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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

حقوق ۲۳۴ میلیونی مدیر بانک دردسرساز شد

رسوایی جدید فیش حقوقی

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:

متاسفانه نتیجه کارهای فرهنگی 
در همه دولت ها بسیار 

ناچیز بوده است

قائم مقام ستاد امر به معروف استان اصفهان 
کرد: ح  مطر

که روزه نیستند  شهروندانی 
 باید حرمت روزه داران 

کنند را حفظ 

افزایش بیمه عمر بازنشستگان 
به 5 میلیون تومان

شهردار اصفهان خبر داد:

گذاری بخشی از ارگ   وا
جهان نما به عرضه 
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  از دادستان خواسته ام با فساد

کنند  در فوتبال جدی برخورد 

اصفهان در 5 رمضان

له
قا

رم
س

 مــا اصفهانی هــا روز 5 رمضــان ســال 1357 را یــوم هللا 
می دانیــم؛ چــرا کــه در ایــن روز اولیــن حکومــت نظامــی 

در کشــور در اصفهــان برقــرار شــد و اوج تــرس و وحشــت رژیم 
ــری  ــه رهب ــه ب ــی ک ــردم در مبارزات ــور م ــاهی از حض ستم ش
امــام)ره( و روحانیــت پایه ریــزی شــده بــود، بــا ایــن تصمیــم 
 بــه نمایــش گذاشــته شــد. بی شــک می تــوان ایــن روز 
و ایــن اقــدام مردمــی در مقابــل حاکمیــت طاغــوت را نقطــه 
ــاب  ــد انق ــوج جدی ــاز م ــی و آغ ــات مردم ــی در اعتراض عطف

ــه پیــروزی دانســت. ــرای نیــل ب ب
تاریــخ انقــاب اســامی اصفهــان می گویــد از نیمــه تابســتان 
1357 ه ش اصفهــان بــه صــف میدانــداران انقــاب اســامی 
ــاه  ــاز م ــا آغ ــرداد 1357 ه ش مصــادف ب ملحــق شــد. 15 م
مبــارک رمضــان ســال 1398 ه ق بــود. رمضانــی کــه پنجمیــن 
روزش بــه نقطــه عطفــی در تاریــخ مبــارزات انقــاب و حضــور 
کم نظیــرو شــاید بی نظیــر مــردم اصفهــان در صحنــه نهضــت 
رمضان المبــارک  در  تاریخ نــگاران  بــه گــواه  شــد.   مبــدل 
ــامی  ــاب اس ــع انق ــه نف ــا ب ــی کام ــع عموم  1398 ه ق، وض

و مواضع مردم مسلمان کشور...

در صفحه فرهنگ  )5( بخوانید

 فضیلت روزه و برکات 
ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 950/1001

م الف : 2248روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان 

با مصرف بهینه برق، هزینه های خانواده خود را کاهش دهیم 
نوبت  دوم

 شركت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضــوع مناقصــه: تهیــه و حمــل مصالــح و انجــام عملیــات ســاختمانی مربــوط بــه احــداث پســت 63/20 

کیلــو ولــت چلگــرد 
شــرایط ورود بــه مناقصــه: دارا بــودن گواهــی نامــه صاحیــت پیمانــکاری معتبــر، بــا حداقــل رتبــه 5 ابنیــه 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــات از س ــا تأسیس ــرو و ی ــته های نی ــی از رش ــه 5 در یک ــراه رتب ــه هم  ب

کشور 
مبلــغ و نــوع تضمیــن شــركت در مناقصــه: ضمانت نامــه بانكــی یــا فیــش واریــز وجــه نقــد، بحســاب ســیبا 

2175090204008 بــه مبلــغ 140.380.000 ریــال در وجــه شــركت بــرق منطقــه ای اصفهــان
مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه: از روز یکشــنبه مــورخ 1395/03/16 لغایــت روز چهارشــنبه مــورخ  
1395/03/26- دریافــت فایــل الكترونیكــی اســناد بــا مراجعــه بــه »سیســتم معامــات و تأمین  كننــدگان« 

ــود. ــد ب ــر خواه ــانی www.erec.co.ir  امكان پذی ــه نش ــان ب ــه ای اصفه ــرق منطق ــركت ب ــایت ش وب س

)تمــاس در صــورت نیــاز در ســاعات اداری روزهــای كاری بــا شــماره تلفــن 031-36269948(
مهلــت و محــل تحویــل پــاكات مناقصــه: حداكثــر تــا ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1395/04/08 

بــه آدرس اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ بــاال، دبیرخانــه شــركت بــرق منطقــه ای اصفهــان.
زمــان و محــل بازگشــایی پــاكات مناقصــه: ســاعت 10 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1395/04/08 - ســالن 

كمیســیون معامــات ســاختمان معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــركت بــرق منطقــه ای اصفهــان
شرایط مناقصه:

* بــه پیشــنهادهائی كــه فاقــد ســپرده یــا امضــاء، مشــروط و مخــدوش بــوده و یــا پــس از انقضــاء مــدت 

مقــرر در آگهــی واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
* سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

*  ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

www.erec.co.ir              www.tavanir.org.ir        http.//iets.mporg.ir     

آگهی مزایده 
اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه دو شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد تعــدادی از رقبــات موقوفــات را بشــرح ذیــل از طریــق مزایــده کتبــی و 
عنداللــزوم حضــوری برابــر قانــون موجــر و مســتاجر مصــوب ســال 76 و آئیــن نامــه اجرائــی آن بــا شــرایط ذیــل بــه متقاضیــان واجــد شــرایط 

بمــدت یکســال شمســی بــه اجــاره واگــذار نمایــد:
  1- یکبــاب مغــازه از موقوفــه امامــزادگان حســین و ابراهیــم واقــع در خیابــان مشــتاق دوم ابتــدای خیابــان بازارچــه جنــب امامــزاده را بشــرح 

ذیــل: 
1-1- یکباب مغازه به مساحت 31/70 متر مربع با اجاره ماهیانه 11/350/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال ودیعه 
2- دو باب مغازه از موقوفه مسجد الصادق )ع( واقع در کوی امام جعفر صادق )ع( جنب مسجد را بشرح ذیل: 

2-1- یکباب مغازه شماره 2 به مساحت 27 متر مربع با اجاره ماهیانه 3/500/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه 
2-2 - یکباب مغازه به شماره 4 به مساحت 35/50  متر مربع با اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه

3- یکباب مغازه از موقوفه مسجد حجت اکبر واقع درخیابان شیخ صدوق روبروی مسجد را بشرح ذیل:
3-1 - یکباب مغازه به مساحت 38/25  متر مربع با اجاره ماهیانه 10/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه 

4- یکباب دفتر کار از موقوفه شیخ بهاء الدین )مدرسه صدر بازار( واقع در خیابان وحید مجموعه تجاری اداری امین را بشرح ذیل: 
4-1 - یکباب دفتر کار طبقه پنجم به مساحت 63  متر مربع با اجاره ماهیانه 13/500/000 ریال و مبلغ 40/000/000 ریال ودیعه

5- دو بــاب مغــازه از موقوفــه مســجد مصــای بــزرگ اصفهــان واقــع در خیابــان چهــار بــاغ عباســی روبــروی مدرســه امــام جعفــر صــادق)ع(  
را بشــرح ذیــل: 

5-1-مغازه شماره 3 به مساحت 20/82 متر مربع با اجاره ماهیانه 85/000/000 ریال و مبلغ 100/000/000 ریال ودیعه
5-2-مغازه شماره 4 به مساحت 21 متر مربع با اجاره ماهیانه 85/000/000 ریال و مبلغ 100/000/000 ریال ودیعه

6- سه باب مغازه از موقوفه باغ مهدیخان واقع در خیابان بزرگمهر روبروی مسجد الکریم  را بشرح ذیل: 
6-1-یکبــاب مغــازه شــماره 7 بــه مســاحت 37/5 متــر مربــع  همکــف و 41 متــر مربــع زیرزمیــن بــا اجــاره ماهیانــه 30/000/000 ریــال و مبلــغ 

70/000/000 ریــال ودیعــه
6-2-یکباب مغازه شماره 10 به مساحت 10متر مربع با اجاره ماهیانه 10/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه

6-3- یکباب زیرزمین تجاری به مساحت 154 متر مربع با اجاره ماهیانه 26/000/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال ودیعه

 شروط و تعهدات 
1-متقاضیــان میبایســت تقاضــای کتبــی خــود را بانضمــام یــک فقــره چــک تضمینــی بانــک ملــی بمبلــغ ودیعــه و ضمانــت در وجــه اداره اوقــاف 
و امــور خیریــه ناحیــه دو شهرســتان اصفهــان لغایــت پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 95/4/2 بــه دبیرخانــه ایــن اداره واقــع در خیابــان 

بزرگمهــر اول کــوی فرهنگیــان تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
2-کمیسیون مزایده ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/4/3 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد.

3-حضور شخص متقاضی در موعد مقرر الزامیست.
4-کمیســیون مزایــده در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار اســت و بــه پیشــنهادات رســیده ناقــص و یــا مخــدوش ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
5-برنــده مزایــده موظــف اســت پــس از اعــام کمیســیون مزایــده ظــرف مــدت یــک هفتــه کاری نســبت بــه تنظیــم قــرارداد اجــاره نامــه وفــق 
قانــون موجــر و مســتاجر مصــوب ســال 1376 و آئیــن نامــه آن اقــدام نمایــد. در غیــر اینصــورت موضــوع بمنزلــه انصــراف تلقــی و ضمــن ضبــط 

ســپرده بنفــع موقوفــه برابــر مقــررات نســبت بــه تنظیــم قــرارداد بــا نفــر بعــدی اقــدام خواهــد شــد.
6-ســپرده نفــر اول در هنــگام تنظیــم ســند اجــاره نامــه بعنــوان ودیعــه محســوب و تــا پایــان قــرارداد در اداره اوقــاف باقــی خواهــد مانــد و ســپرده 

نفــر دوم پــس از تنظیــم ســند اجــاره بــا نفــر اول مزایــده مســترد خواهــد شــد.
7-هزینه انتشار آگهی مزایده و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

8-در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با موقوفه ندارد.
9-از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تادیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.

تلفن تماس 32646078- 32646077

سید محمدهادی روح  االمینی
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو

حاجی، نماینده مجلس در گفت و گوی اختصاصی با کیمیای وطن:

مجلسی انقالبی است که 
نمایندگانش مخالف اشرافیگری باشند

در صفحه سیاست )2( بخوانید

در تصویر می بینید:  5 رمضان/ سال 1357

اعالم اولین حکومت نظامی کشور توسط سرلشکر ناجی، فرماندار نظامی اصفهان

کنون اهالى اصفهان به اسم حکومت نظامى بدون مجوز قانونى در زیر چکمه  »ا
خونخواران شاه از اجتماعات دینى ممنوعند و حق اظهار نظر ندارند و از آزادى اعطایى 

برخوردارند!«
بخشى از پیام امام خمینى)ره( در محکوم کردن
 حکومت نظامى و کشتار وحشیانه رژیم در اصفهان و شیراز



اصفهان در5 رمضان                                                                                                    
ادامه از صفحه یک: 

ــا   تغییــر جهــت یافــت و معنویــت ایــن مــاه موجــب شــد ت
ــداف  ــذب اه ــان ج ــردم اصفه ــتری از م ــده بیش ــر روز ع  ه

و برنامه های انقالب شوند.
ــر از  ــان مســجد ســید، باالت کشــتار بی ســابقه مــردم در خیاب
ــان فروغــی  ــان و خیاب ــن خیاب ــن ای مســجد و کوچه هــای بی
ــی  ــت  هللا خادم ــزل آی ــراف من ــه اط ــای متصــل ب و خیابان ه
یکــی از حــوادث خونیــن تاریــخ انقــالب اســالمی بــود کــه در 
اصفهــان در روز 19 مردادمــاه 1357 مصــادف بــا روز 5 رمضــان 
رخ داد. مامــوران بــه مردمــی کــه پــس از اســتماع ســخنرانی 
ــی  ــت  هللا خادم ــزل آی ــی از من ــا محبوب ــالم رض ــت  االس حج
 بیــرون آمــده بودنــد، حملــه کردنــد. جنــگ و گریــز آغــاز شــد 

و حادثه مشهور پنجم رمضان به وقوع پیوست.
از  قبــل  درروزهــای  پــی حــوادث خشــونت باری کــه  در 
5 رمضــان در اصفهــان اتفــاق افتــاد، امــام خمینــی)ره( 
ــن  ــد. ای ــان صــادر کردن ــه مــردم اصفه ــه ای خطــاب ب اطالعی
امــر بــه  شــدت در روحیــه و رفتــار مــردم اصفهــان موثــر واقــع 
شــد و کار را بــه آن حــد رســاند کــه رژیــم پهلــوی ناچــار شــد 
بــرای نخســتین بار در کشــور در اصفهــان اعــالم حکومــت 

ــد. ــی کن نظام
اوضــاع اصفهــان آن چنــان نابســامان و خــارج از کنتــرل شــده 
ــان  ــوالت اصفه ــر تح ــع دیگ ــک از مقاط ــچ  ی ــه در هی ــود ک ب
ســابقه نداشــت. مســئوالن بلندپایــه رژیــم پهلــوی در اصفهــان 
در میــان تدابیــر امنیتــی شــدید موفــق شــدند جشــن ســالگرد 
ــه   ــم جنب ــرای رژی ــزاری آن ب ــه برگ ــلطنتی را ک ــروطه س مش
ــا  حیاتــی داشــت در عمــارت چهل ســتون اصفهــان برگــزار و ب
ــه  ــردم ب ــی از ورود م ــی و انتظام ــای امنیت ــکیل حلقه ه تش

محــل جشــن جلوگیــری کننــد.
باالخــره صبــح روز 5 رمضــان، مــردم متحصــن تصمیــم 
گرفتنــد محــل تحصــن را تــرک کننــد و در ســطح شــهر 
پراکنــده شــوند و از نقــاط مختلــف بــه رژیــم پوســیده پهلــوى 
ــى  ــت نظام ــان حکوم ــن  روز در اصفه ــد. عصــر ای ــه بزنن ضرب
برقــرار شــد. بــا برقــرارى حکومــت نظامــى کــه بــراى اولین بــار 
ــى  ــم آمریکای ــى رژی ــر دوره عوام  فریب ــت، عم ــام مى گرف انج
شــاه بــه  ســر آمــد و مبــارزات مــردم وارد مرحلــه نوینــی شــد. 
واقعــه 5 رمضــان )بنــا بــه قولــی( مجموعــا 10 شــهید و حــدود 

ــم انقــالب کــرد. 100 مجــروح تقدی
مــردم اصفهــان  در بزرگ تریــن تظاهــرات خــود، از اولیــن 
ســاعات صبــح بــا اجتمــاع در خیابان هــا، راهپیمایــی بزرگــی 
را آغــاز کردنــد کــه پــس از دخالــت پلیــس بــه واکنــش مــردم 
قمارخانه هــای  و  مشروب فروشــی ها  تمــام  زدن  آتــش  و 
شــهر انجامیــد. در ایــن روز بــه دفتــر حــزب رســتاخیز، برخــی 
بانک هــا و اداره هــای دولتــی نیــز خســاراتی وارد آمــد. حرکــت 
ــره ای  ــان چه ــه اصفه ــهر ب ــطح ش ــی در س ــای نظام خودروه
ــان، بعضــی از خیابان هــای  ــه درخت ــا تن نظامــی داد. مــردم ب
ــی  ــیله از جابه جای ــن وس ــه ای ــا ب ــتند ت ــهر را بس ــی ش اصل
خودروهــای نظامــی جلوگیــری کننــد. صــدای تیــر انــدازی تــا 

ــت.  ــه داش ــاعت ها ادام س
بــی تردیــد ایــن حماســه را بایــد در راســتای حرکــت انقالبــی 
ــردم  ــانی م ــا جانفش ــه ب ــت ک ــی دانس ــام خمین ــرت ام حض
مومــن و انقالبــی کشــور بــه پیــروزی رســید و بــه لطــف الهــی 
همچنــان ادامــه دارد. بایــد یــاد شــهدای عزیــز ایــن روز و همــه 
روزهــای مبــارزات ملــت ایــران را گرامــی بداریــم کــه بــه برکــت 
ــان  ــارت طاغوتی ــد اس ــالمی از بن ــران اس ــان ای ــون پاکش خ

نجــات یافــت.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:
متاسفانه نتیجه کارهای فرهنگی در 

همه دولت ها بسیار ناچیز بوده است                                                                                              
نمــاز  در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت  هللا 
ــزار  ــان برگ ــی اصفه ــه در مصل ــروز ک ــی دی عبادی سیاس
شــد، اظهــار کــرد:  امیــدوارم خداونــد متعــال در ایــن مــاه 

ــد. ــت کن ــا عنای ــه م ــوا را ب ــدرت تق ــارک ق مب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، امــام جمعــه اصفهــان افــزود: 
ــه  ــاز جمع ــه نم ــرای اقام ــیار دور ب ــای بس ــردم از راه ه م
ــان حضــور  ــام اصفه ــدان ام ــام و گاه در می در مســجد ام
مشــقت های  و  ســختی ها  بــا  می کردنــد کــه  پیــدا 
ــارک  ــاه مب ــبختانه در م ــا خوش ــود؛ ام ــراه ب ــی هم فراوان
رمضــان و بــه برکــت ایــن مــاه، نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
ــزرگ اصفهــان برگــزار شــد.وی اضافــه کــرد:  در مصلــی ب
بــا توجــه بــه نزدیکــی ســالروز فرمــان امــام مبنــی 
بــر تشــکیل ســتاد انقــالب فرهنگــی در ســال 1357 
بایــد بــه موضوعــات فرهنگــی اهمیــت ویــژه ای داد 
ــه  ــه در هم ــه خــود ک ــش آگاهان ــا بین ــی ب ــام خمین و ام
ــگ  ــل فرهن ــرای تبدی ــتند، ب ــی داش ــای اجتماع جنبه ه
طاغــوت بــه فرهنــگ اســالم فرمــان تشــکیل ایــن 
متذکــر شــد:  طباطبایی نــژاد  دادند.آیــت  هللا  را  شــورا 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی هنــوز نتوانســته آن طــور 
ــت ــوده اس ــه اش ب ــه وظیف ــاید کاری را ک ــد و ش ــه بای  ک
ــه  ــورا ب ــن ش ــی در ای ــن خوب ــه قوانی ــد. البت ــام ده انج
تصویــب رســیده اســت؛ متاســفانه نتیجــه کارهــای 
بــوده  ناچیــز  بســیار  دولت هــا  همــه  در   فرهنگــی 
و نبایــد ایــن مهــم فقــط بــه صــورت شــعار و حــرف مطرح 
شــده باشــد.وی در پایــان بــا اشــاره بــه انتشــار تصاویــر و 
مطالــب خــارج از شــئونات اســالمی در فضاهــای مجــازی 
خــط  در  می توانــد  مخابــرات  شــرکت  شــد:  متذکــر 
ــی  ــبکه های اجتماع ــاری در ش ــد و ب ــر بی بن ــالن نش عام
و فضاهــای مجــازی را شناســایی کنــد تــا بــه تعبیــر مقــام 
معظــم رهبــری از ایــن ولنــگاری فرهنگــی جلوگیــری بــه 

عمــل آیــد.

نماز جمعه 

آثار روزه داری                                                        
ــر فــرد  ــوان فریضــه ای الهــی ب ــه عن روزه ب

جانشین سر دبیر
علی حاجیان 

فــرد مســلمانان واجــب شــده و دارای 
ابعــاد گوناگــون و آثــار گســترده و بســیار اســت؛ از آن جملــه 

آثار اخالقی و تربیتی آن است. 
روح  پاکیزگــی  و  باطــن  باشــد، صفــای  روزه  اگــر   روزه 
ــا خــودداری از  ــه همــراه دارد؛ چــرا کــه انســان روزه دار ب را ب
ــرل  ــه کنت ــود را ب ــی خ ــوای حیوان ــامیدن، ق ــوردن و آش خ
درمــی آورد و بــه فضایــل انســانی مزیــن می شــود و بــه قــول 
ــان  ــرد؛ انس ــودش را فرامی گی ــی وج ــم خداترس ــرآن کری ق
ــاس و  ــق الن ــق هللا و ح ــع ح ــل تضیی ــر اه ــرس دیگ خدات

ــود. ــی حــق النفــس نخواهــد ب حت
ــا  ــا ب ــار تنه ــل و آث ــه فضای ــن هم ــه ای ــت ک ــدی نیس تردی
دســت کشــیدن از خــوردن و آشــامیدن ... بــه دســت 
نمی آیــد؛ بلکــه همان گونــه کــه امــام صــادق)ع( در روایتــی 
ــت  ــی دارد: الزم اس ــرایط خاص ــد، ش ــاره کرده ان ــل اش مفص
همان گونــه کــه ظاهــر انســان، روزه دار اســت اعضــا و جــوارح 

ــند. ــز، روزه دار باش وی نی

زبان باید از دروغ بپرهیزد.
دیدگان باید از نگاه به نامحرم فروبسته شوند.

 نزاع، حسد، غیبت و دیگر رذایل اخالقی در بین نباشد.
قرآن به هنگام دستور روزه به مؤمنان می فرماید:

ــش از  ــوام پی ــر اق ــه روزه را ب ــه ک ــان، همان گون »ای مؤمن
شــما واجــب کــرده بودیــم، آن را بــر شــما نیــز واجــب کردیــم 

تــا پرواپیشــه شــوید.«
ــارک  ــاه مب ــا روزه داری در م ــلمان ب ــد مس ــالم می خواه اس
رمضــان، زمینــه پــرورش روح و تقــوا را در همــه زمینه هــا در 
خــود ایجــاد کنــد؛ زیــرا همان گونــه کــه اشــاره کردیــم هــرگاه 
انســان از انجــام خواســته های طبیعــی تــن خــودداری کــرد، 
ــودداری  ــس خ ــوای نف ــروی ه ــد از پی ــی می توان ــه خوب ب

کنــد.
ــرورش روح  ــوا و پ ــه تق ــه مرحل ــیدن ب ــد رس ــدون تردی  ب
ــامیدن  ــوردن و آش ــاک از خ ــا امس ــا ب ــاد تنه ــه ابع در هم
ــه  ــری الزم دارد ک ــرایط دیگ ــه ش ــد؛ بلک ــت نمی آی ــه دس ب
ــه  ــود ک ــده می ش ــر دی ــن اگ ــم. بنابرای ــاره کردی ــدان اش ب
ــاه را روزه  ــک م ــه ی ــا اینک ــراد ب ــی برخــی از اف وضــع اخالق
ــی  ــه پاک ــدارد و ب ــی ن ــدان تفاوت ــته چن ــا گذش ــد ب  گرفته ان
و تعالــی آنــان نینجامیــده اســت، بــه جهــت ایــن اســت کــه 
ــا خــودداری از خــوردن و آشــامیدن پنداشــته اند.  روزه را تنه

در حالــی کــه پیامبــر اســالم)ص( می فرمایــد:
در  خداونــد  چیــزی کــه  آســان ترین  و  »کوچک تریــن 
خــوردن  از  امســاک  واجــب کــرده،  روزه دار  بــرای   روزه 

و آشامیدن است.«
رســول اکــرم)ص( بــه جابــر بــن  عبدالّلــه  انصــاری فرمــود: 
ای جابــر، هــر کــس در روز مــاه رمضــان روزه بــدارد و 
ــدار شــود، شــکم را از حــرام و  ــاد خــدا بی ــه ی شــب آن را ب
 دامــن را از آلودگــی حفــظ کنــد و زبــان خویــش را نگــه دارد
ــرون  ــاه بی ــن م ــه از ای ــان ک ــرون رود، همچن ــان بی از گناه

ــی رود. م
ــا  ــه از خوردنی ه ــه ک ــات، روزه دار، همان گون ــر اســاس روای ب
و آشــامیدنی ها خــودداری می کنــد، بایــد همــه اعضــای 
ــه  ــن صــورت اســت ک ــه دارد؛ در ای ــدن خــود را روزه دار نگ ب
ــه او  ــن ب ــای روح و باط ــرد و صف ــد روزه او را می پذی خداون

ــد. ــت می کن عنای
ــر اســالم)ص( نقــل کــرده  ــی)ع( از پیامب ــه عل ــاب نمون از ب

اســت:
»هــر کــس بــرای رضــای خــدا و پــاداش اخــروی، در 
ــود  ــان خ ــم و زب ــوش و چش ــرد و گ ــان روزه بگی ــاه رمض  م
را از مــردم بــازدارد، خداونــد روزه او را می پذیــرد و همــه 
گناهــان او را می بخشــد و بــه او ثوابــی معــادل ثــواب 

صابــران عنایــت می کنــد.«
 در حدیــث یادشــده پیامبــر اســالم)ص( کنتــرل چشــم 
ــه همــراه خــودداری از دیگــر مبطــالت  ــان را ب و گــوش و زب
چــون خــوردن و آشــامیدن از شــرایط روزه کامــل و واقعــی 
دانســته اســت. بــدون تردیــد اگــر مســلمانی این گونــه 
ــود  ــان خ ــم و ج ــرد و جس ــوده روزه بگی ــر فرم ــه پیامب  ک
را بــه مــدت یــک مــاه تمریــن و پــرورش دهــد، بــه مرحلــه 
صفــای باطــن و تعالــی روح و تقــوا در ابعــاد گوناگــون 

ــید. ــد رس خواه
اســالم بــا دســتور روزه بــه همــه مؤمنــان )»یــا ایهــا 
...«( می خواهــد  الصیــام  آمنــوا کتــب علیکــم  الذیــن 
داشــته  پاکیــزه  و  پــاک  جامعــه ای  مســلمانان  کــه 
باشــند؛ جامعــه ای کــه از تزویــر، خیانــت، ســتمگری و 
ــه  ــد. ب ــاک باش ــر پ ــخصیت یکدیگ ــوق و ش ــه حق ــاوز ب تج
همیــن جهــت اســالم، افــزون بــر تشــریح قانون هــای 
ــرد  ــری را در برمی گی ــی بش ــاد زندگ ــه ابع ــه هم ــترده ک  گس
ــان ــارک رمض ــاه مب ــاه روزه در م ــک م ــردن ی ــب ک ــا واج  ب
انســان ها  ســرکش  هوس هــای  و  شــیطانی   تمایــالت 
 را ســرکوب می کنــد. نکتــه ای کــه درخــور دقــت اســت 
 و در خطبــه رســول خــدا نیــز بــدان اشــاره شــده ایــن 
اســت کــه اســالم، پیــش از آنکــه پیــروان خــود را بــه کارهای 
ــاه و پلیــدی بازمــی دارد؛ چــرا کــه  نیــک وادارد از ارتــکاب گن
اگــر زمینــه آمــوزش احــکام و تربیــت اســالمی آماده نباشــد، 

هرگونــه تبلیــغ و تــالش بیهــوده اســت. 
از ایــن رو وقتــی کــه علــی)ع( از پیامبــر اســالم)ص( ســوال 
ــت،  ــدام اس ــان ک ــاه رمض ــل در م ــن عم ــه بهتری ــد ک می کن
ــن  ــه ؛ بهتری ــورع عــن محارم الّل ــد: »ال آن حضــرت می فرمای

عمــل در ایــن مــاه، دوری از گناهــان اســت.«
روح  پاکیزگــی  و  باطــن  باشــد، صفــای  روزه  اگــر   روزه 
ــه  ــاوز ب ــاه و تج ــه گن ــدی نیســت ک ــراه دارد؛ تردی ــه هم را ب
ــزل  ــاد هــر جامعــه ای را سســت و متزل حقــوق دیگــران بنی
و ســپس نابــود می کنــد. تاریــخ بیانگــر آن اســت کــه 
هــر جامعــه ای تــا زمانــی می توانــد پایــدار بمانــد و بــه 
ــاد  ــاه و فس ــه گن ــه ب ــد ک ــه ده ــود ادام ــودی خ ــیر صع س
ــاد ــاه و فس ــه گن ــه ای ب ــون جامع ــد؛ چ ــده باش ــوده نش  آل

ــزل  ــوق دیگــران روی آورد، متزل ــه حق ــی و تجــاوز ب بی قانون
خواهــد شــده و ســپس از بیــن خواهــد رفــت. روزه ای 
کــه اســالم بــدان دســتور می دهــد در واقــع مبــارزه ای 
ــت و  ــاد و آلودگی هاس ــواع فس ــه ان ــه هم ــویه علی ــه س هم
ــادها،  ــه فس ــه هم ــرد، ریش ــام پذی ــرایط آن انج ــا ش ــر ب اگ
جــان  و  دل  از  اجتماعــی  آلودگی هــای  و  انحراف هــا 
 انســان ها کنــده شــده و بــه جــای آن صفــا و پاکــی نشــانده 

می شود.

یادداشت

   دوره دهــم مجلــس شــورای اســالمی 
کیمیا ی وطن 
 دامون رشیدزاده

از 8 خردادمــاه 1395 بــه طــور رســمی 
کار خــود را آغــاز کــرد. هــر چنــد مجلــس دهــم در آغــاز 
 راه قــرار دارد، امــا فضــای تــازه بــه وجــود آمــده 
طیــف  پررنــگ  حضــور  و  جدیــد  مجلــس   در 
و جناح هــای مختلــف سیاســی باعــث شــده بــا 

مجلسی متفاوت تر از گذشته روبه رو باشیم. 
بــه همیــن بهانــه بــه ســراغ حســینعلی حاجــی 
دلیگانــی، نماینــده دوره نهــم و دهــم مجلــس شــورای 
ــه  ــد ب ــس جدی ــاره مجل ــا او درب ــم و ب ــالمی رفتی اس
ــن  ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس گفت وگ

گفت وگوســت.
ارزیابــی  چگونــه  را  جدیــد  مجلــس  از  انتظارهــا 
و  تدابیــر  بــه  توجــه  بــا  دهــم  می کنید؟مجلــس 
همچنیــن  و  رهبــری  معظــم  مقــام  رهنمودهــای 
توصیه هــای ارزشــمند ایشــان، وظیفــه ای جــز حرکــت 
بــه ســمت تفکــر و برنامه ریــزی در جهــت اجــرای 
ــادی  ــایل اقتص ــه مس ــدارد. البت ــی ن ــاد مقاومت اقتص
ــا اقتصــاد  ــه همان ــا ک و نســخه شــفابخش اقتصــاد م
هســت.  نیــز  مــردم  خواســت  اســت،  مقاومتــی 
ــارغ از  ــد انتظــار مــی رود کــه ف پــس از مجلــس جدی

حاشیه ســازی بــه دنبــال متــن باشــد.
مهم ترین اولویت مجلس جدید چه خواهد بود؟

ــت  ــرای درس ــی رود اج ــار م ــد انتظ ــس جدی  از مجل
رأس  در  را  عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی  »اقتصــاد 

قــرار دهــد. اولویت هــای خــود 
ــه مجلــس نهــم  مزیت هــای مجلــس دهــم نســبت ب

چیســت؟
از مزیت هــا  بــود کــه  زود خواهــد  هنــوز  هرچنــد 
یــا معایــب و محاســن ایــن مجلــس نســبت بــه 
مجلــس گذشــته صحبــت کنیــم، امــا حضــور پررنــگ 
اصالح طلبــان و حامیــان دولــت در مجلــس دهــم بــار 

ــن دو حــزب را افزایــش داده  مســئولیت اجتماعــی ای
ــرای  ــه ای ب ــد بهان ــت نتوان ــده دول ــبب ش ــت و س اس
ــد؛  ــراز کن ــود اب ــه خ ــبت ب ــس نس ــویی مجل غیرهمس
ــه  ــوده ک ــه نب ــم این گون ــی ه ــس قبل ــه در مجل البت
مجلــس و دولــت در مقابــل هــم قــرار داشــته باشــند 
ــا توجــه  ــا هــم نداشــته باشــند، امــا ب ــا همســویی ب ی
ــه اینکــه اکثریــت مجلــس فعلــی از لحــاظ تفکــری  ب
ــن امــر ســبب می شــود  ــت نزدیــک اســت، ای ــه دول ب

ــد.  ــش یاب ــت افزای ــا از دول انتظاره

ــی  ــای سیاس ــا و گروه ه ــارغ از حزب ه ــز ف ــردم نی م
وضعیــت مجلــس و دولت را موشــکافانه رصــد خواهند 
کــرد. هــر چنــد تــا امــروز کــه بیــش از 3 ســال از عمــر 
دولــت می گــذرد، برنامه هــای دولــت نتوانســته در 
اقشــار پاییــن جامعــه تغییــر چشــمگیری حاصــل کنــد؛ 
امــا بــا توجــه به شــرایط مجلــس جدیــد انتظــار می رود 
ــته  ــتری داش ــذاری بیش ــت اثرگ ــای دول ــه برنامه ه ک
باشــد.با توجــه بــه صحبت هــای مقــام معظــم رهبــری 
ــس  ــدن مجل ــی مان ــودن و انقالب ــی ب ــاره انقالب  درب

شما چه مجلسی را انقالبی می دانید؟
 بــه اعتقــاد مــن مجلســی انقالبــی اســت کــه کار 
و تــالش بــرای مــردم را ســرلوحه کار خــود قــرار دهــد. 
مجلســی انقالبــی اســت کــه خــودش را وقــف مــردم و 

وقــف کار و تــالش کنــد.
 مجلســی انقالبــی اســت کــه نمایندگانش بــرای حضور 
در کمیســیون هایی کــه ســفر خارجــی در پــی دارد، ســر 
و دســت نشــکنند؛ بلکــه ســعی کننــد در جایــی باشــند 

کــه کارایــی بیشــتری داشــته باشــند. 
نمایندگانــش  کــه  اســت  انقالبــی  مجلســی 
باشــند.  اشــرافیگری  مخالــف  و  ساده زیســت 
مجلســی انقالبــی اســت کــه نمایندگانــش پاســخگوی 
تک تــک مــردم باشــند و در نهایــت مجلســی انقالبــی 

اســت کــه در راه رضــای خــدا حرکــت کنــد.

حاجی، نماینده مجلس در گفت و گوی اختصاصی با کیمیای وطن:

مجلسی انقالبی است که نمایندگانش مخالف اشرافیگری باشند

روابــط  از  نقــل  بــه  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
ــت:  ــور گف ــان رســول زرگرپ ــی اســتانداری اصفه عموم
ــه  ــر روزنام ــک نف ــر، ی ــر 75 نف ــه ازای ه ــران ب در ای
می خوانــد کــه ایــن آمــار در شــهر اصفهــان بســیار 
ــه ازای هــر 200 نفــر ــان ب ــده اســت؛ در اصفه  نگران کنن

ــت  ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــه می خوان ــر روزنام ــک نف ی
کــه در کشــور ژاپــن، دو ســوم مــردم اشــتراک روزنامــه 

دارنــد.
وی روز پنجشــنبه در جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــتان اصفه اس
اصفهــان، شــهری فرهنگــی، سیاســی و مذهبــی اســت 
نخســتین ســوالی کــه بــه ذهــن خطــور می کنــد 
ایــن اســت کــه مشــکل اصلــی کجاســت و چــرا ایــن 

ــود دارد. ــت وج وضعی

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه بایــد در ایــن زمینــه 
آسیب شناســی شــود،  گفــت: بــه عنــوان یــک کار 
پژوهشــی بایــد دلیــل اســتقبال نکــردن مــردم اصفهــان 

ــود. ــخص ش ــوب مش ــای مکت از روزنامه ه
وی بــا اشــاره بــه گــزارش خانــه مطبوعــات و اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان مبنــی بــر 
اینکــه در جلســه های خانــه مطبوعــات، نماینــدگان 
مطبوعــات اســتان حضــور کمرنگــی دارنــد، افــزود: ایــن 
ــگ  ــورای فرهن ــی در ش ــه وقت ــت ک ــده اس ناراحت کنن
عمومــی، مدیــران وقــت خــود را بــرای حــل مشــکالت 
اهالــی  خــود  می دهنــد،  اختصــاص  مطبوعــات 
ــوع، آن  ــن موض ــتقبال از ای ــای اس ــه ج ــات ب  مطبوع

را مورد نقد قرار می دهند.
وی تصریــح کــرد: در بیــن اهالــی ایــن بخــش ماننــد 

ســایر بخش هــا، واگرایــی وجــود دارد و تــا زمانــی 
تبدیــل  بــه همگرایــی  و  ایــن مشــکل حــل  کــه 
نیــز حــل نخواهــد شــد و  بقیــه مســایل  نشــود 
ــه  ــتفاده بهین ــود اس ــای موج ــم از ظرفیت ه  نمی توانی

کنیم.
زرگرپــور بــا اشــاره بــه طــرح ارایــه شــده از ســوی خانــه 
 مطبوعــات کــه در آن موضوعاتــی ماننــد محتــوا، عرضــه 
انگیــزه و حمایــت بــه عنــوان مشــکالت اساســی 
مطبوعــات اســتان اصفهــان شــناخته شــده اســت 
ــت  ــه موضــوع عرضــه و حمای ــن طــرح ب ــت: در ای گف

ــت.  ــده اس ــه ش پرداخت
ــوا  ــاره محت ــور در ب ــرح مذک ــت ط ــزود: الزم اس وی اف
ــای  ــه نظره ــا توجــه ب ــده و ب ــاه آین ــا دو م ــزه ت و انگی

ــود. ــه ش ــل و ارای ــی تکمی کارشناس

ــای  ــارات همت ــه اظه ــران در پاســخ ب ــر خارجــه ای وزی
ســعودی خــود دربــاره عــدم دخالــت در امــور عــراق بــا 
بیــان اینکــه نمی دانــم عــراق چــه زمانــی حاکمیتــش 
ــی  ــت: وقت ــت، گف ــرده اس ــذار ک ــتان واگ ــه عربس را ب

عــراق را تــرک می کنیــم کــه عراقی هــا بخواهنــد.
خارجــی  سیاســت  گــروه  خبرنــگار  بــه گــزارش 
ــور  ــر ام ــف، وزی ــارس، محمدجــواد ظری ــزاری ف خبرگ
 خارجــه کشــورمان، در ســفر اخیــرش بــه ســوئد 
ــیپری(  ــتکهلم )س ــح اس ــی صل ــه بین الملل در موسس
برخــی  و  صاحب نظــران  نخبــگان،  جمــع  در 
دیپلمات هــای مقیــم ســوئد بــه ایــراد ســخنرانی 

پرداخــت و در ادامــه ایــن نشســت بــه ســواالت 
حاضــران پاســخ گفــت.

دیپلمات هــا  از  یکــی  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
ــای ســعودی  ــر، همت ــادل الجبی ــه ع درخصــوص اینک
ــراق  ــور ع ــه در ام ــته ک ــران خواس ــرا از ای ــما، اخی ش
دخالــت نکنــد؛ آیــا شــما موضــوع را مرتبــط بــا اقــدام 
ــیر  ــه تفس ــری فلوج ــرای بازپس گی ــران ب ــک ای و کم
ــی  ــه زمان ــراق چ ــم ع ــرد: نمی دان ــوان ک ــد، عن می کنی
حاکمیــت خــود را بــه ســعودی واگــذار کــرده اســت؟
ــت  ــاره حاکمی ــل درب ــک تقاب ــن ی ــزود: ای ــف اف ظری

ــت. ــر اس ــوری دیگ کش
رییــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان بــا بیــان 
 اینکــه مــا بــا دولــت عــراق همــکاری می کنیــم 
 و آنــان )ســعودی ها( مدعــی  هســتند کــه دولــت عراق 
را بــه رســمیت می شناســند، ولــی می گوینــد کــه 
ایــران نبایــد در امــور عــراق دخالــت کنــد، اظهــار 
 داشــت: ایــن بــه خــودی خــود یــک مداخلــه آشــکار 

و یک بیانیه متکبرانه است.
وی بــا ذکــر ایــن نکته که اگــر هر چه زودتر این ســخن 
ــک توافــق می رســیم ــه ی ــد، ب ــا را متوقــف کنن  بی معن

ــه خــود اجــازه دهــد  ــد ب ــوان کــرد: هیچ کــس نبای عن
کــه از ســوی دیگــران حــرف بزنــد.

امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه اهمیــت فرهنــگ دینــی در جامعــه 
اســالمی گفــت: برخــی از مســئوالن و مــردم نســبت بــه فرهنــگ 

ــد. ــی می کنن ــی بی توجه دین
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت  هللا محمدرضــا ناصــری در 
خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه فرارســیدن 
ســالروز تشــکیل شــورای انقــالب فرهنگــی اظهــار داشــت: شــورای 
ــن  ــالمی، تبیی ــگ اس ــج فرهن ــدف تروی ــا ه ــی ب ــالب فرهنگ انق

ــد.  ــکیل ش ــا تش ــن ارزش ه ــت از ای ــی و صیان ــای دین ارزش ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در جامعــه اســالمی عــده ای بــه فرهنــگ 
ــان  ــد، بی ــی می کنن ــالب بی توجه ــای انق ــظ ارزش ه ــی و حف دین
ــه  ــد ب ــیع نبای ــب تش ــژه در مکت ــالمی، به وی ــه اس ــرد: در جامع ک
ــاوت  ــا بی تف ــظ ارزش ه ــن حف ــی، همچنی ــی و مذهب مســایل دین

بــود.
ــی  ــز حت ــه چی ــا هم ــه اســالمی م ــادآور شــد: در جامع ناصــری ی
سیاســت نیــز بایــد بــا نــگاه بــه دیــن، مذهــب و حفــظ ارزش هــا 
باشــد و آزادی سیاســی نیــز در شــرایطی کــه بــا اخــالق و اعتقــادات 
ــه  ــورت ب ــر این ص ــت؛ در غی ــمند اس ــد، ارزش ــراه باش ــی هم مذهب

جــز خســران نخواهــد بــود.
امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ســه دهــه از عمــر 
ــه  ــه روز در زمین ــد روزب ــه بای ــذرد و جامع ــالمی می گ ــالب اس انق
فرهنــگ دینــی قوی تــر شــود، تصریــح کــرد: ضعــف فرهنگــی در 
جامعــه بســیار اســت؛ بــه نحــوی کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه 

ایــن موضــوع هشــدار داده انــد و سال هاســت مســایل فرهنگــی از 
ــت. ــان اس ــای ایش اولویت ه

ــاد  ــر ایج ــواره ب ــری هم ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ــان ک وی خاطرنش
ــد و در  ــد دارن ــت تاکی ــا روح معنوی ــراه ب ــالم و هم ــه ای س جامع
ــد  ــورد تاکی ــن موضــوع را م ــاره ای ــز دوب ــر خــود نی دیدارهــای اخی

ــد. ــدی بگیرن ــوارد را ج ــن م ــد ای ــئوالن بای ــد؛ مس ــرار داده ان ق
ــادات در  ــا و اعتق ــی ارزش ه ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ناص
ــگ  ــرد: کمرن ــوان ک ــت، عن ــده اس ــگ ش ــالمی کمرن ــه اس جامع
ــات  ــن و مقدس ــن دی ــیه رفت ــه حاش ــبب ب ــا س ــدن ارزش ه ش
ــن  ــد در ای ــئوالن بای ــم مس ــردم و ه ــم م ــن ه ــود؛ بنابرای می ش

ــد. ــل آورن ــه عم ــدی ب ــدام ج ــه اق زمین

پاسخ قاطع ظریف به جبیر:

وقتی عراق را ترک می کنیم که عراقی ها بخواهند
انتقاد امام جمعه یزد از مسئوالن فرهنگی:

برخی از مسئوالن به فرهنگ دینی بی توجهند

امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: مهم تریــن کاری کــه اگــر دســتگاه ها در آن 
خروجــی داشــته باشــند، نمــره قابــل  قبــول و در غیــر ایــن  صــورت منفــی 

می گیرنــد، اقتصــاد مقاومتــی اســت.
ــام در  ــی نکون ــالم محمدعل ــت  االس ــن، حج ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه کــه در مصلــی بــزرگ شــهرکرد برگــزار 
ــی  ــراث فرهنگ ــی آن می ــه متول ــع دســتی ک ــرد: روز صنای ــار ک شــد، اظه
ــز روز  ــاورزی و نی ــاد کش ــت و روز جه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای

بیابان زدایــی را در پیــش داریــم.
ــه  ــژه دســتگاه هایی ک ــان اینکــه امــروز تمــام دســتگاه ها، به وی ــا بی وی ب
روز یــا هفتــه ای بــه نــام آن هاســت بایــد برنامــه ای ارایــه دهنــد، تصریــح 
ــره  ــند، نم ــته باش ــی داش ــر در آن خروج ــه اگ ــن کاری ک ــرد: مهم تری ک
قابــل  قبــول و در غیــر ایــن  صــورت منفــی می گیرنــد، اقتصــاد مقاومتــی 

اســت.
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کرد: این اســتان 
در بحــث صنایــع دســتی چنــان ظرفیتــی دارد کــه اگــر درســت برنامه ریزی 
ــا اســتان های هم جــوار  ــوان ب  و از ســوی مســئوالن پیگیــری شــود، می ت

و استان هایی که حرف اول را در صنایع دستی می زنند، رقابت کند.
 نکونــام ادامــه داد: بعضــی از ظرفیت هــای ایــن اســتان در صنایــع دســتی 
را اســتان های هم جــوار بــه نــام خــود ثبــت کرده انــد کــه بایــد بــه کشــور 

ــوند. معرفی ش

امام جمعه شهر کرد عنوان کرد:
 تحقق اقتصاد مقاومتی 

مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد دستگاه ها
خبــری  انتشــار  دنبــال  بــه  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 
مقاومتــی  اقتصــاد  راه  ســد  اشــرافی  »مدیریــت  عنــوان  بــا 
دغدغــه معیشــت مــردم بــا حقــوق 234 میلیــون تومانــی« 
آن  در  و  منتشــر  روزنامــه کیهــان  در   95.3.19 تاریــخ  در  کــه 
بــه دریافت هــای غیرمتعــارف یکــی از مدیــران بانکــی کشــور 
 اشــاره شــده بــود، دســتور بررســی دقیــق موضــوع را صــادر

کرد.
ــگاه اطالع رســانی معــاون  ــا از پای ــه گــزارش گــروه سیاســی ایرن ب
از  پــس  جهانگیــری  اســحاق  دکتــر  جمهــوری،  رییــس  اول 
ــاون ــر تع ــه وزی ــاب ب ــه ای خط ــده، در نام ــاد ش ــر ی ــالع از خب  اط
 کار و رفــاه اجتماعــی دســتور رســیدگی بــه موضــوع را صــادر 

کرد.
 در ایــن نامــه آمــده اســت: جنــاب آقــای ربیعــی، بــا ســالم 
ــن ارقــام صحیــح اســت. اگــر  ــا ای ــا بررســی شــود آی لطفــا دقیق
ــوان پرداخــت شــده اســت. نتیجــه را  ــه چــه عن صحیــح اســت، ب

ــد. گــزارش دهی
ــادی  ــور اقتص ــر ام ــن از وزی ــور همچنی ــس جمه ــاون اول ریی  مع
ــزارش آن  ــی و گ ــوع را بررس ــت موض ــته اس ــز خواس ــی نی  و دارای

را ارایه دهد.

 دستور بررسی حقوق 234 میلیون تومانی
 یک مدیر بانکی

 امــام جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه مذاکــرات هســته ای تصریــح کــرد: ایــران بــه وعده هایــی کــه داده بــود
عمل کرده است؛ اما آمریکای پلید به تعهدات خود عمل نکرده و به  دنبال بهانه جویی است.

ــه  ــزاران جمع ــع نمازگ ــروز در جم ــر دی ــری ظه ــیدیحیی جعف ــت  هللا س ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــا  ــراد ب ــرای اف ــاب قــرآن، وســیله رشــد و کمــال ب ــار داشــت: کت ــی)ع( اظه در محــل مصــالی امــام عل

ــت. تقواس
ــه غیــب ایمــان  ــر ب ــا ایمــان اســت و اگ ــات مــردم ب ــه غیــب، یکــی از صف ــان داشــت: ایمــان ب وی بی
نداشــته باشــیم، ایــن کفــر اســت و نمــاز و اقامــه نمــاز از دیگــر ویژگی هــای مــردم بــا ایمــان بــه شــمار 

می آیــد.
ــدگان خــدا، شــهرها  ــاره بن ــوای خــدا را درب ــد تق ــردم بای ــرد: م ــان ک ــات بی ــه روای ــا اشــاره ب ــری ب جعف
بیابان هــا و ... پیشــه کننــد و اگــر تقــوا داشــته باشــیم، مســایل مربــوط بــه محیط زیســت نیــز برطــرف 

می شــود.
امــام جمعــه کرمــان در ادامــه ســخنان خــود افــزود: اگــر فــردی، مومــن واقعــی باشــد، بــه دنبــال عمــل 

نامشــروع نمــی رود و حــق دیگــران را ضایــع نمی کنــد.
وی همچنیــن از مذاکــرات هســته ای ســخن بــه میــان آورد و تصریــح کــرد: ایــران بــه وعده هایــی کــه داده 
بــود، عمــل کــرده اســت؛ امــا آمریــکای پلیــد بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده و بــه  دنبــال بهانه جویــی 
اســت. جعفــری تاکیــد کــرد: مادامــی کــه ملــت در صحنــه و گــوش بــه فرمــان مقــام معظــم رهبــری 

باشــد، دشــمن هیــچ غلطــی نمی توانــد، انجــام دهــد.
امــام جمعــه کرمــان یــادآور شــد: مــردم فهیــم دنیــا، زیــر بــار حرف هــای آمریــکا نمی رونــد و روز بــه روز 
بــر بصیــرت و درک و فهــم آن هــا افــزوده می شــود و حــق و باطــل را از هــم تشــخیص می دهنــد و مــا 

بایــد در صحنــه بمانیــم.

امام جمعه کرمان:
 آمریکای پلید 

به تعهدات خود عمل نکرده و بهانه جویی می کند

ابراز نگرانی استاندار در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان:
از هر200 شهروند اصفهانی، یک نفر روزنامه می خواند

حتما بخوانید!
تحقق اقتصاد مقاومتی مهم ترین معیار.. شنبه 22 خردادماه 21395

ـــمـــاره 175 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



 در دیدار مسئوالن بانک ملت 

و مدیر عامل ذوب آهن مطرح شد:

 همکاری بانک ها و بخش تولید 
در قالب اقتصاد مقاومتی

مدیــر امــور اعتبــاری و حقوقــی  کیمیای وطن

ــه  ــعب منطق ــران ش ــاق مدی ــه اتف ــت ب ــک مل بان
اصفهــان از خــط تولیــد شــرکت ذوب آهــن بازدیــد 
کردنــد. ابراهیمــی، مدیــر امــور اعتبــاری و حقوقــی 
بانــک ملــت پــس از بازدیــد از خــط تولیــد بــا اشــاره 
ــادآور شــد:  ــه شــرایط خــاص اقتصــادی کشــور ی ب
ــا  ــری بانک ه ــم رهب ــام معظ ــات مق ــق فرمایش طب
ــش  ــا بخ ــی ب ــاد مقاومت ــب اقتص ــد در قال موظفن
ــرا  ــد همــکاری شایســته ای داشــته باشــند؛ زی تولی
حفــظ اشــتغال، افزایــش و توســعه در بخــش 
تولیــد و صنعــت وظیفــه همــه ماســت و امیــد 
اســت بانــک ملــت بتوانــد نقــش خــود را بــه نحــو 
مطلــوب در ایــن ارتبــاط ایفــا کنــد. وی مذاکــره بــا 
مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل و مســئوالن مالــی 
ذوب آهــن اصفهــان را مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: 
تخصصــی  مــادر  نقــش  اصفهــان  آهــن   ذوب 
ــه  ــه ب ــا توج ــور دارد؛ ب ــت کش ــی در صنع و حاکمیت
ــک  ــا بان ــی ب ــدس صادق ــمند مهن ــات ارزش تعام
ملــت و حضــور ایشــان در ذوب آهــن، امیــد اســت 
کــه همکاری هــای دوجانبــه زمینــه رفــع مشــکات 
اشــتغال  بیشــتر  شــکوفایی  و  رشــد   و 
و تولیــد را فراهــم کنــد. وی گفــت: در جلســه 
مشــترک بــا مدیریــت عامــل ذوب آهــن قــرار شــد 
بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه تولیــد، بدهی هــای 
ــا شــرایطی ســهل و آســان   گذشــته ایــن شــرکت ب
ــود.  ــف ش ــن تکلی ــب تعیی ــود مناس ــرخ س ــا ن و ب
ایــن مقــام مســئول بانــک ملــت در پایــان بــا اظهــار 
ــط  ــش از خ ــود و همکاران ــد خ ــندی از بازدی خرس
ــدن  ــرد: دی ــح ک ــد تصری ــوره بلن ــژه ک ــد، به وی تولی
 زحمــات و سختکوشــی پوالدمــردان ذوب آهــن

ــررو و افتخــار را در وجــود انســان ایجــاد  حــس غ
متولیــان  عنــوان  بــه  را  مــا  وظیفــه  و  می کنــد 
اقتصــادی و بانکــی کشــور در جهــت حفــظ اشــتغال 
و تولیــد ســنگین تر می نمایــد. مدیــر امــور حقوقــی 
و اعتبــاری بانــک ملــت در پایــان گفــت: قــول 
می دهــم کــه بانــک ملــت بتوانــد تســهیات رفاهــی 
بــزرگ  خانــواده  بــرای  را  مناســبی  اعتبــاری   و 
ذوب آهــن بــه عنــوان یــک مشــتری بــزرگ و مهــم 
ــد.  ــدا کن ــه پی ــل ادام فراهــم و همکاری هــای متقاب
همچنیــن در ایــن جلســه مهنــدس صادقــی تاکیــد 
کــرد: تصمیــم جــدی بــر ایــن اســت کــه ذوب آهــن 
ــار  ــون فش ــا اکن ــود؛ ام ــارج ش ــران خ از دوران بح
بدهــی مالــی بــه بانک هــا، شــرایط را ســخت کــرده 
ــا در  ــه بانک ه ــرد ک ــدواری ک ــار امی اســت. وی اظه
بــا  مناســبی  همــکاری  خــاص  شــرایط   ایــن 
ــت  ــک مل ــژه از بان ذوب آهــن داشــته باشــند؛ به وی
انتظــار همــکاری موثــری داریــم. مهنــدس صادقــی 
ــای کار  ــت ها و برنامه ه ــی از سیاس ــان بخش ــا بی ب
خــود در طــی ماه هــای گذشــته گفــت: خوشــبختانه 
ــه حــل مشــکات  ــای صورت گرفت ــا برنامه ریزی ه ب

ذوب آهن از نظر اقتصادی امکان پذیر است.

 دفن پسماندهای ساختمانی
 در دو پایگاه نظامی اصفهان

فرمانــدار اصفهــان از تعییــن دو پایــگاه شــهید 
ــی  ــوان محل های ــه عن ــور ب ــهید وطن پ ــی و ش بابای
بخــش  ســاختمانی  پســماندهای  دفــن  بــرای 
مرکــزی اصفهــان خبــر داد. فضــل  هللا کفیــل در 
جلســه کارگــروه مدیریــت پســماند شهرســتان 
اصفهــان، توجــه ویــژه بــه دو طــرح جامــع مدیریــت 
پســماند و تشــکیل شــرکت تعاونــی پســماند شــرق 
شهرســتان را حایــز اهمیــت دانســت و تاکیــد کــرد: 
ــه منظــور  ــوده و ب ایــن دو طــرح مکمــل یکدیگــر ب
اجرایــی کــردن آن هــا اقدامــات و گام هــای مؤثــری 
برداشــته شــده کــه بایــد بــا پیگیــری مصوبــات تــا 
نیمــه ســال جــاری کامــا اجرایــی شــود. فرمانــدار 
ــار  ــه پســماندها در کن ــه تخلی ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
رودخانــه  کنــار  و  زهکش هــا  آب،  کانال هــای 
نیــز گفــت: شــرکت آب منطقــه ای بایــد ضمــن 
جلوگیــری از تخلیــه نخالــه در مجــاورت کانال هــای 
ــان داشــته  ــا متخلف ــی را ب آبرســانی، برخــورد قانون

باشــد.

 توسعه گلخانه ها 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــتان  ــم در اس ــت متراک ــا و کش ــعه گلخانه ه ــت: توس گف
چهارمحــال و بختیــاری مــورد توجــه قــرار می گیــرد. 
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه گلخانه هــا 
و کشــت متراکــم در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــال  ــت: چهارمح ــار داش ــرد، اظه ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
ــاورزی  ــوزه کش ــیاری در ح ــای بس ــاری ظرفیت ه و بختی
ــرار  ــتر ق ــه بیش ــورد توج ــش م ــن بخ ــد ای ــه بای دارد ک
بگیــرد. بهبــود زندگــی عشــایری و افزایــش درآمــد 
ــاد کشــاورزی  ــی جه کشــاورزان و عشــایر از اهــداف اصل
در ایــن اســتان اســت. مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: هم اکنــون به واســطه 
ســامان  در شهرســتان  جهــاد کشــاورزی  پروژه هــای 
ــه  ــن منطق ــردم در ای ــد م ــش درآم ــاهد افزای ــن ش  و ب

هستیم. 

اخبار کوتاه

 دو مــاه پــس از انتشــار فیش هــای حقوقــی مدیــران بیمــه مرکــزی
اکنــون یکــی از نشــریات جزییــات فیــش حقوقــی یکــی از مدیــران 
بانکــی را منتشــر کــرده کــه بیــش از 200 میلیــون تومــان دریافتــی 
دارد. بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع از ابتــدای مطــرح شــدن موضــوع 
ــر  ــان ب ــا، کارشناس ــون بانک ه ــه و اکن ــران بیم ــای مدی دریافتی ه
ســر ایــن بحــث کرده انــد کــه آیــا دربــاره پرداخت هــای گاه چنــد ده 
میلیونــی مدیــران دولتــی تخلفــی صــورت گرفتــه یــا قانــون مجــوز 
چنیــن پرداخت هایــی را صــادر کــرده اســت؟ برخــی کارشناســان از 
جملــه کارشناســان دیــوان محاســبات کشــور معتقدنــد روزنه هــای 
قانونــی بــرای چنیــن پرداخت هایــی وجــود دارد و درحقیقــت 

تخلفــی صــورت نگرفتــه اســت.
خالف قانون

علی اصغــر ملک محمــدی، حقوقــدان، در ایــن زمینــه معتقــد اســت 
ــت  ــوان پرداخ ــی نمی ت ــن حقوق ــه چنی ــه هیچ وج ــون ب ــق قان طب
ــه  ــه ک ــن نکت ــد و ای ــن را می گوی ــاف ای ــن خ ــه قوانی ــرد؛ بلک ک
قانــون فرصــت چنیــن پرداخت هایــی را فراهــم کــرده اســت 
ــن  ــی دو دســته تابعی ــه طــور کل ــرد: ب ــه ک اشــتباه اســت. او اضاف
ــت  ــون مدیری ــمول قان ــع و مش ــته تاب ــک دس ــم؛ ی ــی داری قانون
خدمــات کشــوری هســتند کــه بیشــتر کارکنــان و مدیــران دولتــی 
ــل  ــران عام ــی و مدی ــرکت های دولت ــره  ش ــت مدی ــای هیئ و اعض

هســتند و گــروه دوم مشــمول قوانیــن خــاص هســتند کــه از ایــن 
قانــون مســتثنی شــده اند؛ ماننــد اعضــای هیئــت علمــی، قضــات، 
اعضــای دیــوان محاســبات، کادر سیاســی وزارت امــور خارجــه و ... 
کــه این هــا مطابــق آیین نامــه یــا مقــررات اداری خودشــان حقــوق 
می گیرنــد. او افــزود: امــا قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــرای 
ــر 76  ــاده فراگی ــی م ــض و هماهنگ ــع تبعی ــوری و رف  عدالت مح
و تبصــره آن را مقــرر کــرده اســت کــه طبــق ایــن مــاده نمی تــوان 

ــران  ــایر حقوق بگی ــون و س ــن قان ــمول ای ــان مش ــام کارکن ــه تم ب
 دســتگاه های اجرایــی شــامل دســتگاه ها، مؤسســات دولتــی 

و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف پرداختی داشت.
حقوق مستمر و غیر مستمر

ملک محمــدی همچنیــن گفــت: بیشــترین حقــوق در قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری بســته بــه کمتریــن حقــوق اســت؛ بــه 
 ایــن ترتیــب کــه اگــر کمتریــن حقــوق را 900 هــزار تومــان بدانیــم

بیشــترین حقــوق آن 7 برابــر، یعنــی 6 میلیــون و 300 هــزار تومــان 
می شــود. ایــن حقــوق و مزایــا یعنــی فوق العــاده مســتمر اســت؛ 
امــا در قانــون، مزایــای غیرمســتمری هــم وجــود دارد که مشــموالن 
ــن  ــرای ای ــتند. ب ــا هس ــا و بیمه ه ــه بانک ه ــون از جمل ــن قان ای
مــوارد نیــز هیــچ آیتمــی نمی توانــد بــه عنــوان حقــوق داده شــود؛ 
ــای غیرمســتمر در  اال آنچــه در فصــل 10 احصــا شــده باشــد. مزای
ــی  ــای داخل ــاده ماموریت ه ــامل فوق الع ــده ش ــا ش ــون احص  قان
و خارجــی، فوق العــاده اضافــه کار ســاعتی، حــق جلســه کــه 
مجمــوع ایــن مــوارد نیــز حداکثــر 50 درصــد حقــوق ثابــت اســت. 
در واقــع هــر آنچــه مدیــران بگیرنــد طبــق قانــون بــه اضافــه حقــوق 

ــد از 10 میلیــون تومــان بیشــتر شــود. ثابــت آن هــا، نبای
 وقتی چیزی مخفی شود، فسادآور است

ملک محمــدی همچنیــن تصریــح کــرد: در نظــام اداری کشــورهای 
پیشــرفته، هیــچ چیــز محرمانــه از مــردم نیســت. در دســتگاه های 
ــزی  ــل موجــود اســت و اگــر کســی چی ــز در پن ــی همــه چی متول
مطالبــه کنــد، هــر چــه بخواهــد در اختیــارش قــرار می گیــرد. بایــد 
در نظــر داشــت کــه وقتــی چیــزی مخفــی شــود، فســادآور اســت.

 دستور فوری به دو عضو کابینه
گفتنــی اســت معــاون اول رییــس جمهــور دســتور رســیدگی 
بانکــی کشــور  از مدیــران  یکــی   بــه حقــوق 23۴ میلیونــی 

را صادر کرد. 

حقوق ۲۳۴ میلیونی مدیر بانک دردسرساز شد

رسوایی جدید فیش حقوقی

مؤلــف کتــاب تحلیــل بــازار مســکن و مــدرس دانشــگاه بــا تاکید 
بــر اینکــه ســال 95 زمــان مناســبی برای شــروع ســاخت و ســاز 
ــد مســکن اســت، گفــت: دیگــر شــاهد کاهــش قیمــت  و خری
ــن مشــکات مســکن  ــود همچنی ــم ب ــازار مســکن نخواهی در ب

ــل می شــود.  ــم منتق ــدی ه ــت بع ــه دول ــر ب مه
بهــروز ملکــی در همایــش چشــم انداز و تحلیــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــال 95 و 96 ب ــکن در س ــازار مس ب
ــواده  ــاد خان ــکن در اقتص ــش مس ــت بخ اهمی
ــوار و  اظهــار داشــت: 33 درصــد هزینــه هــر خان
همچنیــن ۴0 درصــد ســرمایه گذاری های کشــور 
ــه  ــه گفت ــود. ب ــام می ش ــکن انج ــوزه مس در ح

ــان طــی 2۴ ســال  ــای ایرانی ــرخ رشــد متوســط دارایی ه وی ن
گذشــته در بــورس 25 درصــد، در مســکن 2۴ درصــد و درنهایــت 

ــوده اســت.  در بخــش دالر 15 درصــد ب
ــاه  ــان در م ــه ایرانی ــی ک ــم کاال و خدمات ــزود: از 360 قل وی اف
مصــرف می کننــد، 33 درصــد آن در بخــش مســکن، 25 

درصــد در خوراکی هــا و آشــامیدنی ها و 10 درصــد در حمــل 
ــرمایه گذاری  ــادی و س ــاور اقتص ــود. مش ــه می ش ــل هزین و نق
ــا  ــل ت ــه از اوای ــان اینک ــا بی ــی ب ــش خصوص ــرکت های بخ ش
اواخــر دهــه 70، هزینــه مســکن هــر خانــوار ایرانــی 26 درصد بود 
تاکیــد کــرد: بــه مــرور مســکن ســهم بیشــتری از 
ــه  ــاص داد. ب ــود اختص ــه خ ــوار را ب ــه خان هزین
ــه  ــزو 5 کشــور دنیاســت ک ــران ج ــه وی، ای گفت
 مســکن، ســهم زیــادی از درآمــد خانوارهــای آن 

را به خود اختصاص داده است. 
بانــک  اطاعــات  براســاس  افــزود:  ملکــی 
مرکــزی در ســال 93، ســهم هزینــه مســکن در 
ــان 32 درصــد  ــا 50 درصــد و در اســتان اصفه ــران ب اســتان ته
اســت؛ همچنیــن ایــام بــا 16 درصــد کمتریــن هزینــه مســکن 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. وی همچنیــن دربــاره نحــوه 
ــی در مســکن گفــت: طــی ســال های  تصــرف خانوارهــای ایران

65 تــا 90، ایرانی هــا بیشــتر اجاره نشــین شــده اند.

بهروز ملکی، تحلیلگر بازار مسکن مطرح کرد:

قیمت مسکن دیگر کاهش نمی یابد
قائم مقــام بازرگانــی وزیــر کشــاورزی، علی اکبــر مهرفــرد در 
ــای  ــی ماه ه ــرد: ط ــار ک ــنا اظه ــگار ایس ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــدری  ــی ق ــای جهان ــام در بازاره ــن خ ــت روغ ــته قیم گذش
ــر  ــه غی ــد ب ــز معتقدن ــع نی ــت و صنای ــه اس ــش یافت افزای

از قیمت هــای جهانــی، ســایر هزینه هــای 
ــرژی و ...  ــه، ان ــتمزد، هزین ــد دس ــد مانن تولی
ــر ایــن  ــرای آن هــا افزایــش یافتــه اســت؛ ب ب
اســاس درخواســت افزایــش قیمــت خــود را 
ارایــه کرده انــد کــه ایــن درخواســت در ســازمان 
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  حمایــت 
بررســی می شــود و در صــورت تصویــب، از 

ســوی ســتاد تنظیــم بــازار یــا ســازمان حمایــت، پــس از مــاه 
ــود.  ــاغ می ش ــرا اب ــرای اج ــان ب رمض

تعییــن  مرجــع  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  افــزود:  وی 
قیمــت نیســت و از نظــر کارشناســی، ســازمان حمایــت 
ــروه  ــدگان و از نظــر رســمی کارگ ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن

ــد.  ــمار می رون ــت به ش ــن قیم ــع تعیی ــازار، مرج ــم ب تنظی
ــاد  ــوی وزارت جه ــی از س ــد تضمین ــای خری ــه قیمت ه البت
کشــاورزی بــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور 
پیشــنهاد می شــود و پــس از تصویــب در ایــن ســازمان 
بایــد بــه تصویــب شــورای اقتصــاد نیــز برســد. 
ــازمان  ــده، س ــاغ ش ــه اب ــاس آیین نام براس
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  حمایــت 
ایــن اجــازه را دارد کــه در صــورت تاییــد 
کارشناســی قیمــت در هیئــت تعییــن و تثبیت 
قیمت هــا، مجــوز افزایــش قیمــت تــا ســقف 
درخواســت کننده  صنایــع  بــه  را  درصــد   6
بدهــد؛ امــا اگــر درخواســت صنایــع بیــش از 6 درصــد 
ــدگان  ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــد س ــس از تایی ــد، پ باش
و تولیدکننــدگان، میــزان افزایــش قیمــت محصــول بــه 
ــم  ــوز تنظی ــورت مج ــال و در ص ــازار ارس ــم ب ــروه تنظی کارگ

ــود. ــادر می ش ــت ص ــش قیم ــازه افزای ــازار، اج ب

تهــران  خــودروی  فروشــندگان  و  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  نایب رییــس 
دربــاره آخریــن وضعیــت بــازار خــودرو توضیــح می دهــد. غامحســین 
ــر  ــال حاض ــت: »در ح ــار داش ــودرو اظه ــازار خ ــت ب ــاره وضعی ــمیان درب قاس
ــه کســی خــودرو می خــرد  ــازار خــودرو حاکــم اســت؛ ن وضعیــت رکــودی در ب
نیســت.«  بــازار خــودرو  نــه می فروشــد؛ هم اکنــون هیــچ خبــری در  و 
وی بــا اشــاره بــه افــت خریــد و فــروش در بــازار نســبت بــه ســال های 
 گذشــته افــزود: »دو ســال و نیــم اســت کــه افــت خریــد و فــروش 
ــت.  ــر« اس ــوم البدت ــی، »ی ــه قول ــت. ب ــم اس ــود حاک ــتیم و رک ــاهد هس را ش
ــر  ــازار خــودرو بهت ــت ب ــم وضعی ــا امیدواری ــر« ندیدیم.م ــوم البهت ــا فعــا »ی م
شــود؛ فعــا کــه هیــچ خبــری نیســت کــه مــا االن بگوییــم 20 روز دیگــر بــازار 
خــودرو راه می افتــد.« قاســمیان تصریــح کــرد: »هم اکنــون نمی توانیــم 
پیش بینــی از وضعیــت بــازار داشــته باشــیم.« وی متذکــر شــد: »فقــط 
یــک نکتــه را بدانیــد کــه اگــر احیانــا کســی بخواهــد خودرویــی بخــرد، 
نمایشــگاه هایی کــه  از  هــم  حتمــا  نمی شــود.  ارزان تــر  ایــن  از  خــودرو 
ــاد  ــکل ایج ــا مش ــد ت ــداری کن ــودرو خری ــتند، خ ــب هس ــه کس دارای پروان
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خــودروی  اتحادیــه  نایب رییــس  نشــود.« 
تهــران خاطرنشــان کــرد: »از ســوی دیگــر، قیمــت خودروهــای وارداتــی 
ــت  ــا، قیم ــن ارزه ــرخ ای ــم و دالر دارد. در صــورت کاهــش ن ــه دره بســتگی ب
ــش ــا کاه ــورت قیمت ه ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــش می یاب ــی کاه ــز کم ــا نی  آن ه

 نمی یابد.«

شــرکت بریتیــش پترولیــوم در جدیدتریــن گــزارش خــود اعــام کــرد ایــران بــا 
ــارد متــر مکعــب گاز در ســال 2015 از قطــر پیشــی گرفتــه  تولیــد 192.5 میلی
ــرکت  ــاص داد. ش ــود اختص ــه خ ــان را ب ــد گاز جه ــوم تولی ــد س ــه تولی و رتب
انگلیســی بریتیــش پترولیــوم در گــزارش »مــرور آماری انــرژی جهــان 2016«، 
میــزان تولیــد گاز ایــران تــا پایــان ســال 2015 یعنــی پیــش از لغــو تحریم هــا 
ــال 201۴ از  ــه س ــبت ب ــه نس ــرده ک ــرآورد ک ــب ب ــر مکع ــارد مت را 192.5 میلی
افزایــش 5.7 درصــدی برخــوردار شــده اســت. براســاس ایــن گــزارش، تولیــد 
گاز ایــران در ســال 201۴ نیــز نســبت بــه ســال 2013 افزایــش 5.2 درصــدی 
را شــاهد بــود. ســهم ایــران از کل تولیــد گاز جهــان در ســال گذشــته میــادی، 
ــا کنــار زدن قطــر، ســومین  5.۴ درصــد بــوده اســت و ایــران در ســال 2015 ب
کشــور تولیدکننــده گاز در جهــان شــد. ایــران بــا دارا بــودن 3۴ تریلیــون متــر 
ــر گازی  ــک ذخای ــن مال ــات شــده، بزرگ تری ــر گازی اثب مکعــب حجــم ذخای
در جهــان بــه شــمار مــی رود. تــا ســال 201۴، ایــران پــس از آمریــکا، روســیه و 
قطــر، چهارمیــن کشــور تولیدکننــده گاز در جهــان بــود کــه ایــن جایــگاه در ســال 
گذشــته میــادی یــک پلــه ارتقــا پیــدا کــرده اســت. آمریــکا بــا تولیــد 767.3 
ــده و  ــناخته ش ــان ش ــده گاز جه ــن تولیدکنن ــب گاز، بزرگ تری ــر مکع میلیارمت
روســیه بــا 573.3 میلیــارد متــر مکعــب در رتبــه دوم قــرار دارد. قطــر بــا تولیــد 

181.۴ میلیــارد متــر مکعــب پــس از ایــران در رتبــه چهــارم قــرار دارد.

ــل  ــه دلی ــی ب ــوازم خانگ ــاخت ل ــی در س ــابقه طوالن ــا س ــرکت ارج ب ش
مشــکات مالــی و ناتوانــی در فــروش محصــوالت در بــازار رســما تعطیــل 
شــد. اولیــن کارخانــه لــوازم خانگــی کشــور کــه در ســال 1316 و حتی پیش 
از بســیاری از شــرکت های بــزرگ و مطــرح در ایــن زمینــه تاســیس شــده 
بــود، رســما تعطیــل شــد. بــر همیــن اســاس قدیمــی بــودن ماشــین آالت 
و مدیریــت ناکارآمــد ایــن کارخانــه ســبب شــد کــه ایــن کارخانــه بــا ایــن 
ــا داشــته  ــان رقب ــی در می ــی جای ــای داخل ــی در بازاره ــد حت ــت نتوان قدم
باشــد. گفتنــی اســت کــه تصمیــم فــروش ایــن کارخانــه چنــد ســال پیــش 
ــگ  ــوان پارکین ــه عن ــه ارج ب ــی از کارخان ــی بخش ــود و حت ــده ب ــه ش گرفت
ــود. بحــران نقدینگــی و مشــکات عدیــده مالــی   در اختیــار ایران خــودرو ب
ــه  ــم ب ــه تصمی ــن کارخان ــران ای ــه مدی ــید ک ــدی رس ــه ح ــی ب و مدیریت
تعطیلــی آن گرفتــه و ماشــین آالت ایــن کارخانــه را بــه فــروش گذاشــته اند. 
ایــن مســئله در حالــی اتفــاق می افتــد کــه زمانــی شــرکت ارج هــم لــوازم 

خانگــی تولیــد 
ــروزی  ــرفته ام ــرکت های پیش ــیاری از ش ــه بس ــرد ک ــازی می ک و برندس
حتــی در آن زمــان تاســیس هــم نشــده بودنــد. شــایان ذکــر اســت 
پیش تــر جمعــی از کارگــران شــرکت ارج بــا امضــای طومــاری خطــاب بــه 
مقامــات دولتــی از جملــه وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــه تعطیلــی 
 قریــب الوقــوع ایــن کارخانــه قدیمــی و بیــکاری کارگــران آن هشــدار داده 

و خواستار رسیدگی به این وضعیت نابسامان شده بودند.

خودرو از این ارزان تر نمی شود

ع شد کشت برنج در استان اصفهان ممنو
و ابــاغ صــورت  ی گفــت: پیــر ز راعــت وزارت جهــاد کشــاور ممنوعیــت کشــت برنــج در اســتان اصفهــان تصویــب شــد. معــاون ز
ز بــا اشــاره بــه کمبــود  ع اســت. عبــاس کشــاور گرفتــه، کشــت برنــج در سراســر کشــور )جــز اســتان های گیــان و مازنــدران( ممنــو

ود: هیــچ کجــای دنیــا، برنــج در مناطقــی بــا بــارش کمتــر از 800 میلیمتــر کشــت نمی شــود. آب در سراســر کشــور افــز

در قاب تصویر

ارج به تاراج رفتایران با کنار زدن قطر، سومین تولیدکننده گاز در جهان شد

اخبار اقتصاد ی

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد:

میزان مصرف سالیانه لوله و 
پروفیل کشور 1.8 میلیون تن است

ــوالد  ــدگان ف ــن تولیدکنن ــس انجم ریی کیمیای وطن
کشــور گفــت: امــروز میــزان نیــاز 
ســالیانه کشــور بــه لولــه و پروفیــل بــه رقــم 1.8 میلیــون 
ــم و  ــرف نداری ــم مص ــن رق ــش از ای ــد و بی ــن می رس ت
ظرفیــت 1۴ میلیــون تنــی گفتــه شــده، مطابــق بــا 
واقعیــت و نیــاز نیســت. بهــرام ســبحانی اظهــار داشــت: 
بعضــی ادعاهــای مطــرح شــده درخصــوص نحــوه تامیــن 
ــوده؛  ــه ب ــن دســتی ناعادالن ــع پایی ــاز صنای ــورد نی ورق م
اســتفاده ابــزاری و تبلیغــات منفــی و غوغاســاالری 
عــده ای در ایــن صنعــت موجــب شــده اســت شــرایط بــه 
شــد:  یــادآور  وی  کنــد.  جلــوه  غیرواقعــی  شــکل 
می دهــد  نشــان  موجــود  اطاعــات  و  بررســی ها 
ــک  ــران در دوران پی ــل در ای ــه و پروفی ــدگان لول تولیدکنن
تــن ورق مصــرف  از 2میلیــون  مصــرف هــم کمتــر 
ــع  ــکل واق ــه ش ــایل ب ــا مس ــد ب ــن بای ــتند؛ بنابرای داش
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــه رو شــد. وزارت صنع ــه روب گرایان
ــوالد مبارکــه شــرکت  به تازگــی اعــام کــرد: واحدهــای ف
ــه اهــواز و مجتمــع فــوالد گیــان در مجمــوع  ــورد و لول ن
بایــد 2میلیــون تــن ورق مــورد نیــاز اعضــای ســندیکای 
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل فــوالدی را بــرای امســال 
تامیــن کننــد. مدیــر عامــل مجتمــع فــوالد مبارکــه 
خاطرنشــان کــرد: ایــن واحــد صنعتــی امــروز آغــاز بــه کار 
ــابقه  ــز از س ــل نی ــه و پروفی ــدگان لول ــرده و تولیدکنن نک
ــن دو  ــد؛ بنابرای ــش برخوردارن ــن بخ ــت الزم در ای فعالی
ــکاری  ــر هم ــام ســال های گذشــته بایکدیگ ــرف در تم ط
داشــته و ایــن رونــد کمــاکان ادامــه دارد و بایــد منطقی با 
رویدادهــا برخــورد شــود. وی دربــاره طــرح موضــوع 
گرانفروشــی فــوالد مبارکــه کــه موجــب تعطیلــی بعضی از 
واحدهــای داخلــی شــده گفــت: ایــن موضــوع بــه دور از 
ــت  ــوان دریاف ــق می ت ــا بررســی دقی ــت اســت و ب واقعی
بســیاری از ایــن کارخانه هــا بــه دلیــل ناتوانــی در تامیــن 
ــد  ــه تولی ــال ها از چرخ ــیه ای س ــایل حاش ــی و مس مال
خــارج شــده اند. ســبحانی افــزود: تولیــدات فــوالد 
ــر  ــن ام ــود و ای ــذاری می ش ــورس قیمت گ ــه در ب مبارک
رانــت برخــی از افــراد را در دســتیابی بــه اختــاف قیمــت 
ــوع  ــن موض ــن ای ــرده؛ بنابرای ــذف ک ــازار ح ــه و ب کارخان
ســبب اعتــراض آن هــاو طــرح مطالــب غیرواقعــی شــده 
ــادرات  ــه ص ــال 139۴ برنام ــرد: س ــه ک ــت. وی اضاف اس
1.5 میلیــون تــن برنامه ریــزی شــده بــود کــه یــک 
میلیــون و 793 هــزار تــن تحقــق یافــت؛ در واقــع رکــورد 
ــون،  ــت تاکن ــدای فعالی ــع از ابت ــن مجتم ــادرات در ای ص
شکســته شــد و 35 درصــد تولیــد ایــن واحــد در خــارج 
عرضــه شــد و بقیــه در داخــل کشــور در اختیــار مشــتریان 
ــته ۴.1  ــال گذش ــامی در س ــوری اس ــت. جمه ــرار گرف ق
ــابقه ای  ــم بی س ــه رق ــرد ک ــادر ک ــوالد ص ــن ف ــون ت میلی
ــه  ــید. ب ــت رس ــه ثب ــش ب ــن بخ ــورمان در ای ــرای کش ب
گفتــه ســبحانی فــوالد مبارکــه امســال برنامــه صــادرات 
ــا  ــن رقــم ب ــی کــرده کــه ای ــن را پیش بین ــون ت 1.8 میلی
ــازار جهانــی ممکــن اســت، کاهــش  توجــه بــه شــرایط ب

یابد.

 تاریخ فروش بلیت 
قطارهای مسافری رجا برای تابستان

زمــان فــروش بلیــت قطارهــای مســافری رجا بــرای دوره 
اول تیرمــاه تــا نیمــه مردادمــاه ســال جــاری اعــام شــد. 
ــر اعــام شــرکت رجــا بلیــت قطارهــای مســافری  ــا ب بن
ایــن شــرکت از تاریــخ اول تیرمــاه لغایــت 15 مردادمــاه 
ــی  ــروش اینترنت ــود: ف ــام می ش ــل انج ــرح ذی ــه ش ب
از ســاعت 18:00 روز دوشــنبه مــورخ 2۴ خردادمــاه- 
مراکــز فــروش از ســاعت 08:30 روز سه شــنبه مــورخ 
ــه  ــر هفت ــای شــنبه ه ــه در روزه ــاه- در ادام 25 خردادم
ســاعت 8:30 صبــح بــه صــورت همزمــان در مراکــز 
ــد  ــاز خواه ــروش آغ ــه ف ــک هفت ــی ی ــروش و اینترنت ف
ــه عنــوان مثــال در روز شــنبه مورخــه 95/03/29  شــد؛ ب
فــروش مورخــه 95/05/16 لغایــت 95/05/22 آغــاز 
می شــود. متقاضیــان بــرای خریــد بلیــت اینترنتــی 

ــد. ــه کنن ــایت www.raja.ir مراجع ــه س ــد ب می توانن

ــا  ــدی خرم ــی ۳۵ درص ــت گران  عل
رییــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی کاهــش تولیــد 
ــا  ــه یــک ســوم و صــادرات را علــت گرانــی 30 ت خرمــا ب
ــا  ــر ب ــد آقاطاه ــرد. محم ــام ک ــا اع ــدی خرم 35 درص
ــا ســاالنه  ــش قیمــت خرم ــد افزای ــه رون ــه اینک اشــاره ب
ــوده اســت، افــزود: امســال قیمــت  یــک هــزار تومــان ب
خرمــای خــوب بــازار 8500 تــا 9500 در هــر کیلوگــرم 
پارســال  باکیفیــت  خرمــای  حالــی کــه  در  اســت؛ 
ــا  ــت خرم ــش قیم ــد. وی افزای ــه ش ــان عرض  6500 توم
را نســبت بــه ســال های گذشــته بی ســابقه دانســت 
ــوم  ــک س ــه ی ــا ب ــد خرم ــزان تولی ــال می ــت: امس و گف
کاهــش یافتــه کــه ایــن نیــز علــت دیگــر گرانــی 
خرماســت. رییــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی 
بــا اشــاره بــه مــازاد ســاالنه خرمــا در ســردخانه ها 
ــت  ــم داش ــا نخواهی ــازاد خرم ــال م ــرد: امس ــح ک  تصری

و خرمای تازه هم در بازار عرضه خواهد شد.

 وام های خوداشتغالی 
نیاز امروز صنعت کشاورزی است

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــان در مجل ــردم فاورج ــده م نماین
ــت کشــاورزی  ــروز صنع ــاز ام ــای خوداشــتغالی نی وام ه
ــره  ــرخ به ــا ن ــتغالی ب ــای خوداش ــت: وام ه ــت، گف اس
ــه  ــادی در عرص ــغلی زی ــای ش ــد فرصت ه ــم می توان ک
ــی  ــوی الرگان ــر موس ــید ناص ــد. س ــاد کن ــاورزی ایج کش
ملــت  خانــه  خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
صنعــت  در  خوداشــتغالی  وام هــای  تزریــق  دربــاره 
تســهیات  ایجــاد  کــرد:  نشــان  خاطــر   کشــاورزی 
و وام هــای خوداشــتغالی در صنعــت کشــاورزی می توانــد 
ــا  ــرا ب ــد؛ زی ــوع کن ــاورزی را متن ــوالت کش ــد محص تولی
توجــه بــه عــدم حمایــت از بعضــی محصــوالت 
ــب  ــرای کس ــت ب ــور اس ــاورز، مجب ــاورزی کش کش
ســود مناســب محصوالتــی را کشــت کنــد کــه 
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــوالت م ــر محص ــش از دیگ بی

می گیــرد.

حتما بخوانید!
3علت گرانی 35 درصدی خرما شنبـــــه  22 خردادماه 1395

ـــمـــاره 175 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

ح زیر است: قیمت روز خودروهای داخلی به شر

29 میلیون و 800 هزار 
تومان

35 میلیون و 900 هزار 
پژو پارس سالتومان

پژو 206 تیپ 375 میلیون تومان

32 میلیون و 800 هزار 
پژو 206 تیپ 2تومان

37 میلیون و 500 هزار 
پژو v8 206تومان

رانا33 میلیون تومان

43 میلیون و 400 هزار 
دناتومان

EF7 سمند

قائم مقام وزیر کشاورزی خبر داد:

بررسی قیمت روغن نباتی در سازمان حمایت
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ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــام س قائم مق
ــر  ــتاد ام ــات س ــه جلس ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
بــه معــروف بــا حضــور نهادهــای مختلــف در راســتای 
ــام  ــت: تم ــار داش ــان اظه ــارک رمض ــاه مب ــم م تکری
ــا حرمــت مــاه  ــد ت ــد طــوری عمــل کنن دســتگاه ها بای
مبــارک رمضــان حفــظ شــود و مــردم دینمــدار بتواننــد 

ــد.  ــاه ببرن ــن م ــره را از ای بیشــترین به
بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع، حجــت  االســام محســن 
 عباســی افــزود: اتــاق اصنــاف، ســازمان صنعــت، معدن 
ــتری  ــیما، دادگس ــدا و س ــتانداری، ص ــارت، اس و تج
جملــه  از  جوانــان  و  ورزش  اداره کل  و  شــهرداری 
ایــن زمینــه  آنــان در  بــا  نهادهایــی هســتند کــه 
می کننــد. مــا کمــک  بــه  و  داشــته ایم  جلســاتی 

  تکریم ماه رمضان
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــام س قائم مق
ــر اقدامــات شــهرداری و  ــد ب ــا تاکی ــان ب اســتان اصفه
صــدا و ســیما در رابطــه بــا تکریــم مــاه رمضــان گفــت: 
صــدا و ســیما بــا پخــش برنامه هــای مذهبــی و 
شــهرداری نیــز بــا نصــب بیلبوردهــا و تکریــم ورود بــه 
ایــن مــاه، بــه پیشــواز مــاه مبــارک رفتــه و برنامه هــای 

ــد.  ــاز کرده ان ــان را آغ خودش
 عباســی یــادآور شــد: در ماه مبــارک رمضان رســتوران ها 
ــل از  ــا قب ــخص ت ــاعات مش ــد در س ــپزی ها بای و آش
ــذای  ــورت غ ــه ص ــذا را ب ــه غ ــا ارای ــرب صرف اذان مغ

بیرون بــر ســرویس دهی کننــد و از طبــخ غــذای بــودار 
ــد. ــا ســاعت 14 بپرهیزن ــح ت از صب

  تکلیف مسافران واردشده به شهر چیست
ــف مســافران  ــه تکلی ــن ســوال ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــز  ــافران نی ــت: مس ــت، گف ــهر چیس ــه ش ــده ب واردش
ــد  ــظ کنن ــان را حف ــارک رمض ــاه مب ــت م ــد حرم بای
 و از خــوردن و آشــامیدن در مألعــام و طبــخ غــذا 
پارک هــا  و  اماکــن عمومــی  قلیــان در  و کشــیدن 

از اذان مغــرب بپرهیزنــد.  پیــش 

ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــام س قائم مق
ــز  ــی نی ــن ورزش ــا اماک ــه ب ــان در رابط ــتان اصفه اس
به خصــوص  و  ورزشــی  اماکــن  فعالیــت  گفــت: 
ــی  ــابقات ورزش ــوع و مس ــد در روز ممن ــتخرها بای اس
در حــد امــکان بــه ســاعات شــب موکــول شــود 
ایجــاد  روزه دار  ورزشــکاران  بــرای  مشــکلی   تــا 

نشود.
  روزه خواری

وی تصریــح کــرد: اگــر روزه خــواری بــه صــورت فــردی 

ــروی انتظامــی  انجــام شــود، در صــورت مشــاهده، نی
ــورت  ــاژها ص ــازه و پاس ــر در مغ ــد و اگ ــورد می کن برخ
نظــارت  اصنــاف  اتحادیه هــای  بازرســان  بگیــرد، 

می کننــد.
  حرمت شکنی

هنجارشــکنان  بــا  برخــورد  نحــوه  دربــاره   وی 
ــور  ــه منظ ــا ب ــی تنه ــرد: برخ ــوان ک ــواران عن و روزه خ
حرمت شــکنی بــه روزه خــواری می پردازنــد کــه الزم 
اســت بــا این گونــه افــراد برخــورد جــدی شــود. شــیوه 
ــاهده  ــورت مش ــه در ص ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای کار ب
تخلــف، تذکــر داده می شــود و در مرحلــه بعــد نیــروی 
ــه  ــوه قضایی ــه ق ــت و ب ــف را بازداش ــی متخل انتظام

معرفــی می کنــد.
  قوانین باید سرتاسر شهر اجرایی شود

ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــام س قائم مق
ــه ای  ــچ منطق ــرای هی ــرد: ب ــد ک ــان تاکی اســتان اصفه
از شــهر اســتثنا قایــل نشــده ایم و تمــام ایــن قوانیــن 

ــد سرتاســر شــهر اجرایــی شــود.  بای
وی در پایــان صحبت هــای خــود گفــت: اصفهــان 
شــهر دینمــدار، مذهبــی و پرافتخــار اســت. اگــر 
بــه حرمــت مــاه  احتــرام  و  دادن  تذکــر  فرهنــگ 
مبــارک رمضــان در مــردم نهادینــه شــود، دیگــر نیــازی 
انتظامــی نخواهــد  نیــروی   بــه ورود دســتگاه ها و 

بود.

قائم مقام ستاد امر به معروف استان اصفهان مطرح کرد:

شهروندانی که روزه نیستند، باید حرمت روزه داران را حفظ کنند

ــان  ــهرداری اصفه ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
همــه تــوان خــود را بــرای حمایــت از صنایــع دســتی اصفهــان 
بــه کار گرفتــه اســت، گفــت: برگــزاری مراســم تجلیــل از 
هنرمنــدان صنایــع دســتی از جملــه ایــن حمایت هــا بــه 
حســاب می آیــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن و بــه نقــل 

شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  از 
در  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر  اصفهــان 
دیــدار بــا اعضــای شــرکت های تعاونــی 
ــک  ــن تبری ــان ضم ــتی اصفه ــع دس صنای
فرارســیدن روزجهانــی صنایــع دســتی اظهار 
 کــرد: صنایــع دســتی حاصــل روح ملت هــا 
و  ملــی  فرهنــگ  آیینــه  و  شــهرها  و 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــی آن هاس مذهب
مدیریــت شــهری برنامه هــای متعــددی 

ــدان و  ــه هنرمن ــاری هم ــا همی ــع دســتی ب ــق صنای ــرای رون ب
فعــاالن ایــن عرصــه انجــام خواهــد داد، افــزود: اجــرای ایــن 
برنامه هــا گامــی موثــر در راســتای رونــق هرچــه بیشــتر 
صنایــع دســتی خواهــد بــود. وی ادامــه داد: در شــهری کــه بــه 

عنــوان شــهر جهانــی صنایــع دســتی نــام گرفتــه، بایــد اقدامات 
خاقــی بــرای بزرگداشــت روز جهانــی صنایــع دســتی انجــام 
ــان اینکــه شــهرداری  ــا بی ــه ب ــان در ادام شــود. شــهردار اصفه
 اصفهــان همــه تــوان خــود را بــرای حمایــت از صنایــع دســتی 
ــزاری مراســم  ــرد: برگ ــان ک ــه اســت، بی ــه کار گرفت ــان ب اصفه
عرصه هــای  در  هنرمنــدان  از  تجلیــل 
هنــری  آثــار  خالقــان  کــه  مختلــف 
ــه  ــا ب ــن حمایت ه ــه ای ــتند، از جمل هس
حســاب می آیــد. وی همچنیــن بــه لــزوم 
توجــه بــه هنرمنــدان صنایــع دســتی کــه 
ــه  ــون زمین ــد و تاکن ــزل کار می کنن در من
نمایشــگاهی  عرصه هــای  در   حضــور 
ــد  را نداشــته اند، اشــاره کــرد و افــزود: بای
ــد  ــر بای ــن ام ــرای ای ــه ب توجــه داشــت ک
محل هایــی در میادیــن اصلــی شــهر بــرای عرصــه محصــوالت 
وی  شــود.  تعبیــه  اصفهانــی  هنرمنــدان  دســتی  صنایــع 
همچنیــن از واگــذاری بخشــی از ارگ جهان نمــا بــرای عرضــه 

ــر داد. ــی خب ــدان اصفهان ــع دســتی هنرمن محصــوالت صنای

شهردار اصفهان خبر داد:
واگذاری بخشی از ارگ جهان نما به عرضه صنایع دستی

نماینــده شــهرداران کشــور از بارگیــری 10 واگــن بــه 
مقصــد ســازمان های قطــار شــهری کانشــهرهای تبریــز 

ــر داد.  ــان خب و اصفه
ــب  ــان مطل ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــی در جم ــادق نجف ص
خریــداری  واگــن   315 مجمــوع  از  افــزود:  فــوق 

تبریــز بــرای ســه کانشــهر   شــده 
بــه  واگــن   100 شــیراز،  و  اصفهــان 
ــا  ــی آن ه ــده و مابق ــورت تکمیل ش ص
ــاژ نشــده وارد کشــور  ــه صــورت مونت ب
ــاژ آن  ــل مونت ــز مراح ــده و در تبری ش

ــت.  ــد گرف ــام خواه انج
 100 مجمــوع  در  داد:  ادامــه  وی 
ــورت  ــه ص ــد ب ــن می بای ــتگاه واگ دس
ســاخت خارجــی وارد کشــور شــود کــه 

تاکنــون 85 دســتگاه واگــن آن وارد کشــور شــده و بــه 
ــیراز  ــان و ش ــز اصفه ــهری تبری ــار ش ــازمان های قط س

ــت.  ــده اس ــل داده ش تحوی
ســازمان  شــورای  در  کشــور  شــهرداران  نماینــده 

ــی  ــا، شــمار واگن هــای تحویل شــهرداری ها و دهیاری ه
اصفهــان  تبریــز،  شــهری  قطــار  ســازمان های   بــه 
و شــیراز را بــا احتســاب رام هــای 18 و 19 بــه ترتیــب 40 
دســتگاه، 30 دســتگاه و 25 دســتگاه واگــن اعــام کــرد. 
نجفــی بــا اشــاره بــه اینکــه رام پنجــم در حــال صــدور 
ــم  ــای شش ــت: رام ه ــت، گف PIC اس
ــدازی  ــت و راه ان ــال تس ــم در ح و هفت
اســت و رام هشــتم قطــار شــهری 
ــن در  ــتگاه واگ ــکل از 5 دس ــه متش ک
حــال حمــل بــه ســایت تبریــز اســت، 
بــه زودی وارد ایــن شــهر می شــود. 
ــتگاه  ــاخت 20 دس ــن از س وی همچنی
ــا پایــان تیرمــاه  واگــن خبــر داد کــه ت
ســال جــاری بــه تبریــز خواهــد رســید. 
مونتــاژ  مرکــز  راه انــدازی  بــا  کــرد:  اظهــار  نجفــی 
ــان  ــهر اصفه ــه کانش ــای س ــز، واگن ه ــن در تبری واگ
ــهر  ــن کانش ــاژ و ای ــهر مونت ــن ش ــز در ای ــیراز و تبری  ش

از تولیدکنندگان واگن در کشور و منطقه خواهد شد.

بم لرزید
ــواج  ــاس ام ــم ریشــتر )مقی ــه ده ــی ســه و ن ــه بزرگ ــه ای ب زلزل
درونــی زمیــن( بامــداد روز )جمعــه 21 خردادمــاه( شهرســتان بــم 
 را لرزانــد. بــه گــزارش ربیــع بــه نقــل از مرکــز لرزه نــگاری کشــوری

ــه و در عمــق 9  ــه و 24 ثانی ــرزه ســاعت 1 و 40 دقیق ــن زمین ل ای
ــرض  ــی 58.33 و ع ــول جغرافیای ــن رخ داد. ط ــری زمی کیلومت
ــرزه اســت.  ــن زمین ل ــر مشــخصات ای ــی 29.04 از دیگ جغرافیای
گفتــه شــده ایــن زلزلــه خســارت جانــی در پــی نداشــته اســت.

 اقتصاد مقاومتی 
محدود به برنامه ای خاص نیست

ــال  ــتان چهارمح ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ریی
و بختیــاری گفــت: اقتصــاد مقاومتــی، منحصــر بــه یــک مــکان، 
یــک زمــان یــا محــدود بــه برنامــه ای خــاص نیســت. حبیــب  هللا 
وفایــی ضمــن تاکیــد بــر تقویــت ارزش هــای معنــوی اظهــار کــرد: 
در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
 بــه »اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل« نامگــذاری شــده اســت

ــیار  ــازمانی بس ــای س ــرای فعالیت ه ــای اج ــه روش ه ــه ب توج
ــتم های  ــا در سیس ــا و فعالیت ه ــزود: کاره ــت. وی اف ــم اس مه
ــل اجــرا هســتند. وفایــی  ــا روش هــای مختلفــی قاب ســازمانی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــری عقای ــه تصمیم گی ــه ب ــرد: توج ــد ک تاکی
ــای  ــا و پروژه ه ــه فعالیت ه ــدود ب ــط مح ــت های کان فق سیاس
عظیــم ملــی نیســت؛ بلکــه انتخــاب بهتریــن روش انجــام کار باید 
ــرد. وی خاطرنشــان  ــرار گی ــام کارهــای ســازمانی ق ســرلوحه تم
کــرد: اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــادی نیســت کــه منحصــر بــه یــک 
مــکان، یــک زمــان یــا محــدود بــه برنامــه ای خــاص باشــد؛ بلکــه 

ــرد. ــی را دربرمی گی ــای زندگ ــام جنبه ه ــاد تم ــن اقتص ای

رونق صنعت گردشگری یزد
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــگری  ــه گردش ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــام ک ــزد اع ــتان ی اس
محورتوســعه اســتان یــزد مطــرح شــده، بایــد زیرســاخت های 
ــه  ــد ک ــی باش ــوی انتظارات ــل، جوابگ ــل و نق ــه حم الزم از جمل
توســط مســئوالن در مــردم ایجــاد شــده اســت. »محمدمهــدی 
رونــق  و  گردشــگران  افزایــش  کــرد:  عنــوان  شــرافت« 
گردشــگری، یکــی از اهــداف ایــن اداره کل محســوب می شــود 
ــواردی اســت کــه  ــراری و افزایــش پروازهــا یکــی از م ــه برق ک
می توانــد اســتان را در رســیدن بــه ایــن اهــداف یــاری کنــد. وی 
افــزود: در راســتای تقاضــای مردمــی و همچنیــن امکان توســعه 
زیرســاخت گردشــگری و کمــک بــه زمینه ســازی حضــور موثــر 
ــتمر  ــای مس ــا پیگیری ه ــت، ب ــن صنع ــق ای ــگران و رون گردش
 خــط پــروازی مســیر شــیراز ـ یــزد ـ شــیراز برنامه ریــزی 
کل  اداره  کــرد:  خاطرنشــان  شــرافت  می شــود.  اجــرا  و 
اســتان  و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
تورهــای گردشــگری  برنامه ریــزی  بــا  دارد  نظــر  در  یــزد 
اســتان  و گردشــگری  دفاتــر خدمــات مســافرتی  توســط 
هواپیمــا  صندلــی  خالــی  ظرفیــت  از  اســتقبال   زمینــه 

و همچنین امکان تثبیت پروازهای مذکور را فراهم کند.

اخبار کوتاه 

 اجرای طرح اصالح و توسعه 
خطوط پردازش زباله در اصفهان

اصفهــان  آلــی شــهرداری  تولیــد کــود  کارخانــه   مدیــر 
از اجــرای طــرح اصــاح و توســعه خطــوط پــردازش پســماند 
ــردن  ــر ک ــاده و راحت ت ــور س ــه منظ ــه ب ــن کارخان ــر در ای ت
ــره وری  ــش به ــن افزای ــانی و همچنی ــروی انس ــرای نی کار ب
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــمی ب ــر داد. قاس ــه خب ــن کارخان در ای
ــردازش مــواد ــر روی 4 خــط پ ــا دی مــاه امســال ب  طــرح ت
ــای  ــول نواره ــرح، ط ــن ط ــزود: در ای ــود، اف ــی می ش اجرای
ــا  ــماندها از روی نواره ــور پس ــرعت عب ــش و س ــه افزای نقال
جهــت جداســازی بهتــر، کاهــش پیــدا می کنــد. وی گفــت: 
هــر چقــدر جداســازی مــواد در شــرایط بهتــری انجــام شــود 
بهــره وری کار افزایــش پیــدا می کنــد. مدیــر کارخانــه تولیــد 
ــا اجــرای  کــود آلــی شــهرداری اصفهــان افــزود: همزمــان ب
طــرح اصــاح و پــردازش خطــوط پســماندها، طــرح تصفیــه 
پســاب انســانی و صنعتــی ایــن کارخانــه در راســتای اجــرای 
قاســمی  می شــود.  اجــرا  زیســت محیطی  طرح هــای 
میــزان تولیــد پســاب انســانی را حــدود 10 متــر مکعــب در 
روز و پســاب صنعتــی ایــن کارخانــه را حــدود 15 تــا 20 متــر 
ــن طــرح  ــا اجــرای ای مکعــب در روز اعــام کــرد و گفــت: ب
ــبز  ــای س ــاری فض ــرای آبی ــده ب ــه ش ــوان از آب تصفی می ت

اســتفاده کــرد.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان:

فضایی برای نگهداری ۹ هزار بیمار 
مزمن اعصاب و روان نداریم

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــر کل بهزیســتی اســتان اصفه مدی
در اســتان اصفهــان بــا کمبــود فضــا بــرای نگهــداری 9 هــزار 
بیمــار مزمــن اعصــاب و روان روبــه رو هســتیم، گفــت: ایــن 

ــژه مســئوالن و خیــران اســت.  ــد توجــه وی امــر نیازمن
ــتی  ــازمان بهزیس ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید صادق س
ــان  ــه مددجوی ــات ب ــه خدم ــاره ارای ــان درب ــتان اصفه در اس
ــز  ــن رو مراک ــت: از ای ــار داش ــدارد، اظه ــی ن ــکل خاص مش
ــرای  ــدی ب ــت 15 درص ــی ظرفی ــع بحران ــتی در مواق بهزیس
پذیــرش مددجویــان دارنــد. وی تنهــا مشــکل ســازمان 
بهزیســتی در اســتان اصفهــان را نگهــداری بیمــاران اعصــاب 
ــته  ــه داش ــد توج ــت: بای ــراز داش ــرد و اب ــوان ک و روان عن
باشــیم کــه بــا توجــه بــه افزایــش مشــکات و چالش هــای 
اجتماعــی در حــوزه ســامت روان افــراد جامعــه دچــار 
ــاب و  ــاران اعص ــداد بیم ــن رو تع ــده ایم و از ای ــکل ش مش
روان نیــز در اســتان اصفهــان در حــال افزایــش اســت. مدیــر 
کل بهزیســتی اســتان اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرای 9  ــداری ب ــای نگه ــود فض ــا کمب ــان ب ــتان اصفه در اس
ــراز  ــه رو هســتیم، اب هــزار بیمــار مزمــن اعصــاب و روان روب
ــه  ــار رو ب ــن آم ــه ای ــد توجــه داشــته باشــیم ک داشــت: بای
ــران  ــژه خی ــئوالن و به وی ــن رو مس ــت و از ای ــش اس افزای

ــه توجــه بیشــتری داشــته باشــند. ــن زمین ــد در ای بای

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : هادی کثیری دولت آبادی دادخواستی به طرفیت خواندگان : آقایان رضا محقق و 
محمد شریفی و سید حسن حسینی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر برخوار 
)101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9509983751800083 
- 950359  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/02 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/306/م الف به تاریخ 95/03/19
دادنامه

دوم  : شعبه  رسیدگی  مرجع    1  -95/02/11 دادنامه:  101 شماره  : 94/95 ش  پرونده  کاسه 
شورای حل اختاف برخوار  خواهان :مهدی عطایی  به نشانی دولت آباد خ امامزاده محمود بن 

بست صداقت
خوانده: اکبر زاری به نشانی مجهول المکان

خواسته: گردشکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام  و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
نماید                                                                                                                                              می 
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای مهدی عطایی به طرفیت خوانده آقای 
اکبر زاری به خواسته الزام به فک پاک دو دستگاه موتور سیکلت به شماره های 28876-625 
و 625-38663 نظر به مفاد ادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق بیعنامه عادی که دو دستگاه 
موتور سیکلت به خوانده فروخته شدع و اینکه هنوز پاکهای موتور سیکلت ها به نام خواهان می 
باشد لذادعوی خوهان را وارد و ثابت تشخیص به ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت  خوانده  به فک پاک  های فوق در سیستم پلیس راهور صادر و اعام دارد  رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی می باشد.
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/307/م الف به تاریخ  95/03/19
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

سلیمانی  مژگان  طرفیت  به  مطالبه   خواسته  به  دادخواستی  اژیه  عشری  اثنی  محمود  آقای 
سودانی به این شورا تسلیم که به کاسه 95/94 ثبت و برای روز 95/05/03 و ساعت 05:00 عصر 
وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور 
دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی 

به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/300/م الف به تاریخ 95/03/03
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای محمود اثنی عشری اژیه دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت محمد عمادی به این 
شورا تسلیم که به کاسه 95/95 ثبت و برای روز 95/05/03 و ساعت 05:15 عصر وقت رسیدگی 
تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 
مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ 
شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط 

یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/301/م الف به تاریخ 95/03/03

برگ اخطاریه
نام نام خوانوادگی : محمد رضا فنایی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه 6 
شورای حل اختاف  واقع در خورزوق وقت حضور 95/05/17 ساعت 5 عصر علت حضور : دعوی 
آقای سعید بختیاری به طرفیت شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.دفترشعبه ششم 

مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/305/م الف به تاریخ 95/03/18

آگهی حصر وراثت
خانم معصومه رفیعی دارای شناسنامه شماره 10038 به شرح دادخواست به کاسه 153/95 ش 
ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه کثیری دولت آبادی بشناسنامه 179 در تاریخ 1390/04/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-زهرا ش.ش 970 )2( بتول ش.ش 
81 )3( زهره  ش.ش 2 )4( اقدس ش.ش 9 )5( معصومه ش.ش 10038  همگی رفیعی 
دولت آبادی فرزند نقی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/309/م الف به تاریخ 95/03/20
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع 

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

متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139460302018006931 کاسه پرونده 1391114402018002700 آقای محمد نیک 
نداف فرزند اکبر بشماره شناسنامه 570 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب سوله 
کارگاهی به مساحت 225.50 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای عباسعلی جنتیان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/06

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/303/الف/م به تاریخ 95/03/18
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 112فرعی از 39 اصلی واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام نعمت ا...دهقانی ارزنانی  فرزند حسن   در جریان 
ثبت است و رای شماره 139460302027027872 مورخ 94/11/20 از طرف هیات حل اختاف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در 
ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/4/20 روزیکشنبه   

به کلیه مالکین و  این آگهی  لذا بموجب  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه 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 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد. 
اسناد و اماک منطقه  الف هادیزاده رییس ثبت  انتشار: 95/3/22 شماره :7759/ م  تاریخ 

شرق اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای علی نقی محلوجی فرزند عباسعلی  مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ پاک 15190/8319 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پاک مزبور در صفحه 
179 دفتر 536 اماک که به صفحه 107 دفتر 88 خروجی ذیل ثبت 96000 بنام نامبرده ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده است  و بموجب سند انتقال شماره 146818- 76/10/14 دفتر خانه 
2 اصفهان و سند انتقال 144467-79/6/4 دفتر خانه 7 اصفهان تمامت دو دانگ مشاع از 
مالکیت نامبرده به غیر امتقال شده است  بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند 
المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 

اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 8000/ م الف حسین هادیزاده 

رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم زهره حاجی علی زاده  فرزند رضا مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ پاک 15190/8319 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت پاک مزبور در صفحه 450 دفتر 330 اماک که به 
صفحه 104 دفتر 88 خروجی ذیل ثبت 41212بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
است  و بموجب سند انتقال شماره 118213-60/06/30 دفتر خانه 2 اصفهان بنامبرده انتقال 
داده شده است بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره 
یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 

کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 7999/ م الف حسین هادیزاده 

رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان
) آگهی مزایده(

شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کاسه 940763ش 9 
در روز دو شنبه در 1395/04/21 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 030- ط همکف 
دادگستری نیکبخت( – جهت فروش پاک ثبتی 9/354 بخش 14 ملکی فخری طهمورث 
فرزند غامرضا )بعنوان وثیقه گذار( در راستای ماده 230 ق . آ. د. ک به شرح کارشناسی ذیل بر 
گزار نماید لذا از طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ذیل از ملک بازدید نمایند تا با 
تودیع نقدی ده در صد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
؛ برنده مزایده است ملک در تصرف وثیقه گذار می باشد هزینه های اجرایی بر عهده خریدار است. 

شاکی آقای ایمان بیژنی است.

اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس
مکان مورد نظر واحد مسکونی به آدرس اصفهان ؛ خیابان آتشگاه؛ ایستگاه خیام ؛ بن بست 
بدلیل  ثبتی  با مشخصات  ملکی  دو جلد سند  دارای  فرعی 22؛ پاک 492  ؛  میرزائی  شهید 
شرح به  پرونده  در  ملکی   اسناد  اساس کپی  بر  ملکی  های  سند  اصل  به  دسترسی   عدم 

ذیل :
شماره ردیف 1   شماره ملک 9/354    شماره چاپ سند 49912   شماره ثبت  29102  صفحه   
228 دفتر 268  بخش ثبتی 14  نام مالک فخری طهمورث     سهم مالکیت چهار دانگ مشاع

شماره ردیف 2   شماره ملک 9/354    شماره چاپ سند 49913   شماره ثبت  29102  صفحه   
226 دفتر 267  بخش ثبتی 14  نام مالک اقدس ترابی     سهم مالکیت   دو دانگ مشاع                 
 و با جمع سهام دو سند کا برابر ششدانگ شامل یکواحد مسکونی یک طبقه قدیمی و بازسازی 
باربر؛ سقف تیر آهن و آجر دارای اطاق خواب و سالن پذیرایی کفپوش اطاقها  با دیوار  شده 
با کفپوش سرامیک  آشپزخانه  دارای  نقاشی  رنگ  و  دیوارها و سقف گچ  ؛  موزائیک  و سالن 
قدیمی 20*20 سانتیمتر و بدنه کاشی 15*15 سانتیمتربا کابینت فلزی زمینیو دیواری ؛ دارای 
با کاشی  بدنه  و  با کفپوش سرامیک قدیمی قدیمی  20*10 سانتیمتر  بهداشتی  سرویسهای 
15*15 سانتیمتر درب ورودی  ساختمان و درب پنجره های مشرف به حیاط فلزی آهنی و 
دربهای داخلی همگی با چهار چوب فلزی و لنگه دربهای چوبی دارای ایوان مشرف به حیاط 
نمای جنوبی  و  بن بست(  به  بنا )مشرف  نمائی شمالی  آجدار؛  موزاییک  با  ؛ کفپوش حیاط 
ساختمان و حیاط همگی با آجر 4 سانتیمتری ؛ دارای یکباب اطاق در طبقه فوقانی و یک انباری 
در ضلع جنوب غربی در زیر زمین با مساحت کل زیر بنای حدود 150 مربع دارای استراکات آب و 

فاضاب ؛ گاز؛ برق بوده سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی. 
و  بنا  قدمت  ؛  مصالح مصرفی  نوع  ؛  عرصه  ابعاد  ؛  محل  موقعیت  به  توجه  با   : ملک  ارزش 
کیفیت بازسازی ؛ و مساحت عرصه ارزش کل ملک )ارزش ششدانگ ( اساس ارزش عرصه 
؛ بنا اشتراکات و غیره برابر و با توجه به میزان مساحت فعلی حدود 180 متر مربع ) بر اساس 
ابعاد اربعه ذکر شده در اسناد مالکیت( برابر 2500000000 دو میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل 
دویست و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و تقدیم می گردد. شماره : 7979/ م الف مدیر شعبه نهم 

اجرای احکام کیفری اصفهان 
مزایده

شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده کاسه 6639/94 ش 
ج ر اول که آقای محمد تقی فیاض با وکالت محمد معتمدی محمد آبادی و محبوبه شریفی به 
آدرس اصفهان – خیابان وحید – نبش خ دقیقی – س جام جم بوسلیانی پاک 7 درب سبزرنگ 
منزل خودسیانی  بابت محکوم به و هزینه های اجرای به مبلغ 42/717/145 ریال اموال توقیفی 
به شرح اتومبیل وانت نیسان تیپ 2400 دارای دو محور چهار چرخ چهار سلند و بنزین سوز دارای 
z24-230565شاسی شماره    z0 موتور شماره  یخچال  دارای  د 56  انتظامی 614/53  پاک 
pl 140024761 فاقد پاک شناسائی اطاق مدل 1384 و یخچال ماموت 2- بعلت فقر دسترسی 
به اسناد مالکیت بررسی اسناد به لحاظ تسلسل و دیگر موارد مقدور شده 3- اتومبیل در تاریخ 
94/6/22 به پارکینگ منتقل و توقیف شده است و دارای پاک قدیمی 595ب 86 ارومیه بوده 
است 4- وضعیت کابین اطاق فاقد پاک و یخچال متوسط الستیکهای جلو با حدود 20 در صد 
آج و عقب حدود 70 در صد دارای آج – هردو لنگ شاسی  تکه دوزی شده برنبال شکستن 
اتومبیل اطاعی  در دست  هر دو لنگه شاسی از حدود و سط 5- از وضعیت شخصی ثالث 
ثبت 6- اتومبیل باتوجه به دستور العمل های شماره گذاری راهنمایی و رانندگی ناجا نمی تواند 
سرویس بگیرد تعویض پاک تعویض موتور یا هر دو به دیگری که توسط کارشناس اعام گردیده 
است. با توجه به مواد معروض این اتو مبیل بایستی الزاما در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل 
با اتومبیل دیگری جایگزین شود. و با توجه به موارد معروض ارزش حال حاضر وانت نیسان تو 
قیف شده و در نظر گرفتن جمیع جهات حاکم مبلغ پنجاه هشت میلیون ریال معادل پنج میلیون 
و هشتصد هزار تومان بر آورد و اعام می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته 
است . در نظر دارد جلسه ی مزایده ای در مورخ 95/4/20 در ساعت 12تا 11 صبح در محل اجرای 
احکام واقع در خ شیخ صدوق شمالی – چهار راه و کاء برگزار گردد طالبین شرکت در مزایده 
می توانند واریز ده در صد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن 
 فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده  خواهد

  بود / شماره : 7953/ م الف مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک ) نوبت صبح ( شهرستان 
اصفهان

حتما بخوانید!
بم لرزید
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در شهر

نماینده شهرداران کشور خبر داد:
بارگیری 10 واگن به مقصد سازمان قطار شهری اصفهان
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حتما بخوانید!
درگیری و استفاده از گاز اشک آور ...

ــه موفــق ســریال شــهرزاد در     بعــد از تجرب
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

ــه  ــت ب ــال نوب ــی، ح ــش خانگ ــبکه نمای ش
ســریالی جدیــد رســیده تــا بــا ژانــر معمایــی مخاطبــان را بــاز 
هــم پــای فیلم هــای شــبکه نمایــش خانگــی بنشــاند. 
آســپرین بــه بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی فرهــاد نجفــی قــرار 
اســت درمــان نبــود شــهرزاد باشــد. ایــن ســریال بــا لیســتی 
بلندبــاال از بازیگــران سرشــناس، قــرار اســت از 24 خردادماه در 

سراسر کشور توزیع شود. 
ــن مراحــل  ــا آخری ــن روزه ــی »آســپرین«، ای ســریال معمای
تصویربــرداری و فنــی خــود را ســپری می کنــد. رامیــن کوشــا 
نیــز موســیقی ایــن ســریال را در آمریــکا می ســازد. همچنیــن 
گــروه »کاکوبنــد« تیتــراژ ابتدایــی ســریال »آســپرین« را 

می ســازد.
ــه  ــته در مرحل ــال گذش ــتان س ــپرین« از زمس ــریال »آس  س
ــی روان شناســانه  ــرار داشــت و درام ــرداری ق ــد و تصویرب تولی
معمایــی و پرماجراســت. ایــن ســریال در 4 فصل 15 قســمتی 

طراحــی شــده اســت.
  خالصه داستان

ــم  ــای عل ــره از نخبه ه ــی 4 نف ــاره تیم ــریال درب ــوع س موض
روان شناســی اســت کــه مخفیانــه  پــروژه ای تحقیقاتــی بــه نــام 
ــاران  ــاره بیم ــروژه درب ــن پ ــد. ای ــری می کنن ــپرین را پیگی آس
ــزی  ــات چی ــج تحقیق ــا نتای ــت؛ ام ــی اس ــه فراموش ــا ب مبت

نیســت کــه آن هــا انتظــارش را داشــتند. 
ــه تنهایــی  ــام صبــوری ب ــه ن ســال ها بعــد یکــی از پزشــکان ب
ــا شکســت  ایــن پروســه تحقیقاتــی را ادامــه می دهــد؛ امــا ب
روبــه رو می شــود. همــه چیــز آشــفته می شــود؛ به ویــژه 
وقتــی نیمــا مــردی کــه در ایــن آزمایش هــا دچــار آســیب های 

ــد. ــی شــده، درصــدد کشــف گذشــته خــود برمی آی فراوان

  آیا آسپرین موفق خواهد بود
ســریال های معمایــی بــا ژانــر اکشــن بــه دلیــل نبــود بســیاری 
ــی از  ــته اند موفقیت ــون نتوانس ــران تاکن ــاخت ها در ای از زیرس
ــل موفــق  نظــر جــذب مخاطــب داشــته باشــند. یکــی از دالی
نشــدن این گونــه ســریال ها، ضعــف فیلمنامــه و داســتان 
اســت. در ســال های اخیــر ســریال های بســیاری در ایــن 
ژانــر ســاخته شــده  کــه هــر یــک ناموفق تــر از دیگــری گردونــه 
ــد. شــاید  ــذار کرده ان ــی واگ ــای آن ســوی آب ــه رقب ــت را ب رقاب
اگــر فیلمنامه نویســان فــارغ از اغراق هــای همیشــگی بــا 
دقــت و وســواس دســت بــه خلــق شــخصیت هایی بزننــد کــه 

تــا حــد ممکــن خاکســتری باشــند، بتواننــد موفقیت بیشــتری 
کســب کننــد؛ زیــرا یکــی از مشــکات اساســی این گونــه 
ــوده کــه  ســریال ها خط کشــی ســیاه و ســفید شــخصیت ها ب
باعــث دلزدگــی مخاطــب ایرانــی می شــود؛ آن هــم مخاطــب 
ایــن روزهــا کــه بــه راحتــی دسترســی کاملــی بــه برتریــن فیلم 
و ســریال های روز جهــان دارد و قطعــا راضــی کردنــش بــه ایــن 
راحتی هــا نخواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل ســریال آســپرین از 

همیــن ابتــدا کار ســختی را پیــش رو خواهــد داشــت.
  بازیگران

بازیگران فصل اول عبارتند از: 

ــرخ  ــادی، ف ــون ارش ــی، همای ــد صالح ــی، مجی ــرام نورای علی
ــادی ــیما خضرآب ــی، س ــاک یونس ــه، رون ــا بروف ــی، زیب  نعمت

ســیدمهرداد ضیایــی، علــی انصاریــان، مهــدی ماهانــی، مهــران 
نایــل، هــادی دیباجــی، بابــک نــوری، مهــدی علی پــور، پیــام 
ــی ــا پیکیون ــری، ایزاب ــا باق ــی، مهس ــا بادامچ ــا، رض  احمدنی

ــده، افشــین  ــی راد، ســلمان فرخن ــا قاســمی، رضــا اخاق ارمی
علــی  مهین دوســت،  وحیــد  رامتیــن کیان پــور،  نخعــی، 
ــادری  ــک ق ــری، باب ــن می ــاج، محس ــه نس ــدی، مهدی محم
محمدرضــا مقــدم، بهــروز زهره ونــد، امیــد صیــاح، رضــا 
ــچی ــه فرش ــام، اله ــاناز نیک ن ــان، س ــوژان قبادی ــج، ف  یارخل

اندیشــه میرســپاهی، مهــدی نوروزی، نســیم ملکــی، مهرنوش 
ــاران و ســحر قریشــی ــی گلبه ــد رســتمی، عل ــی، امی  عبدالعل

ســارا خویینی هــا..... و )بــا حضــور( هــادی کاظمــی، شــقایق 
فراهانــی.

ــه  ــی، موگ ــام طالب ــی، آرش ــا نجف ــال: نادی ــران خردس  بازیگ
ایمــان قره مادانــی، ماهــان باالجــاده.  تمدن نــژاد، 

بعضــی از عوامــل اصلــی پــروژه عبارتنــد از: سرپرســت نگارش: 
ــن زاده،  ــد حس ــه: وحی ــندگان فیلمنام ــی، نویس ــاد نجف فره
حمیــد ســلیمی، ســمیه تاجیــک، دســتیاران نویســنده: بهــاره 
 رامتیــن راد، شــایان شــهابی، مشــاور فیلمنامه: مریــم بهرامی راد

برنامه ریــز و دســتیار کارگــردان فــاز یــک: رضــا ســخایی 
ــی  پرویــن مقدمــی، سرپرســت گــروه برنامه ریــزی و کارگردان
ــاز اول:  ــردان: ف ــتیار دوم کارگ ــی، دس ــرداد یزدان ــاز دو: مه ف
ــینی ــیدمجتبی حس ــاز دوم: س ــدری، ف ــد حی ــد و حام  وحی

دســتیار برنامه ریــز: مهــدی صداقــت، منشــی صحنــه: پرســتو 
مدانلــو، عــکاس: ســهراب ولدبیگــی، دســتیار تهیه کننــده: علــی 
نجفــی، جانشــین تولیــد: حســن اعــراب، مدیــر تــدارکات: رضــا 

دهقــان و مشــاور رســانه ای: هــادی داداشــی.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از سریال »آسپرین«

آسپرین، درمان نبود شهرزاد

ســری ســوم مجموعــه مســتند »کدبانــو« ویــژه رمضــان 
مهمــان مــادران شــهدای مدافــع حــرم اســت تــا آن  هــا غــذای 
محبــوب فرزنــدان شهیدشــان را بپزنــد. هاشــم تفکــری بافقی 
تهیه کننــده مجموعــه مســتند »کدبانــو« کــه از 1۸ خــرداد روی 
ــن  ــد ای ــری جدی ــاره س ــت، درب ــه اس ــق رفت ــبکه اف ــن ش آنت

اثــر گفــت: در فصــل ســوم ایــن مجموعــه 
شــهدای  خانــواده  بــه  داریــم  نگاهــی 
ــرای ایــن ورود  مدافــع حــرم و بهانه مــان ب
پختــن غــذای مــورد عاقــه شــهید توســط 
ــن  ــار ای ــا ســاعاتی را در کن ــادر اســت. م م
ــدر  ــه پ ــزان می نشــینیم و لحظــه ای ک عزی
بــرای خریــد بیــرون مــی رود، مــادر از 
خاطــرات و ویژگی هــای شــهید برایمــان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــده ب ــن تهیه کنن ــد. ای می گوی

ــان  ــه پای ــرب ب ــل از اذان مغ ــه قب ــان پخــش برنام ــه زم اینک
ــزد  ــی می پ می رســد، افــزود: مــادر شــهید مدافــع حــرم غذای
ــفره  ــرای س ــته و آن را ب ــت داش ــرش دوس ــه پس ــه همیش ک
ــی  ــفره یک ــان س ــب مهم ــر ش ــا ه ــد. م ــاده می کن ــار آم افط

ــدادی از  ــه تع ــه البت ــدر هســتیم ک ــای گرانق ــن خانواده ه از ای
ــد  ــد دی ــازان هســتند و در برنامــه خواهی ــواده جانب آن هــا خان
کــه حکایت هــای جالبــی دارنــد. وی ادامــه داد: ایــن جانبــازان 
ــه افتخــار جانبــازی  کســانی بودنــد کــه بعــد از نایــل شــدن ب
دیگــر  از  خواســتگاری کرده انــد.  ایشــان  از  همسرانشــان 
برنامــه خانواده هــای  ایــن  ســوژه های 
حــرم  مدافــع  افغانســتانی  شــهدای 
ــه  ــن برنام ــمت از ای ــه 1۰ قس ــتند ک هس
ــه آن هــا اختصــاص پیــدا کــرده اســت.  ب
دیــدن ایــن خانواده هــا و شرایطشــان 
زمــان تولیــد در مــا حــس و حــال عجیبی 
ایجــاد کــرد کــه فکــر می کنــم بــه بیننــده 
ــد  ــاره رون ــی درب ــل شــود. بافق هــم منتق
تولیــد ایــن مجموعــه بیــان کــرد: اگرچــه 
ــارک  ــاه مب ــب های م ــب ش ــه تناس ــا ب ــن خانواده ه ــداد ای تع
رمضــان کــم نبــود، امــا توانســتیم در 4۰ روز کل مجموعــه را بــه 
تولیــد برســانیم. مجموعــه »کدبانــو« هر شــب ســاعت 2۰ روی 

ــع ــق مــی رود. ربی ــن شــبکه اف آنت

با حضور در برنامه »کدبانو«
مادران شهدای حرم، غذای محبوب فرزندانشان را می پزند

در مراســم اکــران افتتاحیــه فیلــم ســینمایی »ایســتاده در 
ــان بیــان شــد کــه مقــام  ــار« ســاخته محمدحســین مهدوی غب
معظــم رهبــری ایــن اثــر را دیده انــد و آن را فیلمــی فاخــر 
دانســته اند. اولیــن نمایــش فیلــم ســینمایی »ایســتاده در 
ــواده احمــد متوســلیان و  ــم، خان ــا حضــور عوامــل فیل ــار« ب غب

جمعــی از خانواده هــای شــهدای هشــت 
ســال دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم، 
ــینمایی  ــس س ــرداد در پردی ــامگاه 2۰ خ ش

ــد.  ــزار ش ــورش برگ ک
از  جمعــی  اثــر  ایــن  اکــران  از  پــس 
هنرمنــدان و هم ســنگران احمــد متوســلیان 
ــه  ــد ک ــخنرانی پرداختن ــر و س ــه اظهارنظ ب
ــه  ــان خطــاب ب ــک حمیدی ــن باب ــن بی در ای
مهمانــان گفــت: یکــی از شــب کاری هایی کــه 

بــرای فیلــم »بادیــگارد« داشــتیم، در اتوبــان باکــری روی زمیــن 
ــی از  ــا گفتــم چــه زمان ــه ابراهیــم حاتمی کی ــودم و ب نشســته ب

احمــد متوســلیان فیلــم می ســازید؟
وی افــزود: مــن قبــل از اینکــه فیلــم را ببینــم بــا دیــدن 

ــد  ــه بی ســیم در دســتان حــاج احم ــه لحظــه ای ک ــا ب عکس ه
اســت، حســادت کــردم. کاش بــه جــای فیلم هایــی کــه تاکنــون 
دو تــا ســه تــای آن هــا ســاخته شــده، »ایســتاده در غبــار 2 و ۳« 
داشــته باشــیم. احمــد متوســلیان یــک شــخصیت جــدی بــود 
کــه اگــر خشــونت می کــرد؛ بــه ایــن خاطــر بــود کــه می دانســت 
ــا اشــاره  ــان ب ــگ جــدی اســت. حمیدی جن
مهدویــان  محمدحســین   بــه کارگردانــی 
در فیلــم »ایســتاده در غبــار« بیــان کــرد: من 
ــا کتــاب »مســیح کردســتان« کــه جمــال  ب
ــود، عاشــق شــهید  ــن داده ب ــه م شــورجه ب
ــش  ــود نقش ــرار ب ــه ق ــدم ک ــردی ش  بروج
را بــازی کنــم و بعــد از فیلم »مزرعــه پدری« 
کــه رســول ماقلی پــور ســاخته بــود بیشــتر 
شــیفته زندگــی ایــن شــهدا شــدم. این هــا 
را گفتــم کــه بگویــم ایــن فیلــم، چکیــده رویاهــای مــن اســت. 
اگــر محمدحســین مهدویــان همیــن مســیر را ادامــه دهــد، از او 
ــاور کنیــد  ــه عنــوان هنــرور بپذیــرد و ب می خواهــم کــه مــن را ب

کــه ایــن حــرف شــعار نیســت. مهــر

درگیری و استفاده از گاز اشک آور 
در »خندوانه« صحت دارد

 عضــو گــروه برنامــه »خندوانــه« گفــت: خبــری کــه 
در فضــای مجــازی مبنــی بــر اختــاف دو شــرکت 
آور  اشــک  گاز  از  اســتفاده  و  برنامــه  در  کننــده 

ــت دارد. ــده صح ــر ش منتش
وی ادامــه داد: شــب گذشــته هنــگام ضبــط برنامــه 
دو نفــر از شــرکت کننــدگان حاضــر در اســتدیو 
ــا هــم درگیــر شــدند و یکــی  برنامــه »خندوانــه« ب
از آنهــا بــه اســتفاده از گاز اشــک آور متوســل شــد.
وی تصــرح کــرد: فــردی کــه از گاز اشــک آور 
ــی دســتگیر  ــروی انتظام ــرد توســط نی اســتفاده ک
شــده و در حــال حاضــر تکلیــف وی مشــخص 

ــم. ــا نداری ــری از آنه ــم خب ــا ه ــت و م نیس
وی خاطرنشــان کــرد: فقــط از مــردم مــی خواهــم 
بــه ایــن خبــر دامــن نزننــد چــرا کــه بعــد از ضبــط 
صــد هــا قســمت از »خندوانــه« ایــن اولیــن بــاری 
اســت کــه چنیــن اتفاقــی در اســتدیو برنامــه مــی 
افتــد و چنیــن اتفاقــی بــی ســابقه بــوده و در 
ضمــن هیــچ ربطــی بــه گــروه »خندوانــه« و عوامــل 
مــا نداشــته و کامــا شــخصی بــوده اســت. /میــزان

 برگزاری نشست هم اندیشی 
اجرای طرح میز کتاب در مساجد

اجــرای  هم اندیشــی  نشســت  کیمیای وطن   
طــرح میــز کتــاب، یکــی از طرح هــای ارســالی بــه 
دبیرخانــه پایتخــت کتــاب ایــران در مســاجد، ویــژه 
ایــام مبــارک مــاه رمضــان برگــزار شــد. بــه گــزارش 
ــی اداره  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط کیمی
کاشــان  اســامی  ارشــاد  و   فرهنــگ 
ــات  ــالن جلس ــه در س ــت ک ــن نشس ــدای ای در ابت
شــد،  برگــزار  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره 
ــگ و  ــس اداره فرهن ــدم، ریی ــی جوادی مق مصطف
بــه  تبریــک  ضمــن  اســامی کاشــان،  ارشــاد 
مناســبت فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان بــا اشــاره 
ــه  ــرح ب ــته ۳6 ط ــال گذش ــان س ــه کاش ــه اینک ب
ــرد و  ــال ک ــران ارس ــاب ای ــت کت ــه پایتخ دبیرخان
ــران در  ــاب ای ــت کت ــزد پایتخ ــهر نام ــزو 15 ش ج
ســال 94 اســت، اظهــار امیــدواری کــرد: بــا اجرایــی 
شــدن طرح هایــی کــه ســال گذشــته ارایــه شــده و 
ارایــه طرح هــای جدیــد امســال بتوانیــم کاشــان را 
بــه عنــوان پایتخــت کتــاب ایــران در ســال 95 

معرفی کنیم.

اخبار کوتاه 

 فضیلت روزه و برکات 
ماه مبارک رمضان

 در روایتــی از پیامبــر اکــرم »صلــی هللا علیــه و آلــه 
ِفــی  لَِربِّکــْم  »ِإنَّ  اســت کــه:  شــده  وارد  ســلم«  و 
َلَهــا«؛ خداونــد  َفَتَعرَُّضــوا  َأالَ  َنَفَحــاٍت  َأیــاِم َدْهرِکــْم 
ــت،  ــر روای ــه تعبی ــی را ـ و ب ــی فرصت های ــال گاه متع
ــه  ــد ک ــرار می ده ــان ق ــی انس ــیم هایی را ـ در زندگ نس
ــرار  ــیم ها ق ــن نس ــرض ای ــود را در مع ــد خ ــان بای انس
ــل  ــانی قاب ــه آس ــه ب ــد ک ــارتی می بین ــد؛ و اال خس ده
جبــران نیســت. یکــی از ایــن فرصت هــای مبــارک، روزهــا 
ــن فرصــت  ــارک رمضــان اســت. ای ــاه مب و شــب های م
بــه انــدازه ای مقــدس و بــا برکــت اســت کــه پیامبــر اکرم 
ــد:  ــاره آن فرمودن ــلم« درب ــه و س ــه و آل ــی هللا علی »صل
مــردم، مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه شــما 
ــن  ــزد خــدا، بهتری ــه ن ــرده اســت؛ ،ماهــی اســت ک رو ک
ــا و شــب هایش  ــن روزه ــش بهتری ــاه اســت و روزهای م
بهتریــن شــب ها و ســاعاتش بهتریــن ســاعات. آن 
ماهــی اســت کــه در آن دعــوت شــدید بــه میهمانــی خــدا 
ــما در آن  ــای ش ــد در آن. نفس ه ــت خدایی ــل کرام و اه
ــان  ــادت. کردارت تســبیح اســت و خــواب شــما در آن عب
در آن پذیرفتــه و دعایتــان مســتجاب. از خــدا بخواهیــد 
ــرای  ــما را ب ــه ش ــاک ک ــای پ ــت و دل ه ــات درس ــا نی ب
روزه در آن و خوانــدن قــرآن موفــق دارد. بدبخــت آنکــه از 
آمــرزش خــدا در ایــن مــاه محــروم شــود. بــه گرســنگی 
و تشــنگی خــود در آن، گرســنگی و تشــنگی روز قیامــت 
را یــاد کنیــد و بــر فقــرا و مســاکین خــود صدقــه دهیــد 
و بــزرگان خــود را احتــرام کنیــد و خــردان را ترحــم کنیــد 
ــه  ــد و از آنچ ــه داری ــا نگ ــد و زبان ه ــم کنی ــه رح و صله
خــدا دیدنــش را حــال نکــرده، چشــم بپوشــید و از آنچــه  
شــنیدنش را حــال نکــرده، گــوش ببندیــد و بــر یتیمــان 
مــردم مهــر ورزیــد تــا بــر یتیمــان شــما مهــر ورزنــد و بــه 
خــدا از گناهــان خــود توبــه کنیــد و در وقــت نمــاز دســت 
بــه دعــا برداریــد کــه بهتریــن ساعت هاســت. خــدا در آن 
ــا  ــه مناجــات آن ه ــدگان خــود دارد، ب ــه بن نظــر لطــف ب
پاســخ دهــد و فریــاد آن هــا را لبیــک گویــد و درخواســت 
 آن هــا را بدهــد و دعــای آن هــا را مســتجاب کنــد. 
روزه کتــاب  از  )برگرفتــه  للصــدوق، ص 9۳   االمالــی 

سلوک پرهیزکاران آیت هللا العظمی مظاهری(

ماه رمضان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  فتاحی   محسن  خواهان   941۳۳1 کاسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه به طرفیت قاسم مایی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... 
بودن  المکان  به مجهول  با توجه  95/5/1۰ساعت 12/۳۰ تعیین گردیده است.  مورخ 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
ابتدای  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  جراید منتشر 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 79۳7/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۳مجتمع شماره 2 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نیا    طباطبایی  رضا   – رضایی  جواد  257/95خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:استرداد – ورود ثالث به طرفیت حسن معینی  تقدیم نموده است 
. وقت رسیدگی برای روز........  مورخه 95/5/17 ساعت 4/۳۰ عصر  تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه 
روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی ۸165756441 
شورای حل اختاف اصفهان – شعبه .....  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 
اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 79۳5/م الف مدیر دفتر شعبه 

2۸مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-۳۰1 خواهان زهرا غفاری   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت آیت اله با وفا   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 
95/5/۳ساعت 6 عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  تا خوانده قبل  منتشر 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 79۳۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۳9مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95۰121 خواهان شهنار السادات اشرف طیب    دادخواستی 
.وقت  است  نموده  تقدیم  دستگردی     مرادی  ابراهیم  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
با  است.  تعیین گردیده     ۸/۳۰ 95/5/12ساعت  مورخ  روزسه شنبه   برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 79۳9/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 169/95خواهان سید رضا احمدی مطلق   دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه  به طرفیت بهزاد ابراهیمی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز........  
مورخه 95/5/4 ساعت 5 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پاک 57 کد پستی ۸165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه .....  شورای 
حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

7941/م الف مدیر دفتر شعبه 26مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وکالت شادی طاهریان   با  امامی  9416۰1 خواهان محمد  پرونده کاسه  در خصوص 
.وقت  است  نموده  تقدیم  رضایی   فرهاد  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
تعیین گردیده  صبح     1۰/۳۰ 95/5/2۰ساعت  مورخ  شنبه   روزچهار  برای  رسیدگی 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
الف  794۳/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی 

مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 251/95خواهان امیر محمد پور توسلی   دادخواستی مبنی 
رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  بانی   تقیان  امیر  طرفیت  به  چک   بر:مطالبه 
برای روز........  مورخه 95/5/26 ساعت 1۰ صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی ۸165756441 مجتمع 
شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 1۳  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 
اباغ  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 7954/م الف مدیر دفتر شعبه 

1۳مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بخشیان   علی   -2 نادری  مهوش   -1 خواهان   95۰۰94 پرونده کاسه  خصوص  در 
.وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی   اکبر  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز......... مورخ 95/5/6ساعت 9 صبح   تعیین گردیده است. با توجه 
آئین  قانون  ماده 7۳  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 7957/م الف مدیر دفتر 

شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

پور  سعید  وکالت  با  محمدی  محسن  95۰14۸خواهان  پرونده کاسه  خصوص  در 
تقدیم  سلطانی   عبدالرحمان  طرفیت  به   ............ بر:  مبنی  دادخواستی  شیروان  
صبح      ۸/۳۰ 95/5/6ساعت  مورخ  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
از  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین  قانون  برابر ماده 7۳ 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
در  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 7959/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
حسین  وکالت  با  شریفیان  سعید  95۰125خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
عرفان  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  نمازیان   مهری  و  محمدیان 
شریفیان   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدو شنبه  مورخ 95/5/11ساعت 
۸/۳۰  صبح   تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  برابر  تقاضای خواهان 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  مجتمع شماره2 شورای حل 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 7961/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  تقصیر   بی  اخوان  احمد  94166۰خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
.وقت  است  نموده  تقدیم  موسوی    مهدی  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 
است.  گردیده  تعیین   1۰/۳۰ 95/5/12ساعت  مورخ  روز..........  برای  رسیدگی 
 7۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
رسیدگی  وقت  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل 
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختاف حل  شورای   2 شماره  مجتمع   ۸ شعبه  دفتر  مدیر  الف  7962/م   شماره: 

 اصفهان
اخطار اجرائی

محل  نشانی  تهرانی   خانوادگی:حمیدی  نام  علی     : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: علی اکبر  نام خانوادگی: کسرانیان 
بوکالت 1- سید مهدی حسینی 2- سید هادی حسینی   نشانی محل اقامت: اصفهان 
آمادگاه ساختمان  خ  اصفهان  نشانی  به  هردو  وکا  آدرس   11 طاهر پ  میرزا  ابتدای 

گلدیس ورودی ۳ طبقه ۳ واحد ۳۳6
 محکوم به:

اختاف  حل  شورای  شعبه42  حوزه    94/1۰/2۰ تاریخ   661 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 25/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 45۰/۰۰۰ ریال بابت 
تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات  هزینه دادرسی و حق 
پرداخت  و  در حق خواهان  اجرای حکم  تاریخ  تا   )۸7/12/2۰( رسید چک موصوف 

نیم عشر حق االجرا.
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
 شماره: 7952/ م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرائی

: سید  پدر  نام  نام خانوادگی: مهدوی    امیر    : سید  نام  مشخصات محکوم علیه: 
نام  نام: مرتضی    له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  نشانی محل  رضا 
خانوادگی: صدیقی نام پدر : صادق    نشانی محل اقامت: اصفهان – سه راه سیمین 

– خ سهروردی جنب رستوران شیرین نخل شرکت کیان پاست سپاهان
 محکوم به:

به موجب رای شماره 171۸ تاریخ 94/9/2۸ حوزه 1۳ شورای حل اختاف شهرستان 
اصفهان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

هزینه  بابت  ریال   16۰/۰۰۰ و  خواسته  اصل  بابت  ریال   17/5۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت 
دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا6۰۰/۰۰۰ ریال ) بابت هزینه دادرسی( و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )9۳/11/12( لغایت زمان وصول 

در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی.
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعام نماید.شماره: 7955/ م الف دفتر شعبه 1۳ مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : جواد    نام خانوادگی: خمسلوئی   نام پدر : غامرضا 
شغل : آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مرتضی   
نام خانوادگی: صدیقی نام پدر : صادق  شغل : کارمند  نشانی محل اقامت: اصفهان 
راه سیمین – خ سهروردی جنب رستوران شیرین نخل شرکت کیان پاست  – سه 

سپاهان
 محکوم به:

به موجب رای شماره 17۰4 تاریخ 94/9/2۸ حوزه 1۳ شورای حل اختاف شهرستان 
اصفهان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و ده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا) 6۰هزار تومان( و خسارت تاخیر 
اجرای حکم در حق  لغایت  تاریخ سر رسید چک موصوف )9۳/12/15(  از  تادیه  در 

محکوم له همراه با نیم عشر دولتی . 
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعام نماید.شماره: 7956/ م الف دفتر شعبه 1۳ مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : جهانگیر    نام خانوادگی: ادراکی   نام پدر : حسینعلی  
نام  منصور    نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
خانوادگی: نصوحی  نام پدر : بهمن نشانی محل اقامت: اصفهان – بلوار کشاورز – خ 
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 محکوم به:

تاریخ 94/9/2۸ حوزه 5 شورای حل اختاف شهرستان   16۰۰ به موجب رای شماره 
اصفهان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته چک شماره 
هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال(  هزار  نود  و  یکصد   (  19۰/۰۰۰ مبلغ  و   ۳۰۳299
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

)94/5/2۰( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر اجرائی .
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
دو شورای  5 مجتمع شماره  دفتر شعبه  الف  م  نماید.شماره: 795۸/  اعام  صریحا 

حل اختاف شهرستان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

شرح  به   299 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی   رحیمیان  حاج  باقر  محمد  آقای 
وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا  این  از    1 خ   1475/95 به کاسه  دادخواست 
91در  بابا دستجردی  بشناسنامه  آقا  بیگم  داده که شادروان  نموده و چنین توضیح 
تاریخ 1۳94/6/12اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- طاهره حاج رحیمیان دستجردی به ش ش 7۳5 نسبت با متوفی 
با متوفی فرزند  به ش ش 125 نسبت  فرزند 2- سعید حاج رحیمیان دستجردی 
۳- محمد باقر حاج رحیمیان دستجردی به ش ش 299 نسبت با متوفی فرزند و 
نوبت آگهی می  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  اینک  الغیر  
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه 1۰ شورا 

حل اختاف اصفهان

در مراسم اکران افتتاحیه مطرح شد:
مقام معظم رهبری »ایستاده در غبار« را دیدند



 نقل و نبات فوتبال 
در فصل نقل و انتقاالت

ــاالت  ــل و انتق ــل نق ــه فص ــران ب ــال ای ــر فوتب ــار دیگ ــک ب ی
ــارزه  ــدان مب ــت از می ــا فراغ ــگاهی ب ــای باش ــیده و تیم ه رس
 وارد کارزار جــذب ســتاره شــده اند. ایــن میــدان جدیــد، اســباب 
و اصولــی دارد کــه البتــه در ایــران نــه بــه خوبــی شــناخته شــده 
ــخ  ــای تل ــر از قصه ه ــی دیگ ــن یک ــت می شــود و ای ــه رعای و ن
ــا، قــول و قرارهــای  ــال روز دنی ــال  فارســی اســت. در فوتب فوتب
فوتبالــی بــه شــدت محکــم و بــه قــول قدیمی هــا اســطقس دار 
ــال  ــاختن فوتب ــه س ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــا ب ــتند. آن ه  هس
ــررات  ــت مق ــایه رعای ــرفت آن در س ــه پیش ــودن ب ــدوار ب  و امی
و اخــاق حرفــه ای امکان پذیــر اســت. در غــرب و شــرق 
ــن  ــک حس ــد، ی ــته باش ــود داش ــرادی وج ــر ای ــی، ه فوتبال
ــر اخــاق حرفــه ای اســت. ایــن اخــاق،  هســت و آن تاکیــد ب
بیــش از هــر زمــان دیگــری در فصــل نقــل و انتقــاالت نمــود 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــا ب ــه تیم ه ــی ک ــد؛ جای ــدا می کن پی
ــت  ــن اس ــد و ممک ــت می زنن ــر کاری دس ــه ه ــتاره ب ــک س ی
هــر راهــی را برونــد. باشــگاه ها بــرای صیــد شــاه ماهی ها 
ــای  ــم در دری ــان ه ــد و بازیکن ــگ می چینن ــای رنگارن طعمه ه
ــور  ــد مرواریدهــای درشــت تر، ت ــا طمــع صی ــد، ب ــده و وعی وع
ــد  ــتکاری می زنن ــده ای الف درس ــان، ع ــن می ــوند. در ای می ش
ــن  ــد. »دالل هــا« در ای و در کســوت دوســت، دشــمنی می کنن
فصــل سروکله شــان پیــدا می شــود و از ایــن باشــگاه بــه 
ــه دکان دیگــری ســرک  ــن بازیکــن ب ــه ای آن باشــگاه و از خان
می کشــند تــا نانــی بــه کــف آرنــد و در غفلــت دیگــران بخورنــد. 
ــازی  ــک ب ــه ی ــتر ب ــران بیش ــال ای ــاالت در فوتب ــل و انتق نق
رســانه ای و شــوی تبلیغاتــی شــبیه اســت تــا یــک بــازار درســت 
ــا  ــانه ای، بازارگرمی ه ــوی رس ــن ش ــوی ای ــابی؛ در بلبش و حس
ــا یــک  ــر مذاکــره یــک باشــگاه ب ــد. هــر روز خب غوغــا می کنن
ــی  ــگاه خارج ــک باش ــر روز ی ــود و ه ــر می ش ــن منتش بازیک
ــن  ــذارد. در بیشــتر ای ــی می گ ــن ایران ــک بازیک دســت روی ی
ســناریوها باشــگاه مدنظــر، بــزرگ و مطــرح و بازیکــن مذکــور، 
کم نــام و نشــان یــا حداقــل ســطح پاییــن اســت؛ همیــن هــم 
ــی  ــه بازیکن ــت ک ــه اس ــد. این گون ــو می ده ــرا را ل ــل ماج اص
کــه در یــک فصــل نه چنــدان موفــق کمتــر از ۱۰۰ میلیــون 
ــود  ــام می ش ــاص و ع ــه خ ــورد توج ــان م ــه ناگه ــان گرفت  توم
بــه تکاپــو می افتنــد و در  بــرای خریدنــش  و باشــگاه ها 
ــرارداد  ــم ق ــود رق ــان می ش ــون توم ــد میلی ــت ۹۰۰ و چن نهای
ــاید  ــت و ش ــوده و هس ــیار ب ــا بس ــن نمونه ه ــن. از ای آن بازیک
ــل و  ــل نق ــران در فص ــال ای ــات فوتب ــل و نب ــود. نق ــد ب خواه
 انتقــاالت، قــول و قرارهایــی هســتند کــه داده می شــوند و عمــل 

نمی شوند. ایسنا

یادداشت

یاسر فیضی به ذوب آهن پیوست
یاســر فیضــی، فوتبالیســت کردســتانی مهاجــم تیــم شــهرداری 
کامیــاران و اکســین البــرز بــا عقــد قــراردادی دو ســاله بــه تیــم 
فوتبــال ذوب آهــن پیوســت. یاســر فیضــی بــا حضــور در محــل 
باشــگاه ذوب آهــن و عقــد قــرارداد بــا ســعید آذری مدیــر عامل 
ــا  ــر را ب ــگ برت ــای لی ــانزدهم رقابت ه ــل ش ــگاه فص ــن باش ای
پیراهــن ذوب آهــن بــه میــدان خواهــد رفــت. فیضــی در لیــگ 
دســته دوم موفــق شــد ۱۹ بــار تــوپ را از خــط دروازه عبــور دهــد 
کــه ایــن عملکــرد مثبــت وی در نیــم فصــل اول در شــهرداری 
کامیــاران و در نیــم فصــل دوم در اکســین البــرز محقــق شــد.

ناراحتی طالب لو از استقالل
ــود از  ــی خ ــیوه جدای ــتقال از ش ــال اس ــم فوتب ــان تی دروازه ب
ایــن تیــم ناراحــت اســت. علیرضــا منصوریــان ســاعاتی قبــل 
از برگــزاری اولیــن نشســت خبــری خــود بــه عنــوان ســرمربی 
جدیــد تیــم فوتبــال اســتقال، فهرســت خروجــی ایــن باشــگاه 
ــام کاپیتان هــای دوم و ســوم  ــه ن ــرد. فهرســتی ک را منتشــر ک
اســتقال در آن دیــده می شــود. وحیــد طالب لــو و آرش 
برهانــی جایــی در افــکار تاکتیکــی منصوریــان ندارنــد. طالب لــو 
ــن کــرده ــر ت ــال اســتقال را ب ــم فوتب ــار پیراهــن تی  کــه ۱7۹ ب

ــش دهــد.  ــدد 2۰۰ افزای ــه ع ــورد خــود را ب دوســت داشــت رک
ــال اســتقال از اعــام اســامی  ــان تیــم فوتب همچنیــن دروازه ب
بازیکنــان مــازاد در رســانه ها دلخــور اســت و اعتقــاد دارد 
منصوریــان بایــد بــه شــیوه دیگــری او را از جدایــی از اســتقال 

مطلــع می کــرد.

پرسپولیس با 6+1 ملی پوش
ــی  ــم مل ــد تی ــت جدی ــی در فهرس ــی و خارج ــگاه ایران ۱6 باش
نماینــده دارنــد. ایــن بازیکنــان بــرای حضــور در اردوی دو 
مرحلــه ای اتریــش بــه تیــم ملی دعــوت شــده اند. پرســپولیس 
بــا 6 ملــی پــوش )بــدون احتســاب مهــدی طارمی(، بیشــترین 
ســهم را در فهرســت اخیــر تیــم ملــی دارد. اگــر آن هــا بــا وحیــد 
امیــری هــم بــه توافــق برســند، تعــداد ملــی پوشانشــان بــه 7 
خواهــد رســید. دو تیــم اســتقال و ذوب آهــم هــم بــا 4 ملــی 

پــوش در رده بعــدی قــرار دارنــد.

 بهترین بازیکن 
20 سال اخیر جهان

ــن  ــن بازیک ــه بهتری ــت ک ــد اس ــانی ها معتق ــتاره کهکش فوق س
ــدو، ســتاره  ــا در 2۰ ســال گذشــته اســت. کریســتیانو رونال دنی
رئــال مادریــد کــه جــدال تنگاتنگــی را بــا لیونــل مســی 
ــوپ طــا  ــرای تصاحــب ت ــر ب ســتاره بارســلونا در 8 ســال اخی
ــن  ــه بهتری ــت ک ــار داش ــه اظه ــن مصاحب ــت در جدیدتری داش
بازیکــن 2۰ ســال گذشــته در دنیــا بــوده اســت. رونالــد و 
ــر  ــت: اگ ــی گف ــی اوندیچ ــه ایتالیای ــا ماهنام ــه ب در مصاحب
بــه دوران فوتبالــی خــودم نــگاه کنــم در میــان بهتریــن 
ــا ــن آن ه ــم بهتری ــم بگوی ــر، می توان ــال اخی ــان 2۰ س  بازیکن

 بودم.

همگام با ورزش

ــران خواســته  ــال گفــت کــه از دادســتان ته رییــس فدراســیون فوتب
ــه صــورت جــدی برخــورد شــود. او  ــال ب ــا موضــوع فســاد در فوتب ب
همچنیــن از توقعــات مطــرح شــده از ســوی کــی روش و بازی هــای 
ــع ــزاری ربی ــزارش خبرگ ــه گ ــرد. ب ــاع ک ــی دف ــم مل ــتانه تی  دوس

 رییــس فدراســیون فوتبــال اظهــار کــرد: روز گذشــته نشســتی 
ــه ۹۰  ــد ک ــام ش ــا اع ــتم و آنج ــا داش ــردبیران خبرگزاری ه ــا س را ب
ــال  ــاره فوتب ــود درب ــرح می ش ــانه ها مط ــه در رس ــی ک ــد مباحث درص
اســت. همیشــه بایــد آمــاده پاســخگویی باشــیم و همیشــه منتظــر 
ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــت ک ــن اس ــت ای ــتیم. واقعی ــادات هس انتق
 االن بایــد خــودش را بــرای مقدماتــی جــام جهانــی آمــاده کنــد کــه 
ــان  ــان و نوجوان ــی جوان ــم مل ــود. تی ــاز می ش ــهریورماه آغ  از ۱۱ ش
و همیــن طــور فوتســال در ادامــه، مســابقه هایی را پیــش رو دارنــد. 

مــا در ۱۱ رده مســابقه انتخابــی داریــم کــه بایــد انجــام دهیــم.
  مشکل نقدینگی

وی افــزود: رقبــای مــا مثــل کــره جنوبــی و قطــر و همین طــور چیــن 
ــن 5۰  ــور چی ــس جمه ــد. ریی ــی را دارن ــیار خوب ــای بس نقدینگی ه
میلیــون دالر را بــه فدراســیون ایــن کشــور داده تــا در فوتبــال هزینــه 
کنــد؛ امــا مــا مشــکل نقدینگــی داریــم و ســعی می کنیــم مســایل 

پیــش رو را نیــز حــل و فصــل و مشــکات را حــل کنیــم.
  ناکامی در لیگ قهرمانان آسیا

تــاج در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا نماینــدگان ایــران در لیــگ 
ــه  ــد، ادامــه داد: ب ــدا نکردن ــم راه پی ــه جمــع 8 تی ــان آســیا ب قهرمان

ســازمان لیــگ نامــه ای نوشــته ام، کــه لیــگ را آسیب شناســی 
کننــد. مــا حتــی جلســه ای را در ایــن رابطــه برگــزار کردیــم و بــه مــا 
ــی چــه محاســنی داشــته؛ امــا همــه کســانی  ــد کــه جوان گرای گفتن
کــه در جلســه حاضــر شــدند، اعــام کردنــد بایــد از االن بــرای جــام 
ــان  ــگ قهرمان ــه در لی ــی ک ــم. 4 تیم ــر کنی ــیا فک ــگاه های آس باش
آســیا هســتند، بایــد خودشــان را بــرای ایــن رقابت هــا آمــاده کننــد؛ 
بایــد طــوری برنامه ریــزی کننــد کــه در لیــگ قهرمانــان آســیا موفــق 

باشــند.
  بدهی های فوتبال

تــاج در بخــش دیگــری از صحبت هایــش دربــاره بدهی هــای 

ــان  ــون توم ــارد و 4۰۰ میلی ــت: ۱3 میلی ــم گف ــال ه ــیون فوتب فدراس
ــم.  ــب داری ــا طل ــم از فیف ــون دالر ه ــک 2 میلی ــم. نزدی ــی داری بده
ســعی کرده ایــم تکالیفمــان را انجــام دهیــم و از همــان ابتــدا 
جلســه ای را بــا کــی روش برگــزار کردیــم تــا مشــکات برطــرف شــود. 
ــر  ــال حاض ــی در ح ــم مل ــای تی ــت پاداش ه ــی باب ــچ بده ــا هی م
نداریــم. از بــازی بــا گــوام و ترکمنســتان و تــا ایــن بــازی قرقیزســتان 
پاداش هــای تیــم ملــی را پرداخــت کردیــم. کــی روش در قــراردادش 
ــد  ــود اگــر ســه مــاه از مطالباتــش پرداخــت نشــود، می توان آمــده ب
بــرای هدایــت تیــم دیگــری مذاکــره کنــد؛ ایــن در حالــی بــود کــه ۹ 

ــود. ــود مطالباتــش پرداخــت نشــده ب مــاه ب

  عدم بازی تیم ملی با تیم های بزرگ
او دربــاره عــدم بــازی تیــم ملــی بــا تیم هــای بــزرگ تصریــح کــرد: 
ــای  ــده و تیم ه ــاز ش ــی آغ ــکای جنوب ــورو 2۰۱6 و آمری ــای ی بازی ه
ــازی  ــی ب ــره جنوب ــا ک ــر مســابقه ها هســتند. اســپانیا ب ــزرگ درگی ب
کــرده کــه در ادامــه میزبانــی خوبــی در ایــن زمینــه انجــام داده بودنــد. 
کــره جنوبــی 2.5 میلیــون دالر بــه اســپانیا پــول داده بــود تــا بــا آن هــا 
بــازی کنــد؛ یعنــی مــا حــدود 8 میلیــارد تومــان بــه یــک تیــم بــزرگ 
ــی  ــا کم ــرای م ــام ب ــن ارق ــم. ای ــازی می کردی ــا ب ــم ت ــد می دادی بای

ســنگین اســت.
  فساد در فوتبال

تــاج در ادامــه دربــاره موضــوع فســاد در فوتبــال نیــز گفــت: مســئله 
فســاد در فوتبــال بــه طــور کلــی مطــرح شــده اســت. مــن از آقــای 
دادســتان خواســتم کــه بــه ایــن مســئله به طــور کامــل و جــدی ورود 
کننــد. ایشــان بــه مــن گفــت فعــا چیــزی از کمیســیون اصــل ۹۰ بــه 
دســت مــن نرســیده اســت. او فــرد بســیار فوتبالــی اســت و مطمئنــا 
بــه ایــن مســایل ورود خواهنــد کــرد. تــا بــه امــروز هــم در ایــن زمینــه 
ــده  ــرح ش ــی مط ــد و بحث های ــال ورود کرده ان ــیون فوتب ــه فدراس ب
اســت. او دربــاره داللیســم هــم گفــت: مســئله داللیســم در فوتبــال 
ــای رســمی  ــی از ایجنت ه ــل امتحان ــد روز قب ــران وجــود دارد. چن ای
ــه او  برگــزار کردیــم؛ هــر کســی در ایــن امتحــان قبــول شــود، مــا ب
ــد  ــدون مجــوز فعالیــت کن ــه ب ــم. هــر کســی هــم ک  مجــوز می دهی

از نظر ما غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود.

تاج:

 از دادستان خواسته ام با فساد در فوتبال جدی برخورد کنند

ــران ســابق  ــاد از یکــی از مدی ــا انتق مهاجــم ســابق پرســپولیس ب
 ایــن باشــگاه گفــت کــه بــه دلیــل وصــول نشــدن طلبــش

ــد.  ــری می کن ــران پیگی ــارج از ای ــگاه را خ ــن باش ــکایتش از ای ش
ــاره شــرایط فوتبــال ایــران صحبــت کــرد. او  وحیــد هاشــمیان درب

در بخشــی از صحبت هایــش گفــت: بــه خاطــر 
ــپولیس  ــگاه پرس ــران باش ــه مدی ــی ک صحبت های
ــد  ــن باشــگاه انجــام دادن ــن از ای ــب م ــاره طل درب
ــا  ــن حرف ه ــر ای ــه خاط ــم ب ــم و می خواه ناراحت
در خــارج از ایــران شــکایتم را پیگیــری کنــم. البتــه 
ــران  ــم کــه شــکایتم در ای ــی می کن ــن کار را زمان ای
بــه جایــی نرســد. واقعیــت ایــن اســت کــه از اصــل 

قــرارداد مــن پنــج ســال می گــذرد و مــن تــا بــه امــروز خیلــی صبــر 
ــی  ــد یک ــادم می آی ــم. ی ــش رفت ــرام پی ــا احت ــردم و همیشــه ب ک
ــود  ــه ب ــه آقــای حســن زاده گفت ــران باشــگاه پرســپولیس ب از مدی
وحیــد هاشــمیان نه تنهــا از باشــگاه پرســپولیس طلبــی نــدارد بلکــه 
بــه باشــگاه بدهــکار اســت. همیــن موضــوع باعــث ناراحتــی مــن 

شــد کــه مــن از باشــگاه شــکایت کنــم. او دربــاره مهاجمــان جــوان 
ــش و  ــون و جهانبخ ــی، آزم ــدی طارم ــت: مه ــز گف ــی نی ــم مل تی
حتــی کاوه رضایــی از مهاجمــان خــوب فوتبــال ایــران هســتند. مــن 
فکــر می کنــم نبایــد ایــن بازیکنــان را بــا هیــچ کــس مقایســه کــرد 
ــا مهاجمــان ســابق تیــم ملــی  و مقایســه آن هــا ب
ــا مهاجمــان حــال حاضــر  درســت نیســت. طبیعت
تیــم ملــی آینــده دار هســتند و از نظــر مــن جوانــان 
ــه تیــم ملــی اضافــه می شــوند.  خوبــی کــم کــم ب
ــران نیــز گفــت:  ــال ای ــاره مربیگــری در فوتب او درب
فعــا می خواهــم شــرایط خوبــی را بســازم و بعــد 
کارم را شــروع کنــم. بــه دلیــل شــرایط خانــواده ام 
در هامبــورگ زندگــی می کنــم تــا ببینــم در آینــده چــه اتفاقــی رخ 
می دهــد. اینکــه بخواهــم بــه هــر قیمتــی کار مربیگــری را شــروع 
ــر  ــدارم. اگ ــم بنشــینم را دوســت ن ــک تی ــت ی ــم و روی نیکم کن
ــر  ــم؛ اگ ــری می کن ــد، مربیگ ــا باش ــرایط مهی ــد و ش ــمت ش قس

قســمت نباشــد، حتمــا شــرایط مناســب نبــوده اســت.

وحید هاشمیان:
 مجبورم شکایتم از پرسپولیس را خارج از ایران مطرح کنم

ــال  ــه در ح ــازی ک ــم تراکتورس ــرمربی تی ــی، س ــه نوی ــر قلع امی
حاضــر در اوکرایــن بــه ســر می بــرد، در گفت وگویــی دربــاره 
ــه از  ــی ک ــه نوی ــرد. قلع ــت ک ــم صحب ــن تی ــاری ای ــایل ج مس
ــازار نقــل و انتقــاالت کامــا رضایــت  ــور در ب شــرایط حضــور تراکت

دارد؛ در ایــن بــاره می گویــد: همیشــه در دوران 
ــرده ام  ــه کار ک ــی ک ــه تیم های ــا هم ــری ب  مربیگ
در ابتــدا فهرســت بازیکنــان مدنظــرم را براســاس 
 اولویــت بنــدی تقدیــم مدیــر عامــل می کنــم 
ــی نمی نشــینم و در  ــل بازیکن ــت مقاب ــچ وق و هی
ــم؛  ــی نمی کن ــم دخالت ــام ه ــداد و ارق ــه اع حیط
چــون ایــن هــم در محــدوده وظایــف مــن نیســت. 

ایــن مســئله دربــاره کادر فنــی هــم صــادق اســت. مــن همکارانــم 
را بــه باشــگاه معرفــی می کنــم و قــرارداد بســتن بــا ایشــان کاری 
اســت کــه مدیــر عامــل انجــام می دهــد. ســرمربی تراکتــور دربــاره 
ــوالت  ــر و تح ــد از تغیی ــازی بع ــل تراکتورس ــش فص ــرایط پی ش
ــه ســردار  ــود و خوشــحالم ک ــه ب ــم این گون ــد: امســال ه می گوی

 آجورلــو بســیار هوشــمندانه و حرفــه ای بازیکنــان مــورد نیــاز مــن 
را جــذب کــرده و در حــال مذاکــره بــا باقــی نفــرات مدنظــر اســت. 
قلعــه نویــی دربــاره تمرینــات تراکتــور در فصــل جدیــد هــم گفــت: 
ــا جــذب  تمرینــات تیممــان روز شــنبه 2۹ اســتارت می خــورد و ب
ــن در  ــه م ــی ک ــظ نفرات ــد و حف ــان جدی بازیکن
نظــر داشــتم، بســیار خوشــبین بــه فصــل جدیــد 
مســابقات هســتم و قــول می دهیــم یــک تراکتــور 
رؤیایــی بســازیم. مــا در ایــن فصــل بیــش از هــر 
زمــان دیگــری بــه حمایــت هــواداران نیــاز داریــم 
ــان  ــا بازیکن ــا اتفاقــی را کــه در فصــل گذشــته ب ت
ــاره تکــرار کنیــم. ســرمربی تراکتــور  داشــتیم، دوب
ــا چــه حــد مدعــی کســب  ــه تیمــش را ت ــاره اینک ــن درب همچنی
 جــام می دانــد، گفــت: بــا توجــه بــه ســاختار تراکتورســازی

ــن  ــرای کســب باالتری ــط ب ــا لیــگ را فق ــان، م ــت و بازیکن مدیری
عنــوان آغــاز می کنیــم. ایــن چیــزی اســت کــه همیشــه در 

ــود. ــد ب ــوده و خواه ــازی ب ــخصیت تراکتورس ش

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

قول یک تراکتور رؤیایی را می دهم شنبـــــه  22 خردادماه 61395
ـــمـــاره 175 ســـــال دوم       ݡسݒ

مدیر عامل آبفای استان اصفهان:

تبیین فرصت های سرمایه گذاری در صنعت آبفای استان اصفهان در نمایشگاه ایفات آلمان

برنامــه رادیویــی جــاری حیــات، حــدود 3 ســال اســت کــه از صــدای مرکــز 
اصفهــان بــا رویکــرد مدیریــت مصــرف آب تولیــد و پخــش و بــا همــکاری 
گوینــدگان رادیــو اصفهــان، مدیــران و کارشناســان شــرکت آبفــای اســتان 
ــردم  ــر م ــتقبال بی نظی ــا اس ــبختانه ب ــه خوش ــود ک ــه می ش ــان تهی اصفه
ــد  ــدف از تولی ــه ه ــی ک ــت. از آنجای ــده اس ــه ش ــان مواج ــتان اصفه  اس
و پخــش برنامــه جــاری حیــات، فرهنگســازی مصــرف بهینــه آب میــان 
اقشــار مختلــف جامعــه بــوده اســت، روابــط عمومــی شــرکت بــرآن شــد 
ــتان های  ــران در شهرس ــاعدت مدی ــکاری و مس ــا هم ــه ب ــن برنام ــا ای ت
اســتان نیــز عملیاتــی شــود و مقــرر شــد بــه تنــاوب، بعضــی از برنامه هــای 
ــا حضــور مــردم تولیــد شــود  جــاری حیــات در شهرســتان های اســتان ب
تــا بــه نوعــی تمرکززدایــی از مراکــز اســتان صــورت گیــرد و مــردم دیگــر 
مناطــق هــم نقــش مؤثــری در تولیــد ایــن برنامــه داشــته باشــند. بدیــن 
ترتیــب اولیــن جلســه از سلسله نشســت های عمومــی و منطقــه ای 
برنامــه رادیویــی جــاری حیــات بــا موضــوع مدیریــت مصــرف بهینــه آب 
بــا حضــور گوینــدگان رادیــو و مدیــران و کارشناســان شــرکت برگــزار شــد. 
ــالن  ــهر در س ــردم خمینی ش ــور م ــا حض ــه ب ــات ک ــاری حی ــه ج در برنام
ــرح  ــا ط ــردم ب ــد، م ــد ش ــهر تولی ــای خمینی ش ــرکت آبف ــات ش اجتماع
ســواالتی کــه کارشناســان آبفــا بــه آن جــواب دادنــد بــا چگونگــی فراینــد 
مصــرف بهینــه آب بیــش از پیــش آشــنا شــدند؛ بــه عنــوان مثــال یکــی از 
افــراد حاضــر در ایــن جلســه کــه خانــم خانــه داری بــود، پرســید: اســتفاده 
از تجهیــزات کاهنــده در منــزل چــه تاثیــری در کاهــش قیمت آب بهــا دارد؟ 
کارشــناس آبفــا در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت: بــا اســتفاده از 
ــا 75درصــد در مصــرف آب صرفه جویــی  ســردوش های کاهنــده فشــار، ت
می شــود کــه ایــن امــر تاثیــر بســزایی در کاهــش قیمــت آب بهــا دارد.ایــن 
ــا، قیمــت تمام شــده آب را از  ــون شــرکت آبف ــه هم اکن ــی اســت ک درحال
مــردم دریافــت نمی کنــد و قیمــت آب بــر اســاس قیمــت مصوبــه شــورای 
ــک  ــده کم ــزات کاهن ــتفاده از تجهی ــلما اس ــت و مس ــاد اس ــی اقتص عال
ــال های  ــی رود در س ــار م ــا دارد. انتظ ــت آب به ــش قیم ــایانی در کاه ش
آینــده آب بهــا براســاس قیمــت واقعــی تعییــن شــود. یکــی از روحانیــون 
ــید:  ــرد، پرس ــی ک ــگاه معرف ــتاد دانش ــود را اس ــه خ ــه ک ــر در جلس حاض

ــاورزی  ــش کش ــد آب در بخ ــدود ۹۰ درص ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــرا ب چ
مصــرف مــی شــود، تاکیــد بــر صرفه جویــی در مصــرف آب شــرب اســت؟ 
ــرف آب  ــه مص ــت ک ــت اس ــرد: درس ــام ک ــخ اع ــا در پاس ــناس آبف کارش
ــه خــود اختصــاص  ــا ۱۰ درصــد مصــارف را در کشــور ب شــرب حــدود ۹ ت
مــی دهــد، امــا بایــد پذیرفــت ایــن ۱۰ درصــد بــا کیفیت تریــن آب موجــود 
اســت؛ بــه طــوری کــه بــا کیفیت تریــن آب از حوضــه آبریــز زاینــده رود بــه 
تصفیــه خانــه باباشــیخعلی انتقــال می یابــد کــه ایــن آب پــس از فــرآوری 
ــی  ــن آب ــرد؛ بنابرای ــرار می گی ــار مشــترکان ق شــدن و غنی ســازی در اختی
ــا  ــل مقایســه ب ــی قاب ــرد از لحــاظ کیف ــرار می گی ــار شــرب ق ــه در اختی ک
ــه  ــت؛ ب ــرد، نیس ــرار می گی ــرداران ق ــی بهره ب ــار  مابق ــه در اختی ــی ک آب
ــه ای کــه هم اکنــون از پســاب فاضــاب در بخــش صنعــت و گیاهــان  گون
ــود  ــه خ ــردی ک ــود . ف ــتفاده می ش ــاورزی اس ــش کش ــر در بخ  غیرمثم
را کارمنــد معرفــی کــرد، پرســید: آیــا مدیریــت مصــرف بایــد از ســوی مردم 

اعمــال شــود؟ پــس مســئوالن چــه نقشــی در مدیریــت مصــرف دارند؟ 
تقاضــا مدیریــت  و  مصــرف  مدیریــت  شــرکت گفــت:   کارشــناس 

 دو محــوری هســتند کــه در نهایــت مصــرف بهینــه آب را رقــم خواهنــد زد 
و بــه رغــم اینکــه مــردم بایــد بــا بهینــه مصــرف کــردن میــزان آب مصرفــی 
ــزاری  ــی و اب ــی، فرهنگ ــر فن ــا تدابی ــر ب ــئوالن ام ــد، مس ــت کنن  را مدیری
ــر  ــال های اخی ــه در س ــوری ک ــه ط ــتند؛ ب ــا هس ــت تقاض ــدد مدیری درص
ــبکه  ــار در ش ــت فش ــال مدیری ــا اعم ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف  ش
و اقداماتــی از ایــن دســت درصــدد اعمــال مدیریــت تقاضــا بــوده و نیــز 
برنامه هــای فرهنگــی بســیاری در دســتور کار قــرار گرفــت کــه نمونــه بــارز 
آن تولیــد و پخــش همیــن برنامــه )جــاری حیــات( در راســتای مدیریــت 

تقاضــا آب بــوده اســت.
آقــای جوانــی از مــردم خمینی شــهر از مدیــر ایــن منطقــه پرســید: 
ــن شــهرهای اســتان اســت و ســنگبرها   خمینی شــهر یکــی از صنعتی تری
و کشــتارگاه های بســیاری در ایــن شــهر وجــود دارنــد؛ آب ایــن واحدهــای 

صنعتــی چگونــه تامیــن می شــود؟ 
ــط آب  ــهر، فق ــای خمینی ش ــخ داد: آبف ــهر پاس ــای خمینی ش ــر آبف مدی
ــرای  ــا ب ــن واحده ــد و ای ــن می کن ــنگبری را تامی ــای س ــرب واحده ش

ــه  ــاه اســتفاده می کنند.کشــتارگاه هایی ک ــی از آب چ ــای صنعت فعالیت ه
ــتی  ــالم و بهداش ــرب س ــتند، آب ش ــت هس ــز بهداش ــوز از مرک دارای مج
جهــت فعالیت هایشــان در اختیــار آن هــا قــرار می گیــرد. خانــم کارمنــدی 
ــر در زمــان پیــک مصــرف افــت فشــار آب  ــوار امیرکبی ــل اینکــه در بل دلی

ــا شــد.  وجــود دارد را جوی
ــا  ــای خمینی شــهر پاســخ داد: اواخــر ســال ۹2 ب ــر آبف جمشــیدیان، مدی
 اجــرای شــبکه آب خیابــان کهنــدژ اصفهــان، محله هــای جوی آبــاد جدیــد 
ــط  ــن خ ــرای ای ــا اج ــه ب ــدند ک ــه ش ــار آب مواج ــت فش ــا اف ــم ب و قدی
آبرســانی، مشــکل ایــن منطقــه حــل شــد و خوشــبختانه بــا پیگیری هــای 
صــورت گرفتــه و اجــرای خــط 6۰۰ میلیمتــری شــهید فهمیــده، افــت فشــار 
آب ایــن محلــه هــم در آینــده نزدیــک بــا اجــرای کامــل ایــن عملیــات حل 
می شــود. همچنیــن در ایــن برنامــه رادیویــی کــه اقشــار مختلــف مــردم 
حضــور داشــتند، خانــم معلمــی بــه نقــش آبفــا در فرهنگســازی مصــرف 
ــرای  ــان ب ــای اصفه ــید: آبف ــرد و پرس ــاره ک ــودکان اش ــرای ک ــه آب ب بهین
آمــوزش کــودکان در ســنین مختلــف آیــا برنامــه ای در نظــر گرفتــه اســت؟ 
ــه فرهنــگ آب در اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت:  ــه خان کارشــناس آبفــا ب
ــرف  ــت مص ــه کارگاه مدیری ــز ب ــا تجهی ــگ آب ب ــه فرهن ــون خان  هم اکن
ابــزار کاهنــده و برگــزاری نمایشــگاه نقاشــی، خمیرســازی و نیــز بــا 
ــه  ــده ک ــب ش ــته، موج ــرورش داش ــوزش و پ ــا اداره آم ــه ب ــی ک تعامل
دانش آمــوزان در مقاطــع مختلــف تحصیلــی بــا مراجعــه بــه ایــن 
 موسســه بــا بهره گیــری از مربیــان مجــرب، راه هــای مصــرف درســت آب 
را فرا گیرنــد. همچنیــن مقــرر شــده در فصــل تابســتان کانون هــای 
ــتفاده  ــگ اس ــه فرهن ــی خان ــات آموزش ــراها از امکان ــرورش و فرهنگس پ

ــد. ــرار دهن ــه آب ق ــرف بهین ــوزش مص ــت آم ــودکان را تح ــد و ک کنن
در پایــان ایــن برنامــه، برخــی از شــرکت کنندگان هــدف از حضــور 
ــه  ــا برنام ــزارش ب ــب گ ــد در قال ــه آموختن ــی را ک ــه و نکات ــن برنام در ای
رادیویــی جــاری حیــات و نقطــه نظــرات خــود را دربــاره اجــرای بهتــر ایــن 
ــا اجــرای مســابقه هایی  ــه ب ــن برنام ــن در ای ــان کردند.همچنی ــه بی برنام
ــه افــرادی کــه پاســخ درســت  درخصــوص راه هــای مصــرف بهینــه آب، ب

ــدا شــد. ــزی اه ــد، جوای دادن

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا حضــور در نمایشــگاه 
آب  صنعــت  نمایشــگاه های  بزرگ تریــن  از  یکــی  کــه   IFAT 
و فاضــاب در دنیاســت، در جمــع کارشناســان ایــن صنعــت در شــهر 

ــات شــرکت آب و فاضــاب  ــی و گســتردگی خدم ــه معرف ــخ ب مونی
ــه ۹3 شــهر  اســتان اصفهــان پرداخــت و گفــت: خدمــات شــرکت ب
اســتان ارایــه می شــود کــه 77۰۰۰ کیلومتــر مربــع وســعت و بیــش از 

4 میلیــون نفــر جمعیــت را دربــردارد .
 مهنــدس امینــی همچنیــن در ایــن نمایشــگاه بــه تاسیســات 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــاب اصفه ــت آب و فاض ــزات صنع و تجهی
ــه کار  ــه آب و تاسیســات و تجهیــزات ب فراینــد تصفیــه در تصفیه خان
رفتــه در ایــن تصفیه خانــه مطابــق بــا تکنولــوژی روز دنیاســت و نیــز 
تصفیه خانــه فاضــاب شــمال، جنــوب و شــرق مجهــز بــه تکنولــوژی 
حــوزه  در  حــوادث  مهــار  نویــن هســتند؛ همچنیــن چگونگــی 
ــای  ــری از نیروی ه ــا بهره گی ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرداری آبف بهره ب

ــرد. ــورت می گی ــص ص ــه و متخص باتجرب

بخش هــای  در  ســرمایه گذاری  فرصــت  بــه  امینــی  مهنــدس 
مختلــف صنعــت آبفــا در اصفهــان اشــاره کــرد و خاطرنشــان 
ــش خصوصــی  ــرمایه گذاری بخ ــا س ــر ب ســاخت: در ســال های اخی
بیــع متقابــل  از  اعــم  بــه روش هــای مختلــف ســرمایه گذاری 
ــره 3 ــی، BOT و BOO و تبص ــس داخل ــی، فاینان ــس خارج  فاینان

ایــن شــرکت توانســت پروژه هــای مختلفــی در اقصــی نقــاط اســتان 
ــا مشــارکت بخــش  ــه ب ــی ک ــه پروژه های ــد. وی ب ــرا کن ــان اج اصفه
خصوصــی اجرایــی شــد، پرداخــت و گفــت: افزایــش بهــره وری 
ــه  ــاری از جمل ــای ج ــش هزینه ه ــروژه، کاه ــل پ ــریع در تکمی تس
ــه در  ــوری ک ــه ط ــا بخــش خصوصــی اســت؛ ب ــت مشــارکت ب مزی
ــر، اجــرای تاسیســات فاضــاب در شهرســتان های  ــد ســال اخی چن
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــان ب ــف اصفه مختل

ــکاری  ــه هم ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــت.مدیر عام اس
کارشناســان خارجــی بــا شــرکت آبفــای اصفهــان اشــاره کــرد و اظهــار 
ــی شــبکه  ــی و نیمه اصل ــرر شــد بازســازی خطــوط اصل داشــت: مق
جمــع آوری فاضــاب شــهر اصفهــان بــا اســتفاده از تکنولــوژی آلمانــی 
و همــکاری کشــور چیــن بــا روش ســرمایه گذاری فاینانــس خارجــی 
انجــام شــود. همچنیــن مهنــدس امینــی بــه همــکاری کارشناســان 
آلمانــی بــا صنعــت آبفــای اصفهــان پرداخــت و گفــت: بــه رغــم اینکــه 
ــان  ــای اصفه ــات آبف ــن از تاسیس ــور ژاپ ــانی از کش ــرا کارشناس اخی
بازدیــد بــه عمــل آوردنــد، موافقــت ضمنــی جهــت همــکاری انجــام 
شــده اســت؛ امــا در ســال های گذشــته از تکنولــوژی و دانــش کشــور 
آلمــان در تاسیســات آبفــای اصفهــان اســتفاده شــد کــه نمونــه بــارز 
ــات  ــان در تاسیس ــور آلم ــش کش ــوژی و دان ــتفاده از تکنول آن، اس

فاضــاب شــمال و جنــوب اصفهــان اســت. انتظــار مــی رود بــا حضور 
کارشناســان مختلــف از سراســر دنیــا فرصت هــای همــکاری دوجانبــه 
میــان صنعــت آبفــای اصفهــان و دنیــا بیــش ازپیــش فراهــم شــود.

اولین نشست 240 برنامه رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در خمینی شهر

قلعه نویی:
قول یک تراکتور رؤیایی را می دهم
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حتما بخوانید!
هزینه ثبت نام کارت هوشمند ملی ...

 ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــرایط صــدور دفترچــه بیمــه المثنی
صــدور دفترچــه بــرای بیمــاران خــاص، ارایــه خدمــات درمانــی 

بــه افــراد تحــت تکفــل بیمــه شــده ســرباز را اعــام کــرد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع، ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعــام 
کــرد: بــا عنایــت بــه ضــرورت رعایــت اصــول، ضوابــط و مقــررات 
ــش  ــور افزای ــه منظ ــمی ب ــای رس ــق کارگزاری ه ــه از طری مربوط
 ضریــب ایمنــی، حفاظــت از اســناد و مــدارک و کاهــش تبعــات 
و خطــرات احتمالــی، کلیــه کارگزاری هــای رســمی تحت پوشــش 
موظفنــد بــرای انعقــاد قــرارداد بیمه نامــه مســئولیت و بیمه نامــه 
ضدحریــق  صندوق هــای  تهیــه  همچنیــن  و   آتش ســوزی 

و ضدسرقت، طبق دستورالعمل های اباغی اقدام کنند.
ایجاد بانک اطالعاتی متمرکز مقرری بگیران بیمه بیکاری

ــه  ــون بیم ــاده »۱۰« قان ــرر در م ــی مق ــف قانون ــرای تکلی در اج
ــد  ــاب های درآم ــه حس ــداری جداگان ــر نگه ــی ب ــکاری مبن بی
ــه  ــکاری و ارای ــه بی ــرری بیم ــکاری، پرداخــت مق ــه بی حــق بیم
گــزارش بــه ریاســت جمهــوری و اعضــای شــورای اقتصــاد 
بــه صــورت ســالیانه، ایجــاد ســامانه مکانیــزه و متمرکــز 
بــه  ســازمان  درآمــد  و  فنــی  معاونــت  در  بیــکاری  بیمــه 
ــی  ــی و عملیات ــل طراح ــداف کان ذی ــه اه ــتیابی ب ــور دس  منظ

شده است.
بیمــه  اطاعاتــی متمرکــز مقرری بگیــران  بانــک  ایجــاد   -۱

بیــکاری.
ــا هــدف جلوگیــری  ۲- هم پوشــانی اطاعــات مقرری بگیـــران ب

از پرداخــت مــن غیرحــق مقــرری.
۳- مدیریــت صحیــح بــر منابــع و مصــارف از طریــق پرداخــت 

متمرکــز مقــرری بیمــه بیــکاری.
ــای  ــه واحده ــتمی ب ــال سیس ــه اتص ــدن زمین ــم ش ۴ - فراه

ــی. ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
۵- تسهیل فرآیندها، کاهش حجم کار و کاهش هزینه ها.

۶- بهره گیری از خدمات نوین بانکی در ارایه خدمات.
ــده  ــه ش ــل بیم ــت تکف ــراد تح ــه اف ــی ب ــات درمان ــه خدم ارای

ــرباز س
ــراد  ــن اجتماعــی، اف ــون تأمی ــاده ۹۴ قان ــن دراجــرای م همچنی

ــل  ــرایط ذی ــا ش ــد ب ــرباز می توانن ــده س ــه ش ــل بیم ــت تکف  تح
در دوران خدمــت ســربازی بیمــه شــده اصلــی از خدمــات 

دفترچــه درمــان ســازمان اســتفاده کننــد:
ــا  ــام و مشــخصات بیمــه شــده ســرباز در لیســت بیمــه ی ۱- ن
ــه  ــزام ب ــخ اع ــل از تاری ــاه قب ــی کارگاه در دو م ــزارش بازرس گ

ــد. ــده باش ــربازی، درج ش س
ــه  ــزام ب ــخ اع ــل از تاری ــاه قب ــرباز در دو م ــده س ــه ش ۲- بیم
ســربازی، غرامــت دســتمزد روزهــای بیمــاری یــا مقــرری 

ــد. ــرده باش ــت ک ــکاری دریاف بی
صدور دفترچه های ۴۵ نسخه ای برای بیماران خاص

ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعــام کــرد: در صورتــی که بیمه شــده 
ــازمان ــکی س ــناد پزش ــی اس ــق گواه ــی وی مطاب ــراد تبع ــا اف  ی
ــزی  ــی، دیالی ــاص )هموفیل ــای خ ــی از بیماری ه ــه یک ــا ب مبت
تاالســمی( باشــند، بــرای آنــان دفترچــه درمانــی بیمــاران خــاص 
بــا تعــداد برگ هــای ۴۵ نســخه ای صــادر می شــود. بدیــن 
ــادره از  ــی ص ــد گواه ــی می بای ــده اصلی/تبع ــه ش ــور بیم منظ
اســناد پزشــکی را بــه انضمــام ســایر مــدارک الزم، جهــت صــدور 

دفترچــه درمانــی بــه شــعبه مدنظــر ارایــه کنــد.
شرایط صدور دفترچه بیمه المثنی برای بیمه شدگان

در صــورت مفقــود شــدن دفترچــه درمانــی، بیمــه شــده یــا افــراد 
ــن  ــعب تأمی ــی از ش ــه یک ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی وی می توانن تبع
ــه  ــت دفترچ ــرای دریاف ــل، ب ــدارک ذی ــه م ــا ارای ــازمان و ب س

ــد: ــدام کنن ــای خــود اق ــی المثن درمان
ــط  ــی توس ــه المثن ــدور دفترچ ــت ص ــرم درخواس ــل ف ۱- تکمی

بیمه شــده یــا مســتمری بگیر اصلــی
ــار اول  ــرای ب ۲- رســید پرداخــت خســارت دفترچــه المثنــی )ب
معــادل ۵۰ درصــد و در مــوارد بعــدی معــادل یــک برابــر حداقــل 

دســتمزد روزانــه ســال مربوطــه(
توجــه: درصورتــی کــه دفترچــه درمانــی، بنــا بــه گواهــی مراجــع 
ــر  ــر اث ــی و ...( ب ــروی انتظام ــی، نی ــع قضای ــاح )مراج ذی ص
ــده  ــود ش ــیل و ... مفق ــرقت، س ــد س ــه مانن ــوادث غیرمترقب ح
ــام  ــگان انج ــورت رای ــه ص ــی ب ــه المثن ــدور دفترچ ــد، ص باش

می شــود.

از سوی سازمان تأمین اجتماعی:

اعالم جزییات صدور دفترچه بیمه بیماران خاص

ــوری  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی صن ــر کل اجتماعی فرهنگ مدی
ــرای بازنشســتگان  ــی ب ــه اینکــه حــق بیمــه تکمیل ــا اشــاره ب  ب
ــل  ــدوق تقب ــوی صن ــر از س ــه نف ــا س ــا ت ــای آن ه و خانواده ه
ــر  ــای زی ــرای خانواره ــی ب ــه تکمیل ــم بیم ــت: رق ــود، گف می ش
ــر ۴۵ هــزار تومــان اســت کــه  ــک نف ــه ازای هــر ی ــر، ب  ســه نف

۲۰ هــزار تومــان را بازنشســته و ۲۵ هــزار 
تومــان را صنــدوق تقبــل می کنــد. 

عبــاس رشــیدی دربــاره رونــد ارایــه خدمــات 
بیمــه تکمیلــی و دشــواری ها و اشــکاالت 
ــت  ــن وضعی ــرد: ای ــار ک ــش روی آن اظه پی
ــی  ــدف غای ــت. ه ــا نیس ــوب م ــا مطل قطع
مــا ایــن اســت کــه اصــوال نیــازی بــه 
 مراجعــه بازنشســته بــه شــرکت بیمه کننــده 
ــود  ــی وج ــه اداری طوالن ــری پروس و پیگی
نداشــته باشــد و بازنشســته بــا مراجعــه 

بــه بیمارســتان و ســایر مراکــز درمانــی به راحتــی بتوانــد از ایــن 
ــد.  ــتفاده کن ــات اس خدم

وی افــزود: امــا زیرســاختی کــه اکنــون وجــود دارد هــم 
 شــرکت بیمه گــر و هــم صنــدوق را محــدود کــرده اســت. 

ــنگین  ــه س ــل هزین ــه دلی ــتان ها ب ــی از بیمارس ــویی بعض از س
درمانــی زیــر بــار قراردادهــای بیمــه ای نمی رونــد کــه ایــن 
ــا صنــدوق هــم  مســئله منحصــر بــه شــرکت بیمه گــر مرتبــط ب
ــویی  ــد. از س ــکل را دارن ــن مش ــا ای ــه بیمه ه ــود و هم نمی ش
ــی شــده و بیمــه  دیگــر طــرح تحــول ســامت در کشــور اجرای
شــده رغبــت دارد تــا از بیمارســتان های 
ایــن  و  کنــد  اســتفاده  خصوصــی 
بســیار  هزینه هــای  هــم  بیمارســتان ها 
زیــادی در تمامــی زمینه هــا دارنــد کــه 
ــه طــور طبیعــی  ــرای بازنشســتگان مــا ب ب

ایجــاد می کنــد.  مشــکاتی 
رشــیدی دربــاره افزایــش مبلــغ بیمــه عمــر 
در خدمــات  گفــت:  نیــز  بازنشســتگان 
ــا  ــا ب ــرر شــده ت ــه، مق ــر و حادث ــه عم بیم
 فــوت بازنشســته، غرامــت فــوت بــه مبلــغ 
۳ میلیــون تومــان پرداخــت شــود. در ســال گذشــته پیشــنهادی 
ــد  ــن خدمــت افزایــش یاب ــه ای ــا هزین ــه شــد ت ــت ارای ــه دول ب
ــه ســقف ۵ میلیــون تومــان موافقــت شــده  ــا افزایــش ب  کــه ب

و امیدواریم به زودی اجرایی شود. ایسنا

افزایش بیمه عمر بازنشستگان به ۵ میلیون تومان

سرپرســت دفتــر محیط زیســت و توســعه پایــدار وزارت ورزش و 
جوانــان از تدویــن شــاخص های ازدواج ســبز خبــر داد و گفــت: 
ایــن طــرح پــس از نهایــی شــدن بــه ســتاد ملــی ســاماندهی 

ــان ارایــه می شــود.  امــور جوان
ــا شــدت در  ــا بیــان اینکــه طــرح ازدواج ســبز ب رضــا شــجیع ب

وزارت ورزش و جوانــان در حــال پیگیــری 
اســت، افــزود: ایــن طــرح پــس از بررســی 
ــب  ــرای تصوی ــی شــدن شــاخص ها ب و نهای
ــان  ــور جوان ــاماندهی ام ــی س ــتاد مل ــه س ب
ــط  ــر محی ــت دفت ــود. سرپرس ــه می ش ارای
ورزش  وزارت  پایــدار  توســعه  و   زیســت 
و جوانــان از تشــکیل کارگــروه تخصصــی 
بــرای بررســی جوانــب مختلــف ایــن طــرح 
خبــر داد و اضافــه کــرد: به تازگــی یــک مــورد 

ازدواج ســبز بــه ثبــت رســید کــه در آن کاشــت نهــال بــه عنــوان 
مهریــه در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه ایــن زوج از ســوی وزیــر 
ــن وزارت  ــد. همچنی ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی ــان م ورزش و جوان
ورزش و جوانــان از تمامــی زوجینــی کــه بــه نحــوی ازدواج ســبز 

ــد.  ــد می کن ــر و تمجی ــد، تقدی ــرار دهن ــود ق ــرلوحه کار خ را س
شــجیع بــا اشــاره بــه تدویــن شــاخص های طــرح ازدواج ســبز 
ــدار وزارت ورزش  ــط زیســت و توســعه پای ــر محی از ســوی دفت
ــزود: در حــال حاضــر در مراســم عروســی شــاهد  ــان اف و جوان
ریخت وپاش هــای بســیاری هســتیم کــه در طــرح ازدواج ســبز، 
کنتــرل ایــن ریخت وپاش هــا پیش بینــی 
ــواد  ــتفاده از م ــن اس ــت. همچنی ــده اس ش
بازیافتــی یــا قابــل بازیافــت و کاشــت نهــال 
بــه عنــوان نمــاد ازدواج در طــرح ازدواج 
ســبز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. وی در 
 پاســخ بــه این ســوال کــه چــرا وزارت ورزش 
ــش  ــر افزای ــد ب ــای تاکی ــه ج ــان ب و جوان
جوانــان  بــه  تســهیات  ارایــه  و   ازدواج 
اولویــت خــود را بــه طــرح ازدواج ســبز 
اختصــاص داده اســت، گفــت: مــا در چارچــوب وظایــف خــود به 
جنبــه محیــط زیســتی ازدواج توجــه داریــم و معتقدیــم انجــام 
ــی  ــواد مصرف ــتفاده از م ــر و اس ــرج کمت ــا خ ــم ازدواج ب مراس

ــع ــود. ربی ــه ازدواج می ش ــان ب ــویق جوان ــبب تش ــر، س کمت

ورود کاشت نهال و مواد قابل بازیافت به مراسم عروسی

برگزاری نشست ملی سمن های زنان
زنــان  امــور  معاونــت  هماهنگــی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری گفــت: نشســت ملــی 
ــه اول  ــواده نیم ــان و خان ــور زن ــوزه ام ــال در ح ــمن های فع س

ســال جــاری در تهــران برگــزار می شــود. 
دســتاوردها  ابتــدا  اســت  قــرار  افــزود:  نــژادی   اطهــره 
 و چالش هــای برگــزاری ایــن نشســت ها را با حضور تســهیلگران 
و کمــک تســهیلگران و کارشناســان معاونــت بررســی کنیــم و در 
ــان نیــز  مــوارد الزم از نظــرات مشــاوران اســتانداران در امــور زن
ــر آن از نظرســنجی های انجــام شــده در  ــم. عــاوه ب بهــره ببری
ــا بهتریــن تصمیــم  ایــن نشســت ها هــم اســتفاده می کنیــم ت
دربــاره نــوع برگــزاری نشســت ها و شــیوه های آموزشــی بــرای 

ــر اتخــاذ شــود.  ــی بهت توان افزای
وی در ادامــه گفــت: امــکان دارد کــه پــس از ارزیابی هــای الزم 
بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه نشســت ها را اســتانی برگــزار کنیــم 
یــا بــه طــور مثــال ســمن ها را از طریــق پورتــال معاونــت آموزش 
 دهیــم. معــاون برنامه ریــزی و هماهنگــی معاونــت امــور زنــان 
ــوری افــزود: فعالیــت در حــوزه  ــاد ریاســت جمه ــواده نه و خان
ــوزش  ــم آم ــاش می کنی ــن ت ــد؛ بنابرای ــا باش ــد پوی ــان بای زن

ــد. ــته باش ــتمرار داش ــمن ها اس س

 افراد جوان 
در معرض خطر سوءاستفاده آنالین

ــوان  ــر ۱۰ ج ــرد: از ه ــام ک ــد اع ــل متح ــودکان مل ــدوق ک صن
بــا خطــر  افــراد جــوان  نفــر معتقدنــد کــه  ۱8 ســاله، 8 
ــدوق  ــتند. صن ــه رو هس ــن روب ــی آنای ــتفاده های جنس سوءاس
ــش از ۱۰  ــه بی ــل متحــد در بررســی انجــام شــده ک ــودکان مل ک
 هــزار جــوان ۱8 ســاله از ۲۵ کشــور جهــان در آن شــرکت داشــتند

دیــدگاه افــراد جــوان را دربــاره خطراتــی کــه آنــان در جهــان مرتبط 
بــا آن روبــه رو هســتند، نشــان داده اســت. »کورنلیــوس ویلیامز« 
ــت  ــت: اینترن ــف گف ــودکان یونیس ــت از ک ــر حفاظ ــاور مدی  مش
و تلفــن همــراه در دسترســی افــراد جــوان بــه اطاعــات، تحــول 
چشــمگیری ایجــاد کــرده؛ امــا بــر مبنــای یافته هــای بــه دســت 
آمــده در این نظرســنجی، مشــخص شــده کــه خطر سوءاســتفاده 

آنایــن بــرای دختــران و پســران تــا چــه انــدازه واقعــی اســت. 
ــر اینترنتــی یــک نفــر کــودک  ــان از هــر ســه کارب در ســطح جه
اســت. یافته هــای بــه دســت آمــده در ایــن نظرســنجی نگــرش 

ــد.  ــه می ده ــراد جــوان و نوجــوان ارای ــی از اف مهم
ــرای  ــه ب ــی ک ــان را در حال ــدای نوجوان ــد دارد ص ــف قص یونیس
مقابلــه بــا خشــونت های آنایــن، سوء اســتفاده و بهره کشــی 
جنســی کمــک می خواهنــد بــه گــوش همــگان برســاند و بــه ایــن 
اطمینــان برســد کــه کــودکان بتواننــد از فوایــد اینترنــت و تلفــن 
همــراه بــه طــور کامــل بهره منــد شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه 
بنــا بــر گــزارش فــوق، نوجوانــان ظاهــرا نســبت بــه توانایی شــان 
بــرای حفاظــت از خــود در فضــای آنایــن اعتمادبه نفــس کافــی 
دارنــد و تقریبــا ۹۰ درصــد مصاحبه شــوندگان معتقدنــد کــه 

ــد. ــظ کنن ــن خــود را حف ــد از خطــرات آنای می توانن

اخبار کوتاه
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ــت  ــازمان ثب ــات س ــی عملی ــداری و مهندس ــر کل نگه مدی
ــر اســاس الیحــه بودجــه ســال ۹۵  احــوال کشــور گفــت: ب
دولــت، متقاضــی در همــان مرحلــه پیش ثبت نــام بایــد 
مبلــغ ۲۰ هــزار تومــان بــه صــورت الکترونیکــی جهــت 
صــدور کارت هوشــمند ملــی بــه حســاب دولــت واریــز 
کنــد. حمیدرضــا یغمایــی گفــت: فرآینــد صــدور کارت 
ــا مرحلــه  هوشــمند ملــی شــامل چنــد مرحلــه اســت کــه ب
آغــاز   www.ncr.ir وب ســایت  طریــق  از  پیش ثبت نــام 
می شــود و مــردم می تواننــد از هــر مکانــی مثــل منــزل یــا 
محــل کار کــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد، بــدون پرداخت 
هیــچ هزینه ایــی ثبت نــام کننــد. یغمایــی تاکیــد کــرد: 
ــه  ــون هیچ گون ــه تاکن ــرادی ک ــامل: اف ــروه ش ــه گ ــا س فع
ــد ــوال نگرفته ان ــت اح ــازمان ثب ــی از س ــایی مل  کارت شناس

ــه ســن ۱۵ ســال تمــام رســیده اند و افــرادی  افــرادی کــه ب
کــه مشــخصات ســجلی آن هــا تغییــر کــرده بــرای دریافــت 
کارت هوشــمند ملــی در اولویــت هســتند. وی از مــردم 
ــه  هدفــی کــه  درخواســت کــرد: کســانی کــه در ایــن جامعـ
ــرای  ــد، ب ــرار ندارن ــور( ق ــروه مذک ــه گ ــد )س ــرده ش ــام ب ن

ــد. ــه نکنن ــی عجل ــمند مل ــت کارت هوش دریاف

وضعیت رژیم غذایی در کشور
ــق  ــرد: طب ــام ک ــه اع ــص تغذی ــین داوودی، متخص  سیدحس
ــبد  ــی س ــت چگونگ ــده در وزارت بهداش ــام ش ــات انج مطالع
ــگ  ــه فرهن ــه ب ــا توج ــا ب ــوع مصــرف آن ه ــردم و ن ــی م غذای

ــت.  ــده اس ــخص ش ــی مش ــی و خانوادگ ــایق قوم س
 8۱ و   7۹ ســال های  بیــن  مطالعــه  دو  ایــن  وی گفــت: 
ــوع  ــردم و ن ــی م ــه و ۴ فصــل ســال، ســبد غذای انجــام گرفت
ــی  ــوب غذای ــبد مطل ــن س ــا و همچنی ــی آن ه ــذای مصرف غ
ــی  ــی و خانوادگ ــایق قوم ــذا و س ــگ غ ــه فرهن ــه ب ــا توج  ب
اعــام شــده  و  مــردم مشــخص  اقتصــادی  موقعیــت  و 
اســت. ایــن متخصــص تغذیــه در امــور ســرطان گفــت: 
ــرم  ــک ه ــرژی ی ــری ان ــو کال ــن ۲۲۰۰ کیل ــرای تامی ــوال ب معم
غذایــی اســتاندارد در نظــر گرفتــه می شــود کــه شــامل ۹ 
ــبزیجات،  ــد س ــوه، ۴ واح ــد می ــات، ۳ واح ــان و غ ــد ن واح
ــد  ــک واح ــات و ی ــیر و لبنی ــد ش ــن، ۲ واح ــد پروتئی ۳ واح
چربــی و مــواد قنــدی اســت. داوودی گفــت: ایــن هــرم 
غذایــی اســتاندارد در کشــور مــا کامــا متفــاوت اســت؛ 
ــوه،  ۲.۲  ــد می ــات، ۱ واح ــان و غ ــد ن ــه ۱۴ واح ــه طوری ک ب
 واحــد ســبزیجات،  ۱.7 واحــد پروتئیــن، ۰.7 واحــد شــیر 
و لبنیــات و ۳ واحــد چربــی و قنــد مصــرف می شــود کــه کامــا 
بــا اســتاندارد عملــی متفــاوت اســت. وی ادامه داد: حــدود ۴۵ 
درصــد بیشــتر از معمــول نــان و غــات مصــرف می کنیــم؛ در 
حالــی کــه مصــرف میــوه یک ســوم و ســبزی ۴۰ درصــد کمتــر 
از میــزان مــورد نیــاز اســت. میــزان مصــرف گوشــت و حبوبــات 
و لبنیــات نیــز دســت کــم ۳۵ درصــد کمتــر از اســتاندارد اســت.

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  بیگی   عا  مجتبی  ۱۲/۹۵خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه مبلغ 7۴۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت طلب  به طرفیت مسعود جهانگیر مقدم  تقدیم 
نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه ۹۵/۴/۲۶ ساعت ۱۶/۳۰ تعیین 
در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی 
8۱۶۵7۵۶۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه .....  شورای حل اختاف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 7۹۴۰/م الف مدیر 

دفتر شعبه ۴۹ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  مرادیان  مهدی  خواهان    ۱۰88/۹۴ کاسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه وجه به طرفیت کبری عرب  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  
مورخ ۹۵/۴/۲۶ساعت ۴ عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
حل  شورای  شماره۲  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 7۹۳۶/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۳۱مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
اخطار اجرائی

احمد     : پدر  نام  ابراهیمی     خانوادگی:  نام  جواد     : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام  حمید   سید  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
خانوادگی: طبا طبائی پور   نام پدر : جال شغل : کارمند  نشانی محل اقامت: اصفهان 

– شاپور جدید – خ امیر کبیر دفتر پیمانکاری  نگهبان 
 محکوم به: به موجب رای شماره ۱8۵۱ تاریخ ۹۴/۱۱/۱۰ حوزه ۵ شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک و مبلغ چهارصد 
رسید  تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  و شصت 

چک موصوف ۹۴/۶/۲۶ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر اجرائی./
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعام نماید.شماره: 7۹۶۰/ م الف دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به  خانم ملک کیقبادی لمجیری دارای شناسنامه شماره ۲۳۴ به شرح دادخواست 
کاسه 7۲۶۹/۹۴ خ ۱ از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی کیقبادی لمجیری  بشناسنامه ۱7۹در تاریخ ۱۳7۰/۳/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
با متوفی همسر  ۲- زهرا کیقبادی  ۱- بتول رضائی فردوانی به ش ش ۱۱۹ نسبت 
لمجیری به ش ش ۲۵۲ نسبت با متوفی فرزند  ۳- ملک کیقبادی لمجیری به ش 
ش ۲۳۴ نسبت با متوفی فرزند  ۴- صغرا  کیقبادی لمجیری به ش ش ۳ نسبت 
با متوفی فرزند    ۵- عزت   کیقبادی لمجیری به ش ش ۳ نسبت با متوفی فرزند 
اقدس     -7 فرزند  متوفی  با  نسبت   7 ش  ش  به  لمجیری  صدیقه   کیقبادی   -۶
کیقبادی لمجیری به ش ش ۳ نسبت با متوفی فرزند 8- عفت   کیقبادی لمجیری 
به ش ش ۳ نسبت با متوفی فرزند ۹- عباسعلی   کیقبادی لمجیری به ش ش ۶ 
نسبت با متوفی فرزند  والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۶7۵۳/م الف رئیس شعبه ۱۰ شورا حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی شریفی دارانی دارای شناسنامه شماره ۱۲7۲۱۵۶۱7۶ به شرح دادخواست 
این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از   ۱ به کاسه ۹۰۰/۹۵خ 
توضیح داده که شادروان سهراب شریفی دارانی  بشناسنامه ۲در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- فروغ شاه محمدی به ش ش ۱۹۳۹ نسبت با متوفی همسر ۲-  مژده شریفی 
با متوفی فرزند ۳- مهدی شریفی دارانی به  دارانی به ش ش ۱۱۵۰۰۰۰8۰۵ نسبت 
ش ش ۱۲7۲۱۵۶۱7۶ نسبت با متوفی فرزند ۴- علیرضا شریفی دارانی به ش ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   والغیر   فرزند  متوفی  با  نسبت   ۱۲7۰8۶۱۳۲8
درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شماره : ۶7۴۶/م الف رئیس شعبه ۱۰ شورا حل اختاف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد رضا رحیمی خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 87به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه   این  از   ۱۰۴۶/۹۵ به کاسه 
تاریخ  در   ۵7۹8 بشناسنامه  خوراسگانی   رحیمی  شادروان حسین  داده که  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۱۳۹۵/۲/۱
منحصر است به چهار پسر و یک دختر و دو همسر ۱- علی اصغر رحیمی به ش ش 
۳۰۵ نسبت با متوفی فرزند ۲- رسول رحیمی به ش ش ۳۳۶ نسبت با متوفی فرزند 
۳- رحیم رحیمی خوراسگانی به ش ش ۱۱۲۴7 نسبت با متوفی فرزند ۴- محمد 
رحیمی  اشرف   -۵ فرزند  متوفی  با  نسبت   87 به ش ش  رحیمی خوراسگانی  رضا 
با متوفی فرزند ۶- صدیقه رحیمی به ش ش  خوراسگانی به ش ش ۲۹۴ نسبت 
۱77 نسبت با متوفی همسر 7- فاطمه طغیانی خوراسگانی به ش ش ۳۴ نسبت با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  متوفی همسر و الغیر اینک  
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : ۶7۵۲/م الف رئیس شعبه ۱۰ شورا حل اختاف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم بی بی فاطمه حسینی تبعه افغانستان دارای شماره سناسایی ۴۰۳۴7۴۰۱۲۹۵به 
شرح دادخواست به کاسه ۱۰7۴/۹۵خ ۱ و نامه شماره 7۰/۲8۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ 
اتباع و مهاجرین خارجی مدیر کل امور  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت 
افغانستان   تبعه  حسینی  شاه  محبوب  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
خود  دائمی  اقامتگاه   ۱۳۹۵/۲/۲۹ تاریخ  در   ۴۰۳۶۳۹8۴۰ خانوار  شماره  به 
پسر  فرزند  یک  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود 
شماره  به  حسینی  احمد  سید   -۱ زیر  اسامی  به  دائمی  عیال  یک  و  دختر  یک  و 
شماره  به  حسینی  فاطمه  بی  بی   -۲ متوفی(  )پسر   ۴۰۳۳7۱۰۱۲۵8 سناسائی 
شناسائی  شماره  به  جعفری  ۳- کبری  متوفی(  )دختر   ۴۰۳۴7۴۰۱۲۹۵ شناسائی 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   الغیر  و  متوفی(  عیال   (  ۴۰۳۴۵۲۰۰۵۵8
درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶7۴۵/م الف رئیس شعبه ۱۰ شورا حل اختاف

 اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۳۴  یزدانی دهنوی  اله  آقای قدرت 
چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه   این  از   ۱ 8۶۹/۹۵خ  کاسه 
توضیح داده که شادروان سرور رئیسی دهنوی  بشناسنامه ۱۴۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۰ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- قدرت اله یزدانی دهنوی به ش ش ۳۴ ۲- عصمت یزدانی دهنوی به ش ش ۲۲ 
۳- نبی اله یزدانی دهنوی به ش ش ۵۶ ۴- داراب یزدانی دهنوی به ش ش ۱۵۴۱ 

انجام تشریفات  با  اینک   بیگم خواهر متوفیه و الغیر  همگی فرزندان مرحومه شاه 
اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  نوبت آگهی می  مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶7۴۴/م الف رئیس شعبه ۱۰ شورا حل 

اختاف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای احسان اجل لوئیان دارای شناسنامه شماره 7۱۱۱ به شرح دادخواست به کاسه 
8۴۱/۹۵خ ۱ از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد تقی اجل لوئیان  بشناسنامه ۲۵۹۹۹ در تاریخ ۱۳۶7/۱۰/۱۱ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- محمد 
اجل لوئیان به ش ش ۵۴۶8۰ نسبت با متوفی فرزند  ۲- احسان اجل لوئیان به ش ش 
7۱۱۱ نسبت با متوفی فرزند  ۳- مرضیه اجل لوئیان به ش ش ۹87 نسبت با متوفی 
فرزند ۴- زهرا اجل لوئیان به ش ش 7۰7۱8 نسبت با متوفی فرزند ۵- بتول شمس 
با انجام تشریفات  با متوفی همسر والغیر اینک   االحراری به ش ش ۳8۴ نسبت 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶7۴۳/م الف رئیس شعبه ۱۰ شورا حل اختاف

 اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم اکرم ترکیان سودانی دارای شناسنامه شماره ۶۲۱ به شرح دادخواست به کاسه 
7۹8/۹۵خ ۱ از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ ۱۳7۰/۰7/۱۳  در  بشناسنامه ۳۹  ترکیان سودانی    که شادروان رضا 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- عباس 
ترکیان سودانی  بهرام   -۲ فرزند  متوفی  با  نسبت   ۶8۴ به ش ش  ترکیان سودانی 
 ۶۲۱ به ش ش  ترکیان سودانی  اکرم  فرزند   ۳-  با متوفی  نسبت   ۱۵ به ش ش 
نسبت با متوفی فرزند  ۴- عفت ترکیان سودانی به ش ش 7۶۲ نسبت با متوفی 
فرزند ۵- ملوک ترکیان سودانی به ش ش 8۴8 نسبت با متوفی فرزند ۶- همدم 
خانم مجید به ش ش ۳7۹ نسبت با متوفی همسر والغیر اینک  با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶7۴۲/م الف رئیس شعبه ۱۰ شورا حل اختاف 

اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

کاسه  به  دادخواست  شرح  به   ۵۳۳ شماره  شناسنامه  دارای  رزاق  مریم  خانم 
۱۰۴۳/۹۵از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان معصومه انصاری   بشناسنامه ۱۶ در تاریخ ۹۴/7/۱۹ اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- علیرضا رزاق ۱۳8۶ 
لیا   -۴ ند   فرز   ۱۲7۰۳۹۶۶8۴ رزاق  مهدی   -۳ فرزند    ۳۰۲۲ رزاق  اکبر  فرزند۲- 
رزاقی ۱۴۱۶۶ فرزند ۵- بتول رزاق ۱8۰ فرزند  ۶- مریم رزاق ۵۳۳ فرزند 7- زهرا 
فرزند   ۱۲7۱۰۹7۶۳۱ رزاق  الهه   -۹ فرزند   8۰۵ رزاق  جمیله   -8 فرزند   ۲8۴۶ رزاق 
تشریفات مقدماتی درخواست  انجام  با  اینک   والغیر  فرزند  رزاق 7۰۹7  فاطمه   -۱۰
مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد 
اختاف ۱۰ شورا حل  رئیس شعبه  الف  ۶7۴۱/م   :  گواهی صادر خواهد شد. شماره 

 اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مریم رزاق دارای شناسنامه شماره ۵۳۳ به شرح دادخواست به کاسه ۱۰۴۳/۹۵از 
این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد رزاق   بشناسنامه ۵۴ در تاریخ 8۰/۱۱/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- اکبر رزاق ۳۰۲۲ فرزند۲- مهدی  رزاق 
۱۲7۰۳۹۶۶8۴ فرزند  ۳- علیرضا  رزاق ۱۳8۶ فرز ند  ۴- لیا رزاق ۱۴۱۶۶ فرزند ۵- 

بتول رزاق ۱8۰ فرزند  ۶- مریم رزاق ۵۳۳ فرزند 7- زهرا رزاق ۲8۴۶ فرزند 8- جمیله 
رزاق 8۰۵ فرزند ۹- الهه رزاق ۱۲7۱۰۹7۶۳۱ فرزند ۱۰- فاطمه رزاق 7۰۹7 فرزند ۱۱- 
معصومه انصاری منوچهر آبادی ۱۶ همسر والغیر اینک  با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶7۴۰/م الف رئیس شعبه ۱۰ شورا حل اختاف 

اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

کاسه  به  دادخواست  شرح  به   ۵۳۳ شماره  شناسنامه  دارای  رزاق  مریم  خانم 
۱۰۴۳/۹۵از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر رزاق   بشناسنامه ۳۰۲۲ در تاریخ ۹۴/7/۲۰اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- علیرضا رزاق ۱۳8۶ برادر 
۲- مهدی  رزاق ۱۲7۰۳۹۶۶8۴ برادر  ۳- لیا رزاق ۱۴۱۶۶خواهر۴- بتول رزاق ۱8۰ 
خواهر  ۵- مریم  رزاق ۵۳۳ خواهر  ۶- زهرا رزاق ۲8۴۶ خواهر  7- جمیله رزاق 
8۰۵ خواهر 8- الهه  رزاق ۱۲7۱۰۹7۶۳۱ خواهر ۹- فاطمه  رزاق 7۰۹7 خواهر والغیر 
اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶7۳۹/م الف 

رئیس شعبه ۱۰ شورا حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ به آقای احمد محمدی کبابی

در  خیانت  و  توهین  اتهام  به  مسلم  فرزند  محمدی کبابی  احمد  آقای  اینکه  به  نظر 
از  ابوالحسن  فرزند  سپه کار  اسماعیل  محمد  آقای  شکایت  حسب  افترا  و  امانت 
طرف این بازپرسی در پرونده کاسه ۰۰8۱۱ب ۲۳ تحت تعقیب است و اباغ احضاریه 
ماده  اجرای  در  بدینوسیله   ، نگردیده  ممکن  وی  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه 
تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  اباغ  نامبرده  به  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   ۱7۴
خیابان  در  واقع  اصفهان  عمومی  دادسرای  بازپرسی   ۲۳ شعبه  در  آگهی  انتشار 
عدم  صورت  در   . شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  آتشگاه 
خواهد گردید  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور 
عبدالکریم  اصفهان  عمومی  دادسرای   ۲۳ شعبه  بازپرس  الف  م   /۶۹۲۱  : شماره   . 

شاهرخ
آگهی ابالغ به آقای خدا بخش شاکری

سند  از  استفاده  و  جعل  اتهام  به   - فرزند  شاکری   خدابخش  آقای  اینکه  به  نظر 
دام اصفهان ) جهاد  امور  مجعول  حسب شکایت حسب شکایت شرکت پشتیبانی 
کشاورزی( از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه ۹۵۰۱78 ب ۲۳ تحت  تعقیب است 
و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده ، بدینوسیله 
در اجرای ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک 
بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در  آگهی در شعبه ۲۳  انتشار  تاریخ  از  ماه 
صورت  در   . شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  آتشگاه  خیابان 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید 
عبدالکریم اصفهان  عمومی  دادسرای   ۲۳ شعبه  بازپرس  الف  م   /۶۹۲۰  : شماره   . 

 شاهرخ
آگهی احضار

فرزند  کیانی  امیر  علیه  شکایتی  محمد  ف  زردشت  اله  قدرت  آقای  اینکه  به  نظر 
به کاسه  آن  پرونده  نموده که  مطرح  عمدی  جرح  و  ضرب  بر  مبنی  جال  سید  
اگهی می  انتشار  از  ماه پس  یک  وقت حضور ظرف  و  این شعبه  ثبت  ۹۴۱۱۲۲د/7 
دادرسی  آئین  قانون   ۱۱۵ ماده  متهم حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  باشد 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود 
مقرر حاضر شود  در  وقت  اید جهت رسیدگی  به عمل می  دعوت  متهم مذکور  از  و 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  احضاریه  حضور  عدم  صورت  در  و 
ا انقاب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  هفتم  شعبه  الف  م   /۶۹۱۴  : شماره   شد. 

صفهان
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روزه، زکات بدن

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:

لکل شیئی زکاة و زکاة االبدان الصیام.

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود:

براى هر چیزى زکاتی است و زکات بدن ها، روزه است.

الکافی، ج 4، ص 62، ح 3

-«  حدیث روز   »-

 سازمان اموال و امالك ستاد                        امالك بصورت مزايده فروش آگهی
 شنبه يک روزاز خريد امالك مي توانند  محترم  مي گردد؛ لذا متقاضيان ول ذيل اعالماجد به شرح ويژهد با شرايط و تسهيالت امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستا (1/11) و يک هفتادمحدود کتبی و سراسری مزايده  برگزاري
)صرفاً در محل بازگشايي پاكتها به شرح توضيحات صبح 03/63الي  8از ساعت  51/30/59 مورخ شنبهچهار  روز و 03/61الي صبح   8ساعت از  ايام تعطيل بجزهمه روزه  59/30/59مورخ  شنبهسه  تا پايان روز 61/30/59 مورخ

 مراجعه نمايند.(www.ssa-s.ir)وب سايت به نشانی  نيز  وذيل( جهت اطالع از شرايط ودريافت اوراق شركت در مزايده به محلهاي ذيل 
 :مالحظات
ساعات تعيين شده  درو     59/30/59  مورخ شنبهسه  الي 55/30/59  مورخشنبه    يمت پايه ملك در روزهايق %9به ميزان  وجه متقاضیچک تضمينی در اخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره  -6

 مي پذيرد. صرفاً در محل بازگشايي پاكتها صورت 66الي  8از ساعت   51/30/59 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 -5

 زمان تحويل ملك به حصه نقدي %63هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ  ،ملك به عهده خريدار استاراضي كه مسئوليت رفع تصرف و اعمال يد مالکانه 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.،  43پالك –خيابان حسين آباد –خيابان حکيم نظامي  واقع در فتر فروش اداره کل اصفهان ددر  11أس ساعت ر 22/30/59مورخ  چهار شنبه بازگشايي پاكتهاي ارائه شده در روز -1
 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  22/30/59 مورخ شنبه چهارروز صبح 03/63شركت 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 تکميلي 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 51/30/59مورخ   پنج شنبه) اولين روز اداري پس از اعالم نتايجدر وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن  -63

 ( ليست امالك ) به شرح ذيلباشد می 22/30/59مورخ   شنبه چهار روز 11تا ساعت  12/30/59 مورخ شنبه يک مهلت شرکت در مزايده از روز
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 تخفيف پرداخت نقدی حصه غير نقدی)باقيمانده در اقساط ....( زمان تحويل ملک حصه نقدی )پيش پرداخت( شرايط پرداخت )گروه(
 % 65 ماهه  69در اقساط  % 49 %63 % 49 الف
 %64 ماهه 56اقساط در  % 93 %63 % 43 ب
 %61 ماهه 51دراقساط  % 13 % 63 % 03 ج
 %61 ماهه 03در اقساط%13 %63 %53 د

 توضيحات
شرايط 
 پرداخت

 مبلغ پايه
 (ريال)

متراژ اعيان 
 )ششدانگ(

متراژ عرصه 
 )ششدانگ(

 نوع ملک کاربری
شماره 
 پرونده

 نشانی
 رديف

 روزنامه
دارای پارکینگ و انباری ،استفاده از امکانات ورزشی مجتمع اعم از استخر و 

و... بصورت مشترک می باشد .مساحت بر مبنای صورتمجلس تفکیکی  سونا
 محاسبه خواهد شد .

 264 آپارتمان مسکونی --- 470 000/000/000/42 د
-رمسروخیابان -خیابان آبشار سوم-اصفهان

م مجتمع مسکونی مینو  طبقه سو-1گلستان
واحد غربی-  

2 

 رعايت که دانگ شش حبه 74 از مشاع حبه 5/07 میزان به واگذاری مورد
 سند اصالح و شرکای مشاعی با توافق ، سبز فضای سرانه ، نشینی عقب میزان

 باشد می خريدار عهده به
 1021 زمین صنعتی 5000 --- 000/000/100/40 د

 صنعتی شهرک-آزادگان بزرگراه - اصفهان
 کارخانه روبروی 46 خیابان - آباد محمود

 مجوف آجر
0 

 به  سند  اصالح و نشینی عقب رعايت و آن تمديد که  نقشه تهیه دستور دارای
 باشد می خريدار عهده

 076 زمین صنعتی 1/1606 --- 000/000/750/14 ج
 از بعد-( ره) خمینی امام خیابان - اصفهان

 کوچه -دکترسراجی کوچه-آباد عاشق خیابان
 چپ سمت- ويالئی

0 

رق مورد واگذاری شش دانگ ملکیت و سرقفلی بوده و دارای انشعابات آب و ب
 41 زير زمین تجاری --- 02/022 000/000/600/14 د .می باشد

 - خرازی شهید بزرگراه - اصفهان
 تحتانی طبقه-( سابق)خیام کنارگذرخیابان

 افشار ساختمان
9 

 شرکای با توافق گونه هر و دانگ شش از مشاع دانگ سه واگذاری مورد
 خريدار عهده بر کوچه بر از مربوطه نشینی عقب و مالکانه يد ،اعمال مشاعی

 . باشد می
 1100 خانه مسکونی 120 100 000/000/000/0 ج

 کوچه-نظامی حکیم خیابان - اصفهان
 -شمس کوچه -ريحانی شهید کوچه -پاچنار

 1الک پ
2 

 1001 آپارتمان اداری --- 74/72 000/000/200/1 ج دارای انشعاب برق مجزا  و آب و گاز مشترک می باشد
جنب -خیابان امام خمینی)ره(-اصفهان

 -ساختمان الماس -سازمان تامین اجتماعی
 215واحد  2طبقه 

1 

شرکای  با توافق کهششدانگ  از مشاع مربع متر11/145مورد واگذاری  
 کیان خیابان -خمینی امام خیابان- اصفهان 1462 زمین مسکونی 62/077 --- 000/000/200/1 ج باشد می خريدار عهده به  مشاعی 

 بردبار کوچه - پارس
3 

 روزنامه کيميای وطن  22/30/1059شنبه  مورخ : استانی روزنامه های
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خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده مرا در این روز از بندگان 
شایسته وفرمانبردارت وقرار بده مرا در این روز ازدوستان نزدیکت به 

مهربانى خودت اى مهربان ترین مهربانان.

-«  دعاى روز پنجم ماه مبارک رمضان   »-


