــر صنعــت ارتباطــات 
بی تفــاوت بــود؛ بلکــه بایــد آن را بشناســیم و بــه آن حساســیت 
ــر  ــی اســت نســل چهــارم تلفــن همــراه ب ــم. گفتن نشــان دهی
ــری  ــی و تصوی ــت )IP( داده هــای صوت ــکل اینترن ــای پروت مبن
ــد  ــل )از یکص ــل های قب ــتر از نس ــیار بیش ــرعتی بس ــا س را ب
مگابیــت در ثانیــه تــا یــک گیگابیــت در ثانیــه( در اختیــار کاربــر 

ــا ــد. ایمن ــرار می ده ق

 لزوم رعایت قانون 
در استفاده از برندها

ــون  ــت قان ــزوم رعای ــه ل ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــرد.  ــد ک ــوالت تاکی ــروش محص ــا در ف ــتفاده از برنده در اس
ــع  ــهیل و رف ــتاد تس ــت س ــتکی در نشس ــلیمانی دش ــم س قاس
ــادرات  ــرد: ص ــار ک ــاری اظه ــال و بختی ــد چهارمح ــع تولی موان
ــد  ــی و خارجــی، بای ــا اســتفاده از برندهــای داخل محصــوالت ب
مطابــق قانــون صــورت گیــرد. وی تصریــح کــرد: تولیدکننده هــا 
در بســیاری از اســتان های صنعتــی محصوالتشــان را بــا 
ــانند  ــروش می رس ــه ف ــد و ب ــی تولی ــی و خارج ــای داخل برنده

ــرد.  ــق ک ــا تحقی ــاره روش آن ه ــد درب ــه بای ک
ســلیمانی دشــتکی گفــت: در همــه موضوعــات سیســتم بانکــی 
ــا  ــد ب ــتگاه ها می توانن ــدارد و دس ــود ن ــه وج ــه مکاتب ــاز ب نی
ــد.  برگــزاری جلســه مشــترک بســیاری از مســایل را حــل کنن
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــت ریی ــن نشس ــه ای در ادام
تجــارت چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: صــادرات، رکــن 
ــی  ــم امام ــت. نعی ــی اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــی سیاس اصل
گفــت: قوانیــن زائــد در تولیــد و صــادرات محصــوالت واحدهای 

تولیــدی بــرای کمــک بــه آن هــا بایــد حــذف شــوند. ایســنا

 وجدان کاری را باید 
در ساخت وسازها افزایش داد

ــی  ــکات فعل ــاره ای از مش ــه پ ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتاندار ی اس
ــن مشــکات  ــع ای  حــوزه ســاخت و ســاز در کشــورمان، رف
را هنــر نظــام مهندســی ســاختمان دانســت و موضــوع 
افزایــش وجــدان کاری را در ایــن رابطــه بســیار حایــز اهمیت 
خوانــد. »ســید محمــد میرمحمــدی« در اولیــن همایــش ملی 
ــا  ــی نظــام مهندســی و ب ــه میزبان ــه ب نظــارت کارگاهــی ک
مشــارکت شــهرداری یــزد برگــزار شــد، اظهــار کــرد: نظــام 
مهندســی ســاختمان بــه منظــور هم افزایــی تــوان مهندســی 
کشــور در حــوزه ســاختمان شــکل گرفــت تــا از ایــن طریــق 
مشــکات و راهــکاری رفــع آن هــا بــا هم اندیشــی و تعامــل 
ــکل گیری  ــا ش ــه ب ــید ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــایی ش شناس
ایــن ســازمان دیگــر نگرانــی در ایــن حــوزه نخواهیم داشــت. 
وی در ادامــه گفــت: از طرفــی، تفکــر مهندســی نیــز 
ــر شــناخت همــه اجــزای کار  ــی ب ــه مبتن تفکــری اســت ک
 اســت؛ لــذا زمانــی کــه تمــام اجــزا مــورد توجــه قــرار گیــرد

ــس  ــه نمی شــود؛ پ ــا مشــکل مواج ــز ب ــدام نی ــا هیچ ک قائدت
هنگامــی کــه نظــام مهندســی شــکل می گیــرد توقــع داریــم 
ــم  ــان رق ــط مهندس ــه توس ــاختمانی ک ــور س ــام ام ــه تم ک
ــا مشــکلی  ــود و ب ــی ش ــن نحــو اجرای ــه بهتری ــورد، ب می خ

مواجــه نشــویم. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

 مصــرف خوســرانه دارو در ایــران امــری 
سرویس  اقتصاد

   دامون رشیدزاده

عــادی اســت؛ کافــی اســت کمــی ســردرد 
داشــته باشــید، آن وقــت بــا انــواع و اقســام نســخه ها از ســوی 
ــم در  ــته ای ه ــچ سررش ــا هی ــه اتفاق ــنایانتان ک ــتان و آش دوس
ــر  ــوی دیگ ــوید. از س ــه رو می ش ــد، روب ــکی ندارن ــم پزش عل
اقســام  و  انــواع  داروخانه هــا  از  می توانیــد  به راحتــی 
آنتی بیوتیک هــا را بــدون نســخه تهیــه کنیــد. در مطــب 
پزشــکان هــم اوضــاع بهتــر از ایــن نیســت؛ اصــوال مــردم مــا 
ــک هایی  ــا پزش ــوند ی ــب می ش ــک هایی جل ــمت پزش ــه س  ب

را حاذق می دانند که داروی بیشتری تجویز می کنند.
رتبه دوم آسیا

ــر اســاس تحقیقــات وزارت بهداشــت و درمــان، هــر ایرانــی  ب
ــن  ــه ای ــد ک ــرف می کن ــدد دارو مص ــا 340 ع ــاالنه 339 ت س
 آمــار بیــش از اســتاندارد جهانــی اســت. در زمینــه مصــرف دارو

ایــران جــزو 20 کشــور نخســت دنیاســت و در آســیا نیــز پــس 
ــت  ــه جمعی ــی ک ــم در حال ــام دوم را دارد؛ آن ه ــن، مق از چی
ــرف  ــرانه مص ــت. س ــر اس ــارد نف ــک میلی ــش از ی ــن بی چی
ــار  ــن آم ــت. ای ــی اس ــتاندارد جهان ــر اس ــران، 3 براب دارو در ای
نشــان دهنده اصولــی نبــودن تجویــز و مصــرف دارو در کشــور 
ــوان گفــت 40 درصــد  ــن تحقیقــات می ت ــق ای ــر طب اســت. ب
ــر 5  ــی از ه ــد؛ یعن ــرف می کنن ــرانه دارو مص ــا خودس ایرانی ه
ایرانــی 2 نفــر. در زمینــه داروهــای تزریقــی نیــز آمارهــا حاکــی 
از ایــن اســت کــه مصــرف ســرانه ایــن داروهــا در کشــور 4.11 
عــدد اســت کــه ایــن رقــم نزدیــک بــه چهــار برابــر مصــرف 
ســرانه کشــورهای در حــال توســعه اســت. مشــورت با پزشــک 

در زمینــه مصــرف دارو بســیار اهمیــت دارد؛ امــا در کشــور مــا 
10 تــا 15 درصــد مجمــوع داروهــای موجــود بــدون مشــورت 

ــود. ــرف می ش ــک مص ــا پزش ب
مسکن ها در صدر

بیشــترین آمــار مصــرف خودســر داروهــا متعلــق بــه مســّکن ها 
قطره هــای چشــمی و آنتی بیوتیک هاســت؛ در حالــی کــه 
ــر  ــرف خودس ــب مص ــا از عواق ــن داروه ــدگان ای مصرف کنن

آن هــا اطــاع ندارنــد؛ به عنــوان مثــال اســتفاده بیــش از 
ــد  ــه و کب ــه نارســایی کلی حــد و مســتمر مســّکن ها، منجــر ب
ــاوم  ــث مق ــز، باع ــا نی ــی از آنتی بیوتیک ه ــتفاده غیرمنطق و اس
ــتن  ــر نداش ــا و تاثی ــن دارو ه ــر ای ــا در براب ــدن میکروب ه ش
ــه  ــا توجــه ب ــن داروهــا ب ــان بیمــاری می شــود. ای ــر درم آن ب
نــوع تاثیــری کــه بــر بــدن دارد، در لیســت بدتریــن داروهایــی 

ــد. هســتند کــه مصــرف خودســرانه دارن

برابــر   16 ایــران،  در  آنتی بیوتیــک  مصــرف 
اســتاندارد جهانــی

ــی  ــی در ســال 2014 مقاومــت داروی ســازمان بهداشــت جهان
در برابــر آنتی بیوتیک هــا را یــک تهدیــد بــزرگ جهانــی 
ــه 114  ــوط ب ــار مرب ــی آم ــا بررس ــازمان ب ــن س ــت. ای دانس
ــان  ــاط جه ــه نق ــی در هم ــت داروی ــش مقاوم ــور، افزای  کش
را اعــام کــرد. بــر ایــن اســاس، مصــرف آنتی بیوتیــک 
ــاالنه 400  ــت و س ــی اس ــتاندارد جهان ــر اس ــران 16 براب در ای
ــن دارو در  ــه ای ــرف بی روی ــل مص ــه دلی ــان ب ــون توم میلی
 ایــران بــه هــدر مــی رود. بیــش از 50 درصــد بیمــاران کشــور 
مراجعــه خــود بــه پزشــک را در مواقــع ضــروری کنســل و بــا 
تهیــه دارو اقــدام بــه خوددرمانــی و بــه اصطــاح خــود کاهــش 
ــده نشــان داده اســت  ــات انجام ش ــد . تحقیق ــا می کنن هزینه ه
ــه  ــرادی ک ــه دارو در اف ــش از س ــان بی ــرف همزم ــه مص ک
مصــرف چنــد دارویــی دارنــد و مراجعــه بــه پزشــکان متعــدد به 
شــکل تقریبــی 2 برابــر بــوده اســت و بــروز عــوارض جانبــی 
حــدود 2/5 برابــر بیش تــر اســت. تعــداد داروهــای تجویــزی در 
هــر نســخه در ایــران بیــن 3 تــا 6 قلــم و میانگیــن جهانــی 2 
قلــم در هــر نســخه اســت. بــر اســاس گــزارش مرکــز ثبــت و 
ــان  ــی وزارت بهداشــت و درم ــی داروی ــوارض جانب ــی ع بررس
ــی  ــه 10 هــزار عارضــه داروی ــر نزدیــک ب طــی 10 ســال اخی
در مرکــز ADR ایــران بــه ثبــت رســیده کــه 30 درصــد ایــن 
ــرف  ــزان مص ــت. می ــی اس ــای تزریق ــه داروه ــق ب ــار متعل آم
داروهــای تزریقــی در ایــران 46 درصــد و در جهــان 11 درصــد 

اســت.

کیمیای وطن از مصرف خودسرانه دارو در ایران بررسی 

دارو، غذا نیست
هر ایرانی، ساالنه 340 عدد دارو مصرف می کند

وزیــر نیــرو در تشــریح مهم تریــن برنامه هــای تامیــن بــرق 
تابســتانی مــردم گفــت: مشــترکان، روزانــه 4 ســاعت صبــح و 4 
ســاعت شــب بــرق کمتــر مصــرف کننــد تــا بــا خاموشــی روبــه رو 
نشــویم. حمیــد چیت چیــان در حاشــیه بازدیــد از شــبکه دیســپینگ 

بــرق ایــران در تشــریح برنامه هــای تامیــن 
پایــدار بــرق مــردم در روزهــای پیــک 
مصــرف تابســتانی گفــت: اگــر دمــای 
هــوا گرم تــر شــود و میــزان مصــرف بــرق 
افزایــش یابــد، از مــردم اســتمداد می کنیــم 

ــد. ــاری کنن ــرق را ی کــه صنعــت ب
ــترین  ــه بیش ــام اینک ــا اع ــرو ب ــر نی  وزی
ماه هــای  در  معمــوال  مصــرف  پیــک 
ــد،  ــاق می افت ــال اتف ــرداد هرس ــا م ــر ی تی
ــرق ناچــار اســت  ــح کــرد: صنعــت ب تصری

ــان  ــا در زم ــرد ت ــه کار گی ــدات الزم را ب ــکان تمهی ــد ام ــا ح ت
ــن  ــرای ای ــویم و ب ــه نش ــرق مواج ــود ب ــا کمب ــرف ب ــک مص پی
ــاش  ــن گام ت ــه در اولی ــده ک ــام ش ــی انج ــای بزرگ کار اقدام ه
می کنیــم تــا واحدهــای جدیــد وارد مــدار شــوند و ظرفیــت تولیــد 

ــم.  ــش دهی ــور را افزای ــرق کش ب
بــا  بعــدی  گام  در  افــزود:  دولــت  کابینــه  عضــو  ایــن 
ــرف  ــز مص ــع و مراک ــد صنای ــرق مانن ــزرگ ب ــدگان ب مصرف کنن
ــود  ــورت کمب ــا در ص ــرد ت ــم ک ــی خواهی ــرق، هماهنگ ــده ب عم
تولیــد بــرق، آن هــا بــار خــود را در ســاعت های 
قلــه مصــرف کاهــش دهنــد تــا میــزان مصــرف 
 بــرق کشــور کاهــش یابــد و در ســایر ســاعات
ــه  ــد و ب ــش دهن ــود را افزای ــرق خ ــرف ب مص
ــد.  ــتفاده کنن ــرق اس ــاز از ب ــورد نی ــزان م می
ایــن مقــام مســئول بــه تشــریح ســومین 
راهــکار وزارت نیــرو کــه خریــد بــرق از بخــش 
خصوصــی اســت، اظهــار داشــت: در گام ســوم 
ــد  ــزرگ مانن ــات ب ــدی موسس ــرق تولی ــز ب نی
کــه  هتل هــا  و  بیمارســتان ها  کارخانه هــا، 
ــوع  ــتند و مجم ــراری هس ــرق اضط ــد ب ــای تولی دارای دیزل ه
ظرفیــت ایــن دیزل هــا در کشــور حــدود 3 هــزار مــگاوات اســت 

خریــداری می شــود. ربیــع

وزیر نیرو:
مردم روزی ۸ ساعت کمتر برق مصرف کنند

ــا بعضــی  ــون بودجــه 1395، مذاکراتــی ب ــال ابــاغ قان ــه دنب ب
ــب  ــموالن غای ــه مش ــی ب ــای وام بانک ــرای اعط ــا ب بانک ه
ــور  ــه ط ــد ب ــراد بتوانن ــن اف ــا ای ــت ت ــان اس ــربازی در جری س
اقســاطی جریمــه ریالــی خــود را پرداخــت کننــد. ظاهــرا قــرار 

اســت ایــن تســهیات از محــل منابــع 
قــرض الحســنه بانک هــا و بــا کارمــزد 

4 درصــد پرداخــت شــود. 
ــون بودجــه  ــر اســاس تبصــره 11 قان ب
کلیــه  می توانــد  دولــت  امســال، 
ــی  ــه عموم ــت وظیف ــموالن خدم مش
ــت  ــال غیب ــت س ــش از هش ــه بی را ک
دارنــد، بــا پرداخــت جریمــه مــدت 
غیبــت بــه صــورت نقــد و اقســاط 

معــاف کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن رابطــه اخیــرا 
ســازمان وظیفــه عمومــی اعــام کــرده کــه قــرار اســت بــرای 
ــد  ــه خری ــت هزین ــکان پرداخ ــه ام ــته از مشــموالنی ک آن دس
ــی  ــد، وام بانک ــاه ندارن ــدت کوت ــا در م ــا ی ــور یکج ــه ط را ب

اختصــاص داده شــود. در حــال حاضــر بانک هــا در حــال 
مذاکراتــی هســتند کــه بتواننــد دوره بازپرداخــت این تســهیات 
را بــه 36 تــا 48 مــاه افزایــش دهنــد تــا از حجــم اقســاط ماهانه 
کاســته شــود؛ بنابرایــن ممکــن اســت حتــی بــرای رفع مشــکل 
پیشــنهاد دوبــاره ای بــه مجلــس بــرود. در حالــی 
حداکثــر پرداختــی بــرای جریمــه ســربازی تا 50 
میلیــون تومــان در قانــون بودجــه تعییــن شــده 
کــه ظاهــرا قــرار اســت حداکثــر تــا 15 میلیــون 

ــن شــود.  ــا تعیی ــن وام ه ــان ســقف ای توم
بــر اســاس قانــون بودجــه امســال، میــزان 
ــرای صــدور کارت  ــب ب جریمــه مشــموالن غای
معافیــت نظــام وظیفــه بــر اســاس مــدرک 
ــده  ــی ش ــب پیش بین ــن ترتی ــه ای ــی ب تحصیل
 اســت: زیــر دیپلــم تــا 10 میلیــون تومــان، دیپلــم 15 میلیــون

فــوق دیپلــم 20 میلیــون، لیســانس 25 میلیــون، فــوق لیســانس 
پزشــکان  و  میلیــون   35 پزشــکی  دکتــرای  میلیــون،   30

ــنا ــان. ایس ــون توم ــا 50 میلی ــر ت ــص و باالت متخص

بــا حکــم وزیــر اقتصــاد، محمدرضــا حســین زاده، مدیرعامــل و رییــس هیئــت 
مدیــره بانــک ملــی ایــران شــد. بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی طیب نیــا 
ــه  ــین زاده را ب ــا حس ــی، محمدرض ــی در حکم ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
عنــوان مدیرعامــل و رییــس هیئــت مدیــره بانــک ملــی ایــران منصــوب کرد. 
در متــن حکــم حســین زاده آمــده اســت: »بــه اســتناد قانــون تســهیل اعطــای 
تســهیات بانکــی و کاهــش هزینه هــای طــرح و تســریع در اجــرای 
طرح هــای تولیــدی و افزایــش منابــع مالــی و کارایــی بانک هــا و بــه موجــب 
ــه  ــا، ب ــاده بانک ه ــوق الع ــور ف ــه ط ــادی ب ــی ع ــع عموم صورتجلســه مجم
عنــوان »رییــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران« منصــوب 
می شــوید. امیــد اســت بــا اتــکا بــه خداونــد متعــال در جهــت تحقــق اصــول 
قانونمــداری، اعتدال گرایــی و منشــور اخاقــی دولــت تدبیــر و امیــد، حضــوری 
فعــال و همه جانبــه داشــته باشــید. توفیــق و ســربلندی جنابعالــی را در تقویــت 
عــزت و اقتــدار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و انجــام وظایــف 

ــم.«  ــان مســألت می نمای ــد من ــه از خداون محول
ــت  ــی و سرپرس ــک مل ــره بان ــت مدی ــو هیئ ــن عض ــش از ای ــین زاده پی حس
بانــک ملــی ایــران بــود؛ همچنیــن پیــش از ایــن عبدالناصــر همتــی 

ــارس ــود. ف ــران ب ــی ای ــک مل ــل بان مدیرعام

مدیــرکل دفتــر آب و خــاک کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی از کاهــش 25 
درصــدی میــزان آب اســتحصالی کشــور خبــر داد و گفــت: براســاس آمــار وزارت نیــرو 
130 میلیــارد متــر مکعــب آب اســتحصالی در کشــور وجــود داشــته کــه در حــال حاضر 

ایــن رقــم بــه 88 میلیــارد متــر مکعــب کاهــش یافتــه اســت. 
رضــا ســرافرازی اظهــار کــرد: بــه علــت تغییــر اقلیــم، کاهــش بارندگــی و فرســایش 
ــاب در کشــور رخ داده اســت؛  ــع، کاهــش روان ــن رفتــن مرات ــن از بی خــاک و همچنی
برهمیــن اســاس بایــد عملیــات آبــی در کشــاورزی بــر مبنــای 88 میلیــارد متــر مکعــب 
برنامه ریــزی شــود. وی بــا بیــان اینکــه ســهم بخــش کشــاورزی از 88 میلیــارد متــر 
مکعــب روانــاب موجــود در کشــور، 64 میلیــارد متــر مکعــب اســت، بــه وجــود بیــش 
ــن و  ــران، بزرگ تری ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــات در کشــور اش ــر قن ــزار کیلومت از 300 ه
ــه  ــه س ــوری ک ــت؛ به ط ــای داده اس ــود ج ــا را در خ ــای دنی ــن قنات ه طوالنی تری
ــن رشــته  ــه داد: چندی ــرار دارد. ســرافرازی ادام ــران ق پنجــم قنات هــای جهــان در ای
ــای  ــن قنات ه ــت و بزرگ تری ــیده اس ــی رس ــت جهان ــه ثب ــون ب ــور تاکن ــات کش قن
ــه اینکــه در ســال گذشــته 1300  ــا اشــاره ب ــرار دارد. وی ب ــزد ق کشــور در اســتان ی
میلیــارد تومــان اعتبــار بــه اجــرای آبیــاری تحــت فشــار در کشــور اختصــاص یافــت 
اظهــار کــرد: اجــرای سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار در مــزارع امــری بســیار مهــم 

بــوده کــه در دولــت اعتبــار خوبــی بــه آن اختصــاص داده شــده اســت. خبرآنایــن

مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
مــازاد مســکن در کشــور گفــت: کاهــش نــرخ ســود ســپرده باعــث می شــود منابــع 
کمتــری وارد بانک هــا شــده و اگــر بخــش مســکن جــذاب شــود، وارد ایــن بخــش 
ــق آرام آرام  ــاه، رون ــا از خردادم ــا ورود وام ه ــت: ب ــی گف ــی چگین ــود. عل ــم می ش ه
ــه  ــه طــوری کــه ســازندگان واحدهــای خــود را ب ــازار مســکن بازمی گــردد؛ ب ــه ب ب
ــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــل می کنن ــروش می رســانند و واحدهــای نیمــه کاره را تکمی ف
تمایــل بــه کاهــش نــرخ ســود تســهیات تصریــح کــرد: تعیین نرخ ســود تســهیات 
ــهیات در  ــود تس ــرخ س ــت و ن ــازی نیس ــه وزارت راه و شهرس ــوط ب ــکن، مرب مس
شــورای پــول و اعتبــار و بانــک مرکــزی تصویــب می شــود. چگینــی گفــت: مــازاد 
عرضــه در بخــش مســکن وجــود دارد؛ زیــرا بــه دلیــل رکــود در بــازار ســازندگان در 
3-2 ســال اخیــر تعــدادی مســکن ســاختند و نتوانســتند بــه فــروش برســانند و تــا 
یــک ســال هــم تولیــد بــازار اضافــه نشــود، عرضــه تقاضــا بــر هــم نمی خــورد. وی 
افــزود: زمانــی کــه وام هــا وارد بــازار مســکن شــود، ســازندگان اقــدام بــه دریافــت 
ــود دارد.  ــم وج ــه ه ــت از عرض ــای حمای ــد و برنامه ه ــاختمانی می کنن ــه س پروان
وی تصریــح کــرد: کاهــش نــرخ ســود ســپرده باعــث می شــود منابــع کمتــری وارد 
بانک هــا شــود و ممکــن اســت وارد ســایر بازارهــای اقصــادی و بــورس شــود و اگــر 

بخــش مســکن جــذاب شــود، وارد ایــن بخــش هــم می شــود. ربیــع

مجوزهای روزانه محدوده زوج و فرد آماده شد
علیرضــا صلواتــی، معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان گفــت: صــدور مجوزهــای روزانــه بــرای افــرادی کــه نیازمنــد جــدی 

بــرای مراجعــه بــه مرکــز شــهر هســتند در قالــب طــرح جامــع ترافیکــی محــدوده زوج و فــرد در دســتور کار اســت.

در قاب تصویر

توزیع برق

  چگونه هزینه و مصرف برق منزل 
خود را کاهش دهیم؟

 )بهره برداري درست ازیخچال و فریزر(

مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق استان اصفهان 

مهندس مهدی ثقفی 

ــه را ســه وســیله  ــک خان ــرق ی ــن مصــرف ب عمده تری
زیر تشکیل می دهند:

1-المپ های روشنایی     
 2- یخچال و فریزر     

 3- کولر در تابستان
ــت  ــت مدیری ــازل درس ــیله در من ــه وس ــن س ــر ای  اگ
بــرق  بــرق و هزینــه  شــود، مي توانیــم مصــرف 
ــال  ــانیم. یخچ ــن برس ــل ممک ــه حداق ــي را ب مصرف
ــه  ــت ک ــازل اس ــی در من ــیله برق ــا وس ــزر، تنه و فری
ــند  ــل می باش ــرق متص ــه ب ــال ب ــول س ــام ط در تم
بدانیــم  را  آن  از  درســت  بهره بــرداری  چنانچــه  و 
 می توانیــم انــرژی مصرفــی آن را مدیریــت کنیــم 
و کاهــش دهیــم و در حــد مصــرف بــرق بهینــه حفــظ 

. ییم نما
 نــکات مهــم در بهره بــرداری درســت از یخچــال 

و فریزر در منازل:
1-بــاز و بســته کــردن مکــرر و بی دلیــل درب یخچــال 
و فریــزر و طوالنــی شــدن زمــان بازمانــدن درب، یکــی 
از دالیــل افزایــش مصــرف بــرق اســت. بــرای اینکــه 
بتوانیــم کمتــر درب را بــاز و بســته کنیــم و زمــان بــاز 

بــودن درب را کاهــش دهیــم الزم اســت:
ــن آب  ــک کلم ــرد از ی ــامیدن آب س ــرای آش ــف- ب ال
ــرای  ــه ب ــم ک ــتفاده کنی ــال اس ــرون از یخچ ــرد بی س
 هــر بــار نوشــیدن آب در طــول روز نیــاز بــه بــاز 

و بسته کردن درب یخچال نباشد.
ــزر  ــی داخــل یخچــال و فری ــواد غذای ــان م ب- چیدم
ــک  ــرای برداشــتن ی ــه ب ــی انجــام شــود ک ــه صورت ب
ــه  ــوان ب ــردن درب، بت ــاز ک ــس از ب ــی پ ــاده غذای م
ــم  ــخیص دهی ــن آن را تش ــل قرارگرفت ــرعت مح  س
ــم و  ــان آن را برداری ــن زم ــهولت و در کمتری ــه س و ب
درب را ببندیــم. در ایــن مــورد طبقه بنــدی مــواد 
ــام  ــزر و نصــب برچســب حــاوی ن ــی داخــل فری غذای
مــواد غذایــی داخــل هــر طبقــه و نصــب برچســب بــر 
روی کیســه های فریــزر کــه نــام مــواد غذایــی روی آن 
ثبــت شــده اســت، کمــک می کنــد کــه بــا بــاز کــردن 
درب فریــزر ســریع تر بــه مــاده مدنظــر دسترســی پیــدا 

کنیــم.
2-درجــه ســرد شــدن یخچــال بــرای دمــای +5 درجــه 
و درجــه ســرد شــدن فریــزر بــر روی دمــای -15 درجه 

تنظیم شــده باشــد.
ــال  ــل یخچ ــرم داخ ــی گ ــواد غذای ــراردادن م 3-از ق
و فریــزر جلوگیــری شــود؛ یعنــی قبــل از ســرد 
ــا را داخــل یخچــال  ــی آن ه ــواد غذای ــل م  شــدن کام

و فریزر قرار ندهیم.
4-دســتگاه یخچــال و فریــزر در مجاورت دســتگاه های 
گرمــازا نظیــر شــوفاژ، اجــاق گاز بخــاری و همچنیــن در 

معــرض تابــش نــور خورشــید قــرار نگیرد.
5-فضــای پشــت یخچــال و فریــزر بایــد دســت کــم 
20 ســانتیمتر از دیــوار فاصلــه داشــته باشــد تــا هــوای 
اطــراف یخچــال و فریــزر بتوانــد بــه راحتــی گــردش و 

محیــط اطــراف یخچــال و فریــزر را خنــک کنــد.
6- هــر شــش مــاه یک بــار لوله هــای پشــت یخچــال 
و فریــزر را گردگیــری و تمیــز کنیــم تــا انتقــال حــرارت 

ــر انجام شــود.  بهت
ــد  ــرار می گیرن ــزر ق ــال و فری ــه یخچ ــی ک 7- مکان
ــزر محکــم  ــراز باشــد کــه درب یخچــال و فری ــد ت بای
ــی  ــی کم ــای جلوی ــر پایه ه ــی اگ ــود؛ حت ــته ش بس
ــر  ــه درب آن راحت ت ــد ک ــر باشــد، کمــک می کن بلندت

بســته شــود.
ــا  ــال ب ــی یخچ ــات داخل ــطح طبق ــاندن س 8-از پوش
ــه و  ــه، روزنام ــوا، پارچ ــل مق ــی از قبی ــوع پوشش هرن
پاســتیک اکیــدا خــودداری شــود؛ زیــرا مانــع گــردش 
ــرق آن  ــوا در داخــل یخچــال می شــود و مصــرف ب ه

را افزایــش می دهــد.
ــزر  ــال و فری ــل یخچ ــی داخ ــواد غذای ــروف و م 9-ظ
ــم  ــه ه ــم ب ــی متراک ــورت خیل ــه ص ــد ب ــم نبای ه
ــبند؛  ــزر بچس ــال و فری ــای یخچ ــه دیواره ه ــر و ب دیگ
ــوا در  ــردش ه ــری از گ ــث جلوگی ــن کار باع ــرا ای زی
آن  بــرق  و مصــرف  آن می شــود  داخــل   فضــای 
ــتیک دور درب  ــوار الس ــد. 10- ن ــی ده ــش م را افزای
ــوده و  ــه فرس ــم ک ــرل کنی ــت یکبارکنت ــد وق را هرچن
سســت نشــده باشــد. بــرای امتحــان آن، یک اســکناس 
نــو را الی درب یخچــال قــرار می دهیــم و درب را 
ــکناس  ــد، اس ــالم باش ــتیک س ــر الس ــم؛ اگ می بندی
 نمی افتــد.11-از قــراردادن بطــری نوشــابه، قوطــی رب 
ــر  ــنگین نظی ــایل س ــایر وس ــوت و کنســرو و س و کمپ
شیشــه های مربــا، عســل در درب یخچــال کــه باعــث 
ــوار الســتیک  افتادگــی درب یخچــال و جــدا شــدن ن

ــود. ــودداری ش ــدا خ ــود اکی درب می ش
ــا  ــدود 15 ت ــا ح ــال و فریزره ــد یخچ ــر مفی 12-عم
ــر یخچــال  ــه می شــود اگ ــذا توصی ــال اســت؛ ل 20 س
ــرژی  ــرف ان ــه مص ــد ک ــد بدانی ــی داری ــی قدیم خیل
ــاد اســت  ــوع یخچــال و فریزرهــای قدیمــی زی ایــن ن
ــد  ــدام کنی ــض آن اق ــرای تعوی ــود ب ــه می ش  و توصی
ــرژی آ و  ــا رده ان ــد ب ــای جدی ــال و فریزره و از یخچ
ــد و یخچــال  ــداری کنی ــت خری ــار مثب ــت و آ دوب  آمثب
نکنیــد  اســتفاده  دوبــاره  را  قدیمــی  فریزرهــای   و 

و آن ها را اوراق و بازیافت کنید. 

حتما بخوانید!
3وجود مازاد عرضه در بازار مسکن دوشنبه 10 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 166 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع اجاق گاز )تومان(

اجاق گاز 5شعله صفحه 
رو5003 رزگاز

-P910 اجاق گاز توکار 5شعله
D9X-1 الجرمانیا

1,700,000

2,640,000

2,940,000

3,060,000

4,525,000

1,275,000

697,000

اجاق گاز 5شعله امریکانا 
الجرمانیا

اجاق گاز 5شعله مدرن 
LGAD9UFHSWH الجرمانیا

اجاق گاز 5 شعله تیفانی 
 Y95C81X استیل

الجرمانیا

اجاق گاز 5 شعله 15120 
تیتانیوم بلومبرگ

اجاق گاز 5شعله فرینو 
استیل 555 رزگاز

اعطای وام 15 میلیون تومانی
جزییات تازه از وام بانکی پرداخت جریمه سربازی

کاهش 25 درصدی میزان آب استحصالی کشور وجود مازاد عرضه در بازار مسکنحسین زاده، مدیرعامل بانک ملی شد



در راستای اجرای تبادل محکومان
 47 زندانی ایران در کویت 

وارد اصفهان شدند
ــن  ــرودگاه ای ــت، از ف ــی در کوی ــی ایران ــروز، 47 زندان ــح دی صب
ــرودگاه اصفهــان شــدند. وزارت خارجــه کشــورمان  کشــور وارد ف
اعــام کــرد: در راســتای اجــرای تبــادل محکومــان، موافقتنامــه 
قضایــی جمهــوری اســامی ایــران و دولــت کویــت و بــا 
ــه عمــل آمــده طــی دو ســال گذشــته  پیگیری هــا و مذاکــرات ب
ــت  ــه تح ــی ک ــی ایران ــه، 47 زندان ــور خارج ــوی وزارت ام از س
عناویــن مختلــف در کویــت زندانــی بودنــد، جهــت گذرانــدن ادامه 
ــه ایــران انتقــال یافتنــد. در ایــن راســتا  مجــازات حبــس خــود ب
علیرضــا عنایتــی، ســفیر ایــران در کویــت در صفحــه فیس بــوک 
خــود نوشــت: موافقتنامــه قضایــی ایــران و کویــت کــه ســالیان 
گذشــته بیــن دو کشــور امضــا شــد، در بخــش تبــادل محکومــان 
ــد  ــن رون ــه ای ــی ک ــئوالن کویت ــت. از مس ــر نشس ــه ثم ــز ب  نی
را بــه انجــام رســاندند، ممنونــم. مســئوالن ذی ربــط ایرانــی در این 
ــران  ــاع ای ــرش اتب ــرای پذی ــچ کمــک و تســهیلی ب ــدت از هی م
عزیــز دریــغ نکردنــد. همکارانــم در ســفارت، بــه ویــژه در بخــش 

کنســولی بــه یــک افتخــار بــزرگ دســت یافتنــد. مهــر

 تیران و کرون 
میزبان جشنواره غذاهای سنتی

معــاون اداره میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی شهرســتان تیــران 
و کــرون، محســن مظاهــری گفــت: جشــنواره غذاهــای ســنتی 
بــرای نخســتین بار در ســالن تختــی شــهر تیــران بــه مــدت یــک 
روز برگــزار و در آن 20 نمونــه از غذاهــای ســنتی شهرســتان تیران 
ــح  ــری تصری ــد. مظاه ــی ش ــدگان معرف ــه بازدیدکنن ــرون ب و ک
کــرد: غذاهــای ســنتی شهرســتان کــه در ایــن جشــنواره مــورد 
بازدیــد قــرار گرفــت، شــامل آش، کوفتــه، شــربت شــیره، کیــک 
ــنواره  ــت. در جش ــف اس ــرهای مختل ــیدنی و دس ــاهدانه، نوش ش
یــک روزه غذاهــای ســنتی شهرســتان از ســه آشــپز نمونــه، یــک 
نفــر تهیه کننــده دســر و یــک نفــر تهیه کننــده نوشــیدنی تجلیــل 

و جوایــزی اهــدا بــه آنــان شــد. ایمنــا

احداث بیمارستان 32 تختخوابی 
در بویین میاندشت

رضــا کیخایــی، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان بوییــن 
میاندشــت اظهــار کــرد: خوشــبختانه پــس از پیگیری هــا 
و مذاکــرات چندیــن ماهــه، ســرانجام مجــوز بیمارســتان 
ــد  ــی و تایی ــل بررس ــذ و مراح ــتان اخ ــی شهرس 32 تختخواب

کارشناســی محــل آن نیــز انجــام شــد.
ــئوالن  ــام مس ــاعدت تم ــا مس ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک  وی تصری
ــار  ــه پیگیری هــای اعتب ــدار شهرســتان و ادام به خصــوص فرمان
و بودجــه ایــن پــروژه بــزرگ و ارزشــمند مصــوب و تخصیــص 
داده و در ســال جــاری عملیــات احــداث آن آغاز شــود. خبرفارســی

اخبار  کوتاه 

 اجرای شبکه گذاری گاز 
در شهرک صنعتی سرآسیاب

ــل از  ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ــن: ب ــای وط کیمی
ــل  ــر عام ــان، مدی ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم رواب
شــرکت گاز اســتان اصفهــان، در دیــدار بــا فرمانــدار و اعضــای 
شــورای اســامی شهرســتان نطنــز از آغــاز شــبکه گذاری 
ــر داد و  ــتان خب ــن شهرس ــیاب در ای ــی سرآس ــهرک صنعت ش
گفــت: در حــال حاضــر طراحــی شــبکه های گازرســانی بــه ایــن 
شــهرک صــورت گرفتــه و بــه زودی اجــرای ایــن شــبکه آغــاز 
ــان داشــت: ضــروری  ــوی بی خواهــد شــد.  ســید مصطفــی عل
ــره آن ــت مدی ــی شــهرک توســط هیئ ــذاری داخل  اســت لوله گ

اجرایــی شــود و در اســرع وقــت زمیــن مناســب جهــت احــداث 
ــا اتمــام شــبکه گذاری ــا ب ــد ت  ایســتگاه شــهرک اختصــاص یاب
ــروژه فراهــم شــود. در ادامــه حســنی ــرداری از پ  امــکان بهره ب

 فرمانــدار نطنــز گفــت: شــهرک صنعتــی سرآســیاب اشــتغالزایی 
 و ارزش افــزوده خوبــی را در ایــن منطقــه ایجــاد می کنــد 
و انتظــار داریــم گازرســانی بــه آن در اســرع وقــت انجــام گیــرد.  
وی از زحمــات کارکنــان اداره گاز ایــن شهرســتان تقدیرکــرد و 
افــزود: خدمــات اداره گاز نطنــز در میــان ســایر اداره هــای ایــن 

شهرســتان در صــدر قــرار گرفتــه و شایســته تقدیــر اســت.

 پایان انتظار 13ساله  
ساکنان مهرآوران یزد

حجــت االســام عبــاس زارع، رییــس شــورای اســامی شــهر یزد 
در بازدیــد از پــارک مــرآوران یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای 
توجــه بــه فضــای ســبز شــهری، مصوبــات و پیگیری هــای بســیار 
خوبــی در شــورای اســامی شــهر یــزد صــورت گرفتــه اســت، از 
جملــه ایــن مصوبــات و پیگیری هــا را تکمیــل پــارک مهــرآوران 
ــاح  ــارک افتت ــن پ ــه زودی ای ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــر و اب  ذک
ــات  ــرد. عملی ــرار بگی ــزدی ق ــز ی ــهروندان عزی ــار ش و در اختی
ــه مســاحت  ــارک مهــرآوران در ســال 1382 ب ــی ســاخت پ اجرای
حــدود 17 هکتــار آغــاز شــده و در حــال حاضــر مراحــل تکمیلــی 
ــارک از  ــن پ ــت. در ای ــام اس ــال انج ــکان در ح ــی آن م و پایان
ــارون  ــرو، کاج و ن ــوس، س ــون اکالیپت ــی همچ ــای گیاه گونه ه
اســتفاده و آب آن از مخــزن بتنــی 120 متــر مکعبــی کــه از چــاه 
میــدان اطلســی تغذیــه می شــود، تامیــن شــده و روش آبیــاری آن 

ــا سیســتم آبیــاری قطــره ای اســت.  ایســنا ب

اخبار کوتاه 

ــوط  ــاد خط ــال ایج ــه دنب ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــاد  ــرای اقتص ــی و اج ــعه مل ــتان و توس ــعه اس ــرای توس ــاری ب اعتب
ــان  ــتان کرم ــرد: اس ــان ک ــتیم، خاطرنش ــتان هس ــی در اس مقاومت
ــا  ــه ب ــت ک ــرمایه گذاران اس ــرای س ــی ب ــت خوب ــون فرص هم اکن
ــاد  ــوت اقتص ــوان پایل ــه عن ــان ب ــتان کرم ــاب اس ــه انتخ ــه ب توج
مقاومتــی، در ایــن اســتان ســرمایه گذاری کننــد. علیرضــا رزم حســینی 
دربــاره آغــاز بــه کار مجلــس دهــم و انتظــارات دولــت از ایــن مجلس 
اظهــار کــرد: انتظــار داریــم نماینــدگان دهمیــن دوره مجلس شــورای 
اســامی تعامــل خوبــی بــا دولــت در ســال پیــش رو داشــته باشــند. 
وی بــا اشــاره بــه اجــرای موفــق طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی کــه 
در دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان کرمــان انجــام شــد، گفــت: ایــن 
ــود  ــتان ب ــت در در اس ــه ارکان حکوم ــل هم ــر تعام ــی ب  طــرح مبتن
ــوان  ــه عن ــود. در ایــن طــرح کــه نماینــدگان مجلــس ب و خواهــد ب
ــت  ــود در جه ــکاری خ ــا هم ــند، ب ــث می باش ــن مثل ــع ای ــک ضل ی

ــم. ــدم برمی داری ــتان ق ــعه اس توس
   مثلث توسعه اقتصادی

رزم حســینی افــزود: خوشــبختانه ایــن مثلــث کــه یــک کارنامــه ســه 
ســاله را در اســتان دارد، موفقیت هــای خوبــی را تاکنــون بــه همــراه 
داشــته اســت کــه بخشــی از آن موافقت نامه هــای ســرمایه گذاری در 
ســفر اخیــر ریاســت جمهــوری بــه اســتان کرمــان بــود کــه منجــر به 
قــرارداد و کلنگ زنــی 11 هزارمیلیــارد تومــان شــد کــه اســتان را بــه 

فضــای توســعه بیشــتری ســوق داد. عالی تریــن مقــام اجرایــی دولــت 
 در اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح مثلــث توســعه اقتصادی 
ــه  ــن هم ــی در بی ــی و هماهنگ ــث هم افزای ــان باع ــتان کرم در اس
ارکان حکومــت، از جملــه نماینــدگان مجلــس دهــم شــورای 
اســامی کــه جــزو ارکان حکومــت هســتند، شــده و خواهــد شــد، 
ــی  ــیار خوب ــی بس ــی و هماهنگ ــدت، هم افزای ــون وح ــزود: هم اکن اف
ــاالن  ــه فع ــرار هم ــه اق ــاده اســت و ب ــاق افت ــان اتف ــتان کرم در اس
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــردان، خــط اعتدال سیاســی، اقتصــادی و دولتم

ــا  ــز ب ــان نی ــوری در کرم ــت جمه ــت؛ ریاس ــر اس ــتان بی نظی در اس
ــد. ــد کردن ــتان را تایی ــی اس ــیر اعتدال ــت مس صراح

   حرکت توسعه
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر حرکتــی کــه در گذشــته 
صــورت گرفتــه اســت، اکنــون و بــا توجــه بــه انتخــاب اســتان کرمان 
بــه عنــوان پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی در کشــور وظایف مثلث توســعه 
اقتصــادی، بــه ویــژه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی افزایــش 
 پیــدا خواهــد کــرد، افــزود: امیدواریــم بــا حضــور نماینــدگان جدیــد 

 و نمایندگانــی کــه دوبــاره انتخــاب شــدند، بتوانیــم حرکــت توســعه 
ــتای  ــته در راس ــر از گذش ــته و فعال ت ــرایط گذش ــا ش ــق ب را مطاب
ــیم و در  ــته باش ــی داش ــی و هم افزای ــا همگرای ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــا  ــی ب ــتم مدیریت ــک سیس ــادی ی ــعه اقتص ــث توس ــوب مثل چارچ
ــراز  ــا اب تمرکــز همــه ارکان حکومــت داشــته باشــیم. رزم حســینی ب
ــی  ــدگان فعل ــا نماین ــتان ب ــتر اس ــی بیش ــرای هماهنگ ــدواری ب امی
مجلــس دهــم بــرای رســیدن بــه اهــداف نظــام تصریــح کــرد: جــا 
دارد از نماینــدگان اســتان کرمــان در مجلــس نهــم شــورای اســامی 
تقدیــر و بــرای نماینــدگان اســتان در دهمیــن دوره مجلــس شــورای 

ــم. ــت کنی اســامی آرزوی موفقی
   کرمان، پایلوت اقتصاد مقاومتی

ــوت  ــوان پایل ــه عن ــان درخصــوص انتخــاب اســتان ب اســتاندار کرم
اقتصــاد مقاومتــی گفــت: خوشــبختانه شــرایط کنونــی اســتان 
کرمــان از بعــد از انقــاب کم نظیــر اســت و ایــن مهــم نیــز مبتنــی 
ــر از  ــای دیگ ــد و حمایت ه ــر و امی ــت تدبی ــت های دول ــر سیاس ب
ــال ایجــاد  ــه دنب ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی ــان اســت. وی ب اســتان کرم
ــرای  ــی و اج ــعه مل ــتان و توس ــعه اس ــرای توس ــاری ب ــوط اعتب خط
ــتان  ــرد: اس ــان ک ــتیم، خاطرنش ــتان هس ــی در اس ــاد مقاومت اقتص
کرمــان هم اکنــون فرصــت خوبــی بــرای ســرمایه گذاران اســت کــه 
ــه عنــوان پایلــوت اقتصــاد  ــه انتخــاب اســتان کرمــان ب ــا توجــه ب ب

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــی س مقاومت

کرمان: استاندار 

به دنبال ایجاد خطوط اعتباری برای توسعه کرمان هستیم

ــال  ــهری چهارمح ــاب ش ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام  مدی
ــال فاضــاب در  ــه فع ــود شــش تصفیه خان ــاری از وج و بختی

ســطح اســتان خبــر داد. 
ــه  ــه اینکــه شــش تصفیه خان ــا اشــاره ب قــدرت اهلل بیگلــری ب

دارد وجــود  اســتان  ســطح  در   فعــال 
گفــت: هشــت شــهر اســتان بــه سیســتم 
شــهرهای  اســت؛  مجهــز  فاضاب کشــی 
شــهرکرد، فرخ شــهر، شــهر کیــان، جونقــان 
فارســان، ســامان، بروجــن، نقنــه و 60 درصــد از 
ــری گســترش فاضــاب  شــهر هفشــجان. بیگل
مهم تریــن  از  یکــی  را  شــهری  مناطــق  در 

برنامه هــای آب و فاضــاب بیــان کــرد و گفــت: در 10 
ــه ــن، فرادنبــه، گندمــان، اشــکفتک، مهدی ــردگان، ب  منطقــه ل

ــری در  چالشــتر، گوجــان، پردنجــان و بلداجــی در حــال پیگی
راســتای راه انــدازی سیســتم فاضــاب هســتیم کــه در منطقــه 
ــال  ــان س ــا پای ــاب ت ــه فاض ــدازی تصفیه خان ــردگان راه ان ل

مالــی انجــام خواهــد شــد. 
ــبکه  ــاح ش ــاب و اص ــی فاض ــه لوله کش ــاره ب ــا اش وی ب
لوله کشــی شــبکه  اســتان گفــت:  توزیــع آب در ســطح 
ــن  ــه ای ــوده ک ــر ب ــال 93، 50 کیلومت ــتان در س فاضــاب اس
ــر و  ــه 93 کیلومت ــته ب ــال گذش ــزان در س می
همچنیــن در راســتای اصــاح و توســعه شــبکه 
توزیــع آب در ســال 93، 13 کیلومتــر بــوده کــه 
ایــن میــزان در ســال گذشــته بــه 94 کیلومتــر 
ــه  ــد رو ب ــی از رون ــش ناش ــن افزای ــیده؛ ای رس

ــه اســت.  ــن دو زمین ــو در ای جل
ــاری در  ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی ــری ب بیگل
بعضــی نقــاط شــهری بــا تنــش آب مواجــه هســتیم، تصریــح 
ــارش 40 درصــدی در مناطــق  ــود ب ــه کمب ــا توجــه ب کــرد: ب
بروجــن، فرادنبــه، سفیددشــت و همچنیــن کمبــود بارندگــی در 
ــن، در  ــرخون، کاج و ب ــردگان، س ــون سردشــت ل ــی چ مناطق

ــا تنــش آب مواجــه خواهیــم بــود. ســال جــاری ب

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــرد، عض ــود عمرانی ف محم
پزشــکی اصفهــان گفــت: بوتاکــس و جراحــی پاســتیک بینــی 
بــه ترتیــب بیشــترین آمــار جراحــی زیبایــی را در بیــن زنــان و 
ــت:  ــار داش ــرد اظه ــود عمرانی ف ــی دارد. محم ــردان اصفهان م

در اصفهــان بیشــترین آمــار جراحــی زیبایــی در 
ــه بوتاکــس، رینوپاســتیک  ــه ترتیــب ب ــان ب زن
)عمــل جراحــی بینــی(، ساکشــن )خــارج کــردن 
ــکم  ــینه ها و ش ــردن س ــک ک ــا(، کوچ چربی ه
اختصــاص دارد. وی بیــان داشــت: بیشــترین 
ــی  ــردان اصفهان ــتیک در م ــی پاس ــار جراح آم
ــا و  ــردن ابروه ــاال ب ــس و ب ــق بوتاک ــه تزری ب

ــی  ــی زیبای ــانی و جراح ــای روی پیش ــردن چروک ه ــن ب از بی
بینــی اختصــاص دارد. عضــو انجمــن جراحــان زیبایــی کشــور 
در پاســخ بــه اینکــه آیــا آمــار بــاالی جراحــی زیبایــی بینــی در 
ــه دلیــل بــزرگ بــودن بینــی اســت، اعــام کــرد:  اصفهــان ب
ــی  ــی زیبای ــه جراح ــرادی ک ــا 40 درصــد اف ــن 30 ت ــل بی دلی
ــا اصــاح  ــد، ترمیمــی، انحــراف بینــی ی بینــی انجــام می دهن

تیغــه بینــی اســت و در بعضــی مواقــع نیــز بــه دلیــل آلــرژی 
کــه ســبب مشــکات تنفســی شــده، اقــدام بــه عمــل صــورت 
می گیــرد. عمرانی فــرد ادامــه داد: اگــر امــروزه عــده زیــادی از 
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــد ب ــی رفته ان ــه ســمت جراحــی زیبای ــردم ب م
ــت و  ــواد بهداش ــای س ــردم و ارتق ــدگاه م دی
ــی  درمــان آن هاســت؛ چــرا کــه جراحــی زیبای
ــه اســت.  ــرار گرفت ــان ق جــزو بهداشــت و درم
نســبی  رفــاه  وی گفــت: همان طــور کــه 
ــان  ــه هم ــه، ب ــش یافت ــردم افزای ــی م زندگ
ــی  ــی زیبای ــمت جراح ــه س ــردم ب ــبت م نس
روی آورده انــد. عمرانی فــرد در ارتبــاط بــا عمــل 
کاشــت پاشــنه پــا گفــت: ایــن نــوع جراحــی زیبایــی در داخــل 
کشــور وجــود نــدارد و یــک عمــل جراحــی غیرعلمــی اســت؛ 
چــرا کــه بلنــد کــردن قــد در حــد چنــد ســانتیمتر امکان پذیــر 
ــت و در  ــی اس ــا، کاری غیرعلم ــنه پ ــت پاش ــا کاش ــت؛ ام اس
ــی  ــای علم ــزو عمل ه ــی ج ــی و آمریکای ــورهای اروپای کش

ــه غیرعلمــی دارد. نیســت و بیشــتر جنب

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد:
بوتاکس و جراحی بینی، پرطرفدارترین عمل های زیبایی اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری خبر داد:
وجود شش تصفیه خانه فعال فاضالب در چهارمحال و بختیاری

حتما بخوانید!
بوتاکس و جراحی بینی، پرطرفدارترین... دوشنبه  10 خرداد ماه 41395

ـــمـــاره 166 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

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

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

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

دادگاه نیست.
آقای   1392114402018001244 ونده  پر کالسه   139460302018006674 شماره  رای  برابر 
شش  به  نسبت  آباد  دولت  از  صادره  شناسنامه 82  شماره  بهرام  زند  فر معینی  احسان 
وی قسمتی از پالک 323  دانگ یک باب خانه به مساحت 201.92 متر مربع احداثی بر ر
اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای قدمعلی 

معینی کربکندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/25
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/274/الف/م به تاریخ 95/03/01

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

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

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

دادگاه نیست.
ونده  پر کالسه   139560302018000162 شماره  رای  برابر   -1
بشماره  مهدی  زند  فر آبادی  فیل  رئیسی  عبدالعظیم  آقای   1392114402018000985
شناسنامه 56 صادره از فارسان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
وی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک  به مساحت 71.55 متر مربع احداثی بر ر
ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای مسیب 

وقی ز سعیدی خر
ونده  پر کالسه   139560302018000162 شماره  رای  برابر   -2
زند خداداد بشماره شناسنامه  1394114402018000079 خانم ناهید رئیسی فیل آبادی فر
2112 صادره از فارسان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

وی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش  71.55 متر مربع احداثی بر ر
وقی ز 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای مسیب سعیدی خر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/25

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/273/الف/م به تاریخ 95/02/30
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

خواهان : مژگان سامریان دادخواستی به طرفیت خوانده سید عنان موسوی به خواسته 
ده که جهت  وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نمو طالق به درخواست ز
شهرستان  در  واقع  برخوار  شهرستان   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی 
ونده 9409983751301122  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  برخوار ارجاع و به کالسه پر
دن  خوانده و  1395/04/22 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
وزنامه های کثیراالنتشار آگهی  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از ر
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  می شو
ر فوق جهت  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر نشانی کامل خو

رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/283/م الف به تاریخ 95/03/08

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
به  علم  طاهری  دلبر   : متهم  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی  دولت  کمالی  عباس   : شاکی   
دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وع  نامشر طریق  از  مال  تحصیل  خواسته 
جزایی   101( برخوار  شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اباد 
 -  9409983752600016 ونده  پر کالسه  به  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع    ) سابق 
941473  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/23 و ساعت 11:30 تعیین شده 
ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن   بو المکان  مجهول  علت  به  است. 
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73
د تا خوانده  پس از  وزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شو از ر مراتب یک نوبت در یکی 
د نسخه  نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست   دوم 

گردد. 
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/282/م الف به تاریخ 95/03/08
گهی مزایده و فروش اموال غیر منقول آ

کالسه  ونده  پر خصوص  در  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای 
نزاد – خانم ملکه  و علیه محمد علی سلیمی  نفع محمد فالح  به  940112 اجرای احکام 
حامدی به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/04/10 ساعت 09:30 صبح به 
وش تمامی 160 سهم مشاع از 320 سهم از 33750 پالک ثبتی 313 واقع در منطقه  منظور فر
صنعتی دولت آباد خیابان دکتر حسابی پالک  شماره 10 کارگاه 113 طبق نظر کارشناسی 
ملکی محکوم علیه فوق توقیف شده در قبال مبلغ 611604730 ریال طلب محکوم له محمد 
زیابی گردیده و فعال در تصرف محکوم  فالح که توسط کارشناس مبلغ 2005000000 ریال ار
وز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر  علیهم است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 ر
ر در دفتر اجرای از مبلغ  وز مقر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در ر
وخته خواهد  ترین قیمت را پیشنهاد نماید فر وع و ملک به کسی که باال زیابی شده شر ار
شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به 

حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/286/م الف به تاریخ 95/03/08
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

د ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک 10393/3410واقع در بخش 5  چون تحدید حدو
زند شعبانعلی  در جریان ثبت  ونده ثبتی بنام موسی سیفی   فر ثبت اصفهان که طبق پر
حل  هیات  طرف  واز   94/10/24 مورخه   139460302027026328 شماره  رای  و  است 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف 

رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
د  گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو

ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
د ملک مرقوم در تاریخ 95/4/9  ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی  وزچهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شر ر
حضور  محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  میگردد  اخطار  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
نامه  آئین  و طبق ماده 86  پذیرفته خواهد شد  وز  ر تا سی  د  صورتمجلس تحدید حدو
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
د را به این منطقه  دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 

رات ادامه خواهد داد.  اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
تاریخ انتشار: 95/3/10 شماره :6123/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
گهی مفقود شدن سند مالکیت آ

زند سهراب به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت  آقای یوسف علی شاه محمدی فر
د رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به  و امضاء شهو
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مربوط به پالک ثبتی 672/331 واقع در افجد 
بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 114983الف – 91 که در صفحه 58 دفتر 411 امالک ذیل 
د شده  ثبت 61498 و به نام نامبرده فوق ثبت شده است و سند صادر شده و سپس مفقو
ده طبق تبصره  است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نمو
د که هر کس مدعی انجام  یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شو
د می باشد از تاریخ انتشار این  د سند مالکیت نزد خو معامله نسبت به ملک مزبور یا وجو
د را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و  وز به این  اداره مراجعه و اعتراض خو آگهی تا 10 ر
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 

اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم اعظم مظاهری جاجائی  دارای شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 
95/ 101 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این دادگاه در خواست 
منصوری  جان  خانم  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی 
د زندگی گفته  و د بدر جاجائی  بشناسنامه 19 در تاریخ 1395/2/21 اقامتگاه دائمی خو
 10 ش  ش  جاجائی  مظاهری  علیرضا  به 1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه 
زندان ذکور متوفی3-اکرم مظاهری جاجائی  2- عباسعلی مظاهری ش ش 8 بعنوان فر
زندان اثاث متوفی و به غیراز  ش ش 18  4- اعظم مظاهری جاجائی ش ش 12 بعنوان فر
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  وارث  متوفی  نامبردگان 
را دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد  مزبور
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 شد. شماره : 55/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران و

ون  کر
گهی مزایده اموال منقول نوبت دوم  آ

 9109983631000637  : ونده  پر شماره   9510463631500002  : خواست  در  شماره 
دادنامه  بموجب   1395/02/27  : تنظیم  تاریخ   930307  : شعبه  بایگانی  شماره 
ونده کالسه 930307  9209973630500385 صادره از دادگاه عمومی جزایی تیران و پر
زند حسن و علیه  اجرای احکام کیفری دادسرای تیران له آقای محمد علی جهانبخش فر
وش اموال منقول زیر  زند علی و در خواست محکوم علیه مبنی بر فر آقای عبد اله جعفری فر
زیابی و توصیف اجمالی گردیده  که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ار
است : مورد مزایده عبارت است از 200 متر مربع سنگ پله مرمریت جوشقان با طول 90و 95 
سانتی متر و ضخامت 28تا 30 میلیمتر واقع در سنگبری میالد رضوانشهر شهرستان تیران 

وز بازار و حسب نظریه کارشناس قیمت پایه برای  د و قیمت ر ون که در شرایط موجو و کر
اقالم مذکور مبلغ 110000000 ریال معادل یازده میلیون تومان از قرار هر متر مربع 550000 ریال 
وز  ر گردید اقالم موصوف در ر ) پنجاه و پنج هزار تومان ( تعیین و اعالم گردیده است مقر
سه شنبه مورخه 1395/03/25 از ساعت 10/00 صبح الی 10/30 صبح از طریق مزایده در 
وش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی  دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای تیران به فر
وخته خواهد شد ده در صد مبلغ  ترین قیمت را پیشنهاد نماید فر وع و به کسی که باال شر
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت با قیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده در صد اولیه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج 
د  وز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از مال مورد مزایده داده شو ر

ون – کریمیان . شماره 54/ م الف مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای تیران و کر
قای / خانم حسین حشمت نژاد  گهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آ آ

طرفیت  به  دادخواستی  اله  عبد  زند  فر رهنما   مرتضی  خانم   / آقای  اینکه  به  نظر 
تقدیم  سند  انتقال  خواسته  به  اله  اسد  زند  فر نژاد  حشمت  حسین  خانم   / آقای 
برای  کالسه 1279/94  به  و  اجراء  فالورجان   1 شعبه  اختالف  حل  شورای  به  که 
است  گردیده  تعیین  رسیدگی  قت  و  ساعت.....   95/4/9 مورخ  چهارشنبه  وز  ر
ده است به تقاضای خواهان و دستور شورا  خوانده 1 مجهول المکان معرفی نمو
از جراید کثیر  آ. د. م مراتب یک نوبت در یکی   . به استناد ماده 73 ق  / دادگاه 
د و  د و از خوانده اعالم نشانی و آدرس دقیق خو االنتشار رسمی درج و آگهی می شو
ر در شورای حل اختالف  دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقر
به  آگهی  این  اینصورت  در غیر  و  1 فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید  شعبه 
خواهد اعالم  مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی  غیابا  دادگاه   / شورا  و  محسوب  ابالغ   منزله 

د./   نمو
رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 حقوقی فالورجان

گواهی  حصروراثت
د کیانی فالورجانی  بشناسنامه شماره 3242 باستناد شهادتنامه  و گواهی  آقای مسعو
ده  ونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/370 تقدیم این شورا نمو فوت  و ر
د کیانی فالورجانی بشناسنامه شماره 534  وان محمو چنین اشعار داشته است که شادر
از 1- مجید  در تاریخ 1394/11/18 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 
زند کیانی  فر د   زند 2- مسعو فر  : با متوفی  : 34 نسبت  زند کیانی  شماره شناسنامه  فر
زند کیانی   زند 3- مهرداد  فر : فر با متوفی  فالورجانی شماره شناسنامه : 3242نسبت 
زند کیانی فالورجانی   زند 4- ملیحه  فر شماره شناسنامه : 135 نسبت با متوفی : فر
شماره  فتوحی  زند  فر مهین   زند 5-  فر  : متوفی  با  نسبت   87 : شناسنامه  شماره 
شناسنامه 463 نسبت با متوفی : همسر پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
 گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور

 حسبی
گواهی  حصروراثت

شرح  به   1100212035 شماره  بشناسنامه  یجانی   قهدر محمدی  محسن  آقای 
ده  دادخواست کالسه 95/301 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  نمو
یجانی  بشناسنامه  وان مهدی محمدی قهدر و چنین اشعار داشته است که شادر
گذشت  در  هنگام  در  وی  ورثه  و  گذشته  در   1389/6/13 یخ  تار در   5419 شماره 
زند  یجانی  شماره شناسنامه : 1100212035 فر عبارتند از 1- محسن  محمدی قهدر
 -3 مهدی   زند  325فر  : شناسنامه  شماره  یجانی   قهدر محمدی  مینا   -2 مهدی 
نصرت   -4 مهدی   زند  فر  2134  : شناسنامه  شماره  یجانی    قهدر محمدی  یم  مر
یفات قانونی  زند فتح اله  پس از تشر یجانی   شماره شناسنامه : 87 فر نظری قهدر
یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  را  مزبور  خواست  در 
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. رئیس شورای حل 

اختالف شعبه اول  
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حتما بخوانید!
آموزش فرهنگ شهروندی در ...

ســریال های مناســبتی مــاه رمضــان، دیگــر یکــی 
سرویس فرهنگی

آیدین بهاری
از پایه هــای ثابــت ایــن مــاه مبــارک اســت. هــر 
چنــد در ســال های اخیــر ســریال های ســاخته شــده نتوانســتند خیلــی 
ــرار  ــم ق ــان و دور ه ــاه رمض ــرایط م ــا ش ــد، ام ــل کنن ــق عم موف
گرفتــن خانواده هــا در موقــع افطــار ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 
ــده شــود.  ــع دیگــر دی ــی بیشــتر از مواق ــه برنامه هــا خیل ــا این گون ت

امسال دو سریال در نوبت پخش ماه رمضان قرار دارند.
   علی البدل

ــده  ــود کــه محســن تنابن ــی آذرمــاه ســال ۱۳۹۴ ب در روزهــای پایان
نویســنده مجموعــه ســریال های پایتخــت بــا انتشــار عکــس 
ــام  ــا ن ــی ای ب ــه تلویزیون ــاخت مجموع ــر از س ــنگ پا، خب ــک س ی
ــبکه اول داد.  ــان ۹۵ ش ــاه رمض ــریال م ــوان س ــه عن ــنگ پا« ب »س
ــه  ــده ب ــاه مان ــر ســاخت یــک ســریال آن هــم هفــت م انتشــار خب
ــه  ــان جعب ــه مخاطب ــوب را ب ــاق خ ــک اتف ــد ی ــان نوی ــاه رمض م
جادویــی مــی داد؛ ولــی چنــد مــاه پــس از انتشــار خبــر تولیــد ســریال 
»ســنگ پا«، در حالــی کــه کمتــر از ۵۰ روز بــه مــاه رمضــان باقــی 
ــریال  ــه س ــد ک ــح دادن ــدم ترجی ــیروس مق ــروه س ــت، گ ــده اس مان
»علــی البــدل« را شــروع بــه تولیــد کننــد. الهــام غفــوری پیــش از 
ایــن در مصاحبــه ای اعــام کــرده بــود کــه محســن تنابنــده داســتان 
ســریال را در ســال ۹۳ نوشــته اســت ولــی بــه دلیــل ضبــط ســریال 
ــه  ــد ســریال ب ــم گینــس تولی ــن ســاخت فیل ــل« و همچنی »میکایی
تعویــق افتــاده اســت. گویــا قــرار بــوده ایــن ســریال بــرای پخــش در 
باکــس نــوروزی ۹۵ تهیــه و تولیــد شــود کــه یکــی دیگــر از دالیــل 
تعویــق ســاخت ایــن ســریال ســرد بــودن هــوا در فصــل زمســتان و 

ــوده اســت. ــل آن ب پراکندگــی عوام

  داستان سریال علی البدل
داســتان ســریال در روســتایی در اطــراف همــدان رقــم می خــورد کــه 
قصــه طنــز و متفاوتــی خواهــد داشــت و داســتان پایتخــت را دنبــال 
ــد: »از  ــریال می گوی ــتان س ــاره داس ــدم درب ــیروس مق ــد. س نمی کن
اســم ســریال کامــا مشــخص اســت کــه داســتان بــر چــه اساســی 
اســت. داســتان دربــاره افــرادی اســت کــه حضــور دارنــد، امــا حــق 
رأی ندارنــد. کســانی کــه در مجالــس و شــوراها اعضــای علی البــدل 
هســتند و در جریــان همــه امــور قــرار دارنــد، امــا حــق رأی ندارنــد.« 

ــود دارد  ــابه پایتخــت وج ــز مش ــر نی ــن اث ــای سیاســی در ای طعنه ه
ــه در  ــد ک ــاب بیشــتری دارن ــگ و لع ــی رن ــای اجتماع ــی طعنه ه ول

ــد. ــروز می کنن ــواده قصــه، ظهــور و ب ــد خان داســتان چن
   بازیگران سریال علی البدل

محســن تنابنــده، مهــدی فخیــم زاده، هــادی کاظمــی، گوهــر 
هومــن  مهران فــر،  احمــد  هاشــمی،  مهــدی  خیراندیــش، 
ناهیــد مســلمی، محمــود جعفــری، حســین  حاجی عبداللهــی، 
ــه آزاده  ــری، هدی ــا باق ــر، مهس ــزت اهلل رمضانی ف ــری، ع محب اه

فرشــته گلچیــن، میثــم چگینــی و فــروغ قجابگلــی، بازیگــران اصلــی 
ــه  ــدی ب ــران جدی ــه، بازیگ ــور قص ــه فراخ ــه ب ــتند ک ــریال هس س

ــد. ــد ش ــه خواهن ــتان اضاف داس
  سریال برادر

 ســریال »بــرادر« در ۳۰ قســمت بــه کارگردانــی جــواد افشــار
تهیه کنندگــی نعمــت چگینــی و بــه نویســندگی آرش قــادری بــرای 

پخــش از شــبکه دو در مــاه رمضــان آمــاده شــده اســت.
  داستان سریال برادر:

حــاج کاظــم پهلــوان، مــردی خّیــر و از تجــار سرشــناس برنــج ایــران 
ــه  ــط در زمین ــی، فق ــد مل ــت از تولی ــر حمای ــد ب ــا تاکی ــه ب اســت ک
تجــارت برنــج ایرانــی فعالیــت می کنــد. او بــه همراه پســرش مســعود 
و دختــرش مریــم کــه یــک روزنامه نــگار پرجنــب و جــوش اســت، بر 
ــران  ــه ای ــته و مســموم ب ــای تاریخ گذش ــاق برنج ه ضــد واردات قاچ
ــان  ــدام باعــث دشــمنی دالالن و قاچاقچی ــن اق ــد. ای ــارزه می کن مب
ایــن تجــارت بــا وی شــده اســت. دشــمنان بــا اغفــال ناصــر، پســر 
دیگــر او، وارد تجــارت ســالم حــاج کاظــم می شــوند و همیــن امــر 

بــه وقــوع ماجراهایــی منجــر می شــود کــه….
   بازیگران سریال برادر:

ــا پورســرخ  ــاری، پوری ــی، حســین ی حســن پورشــیرازی، رضــا توکل
کاوه خداشــناس، ســهیا رضــوی، ســوگل طهماســبی، محمدرســول 
صفــری، قــدرت ا… صالحــی، ســید مهــرداد ضیایــی، بهنــام 
ــاح ــور ف ــش زاده، امیرمنص ــا دروی ــات، علیرض ــژگان بی ــی، م  قربان

حســین پارســا، افســانه تهرانچــی، ســمیرا مهــدوی شــکیبا، مهــرداد 
ایل بیگــی، زهــرا فراهانــی و… . در ادامــه نیــز چنــد بازیگــر 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــریال اضاف ــن س ــه ای ــم ب ــام ه صاحب ن

کیمیای وطن بررسی کرد:
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برنامــه »اکســیر« کــه ایــن روزهــا با اجــرای فرزاد حســنی بــه روی 
آنتــن مــی رود، بــه گفتــه  تهیه کننــده اش تــاش می کنــد بــه دور از 
ــده  ــه دهــد. تهیه کنن ــه کار خــود ادام ــا آرامــش ب حساســیت ها و ب
بخش هــای  در  می کنــد  تــاش  »اکســیر  می کنــد:  تاکیــد 

ــه و  ــیت های جامع ــر روی حساس ــی ب نمایش
ــریفی  ــی ش ــرود.« مصطف ــا راه ن ــط قرمزه خ
بــا اعــام ایــن خبــر کــه برنامــه »اکســیر« تــا 
ــد  ــه خواه ــبکه س ــن ش ــال روی آنت ــان س پای
ــرزاد حســنی کــه  ــاوت ف ــد، از اجــرای متف مان
ترکیبــی خواهــد بــود، خبــر داد. او گفــت: 
ــرا ــیوه  اج ــت در ش ــرار اس ــنی ق ــرزاد حس  ف

ســبک جالبــی را بــه مخاطبــان ارایــه دهــد که 
در آن همزمــان اجــرا و بــازی خواهــد داشــت و 

خــود او ایــن ســبک اجــرا را طراحــی کــرده اســت. شــریفی دربــاره  
اینکــه بــا انتقادهایــی کــه دربــاره برنامــه »اکســیر« مطــرح شــد و 
حاشــیه هایی کــه پیــش آمــد، ایــن برنامــه چــه تغییراتــی خواهــد 

ــرای  ــرای اج ــه ب ــیه هایی ک ــس از حاش ــرد: پ ــار ک ــت، اظه داش
برنامــه »اکســیر« پیــش آمــد، از آن پــس ایــن حساســیت ها هــم 
ــود؛ در  ــت می ش ــل مدیری ــم عوام ــه و ه ــری برنام ــوی مج از س
غیــر ایــن صــورت هیــچ انتقــادی نســبت بــه برنامــه »اکســیر« و 
محتــوای آن تاکنــون بــه دســت مــا نرســیده 
اســت. خــود برنامــه از حیــث موضــوع 
ــده برنامــه  مشــکلی نداشــته اســت. تهیه کنن
»اکســیر« در بخــش پایانــی گفت وگــوی 
خــود در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
مهمانــان ایــن برنامــه چگونــه انتخــاب 
تنهــا  می شــوند، توضیــح داد: »اکســیر« 
برنامــه ای اســت کــه مهمانــان آن صرفــا بــه 
ــا اتفاقاتــی کــه  واســطه موضــوع متناســب ب
ــام  ــد پی ــته اند و می توانن ــه داش ــی ک ــت و واکنش های رخ داده اس
تأثیرگــذاری را بــرای مخاطــب داشــته باشــند، بــه برنامــه دعــوت 

شــده اند. ایســنا

فرزاد حسنی نمی خواهد روی خط قرمزها راه برود
ــه نســخه  ــرد ک ــردان« اعــام ک ــده انیمیشــن »جوانم تهیه کنن
 ســریال انیمیشــن ســینمایی، بــازی یارانــه ای، اپلیکیشــن موبایل 
و تولیــدات جانبــی ایــن اثــر در قالــب بســته ای فرهنگــی عرضــه 
خواهــد شــد. الهــام ابراهیمــی، تهیه کننــده اولیــن پــروژه صنعتــی 

انیمیشــن کشــور بــه کارگردانــی رضــا 
فصاحــت گفــت: »جوانمــردان«، رؤیــای 
دســت نیافتنی همــه مــا بــود کــه امیدواریــم 
محقــق شــود. مــا بــه ایــن پــروژه بــه چشــم 
یــک برنــد نــگاه می کنیــم و در نظــر داریــم 
بــا یــک برنامه ریــزی در بســته ای همزمــان 
بــازی  ســینمایی،  انیمیشــن  ســریال، 
 رایانــه ای، اپلیکیشــن و تولیــدات جانبــی 
ــینمایی  ــب س ــم. قال ــم عرضــه کنی ــا ه را ب

ــا کار را  ــد اســت و در تاشــیم ت ــه تولی ــن انیمیشــن در مرحل ای
ــریال  ــانیم. س ــم فجــر برس ــن جشــنواره فیل ــه ســی و پنجمی ب
هــم در مرحلــه پیش تولیــد اســت؛ بخشــی از عروســک ها 

ــازی  ــد ب ــدازی شــده و پیش تولی تولیــد شــده، ســایت هــم راه ان
یارانــه ای را هــم یــک مــاه اســت آغــاز کرده ایــم کــه تــا ۳ مــاه 
ــری  ــازی کامپیوت ــر ب ــال دیگ ــک س ــی و ی ــر »اپ« موبایل دیگ
ــودن  ــی ب ــاره صنعت ــی درب ــد. ابراهیم ــرداری می رس ــه بهره ب ب
ــک خــط  ــا ی ــم م ــرد: تی ــان ک ــر بی ــن اث ای
ــتر  ــرده و بیش ــی ک ــی را طراح ــد صنعت تولی
ایــن افــراد مهندســانی هســتند کــه برخــی 
ــه کار  ــم تجرب ــودرو ه ــا در ایران خ از آن ه
ــه  ــم ب ــا می خواهی ــک آن ه ــا کم ــد. ب دارن
ســمت تولیــد صنعتــی انیمیشــن برویــم تــا 
از تمــام مختصــات کار بــرای کوتــاه کــردن 
ــن،  ــم. انیمیش ــه کنی ــتفاده بهین ــان اس زم
ــم  ــد زمانبــری اســت و مــا ســعی کردی تولی
نکاتــی را مدنظــر داشــته باشــیم کــه بتوانیــم زمــان را تــا آنجــا 
ــت را  ــن حــال کیفی ــم و در عی ــر کنی ــدور اســت کوتاه ت کــه مق

ــا بخشــیم. مهــر ارتق

آخرین خبرها از »جوانمردان«
حرف و نقل

- اکبــر عبــدی، بازیگــر سرشــناس کشــورمان کــه مــورد 
عمــل پیونــد کلیــه قــرار گرفتــه، گفــت: بــه عشــق مــردم 
ــه  ــم خــوب اســت؛ ان شــاء اهلل و ب ــن ســرزمینم حال نازنی

ــود. ــه زودی در کنارتــان خواهــم ب یــاری حــق تعالــی ب
- معــاون ارزشــیابی و نظــارت ســازمان ســینمایی بــا اشــاره 
بــه تولیــد ســه فیلــم دفــاع  مقدســی توســط بانــوان فیلــم 
 اولــی اعــام کــرد کــه انتخــاب ایــن کارگردانــان از میــان 

۳۰۰ متقاضــی، نشــان از حمایــت مدیــران دولتــی اســت.
ــر  ــاب »زی ــی کت ــاد در مراســم رونمای - رخشــان بنی اعتم
ــرای دور  ــراد ب ــی اف ــرد: برخ ــان ک ــا« بی ــت قصه ه پوس
کــردن ســینماگران از موضوعــات اجتماعــی آن هــا را مــورد 

ــد. ــرار می دهن ــی ق ــام سیاس اته
ــن  ــا ای ــزرگ م ــف ب ــد: »ضع ــی می گوی ــعید بیابانک - س
اســت کــه آنچــه در دانشــگاه وجــود دارد، از شــعر خاقــه 
و شــعر امــروز فاصلــه گرفتــه اســت.« او همچنیــن معتقــد 
اســت: »مــا عــاوه بــر دانشــکده ادبیــات، باید دانشــکده ای 
داشــته باشــیم کــه شــعر و داســتان نوشــتن یــاد بدهــد.«

- پــس از اتمــام پــروژه رمضانــی »علی البــدل« کــه 
توســط عوامــل »پایتخــت« ســاخته می شــود، فیلــم 

ســینمایی »پایتخــت« کلیــد خواهــد خــورد.
صبــح  ســیما  معــاون  معارفــه  و  تودیــع  مراســم   -
روز - یکشــنبه - نهــم خردادمــاه برگــزار شــد. دکتــر 
علی عســکری، رییــس صداوســیما هــم 8 خردادمــاه حکــم 
ــه وی  ــیما ب ــت س ــمت معاون ــری را در س ــمی میرباق رس

ــرد. ــاغ ک اب
ــه  ــتیک« 2۰۱6 ب ــی »اسکوالس ــاب گرافیک ــزه کت - جای

ــت. ــق گرف ــد تعل ــناکومار« از هن ــی کریش »آدیت
ــس  ــا ریی ــعدی ب ــاد س ــل بنی ــن  المل ــور بی ــاون ام - مع
موسســه گوتــه در کشــور آلمــان دیــدار کــرد و راهکارهــای 
ــان  ــوزش و گســترش زب ــوزه آم ــکاری در ح ــل و هم تعام

ــرد. فارســی را بررســی ک
- فیلــم مســتند »بــا خــدا می رقصــم« بــه نهمیــن 
جشــنواره فیلــم مســتند و کوتــاه »کــراال«ی هنــد راه پیــدا 

ــرد. ک
- »ســم منــدس«، کارگــردان انگلیســی اعــام کــرد کــه 
ــه  ــی مجموع ــه کارگردان ــت ک ــری اس ــرد دیگ ــت ف نوب

ــرد. ــت بگی ــد« را در دس ــز بان ــای »جیم فیلم ه
- مســعود کیمیایــی معتقــد اســت زندگــی در فیلــم اصغــر 
فرهــادی بــه وقــت فیلمبــرداری، بــه وقــت حرکــت کــردن 
ــی  ــود؛ اول زندگ ــروع می ش ــان ش ــرف زدنش ــا و ح آدم ه

ــود. ــروع می ش ــرداری ش ــد فیلمب ــد، بع می آی
- مهــدی شــفیعی، مدیــر کل هنرهــای نمایشــی در 
ــگاهی  ــر دانش ــنوار تئات ــن جش ــه نوزدهمی ــم اختتامی مراس
ــرای  ــه اج ــه ب ــده ای ک ــای برگزی ــرد از گروه ه ــوان ک عن
 عمومــی برونــد، ۱۰۰ میلیــون تومــان حمایــت مالــی 

خواهد شد.

سخن روز

 آموزش فرهنگ شهروندی 
در رسانه های مجازی

کیمیــای وطــن: دبیــر کمیتــه فرهنــگ شــهروندی شــهرداری 
ــات  ــه اوق ــراد جامع ــروزه بیشــتر اف ــان اینکــه ام ــا بی ــان ب اصفه
خــود را در فضــای مجــازی ســپری می کننــد، گفــت: بــه دلیــل 
ــای  ــی از برنامه ه ــه زودی بخش ــانه ها، ب ــن رس ــذاری ای تاثیرگ
آمــوزش شــهروندی در رســانه های مجــازی انجــام خواهــد 
ــوزش  ــبز، آم ــای س ــعه فض ــظ و توس ــی، حف ــعید امام ــد. س ش
تفکیــک زبالــه از مبــدأ و رعایــت حقــوق عابــر پیــاده را از جملــه 
برنامه هــای کمیتــه فرهنــگ شــهروندی در شــبکه های مجــازی 
ــه دوم  ــی از نیم ــای آموزش ــن برنامه ه ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک عن
خردادمــاه ســال جــاری در رســانه های مجــازی بارگــذاری 
ــه آدرس  ــه ب ــا مراجع ــدان ب ــت عاقه من ــی اس ــود. گفتن می ش
ــدات  ــد تولی https://telegram.me/isfahanshahrvandi می توانن

ــد. ــت کنن ــال تلگــرام دریاف ــگ شــهروندی را در کان فرهن

 برگزاری کالس های ویژه 
در کانون پرورش فکری

پــرورش فکــری  کانــون  مدیــر کل  کیمیــای وطــن: 
کــودکان و نوجوانــان اصفهــان می گویــد: کانــون، تنهــا نهــادی 
ــودکان و  ــت ک ــات فراغ ــردن اوق ــور پرک ــه منظ ــه ب ــت ک اس
 نوجوانــان در تمامــی روزهــای ســال برنامه هــای مختلفــی 
را برگــزار می کنــد و در فصــل تابســتان بــر تنــوع و تعــداد 
ایــن فعالیت هــا افــزوده می شــود. عســکری فر بیــان کــرد: 
ــا  ــتان، 2 ی ــل تابس ــاز فص ــا آغ ــان ب ــر، همزم ــال های اخی در س
ــم  ــان عرضــه کرده ای ــه کــودکان و نوجوان ــد را ب ۳ فعالیــت جدی
ــه پویانمایــی، محاســبات ریاضــی  ــوان ب ــه می ت ــرای نمون کــه ب
ــزود:  ــرد. وی اف ــاره ک ــک اش ــک و الکترونی ــازی، رباتی فیلمس
کانــون پــرورش فکــری، تمامــی تــاش خــود را جهــت انجــام 
 باکیفیــت برنامه هــای مرتبــط بــا اوقــات فراغــت به ویــژه 
در تابســتان صــورت می دهــد کــه در ایــن راه از مربیــان مجــرب 
و آموزش دیــده در مراکــز 6۰ گانــه کانــون اســتان اصفهــان بهــره 

ــرد. می گی

برگزاری یادواره »دختر آسمانی«
ــه ۱۴  ــمانی« روز جمع ــر آس ــادواره »دخت ــن: ی ــای وط کیمی
خردادمــاه ســاعت ۱7 بعدازظهــر در ســالن اهــل البیــت)ع( اصفهــان 
ــل از برجســتگان  ــادواره در راســتای تجلی ــن ی  برگــزار می شــود. ای
ــگ  ــه فرهن ــوی کمیت ــاب از س ــاف و حج ــه عف ــگان عرص و نخب
اصفهــان  القــرآن  بــا مشــارکت جامعــه  پوشــش  و  عفــاف 
برنامه ریــزی شــده اســت. یــادواره »دختــر آســمانی« بــا محوریــت 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره نوجــوان نخبــه قرآنــی مرحــوم »فاطمــه 
پــرورش« روز جمعــه ۱۴ خردادمــاه در ســالن اهــل بیــت )ع( برگــزار 
ــد  ــه می توانن ــن برنام ــور در ای ــرای حض ــدان ب ــود. عاقه من می ش
از ســاعت ۱7 بعدازظهــر بــه محــل مرکــز اهــل البیــت)ع( واقــع در 

خیابــان نشــاط مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه 

/

گهی مزایده آ
اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات 
زند  ونده کالسه 910133 و 910190 محکوم له: غالمعلی شریفی فر زیر برگزار نماید پر
زند امامقلی  به نشانی: اصفهان، سه راه ملک  نادر  محکوم علیه: حسین جالل پور فر
دی دوم، پ 10 مورد مزایده:  و شهر، خ گلستان، مجتمع مسکونی کوثر، بلوک 12 ، ور
وش 29/25 حبه از 36 حبه از 72 پالک ثبتی 14915/5359 ) از سه دانگ به نام  فر
و  له  محکوم  حق  در  ریالی   509/764/156 مبلغ  بدهی  خاطر  به  پور(  حسن  مهری 
ونده 910190 6/ ج و بدهی 139/435/600  25/488/207 ریالی نیم عشر دولتی در پر
ونده 910133  ریالی در حق محکوم له و 6/764/000 ریالی بابت نیم عشر دولتی درپر
ـ 6/ ج می باشد. ضمنًا طبق گزارش کالنتری طبق اعمال ماده 111 ملک در تصرف 
نظر  طبق  ملک  اوصاف  باشد.  می  وی  وس  عر و  پور  حسن  خانم  و  یعقوبی  خانم 
زمین )انباری( بشماره  ل مورد بازدید دو طبقه با درب مستقل و زیر کارشناس: منز
ملک 14915/5359 واقع دربخش 5 ثبت اصفهان دارای عرصه ای به مساحت 89/10 
د 140 مترمربع با سقف تیرآهن و آجر و دیوارهای  مترمربع و زیربنایی مساحت حدو
پنجره  و  درب  دارای  و  گردیده  رنگ  و  گچ  سقف  با  دیوار  داخلی  سطوح  که  آجری 
وفیل فلزی و درب داخلی چوبی و آشپزخانه بدنه دیوار کاشی و کابینت  خارجی پر
فلزی و نمای آجری و کف طبقه اول موزاییک و موکت و طبقه همکف سیمانی و دارای 
اشتراکات آب و برق و گاز مشترک و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر 
ل  آبی می باشد. نظر به اینکه خانم مهری حسن پور مالک 3 / سه دانگ مشاع از منز
زش سهم ایشان به مبلغ 841/000/000 ریال می گردد. )هشتاد و  مذکور می باشند. ار
چهار میلیون و یکصد هزار تومان( می گردد. بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعیت 
زشی ششدانگ  محل وقوع ساخت و مساحت عرصه و اعیان و سایر عوامل موثر ار
ل مذکور با لحاظ کردن اشتراکات و حیاط سازی جمعًا به مبلغ 1/682/000/000  منز
مکان:  صبح   10 ساعت   95/4/22 زمان:  گردد.  می  نظر  اعالم  و  زیابی  ار از  ریال 
حقوقی  احکام  اجرای  ساختمان  اصفهان،  کل  دادگستری  نیکبخت،  خ  اصفهان، 
وز قبل از مزایده  طبقه چهارم شعبه 6 حقوقی اصفهان  طالبین خرید می توانند 5 ر
اول کوچه شهید  از ملک، اصفهان، خیابان 24 متری  این اجرا  با  ضمن هماهنگی 
ذاکری شماره 20 کوی شادمان ، کوچه 4 متری شهید طیبی، پالک آبی شماره 27 
زش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی  دیدن کرده و با سپردن 10 % ار
دادگستری اصفهان ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از 
د. ترین قیمت، برنده مزایده خواهد بو د. پیشنهاد دهنده باال وع می شو قیمت پایه شر

مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان     6596/ م الف
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با  ای  مزایده  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  هشتم  شعبه  احکام  اجرای 
ونده کالسه 900143 ج / 8 له سید محمد محسنی  مشخصات زیر برگزار نماید. پر
ـ جنب پمپ بنزین   وستای دستجاء  ـ ر علیه اصغر محمدی به نشانی براآن شمالی 
وش 621 هزارم سهم از 2 سهم مشاع از 17 سهم  مورد مزایده طبق نظر کارشناسی: فر
یک دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 123/58 بخش 20 ثبت اصفهان به خاطر 
بدهی 1/359/366/906 ریالی در حق محکوم له و بدهی 67/568/345 ریالی در 
حق نیم عشر دولتی که جمعًا 1/426/935/251 ریال می باشد.  اوصاف ملک طبق 
اتمی، جاده اصلی  ژی  انر واقع در اصفهان، جاده  نظر کارشناسی: ملک مورد نظر 
طبق  رساند،  می  استحضار  به  و  آمد  عمل  به  بازدید  بنزین  پمپ  پشت  دستجاء، 
قولنامه عادی ارائه شده مورخ 87/8/25 از طرف آقای اصغر محمدی به آقای اکبر 
دی دستجاء ، جنب پمپ بنزین به  و محمدی یک پالک زمین انباری واقع در اول ور
وشنده ،  د: )شماال به زمین زهرا توکلی همسرفر مساحت کل 1500 مترمربع با این حدو
جنوبًا به زمین آقای حیدر و باقر نصر اصفهانی، شرقًا به پمپ بنزین و جاده امامزاده 
ده که ازطرف جاده امامزاده راه عبور داشته با شرایطی  محمد ابن شاهزاده عباس( بو

واگذار گردیده و طبق دادنامه مورخ 90/11/24 دعوی آقای اکبر محمدی و خانم زهرا 
توکلی به طرفیت آقایان اصغر محمدی، رضا اصغری و سید محمد محسنی نسبت 
به توقیف پالک 85/123 بخش 20 ثبت اصفهان، با توجه به صلح نامه عادی مورخ 
توکلی  زهرا  از مهریه خانم  بابت سمتی  از پالک مزبور  مترمربع  79/10/4 مقدار 500 
د اربعه مشخص به نامبرده واگذار شده و قرار رفع توقیف از مقدار 500 متر  با حدو
مربع از پالک فوق صادر می گردد. طبق مدارک مقدار دو سهم مشاع از 17 سهم یک 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 123/58 بخش 20 ثبت اصفهان موضوع سند 
با شماره چاپی 258601 با شماره ثبت 148108 مورخ 78/10/01 در صفحه 190 دفتر 
جلد 319 سردفتر اسناد رسمی شماره 54 اصفهان ثبت و پالک 123/58 مجزی شده 
از 123/48 و به شرح صورت مجلس تفکیکی شماره 4/0134 تفکیک گردیده است. 
ملک مورد نظر در غرب و جنوب پمپ بنزین دستجاء و ضلع جنوبی مغازه ها و سهم 
خانم توکلی و کل ملک ضلع جنوبی آن اراضی، ضلع شرقی آن جاده خاکی و کانال 
وانه ساختمان به شماره 721 مورخ  واقع و آقای اصغر محمدی نسبت به دریافت پر
ده اند. لذا با توجه به مراتب فوق، مدارک  79/4/1 برای قسمتی از کل ملک اقدام نمو
ارائه شده، طبق قولنامه عادی ) که صحت آن به عهده شعبه محترم می باشد( ملک 
انباری و به مساحت 1500 مترمربع قید گردیده و محل معرفی شده توسط خواهان به 
ده که پس از انجام برداشتهای الزم و نقشه برداری جهت  چند قطعه دیوارکشی بو
د امالک مورد معرفی با قولنامه  د و حدو تعیین موقعیت ملک و مساحت وضعیت موجو
ده اقدام و قسمتی  مذکور که طبق اظهارات مطلعین در تصرف آقای اصغر محمدی بو
د : )شماال در چند قسمت به مغازه ها و امالک خانم توکلی و درب و  از ملک با این حدو
و و خیابان دستجاء ، شرقا در چند قسمت اول به محوطه دیوارکشی  دیوار به پیاده ر
قسمت  به  جنوبا  آب،  بتنی  کانال  سمت  خاکی  ی  جاده  بر  و  بنزین  پمپ  سمت 
ده، غربا به دیوار کارگاه غیر می  دیوارکشی از همین پالک که دارای اتاق های قدیمی بو
باشد که با هماهنگی خواهان از ملک متنازع فیه به آدرس فوق الذکر بازدید بعمل آمد 
ده و لذا نسبت به نقشه برداری  که خوانده محترم در محل حاضر ولی همکاری ننمو
از ملک اقدام گردید و ملک بصورت دیوارکشی که از ضلع شمالی به گذر و دارای درب 
د  و دارای یک سوله با مشخصات )ستونها قوطی فلزی به ابعاد 13×13 سانتیمتر حدو
د، پوشش  4 متر، خرپا بصورت تیرآهن منفرد، الیه های فلزی زیر پوشش اجرا شده بو
سقف یک الیه از ورق موجدار، گاتوفلزی جهت هدایت آب باران نصب گردیده، کف 
د( می باشد. لذا با توجه بقه شرایط  ویت نبو سازی و نوع بتن فونداسیون ها قابل ر
د 1244 مترمربع  فوق، موقعیت و عوامل موثر و مساحت ملک مورد نظر فوق در حدو
زش ملک  د آن مشخص می باشد ار وف انگلیسی حدو وکی پیوست با حر که طبق کر
آن جمعًا 4/590/000/000 ریال معادل چهارصد و پنجاه و نه میلیون تومان برآورد و 
اعالم می گردد. لذا طبق گزارش پاسگاه دستجاء در راستای اعمال ماده 111 محل 
مورد نظر فاقد سکنه می باشد. زمان: 95/4/13 ساعت 10 صبح  مکان: اصفهان، خ 
نیکبخت، 200 متر جلوتر از دادگستری کل اصفهان، ساختمان اجرای احکام حقوقی 
وز قبل از  دادگستریـ  طبقه چهارمـ  اجرای احکام شعبه 8  طالبین خرید می توانند 5 ر
زش اموال به  مزایده طبق هماهنگی با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10% ار
شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان ارائه فیش به این اجرا 
د. پیشنهاد دهنده  وع می شو در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از قیمت پایه شر

د. ترین قیمت، برنده مزایده خواهد بو باال
مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان     6597/ م الف

دادنامه
  9409980354000039 ونده:  پر شماره   9409970354001955 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  1394/12/25 تنظیم:  تاریخ   941225 شعبه:  بایگانی  شماره 
جزایی   114( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   114 شعبه    9409980354000039
سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970354001955  خواهان: آقای محسن سلطانی 

زند محمد رضا به نشانی زندان اصفهان خواندگان: 1. آقای محمد عارف  رنانی فر
زمندگان، نگهبانی بر خیابان،   زند گل علم به نشانی خانه اصفهان، خ ر صدیقی فر
زند گداجان به نشانی فلکه فیض، ک باغ  09133117201  2. آقای نواب ناصری فر
اله  زند شمس  فر آقای مسلم جاللی   .3 د شمس، 6660850  نگار، ساختمان مسعو
به نشانی خ رباط سوم ـ فرعی هشتم ـ مجتمع آرام ـ 09136883768  4. آقای عزیز 
زاد ـ 09133693985  زند فیض اله به نشانی خ آتش ـ ک نهر فدک ـ بن شهر همدمی فر
رگمهر ـ دنبال مادی قصر گل ـ پ 5  زند محمد به ن شانی خ بز 5. آقای قاسم جاللی فر
ـ 09131180510 6. آقای محمد اشرف عرب زاده به نشانی اصفهان ـ خواسته اعسار 
ونده ختم رسیدگی را  از پرداخت محکوم به  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پر

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
زند محمد رضا به طرفیت  رای دادگاه در خصوص دعوی آقای محسن سلطانی فر
خواندگان آقایان محمد اشرف عرب زاده و قاسم جاللی و سام جاللی و عزیز احمدی 
و محمد عارف صدیقی و نواب ناصری به خواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم 
کالسه  ونده  پر  90/8/9 مورخ   9009970354001237 شماره  دادنامه  موضوع  به 
متعدد  سرقتهای  اتهام  به  خواهان  آن  اساس  بر  که  مرجع  این  از  صادره   900788
وقه محکوم شده  ون به آزار به تحمل حبس و شالق تعزیری و رد اموال مسر و مقر
است با توجه به اینکه اموال ناشی از جرم مذکور توسط خواهان تحصیل شده است 
د از ناحیه خواهان فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر  و با توجه به عدم معرفی شهو
وارد تشخیص به استناد مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی 
وز پس از  خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 ر

ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 114 دادگاه کیفری 2 اصفهان  6617/ م الف

دادنامه
ونده: 9309980358300477  شماره  شماره دادنامه: 9509970370200171 شماره پر
بایگانی شعبه: 930256 تاریخ تنظیم: 1395/2/22  شکات: 1ـ آقای شهرام قهرمان 
آقا  به نشانی شهرستان اصفهان، خ کاشانی، خ جهاد کوی  زند شکراله  فر تبریزی 
زند شهرام به  مسیح کوی اشراف زاده پ 117. 2ـ آقای محمدرضا قهرمان تبریزی فر
نشانی اصفهان، خ کاشانی ، خ جهاد ، کوی آقا مسیح ، کوی اشراف زاده، پ 117  
زند غالمحسین با وکالت آقای مرتضی میدانچی  متهمین: 1. آقای حمید  سلطانی فر
زند علی به نشانی اصفهان خیابان شریعتی نرسیده به حکیم نظامی مجتمع آریا  فر
د با  زند محمو طبقه سوم غربی، کد پستی 8173917543 2. آقای علیرضا دژکام فر
زند علی به نشانی خیابان نیکبخت بعد از دادگستری  وکالت آقای مهدی داوری فر
مجتمع وکال نیکبخت طبقه اول، واحد 4  اتهام ها: 1. لواط به عنف  2. شرکت در آدم 
ونده ختم رسیدگی  ربایی 3. تهدید با چاقو  گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پر

را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
زند شکراله والیتًا از  رای دادگاه درخصوص شکایت آقای شهرام قهرمان تبریزی فر
ـ حمید  آقایان 1  زند شهرام علیه  زندش بنام محمدرضا قهرمان تبریزی فر سوی فر
ونده و  زند غالمحسین و دارای سابقه کیفری وفق محتویات صفحه 39 پر سلطانی فر
با وکالت آقای مرتضی میدانچی و دائر بر الفـ  لواط به عنف بـ  شرکت در آدم ربایی 
د با وکالت آقای مهدی داوری و دائر بر الف ـ لواط به  زند محمو 2 ـ علیرضا دژکام فر
رسی مجموع اوراق  عنف بـ  شرکت در آدم ربایی جـ  تهدید با چاقو دادگاه با توجه و بر
ونده، تحقیقات انجام شده، شکایت شاکی، گزارش ضابطین و مرجع انتظامی  پر
شناسایی متهمان )متهم( توسط مجنی علیه )ص 23( نحوه اظهارات متهم ردیف 
دش نیز اقرار می  اول نسبت به متهم ردیف دوم صفحات 32-58 ) که نسبت به خو
باشد( و اظهارات اقرارگونه متهم ردیف اول صفحات 28-64-65 در دادگاه و گواهی 
پزشکی قانونی و پاسخ آزمایش صفحات 10 ـ 75 و شرح قرار مجرمین و کیفرخواست 
صادره نسبت به شرکت در آدم ربایی و تهدید با چاقو و دفاعیات غیرموثر متهم ردیف 

اول در مجموع اتهام متهمان را مبنی بر شرکت در آدم ربایی و نیز اتهام متهم ردیف 
دوم دائر بر تهدید با چاقو و اتهام متهم ردیف اول آقای حمید سلطانی را دائر بر لواط 
ز دانسته مستندًا به مواد 2-125-235-236-134 از  بصورت تفخیذی ثابت و محر
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 2-621-617 از قانون مجازات اسالمی 
تعزیرات هر یک از متهمان موصوف الذکر را جهت بزه شرکت در آدم ربایی به تحمل 
15 سال حبس تعزیری بعالوه متهم ردیف دوم را جهت بزه تهدید با چاقو به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف اول را )آقای حمید 
حدی  شالق  ضربه  یکصد  تحمل  به  تفخیذی  بصورت  لواط  بزه  جهت  سلطانی( 
محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف اول آقای حمید سلطانی دائر بر 
لواط بصورت ایقانی )اعم از عنف یا غیر عنف( نظر به فقد ادله اثباتی الزم و کافی 
شرعی و قانونی و عدم احراز ارکان بزه انتسابی و انکار شدید متهم مستندًا به اصل 
37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حاکمیت و اقتضاء اصل برائت حکم بر 
در خصوص اتهام متهم ردیف  برائت متهم موصوف الذکر را صادر و اعالم می گردد و
بزه  اینکه  به  به عنف نظر  لواط  بر  دائر  و  د(  زند محمو فر )آقای علیرضا دژکام  دوم 
یاد شده جنبه حق اللهی داشته و متهم شخصا در دادگاه حاضر نگردیده و امکان 
می  رسیدگی  و  نظر  اظهار  وی  حضور  و  دستگیری  از  پس  ندارد  د  وجو رای  صدور 
وز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی  د. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست ر شو

در دیوان عالی کشور می باشد. 
مستشار  محمدی    محمد  ـ  اصفهان  استان  یک  کیفری  دادگاه  سوم  شعبه  رئیس 

دادگاه ـ اکبر ذبیحی   6603 / م الف
گواهی  حصروراثت

آقای ابراهیم محمدی آغچه بدی  بشناسنامه شماره 11 باستناد شهادتنامه  و گواهی 
ده  ونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/385 تقدیم این شورا نمو فوت  و ر
وان رضا قلی محمدی آغچه بدی  بشناسنامه  چنین اشعار داشته است که شادر
شماره 40 در تاریخ 1388/7/30 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 
زند رضا قلی  شماره شناسنامه : 11 نسبت با متوفی  1- ابراهیم محمدی آغچه بدی  فر
زند رضا قلی   شماره شناسنامه : 10نسبت  زند 2- عباس محمدی آغچه بدی فر : فر
زند رضا قلی    شماره شناسنامه :  زند 3- مهدی محمدی آغچه بدی فر با متوفی : فر
زند رضا قلی   شماره  زند 4- مهری محمدی آغچه بدی فر 493 نسبت با متوفی : فر
زند رضا قلی  زند 5- توران محمدی آغچه بدی فر شناسنامه : 11 نسبت با متوفی : فر
زند  زند 6- فردوس محمدی آغچه بدی فر شماره شناسنامه 14 نسبت با متوفی فر
زند 7- ثریا محمدی آغچه بدی  رضا قلی شماره شنا سنامه 47 نسبت با متوفی فر
زند 8- جمیله محمدی آغچه  زند رضا قلی شماره شناسنامه 16 نسبت با متوفی فر فر
زند 9- نصرت غفاری  زند رضا قلی شماره شناسنامه 6 نسبت با متوفی فر بدی فر
زند مصطفی شماره شناسنامه 20 نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات  باالنی فر
قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه 

اول خانواده و امور حسبی
گهی اخطاریه آ

ونده : 135/93 شماره پر
ز 2-  در نام اخطار شونده : 1- رضا بهرامی 2- تیمور پایان گندمانی  نام پدر : 1- گو

محمد نشانی : مجهول المکان 
محل حضور شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان واقع در ایمانشهر- مینا دشت 
وقت حضور چهارشنبه 95/3/19 ساعت 17/30 علت حضور دعوای آقای کاووس 
ر جهت رسیدگی حاضر شوید. شماره : 71/  حیدری به طرفیت شما ظرف مهلت مقر

م الف شعبه 12 حقوقی فالورجان



عالیشاه:بهترکیهنمیروم
کاپیتــان ســوم پرســپولیس در فصــل گذشــته بــه حضــور 
خــود در جمــع قرمزپوشــان ادامــه خواهــد داد. در حالــی 
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــاه ب ــد عالیش ــد امی ــه می ش ــه گفت ک
ــه ایــن کشــور خواهــد رفــت  یــک باشــگاه ترکیــه ای ب
امــا ایــن بازیکــن اعــام کرد قصــد نــدارد از پرســپولیس 
بــرود و در ایــن فصــل زیرنظــر برانکــو ایوانکوویــچ بــه 
ــا  ــت: ب ــاه گف ــد عالیش ــد داد. امی ــه خواه ــود ادام کار خ
ــودم، امــا منتظــر تمــاس  ــه ب وجــود اینکــه بلیــت گرفت
باشــگاه بــرای تمدیــد قــرارداد هســتم و فصــل بعــد هــم 

بــه امیــد خــدا در پرســپولیس خواهــم بــود. 
ــم  ــر تی ــه اردوی اخی ــاوری ب عالیشــاه کــه در کمــال ناب
ملــی دعــوت نشــده، قصــد دارد بــا ادامــه درخشــش در 
جمــع قرمزپوشــان بــه اهــداف خــود در فوتبــال برســد. 
تمدیــد قــرارداد بــا امیــد عالیشــاه خبــری خــوب بــرای 

ــم اســت. ــن تی هــواداران ای

کولیبالیبهویسیپیوست
موســی کولیبالــی قــراردادی دو ســاله بــا باشــگاه 
ســپاهان امضــا کــرد. موســی کولیبالــی کــه قــراردادش 
بــا اســتقال خوزســتان بــه پایــان رســید، بــا توافــق بــا 
ــن  ــی، دومی ــداهلل ویس ــس از عب ــپاهان پ ــئوالن س مس
ــب  ــان لق ــه اصفه ــرده ب ــوچ ک ــتانی ک ــتقال خوزس اس

ــت.  گرف
ــی دو فصــل قبــل بعــد از ســفر ویســی  موســی کولیبال
بــه مالــی بــه اهــواز آمــد و در ایــن تیــم حضــور داشــت. 
ــود  ــتان ب ــتقال خوزس ــی اس ــن خارج ــا بازیک وی تنه
کــه عــاوه بــر لیــگ چهاردهــم در لیــگ پانزدهــم نیــز 
ــت.  ــه اس ــدان رفت ــه می ــتانی ب ــم خوزس ــن تی ــرای ای ب
کولیبالــی حــال بــا حضــور در تیم ویســی ســومین ســال 
ــه  ــی را تجرب ــداهلل ویس ــا عب ــکاری ب ــورش و هم حض

خواهــد کــرد.

فوالدیهااز16خرداد
استارتمیزنند

یکشــنبه  روز  از  خوزســتانی  سرخ پوشــان  تمرینــات 
هفتــه آینــده، 16 خردادمــاه در زمیــن اختصاصــی 

فوالدخوزســتان آغــاز خواهــد شــد. 
ــرای  ــن باشــگاه ســه اردوی آماده ســازی ب مســئوالن ای
ایــن تیــم در نظــر گرفته انــد کــه اولیــن اردو کــه هنــوز 
مــکان آن مشــخص نشــده اســت، از 22 خردادمــاه آغــاز 
ــن  ــم، چندی ــازی بیشــتر تی ــرای آماده س ــد. ب ــد ش خواه
ــرار دارد.  ــا ق ــه فوالدی ه ــز در برنام ــتانه نی ــدار دوس دی
ــعداوی ــم س ــتان و نعی ــگاه فوالدخوزس ــل باش  مدیرعام

ســرمربی جدیــد ایــن تیــم در حــال برگــزاری جلســات 
فشــرده بــرای انتخــاب کادر فنــی هســتند.

کوتاه از ورزش

تهدیدمظلومیبهافشاگری
ــه  ــرد در برنام ــد ک ــال اســتقال تهدی ــم فوتب ســرمربی تی

ــد زد.  ــه افشــاگری خواه ــه ۹۰ دســت ب ــن هفت ای
ــز مظلومــی در حاشــیه نشســت خبــری جــام حذفــی  پروی
ــه  ــت ب ــه ۹۰ دس ــن هفت ــه ای ــه در برنام ــرد ک ــد ک تهدی
ــرده ای  ــت پ ــایل پش ــی مس ــد زد و تمام ــاگری خواه  افش
را کــه در ماه هــای اخیــر در اســتقال وجــود داشــت، افشــا 

ــد کرد. خواه

بارترادرآستانهترکبارسا
ــش  ــپانیا در اتری ــی اس ــم مل ــپ تی ــرا در کم ــارک بارت م
فــاش ســاخت کــه رقــم فســخ قــرارداد او بــا بارســلونا بــه 
میــزان جالــب توجهــی کاهــش پیــدا کــرده اســت. بارتــرا 
مدافــع جــوان بارســلونا فصــل خوبــی را در ایــن تیــم پشــت 
ــین  ــک نیمکت نش ــا ی ــب بازی ه ــت. او در اغل ــر نگذاش س
محــض بــود و حتــی گاهــی در لیســت 18 نفــره نیــز قــرار 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــه ب ــه ک ــی ک ــه زمان ــت. البت نمی گرف
ــورت  ــه ص ــوو ب ــل دپورتی ــه از وی در مقاب ــع، انریک مداف
ــی از  ــید و یک ــوش درخش ــیار خ ــرد، بس ــتفاده ک ــت اس ثاب
ــال  ــس از فین ــاند. او پ ــر رس ــه ثم ــز ب ــش را نی 8 گل تیم
کوپــا دل ری بــه هم تیمی هایــش گفــت کــه فصــل 
آینــده از بارســلونا جــدا خواهــد شــد. باتــرا در یــک نشســت 
ــخص  ــده ام مش ــت: »آین ــود گف ــده خ ــاره آین ــری درب خب
نیســت؛ ولــی خیالــم راحــت اســت. همــه چیــز را بــه مدیــر 
برنامه هایــم »کارلــس پویــول« ســپرده ام و او بهتریــن 
تصمیــم را برایــم خواهــد گرفــت. واقعیــت ایــن اســت کــه 
طبــق قــرارداد، بــه دلیــل اینکــه تعــداد بازی هایــم در ایــن 
فصــل بــه حدنصــاب نرســید، رقــم فســخ قــراردادم از 4۰ 
ــدا کــرده اســت.  ــورو کاهــش پی ــون ی ــه 8 میلی ــون ب میلی
ــم  ــن تصمی ــی بهتری ــت؛ ول ــخص نیس ــزی مش ــا چی  فع

را برای آینده ام خواهم گرفت.«

نصیرشالل
المپیکریوراازدستداد

ــم در  ــم گرفت ــت: تصمی ــدن گف ــک لن ــان المپی نایب قهرم
ــرم  ــق دوم در کم ــرا تزری ــم؛ زی ــرکت نکن ــر ش ــام فج ج
ــم  ــر کن ــم فک ــه وضعیت ــه ب ــا توج ــت و ب ــاک اس خطرن
وزنه بــرداری را کنــار بگــذارم. نــواب نصیــر شــال دربــاره  
ــد  ــا چن ــرد: ب ــان ک ــیب دیدگی اش بی ــت آس ــن وضعی آخری
ــت  ــه ای اس ــه گون ــم ب ــردم؛ وضعیت ــورت ک ــک مش پزش
کــه اگــر تزریــق دوم را در کمــرم انجــام دهــم، خطرنــاک 
اســت؛ بنابرایــن تصمیــم بــر ایــن شــد فعــا تمرین نداشــته 
ــم. از آنجــا کــه جــام  باشــم و در جــام فجــر شــرکت نکن
فجــر دومیــن گزینشــی مــن محســوب می شــد، بنابرایــن 

ــت دادم. ــز از دس ــک را نی المپی
ــا انگیــزه بــودم و تمرینــات خوبــی را   او ادامــه داد: مــن ب
ــی  ــم مل ــه اردوی تی ــی ب ــودم؛ وقت ــام داده ب ــه انج در خان
ــا  ــود؛ ام ــوب ب ــرایطم خ ــه اول ش ــدم، 2-3 هفت ــم آم ه
بــا بدشانســی روبــه رو شــدم و آســیب دیدگی قدیمــی 
ــواب  ــی ج ــام دادم کم ــه انج ــم ک ــق ه ــرد. تزری ــود ک ع
ــق  ــد. تزری ــروع ش ــاره ش ــرم دوب ــد درد کم ــا بع داد، ام
دوم هــم بــه گفتــه پزشــک خطرنــاک بــود. نصیــر 
شــال در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ممکــن 
ــازه  ــه اج ــه ای باشــد ک ــه گون ــن آســیب دیدگی ب اســت ای
ــد ــال کنی ــه ای دنب ــور حرف ــه ط ــرداری را ب ــد وزنه ب  نده

ــار  ــرداری را کا کن ــد وزنه ب ــم بای ــرد: فکــر کن ــح ک تصری
بگــذارم. ممکــن اســت نیــاز بــه عمــل جراحــی هــم باشــد؛ 
ــرداری  ــه وزنه ب ــم ب ــم نمی توان ــاز ه ــز ب ــورت نی در آن ص

برگــردم.

بالغوالمپیکبهدلیل
شیوعزیکاموافقتنشد

درخواســت   )WHO( بهداشــت  جهانــی  ســازمان 
متخصصــان را بــرای بــه تعویــق انداختــن بازی هــای 
المپیــک ریــو رد کــرد. روز شــنبه 15۰ متخصــص ســامت 
ــد زمــان المپیــک  ــه WHO درخواســت کردن در نامــه ای ب
تغییــر کنــد. آن هــا معتقدنــد کــه برگــزاری المپیــک باعــث 
ــر  ــترده تر در سراس ــم گس ــکا در حج ــروس زی ــیوع وی ش
جهــان می شــود. در بیــن ایــن افــراد متخصصانــی از 
دانشــگاه آکســفورد، هــاروارد و ییــل حضــور داشــتند. 
ــر  ــزار نف ــه 5۰۰ ه ــی ک ــود: هنگام ــده ب ــه آم ــن نام در ای
ــر غیرضــروری ســامت  ــد، خط ــل برون ــه برزی ــی ب خارج

ــرد.  ــد ک ــد خواه ــان را تهدی جه
WHO در بیانیــه ای اعــام کــرد: برزیــل یکــی از 6۰ 
ــکا در  ــد زی ــا نشــان می ده ــه گزارش ه کشــوری اســت ک
آن جــا شــیوع دارد. مــردم بــه ســفر خــود بــه ایــن کشــورها 
ادامــه می دهنــد. بهتریــن روش بــرای کاهــش خطــر 
ــای ســامت در  ــت توصیه ه ــاری، رعای شــیوع بیشــتر بیم

ســفر اســت. 
ــکا بیشــتر از  ــد زی ــان اعــام کردن ــاه محقق ــن م ــل ای اوای
ــام  ــر ت ــاک اســت. دکت ــه تصــور می شــود، خطرن آنچــه ک
ــرل بیماری هــای  ــری و کنت ــدن، رییــس مرکــز جلوگی فری
ــدارد  ــود ن ــی وج ــچ دلیل ــرد هی ــام ک ــز اع ــکا نی آمری
المپیــک لغــو شــود یــا بــه تعویــق بیفتــد. بــا ایــن حــال او 
درخواســت کــرد اقدامــات الزم جهــت جلوگیــری از انتقــال 

ــود. ــریع تر انجــام ش ــاردار س ــان ب ــه زن ــکا ب ــروس زی وی
علیدایی

همچنانسرمربیصبا
بــه احتمــال فــراوان علــی دایــی ســال آینــده نیــز 
ســرمربیگری صبــا را عهــده دار خواهــد بــود. پــس از آنکــه 
 اســتانداری قــم قصــد خصوصی ســازی باشــگاه صبــا 
ــرمایه گذار  ــد س ــت، چن ــل ۹5 ـ ۹4 داش ــان فص را در پای
بــرای ایــن کار متقاضــی شــدند کــه یکــی از آن هــا 
ــم، از  ــن تی ــته ای ــل گذش ــرمربی فص ــاری س ــرکت تج ش

ــود.  ــی ب ــتان دای دوس
طبــق اخبــار موثــق، ظاهــرا اســتانداری قــم بــه ایــن نتیجه 
رســیده کــه صبــا را بــه دوســتان علــی دایــی واگــذار کنــد 
ــر از همیشــه مطــرح شــده  ــروز جدی ت ــن موضــوع ام و ای
ــه دلیــل اینکــه یکــی از شــروط  اســت؛ از ســوی دیگــر ب
ــی در صباســت  ــداران، ادامــه حضــور دای ــن خری ــی ای اصل
احتمــال دارد ایــن مربــی فصــل آینــده را نیــز هماننــد لیــگ 

ــد. ــا ســپری کن ــع قمی ه ــم در جم پانزده

کوتاه از ورزش

   زمانــی کــه رافــا بنیتــس از رئــال 
سرویس ورزش

 هامون رشیدیان

ــین او  ــدان جانش ــراج و زی ــد اخ مادری
شــد بــا وضعیــت اســفباری کــه ایــن تیــم در آن زمــان 
ــز  ــم نی ــن تی داشــت، حتــی خوشــبین ترین هــواداران ای
امیــد بــه کســب مقــام در لیــگ اســپانیا را هــم نداشــتند 
ــگاهی در  ــام باش ــن ج ــح معتبرتری ــه فت ــد ب ــه برس چ
اروپــا. حــاال رئــال زیــدان، قهرمــان بی رقیــب اروپاســت 
و در اللیــگا در حالــی دوم شــد کــه اختــاف 11 
امتیــازی بــا بارســا را بــه 1 امتیــاز رســاند و در روزهــای 
ــاالن  ــان کات ــوش را از آبی اناری پوش ــواب خ ــی خ پایان

گرفت.
دورانزیدان

بــرای زیــن الدیــن زیــدان ایــن یــک شــروع اســتثنایی 
ــازی کــه  در مربیگــری اش اســت. 22 پیــروزی در 27 ب
ــال برســد  ــه رئ باعــث شــد بزرگ تریــن جــام ممکــن ب
ــه  ــرد کــه هــم ب ــل ک ــری تبدی ــن نف ــه هفتمی و او را ب
عنــوان بازیکــن و هــم مربــی موفــق بــه دریافــت ایــن 
ــن  ــر ای ــال ب ــا در رئ ــون امیده ــده اند. اکن ــوان ش عن
ــرای  ــز ب اســت کــه ایــن شــروع یــک دوره موفقیت آمی
ــای  ــا هزینه ه ــوب ب ــدان خ ــال نه چن ــد. 8 س ــال باش رئ
ــرای  ــگ ب ــی چمپیونزلی ــت دو قهرمان ــراوان، در نهای ف
ــار در  ــک ب ــط ی ــا فق ــا آن ه ــان آورد؛ ام ــه ارمغ ــال ب رئ
ــث  ــگ باع ــت چمپیونزلی ــدند. فرم ــان ش ــگا قهرم اللی
ــر  ــند و بهت ــتر بدرخش ــگاه ها در آن بیش ــود ابرباش می ش
ــر  ــس از عص ــد پ ــال معتقدن ــواداران رئ ــد. ه کار کنن
گواردیــوال حــاال نوبــت بــه عصــر زیــدان رســیده اســت؛ 

مربــی ای کــه نشــان داده نه تنهــا یکــی از نوابــغ دنیــای 
ــه  ــداران عرص ــی از نام ــاال یک ــه ح ــود، بلک ــال ب فوتب

مربیگــری اســت.
  رستگاری رونالدو

ــال را پیــش انداخــت  ســرخیو رامــوس در نیمــه اول رئ
ولــی اتلتیکــو بــا گل کاراســکو، در حالــی کــه فقــط 11 
دقیقــه بــه پایــان باقــی مانــده بــود، کار را بــه تســاوی 
ــع  ــه نف ــز ب ــه چی ــر هم ــه نظ ــه، ب ــاند. در آن لحظ کش

ــه  ــت ب ــی آن هــا نتوانســتند از وضعی ــد؛ ول ــی چرخی اتلت
ــه  ــای اضاف ــد و در وقت ه ــتفاده ببرن ــده اس ــود آم وج
خســتگی بــر آن هــا غلبــه کــرد. وقتــی هــم کــه خــوان 
ــانی  ــرک زد،  کار آس ــه تی ــی اش را ب ــه پنالت ــران ضرب ف
ــه پنالتــی اش را وارد  ــود کــه ضرب ــدو ب پیــش روی رونال
ــازی  ــان ب ــدو از جری ــه،  رونال ــا آن لحظ ــد. ت دروازه کن
ــی اش  ــا اوج و آمادگ ــر ب ــه نظ ــود و ب ــو ب ــا مح کام

ــه داشــت.  ــی فاصل خیل

ــازی  ــختی ب ــه س ــر، او ب ــه نظ ــه، ب ــان ۹۰ دقیق در پای
 می کــرد؛ ولــی زیــدان، هــر ســه تعویــض خــود 
ــا ایســکو  ــود. تعویــض تونــی کــروس ب را انجــام داده ب
ــدو در  ــر داد. رونال ــازی را تغیی ــلما ب ــه 72 مس در دقیق
وقت هــای اضافــه ایــن فرصــت را داشــت کــه تیمــش 
ــتقیما در  ــه او مس ــی ضرب ــدازد؛ ول ــش بین ــاره پی را دوب
ــی  ــت بازیکن ــن طبیع ــت. ای ــرار گرف ــاک ق ــار اوب اختی
مثــل رونالدوســت کــه در لحظــات تاثیرگــذار اثربخشــی 

بســیاری داشــته باشــد. 
ــه  ــدو از ضرب ــی امســال، رســتگاری رونال ــات پنالت ضرب
پنالتــی بــود کــه ســال 2۰۰8 مقابــل چلســی در فینــال 

ــود. از دســت داده ب
  ضدفوتبال جواب نداد

در  اصلــی دیگــو ســیمئونه  از موفقیت هــای  یکــی 
اتلتیکومادریــد ایــن بــوده کــه حــس ضعــف بازیکنانــش 
ــته   ــی گذش ــه دل ــاال ب ــه احتم ــان ک ــه حریف ــبت ب نس
ــن  ــت را از بی ــگاه اس ــرق باش ــر زرق و ب ــدان پ نه چن
ببــرد. بــا ایــن حــال، در طــول بــازی ضعــف در اتلتیکــو 
بــازی  نمی تواســتند  آن هــا  و  بــود  پدیــدار   کامــا 
را کــه در طــول فصــل انجــام می دهنــد، تکــرار کننــد.

ایــن مادریدی هــا بودنــد کــه بارهــا توانســتند دســتورات 
تاکتیکــی خــود را اجــرا کننــد و اگــر درخشــش دروازبــان 
آتلتیکــو نبــود بــدون شــک نتیجــه بــه گونــه ای دیگــر 
ــت  ــان ثاب ــال امســال لیــگ قهرمان رقــم می خــورد. فین
کــرد کــه ضدفوتبــال جایــی در مســتطیل ســبز نــدارد و 

ایــن فوتبــال اســت کــه همیشــه برنــده اســت.

باکسبیازدهمینقهرمانی

لیگ قهرمانان اروپا در تسخیر رئال مادرید

بازگشــت ســخت، امــا تماشــایی ملی پوشــان 
ایــران در دیــدار برابــر کانــادا در ســایت فدراســیون 
جهانــی والیبــال بازتــاب داشــت. تیــم ملــی 
والیبــال ایــران در راه صعــود بــه المپیــک ریــو در 
دومیــن دیــدار بــا کانــادا روبــه رو شــد و بــا وجــود 
ــان  ــت نخســت در پای ــرش شکســت در دو ِس پذی
ماراتــن والیبالــی را 3-2 از آن خویــش کــرد. 
ــا تمجیــد از  ســایت فدراســیون جهانــی والیبــال ب
ــور  ــاد عبادی پ ــور نوشــت: می درخشــش عبادی پ
بــا کســب 26 امتیــاز، بهتریــن مهاجــم خــط حملــه 
ایــران بــود. او در بخــش هجومــی تیــم عملکــرد 
ــاز از  ــت 25 امتی ــت و توانس ــی داش ــیار خوب بس

آبشــار بــه دســت بیــاورد و همچنیــن یــک دفــاع موفــق نیــز داشــت. 
هم تیمــی او امیــر غفــور نیــز بــا کســب 1۹ امتیــاز بــه ایــران کمــک 
کــرد. البتــه امتیازآورتریــن بازیکــن میــدان، اشــمیت از کانــادا بــود کــه 

ــه دســت آورد. ــاز ب 27 امتی
ستنخست

دو تیــم در ِســت نخســت بــه شــکل پیاپــی امتیــاز بــه دســت 
ــم  ــن تی ــا تعیی ــادی هــم داشــتند ت ــه اشــتباه های زی ــد و البت می آوردن
پیــروز ایــن ســت مشــکل شــود. دو تیــم در حملــه دفــاع و ســرویس 
عملکــرد تقریبــا یکســانی داشــتند و تنهــا دو اشــتباه ایــران بــود کــه 

ــم زد. ــن ســت رق ــادا را در ای ــری کان برت
ستدوم

ــر  ــی توانســت نتیجــه 18-1۰ را ب ــاع عال ــا دف ــادا ب در ســت دوم، کان
روی تابلــو ثبــت کنــد. 5 امتیــاز پیاپــی کــه 3 تــای آن امتیــاز ســرویس 

محمــد موســوی بــود، اختــاف را کاهــش داد؛ 
ــا  ــت ب ــد و توانس ــودش آم ــا خ ــادا ب ــا کان ام
ــاره اختــاف، ســت دوم را 1۹-25  افزایــش دوب

بــه ســود خــود بــه پایــان برســاند.
ستسوم

ــب  ــه مرات ــرد ب ــران عملک ــوم، ای ــت س در س
بهتــری بــه نمایــش گذاشــت و توانســت 1-14 
از حریــف پیــش بیفتــد. ایرانی هــا بــا ریــکاوری 
باخــت 2 ســت گذشــته توانســتند ایــن اختــاف 
ــظ  ــتراحت دوم حف ــت اس ــا وق ــازی را ت 4 امتی
کننــد. ایــن اختــاف در ادامــه بیشــتر شــد )2۰-
13(؛ چــرا کــه دفــاع ایــران فشــار بســیار زیــادی 
بــه مهاجمــان کانــادا آورده بــود. کانــادا توانســت در امتیازهــای پایانــی 
اختــاف را کــم کنــد؛ امــا ایــران ایــن ســت را 25 بــر 1۹ پیــروز شــد.

ستچهارم
ایــران، ســت چهــارم را نیــز بــا همــان جدیــت ســت ســوم آغــاز کــرد. 
ــاز 3  ــاف امتی ــور، اخت ــور و غف ــده عبادی پ ــات کوبن ــف حم ــه لط ب
بــرای ایــران بــه دســت آمــد. امتیــاز پایانــی بــا آبشــار محمــودی بــه 

دســت آمــد تــا ایــران 25-21 پیــروز شــود.
ستپنجم

ــی  ــای خال ــود. ج ــراه ب ــران هم ــری ای ــا برت ــز ب ــم نی ــت پنج س
ــم زد.  ــه ســت رق ــری 8-6 را در میان ــروف برت هوشــمندانه ســعید مع
کانــادا تــاش زیــادی انجــام داد تــا پابه پــای ایــران پیــش بــرود، امــا 
ــازی  ــن ســت و ب ــران را در ای ــری 16-14 ای ــاع مســتحکم برت دو دف

ــم زد. رق

فدراسیونجهانیوالیبال:

بازگشتایرانبادرخششعبادیپور

ــینی  ــیدجال حس ــذب س ــرای ج ــود را ب ــرات خ ــی ها مذاک پرسپولیس
ــا  ــود آن ه ــه می ش ــه گفت ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــاز کرده ان آغ
ــل  ــی فص ــع میان ــه مداف ــا س ــود ب ــکاری خ ــه هم ــد ب ــد دارن قص
گذشته شــان پایــان دهنــد. پرسپولیســی ها از دو روز گذشــته مذاکــرات 
ــه  ــع باتجرب ــینی، مداف ــیدجال حس ــذب س ــرای ج ــود را ب ــدی خ ج
تیــم ملــی کــه فصــل خوبــی را در نفــت پشــت ســر گذاشــت، دنبــال 
ــان  ــع سرخپوش ــن در جم ــن بازیک ــور ای ــال حض ــه دنب ــد و ب کرده ان
ــاف  ــی برخ ــط دفاع ــا را در خ ــد آن ه ــه می توان ــی ک ــتند. انتقال هس
فصــل گذشــته بــه شــرایط مناســبی برســاند. ســیدجال حســینی کــه 
ــوان  ــپولیس عن ــت در پرس ــر توانس ــار بنگ ــیزدهم در کن ــگ س در لی
برتریــن خــط دفاعــی لیــگ را کســب کنــد، در ادامــه راهــی قطــر و 
تیــم االهلــی شــد. حضــور یــک ســاله در قطــر و بازگشــت بــه تهــران 
بــا حضــور در تیــم نفــت تهــران همــراه شــد تــا او در ایــن تیــم نیــز 
ــد. ســیدجال  ــر خــط دفاعــی را کســب کن ــم برت ــن تی ــوان دومی عن
کــه بــا قــراردادی یکســاله بــه نفــت پیوســته بــود، اکنــون بــه عنــوان 
بازیکــن آزاد مدنظــر مســئوالن پرســپولیس قــرار گرفتــه و بایــد دیــد 
آن هــا موفــق خواهنــد شــد دومیــن صیــد خــود را از جمــع زردپوشــان 

تهرانــی کســب کننــد.
جداییسهبازیکنخطدفاعی؟

پرســپولیس در فصــل گذشــته بــا محســن بنگــر، مایــکل اومانیــا، لــوکا 
ماریــچ و علیرضــا نورمحمــدی در خــط دفــاع میانــی بــه کار خــود ادامه 

داد. بــا پایــان فصــل مایــکل اومانیــا کــه قــراردادش بــه پایــان رســیده 
ــتاریکا  ــی کاس ــرد و راه ــد نک ــم تمدی ــن تی ــا ای ــراردادش را ب ــود، ق ب
ــیده  ــان رس ــه پای ــراردادش ب ــه ق ــم ک ــدی ه ــا نورمحم ــد. علیرض  ش
بــرای حضــور در باشــگاه و مذاکــره بــرای ادامــه همــکاری فراخوانــده 
نشــده اســت و ایــن بــه منزلــه پایــان حضــور چنــد ســاله ایــن بازیکــن 
ــاره محســن بنگــر امــا حــرف و  ــا ایــن لحظــه تلقــی می شــود. درب ت
حدیــث زیــاد اســت؛ ایــن مدافــع باتجربــه مخالفــان و موافقــان خــاص 
ــرایط ــه ش ــه ب ــا توج ــد او ب ــده ای معتقدن ــگاه دارد. ع ــود را در باش  خ

تجربــه و شــخصیتی کــه در تیــم دارد، می توانــد در فصــل آینــده هــم 
کمــک بزرگــی بــه تیــم کنــد و عــده ای دیگــر مخالــف ایــن قضیــه 
ــا ایــن  ــد. ب هســتند و شــرایط ســنی او را مناســب ایــن تیــم نمی دانن
ــم در فصــل  ــن تی ــی ای ــع میان ــه مداف ــد س ــه نظــر می رس ــرایط ب ش
آینــده بــا سرخپوشــان همــکاری نکننــد و تنهــا لــوکا ماریــچ در صورت 

توافــق فصــل آینــده را نیــز ســرخپوش بمانــد.
اگرسیدجاللنیاید؟

ــت  ــل زاده اس ــجاع خلی ــذب ش ــال ج ــه دنب ــپولیس در گام اول ب پرس
ــه  ــا ســپاهان ب ــع ب ــن مداف ــرارداد ای ــه ق ــا توجــه ب ــن راه ب ــه در ای ک
بن بســت خــورده اســت. آن هــا در حــال حاضــر در صورتــی کــه موفــق 
بــه جــذب ایــن دو بازیکــن )ســیدجال و خلیــل زاده( نشــوند، بایــد از 
بیرانونــد، انصــاری، ماریــچ، رضاییــان و حیدریــه در خــط دفاعــی خــود 

ســود ببرنــد. 

جابهجاییهایبزرگدرخطدفاعیپرسپولیس

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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ــع  ــک مداف ــا ی ــته ب ــی روز گذش ــپولیس در حال ــگاه پرس باش
جــوان بــه توافــق رســید کــه ایــن توافــق بــا قانــون ســازمان 
لیــگ دربــاره ســهمیه بازیکنــان زیــر 23 ســال، بــرای 
ــرزی  ــی فرام ــاز شــده اســت. محمدعل سرخپوشــان دردسرس
 بازیکــن 22ســاله کــه ســابقه بــازی در تیم هــای فجــر 

گذشــته  روز  دارد،  را  پدیــده  و 
در باشــگاه پرســپولیس حضــور 
ــگاه  ــئوالن باش ــرد و مس ــدا ک پی
ــی  ــن مذاکرات ــن بازیک ــا ای ــز ب  نی
ــه  ــل از آنک ــد. غاف ــام دادن را انج
بازیکــن جــوان ســهمیه  ایــن 
لیــگ برتــری محســوب می شــود 
و یــک ســهمیه خرید بزرگســاالن 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــم را پ ــن تی ای
 ایــن اتفــاق کم ســابقه در حالــی رخ داد کــه مصطفــی 
شــهبازی، مســئول نقــل و انتقــاالت ســازمان لیــگ در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر اعــام کــرد کــه هــر بازیکنــی 
ــام  ــگ انج ــش در لی ــرای تیم ــازی ب ــت ب ــش از هف ــه بی ک

ــه ســنش ســهمیه لیــگ برتــری  ــدون توجــه ب داده باشــد، ب
ــپولیس  ــگاه پرس ــئله باش ــن مس ــود. همی ــوب می ش محس
ــث  ــی باع ــرده و حت ــردد ک ــن م ــن بازیک ــد ای ــرای خری را ب
ــوند!  ــن ش ــن بازیک ــا ای ــرارداد ب ــای ق ــر امض ــا منک ــده ت ش
ــپولیس  ــگاه پرس ــی باش ــط عموم ــر رواب ــو، مدی ــدار خمارل پن
روز  پرســپولیس  باشــگاه  گفــت:  این بــاره  در 
ــا ایــن بازیکــن مذاکراتــی را انجــام داد؛  گذشــته ب
 امــا صحبت هــای مــا فقــط در حــد مذاکــره بــوده 
و در نقــل و انتقــاالت طبیعــی اســت کــه بــا 
بازیکنــان مذاکــره کنیــم. هیــچ قــراردادی بیــن مــا 

ــت. ــده اس ــته نش ــن بس ــن بازیک و ای
ــی  ــرزی مدع ــی فرام ــر محمدعل ــوی دیگ  از س
شــده اســت کــه بــا پرســپولیس قــرارداد داخلــی به 
 مــدت 3ســاله بســته اســت و حتــی اثــر انگشــتش 

را هم پای برگه قرارداد زده است. 
باشــگاه  دســت  کار  این بــار  قانــون،  از  بی اطاعــی 
 پرســپولیس داده و معلــوم نیســت بــا وجــود ادعــای فرامــرزی

چه سرنوشتی در انتظار این قرارداد خبرساز باشد.

بیاطالعیازقانون،کاردستپرسپولیسداد
ــت:  ــتان گف ــتقال خوزس ــال اس ــم فوتب ــرمربی تی س
ــه دور از  ــدم ک ــایلی دی ــن کارم، مس ــد روز آغازی در چن
جوانمــردی و اخاق مــداری اســت و شــاید ایــن افــراد 
 احســاس می کردنــد کــه اگــر مــن ایــن مســایل 
مــن  کــه  حالــی  در  بکشــم؛  پــس  پــا  ببینــم  را 

ــوار  ــخت و دش ــتم کارم س می دانس
ــت.  اس

افــزود:  پورموســوی  ســیداکبر 
ــه  ــد ک ــر می کردن ــراد فک ــن اف ای
میــدان  و  احســاس خطــر   مــن 
ــی  ــم؛ ول ــرک می کن ــی و ت را خال
بداننــد تحــرکات غیراخاقــی آن هــا 
فقــط انگیــزه مــن را بــرای جنگیدن 
قــول  ایــن  و  می کنــد   بیشــتر 
را بــه آن هــا می دهــم کــه در یــک 

ــم  ــارزه می کن ــا آن هــا مب ــه ب فضــای کامــا جوانمردان
و می جنگــم. 

ــا وارد  ــان م ــا بازیکن ــراد ب ــن اف ــرد: ای ــان ک وی بی
مذاکــره شــده اند و علی رغــم اینکــه ایــن بازیکنــان بــا 
مــا قــرارداد دارنــد، پیشــنهادهای میلیــاردی بــه آن هــا 

داده انــد و بــه ســمت تخریــب مــن، باشــگاه و مدیــران 
ــد؛ امــا همــان طــور کــه گفتــم انگیــزه  باشــگاه رفته ان
مــن بســیار شــده اســت و بــه گروهــی کــه قــرار اســت 
ــردم  ــار دارم م ــان دارم و انتظ ــد، ایم ــن کار کنن ــا م ب
ــند  ــته باش ــل داش ــر و تحم ــت، صب ــواداران حمای و ه
ــث  ــه باع ــازیم ک ــی بس ــدوارم تیم و امی
غــرور و شــادی مــردم شــود؛ ایــن امیــد 
ــازیم.  ــی بس ــم خوب ــه تی ــم ک را می ده

قانــون  خاطرنشــان کرد:  پورموســوی 
وقتــی  می گویــد  منطــق  و  عــرف 
ــگاه  ــک باش ــرارداد ی ــت ق ــی تح بازیکن
اســت بــا باشــگاه او مذاکــره شــود؛ ایــن 
ــا  ــاش م ــه ت ــه اینک ــه ب ــا توج ــراد ب اف
ــت 1۰۰  ــت، قیم ــان اس ــظ بازیکنانم حف
ــا را روی  ــان م ــی بازیکن ــون تومان میلی
یــک میلیــارد تومــان می برنــد و پیــش خــود می گوینــد 
ــرارداد باشــگاه  ــه اینکــه بازیکــن تحــت ق ــا توجــه ب ب
اســت، نمی توانــد بــا مــا بیایــد، ولــی دســت کــم کاری 
ــه باشــگاهش فشــار آورد و تمرکــزش  ــم کــه ب می کنی

ــع ــم بخــورد. ربی ــه ه ب

مسایلیدیدمکهدورازاخالقاست
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گهی مزایده آ
شماره   9209980351900010 ونده:  پر شماره   9510116838400018 نامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940303 تاریخ تنظیم: 1395/3/4  اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه 
ونده کالسه 940303 اجرایی شعبه  خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پر
زند رضا علیه ورثه مرحوم بابک شریفیان  چهارم دادگاه خانواده له خانم لیال نوری فر
ومینا شریفیان با والیت آ قای رضا شریفیان و عفت صادقخانی(  )رضا شریفیان، ر
به خواسته تعداد 343 عدد سکه تمام بهارآزادی در حق محکوم لها جلسه مزایده 
وش مقدار 4 حبه مشاع مالکیت متوفی مذکور از پالک های ثبتی 34،  ای جهت فر
36، 38، 39، 40 فرعی همگی از 2040 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان که در اصفهان، 
ساختمان   ،27 پالک  آرین،  بست  بن  نبش  نو،  باغ  کوچه  نظامی،  حکیم  خیابان 

وین، واقع شده است به شرح زیر برگزار نماید: شر
1ـ مورد اول مزایده عبارتست از مقدار 4 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 2040/34 
به شماره ثبت 241269 دفتر 1300، صفحه 11 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
نفره  سه  هیأت  نظریه  حسب  که  مترمربع   24 مساحت  به  انباری  و  مترمربع   181
کارشناسان رسمی دادگستری که این نظریه مصون ازا عتراض باقی مانده است، 
وین  زمین ساختمان شر پالک ثبتی فوق به صورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه زیر
به آدرس فوق می باشد که در قسمتی دارای انباری و موتورخانه مرکزی و در قسمت 
د گچ بر  دیگر )60-( یک واحد آپارتمان با اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک و اندو
وی سقف و بدنه به صورت دو خوابه و هال و پذیرایی، چهارچوبها فلزی و لنگه  ر
سرامیک،  کف  در  و  کاشی  بدنه  در  آشپزخانه  کیلر،  سیلر  رنگ  با  چوبی  دربهای 
این  گرمایش  کف  در  سرامیک  و  بدنه  در  کاشی  با  بهداشتی  های  ویس  سر دارای 
واحد آپارتمانی با رادیاتور و به وسیله موتورخانه مرکزی تامین و سرمایش کولر آبی و 
دارای انشعابات شهری می باشد. منافع آپارتمان مذکور مادام الحیوه با آقای رضا 
شریفیان است و پس از فوت تابع عین است. همچنین آپارتمان مذکور حق استفاده 
از پارکینگ مشاعی پالک 32 فرعی را ندارد. حسب نظریه هیأت سه نفره کارشناسان 
وز شش دانگ پالک ثبتی فوق مبلغ 6/800/000/000 ریال  زش ر رسمی دادگستری ار
)مورد  از 72 حبه  زش مقدار 4 حبه مشاع  ار این اساس  بر  زیابی شده است که  ار
مزایده( مبلغ 377/777/778 ریال اعالم می گردد. 2ـ مورد دوم مزایده عبارتست 
 ،  241268 ثبت  شماره  به   2040/36 ثبتی  پالک  حبه   72 از  مشاع  حبه   4 مقدار  از 
دفتر 1300، صحفه 8، بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289/1 مترمربع و انباری 
دی و راه پله اختصاصی به  و ها به مساحت 8/74 مترمربع و 8/36 مترمربع و ور
مساحت 8/10 مترمربع می باشد که حسب نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی 
فوق  ثبتی  پالک  است،  مانده  باقی  اعتراض  از  مصون  نظریه  این  که  دادگستری 
وین به آدرس فوق  به صورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه همکف ساختمان شر
وی سقف و بدنه  د گچ بر ر می باشد با اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک و اندو
و ابزار گچی کنج در سقف ها و سنگ فرش در کف سالن چهارچوبها فلزی با رنگ 
وغنی و لنگه درب های چوبی با رنگ سیلر کیلر، درب و پنجره های خارجی از نوع  ر
آلومینیومی رنگی، آشپزخانه با کابینت چوبی، در بدنه کاشی و در کف سرامیک، 
ویس های بهداشتی با کاشی در بدنه و سرامیک در کف، گرمایش این  دارای سر
واحد آپارتمانی با شومینه گازسوز و رادیاتور و به وسیله موتورخانه مرکزی تامین و 
سرمایش کولرآبی و دارای انشعابات شهری می باشد. منافع آپارتمان مذکور مادام 
الحیوه با آقای رضا شریفیان است و پس از فوت تابع عین است. همچنین آپارتمان 
مذکور حق استفاده از پارکینگ مشاعی پالک 32 فرعی را ندارد. حسب نظریه هیأت 
فوق  ثبتی  پالک  دانگ  شش  وز  ر زش  ار دادگستری  رسمی  کارشناسان  نفره  سه 
زش مقدار 4 حبه  زیابی شده است که بر این اساس ار مبلغ 14/000/000/000 ریال ار
3ـ  گردد.  می  اعالم  ریال   777/777/778 مبلغ  مزایده(  )مورد  حبه   72 از  مشاع 
مورد سوم مزایده عبارتست از مقدار 4 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 2040/38 
به شماره ثبت 241267 ، دفتر 1300، صحفه 5 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
135/5 مترمربع و انباری به مساحت 8/36 مترمربع که حسب نظریه هیأت سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است، 
پالک ثبتی فوق به صورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول سمت شرق ساختمان 
د گچ  وین به آدرس فوق می باشد با اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک و اندو شر
و )قسمت  وی سقف و بدنه، پارکت در کف و دیوار کوب در سقف  و بدنه راهر بر ر
دی و ارتباطی آپارتمان( چهارچوبها فلزی و لنگه درب های چوبی با رنگ سیلر  و ور
کیلر، درب و پنجره های خارجی از نوع آلومینیوم رنگی، آشپزخانه در بدنه کاشی 
با کاشی در بدنه و سرامیک در  ویس های بهداشتی  و در کف سرامیک دارای سر
کف، گرمایش این واحد آپارتمانی با رادیاتور و به وسیله موتورخانه مرکزی تامین 
مذکور  آپارتمان  منافع  باشد.  می  شهری  انشعابات  دارای  و  آبی  کولر  سرمایش  و 
مادام الحیوه با آقای رضا شریفیان است و پس از فوت تابع عین است. همچنین 
را ندارد. حسب  از پارکینگ مشاعی پالک 32 فرعی  آپارتمان مذکور حق استفاده 
وز شش دانگ پالک  زش ر نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ار
زش  ار اساس  این  بر  که  است  شده  زیابی  ار ریال   6/080/000/000 مبلغ  فوق  ثبتی 
مقدار 4 حبه مشاع از 72 حبه )مورد مزایده( مبلغ 337/777/778 ریال اعالم می 
گردد.  4ـ مورد چهارم مزایده عبارتست از مقدار 4 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 
2040/39 به شماره ثبت 240875 دفتر 1297 ، صفحه 362 بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 139/4 مترمربع و انباری به مساحت 8/36 مربع که حسب نظریه هیأت 
سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که این نظریه مصون ازاعتراض باقی مانده 
آپارتمان در طبقه دوم سمت غرب  به صورت یک دستگاه  ثبتی فوق  است، پالک 
وین به آدرس فوق می باشد با اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک و  ساختمان شر
وی آنها چهارچوبها فلزی  وغنی بر ر وی سقف و بدنه رنگ پالستیک و ر د گچ بر ر اندو
و لنگه درب های چوبی با رنگ سیلر کیلر درب و پنجره های خارجی از نوع آلومینیوم 
رنگی، کف سرامیک، آشپزخانه با کابینت MDF در بدنه کاشی و در کف سرامیک 
ویس های بهداشتی با کاشی در بدنه و سرامیک در کف، گرمایش این  دارای سر
کولر  سرمایش  و  تامین  مرکزی  موتورخانه  وسیله  به  و  رادیاتور  با  آپارتمانی  واحد 
با  الحیوه  مادام  مذکور  آپارتمان  منافع  باشد.  می  شهری  انشعابات  دارای  و  آبی 
آقای رضا شریفیان است و پس از فوت تابع عین است. همچنین آپارتمان مذکور 
حق استفاده از پارکینگ مشاعی پالک 32 فرعی را ندارد. حسب نظریه هیأت سه 
مبلغ  فوق  ثبتی  پالک  دانگ  شش  وز  ر زش  ار دادگستری  رسمی  کارشناسان  نفره 
زش مقدار 4 حبه مشاع  زیابی شده است که بر این اساس ار 5/970/000/000 ریال ار
از 72 حبه )مورد مزایده( مبلغ 331/666/667 ریال اعالم می گردد. 5 ـ مورد پنجم 
مزایده عبارتست از مقدار 4 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 2040/40 به شماره ثبت 
241266، دفتر 1300، صفحه 2 بخش 5 ثبت اصفهان به مسحت 135/8 مترمربع و 
انباری به مساحت 6/2 مترمربع که حسب نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است، پالک ثبتی فوق به 
وین به آدرس  صورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم سمت شرق ساختمان شر
وی سقف و بدنه  د گچ بر ر فوق می باشد با اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک و اندو
وی آنها، چهارچوبها فلزی و لنگه درب ه8ای چوبی با  وغنی بر ر رنگ پالستیک و ر
رنگ سیلر کیلر درب و پنجره های خارجی از نوع آلومینیوم رنگی، کف سرامیک، کف 
یکی از اتاقهای خواب با موزائیک فرش گردیده، آشپزخانه با کابینت MDF در بدنه 
ویس های بهداشتی با کاشی در بدنه و سرامیک  کاشی و در کف سرامیک دارای سر

در کف، گرمایش این واحد آپارتمانی با رادیاتور و به وسیله موتورخانه مرکزی تامین 
و سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات شهری می باشد. منافع آپارتمان مذکور مادام 
الحیوه با آقای رضا شریفیان است و پس از فوت تابع عین است. همچنین آپارتمان 
مذکور حق استفاده از پارکینگ مشاعتی پالک 32 فرعی را ندارد. حسب نظریه هیأت 
وز شش دانگ پالک ثبتی فوق مبلغ  زش ر سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ار
زش مقدار 4 حبه مشاع  زیابی شده است که بر این اساس ار 5/790/000/000 ریال ار
از 72 حبه )مورد مزایده( مبلغ 321/666/667 ریال اعالم می گردد. متقاضیان می 
وش در محل فوق از پالک های مذکور دیدن کرده و جهت  وز قبل از فر توانند 5 ر
شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/3/26 ساعت 9/30 صبح در دفتر این اجرا 
واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول واحد یک حاضر 
د که پیشنهاد کننده  وع و برنده کسی خواهد بو زیابی شر وش از مبلغ ار شوند. فر
ده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده  ترین قیمت بو باال

دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه خانواده اصفهان  6591/ م الف

گهی مزایده آ
شماره   9409980351600224 ونده:  پر شماره   9510116838100138 نامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940404 تاریخ تنظیم: 1395/2/27  اجرای احکام شعبه اول دادگاه 
ونده کالسه 940404 اجرایی شعبه اول  خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پر
زند سید محمد با وکالت آقای محمد علی  رنگ فر دادگاه خانواده له خانم زهرا باژ
جنترانی علیه ورثه مرحوم کاظم بیت حاوی )الهام، سمیرا، سارا، حسین و سامان 
همگی بیت حاوی( به خواسته مبلغ 70/352/000 ریال وجه نقد بابت مهریه، مبلغ 
بابت هزینه دادرسی مبلغ  ریال  الوکاله مبلغ 3/605/000  بابت حق  ریال   5/000/000
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 
و سواری پراید  در وش یک دستگاه خو در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فر
سواری  و  در خو دستگاه  یک  از  عبارتست  مزایده  مورد  نماید:  برگزار  زیر  شرح  به 
پراید به شماره انتظامی 24-946 ب 23 ، مدل 1384 به شماره موتور 01382560 
و شماره شاسی S 1412284734774 حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
و در حد مدل  در که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است وضعیت فنی خو
ثالث به شماره  نامه شخص  بیمه  سالم می باشد. شماره کیلومتر 148310 دارای 
1391/5/110/7397/818 با انقضاء 94/12/28 نزد شرکت بیمه ایران می باشد. 
ریال   62/000/000 مبلغ  فوق  و  در خو وز  ر زش  ار رسمی  کارشناس  نظریه  اساس  بر 
و فوق در حال حاضر تحویل حافظ اموال آقای  در زیابی و اعالم شده است. خو ار
رگمهر، خیابان بالل شرقی، کوچه  حسین بیت حاوی به آدرس: اصفهان، خیابان بز
از  قبل  وز  ر توانند 5  می  متقاضیان  باشد.  می  پالک 59  شفیعی،  بست  بن  امینی، 
و مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید  در وش در محل فوق از خو فر
در تاریخ 95/3/30 ساعت 9/30 صبح در دفتر این اجرا واقع درخیابان نیکبخت، 
مبلغ  از  وش  فر شوند.  حاضر  یک  واحد  اول،  طبقه  حقوقی،  احکام  اجرای  مجتمع 
ده و  ترین قیمت بو د که پیشنهاد کننده باال وع و برنده کسی خواهد بو زیابی شر ار
حداقل 10 % مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان   6592/ م الف
گهی مزایده آ

اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه 
چهارشنبه  وز  ر  95/4/2 مورخ  ای  مزایده  جلسه   9  / خ  ح   8/95 اجرایی  ونده  پر
ابراهیمی  رگ  بز سیمین  خانم  لها  ونده  پر نماید  برگزار  صبح   9 الی   8/30 ساعت 
زند نصرت به نشانی اصفهان،  زگر خانسری فر بر آقای عباس  زند محمد علیه  فر
 95 پالک  حمید،  بست  بن  فتحی،  شهید  کوچه  ارباب،  خیابان  فیض،  خیابان 
مبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ 427/873/684  از  است  عبارت  به  محکوم 
11/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7/000/000 ریال بابت کارشناسی و مبلغ 
2/139/185 ریال بابت حق االجرا دولتی در حق دولت موضوع مزایده عبارتست 
از شش دانگ پالک ثبتی 2778  از سه دانگ، مشاع  وش 6/721 حبه مشاع  از فر
فرعی از 5000 اصلی بخش 5 ثبتی اصفهان که طبق نظریه کارشناسی بدین شرح 
ونده کالسه 8/95 ج خ / 9 مبنی  می باشد. در اجرای دستور کارشناسی مربوط به پر
زیابی شش دانگ یک باب خانه پالک ثبتی 5000/2778 و ارجاع امر به اینجانب  بر ار
مهدی آقا کوچکیان کارشناس منتخب به اتفاق متقاضی از محل وقوع ملک به آدرس 
اصفهان، خیابان فیض، خیابان حاج رحیم ارباب، کوچه شماره 12 بن بست حمید 
د و سند چاپی 2/151234 ذیل  پالک 95 معاینه و بازدید بعمل آمد مالحظه می شو
شماره 36808 صفحه 472 دفتر 289 به نسبت سه دانگ مشاع به نام خانم سیمین 
ابراهیمی و سند چاپی 838561 سری ب ذیل شماره 116287 صفحه 32  رگ  بز
زگر خانسری به نسبت  دفتر 907 امالک بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای عباس بر
سه دانگ سابقه ثبت سند مالکیت دارد. شش دانگ یک بابخانه یک طبقه کلنگی با 
د 7/5  د 103/5 مترمربع دارای حدو قدمت بالغ بر 40 سال به مساحت عرصه حدو
مترمربع عقب نشینی ، خدمات شهری، انشعابات آب و برق و گاز و تلفن، اسکلت 
سرمایشی  سیستم  و  گازی  بخاری  و  دیواری  آبگرمکن  گرمایشی  سیستم  فلزی، 
ونی فلزی و در برای داخلی چوبی )مستعمل( می باشد  کولر اسپیلیت، در برای  بیر
لذا با عنایت به جمیع عوامل موثره از جمله محل وقوع ملک ، وضعیت بازار و ... 
کاًل و جمعًا به مبلغ چهارمیلیارد و هشتصد میلیون ریال معادل چهارصد و هشتاد 
زیابی می گردد. شایان ذکر است حق االجرای دولتی در  میلیون تومان محاسبه و ار
اصل خواسته محاسبه گردیده است که بنابر این کل مبالغ باحق االجرای دولتی 
به مبلغ 448/122/869 ریال می باشد. محل حسب گزارش کالنتری در تصرف 
وع شده و فرد  محکوم لها و محکوم علیه می باشد، مزایده از قیمت کارشناسی شر
ترین قیمت )پیشنهاد نمایند و ده درصد  یا افرادی برنده مزایده می باشند که باال
وز  قبل از مزایده  مبلغ کارشناسی را نقدا داشته باشند. طالبین خرید می توانند پنچ ر
اجرای  ساختمان  در  مزایده  نمایند،  بازدید  محل  از  اجرا  این  با  هماهنگی  ضمن 
تر از  احکام حقوقی دادگستری اصفهان، واقع در خیابان شهید نیکبخت 200 متر باال
ساختمان مرکزی دادگستری اصفهان ساختمان اجرای احکام حقوق، طبقه دوم، 

واحد 4 برگزار می گردد. 
ز شعبه نهم اجرای احکام خانواده دادگستری اصفهان   6588/ م الف دادور

گهی مزایده آ
ونده  پر خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه 
7122/94 ش / اول و 6374/93 ش / اول له خانم اعظم قاسمی و علیه آقای جعفر 
وستای الوز دفتر شورای اسالمی بابت محکوم به و  ون ر قاسمی به آدرس تیران و کر
ونده 6374/93 ش / اول و مبلغ  هزینه های اجرایی به مب لغ 26/280/000 ریال درپر
ونده 7122/94 ش / اول که جمعًا به مبلغ 79/655/000  53/375/000 ریال در پر
ریال می باشد اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملک به آدرس اصفهان، خیابان 
 28 پالک  آزادی  بهار  بست  بن  زهرانی  شهید  کوچه  نشانی  آتش  از  بعد  آتشگاه، 
عبارتست از یک واحد مسکونی یک طبقه به شماره پالک ثبتی 455 فرعی از 14 اصلی 
بخش 14 ثبت به مساحت تقریبی 111/56 مترمربع )بدون احتساب عقب نشینی( 
که مورد ثبت به شماره 33455 در صفحه 373  دفتر 305 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان طبق سند ابرازی به میزان سهم مشاع از نه سهم ششدانگ عرصه و اعیان 
آقای اصغر قاسمی مسبوق به ثبت می باشد واحد مسکونی مزبور واقع در  به نام 

بافت مسکونی قدیمی با قدمت باالی 30 سال با دیوارهای پیرامونی خشتی باربر و 
دی فلزی وفاقد نمای خارجی که دارای دو عدد اتاق با  و سقف تیر و تخته با درب ور
وکش  وغن و حیاط با کف موزائیک و دیوار با ر وکش رنگ و ر کف سیمانی و دیوار با ر
رنگ بلکا و سیستم سرمایش به صورت کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و دارای 
زش ششدانگ واحد مسکونی مزبور  انشعابات آب و برق و گاز و تلفن می باشد لذا ار
زیابی گردیده است که طبق  به شماره پالک 14/455 به مبلغ 1/210/000/000 ریال ار
نظریه کارشناسی مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی معادل 0/066 شصت و شش 
هزارم سهم از یک سهم می باشد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده 
است که در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/4/8 درساعت 10 تا 9 صبح در محل 
اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع درخیابان شیخ صدوق نبش چهار 
راه وکال برگزار نماید . طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد 
وز  قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن حداقل 5 ر
ترین مبلغ برنده  قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باال

د. مزایده خواهد بو
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان  6507/ م الف

ک غیرمنقول مزایده امال
ونده کالسه 940368 ج  اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پر
نیما محمدی علیه حسین زمانی علویجه به نشانی  با وکالت  له علی انصاری   14
دی دوم، دوزندگی زمانی، پالک 562 به خواسته مطالبه  و اصفهان، مجتمع پارک، ور
مبلغ 401/908/909 ریال بابت محکوم به مبلغ 27/120/445 ریال بابت حق االجرا 
وز یکشنبه مورخ 1395/4/6 ساعت 10ـ  10/30 در محل  دولتی . جلسه مزایده ای در ر
اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 200 متر بعد از 
ساختمان مرکزی، ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه سوم واحد 6 برگزار نماید 
که در این خصوص مال مورد مزایده عبارتست از مقدار 8/58 حبه مشاع از شش 
دانگ پالک ثبتی 562/4806 بخش 5 ثبت اصفهان. ملک محکوم علیه به آدرس 
دی دوم ، بازار موسیقی ،  و اصفهان، خیابان چهارباغ باال، مجتمع تجاری پارک، ور
طبقه دوم، پالک 562 مغازه خیاطی زمانی که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک 
فوق مغازه ای است تجاری که سرقفلی و حق کسب و پیشه آن در اختیار مالک است 
و دارای مستاجر نمی باشد و شخص خوانده در آن به فعالیت خیاطی اشتغال دارد 
د چهل سال است با مساحتی به متراژ 16/83 مترمبع با کف  و قدمت آن در حدو
سرامیک فرش، بدنه گچ، درب و پنجره سکوریت،  با برق و تلفن مجزا است ملک 
فوق بر تصرف خوانده می باشد که با توجه به وضعیت محل، متراژ و نوع کاربری و 
زش ششدانگ مغازه تجاری فوق به مبلغ 3/600/000/000  کلیه عوامل موثر درقضیه ار
زشیابی گردیده است که با توجه به مبلغ خواسته و حق االجرای دولتی جمعًا  ریال ار
به مبلغ 429/029/354 ریال می باشد معادل مقدار 8/58  حبه مشاع از شش دانگ 
وز قبل از مزایده از ملک فوق  پالک فوق می باشد. طالبین خرید می توانند ظرف پنج ر
واقع در آدرس اعالمی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند 
که حداقل 10% از مبلغ مزایده را به همراه داشته باشد. برنده مزایده فردی است که 

ترین قیمت را ارائه دهد. باال
اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان   6589/ م الف
مزایده اموال غیرمنقول  

ونده کالسه 940638 ج 14  اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پر
له سید حمید طباطبایی پور و علیه 1ـ  ناصر کدخدایی به آدرس اصفهانـ  خ جهاد ) خ 
صارمیه ( ک قلعه الیادرانـ  جنب پیش دانشگاهیـ  پ 12  2ـ سید مهدی اسدی پور به 
وی ایستگاه نجار باشی  وبر نشانی اصفهان ـ خ جهاد ـ جنب انبار نمک اسدی پور ـ ر
به خواسته مطالبه مبلغ 306/231/932 ریال محکوم به و مبلغ 15/134/434 ریال 
بابت حق االجرای دولتی )مبلغ 57/893/919 ریال آن مربوط به محکوم به و حق 
وز شنبه مورخ 95/4/5  ونده 880126ج 2 می باشد. جلسه مزایده ای در ر االجرای پر
ساعت 10/30 ـ 10 در محل اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خ شهید 
نیکبخت ـ 200 متر بعد از ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق ساختمان اجرای 
احکام حقوقیـ  طبقه سومـ  واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده 
عبارتست از مقدار 8/57 حبه مشاع از دو دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 3/71 
بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان خ جهاد  )صارمیه( کوچه قلعه الیادران 
ـ پالک 10 ـ کد پستی 8183896831 ملکی ناصر کدخدایی که طبق نظر کارشناس 
دادگستری ملک فوق بصورت یک واحد مسکونی یک طبقه می باشد. واحد مسکونی 
دیوارهای  دارای  سال   30 باالی  قدمت  با  قدیمی  مسکونی  بابت  در  واقع  موصوف 
پیرامونی آجری باربر و سقف طاق شیشه و قسمتی با سقف تیرآهن و نمای خارجی 
دی فلزی و سیستم سرمایش  و سیمانی که دارای حیاط با کف موزائیک و درب ور
بصورت کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و دارای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن 
و فاضالب می باشد. ملک فوق طبق نقشه شهرداری دارای مساحت عرصه تقریبی 
د 107 مترمربع می باشد.  114/3 مترمربع با احتساب عقب نشینی از سمت گذر حدو
د  ملک مذکور از حد شمال، شرق و غرب به ملک مجاور و از حد جنوبی به گذر محدو
گردیده است و درحال حاضر در تصرف مستاجر می باشد که با توجه به موارد فوق 
زش 2 دانگ  زش 6 دانگ مبلغ 2/700/000/000 ریال و ار و کلیه عوامل موثر در قضیه ار
زیابی گردیده که با توجه به مبلغ این شعبه و  محکوم علیه مبلغ 900/000/000 ریال ار
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی اصفهان که جمعا مبلغ 321/366/366 ریال می 
باشد معادل مقدار 8/57 حبه مشاع از 2 دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق 
از ملک فوق واقع در  ازمزایده  وز قبل  می باشد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 ر
آدرس اعالمی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 
ترین  10 % مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی است که باال

ز اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان 6590/ م الف قیمت را ارائه دهد.دادور
گهی مزایده آ

با  ای  مزایده  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  هشتم  شعبه  احکام  اجرای 
اسماعیل  آقای  له   8  / ح  ج   940600 کالسه  ونده  پر نماید.  برگزار  زیر  مشخصات 
رگمهر و علیه خانم فرشته عابدی گچی و غیره  عابدی گچی با وکالت آقای خلیل بز
وی آنها به نشانی  وش دو باب واحد تجاری و یک واحد مسکونی ر مورد مزایده: فر
ـ ضلع  آباد  ـ حد فاصل سه راه حکیم نظامی و حسین  ـ خ حکیم نظامی  اصفهان 
غربی ـ پالک 109 قدیمی که مشخصات آنها عبارتند از: مغازه شمالی : به مساحت 
سقف  و  ها  بدنه   ، سرامیک  کف  تیرآهن،  سقف  و  دیوارباربر  با  مترمربع  د41  حدو
قفسه  دارای  آبی،  کولر  خیابان،  سمت  دار  حفاظ  سکوریت  شیشه  گچ،  و  کاهگل 
دک، فاقد انشعابات گاز و آب شهری و در زمان بازدید  وشگاه لباس کو بندی برای فر
د 24/80  دک  مغازه جنوبی: به مساحت حدو وشگاه سیسمونی کو مورد استفاده فر
مترمربع )بر اساس قولنامه خرید عادی ابرازی( با دیوار باربر و سقف تیرآهن، کف 
و بدنه سرامیک، سقف گچبری، شیشه سکوریت حفاظ دار سمت خیابان، کولر 
آبی، دارای انشعابات گاز و آب مشترک شهری و در زمان بازدید تخلیه    طبقه فوقانی 
: دیوار باربر و سقف تیرآهن، کف موزاییک و موکت، بدنه ها و سقف گچ، دارای 
دی باریک از سمت خیابان، کولر آبی و بخاری گازی، در و پنجره و کابینت  و راه ور
فلزی، دارای انشعابات برق مجزا و گاز و آب مشترک شهری، فاقد پارکینگ، قدیمی 
ساز و مورد استفاده مسکونی ب( وضعیت ثبتی: مغازه شمالی: به موجب کپی یک 
برگ قباله قطعی غیرمنقول شماره 28323 مورخ 44/10/29 دفترخانه 71 اصفهان 

پالک ثبتی این مغازه 1980/6 بخش 5 ثبت اصفهان می باشد. مغازه جنوبی: سند 
ویت  مالکیت این مغازه ارائه نشد لیکن کپی قولنامه عادی خرید مورخ 45/3/21 ر
پ(  نشد.  ارائه  ای  قولنامه  یا  سند  هیچگونه  ملک  این  برای  فوقانی:  طبقه  گردید. 
رسی میدانی و سایر عوامل موثر  گزارش کارشناسی:  با توجه به توضیحات فوق، بر
زش جداگانه ای برای  در قضیه باالخص شرایط حاکم بر بازار ملک:  1ـ نمی توان ار
د زیرا این باالخانه بخشی از هر دو پالک تجاری است.  باالخانه احداثی متصور بو
زش ششدانگ ملک و سرقفلی مغازه ی شمالی با احتساب باالخانه ی مربوطه  2ـ ار
معادل 10/250/000/000 ریال برابر با یک میلیارد و بیست و پنج میلیون تومان برآورد 
زش ششدانگ ملک و سرقفلی مغازه ی جنوبی با احتساب باالخانه  می گردد. 3 ـ ار
ی مربوطه معادل 6/200/000/000 ریال برابر ششصد و بیست میلیون تومان برآورد 
ـ 200 متر  می گردد. زمان: 95/4/23 ساعت 10 صبح مکان: اصفهان، خ نیکبخت 
جلوتر از دادگستری کل اصفهانـ  ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستریـ  طبقه 
وز قبل  چهارمـ  اجرای احکام شعبه 8 حقوقی اصفهان . طالبین خرید می توانند پنج ر
زش اموال  از مزایده طبق هماهنگی  با این اجرا از اموال دیدن کرده و با سپردن 10% ار
به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این 
د. پیشنهاد  وع می شو اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شر

د. ترین قیمت برنده مزایده خواهند بو دهنده باال
مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   6593/ م الف

گهی مزایده آ
با  ای  مزایده  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  هشتم  شعبه  احکام  اجرای 
اسماعیل  آقای  له   8  / ح  ج   940600 کالسه  ونده  پر نماید.  برگزار  زیر  مشخصات 
رگمهر و علیه خانم فرشته عابدی گچی و غیره  عابدی گچی با وکالت آقای خلیل بز
وی آنها به نشانی  وش دو باب واحد تجاری و یک واحد مسکونی ر مورد مزایده: فر
ـ ضلع  آباد  ـ حد فاصل سه راه حکیم نظامی و حسین  ـ خ حکیم نظامی  اصفهان 
غربی ـ پالک 109 قدیمی که مشخصات آنها عبارتند از: مغازه شمالی : به مساحت 
سقف  و  ها  بدنه   ، سرامیک  کف  تیرآهن،  سقف  و  دیوارباربر  با  مترمربع  د41  حدو
قفسه  دارای  آبی،  کولر  خیابان،  سمت  دار  حفاظ  سکوریت  شیشه  گچ،  و  کاهگل 
دک، فاقد انشعابات گاز و آب شهری و در زمان بازدید  وشگاه لباس کو بندی برای فر
د 24/80  دک  مغازه جنوبی: به مساحت حدو وشگاه سیسمونی کو مورد استفاده فر
مترمربع )بر اساس قولنامه خرید عادی ابرازی( با دیوار باربر و سقف تیرآهن، کف 
و بدنه سرامیک، سقف گچبری، شیشه سکوریت حفاظ دار سمت خیابان، کولر 
آبی، دارای انشعابات گاز و آب مشترک شهری و در زمان بازدید تخلیه    طبقه فوقانی 
: دیوار باربر و سقف تیرآهن، کف موزاییک و موکت، بدنه ها و سقف گچ، دارای 
دی باریک از سمت خیابان، کولر آبی و بخاری گازی، در و پنجره و کابینت  و راه ور
فلزی، دارای انشعابات برق مجزا و گاز و آب مشترک شهری، فاقد پارکینگ، قدیمی 
ساز و مورد استفاده مسکونی ب( وضعیت ثبتی: مغازه شمالی: به موجب کپی یک 
برگ قباله قطعی غیرمنقول شماره 28323 مورخ 44/10/29 دفترخانه 71 اصفهان 
پالک ثبتی این مغازه 1980/6 بخش 5 ثبت اصفهان می باشد. مغازه جنوبی: سند 
ویت  مالکیت این مغازه ارائه نشد لیکن کپی قولنامه عادی خرید مورخ 45/3/21 ر
پ(  نشد.  ارائه  ای  قولنامه  یا  سند  هیچگونه  ملک  این  برای  فوقانی:  طبقه  گردید. 
رسی میدانی و سایر عوامل موثر  گزارش کارشناسی:  با توجه به توضیحات فوق، بر
زش جداگانه ای برای  در قضیه باالخص شرایط حاکم بر بازار ملک:  1ـ نمی توان ار
د زیرا این باالخانه بخشی از هر دو پالک تجاری است.  باالخانه احداثی متصور بو
زش ششدانگ ملک و سرقفلی مغازه ی شمالی با احتساب باالخانه ی مربوطه  2ـ ار
معادل 10/250/000/000 ریال برابر با یک میلیارد و بیست و پنج میلیون تومان برآورد 
زش ششدانگ ملک و سرقفلی مغازه ی جنوبی با احتساب باالخانه  می گردد. 3 ـ ار
ی مربوطه معادل 6/200/000/000 ریال برابر ششصد و بیست میلیون تومان برآورد 
ـ 200 متر  می گردد. زمان: 95/4/23 ساعت 10 صبح مکان: اصفهان، خ نیکبخت 
جلوتر از دادگستری کل اصفهانـ  ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستریـ  طبقه 
وز قبل  چهارمـ  اجرای احکام شعبه 8 حقوقی اصفهان . طالبین خرید می توانند پنج ر
زش اموال  از مزایده طبق هماهنگی  با این اجرا از اموال دیدن کرده و با سپردن 10% ار
به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این 
د. پیشنهاد  وع می شو اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شر

د. ترین قیمت برنده مزایده خواهند بو دهنده باال
مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   6594/ م الف

گهی مزایده آ
اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
ز هفدانی  ونده کالسه 920627 ج ح / 3 محکوم له عبد الرحیم کشاور در خصوص پر
با وکالت علی اشرف رحیمی به نشانی اصفهان ـ چهارباغ باال ـ مرکز تجاری اداری 
کوثر ـ فاز 2 ـ طبقه 6 ـ واحد 833 محکوم علیهما دادستان عمومی و انقالب اصفهان و 
سید مهدی فضل الهی به نشانی اصفهان، پل تمدن، خیابان هدایت، کوچه شقایق، 
وش سه پالک زمین به صورت سند  چهارمین مجتمع، درب شیشه ای، مبنی بر فر
بنچاق و مشاع با مشخصات ثبتی ذیل 1ـ قطعه شماره 157-1 )پالک ثبت 1/157( 
دارای کاربری مسکونی به مساحت 231 مترمربع به صورت سند بنچاق و مشاع 
می باشد. مقدار مالکیت معادل دویست و سی و یک )231( سهم مشاع از سیصد 
هزار سهم )300/000( سهم مشاع از 72 حبه شش دانگ هفدان )هفتون( پالک شماره 
یک / 1 اصلی واقع دربخش 18 ثبت اصفهان . 2 ـ قطعه شماره 190-1 )پالک ثبت 
1/190( دارای کاربری مسکونی به مساحت 264 مترمربع به صورت بنچاق و مشاع 
می باشد. مقدار مالکیت معادل دویست و سی و چهار )234( سهم مشاع از سیصد 
هزار سهم )300/000( سهم مشاع از 72 حبه شش دانگ هفدان )هفتون( پالک شماره 

یک / 1 اصلی واقع دربخش 18 ثبت اصفهان. 
3- قطعه شماره 191-1 )پالک ثبت 1/191( دارای کاربری مسکونی به مساحت 264 
مترمربع به صورت بنچاق و مشاع می باشد. مقدار مالکیت معادل دویست و شصت 
و چهار )264( سهم مشاع از سیصد هزار سهم )300/000( سهم مشاع از 72 حبه شش 
دانگ هفدان )هفتون( پالک شماره یک / 1 اصلی واقع دربخش 18 ثبت اصفهان 
هر سه بنشانی: اصفهان، پل تمدن، جنب پمپ بنزین، خیابان هدایت، نبش کوی 
وز سه شنبه 95/4/22 ساعت 8/30 الی 9 صبح در محل اجرای احکام  یاس در ر
واقع در اصفهان، خ شهید نیکبخت، جنب بیمه پارسیان دایره اجرای احکام حقوقی 
طبقه چهارم واحد 8 که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان قطعه اول به 
به  سوم  قطعه  و  ریال   6/072/000/000 مبلغ  به  قطعه  و  ریال   6/336/000/000 مبلغ 
زیابی شده اند و نظریه کارشناس مصون از اعتراض  مبلغ 5/082/000/000 ریال ار
وز  قبل از جلسه مزایده به  باقیمانده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند از 5 ر
دیع 10 % قیمت کارشناسی یعنی به  نشانی فوق الذکر مراجعه و از آن بازدید و با تو
مبلغ 1/749/000/000 ریال به شماره حساب سپرده دادگستری اصفهان واریز و با 
برنده  قیمت  ترین  باال دهنده  پیشنهاد  نماید  شرکت  مزایده  در  مربوطه  فیش  ارائه 
مزایده خواهد شد. اوصاف موضوع مزایده  ملک مورد نظر به آدرس فوق الذکر به 
خیابان هدایت و در سمت شرق خیابان واقع شده اند که در حال حاضر با دیوار 
دیگر  سمتهای  از  و  هدایت(  خیابان  )سمت  طرف  یک  از  آهنی  درب  و  زبره  آجری 

بوسیله پالک های مجاور که بعضی ساخته شده اند محصور می باشند. 
شعبه سوم اجرای احکام دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان   6595/ م الف
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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 166 ســـــال دوم                ݡسݒ

رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند:
نشستن مرد در کنار همسرش، نزد خدای متعال از اعتکاف در 

مسجد من محبوب تر است. )وسایل الشیعه ج14(

-«  حدیث روز   »-

 سازمان اموال و امالك ستاد                                                                       امالك بصورت مزايده فروش آگهی
سه  تا پايان روز 10/10/59 مورخ شنبه  روزاز خريد امالك مي توانند  محترم  مي گردد؛ لذا متقاضيان ول ذيل اعالماجد به شرح ويژهد با شرايط و تسهيالت مزايده كتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستا يکمین و  هفتادبرگزاري
)صرفاً در محل بازگشايي پاكتها به شرح توضيحات ذيل( جهت اطالع از شرايط ودريافت صبح 01/01الي  8از ساعت  01/10/59 مورخ شنبهچهار  روز و 01/01الي صبح   8ساعت از  ايام تعطيل بجزهمه روزه  00/10/59مورخ  شنبه

 مراجعه نمايند.(www.ssa-s.ir)وب سايت به نشانی  نيز  واوراق شركت در مزايده به محلهاي ذيل 
 :مالحظات
ساعات تعيين شده  درو     00/10/59  مورخ شنبهسه  الي 18/10/59  مورخشنبه    يمت پايه ملك در روزهايق %9به ميزان  وجه متقاضیچك تضمینی در اخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره  -0

 مي پذيرد. صرفاً در محل بازگشايي پاكتها صورت 00الي  8از ساعت   01/10/59 مورخ شنبه  چهار روزصورت مي پذيرد؛ شايان ذكر است اخذ درخواستهاي پيشنهادي در 
 :نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط ) بدون كارمزد( جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مي باشد -1

 زمان تحويل ملك به حصه نقدي %01هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ  ،ملك به عهده خريدار استاراضي كه مسئوليت رفع تصرف و اعمال يد مالكانه و تحويل  امالك ويا در خصوص امالك و اراضي كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند و :1تبصره 
 )پيش پرداخت( اضافه خواهد شد. 

 مي گردد.ذيل )سررسيد اولين قسط( موجب برخورداري از تخفيف پرداخت نقدي به شرح جدول   به مدت سه ماه پرداخت تتمه ثمن معامله ) حصه غير نقدي( به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه :2تبصره
 
 
 
 
 

 الزامي مي باشد.و نمونه فرم مبايعه نامه مفاد فرم شركت در مزايده دقيق ت رعايمطالعه و  -0
 پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد. -4
 )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان ،مساحت كل شش دان  است(.حظات قيد گرديده ششدان  مي باشد شايان ذكر است كليه امالك عرضه شده به استثناء مواردي كه سهم عرضه شده در ستون مال -9

 همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد.،  41پالك –خيابان حسين آباد –خيابان حكيم نظامي  واقع در فتر فروش اداره کل اصفهان ددر  11أس ساعت ر 12/30/59مورخ  چهار شنبه بازگشايي پاكتهاي ارائه شده در روز -6
 كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از ملك مورد درخواست الزامي است. -1

 محلهاي تعيين شده مي باشد.در  12/30/59 مورخ شنبه چهارروز صبح 01/01شركت درمزايده صرفاً تا ساعت  شايان ذكر است مهلت تهيه اوراق -8
قرائت يا عدم امضاء اين فرم الحاقيه و يا عدم ارايه آن ونه ادعايي مبني بر عدم اطالع يا عدم اخذ فرم الحاقيه پيرامون اطالعات تكميلي امالك و امضاء و تحويل آن به همراه فرم تقاضاي شركت در مزايده الزامي است. بديهي است هر گ -5

 از سوي حوزه هاي اجرايي قابليت استماع ندارد.

 شخص متقاضي مسترد خواهد شد.( در محلهاي تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد و به 00/10/59مورخ   پنج شنبه) اولين روز اداري پس از اعالم نتايجدر وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن  -01

 ( لیست امالك ) به شرح ذيلباشد می 12/30/59مورخ   شنبه چهار روز 11تا ساعت  31/30/59 مورخ شنبه  مهلت شرکت در مزايده از روز

 

 
 

                    
 

 
 

 اداره فروش امالك  -  03پالك  –خیابان حسین آباد   -نظامی خیابان حکیم-اصفهان  
 30104230900نمابر :          301-04230903 -0تلفن :                                                                                                                                      

 استخر و تاالر بهار مجتمع -خیابان فلسطین-چهار راه نقاشی–خیابان چهار باغ خواجو –اصفهان                                                                                                                                       
  301-02222222و  02225194تلفن:                           

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 تخفیف پرداخت نقدي حصه غیر نقدي)باقیمانده در اقساط ....( زمان تحويل ملك حصه نقدي )پیش پرداخت( شرايط پرداخت )گروه(
 % 01 ماهه  09در اقساط  % 49 %01 % 49 الف
 %04 ماهه 10اقساط در  % 91 %01 % 41 ب
 %06 ماهه 11دراقساط  % 61 % 01 % 01 ج
 %01 ماهه 01در اقساط%11 %01 %11 د

 توضیحات
شرايط 
 پرداخت

 مبلغ پايه
 (ريال)

متراژ اعیان 
 )ششدانگ(

متراژ عرصه 
 )ششدانگ(

 نوع ملك کاربري
شماره 
 پرونده

 نشانی
 رديف

 روزنامه
 دانگ شش ثبتي پالک 01داراي،  بهار مجتمع سرقفلي و ملکيت واگذاري مورد
 آپارتمان واحد دو ، پذيرايي تاالر ورزش،دو ،سالن استخر پارکينگ، شامل که

 صوتي عايق ايجاد و بوده گاز و -برق- آب انشعابات و ،مغازه ،انباري مسکوني
 عهده بر حرارتي تاسيسات جابجايي يا و موتورخانه ارتعاشات کاهش بمنظور
 . رسد مي بفروش موجود وضع با و بوده کار پايان داراي ضمنا   باشد مي خريدار

ورزشي و  4/0104 4934 111/111/111/041 د
 مسکوني

ساختمان 
چهار راه -خيابان چهار باغ خواجو -اصفهان 333 و زمين

 1 مجتمع بهار-خيابان فلسطين-نقاشي

داراي پارکينگ و انباري ،استفاده از امکانات ورزشي مجتمع اعم از استخر و 
و... بصورت مشترک مي باشد .مساحت بر مبناي صورتمجلس تفکيکي  سونا

 محاسبه خواهد شد .
 344 آپارتمان مسکوني --- 411 111/111/911/44 د

-رخيابان مسرو-خيابان آبشار سوم-اصفهان
م مينو  طبقه سومجتمع مسکوني -0گلستان

واحد غربي-  
2 

 رعايت که دانگ شش حبه 14 از مشاع حبه 1/91 ميزان به واگذاري مورد
 سند اصالح و شرکاي مشاعي با توافق ، سبز فضاي سرانه ، نشيني عقب ميزان

 باشد مي خريدار عهده به
 0141 زمين صنعتي 1111 --- 111/111/091/49 د

 صنعتي شهرک-آزادگان بزرگراه - اصفهان
 کارخانه روبروي 44 خيابان - آباد محمود

 مجوف آجر
0 

 به  سند  اصالح و نشيني عقب رعايت و آن تمديد که  نقشه تهيه دستور داراي
 باشد مي خريدار عهده

 914 زمين صنعتي 1/0494 --- 111/111/111/04 ج
 از بعد-( ره) خميني امام خيابان - اصفهان
 کوچه -دکترسراجي کوچه-آباد عاشق خيابان

 چپ سمت- ويالئي
0 

رق مورد واگذاري شش دانگ ملکيت و سرقفلي بوده و داراي انشعابات آب و ب
 41 زير زمين تجاري --- 13/943 111/111/411/04 د .مي باشد

 - خرازي شهيد بزرگراه - اصفهان
 تحتاني طبقه-( سابق)خيام کنارگذرخيابان

 افشار ساختمان
9 

 شرکاي با توافق گونه هر و دانگ شش از مشاع دانگ سه واگذاري مورد
 خريدار عهده بر کوچه بر از مربوطه نشيني عقب و مالکانه يد ،اعمال مشاعي

 . باشد مي
 0091 خانه مسکوني 041 011 111/111/111/9 ج

 کوچه-نظامي حکيم خيابان - اصفهان
 -شمس کوچه -ريحاني شهيد کوچه -پاچنار

 1الک پ
4 

 0191 آپارتمان اداري --- 14/14 111/111/311/0 ج انشعاب برق مجزا  و آب و گاز مشترک مي باشدداراي 
جنب -خيابان امام خميني)ره(-اصفهان

 -ساختمان الماس -سازمان تامين اجتماعي
 401واحد  4طبقه 

2 

شرکاي  با توافق کهششدانگ  از مشاع مربع متر11/041مورد واگذاري  
 کيان خيابان -خميني امام خيابان- اصفهان 0443 زمين مسکوني 44/911 --- 111/111/411/0 ج باشد مي خريدار عهده به  مشاعي 

 بردبار کوچه - پارس
3 

 روزنامه هاي

 روزنامه همشهري   39/30/1059مورخ  روزنامه ايران        چهارشنبه     30/30/1059روزنامه جام جم                دو شنبه  مورخ     31/30/1059شنبه  مورخ     سراسري

       روزنامه اصفهان امروز  35/30/1059روزنامه اصفهان زيبا          يك شنبه مورخ  33/30/1059شنبه         روزنامه نصف جهان  34/30/1059پنج شنبه روز نامه نسل فردا      30/30/1059سه شنبه مورخ  استانی
 روزنامه کیمیاي وطن 13/30/59دوشنبه مورخ 

تر ادف   
 فروش

وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

35   ْC

32   ْC

37   ْC

38   ْC

20   ْC

18   ْC

24   ْC

27   ْC


