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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

قاضی سراج خبر داد:

حبس برای مدیری که 
گزارش میزان حقوقش را نداد

فوالدگر خبر داد:

رشد صفردرصدی اشتغال
 در 3 سال اخیر

هشدار برخی
فعاالن اقتصادی 

درباره »کاسبان پسابرجام«

از ابتدای امسال

3۴۰ هکتار از جنگل های 
اصفهان در آتش سوخت

کرد: کید  مهندس امینی در جمع خبرنگاران تا

ضرورت فرهنگسازی 
صرفه جویی در مصرف آب
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روایتی متفاوت
از ساخت موسیقی

سریال امام علی؟ع؟

پروتکل های بی اثر

له
قا

رم
س و  تلخ  مناسبت های  به  سال  روزهای  نامگذاری 

شیرین، جنبه جهانی دارد و امروزه در همه کشورها 
که ملی و میهنی است؛  روزهای خاصی وجود دارد 

جنبه  جهانی اش  اهمیت  دلیل  به  نیز  روزها  از  بعضی 
مبارزه  روز  روزها،  این  از  یکی  می کند؛  پیدا  المللی  بین 
8تیرماه  روز  است.  میکروبی  و  شیمیایی  سالح های  با 
که در این روز در  به این نام نامگذاری شده است؛ چرا 
سال 1366هواپیماهای بمب  افکن عراقی با بمب های 
کم جمعیتی  مترا و  ازدحام  پر  نقطه  به چهار  شیمیایی 
کوچک  ناجوانمردانه  و  کردند  حمله  سردشت   شهر 
ک و خون کشیدند. به  و بزرگ و مرد و زن و کودک را به خا
همین مناسبت کوتاه به این موضوع می پردازیم. آشکار 
که از بدو خلقت آدم و حوا و پس از آن فرزندانشان  است 
هابیل و قابیل، جنگ و درگیری و خودخواهی و استفاده 
انسان های  کردن  نابود  برای  دسترس  در  ابزارهای  از 
دیگر یا سلطه بر دیگری وجود داشت و تا ابد نیز وجود 
انسان ها در  که  تاسف است  مایه بسی  خواهد داشت. 

طول تاریخ از تکنولوژی های در دسترسشان برای ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ساالنه ۴5۰هزار شغل ایجاد کرده ایم

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

چاپ  اول

چاپ  اول 

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول (

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر هیئت مدیره

ــر دارد  ــهر در نظ ــامی ش ــورای اس ــورخ 95/3/19 ش ــماره ۴/95/52۴ م ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری فوالدش ش
ــه  ــذا از کلیــه شــرکت های واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصــه ذیــل دعــوت ب عملیــات ذیــل را برگــزار نمایــد. ل

ــد. ــل می آی عم

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره ۴/9۴/395 مــورخ 9۴/3/17 شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد مزایده هــای ذیــل 
را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه نوبــت دوم شــرکت تعاونــی خبــازان اصفهــان و حومــه رأس ســاعت 
9 صبــح روز یکشــنبه مــورخ 95/0۴/20 در محــل دفتــر شــرکت بــه آدرس میــدان جمهــوری اســامی خیابــان 
امــام خمینــی)ره( نبــش کوچــه اســتوار پــاک 3 تشــکیل مــی گــردد. لــذا از کلیــه اعضــاء دعــوت میشــود بــا 
در دســت داشــتن کارت و یــا دفترچــه عضویــت رأس ســاعت مقــرر در محــل مذکــور حضــور بــه هــم رســانید 

و یــا و کیــل/ نماینــده خــود را کتبــًا معرفــی نماییــد.

*ضمنًا به اطالع می رساند که به موجب ماده 18 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود. 
و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به  همراه نماینده خود حداكثر تا تاریخ 

1395/04/19 در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وكالت، برگه ورود 
به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه:

-گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان

- طــرح و تصویــب صورتهــای مالــی منتهــی بــه ســال 139۴/12/30 و نحــوه تقســیم ســود ویــژه و بوجــه 
ســال جــاری شــرکت.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی.

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان.

- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی.

- انتخاب حسابرس مالی شرکت تعاونی.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/۴/26 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در 
مناقصــه بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

ــه  ــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/۴/26 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در مزایده هــا ب ــد ت ــان فرصــت دارن متقاضی
واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه )ریال( 

 مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال(   ردیف موضوع مناقصه شماره مناقصه

100/000/000 2/000/000/000
95/7600 

95/۴/3 

 لکه گیری آسفالت سطح شهر فوالدشهر بصورت 50

درصد نقدی و 50 درصد ملک با شرایط مزایده
1

مبلغ پایه هر ماه )ریال( 
مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

شماره مزایده موضوع مزایده ردیف

1/100/000 660/000
95/7605

95/۴/3

      اجاره غرفه شماره 1 فروش اغذیه نزدیک رستوران
واقع در پارک محله شیخ بهایی )A6( فوالدشهر

1

1/000/000 600/000
95/7601

95/۴/3

 اجاره غرفه شماره 2 فروش اغذیه واقع در پارک
محله شیخ بهایی )A6( فوالدشهر

2

اسفند 94، پرخرج ترین ماه تاریخ ایران
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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کلی« تا جشن »سر روزه ای« از پخت »کا

آداب رمضان در 
چهارمحال و بختیاری



پروتکل های بی اثر         
ادامه از صفحه یک: 

ــا  ــه، باره ــد منفعت طلبان ــودی و مقاص ــتار، ناب کش
ــرز  ــوان م ــا نمی ت ــد. دقیق ــتفاده کرده ان ــا اس و باره
زمانــی مشــخصی بــرای جنگ هــای بیولوژیــک 
میکروارگانیســم ها و ســایر عوامــل در جنــگ تعییــن 

کــرد.
ــن  ــد ای ــخ موی ــه درازای تاری ــادی ب ــای زی نمونه ه
مطلــب اســت؛ از جملــه می تــوان بــه سرخ پوســتان 
آمریــکا اشــاره کــرد کــه با ســابقه تمــدن 5000 ســاله، 
همــواره در جنــگ، تیرهــای خــود را آغشــته بــه ســم 
می کردنــد یــا در 300 ســال پیــش از میــاد مســیح، 
آلودگــی چاه هــای آب دژهــا، قلعه  هــا و شــهرها، 
یکــی از روش هــای موثــر بــرای از پــای درآوردن 
ــا  ــن یونانی ه ــان در بی ــربازان و مردم ــمن و س دش
بــوده اســت. در ســال 1763 میــادی،  ارتــش 
ــاری  ــل بیم ــر( از عام ــای مهاج ــکا )اروپایی  ه آمری
ــی  ــوم کش ــرای ق ــاح ب ــک س ــوان ی ــه عن ــه ب آبل
سرخ پوســتان بومــی  آمریــکا اســتفاده کــرده اســت.
اول جهانــی  جنــگ  طــی  در   ،1915 ســال   در 

ــا  ــا در ایتالی ــرد عامــل بیمــاری وب ــه کارب  آلمان هــا ب
و طاعون در پترزبورگ روسیه متهم شدند. 

در پــی جنایاتــی کــه بــا اســتفاده از ســاح های 
ــه وقــوع پیوســت  شــیمیایی و میکروبــی در دنیــا ب

در ســال 1925 در کنفرانــس خلــع ســاح ژنــو 
عهدنامــه ای )پروتــکل منــع کاربــرد ســاح  های 
شــیمیایی و بیولوژیــک( بــه تصویــب 40 کشــور 
جهــان رســید کــه البتــه  درآن هیــچ اشــاره ای 
ذخیره ســازی تولیــد،  ســاخت،  ممنوعیــت   بــه 

فــروش  و  خریــد  و  انتقــال  و  نقــل  آزمایــش، 
ــکل  ــن پروت ــذا ای ــود؛ ل ــه ســاح ها نشــده ب این گون
هیــچ اثــر مثبتــی بر جــای نگذاشــت. بلکــه برعکس 
ــون  ــن قان ــب ای ــس از تصوی ــه پ ــر از دو ده در کمت
ــه ســاح ها  ــرد وســیع تر این گون ــان شــاهد کارب جه
در جنــگ جهانــی دوم و پــس از آن بــود کــه منجــر 
بــه کنوانســیون 1972 ژنــو، مبنــی بــر ممانعــت 
ســاح های  ذخیره ســازی  و  تولیــد  توســعه،  از 
 باکتریولوژیــک )بیولوژیــک( و توکســینی )ســمی( 
ــرکت کننده  ــورهای ش ــد. کش ــا گردی ــرد آن ه و کارب
در ایــن کنوانســیون متعهــد شــدند کــه عوامــل 
ــه  ــا هم ــد ی ــود کنن ــود را ناب ــی خ ــک جنگ بیولوژی
آن هــا را بــرای مقاصــد صلح جویانــه، تغییــر کاربــری 
دهنــد کــه البتــه ایــن کنوانســیون در ســال های 
آتــی، بــه دفعــات، حــول محورهــای فــوق و پروتــکل 
ــن حــال  ــا ای ــی، بازنگــری و بررســی شــد. ب الحاق
شــیمیایی  ســاح های  کارگیــری  بــه  و   تولیــد 
و میکروبــی در چنــد دهــه اخیــر، از ســوی کســانی 
ــتند،  ــاح ها هس ــن س ــع ای ــی خل ــود مدع ــه خ ک
ــن  ــی ای ــان اصل ــته و قربانی ــه داش ــان ادام همچن
ســاح، مــردم بی دفــاع بودنــد و هســتند و احتمــاال 
خواهنــد بــود و اثــر ایــن پروتکل هــا و کنوانســیون ها 
فقــط و فقــط بــر روی کاغــذ می مانــد و اثــر عملــی 
نــدارد؛ چــرا کــه مدعیــان مبــارزه بــا این گونــه 
ســاح ها خــود تولیدکننــده و تاجــر آننــد و لــذا 

ــس! ــت و ب ــدن اس ــاون کوبی ــه، آب در  ه این هم
ایــران اســامی  خود از کشــورهایی اســت کــه قربانی 
ســاح های شــیمیایی و میکروبــی اســت. در طــول 
ــران  ــه ای ــراق علی ــی ع ــگ تحمیل هشــت ســال جن
کشــورهای مختلــف  از کمــک بــه عــراق در اســتفاده 
از ســاح های مذکــور دریــغ نکردنــد. نقــض حقــوق 
بیــن الملــل نیــز هــم از ســوی خــود دولــت عــراق 
کــه از ســاح های شــیمیایی و میکروبــی در جنــگ 
ــت  ــه دول ــرد و هــم از ســوی کســانی ک اســتفاده ک
ــز  ــه مجه ــاح های ممنوع ــه س ــا این گون ــراق را ب ع
ــد، بارهــا و بارهــا صــورت گرفــت و هــزاران  می کردن
نفــر قربانــی ایــن ســاح های مخــرب شــدند. دولــت 
آمریــکا بــا انتقــال فنــاوری این گونــه ســاح ها 
 بــه کشــورهای اروپایــی بــه طــور غیرمســتقیم 
و مســتقیم، بارهــا حقــوق بین الملــل را در ممنوعیت 
ســاح های  از  بهره گیــری  و  تکثیــر  و  تولیــد 
شــیمیایی و میکروبــی نقــص کــرد. رســانه های 
غربــی نیــز، در بســیاری مــوارد، بــه دســت داشــتن 
ــه ســاح های شــیمیایی  ــکا در تجهیــز عــراق ب آمری
کرده اند.حتــی  اعتــراف  هســته ای  و  میکروبــی 
اعدامــش  از  پیــش  بازجویی هــای  در  صــدام 
ــتفاده  ــتور اس ــخصا دس ــه ش ــت ک ــرده اس ــرار ک اق
ــان  ــا و ایرانی ــه کرده ــیمیایی علی ــاح های ش  از س
را داده اســت. او بــا دیــدن عکس هــای مربــوط 
بــه قربانیــان کــرد تنهــا گفتــه اســت ایــن کار 
»ضــرورت داشــت «. یوســت هیلترمــن، عضــو 
ــه ــی در خاورمیان ــن الملل ــای بی ــازمان بحران ه  س

ــایلی  ــه و مس ــه حلبچ ــه حادث ــا مطالع ــد ب می گوی
متوجــه شــدم  بــود،  ریــگان  در حکومــت  کــه 
کــه چگونــه قدرت هــای بــزرگ دربــاره جامعــه 
بشــری تصمیــم می گیرنــد و آن هــا را تشــویق 
بــه اســتفاده از ســاح های شــیمیایی می کننــد. 
اطاعــات  آمریکایی هــا  گفــت:  همچنیــن  وی 
ــد  ــر بتوانن ــد کــه عراقی هــا بهت ماهــواره ای داده بودن
از ســاح شــیمیایی علیــه نیروهــای ایرانی اســتفاده 
ــه در  ــی ک ــه کتاب ــا اشــاره ب ــن ب ــد.  وی همچنی کنن
آمریــکا درخصــوص حادثــه بمبــاران شــیمیایی 
از  مــن  اســت، گفــت:  کــرده  منتشــر  حلبچــه 
ــن اول  ــت م ــه گف ــنیدم ک ــی ش ــر عراق ــک افس ی
ــیمیایی؛ او  ــاح ش ــد از س ــم و بع ــدا می ترس از خ
ــول  ــراق در ط ــیمیایی ع ــات ش ــت از حم ــا وحش ب
ــی  ــران یک ــرد. آری! ای ــاد می ک ــران ی ــا ای ــگ ب جن
شــیمیایی  ســاح های  قربانیــان  بزرگ تریــن   از 
و میکروبــی اســت کــه اکنــون بــه دنبــال ممنوعیــت 
ــت؛  ــی اس ــتار جمع ــاح های کش ــد س ــی تولی عمل
اســام  دیــن  در  ســاح ها  این گونــه  زیــرا کــه 
ــع آوری  ــت و جم ــول اس ــل قب ــر قاب ــوم و غی  محک
و نابــودی آن یــک ضــرورت و تــاش در جهــت محــو 

این گونــه ســاح ها یــک تکلیــف اســت.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

وصیت آخر علی)ع(     
ــه شــبش  ــدر، 23 رمضــان اســت ک ــن روز از روزهــای ق  آخری
را احیــا می کنیــم و آن را یکــی از شــب های قــدر می دانیــم. در 
ایــن شــب، مثــل دو شــب دیگر بــه دعــا می پردازیــم و از خدای 
خــود طلــب عفــو و بخشــش نمــوده و مقــدرات خیــر را طلــب 
ــز  ــام عزی ــت اســام ام ــه ام ــروز روزی اســت ک ــم. ام می کنی
خــود را از دســت داده و عــزادار اســت و اکنــون کــه نزدیک به 15 
 قــرن از آن شــهادت می گــذرد، همچنــان عــزای شــهادتش تــازه 
و غــم انگیــز و کشــنده اســت و بــه همیــن جهــت شــیعه ســیاه 
پــوش می شــود تــا بــه عالــم بگویــد مظلومیــت مــوال علــی)ع( 
فراموش نشــدنی اســت و تــا ابــد ایــن غــم و غصــه باقی اســت؛ 
لــذا بــه مناســبت  شــهادت آن امــام همــام، داســتان معروفــی 

از ســاعات آخــر عمــر شریفشــان را مــرور می کنیــم. 
ــه  ــان علی ــر مؤمن ــه امی ــى ک ــد: هنگام ــه گوی ــن نبات ــغ ب اصب
ــه  ــه ب ــد ک ــرود آم ــش ف ــرق مبارک ــر ف ــى ب ــام ضربت  الس
ــدند  ــع ش ــاره جم ــر در دار االم ــردم ب ــد، م ــهادتش انجامی  ش

و خواستار کشتن ابن ملجم - لعنة هللا - بودند.
 امــام حســن علیــه  الســام بیــرون آمــد و فرمــود: اى مــردم! 
ــگام  ــا هن ــش را ت ــه کار قاتل ــرده ک ــت ک ــن وصی ــه م ــدرم ب پ
وفــات پــدرم رهــا ســازم. اگــر پــدرم از دنیــا رفــت تکلیــف قاتــل 
روشــن اســت و اگــر زنــده مانــد، خــودش در حــق او تصمیــم 

ــد. ــان رحمــت کن ــد، خدایت ــرد. پــس بازگردی مى گی
مــردم همــه بازگشــتند و مــن بازنگشــتم. امــام دوبــاره 
بیــرون آمــد و بــه مــن فرمــود: اى اصبــغ! آیــا ســخن 
مــرا دربــاه پیــام امیــر مؤمنــان نشــنیدى؟ گفتــم: چــرا. 
ولــى چــون حــال او را مشــاهده کــردم، دوســت داشــتم 
بــه او بنگــرم و حدیثــى از او بشــنوم. پــس بــراى مــن 
 اجــازه بخــواه، خدایــت رحمــت کنــد. امــام داخــل شــد 
و چیــزى نگذشــت کــه بیــرون آمــد و بــه مــن فرمــود: 
داخــل شــو. مــن داخــل شــدم. دیــدم امیــر مؤمنــان 
علیــه  الســام دســتمال زردى بــه ســر بســته کــه زردى 
ــدت درد  ــت و از ش ــه داش ــتمال غلب ــر زردى دس ــره اش ب چه
ــد  ــرى بلن ــس از دیگ ــى پ ــود را یک ــاى خ ــم، پاه ــرت س و کث
اى  بــه مــن فرمــود:  آن گاه  و زمیــن مى نهــاد.  مى کــرد 
 اصبــغ! آیــا پیــام مــرا از حســن نشــنیدى؟ گفتــم: چــرا
اى امیــر مؤمنــان! ولــى شــما را در حالــى دیــدم کــه دوســت 
ــه شــما بنگــرم و حدیثــى از شــما بشــنوم. فرمــود:  داشــتم ب
ــن  ــد از م ــه بع ــن روز ب ــه از ای ــدارم ک ــر نپن ــه دیگ ــین ک بنش

ــى بشــنوى. حدیث
ــى  ــدا صل ــول خ ــادت رس ــه عی ــن ب ــه م ــغ ک ــدان ای اصب ب
ــون  ــو اکن ــه ت ــه ک ــم، همان گون ــلم رفت ــه و س ــه و آل هللا علی
مــردم  بــرو  اباالحســن!  اى  فرمــود:  مــن  بــه   آمــده اى. 
را جمــع کــن و بــاالى منبــر بــرو و یــک پلــه پایین تــر از جــاى 
 مــن بایســت و بــه مــردم بگــو: »هــش داریــد! هــر کــه پــدر 
ــش  ــاد. ه ــر او ب ــدا ب ــت  خ ــد لعن ــنود کن ــادرش را ناخش و م
داریــد! هــر کــه از صاحبــان خــود بگریــزد لعنت خــدا بــر او بــاد. 
هــش داریــد! هــر کــه مــزد اجیــر خــود را ندهــد، لعنــت  خــدا 

بــر او بــاد.«
اى اصبــغ! مــن بــه فرمــان حبیبــم رســول هللا صلــى هللا علیــه 
و آلــه و ســلم عمــل کــردم. مــردى از آخــر مســجد برخاســت و 
گفــت: اى اباالحســن! ســه جملــه گفتــى؛ آن را بــراى ما شــرح 
بــده. مــن پاســخى نــدادم تــا بــه نــزد رســول خــدا صلــى هللا 

علیــه و آلــه و ســلم رفتــم و ســخن آن مــرد را بازگــو کــردم.
ــت  ــام دس ــه  الس ــان علی ــر مؤمن ــا امی ــت: در اینج ــغ گف اصب
بگشــا.  را  دســت خود  اصبــغ!  اى  فرمــود:  و  مــرا گرفــت 
دســتم  انگشــتان  از  یکــى  را گشــودم. حضــرت   دســتم 
ــه  ــى هللا علی ــدا صل ــول خ ــغ! رس ــود: اى اصب ــت و فرم  را گرف
و آلــه و ســلم نیــز همیــن گونــه یکــى از انگشــتان دســت مــرا 
گرفــت. ســپس فرمــود:  هــان، اى اباالحســن! مــن و تــو پــدران 
ایــن امتیــم؛ هــر کــه مــا را ناخشــنود کنــد لعنــت  خــدا بــر او 
بــاد.  هــان کــه مــن و تــو مــوالى ایــن امتیــم؛ هــر کــه از اجــرت 
مــا بکاهــد و مــزد مــا را ندهــد لعنــت  خــدا بــر او بــاد. آن گاه 

خــود آمیــن گفــت و مــن هــم آمیــن گفتــم.
اصبــغ گویــد: ســپس امــام بیهــوش شــد. بــاز بــه هــوش آمــد 
و فرمــود: اى اصبــغ! آیــا هنــوز نشســته اى؟ گفتــم: آرى، موالى 

مــن. فرمــود: آیــا حدیــث دیگــرى بــر تــو بیفزایــم؟
ــود: اى  ــد. فرم ــر بیفزای ــدات خی ــت از مزی ــم: آرى، خدای گفت
ــى  ــه و ســلم در یک ــه و آل ــى هللا علی ــغ! رســول خــدا صل اصب
ــدوه در  ــار ان ــد و آث ــاک دی ــرا اندوهن ــه م ــاى مدین از کوچه ه
چهــره ام نمایــان بــود. فرمــود: اى اباالحســن! تــو را اندوهنــاک 
ــز  ــس از آن هرگ ــه پ ــم ک ــى نگوی ــو را حدیث ــا ت ــم؟ آی مى بین

ــوى؟ ــاک نش اندوهن
 گفتــم: آرى، فرمــود: چــون روز قیامــت  شــود خداونــد منبــرى 
بــر پــا دارد برتــر از منابــر پیامبــران و شــهیدان؛ ســپس خداونــد 
مــرا امــر کنــد کــه بــر آن بــاال روم؛ آن گاه تــو را امــر کنــد کــه 
ــته  ــپس دو فرش ــاال روى؛ س ــن ب ــر از م ــه پایین ت ــک پل ــا ی ت
را امــر کنــد کــه یــک پلــه پایین تــر از تــو بنشــیند و چــون بــر 
منبــر جــاى گیریــم، احــدى از گذشــتگان و آینــدگان نمانــد، جز 
آنکــه حاضــر شــود. آن گاه فرشــته اى کــه یــک پلــه پایین تــر از 
تــو نشســته، نــدا کنــد: اى گــروه مــردم! بدانیــد هــر کــه مــرا 
 مى شناســد کــه مى شناســد و هــر کــه مــرا نمى شناســد

خــود را بــه او معرفــى مى کنــم، مــن »رضــوان « دربــان بهشــتم؛ 
ــرم و فضــل و جــال خــود  ــّن و ک ــه م ــد ب ــه خداون ــد ک بدانی
ــپارم  ــد بس ــه محم ــت را ب ــاى بهش ــه کلیده ــوده ک ــرا فرم  م
ــب  ــن ابى طال ــى ب ــه عل ــا را ب ــه آن ه ــوده ک ــرا فرم و محمــد م

ــدو ســپرده ام. بســپارم؛ پــس گــواه باشــید کــه آن هــا را ب
ســپس فرشــته دیگــر کــه یــک پلــه پایین تــر از فرشــته اولــى 
ــر  ــل محش ــه اه ــه هم ــه اى ک ــه گون ــزد و ب ــته، برمى خی نشس
بشــنوند، نــدا کنــد: اى گــروه مــردم! هــر کــه مــرا مى شناســد 
ــه او  ــود را ب ــد خ ــرا نمى شناس ــه م ــر ک ــد و ه ــه مى شناس ک
معرفــى مى کنــم. مــن »مالــک « دربــان دوزخــم. بدانیــد 
کــه خداونــد بــه مــّن و فضــل و کــرم و جــال خــود مــرا امــر 
ــه محمــد بســپارم و محمــد  فرمــوده کــه کلیدهــاى دوزخ را ب
مــرا امــر فرمــوده کــه آن هــا را بــه علــى بــن ابى طالــب بســپارم. 
پــس گــواه باشــید کــه آنهــا را بــدو ســپردم. پس مــن کلیدهاى 
بهشــت و دوزخ را مى گیــرم. آن گاه رســول خــدا صلــى هللا علیــه 
و آلــه و ســلم بــه مــن فرمــود: اى علــى! تــو بــه دامــان مــن 
ــان  ــه دام ــیعیانت  ب ــو و ش ــان ت ــه دام ــزى و خاندانت ب مى آوی
خانــدان تــو مى آویزنــد. مــن )از شــادى( دســت زدم و گفتــم: 
اى رســول خــدا! همــه بــه بهشــت مى رویــم؟ فرمــود: آرى، بــه 

پــروردگار کعبــه ســوگند.
اصبــغ گویــد: مــن جــز ایــن دو حدیــث از موالیــم نشــنیدم کــه 

حضرتــش چشــم از جهــان فروبســت. درود خــدا بــر او بــاد.

یادداشت

نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر در مجلــس شــورای 
اســامی گفت: بــرای تحقــق اهــداف عالیــه ورزش 
در اســتان، تشــکیل شــورای عالــی ورزش در ایــن 

ــا جدیــت پیگیــری می شــود. خطــه ب
بــه گزارش کیمیای وطن،  ســید ابوالفضل موســوی 
ــامی ــورای اس ــس ش ــزد در مجل ــرم ی ــده م  نماین

روز یکشــنبه در همایــش روســا و نائب رییســان 
هیئت هــای ورزشــی اســتان یــزد افزود: پیشــگیری 
ناهنجاری هــای مختلــف  از آســیب ها و  عملــی 
 اجتماعــی در گــرو توســعه جــدی ورزش در جامعــه 

و بین جوانان است.
وی ادامــه داد: توســعه ورزش هــای همگانــی و 
توجــه بــه اســتعدادها در رده ســنی پایــه در تمامــی 
ــوان یــک امــر مهــم  ــه عن ــد همــواره ب  رشــته ها بای
و اثربخــش بــرای توفیــق بیشــتر مدنظــر روســای 

ــرد. ــرار گی ــتان ق ــی اس ــای ورزش هیئت ه
نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر در مجلــس شــورای 
اســامی  خاطــر نشــان کــرد: در یــزد اســتعدادهای 
خوبــی در ورزش در رشــته های مختلــف بــرای 
ــد  ــه بای ــود دارد ک ــار وج ــب افتخ ــکوفایی و کس ش

ــرای تحقــق هرچــه بیشــتر آن هــا برنامــه ریــزی   ب
و سرمایه گذاری کرد.

موســوی گفــت: اگــر ورزش از پایــه و ابتــدای 
زندگــی در بیــن مــردم نهادینــه شــود، بــدون 
ــه  ــراد، جامع ــرای اف ــمندی را ب ــج ارزش ــک نتای ش
و اســتان بــه همــراه خواهــد داشــت و بایــد همــه 
خــاص  توجــه  پایــه  بــه  ورزشــی  هیئت هــای 

ــند. ــته باش داش

 

ــت در اســفندماه ســال 94، بیشــترین  هزینه هــای جــاری دول
ــورمان  ــخ کش ــول تاری ــه در ط ــاری ماهان ــای ج ــم هزینه ه رق

محســوب می شــود.
ســرویس اقتصــاد مشــرق - بــر اســاس آمارهــای بانــک 
مرکــزی، هزینه هــای جــاری دولــت در ســه ماهــه پایانــی 
ســال گذشــته، یعنــی همزمــان بــا اجــرای برجــام بــا افزایــش 
ــده  ــه رو ش ــل از آن روب ــای قب ــه ماه ه ــبت ب ــابقه ای نس بی س

ــت. اس
در حالــی کــه در آذرمــاه ســال 1394 هزینه هــای جــاری 
ــاگاه در دی مــاه کــه  ــه ن ــود، ب دولــت 11 هــزار میلیــارد تومــان ب
ــه 6800  ــک ب ــدی نزدی ــا رش ــم ب ــن رق ــد، ای ــرا ش ــام اج برج
میلیــارد تومــان بــه 17800 میلیــارد تومــان رســید. ایــن رقــم در 
بهمن مــاه بــه 19600 میلیــارد تومــان و در اســفندماه گذشــته بــه 

ــت. ــش یاف ــان افزای ــارد توم 22100 میلی
ــبت  ــت نس ــاری دول ــای ج ــفندماه، هزینه ه ــی در اس ــه عبارت ب
بــه آذرمــاه 2 برابــر شــده و افزایــش 100 درصــدی داشــته اســت. 
هزینه هــای جــاری دولــت در 9 مــاه اول ســال 94 و قبــل 
ــان  ــارد توم ــن 12300 میلی ــور میانگی ــه ط ــام ب ــرای برج از اج
بــود؛ امــا در 3 مــاه پــس از اجــرای برجــام بــا رشــد 59 
 درصــدی بــه طــور متوســط بــه 19900 میلیــارد تومــان افزایــش

 یافت.
ــه  ــوه مجری ــی در ســال 92 ق ــه روحان ــی اســت ک ــن در حال  ای
را بــا هزینــه ماهانــه حــدودا 8000 میلیــارد تومانــی از احمدی نژاد 
ــتگاه های  ــراوان دس ــه ف ــت هزین ــه عل ــا ب ــت؛ ام ــل گرف تحوی
ــت  ــی، هزینه هــای جــاری در دول ــاط مال ــود انضب ــی و نب اجرای
وی بیــش از 2 برابــر شــده اســت. افزایــش شــدید هزینه هــای 
مقاومتــی اقتصــاد  برخــاف  یقیــن  بــه  دولــت   جــاری 

 است.

رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان گفــت: کســی کــه خــود را شــیعه 
ــه مــردم جامعــه خــود  ــد، هیــچ گاه ب حضــرت علــی)ع( می دان
ــال را تصــرف  ــت الم ــردم و بی ــوال م ــال و ام ــرده و م ــم نک ظل
نمی کنــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا حســین 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــاق م ــنبه در درس اخ ــری روز یکش مظاه
ــر  ــی مغای ــن اقدامات ــزود: چنی ــان اف ــم اصفه ــجد حکی در مس
ــروان  ــوی اســت. وی گفــت: پی ــار اســامی  و شــیعه عل ــا رفت ب
حضــرت علــی)ع( تــا حــد امــکان زشــتی را از خــود دور 
می کننــد و تشــیع خــود را بــا دوری از زشــتی و رذایــل اخاقــی 
ماننــد تهمــت، غیبــت، تهمــت و ظلــم و ســتم بــه مــردم نشــان 
می دهنــد. ایــن مرجــع تقلیــد همچنیــن بــا اشــاره بــه نامگــذاری 
غیراســامی  بعضــی از خانواده هــا بــرای فرزنــدان خــود تصریــح 
کــرد: انتخــاب نام هــای غیراســامی  و غربــی مصداقــی از ورود 

ــت. ــامی  اس ــور اس ــه کش ــرب ب ــای غ فرهنگ ه
ــد  ــار)ع( بای ــه اطه ــام ائم ــه داد: اســامی  اســامی  و ن وی ادام
ــن  ــه ای ــود ک ــاب ش ــا انتخ ــوی خانواده ه ــدان از س ــرای فرزن ب

ــد. ــان می ده ــا را نش ــردم م ــیعه گری م ــعار ش ــار، ش رفت
آیــت هللا مظاهــری، شــیعه بــودن را نیازمنــد اجــرای دســتورات 
ــر  دیــن و عمــل صالــح دانســت و گفــت: فــرد شــیعه عــاوه ب
شــعار و عقیــده در عمــل نیــز بایــد شــیعی باشــد و دســتورات 
 اســامی  را رعایــت کنــد کــه ایــن کار زمینــه ســعادت او در دنیــا 

و آخرت را فراهم خواهد کرد.
رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان افــزود: عالــم برزخ و حسابرســی 
آخــرت بــرای شــیعه واقعــی بــه ســرعت و آســانی نســبت بــه 
ــر)ص( و  ــا پیامب ــینی ب ــود و همنش ــام می ش ــراد انج ــر اف دیگ

اهــل البیــت)ع( را بــه همــراه دارد.

 رییــس دفتــر بازرســی ویــژه مقــام معظــم رهبــری گفــت: فیــش 
حقوقــی و پاداش هــای برخــی مدیــران دســتگاه های دولتــی بایــد 
ــودی در  ــر کمب ــود و اگ ــاح ش ــا اص ــن نامه ه ــررات و آیی ــق مق طب
ــه مجلــس  ــد الیحــه آن را ســریع ب ــت بای قوانیــن وجــود دارد، دول

ارســال کنــد.
المســلمین  و  االســام  بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت 
احیــای  مراســم  در  دوشــنبه  بامــداد  نــوری  ناطــق  علی اکبــر 
خمینــی)ره( گفــت:  امــام  حــرم  در  رمضــان  مــاه   21 شــب 
مدیــران  نجومــی  عــده کمــی  از  حقوقــی  فیش هــای  نبایــد 
جامعــه  در  موجــود  عدالــت  تصــور  دولتــی،   دســتگاه های 

را خدشه دار کند.
ــانه های  ــی رس ــی بعض ــیاه نمایی و بزرگ نمای ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــه اف ــده در جامع ــای ناامیدکنن ــام آماره ــاره اع ــی درب داخل

دشــمن امــروز از اخبــار رســانه های داخلــی بــر ضــد کشــور اســتفاده 
می کنــد؛ پــس رســانه های داخلــی نبایــد بــه خاطــر منافــع گروهــی 
و حزبــی اطاعــات نادرســت و اخبــار ناامیدکننــده در حــوزه اعتیــاد، 
رشــوه و ســایر مــوارد در جامعــه ترویــج دهنــد کــه رســانه های بیگانه 
از ایــن اخبــار بــر ضــد نظــام اســتفاده کننــد. ناطــق نــوری بــا بیــان 
اینکــه مهم تریــن مولفــه دوران حکومــت امــام علــی)ع( احســاس 
مســئولیت در قبــال خــدا و مــردم بــود، افــزود: مســئوالن جمهــوری 
اســامی  بــه عنــوان اولیــن حکومــت اســامی  بعــد از حکومــت امــام 
ــال  ــش در قب ــای مســئولیتی خوی ــه زمینه ه ــد در هم ــی)ع( بای عل

مــردم، رهبــری و خــون شــهدا پاســخگو باشــند.
وی اظهارکــرد: مــردم و مســئوالن بایــد قــدر امنیت و آســایش کشــور 
ــه  ــه ب ــی ک ــد و از کارهای ــگ زده بدانن ــوب و جن ــه پرآش را در منطق

ــد. ــد، بپرهیزن ــف نظــام می انجام تضعی

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری 
مذهبــی  تجمعــات  گفــت: 
شــیعیان همچــون شــب های 
قــدر، بایــد دشــمن شــکن باشــد 
و بــه نحــوی رفتــار و گفتــار شــود 
بلــرزد؛  اســتکبار  پشــت  کــه 
ــات  ــن تجمع ــه ای ــرت الزم بصی

ــت. اس
وطــن   بــه گــزارش کیمیــای 
ابوالحســن  ســید  هللا  آیــت 
دوشــنبه  روز  صبــح  مهــدوی 
امیــر  شــهادت  مراســم  در 
بــا اشــاره بــه  المومنیــن)ع( 

اهتمــام بــرای انجــام عمــل صالــح در شــب های قــدر کــه 
ثــواب و ســیر معنــوی  آن برابــر بــا انجــام آن عمــل در 80 
ســال اســت،گفت: بــا توجــه  بــه هجمــه شــدید فرهنگــی 
ــان و نســل نوجــوان، ضــرورت  ــر جوان ــه تفک دشــمن  علی
ــر انجــام خدمــت  و عمــل  ــران  و آحــاد مــردم ب ورود خی

می شــود.  چنــدان  دو  فرهنگــی 
امــروز  شــرایط  در  تصریــح کــرد:  مهــدوی  هللا  آیــت 
ــر دوش همــه آحــاد مــردم اســت؛  مســئولیت فرهنگــی ب

در  زیــاد  فرهنگــی،  فعالیــت 
جامعــه  رقــم می خــورد؛ ولــی 
ــازماندهی  ــز و س ــت متمرک فعالی
شــده فرهنگــی و دینــی یــک 
ــد  ــه نیازمن امــر ضــروری اســت ک
ــی  ــی مســتمر مردم پشــتوانه مال

 اســت. 
وی در ادامــه بــه شــاخصه های 
رهبــری  نظــر  و  انقابیگــری 
حوزه هــای  رســالت  دربــاره 
علمیــه و دانشــگاه  و مســئوالن 
اشــاره   خصــوص  ایــن   در 
ــوب  ــناختن خ ــرد:  ش ــوان ک و عن
دیــن، هدف گیــری درســت و توجــه داشــتن بــه اســتقال 
ــه  ــمن ب ــردن از دش ــت نک ــر تبعی ــه مهم ت ــور و از هم کش
عنــوان جهــاد کبیــر و تقــوای سیاســی، از جملــه خصایــص 

انقابیگــری اســت.
 آیــت هللا مهــدوی اذعــان کــرد: تجمعــات مذهبــی شــیعیان 
باشــد  بایــد دشمن شــکن  قــدر،   همچــون شــب های 
و بــه نحــوی رفتــار و گفتــار شــود کــه پشــت اســتکبار بلــرزد؛ 

بصیــرت الزمــه  ایــن تجمعات اســت.

فوالدگر خبر داد:
رشد صفردرصدی اشتغال

 در 3 سال اخیر 
 حمیدرضــا فوالدگــر،  وضعیــت رکــود اقتصــاد کشــور 
و گفــت: متاســفانه  توصیــف کــرد  نگران  کننــده  را 
ــده می  شــود و همــه اقشــار  ــه بن ــادی ب مراجعــات زی
عــذاب  در  رکــود  وضعیــت  از  نوعــی  بــه   جامعــه 

هستند.
 نماینــده مــردم اصفهــان در ادامــه افــزود: رکــود 
ــه  ــش یافت ــده  ای افزای ــرز نگران کنن ــه ط ــکاری ب  و بی
نتیجــه  زمینــه  ایــن  در  دولــت  اقدامــات  و 
مناســبی بــه بــار نیــاورده اســت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه بــا وجــود 800 هــزار صندلــی خالــی 
مــوج  ورود  شــاهد  ســال  هــر  دانشــگاه  ها،  در 
اقتصــاد  بــه  جویــای کار  فارغ  التحصیــان   جدیــد 

هستیم.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــع مجل ــیون صنای ــو کمیس عض
ــار  ــرد و اظه ــف ک ــده توصی ــکاری را نگران کنن ــار بی  آم
داشــت: نــرخ بیــکاری رســمی  حــدود 11 درصــد اعــام 
ــی کار، هــر  ــر تعاریــف ســازمان جهان ــا ب شــده کــه بن
کــس در طــول هفتــه یــک ســاعت کار کنــد، مشــمول 
شــاغان می  شــود؛ بــا ایــن حــال بعضــی ارقــام 
غیررســمی  هــم بــر نــرخ 21 درصــدی بیــکاری داللــت 
ــکاری  ــار، بی ــش آم ــن بخ ــا نگران  کننده تری ــد؛ ام دارن
ــزی جــز  ــه چی ــان اســت ک بیشــتر از 50 درصــد جوان

بحــران نیســت.

نماینده شرق کرمان تاکید کرد:
استفاده از توان مردم 

در اقتصاد مقاومتی
 نماینــده مــردم بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر در مجلــس 
ــی  ــای مردم ــوان و ظرفیت ه ــتفاده از ت ــر اس ــامی  ب ــورای اس ش
 در راســتای اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد کــرد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حبیــب هللا نیکــزادی پنــاه در نشســت 
شــورای اداری شهرســتان بــم کــه بعدازظهر یکشــنبه تشــکیل شــد 
ــر اجــرای طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی در منطقــه تاکیــد کــرد  ب
و حضــور مــردم و بخــش خصوصــی را در صحنــه، راه موفقیــت در 

اجــرای ایــن طرح هــا دانســت.
نماینــده مــردم شــرق اســتان کرمــان در مجلــس دهــم بیــان کرد: 
بحــث مــردم و حفــظ ارزش هــا و رعایــت خطــوط قرمــز در گــرو 
ــکات  ــوان مش ــار نمی ت ــا گفت ــا ب ــت و تنه ــئوالن اس ــاش مس  ت
را حــل کــرد. وی بــا اشــاره بــه دیــدار نماینــدگان بــا رهبــر معظــم 
ــه  ــه، نقــش نماینــدگان در کمــک ب ــه نقــل از معظــم ل انقــاب ب
دولــت و رعایــت حــال مــردم را نقشــی تاثیرگــذار دانســت و گفــت: 
ــا  ــند و م ــود باش ــت کاری خ ــر وضعی ــاده و پیگی ــد آم ــردم بای م
هــم بایــد بــرای اینکــه بــه اعتقــادات مــردم لطمــه ای وارد نشــود 

بیشــتر تــاش کنیــم.
نماینــده مــردم بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر گفــت: مــردم مــا 
ــه، افســرده هســتند و تاشــی  ــه واســطه تبعــات ناشــی از زلزل ب

بــرای تســکین آالم روحــی مــردم بــم صــورت نگرفتــه اســت.

قاضی سراج خبر داد:
حبس برای مدیری که گزارش میزان حقوقش را نداد 

ــا  ــه م ــزان حقوقــش ب ــران نهادهــا درخصــوص می رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور گفــت: یکــی از مدی
گزارشــی ارایــه نــداد و از دادن اســناد اســتنکاف کــرد؛ بــه همیــن دلیــل ایــن فــرد محکــوم بــه حبــس شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، قاضــی ناصــر ســراج، یکشــنبه )6 تیــر( در حاشــیه مراســم افتتــاح مرکــز آمــوزش آکادمــی 
 آمبودزمــان آســیایی در جمــع خبرنــگاران افــزود: مــا نیــز ایــن موضــوع را بــه دادگاه گــزارش دادیــم کــه طبــق 

مــاده 8 ســازمان بازرســی کل کشــور ایــن فــرد محکــوم بــه حبــس شــده اســت.
وی بــدون اشــاره بــه نــام ایــن فــرد خاطرنشــان کــرد: بــه زودی حبــس ایــن فــرد بــه دلیــل اســتنکاف از ارایــه 

مــدارک بــه همــکاران مــا اجــرا خواهــد شــد.
ــدر اســت  ــران چق ــارف مدی ــزان حقوق هــای نامتع ــه می ــگاری ک ــه ســوال خبرن ــه در پاســخ ب ســراج در ادام

ــت. ــده اس ــر ش ــانه ها منتش ــه در رس ــت ک ــدار اس ــن مق ــا همی ــتر حقوق ه ــت: بیش گف
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه تعــداد مدیــر از ارایــه اســناد درخصــوص حقوقشــان اســتنکاف 
کردنــد و آیــا آمــاری در ایــن زمینــه وجــود دارد یــا نــه، گفــت: در ایــن زمینــه مــواردی داریــم و یــک نمونــه 

کــه اعــام کــردم، مصــداق آن اســت.
ــارف  ــای نامتع ــه حقوق ه ــا در زمین ــای م ــت: گزارش ه ــن گف ــور همچنی ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س ریی
محرمانــه اســت و جزییــات آن را نمی توانیــم منتشــر کنیــم؛ امــا گــزارش آمــاده اســت و امــروز بــرای روســای 

ــم. ــال می کنی ــوه ارس ق

نماینده مردم شهرکرد:
سختگیری بر کار مدیران، جرئت تصمیم گیری را از آنان نگیرد

ســختگیری  گفــت:  مجلــس   در  ســامان  و  بــن  شــهرکرد،  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
جلوگیــری  بی قانونــی  از  جایی کــه  تــا  دســتگاه ها  مدیــران  کار  بــر  نظــارت  و 
درســت بگیــرد،  آن هــا  از  را  تصمیم گیــری  جرئــت  اگــر  امــا  اســت؛  مطلــوب   کنــد، 

 نیست.
بــه گــزارش ایســنا،  اردشــیر نوریان در نشســت بررســی مشــکات شهرســتان شــهرکرد اظهار کــرد: الزم 
 اســت مدیــران دســتگاه ها از هــر گونه حواشــی بپرهیزند و با همــکاری و تعامل در جهت آبادانی اســتان 

و مخصوصا مرکز آن که نگین اســتان است، بکوشند.
نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرکرد، بــن و ســامان در مجلــس گفــت: ســختگیری و نظــارت بــر 
ــا حــدی  ــا ت ــوب اســت؛ ام ــد، مطل ــری کن ــی جلوگی ــه از بی قانون ــا جایی ک ــران دســتگاه ها ت کار مدی
ــم  ــدام از مســئوالن از فراه ــچ ک ــرد، درســت نیســت.  هی ــا بگی ــری را از آن ه ــت تصمیم گی ــه جرئ ک

ــد. ــتقبال نمی کنن ــی اس ــرای بی قانون ــه ب ــدن زمین ش
ــوان  ــه عن وی از عضویتــش در فراکســیون مدیریــت شــهری مجلــس شــورای اســامی  و انتخــاب ب
ــب  ــی مناس ــزود: فرصت ــر داد و اف ــس خب ــن مجل ــور در ای ــهرداری های کل کش ــه ش ــس کمیت ریی
بــرای حــل مشــکات شــهری اســتان و کمــک بــه شــهرداری های اســتان فراهــم شــده اســت کــه در 

ــرد. ــتفاده ک ــوان از آن اس ــهرداری ها می ت ــا ش ــل ب تعام

آیت هللا مهدوی: 

عدم تبعیت از دشمن، از جمله خصایص انقالبیگری است

بایــدن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا واشــنگتن حاضــر اســت بــا فعالیت هــای منطقــه ای ایــران 
برخــورد کنــد، گفــت: »بلــه، االن داریــم همیــن کار را می کنیــم... مدرکــش هــم تمــام اقداماتی اســت 
کــه مــا داریــم بــرای ردگیــری محموله هــای تســلیحاتی انجــام می دهیــم. مدرکــش ایــن اســت کــه 
 زمانــی کــه ایرانی هــا خواســتند بــه یمــن تجهیــزات ارســال کننــد، ما آنجــا را محاصــره دریایــی کردیم 
و گفتیــم نــه.« وی افــزود: »می دانیــد، مــا بــه قیمــت احتمــال وقــوع جنــگ، تعهــد ســازمان ملــل 
ــم ــا بتوانی ــم. هرج ــن( ســاح بفرســتد، اجــرا کردی ــه یم ــد )ب ــه هیچ کــس نبای ــر اینک ــی ب  را مبن
 پاســخ می دهیــم. ایــن یــک رونــد اســت. ایــن یــک رونــد اســت، رونــدی کــه در حــال

 ارتقاست.«

معاون رییس جمهور آمریکا:
هرجا بتوانیم به اقدامات ایران پاسخ می دهیم

روحانــی  حســن  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
شنبه شــب و در ضیافــت افطــار بــا فعــاالن عرصــه 
ــتغال در  ــاد اش ــوص ایج ــار درخص ــور اظه ــاد کش اقتص
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــه ک ــاری ارای ــم آم ــت یازده دول
موضــوع بــا واکنــش حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده مردم 
ــادن مواجــه  ــع و مع ــان و عضــو کمیســیون صنای اصفه

ــت. ــده اس ش
ــرای  ــت ب ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه ریی

ایجــاد اشــتغال عــزم راســخ دارد، گفــت: بیــکاری 
ــه اســت. متاســفانه  ســرآغاز همــه مشــکات در جامع
ــد  ــان 91 فقــط چن ــا پای ــک دوره 7 ســاله 85 ت طــی ی
هــزار اشــتغال خالــص در کشــور ایجــاد شــد و میــزان 
اشــتغال مــا طــی آن دوره زمانــی از  20  میلیــون و 619 
هــزار بــه 20 میلیــون و 628 هــزار رســید و ایــن درحالــی 
ــدود 450  ــاالنه ح ــر، س ــال اخی ــی 3 س ــه ط ــت ک اس
هــزار اشــتغال خالــص در کشــور ایجــاد شــده و البتــه 

ــم. ــه داری ــوز فاصل ــوب هن ــا نقطــه مطل ت
رییــس جمهــوری بــه ارتقــا و بهبــود رتبه بنــدی فضــای 
کســب و کار ایــران از 152 بــه 118 اشــاره کــرد و گفــت: 
ــب و کار در  ــای کس ــود فض ــرای  بهب ــد ب ــوز بای ــا هن م
کشــور تــاش بیشــتری کنیــم؛ چــرا کــه بهبــود فضــای 
 کســب و کار بــه جــذب ســرمایه ها کمــک می کنــد 
و افزایــش تولیــد ملــی و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان 
بــا ســرمایه و منابــع مالــی شــتاب بیشــتری می گیــرد.

روحانی:
ساالنه 450هزار شغل ایجاد کرده ایم

آیت هللا مظاهری:
شیعه علی)ع(، هیچ گاه بیت المال را تصرف نمی کند

ناطق نوری در مراسم احیا در حرم امام خمینی)ره(:
فیش حقوقی و پاداش های برخی مدیران بایداصالح شود

حتما بخوانید!
استفاده از توان مردم در اقتصاد ... سه شنبه 8 تیرماه  21395

ـــمـــاره 189 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

نماینده یزدخواستار شد:
اسفند 94، پرخرج ترین ماه تاریخ ایران ضرورت تشکیل شورای عالی ورزش در استان



راه اندازی دستگاه مكنده سیار 
در فوالد مبارکه

واحــد  تولیــد  رییــس  جیــان،  علــی  وطــن:  کیمیــای 
گندله ســازی  از راه انــدازی دســتگاه مکنــده ســیار واحــد 
ــود شــرایط  ــت: در راســتای بهب ــر داد و گف ــه ســازی خب گندل
ــزات واحــد  ــاده ســازی تجهی ــان آم ــط كار و كاهــش زم محی
و  دنیــا  مشــابه  واحدهــای  مطالعــه  بــا  و  گندله ســازی 
ــتگاه  ــک دس ــد ی ــه خری ــدام ب ــده اق ــام ش ــی های انج بررس
ابتــدای  از  شــد کــه   300  KWتــوان بــا  ســیار  مكنــده 
ــد  ــل داده ش ــازی تحوی ــه س ــد گندل ــه واح ــت ماه ب اردیبهش
 و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت. ســعید داتلــی بیگــی 
ــن  ــز در ای ــه ســازی نی ــی واحــد گندل ــت صنعت ــن نظاف فورم
ــع  ــده، جم ــتگاه مكن ــن دس ــدازی ای ــا راه ان ــت: ب ــه گف رابط
آوری ضایعــات ریزشــی ســنگ آهــن و گندلــه در زمــان 
كوتــاه تــر و بــدون پراكنــش غبــار و بــا نیــروی انســانی 
كمتــری انجــام مــی گیــرد. وی افــزود: یكــی از فعالیت هــای 
 تأثیرگــذار در شــات دان های گندلــه ســازی آمــاده نمــودن 
انجــام  فعالیت هــای  و تخلیــه داخــل تجهیــزات بــرای 
ــا  ــون ب ــا تاكن ــن فعالیت ه ــام ای ــه انج ــت ك ــی اس تعمیرات
ــا صــرف زمــان زیــاد  ــه روش ســنتی و ب نیــروی انســانی و ب
ــن دســتگاه عــاوه  ــری ای ــه كارگی ــا ب انجــام مــی شــد کــه ب
بركاهــش حجــم فعالیت هــای نیــروی انســانی و بهبــود 
بــرای  تجهیــزات  آماده ســازی  زمــان  ایمنــی،  شــرایط 
شــات دان ها كاهــش یافتــه و از آلودگــی محیــط نیــز كاســته 
خواهــد شــد. وی در پایــان از همــکاری مدیریــت ناحیــه آهــن 
ســازی، رییــس واحــد گندلــه ســازی، مهندســی كارخانــه، امور 
ــزات  ــین آالت و تجهی ــد ماش ــای خری ــا و قرارداده  قرارداده
راه انــدازی  و  خریــد  مطالعــه،  در  نقــل كــه  و  حمــل  و 
تشــكر  انــد،  نمــوده  همــكاری  دســتگاه   ایــن 

و قدردانی کرد.

سخنگوی شورای شهر اصفهان:

بودجه شهر علم شهرداری اصفهان
 تصویب شد

در  گفــت:  اصفهــان  شــهر  شــورای  ســخنگوی 
شــهر  شــورای  جلســه  هشــتمین  و  ســی  و  یکصــد 
مجموعــه  علــم،  شــهر  بــه  مربــوط  بودجــه  اصفهــان 
مشــروطیت  خانــه  انقــاب،  خانــه  فــوالد،   تخــت 
واشــیانی پور  نــدا  شــد.  تصویــب  جدیــد  خانه هــای  و 
اظهــار داشــت: در روز گذشــته بحــث ابتــدا مربــوط بــه 
ــوارض و  ــال ع ــارد ری ــغ ۹ میلی ــدای مبل ــنهاد اه ــه پیش الیح
ــه  ــه مؤسســه خیری ــه ســاختمانی ب بدهی هــای صــدور پروان
ــب  ــه تصوی ــف ب ــا ۱۲ رأی مخال ــه ب ــود ك ــدگار ب ــزان مان عزی
نرســید. وی بــا تاكیــد بــر اینكــه همچنیــن در روز شــنبه 
نامــه شــهردار در پیشــنهاد و تخصیــص ردیــف اعتبــاری 
شــهرداری  مناطــق  در  اجتماعــی  فرهنگــی،   رخدادهــای 
ــارات خانه هــای علمــی و فرهنگــی و دســتور  و تفكیــک اعتب
العمــل اجرایــی بودجــه ســال ۹۵ مــورد بررســی قــرار گرفــت، 
ادامــه داد: در بودجــه ســال ۹۵ ردیفــی تحــت عنــوان ردیــف 
رخدادهــای فرهنگــی بــا مبلــغ ۱0 میلیــارد تومــان دیــده شــد 
ــان و  ــوق مربی ــه حق ــن بودجــه ب ــارد تومــان از ای كــه 3 میلی
فرهنگســراها واگــذار شــده، اختصــاص پیــدا كــرد. ســخنگوی 
ــن 7  ــرد: همچنی ــه ک ــان اضاف ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ش
ــوان  ــه عن ــع ب ــه در واق ــن بودج ــر از ای ــان دیگ ــارد توم میلی
ــور  ــد در 3 مح ــرار ش ــه و ق ــر گرفت ــه ای در نظ ــه برنام بودج
ــگان،  ــل از نخب ــور تجلی ــی، مح ــیب های اجتماع ــش آس كاه
ــهدا و  ــای ش ــی خانواده ه ــه فرهنگ ــاالن عرص ــدان، فع هنرمن
جانبــازان و چنیــن مــواردی و محــور پاسداشــت مناســبت های 

ــه شــود. ملــی و مذهبــی هزین

استاندار چهارمحال و بختیاری:

با تقویت اشتغال می توان نرخ جمعیت را 
افزایش داد

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: اگــر بتــوان مســایلی 
ــرد، شــاهد  ــت ک ــان را تقوی ــر اشــتغال و بهداشــت و درم نظی
ــد  ــا دو درص ــک ت ــن ی ــاالنه بی ــت س ــرخ جمعی ــش ن افزای
خواهیــم بــود. قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت شــورای 
راهبــردی جمعیــت اســتان اظهــار کــرد: افزایــش نــرخ 
جمعیــت، تابــع عوامــل متعــددی اســت کــه یکــی از مهم ترین 
آن هــا تغییــر الگــوی زندگــی اســت. ســلیمانی دشــتکی 
ــن درآمدهــا  ــادل بی ــد عــدم تع ــزود: عوامــل دیگــری مانن اف
ــدان  ــده فرزن ــا از آین ــرس خانواده ه ــوار، ت ــای خان  و هزینه ه
ــرخ بیــکاری نیــز در ایــن زمینــه موثــر هســتند.  و افزایــش ن
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: هــر چــه یــک جامعــه 
بــه ســمت صنعتــی شــدن و شــهری شــدن پیشــروی کنــد، 
ــد.  ــش می یاب ــد در آن کاهــش و طــاق افزای ــزان زاد و ول می
ــا تــاش و همدلــی  وی خاطرنشــان کــرد: یــک دگردیســی ب
اســت.  شــدن  حــادث  حــال  در  اســتان  دســتگاه های 
ــر  ــوان مســایلی نظی ــار کــرد: اگــر بت ســلیمانی دشــتکی اظه
اشــتغال و بهداشــت و درمــان را تقویــت کــرد، شــاهد افزایــش 
نــرخ جمعیــت ســاالنه بیــن یــک تــا دو درصــد خواهیــم بــود.

استاندار کرمان:
راه اندازی بازار آب ضروری است

نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان بــر لــزوم راه انــدازی 
بــازار آب و احیــای آب مجــازی تاکیــد کــرد. علیرضــا رزم 
حســینی در جلســه بررســی ســند آب اســتان کرمــان با اشــاره 
بــه اینکــه بایــد زمینــه ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در 
تامیــن آب شــرب شــهرها و روســتاها فراهــم شــود، مصــرف 
بهینــه آب، احیــای آب مجــازی و راه انــدازی بــازار آب در 
ــرد:  ــد ک ــرار داد. وی تاکی ــد ق ــورد تاکی ــت آب را م ســند امنی
بایــد زمینــه ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در تامیــن آب 
شــرب شــهرها و روســتاها فراهــم شــود. حمیــد ذکا اســدی، 
ــا  ــان ب ــی اســتاندار کرم ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع
اشــاره بــه اینکــه ســند امنیــت آب از آخریــن اســناد غذایــی 
اســتان کرمــان بــه شــمار مــی آیــد، گفــت: ایــن ســند بــا هدف 
ــاز اســتان در بخــش شــرب، بهداشــت،  ــورد نی ــن آب م تامی
ارتقــای کیفیــت آب شــرب و بهداشــت شــهرها و روســتاهای 
اســتان کرمــان توســط شــرکت آب منطقــه ای اســتان تدویــن 

و تهیــه شــده اســت.

اخبار کوتاه

نگوییــم  اگــر  امــروزه  موبایل هــا    
سرویس اقتصاد
دامون رشیدزاده

یکــی  شــک  بــدون   مهم تریــن، 
ــه  ــردی ب ــی و ف ــات جمع ــایل ارتباط ــن وس از مهم تری
ــای  ــود بحران ه ــا وج ــن رو ب ــی رود. از همی ــمار م ش
اقتصــادی و رکــود بــازار موبایــل همچنــان یکــی از 
ــرای مشــتریان اســت. البتــه  بازار هــای داغ و جــذاب ب
ایــن بــازار مهــم نیــز بــا مشــکات بســیاری - چــه بــرای 
مصرف کننــده و چــه بــرای فروشــنده - دســت بــه 
گریبــان اســت کــه در فرصــت مناســب بــه آن خواهیــم 
ــازار  ــت در ب ــتی اس ــا گش ــروز م ــوژه ام ــت. س پرداخ
موبایــل و نگاهــی بــه پرفروش تریــن موبایل هــای 
بــازار. بــازار موبایــل پــس از تــب ورود گوشــی های 
ــات را در  ــزرگ ثب ــای ب ــداران کارخانه ه ــد و پرچم جدی
پیــش می گیــرد و اتفاقــا در همیــن زمــان ثبــات اســت 
کــه تقاضــا بــرای خریــد افزایــش پیــدا می کنــد. از نظــر 
فــروش کلــی همچنــان سامســونگ و اپــل در رقابتــی 
ــد در  ــازار فــروش قــرار دارن ــه شــانه در صــدر ب شــانه ب
رده هــای بعــدی نیــز هــواوی و ســونی جــای می گیرنــد 
 و در رده هــای پایین تــر گوشــی هایی ماننــد ال جــی  
اچ تــی ســی و ... ســهمی از بــازار را بــه خــود اختصــاص 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــم ه ــه ببینی ــرای اینک ــا ب ــد. ام داده ان
برند هــا چــه برگ هــای برنــده ای رو کرده انــد، بهتــر 
پرفروش تریــن  بــه  بیندازیــم  نگاهــی  اســت 
ــن  ــا در ای ــا م ــران. ب ــازار ای ــل در ب ــی های موبای گوش

گزارش همراه باشید.
  اپل

نســخه 64  پرفروش تریــن گوشــی  اپــل،  برنــد  در 

ــت  ــه اول و نســخه 64 گیگابای ــون 6 رتب ــت آیف گیگابای
آیفــون 6 اس، رتبــه دوم فــروش را داشــته اند. ناگفتــه 
ــد  ــداران، رنگ هــای مشــکی و رزگل ــد بیشــتر خری  نمان

را برای خرید انتخاب کرده اند.
  سامسونگ

سامســونگ بعــد از اپــل، برنــد محبوبــی در بــازار 
 J7،J۵ ــی های ــد گوش ــن برن ــت. در ای ــورمان اس کش
ــه  ــن اینک ــته اند؛ ضم ــروش را داش ــترین ف و J۲ بیش

ــروش  ــازار ف ــه ب ــم در میان ــخه ۲0۱6 ه ــری A نس س
داشــته اند. زیــادی 

 S6 به عنــوان پرچمــدار گذشــته سامســونگ هــم هنــوز 
طرفــداران زیــادی دارد و فــروش خوبــی داشــته اســت. 
ــیار  ــروش بس ــتند و ف ــم نیس ــم ک ــوت ه ــداران ن طرف
ــتر  ــد. بیش ــات می کن ــا اثب ــه را کام ــن نکت ــوت ۵ ای ن
ــیم کارت  ــخه دو س ــه نس ــادی ب ــه زی ــداران عاق خری

ــد. ــوت ۵ دارن ن

  هوآوی
ــد  ــه ســومین برن ــر ب ــوآوی طــی دو ســه ســال اخی ه

ــل شــده اســت.  ــران تبدی ــازار ای ــروش ب پرف
ــتند  ــت هس ــد ارزان قیم ــن برن ــی های ای ــتر گوش  بیش
و بــه همیــن دلیــل کاربــران زیــادی را بــه ســمت خــود 

کشــانده اســت. 
ــا اینکــه کمــی قدیمــی بــه  در ایــن برنــد 4c Honor ب
 نظــر می رســد، بیشــترین فــروش را داشــته اســت 
و البتــه ۵X Honor و G8 نیــز طرفــداران زیــادی دارند.

P8lite نیــز دیگــر گوشــی پرفــروش هوآوی اســت.
  سونی

ــرای  افــت قیمــت گوشــی های ســونی، دلیــل خوبــی ب
پرفــروش شــدن گوشــی های پرچمــدار ایــن برنــد 
اســت. گوشــی های Z۵ و Z3+ در ایــن ســه ماهــه 
فــروش زیــادی در بــازار داشــته اند. انتظــار داریــم 
در لیســت فــروش ســه ماهــه بعــدی گوشــی های 
ــای  Xperia X و Xperia XA را در لیســت پرفروش ه

ــم. ســونی ببینی
   اچ تی سی

ــد  ــن برن ــی ای ــی س ــی های اچ ت ــن گوش پرفروش تری
 8۲0G، One Desire ،6۲6 Desire تایوانــی به ترتیــب
ــی  ــروش خوب ــز ف ــی A۹ نی ــه گوش ــد و البت E۹ بوده ان

داشــته اســت.
  ال جی

 G4 در لیســت پرفروش هــای ال جــی گوشــی های 
نیــز   V۱0 البتــه  و  می شــوند  دیــده   Stylus  G4 و

فــروش نســبتا خوبــی داشــته اســت.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

محبوب های بازار موبایل

ــم  ــر بگویی ــا بهت ــرمایه ی ــذب س ــه کار دالالن ج ــپردن ب ــر دل س خط
ــی  ــت و برخ ــم اس ــت یازده ــوش دول ــخ گ ــابرجام، بی ــبان پس کاس
مســئوالن و فعــاالن اقتصــادی هــم در ایــن بــاره هشــدار می دهنــد. 
در دوران تحریــم، بنــا بــه گفتــه دولتمــردان، برخــی دالل تحریــم یــا 
بهتــر بگوییــم کاســب تحریــم بودنــد و حــاال در دوران پســابرجام کــه 

اقتصــاد ایــران روزنــه گشایشــی بــرای کار اقتصــادی 
ــی از دالالن  ــاهد رونمای ــت، ش ــه اس ــا یافت ــا دنی ب
ــتیم.  ــابرجام هس ــبان پس ــا کاس ــرمایه ی ــذب س ج
خطــر دل ســپردن بــه کار دالالن جــذب ســرمایه 
یــا کاســبان پســابرجام، بیــخ گــوش دولــت حســن 
روحانــی اســت؛ دولتــی کــه عاقــه زیــادی بــه اعــام 
ــد  ــای جــذب ســرمایه خارجــی دارد و می گوی آماره
ــام، ســرمایه گذاران  ــی شــدن برج ــد از اجرای ــه بع ک

خارجــی بســیاری در صــف ســرمایه گذاری ایســتاده اند، امــا نــه 
ــد در دوران پســابرجام  ــا می گوین ــر ســرمایه گذاری. حــال برخی ه ه
ــن  شــاهد شــکل گیری دالالن جــذب ســرمایه خارجــی هســتیم؛ ای
ــد روز  ــن چن ــد. همی ــد کرده ان ــم تایی ــردان ه ــی برخــی دولتم را حت
پیــش بــود کــه محمدعلــی خزاعــی، رییــس ســازمان ســرمایه گذاری 

خارجــی اعــام کــرد کــه برخــی از ایــن دالالن حتــی در اســتان ها، بــه 
اســتانداران مراجعــه کــرده  و گفته انــد کــه حاضرنــد در مقابــل دریافــت 
وجوهــی، ســرمایه گذار خارجــی بــه استانشــان بیاورنــد. ایــن همــان 
خطــری اســت کــه ممکــن اســت برخــی اســتانداران را بابــت رقابــت 
ــه  ــد. آن گون ــد کن ــان، تهدی ــرای استانش ــرمایه ب ــذب س کاذب در ج
ــاز ســرمایه گذار  ــد، نی ــی می گوین ــات دولت ــه مقام ک
ــرادی  ــث می شــود اف ــه مشــاوره، گاه باع خارجــی ب
در مســیر قــرار بگیرنــد کــه نه تنهــا مشــاوره درســتی 
ــی  ــه گاه ــد، بلک ــی نمی دهن ــرمایه گذار خارج ــه س ب
ســرمایه گذار  هزینه هــای  می شــوند  باعــث 
خارجــی زیــاد شــود و باعــث بدبینــی و ســوءتفاهم 
می شــوند؛ امــا اینکــه شــگرد کاســبان و دالالن 
ــه آن هــا  جــذب ســرمایه خارجــی چیســت و چگون
می تواننــد ســرمایه گذاران خارجــی را احاطــه و از آن هــا اخــاذی 
کننــد، هــم موضوعــی اســت کــه نبایــد از نظــر دور داشــت. خزاعــی 
ــراغ  ــردی س ــه ف ــده ک ــاهده ش ــم مش ــواردی ه ــی م ــد: حت می گوی
ــردن فرم هــای  ــرای پرک ــی ب ــه و حت ــک ســرمایه گذار خارجــی رفت ی

ــت. ــرده اس ــاذی ک ــرمایه گذاری اخ س

هشدار برخی فعاالن اقتصادی درباره »کاسبان پسابرجام«
بســیاری  مشــکات  اخیــر،  ریزگردهــای  کــه  شــرایطی  در 
بــرای اســتان های غربــی و جنــوب غربــی ماننــد خوزســتان، 
ــا ــازمان جنگل ه ــس س ــت، ریی ــود آورده اس ــه وج ــهر و... ب  بوش
 مراتــع و آبخیــزداری اعــام کــرد کــه منشــأ ایــن ریزگردهــا
بحــران ســتاد  اخیــر  جلســه  در  و  اســت  خارجــی   کامــا 

پیگیــری  بــه  موظــف  خارجــه  امــور   وزارت 
ــن  ــای ای ــا کانون ه ــه ب ــرای مقابل ــازی ب و بسترس
ــوریه و  ــراق، س ــد ع ــورهایی مانن ــا در کش ریزگرده

عربســتان شــده اســت. 
خداکــرم جالــی، معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــع  ــش مناب ــامانه پای ــاس س ــر اس ــرد: ب ــار ک اظه
ــد ریزگردهــا ــی مانن  طبیعــی کشــور کــه پدیده های

ــد  ــش می کن ــی و ... را پای ــش گیاه ــق، پوش حری
ریزگردهــای اخیــر کامــا منشــأ خارجــی داشــته اســت کــه عمدتــا 
از کشــور عــراق و ســپس کشــور ســوریه و عربســتان نشــأت گرفتــه 
اســت؛ چــرا کــه ریزگردهایــی کــه انــدازه آن هــا کمتــر از ۵ میکــرون 
باشــد، ضمــن پــرواز در ارتفاعــات بــاال، بســته بــه شــدت وزش بــاد 
ــادی  ــکات زی ــود و مش ــا ش ــر جابه ج ــزاران کیلومت ــد ه  می توان

ــه  ــن زمین ــه در ای ــد ک ــاد کنن ــود ایج ــراف خ ــق اط ــرای مناط را ب
ــد  ــون تولی ــی در منشــأ و کان ــا بیابان زدای ــا آن ه ــه ب ــا راه مقابل تنه
ــدان دور  ــه چن ــزود: در گذشــته های ن ــن ریزگردهاســت. وی اف ای
۱۵ میلیــون هکتــار بیابــان در کشــور و کانون هــای بیابانــی وجــود 
ــون  ــه 7.۵ میلی ــون ب ــب، هم اکن ــات مناس ــا اقدام ــه ب ــت ک داش
هکتــار رســیده اســت و از ایــن میــزان 3 میلیــون 
ــک  ــه ی ــی درج ــای بیابان ــزو کانون ه ــار آن ج هکت

محســوب می شــود.
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س ریی
ــر  ــبی از نظ ــت مناس ــران در وضعی ــه داد: ای ادام
شــرایط اقلیمــی قــرار نــدارد؛ چــرا کــه ســرانه 
جنــگل در جهــان 6000 متــر مربــع و در ایــران ۱700 
ــع 7.6  ــرانه مرت ــن س ــت. همچنی ــع اس ــر مرب مت
هکتــار در جهــان و ۱.۱ هکتــار در ایــران اســت؛ در حالــی کــه ســرانه 
ــر  ــش از دو براب ــران بی ــع و در ای ــر مرب ــان ۲000 مت ــان در جه بیاب
ــرد:  ــه ک ــی اضاف ــود. جال ــرآورد می ش ــع ب ــر مرب ــی 4300 مت یعن
 بــه غیــر از آمارهــای مذکــور، وضعیــت ایــران از نظــر بارندگــی، دمــا 

و تبخیر نیز به مراتب بدتر از میانگین جهانی است.

ــرق  ــا تشــریح تغییــرات جدیــد ســاختاری در صنعــت ب مدیــر عامــل توانیــر ب
ــده  ــال پرون ــت: امس ــر داد و گف ــران خب ــده ای ــرق پراکن ــد ب ــش تولی از افزای
برق رســانی بــه روســتاهای بیشــتر از ۵ خانــوار بســته می شــود. آرش كــردی بــا 
اشــاره بــه مدیریــت منابــع مالــی در صنایــع بــرق و انــرژی کشــور گفــت: بخــش 
نقدینگــی در صنعــت بــرق نیــاز بــه مدیریــت ویــژه دارد و بایــد بــا اســتفاده از 
منابــع موجــود پایــداری شــبکه تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق را حفظ کــرد. مدیر 
عامــل توانیــر بــا اشــاره بــه ایجــاد معاونــت انتقــال در چــارت جدیــد توانیــر در 
تشــریح دالیــل ایجــاد یــک معاونــت جدیــد در توانیــر تصریــح کــرد: هــم اکنــون 
ــا مســایل متعــددی روبــه رو هســتیم كــه اگــر بــرای  در شــبكه انتقــال بــرق ب
آن هــا تدبیــری اندیشــیده نشــود بــا مشــکات متعــددی روبــه رو خواهیــم شــد. 
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه در شــرایط فعلــی جریــان اتصــال كوتــاه 
شــبكه، پربــاری ترانس هــا، مســایل  هارمونیكــی از مهم تریــن تهدیدهــای 
شــبکه بــرق کشــور بــه شــمار می رونــد، اظهــار داشــت: هــدف از شــکل گیــری 
معاونــت جدیــد در توانیــر ســر و ســامان بخشــیدن بــه ایــن چالش هــا در حــوزه 
شــبکه انتقــال بــرق کشــور اســت. وی افــزود: عــاوه بــر ایــن، در چــارت جدیــد 
ــر  ــرق روســتایی، دفت ــده، تجــارت خارجــی، ب ــد پراكن ــی همچــون تولی مباحث
 بررســی های مالــی و بازرگانــی و امــور مرتبــط بــا بازرســی و ارزیابــی عملكــرد 
ــوردار  ــری برخ ــخص تر و باثبات ت ــگاه مش ــكایات از جای ــه ش ــخگویی ب و پاس
شــده اســت. کــردی همچنیــن درخصــوص وضعیــت توســعه مولدهــای تولیــد 
پراكنــده بــرق در كشــور هــم توضیــح داد: در طــول چنــد ســال گذشــته تاکنــون 
در مجمــوع 700 مــگاوات ظرفیــت جدیــد در حــوزه تولیــد پراکنــده بــرق ایجــاد 
شــد كــه پیــش بینــی می شــود امســال ظرفیــت تولیــد بــرق پراکنــده ایــران بــه 

۹00 مــگاوات افزایــش یابــد.

 رییــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی گفــت: بــا اباغیــه بانــک مرکــزی
ــر  ــد و ب ــه کنن ــد تهی ــا فرمــت جدی ــی را ب ــد صورت هــای مال بانک هــا موظفن
ــای  ــد در صورت ه ــی بای ــد بانک ــران ارش ــی مدی ــزان دریافت ــاس می ــن اس ای
مالــی درج شــود. علــی دیوانــدری در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه بانــک 
مرکــزی فــرم جدیــد صورت هــای مالــی بانک هــا را در بهمــن مــاه گذشــته بــه 
نظــام بانکــی ابــاغ کــرده اســت، اظهــار داشــت: تیرماه فصــل برگــزاری مجامع 
اســت و بــه همیــن دلیــل موضــوع صورت هــای جدیــد مالــی بانــک بــه بحــث 
داغــی تبدیــل شــده اســت. رییــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکزی 
از اعــام درآمــد مدیــران و هیئــت مدیــره بانک هــا براســاس فرمــت جدیــد 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــا اباغی ــا ب ــت: بانک ه ــر داد و گف ــی خب ــای مال صورت ه
موظفنــد صورت هــای مالــی را بــا فرمــت جدیــد تهیــه کننــد و بــر ایــن اســاس 
ــه  ــی ب ــای مال ــد در صورت ه ــره بای ــت مدی ــران و هیئ ــی مدی ــزان دریافت می
صــورت شــفاف درج شــود. ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس 
 اســتانداردهای جهانــی درآمــد و دریافتــی هیئــت مدیــره بایــد شــفاف باشــد
ــده شــده اســت ــی ایــن امــر دی ــد صورت هــای مال  بنابرایــن در فرمــت جدی

ــت  ــی نیس ــش خصوص ــا بخ ــت ی ــوص دول ــا مخص ــام درآمده ــت: اع  گف
و هــر بنــگاه عمومــی ماننــد بانک هــا بایــد از شــفافیت الزم برخــوردار باشــد. 
ــی در سیســتم  ــی نظــام بانکــی تحول ــد مال ــر اینکــه صورت هــای جدی وی ب
ــکل  ــت و ش ــح فرم ــرد و در توضی ــد ک ــد، تاکی ــی کن ــاد م ــور ایج ــی کش بانک
جدیــد صورت هــای مالــی بانک هــا گفــت: نحــوه تنظیــم صورت هــای مالــی 
بــا اجــرای بانکــداری بــدون ربــا مختــص ایــران بــود و از واژه هایــی هماننــد 
ــی  ــن در حال ــرد؛ ای ــری می ک ــاع بهره گی ــود مش ــد و س ــه، درآم ــق الوکال ح

اســت کــه ایــن واژه هــا در بانکــداری دنیــا وجــود نداشــت.

ــن  ــم در آخری ــس نه ــه مجل ــی را ک ــو طرح ــال لغ ــت احتم ــر نف وزی
ــه اســتفاده از ســامانه ســوخت  ــاره ادام ــت خــود درب ــای فعالی هفته ه
ــوی  ــود، ق ــب رســانده ب ــه تصوی ــن را ب ــردن بنزی ــن و دو نرخــی ک بنزی
دانســت و در ایــن بــاره اظهــار کــرد: مــا احتمــاال در بحــث اصــاح بودجــه 
تقاضــای حــذف ایــن طــرح را بــه مجلــس می دهیــم. زنگنــه بــا تاکیــد 
بــر  الزم نبــودن اســتفاده از کارت ســوخت دربــاره بنزیــن عنــوان کــرد: 
ــا از  ــابه م ــان مش ــته در زم ــال گذش ــه س ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت
کارت ســوخت و بنزیــن ســهمیه ای اســتفاده مــی کردیــم کــه االن هیــچ 
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــز گفت ــدت نی ــن م ــم و در ای ــا را نداری ــدام از آن ه ک
ــه شــده  ــل کشــور اضاف ــه ســامانه حمــل و نق ــون خــودرو ب ــک میلی ی
اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا ۱.7 درصــد مصــرف بنزیــن رشــد 
پیداکــرده اســت و ایــن آمــار بــه ایــن معناســت کــه مــردم بــه صــورت 
معقــول بنزیــن مصــرف می کننــد و کارت ســوخت هیــچ گونــه تاثیــری 

ــدارد.  در کنتــرل مصــرف ســوخت ن
ــردم  ــب آزار م ــط موج ــی فق ــن الیحه های ــه چنی ــاد از اینک ــا انتق وی ب
ــم؟  ــت کنی ــردم را اذی ــم م ــا می خواهی ــرا م ــرد: چ ــد ک ــود، تاکی می ش
ــد، نوعــی آزار اســت کــه  ــرای مردمــی کــه مصــرف معقــول دارن ایــن ب
بگوییــم حتمــا بــا کارت ســوخت بنزیــن مصــرف کننــد؛ چــرا کــه بــه طــور 

ــد.  ــرف نمی کنن ــتر مص ــز بیش ــر نی ــردم از 60 لیت ــط م متوس
زنگنــه ادامــه داد: برخــی می گوینــد مــا می خواهیــم از ایــن کارت 
ســوخت ها بــرای دریافــت اطاعــات اســتفاده کنیــم. مــا طــی ســال ها 
ــم  اســتفاده از ســامانه ســوخت میلیون هــا اطاعــات جمــع آوری کردی

ــم؟ ــون اســتفاده ای کرده ای ــا تاکن ــک از آن ه ــدام ی ــا از ک ام

تغییرات جدید ساختاری در صنعت برق

عراق، سوریه و عربستان عامل اصلی ریزگردهای اخیر

درج حقوق مدیران ارشد در صورت های مالی بانک ها 
الزامی شد

پیشنهاد تک نرخی شدن بنزین به مجلس می رود

کاهش سود تسهیالت 
به زودی آغاز می شود

خرید توافقی شیرخام 
همچنان ادامه دارد

کوتاه از اقتصاد

 تورم مزمن 
منشأ رکود اقتصادی ایران است

کمیــل طیبــی، اقتصــاددان معتقــد اســت در شــرایط رکــود 
ــت  ــورم را در اولوی ــرل ت ــتی کنت ــه درس ــت ب ــی، دول تورم
ــود  ــروج از رک ــه خ ــه ب ــانی ک ــد کس ــرار داده و می گوی ق
ــکات  ــل مش ــه ح ــی ب ــی علم ــد، نگاه ــت می دهن اولوی
ــد؛ چــون عامــل رکــود در اقتصــاد  اقتصــادی کشــور ندارن
ــو  ــی در گفت وگ ــل طیب ــت. کمی ــن اس ــورم مزم ــران، ت ای
دربــاره موضــوع تــک رقمــی شــدن تــورم و انتقــاد برخــی 
فعــاالن اقتصــادی مبنــی بــر اینکــه  کــه آیــا دولــت نبایــد 
بــه جــای مهــار تــورم، خــروج از رکــود را در دســتور کار قــرار 
مــی داد، توضیــح داد: بــه نظــر مــن سیاســت دولــت بــرای 
ــه مطــرح  ــوده اســت. کســانی ک ــورم درســت ب ــرل ت کنت
می کننــد دولــت بایــد خــروج از رکــود اقتصــادی را نســبت 
بــه مهــار تــورم در اولویــت قــرار مــی داد، نگاهــی غیرعلمــی 
ــاخص های  ــد ش ــه رون ــر ب ــون اگ ــد؛ چ ــوع دارن ــه موض ب
بیندازیــم  نگاهــی  ســال های گذشــته  در  اقتصــادی 
متوجــه می شــویم کــه افزایــش مــدام قیمت هــا در 

ــد آورده اســت. ــران، تورمــی مزمــن را پدی اقتصــاد ای

 تصفیه خانه فاضالب یزد 
ظرف ۳ سال به بهره برداری می رسد

یــزد  اســتان  و فاضــاب  مدیــر عامــل شــرکت آب 
تصفیه خانــه  و  شــبکه  انــدازی  راه  و  بهره بــرداری  از 
فاضــاب اســتان یــزد ظــرف ســه ســال آینــده خبــر داد. 
علــی اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای پــروژه شــبکه 
از طریــق قراردادهــای  و تصفیه خانــه فاضــاب یــزد 
ــق و اردکان وارد  ــا باف ــر ب ــال اخی ــه س ــی دو س ــع ط بی
فــاز اجرایــی شــد، اظهــار داشــت: ایــن قــرارداد بــا چنــد 
شهرســتان دیگــر اســتان یــزد نیــز منعقــد شــده اســت. 
ــا اشــاره  اســامی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
بــه بحــران آبــی ایجــاد شــده در اســتان یــزد بیــان کــرد: 
ــزد،  ــتان ی ــور اس ــاط کش ــایر نق ــاف س ــفانه برخ متاس
امســال ســال بارشــی نامســاعدی را پشــت ســر گذاشــت 
ــزد  ــخت را در ی ــتانی س ــده تابس ــبب ش ــر س ــن ام و ای

ــیم. ــته باش داش

عراق واردات 5 محصول کشاورزی 
ایران را ممنوع کرد

وزارت بازرگانــی کشــور عــراق واردات ۵ محصــول 
ــه، گوجــه فرنگــی، ســیب زمینــی   کشــاورزی هندوان
و طالبــی و خربــزه را تــا اطــاع ثانــوی و بــرای 
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی ممنــوع کــرد. وزارت 
بازرگانــی کشــور عــراق واردات ۵ محصــول کشــاورزی 
ــرای  ــد داخــل و ب ــت تولی ــود وضعی ــل بهب ــه دلی را ب
ــا  ــور ت ــن کش ــی ای ــدگان داخل ــت از تولیدکنن حمای
اطــاع ثانــوی ممنــوع کــرد. بنــا بــر ایــن گــزارش در 
اطاعیــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران اشــاره شــده 
اســت کــه ایــن کشــور دیگــر اجــازه واردات ۵ محصول 
ــی  ــی و طالب ــیب زمین ــی س ــه فرنگ ــه، گوج  هندوان

و خربزه را را به کشور خود نمی دهد.

 رونق کسب و کار با گشت و گذار 
در طبیعت

مدیــر عامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــا اعــام 
و  بوم گــردی  طرح هــای  اجــرای  از  حمایــت 
اقلیــم  از  بهره گیــری  گردشــگری روســتایی گفــت: 
ــرای ســاکنان  ــف کشــور، ب ــی مناطــق مختل آب و هوای
پایــدار  شــغلی  فرصت هــای  آن  محلــی  و   بومــی 
ــار  ــه زاده اظه ــر نورال ــد. اصغ ــاد می کن ــی ایج و درآمدزای
ــی  ــت مال ــد حمای ــته صددرص ــال گذش ــرد: از دو س ک
و سیاســت هایی کــه بــرای تامیــن مالــی طراحــی 
کردیــم، همــه در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و تقویــت 
تــوان تولیــد داخلــی بــوده اســت و امســال نیــز همــان 
ــی  ــت مال ــه حمای ــم و هم ــال می کنی ــت را دنب سیاس
خــود را در ایــن مســیر قــرار داده ایــم. وی افــزود: اگــر 
 زیرســاخت هایی فراهــم شــود کــه پــس از تحریــم

ــای موجــود  ــی از فرصت ه گردشــگران خارجــی و داخل
کننــد اســتفاده  بوم گــردی  و   درحــوزه گردشــگری 

ــد.  ــه وجــود می آی فرصت هــای کســب و کار بســیاری ب
نورالــه زاده بــا بیــان اینکــه فرصت هــای موجــود در 
حــوزه گردشــگری منطبــق بــا کســب و کارهــای محلــی 
ــگران  ــرد: گردش ــان ک ــت، خاطرنش ــور اس ــی کش و بوم
خارجــی و داخلــی از گــردش در محل هایــی کــه ویژگــی 

ــد. ــتقبال می کنن ــی دارد، اس بوم

حتما بخوانید!
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بــر اســاس وعــده مســئوالن بانــک مرکــزی، گــزارش ایــن 
ــی در دو  ــهیات بانک ــود تس ــرخ س ــش ن ــرای کاه ــک ب بان
ــرای آن  ــرح و ب ــار مط ــول و اعتب ــی پ ــورای آت ــه ش جلس
 تصمیم گیــری خواهــد شــد. کارشناســان مــی گوینــد

کاهــش نــرخ ســود ســپرده های بانکــی بــه نفــع بانکــداران 
و بــه ضــرر ســپرده گذاران اســت و بالعکــس کاهــش نــرخ 
ــاالن  ــی و فع ــش خصوص ــع بخ ــه نف ــهیات ب ــود تس س
ــرر  ــه ض ــور و ب ــت کش ــد و صنع ــش تولی ــادی و بخ اقتص
ــرخ  ــش ن ــل کاه ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــد ب ــداران خواه بانک
ســود ســپرده های بانکــی بــدون تصمیم گیــری بــرای 
کاهــش نــرخ ســود تســهیات اتفــاق افتــاد.  پیمــان 
قربانــی معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی چنــد روز پیش از 
تصمیم گیــری بــرای کاهــش نــرخ ســود تســهیات بانکــی 
تــا یک مــاه آتــی خبــر مــی دهــد کــه بــر اســاس آن قــرار 
اســت نــرخ ســود تســهیات هــم متناســب بــا کاهــش نرخ 

ــد.  ــش یاب ــورم، کاه ــرخ ت ــی و ن ــپرده های بانک ــود س س

 مدیــر عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــا 
ــات 60  ــرف لبنی ــرانه مص ــه س ــه در زمین ــان اینک بی
کیلوگــرم بــا دنیــا فاصلــه داریــم، گفــت: خریــد 
نــدارد  زمانــی  محدودیــت  شــیرخام   توافقــی 
و فعــا ادامــه دارد. حســین صفایــی بــا بیــان اینکــه 
ــیر  ــزان ش ــده، می ــام ش ــای انج ــاس برآورده براس
عرضــه شــده توســط دامــداران مــازاد بــر نیــاز صنایــع 
لبنــی اســت و مــا حــدود ۲ هــزار تــن مــازاد در ایــن 
زمینــه داریــم، اظهــار داشــت: همیــن مســئله باعــث 
ــرار  ــان ق ــود بیشــتر دامــداران در آســتانه زی شــده ب
بگیرنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرانه تولیــد 
لبنیــات در کشــور ۱۱0 کیلوگــرم و ســرانه مصــرف 
ســازمان  افــزود:  اســت،  کیلوگــرم   ۱00 حــدود 
ــدد ۱60  ــن ع ــد ای ــه می کن ــی توصی ــت جهان بهداش
کیلوگــرم در ســال باشــد؛ بنابرایــن مــا 60 کیلوگــرم بــا 

ــم. ــه داری ــه فاصل ــن زمین ــی در ای ــرانه جهان س
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کیمیــای وطــن :رییــس مرکــز فناوری هــای نویــن شــهری شــهرداری 
اصفهــان گفــت: در راســتای اســتفاده از توانمندی هــای ملــی و 
ــرای  ــر دانــش بومــی ب ــه ب ــا هــدف تکی ــی ب ــد داخل ــت از تولی حمای
توســعه کشــور، طــی بازدیــد مدیــران ارشــد شــهری از توانمندی هــای 
شــرکت صنایــع هواپیماســازی ایــران »هســا«، تفاهمنامــه همــکاری 
ــای  ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــد ش ــهری منعق ــف ش ــای مختل در حوزه ه
 وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان

ــری  ــام معظــم رهب ــد مق ــه تاکی ــا اشــاره ب محمدرضــا نیلفروشــان ب
رشــد  جهــت  در  بومــی  توانمندی هــای  از  اســتفاده  لــزوم   بــر 
ــن  ــتای ای ــان در راس ــهرداری اصفه ــرد: ش ــار ک ــور اظه ــعه کش و توس
شــرکت ها  صنایــع،  میــان  هم افزایــی  رویکــرد  بــا  و   سیاســت 
ــا  ــایی قابلیت ه ــی و شناس ــه بررس ــدام ب ــی اق ــان داخل  و متخصص
صنایــع  و  بومــی  دانش بنیــان  شــرکت های  توانمندی هــای  و 
پرظرفیــت داخلــی در عرصــه مدیریــت شــهری کــرده اســت. 

ــر اســاس  ــان ب ــن شــهری اصفه ــز فناوری هــای نوی ــزود : مرک وی اف
ــرار دادن  ــرلوحه ق ــا س ــی ب ــردی عملیات ــا رویک ــالت و ب ــن رس همی
سیاســت اقتدارســاز اقتصــاد مقاومتــی در پــی تحقــق ایــن موضــوع 

اســت. 
  جلوگیری از وابستگی

مشــاور شــهردار اصفهــان در ادامــه تصریــح کــرد: کالنشــهر اصفهــان 
بــه عنــوان یکــی از شــهرهای توانمنــد در عرصــه علمــی و فنــی، نقــش 

بســزایی در جلوگیــری از وابســتگی بــا هــدف ایجــاد توانایــی و اقتــدار 
ملــی در طــی ســالیان گذشــته ایفــا کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
 اینکــه یکــی از صنایــع راهبــردی کــه در شــهر اصفهــان شــکل گرفتــه

شــرکت صنایــع هواپیماســازی ایــران »هســا« اســت، بیــان کــرد: این 
ــه  ــه در لب ــان ک ــاور و دانش بنی ــرکت فن ــک ش ــوان ی ــه عن ــرکت ب ش
ــوان یکــی  ــه عن ــد ب ــا در حرکــت اســت، می توان فناوری هــای روز دنی
ــن شــهری در کشــور مطــرح  ــای نوی ــداران عرصــه فناوری ه از پرچم
ــور  ــان و کش ــهر اصفه ــعه ش ــاد توس ــزایی در ایج ــش بس ــود و نق ش

ایفــا کنــد.
 استفاده حداکثری از توانمندی های شرکت هسا

ــد از  ــان پــس از بازدی ــه نظــر شــهردار اصفه ــا اشــاره ب نیلفروشــان ب
ایــن شــرکت درخصــوص اســتفاده حداکثــری از توانمندی هــای 
شــرکت هســا در جهــت مدیریــت شــهری ادامــه داد: بــا بررســی های 
ــا  ــرکت هس ــا ش ــگ ب ــه بی درن ــی ک ــی مکاتبات ــه و ط ــورت گرفت ص
ــوس  ــن، رئ ــراوان طرفی ــدی ف ــای عالقه من ــر مبن ــت، ب ــورت گرف ص
ــن  ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــرد اس ــا رویک ــن ب ــی مابی ــکاری ف هم

شــهری و بــا یــک اســتراتژی هم افــزا مشــخص شــد.  وی بــا اشــاره 
بــه ســرفصل های بســیار متنــوع و تخصصــی بــرای همکاری مشــترک 
ــات  ــی، خدم ــت اجرای ــت و مدیری ــط زیس ــی، محی ــای ریل حوزه ه
 ITS ،ــگاهی ــات آزمایش ــی، خدم ــی - مهندس ــات فن ــهری، خدم ش
 CNG، عمــران و شهرســازی و پارک موزه هــا را مهم تریــن رئــوس 

و حوزه های مورد توافق طرفین اعالم کرد.
رییــس مرکــز فناوری هــای نویــن شــهری شــهرداری اصفهــان 
ــرای همــکاری  ــوان کــرد: پــس از تعییــن حوزه هــای تخصصــی ب عن
ــاز  ــرای آغ ــهری ب ــران ش ــدادی از مدی ــد تع ــه بازدی ــترک، برنام مش
بحث هــای کارشناســی و آشــنایی بیشــتر بــا توانمندی هــا و نیازهــای 

ــه گدشــته تعییــن شــد. طرفیــن طــی روزهــای آخــر هفت
 وی بــا اشــاره بــه بازدیــد 6 ســاعته کــه بــه همــت مرکــز فناوری هــای 
نویــن شــهری از محــل شــرکت هســا انجــام شــد، افــزود: قائم مقــام 
مدیــران  و  مشــارکت ها  و  ســرمایه گذاری  امــور  در  شــهردار 
 معاونت هــای مختلــف شــهرداری از جملــه معاونــت پژوهــش
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، معاونــت خدمــات شــهری، معاونــت 
ــانی  ــازمان آتش نش ــران، س ــت عم ــک، معاون ــل و ترافی ــل و نق حم
ــماند  ــت و پس ــازمان مدیری ــاوا، س ــازمان ف ــازی، س ــازمان زیباس  س
ــترکی  ــه ای مش ــتند و در جلس ــور داش ــش حض ــرکت نیک اندی و ش
در خصــوص ارتقــای ســطح همکاری هــای مشــترک بحــث و تبــادل 

نظــر صــورت گرفــت.

در بازدید مدیران شهری از شرکت هسا مطرح شد:

همگرایی شهرداری اصفهان و هسا برای تحولی نو در مدیریت شهر

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان گفــت: از 
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، ۳۴۰ هکتــار از جنگل هــای اســتان 
اصفهــان بــا وقــوع 66 فقــره آتش ســوزی در آتش ســوخته اســت. 
محمدحســین شــاملی بــا اشــاره بــه اینکــه حفاظــت از جنگل هــا 
و مراتــع، وظیفــه منابــع طبیعــی بــوده و در ایــن زمینــه اقداماتــی 

در دســتور کار قــرار دارد، اظهــار داشــت: ایــن 
ــن  ــهر و بویی ــمیرم، فریدونش ــات در س اقدام
و میاندشــت کــه دارای پوشــش گیاهــی 
ــوده  ــه ب ــورد توج ــادی هســتند، بیشــتر م زی
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
ــان  ــبانه روزی جنگلبان ــت های ش ــر گش حاض
ــت و  ــای ثاب ــدازی پایگاه ه ــن راه ن و همچنی
ســیار امدادرســانی در حــوزه آتش ســوزی 
از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه اســت، 

ــی  ــه تنهای ــات ب ــن اقدام ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای اف
ــتری  ــات بیش ــد اقدام ــار بای ــن اعتب ــا تامی ــت و ب ــاز نیس کارس
ــزداری اســتان  ــع طبیعــی و آبخی ــر کل مناب ــرد. مدی صــورت پذی
ــوزی ها  ــیاری از آتش س ــطه بس ــانی را واس ــل انس ــان عام  اصفه

ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــن بای ــت: همچنی ــت و گف دانس
ــن  ــه ای ــز ب ــید نی ــور خورش ــتقیم ن ــش مس ــالی ها و تاب خشکس
امــر دامــن زده اســت. وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه جنگل هــای 
تهدیــد  مــورد  جنــوب کشــور  و  غــرب  در  اصفهــان  اســتان 
ــد  ــن راســتا بای ــح داشــت: در ای ــد، تصری ــرار دارن آتش ســوزی ق
توجــه داشــته باشــیم کــه از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون، ۳۴۰ هکتــار از جنگل هــای 
فقــره   66 وقــوع  بــا  اصفهــان  اســتان 
اســت.  آتــش ســوخته  در  آتش ســوزی 
ــگل  ــار جن ــه ایجــاد هــر هکت  شــاملی هزین
را دســت کم ۱6۰ میلیــون ریــال عنــوان کــرد 
ایــن رو حفــظ جنگل هــای  از  افــزود:  و 
برخــوردار  ویــژه ای  جایــگاه  از  موجــود 
ــای  هســتند. وی قاچــاق چــوب از جنگل ه
ــوان کــرد و بیــان  اســتان را نیــز از دیگــر چالش هــای اســتان عن
داشــت: البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه جنگل هــای 
ــر از  ــال اخی ــد س ــی چن ــا ط ــاد گلوگاه ه ــل ایج ــه دلی ــرس ب زاگ

ــت. ــوده اس ــه دور ب ــیب ب ــن آس ای

از ابتدای امسال
۳۴۰ هکتار از جنگل های استان اصفهان در آتش سوخت

نشســتی مشــترک بــا حضــور نماینــده محتــرم لنجــان در 
 مجلــس شــورای اســالمی، فرمانــدار لنجــان، امــام جمعــه
شــهردار، مدیــر عامــل شــرکت عمــران و کارشناســان شــهرداری 
و شــرکت عمــران در شــهرداری فوالدشــهر برگــزار شــد. مهنــدس 
مــرادی، شــهردار فوالدشــهر در ایــن نشســت گفــت: یــک ســوم 

شهرفوالدشــهر  در  شهرســتان  جمعیــت 
مســتقر اســت و بــا توجــه بــه اینکــه طــرح 
مســکن مهــر فوالدشــهر، دومیــن طــرح 
بــزرگ پــس از پرنــد اســت، مشــکالت ایــن 
ــی و  ــر بررس ــه زودت ــد هرچ ــز بای ــرح نی ط
ــت:  ــراز داش ــه اب ــود. وی در ادام ــع ش مرتف
ــر  ــکن مه ــرح مس ــکالت ط ــی از مش بعض
ــد در ســطح شــهر، شهرســتان و اســتان  بای
و بعضــی دیگــر در ســطح کالن کشــور حــل 

شــود. شــهردار فوالدشــهر تصریــح کــرد: بــه دلیــل اینکه بخشــی 
از درآمــد شــهرداری از محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده تامیــن 
ــل  ــور کام ــه ط ــهرداری ها ب ــه  ش ــن مطالب ــون ای ــد و اکن می ش
ــد  ــهرداری ها از ح ــای ش ــطح درآمده ــود و س ــت نمی ش پرداخ

متوســط نیــز پایین تــر اســت. همچنیــن عــدم وصــول عــوارض 
ــز  ــی نی ــم رانندگ ــوخت و جرای ــی، س ــوق گمرک ــه حق ــوط ب مرب

ــده اســت.  ــوق گردی ــت و مشــکالت ف ــر عل ــد ب مزی
مهنــدس مــرادی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
اظهــار داشــت: بعضــی از مشــکالت شــهر از تــوان شــرکت عمران 
و شــهرداری خــارج و نیــاز بــه اراده ملــی در 
ــه  ــه ب ــا توج ــت؛ ب ــکل اس ــل مش ــت ح جه
ــای  ــاب آق ــود جن ــه در وج ــی ک ظرفیت های
کوهکــن، نماینــده محتــرم مــردم شهرســتان 
ــدام  ــری و اق ــار پیگی ــت، انتظ ــان هس لنج

ــت.  ــان الزم اس ــرف ایش الزم از ط
مهنــدس حمیدرضــا شــیروانی، مدیــر عامــل 
شــرکت عمــران فوالدشــهر ضمــن تشــکر از 
مهنــدس مــرادی و حســن نیــت وی گفــت: 
بایــد تمــام تــالش مــا در راســتای منافــع شــهر و مــردم باشــد 
ــود  ــکالت موج ــا مش ــم ت ــم دهی ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس  و هم
 را پیگیــری و در کوتاه تریــن فرصــت زمانــی مرتفــع کنیــم 

و صرفه و صالح شهر را مدنظر داشته باشیم.

کاهش آمار ازدواج
 در چهارمحال و بختیاری

ــاری گفــت: در ســه  ــت احــوال چهارمحــال و بختی ــر کل ثب مدی
ــن اســتان 9 درصــد  ــار ازدواج در ای ــه نخســت امســال، آم ماه
شــورای  در  رفیع پــور  محمدعلــی  اســت.  داشــته  کاهــش 
ــت: در  ــار داش ــاری اظه ــال و بختی ــت چهارمح ــردی جمعی راهب
ســه ماهــه نخســت امســال 2 هــزار و ۳87 مــورد ازدواج در ایــن 
اســتان ثبــت شــده و در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 
کــه 2 هــزار و 62۴ واقعــه بــوده، 9 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
وی تاکیــد کــرد: در ســال گذشــته 9 هــزار و 78۰ واقعــه ازدواج در 
چهارمحــال و بختیــاری ثبــت شــده و در مقایســه بــا ســال ۱۳9۳ 
ــوده، ۳.۳ درصــد کاهــش را نشــان  ــه ب ــزار و ۱۱۰ واقع ــه ۱۰ ه ک
ــال  ــت س ــه نخس ــه ماه ــزود: در س ــور اف ــع پ ــد. رفی ــی ده م
جــاری 255 واقعــه طــالق در چهارمحــال و بختیــاری ثبــت شــده 
 و در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه ۳۱9 واقعــه بــوده

2۰ و ۱ دهــم درصــد کاهــش داشــته اســت. وی تصریــح کــرد: 
در ســال گذشــته یــک هــزار و ۳۱9 واقعــه طــالق در چهارمحــال 
و بختیــاری ثبــت شــده و در مقایســه بــا ســال ۱۳9۳ کــه یــک 
هــزار و ۱6۱ واقعــه بــود کــه ۱۳ و6 دهــم درصــد افزایــش را نشــان 

مــی دهد.

 »آرسنیک« در آب کرمان هست
 اما کم

مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــالب اســتان 
ــی  ــت جهان ــتاندارد بهداش ــه اس ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف کرم
 5۰PPM ــد ســال قبــل زیــر ــا چن آرســنیک موجــود در آب ت
 بــود کــه در چنــد ســال اخیــر  ۱۰PPM اعــالم گردیــده اســت

و بــا وجــود ایــن امر، آرســنیک موجــود در آب کرمان همیشــه 
کمتــر از ۱۰PPM مــی باشــد. محمــد طاهــری تصریــح کــرد: 
 5۰PPM آرســنیک آب بردســیر در گذشــته همــواره بیــش از
ــتگاه  ــرب در ایس ــه آب ش ــه خان ــداث تصفی ــا اح ــه ب ــود ک ب
برداشــت آب، مشــکل آن حــل شــده اســت و مــردم بردســیر 

ــد. از آب کامــال ســالم اســتفاده می کنن

نقش زنان در صرفه جویی مصرف منابع  
راهبردی است

مدیــر کل دفتــر امــور بانــوان اســتانداری یــزد بــا اشــاره بــه 
ــرف آب  ــح مص ــت صحی ــگ مدیری ــال فرهن ــرورت انتق ض
ــی  ــان در صرفه جوی ــش زن ــت: نق ــده گف ــل های آین ــه نس ب
ــی  ــادات خامس ــت. فخرالس ــردی اس ــع،  راهب ــرف مناب مص
هامانــه بــا اشــاره بــه نقــش حایــز اهمیــت بانــوان در 
ــده   ــل های آین ــه نس ــرف آب ب ــه مص ــگ بهین ــال فرهن انتق
اظهــار کــرد: خوشــبختانه اســتان یــزد از انگاره هــای ذهنــی 
ــی  ــه های مذهب ــر اندیش ــگاه برت ــی وجای ــتوانه های غن پش
آب  بهینــه  در خانواده هــا درخصــوص مصــرف  دینــی  و 

ــت. ــوردار اس برخ

اخبار کوتاه 

اجرای بیش از 5۰ طرح 
برای اصالح معابر شاهین شهر

ســید شــهریار علوی، معاون شهرســازی شــهرداری شــاهین شــهر 
گفــت: از یــک ســال گذشــته تاکنــون بیــش از 5۰ طــرح هندســی 
ــهر  ــهر شاهین ش ــطح ش ــای س ــر و تقاطع ه ــالح معاب ــرای اص ب
ــه طــرح ممیــزی  ــا اشــاره ب ــی شــده اســت. وی در ادامــه ب عمل
ــا سرشــماری امــالک در  امــالک اشــاره گفــت: طــرح ممیــزی ی
قالــب یــک ســتاد در ســطح شــهر بــا نظــارت شــهرداری شــاهین 
ــوارض  ــدور ع ــزی و ص ــای ممی ــرل کده ــدف کنت ــا ه ــهر و ب ش
ــای  ــدادی از میدان ه ــامی تع ــت. اس ــده اس ــروع ش ــازی ش نوس
ــالم  ــی اع ــوان کل ــابقه و فراخ ــک مس ــب ی ــهر در قال ــطح ش س
گردیــده اســت تــا المان هــای شــاخص بــا توجــه بــه هویت هــای 
ملی مذهبــی طراحــی و بــه دبیرخانــه ایــن فراخــوان اعــالم 
شــود. معــاون شهرســازی شــهرداری شاهین شــهر تصریــح کــرد: 
امیدواریــم بــا انتخــاب و احــداث المان هــای میدان هــا، بیــش از 

پیــش بــر زیبایــی شــهر افــزوده شــود. 

شناسنامه ژنتیک مجرمان اصفهانی 
صادر می شود

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اصفهــان بــه صــدور شناســنامه ژنتیکی 
مجرمــان درســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح در قالــب 
بانــک ژنتیکــی اجــرا می شــود و می توانــد منبــع اطالعاتــی 
ــی ســلیمانی پور   ــا باشــد. عل ــرای پلیــس در ماموریت ه ــی ب خوب
بــا اشــاره بــه اینکــه در ســطح اســتان اصفهــان 25 مرکــز پزشــکی 
قانونــی فعالیــت دارنــد، اظهــار داشــت: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا در  ــرو اداره می شــوند و م ــا ۱6۰ نی ــا ب ــز تنه ــداد مرک ــن تع در ای
ــه رو هســتیم. وی  ــادی روب ــا مشــکالت زی ــرو ب ــود نی ــه کمب زمین
ــار آزمایشــگاه مســتقل سم شناســی  ــت چه ــه فعالی ــن ب همچنی
آسیب شناســی، ســرولوژی و ژنتیــک در مراکــز پزشــکی قانونــی 
ــته  ــه داش ــد توج ــزود: بای ــت و اف ــاره داش ــان اش ــتان اصفه اس
باشــیم کــه در مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان، خدماتــی 
دندانپزشــکی   زنــان،  معاینــات  مــردان،  معاینــات   همچــون 

و روانپزشکی ارایه می شود.

کشف ۹۰ کیلوگرم مرغ فاسد 
در برخوار

رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان برخــوار گفــت: از ابتــدای 
مــاه رمضــان تاکنــون بــه دنبــال ۱۱۱ مــورد بازدیــد از مراکــز تهیــه 
ــد  ــرغ فاس ــرم م ــی، 9۰ کیلوگ ــام دام ــای خ ــه فرآورده ه و عرض
ــن  ــت: ای ــار داش ــناس اظه ــد حق ش ــد. محم ــط ش ــف و ضب کش
ــی  ــام دام ــای خ ــری از ورود فرآورده ه ــدف جلوگی ــا ه ــرح ب ط
فاســد و تاریــخ گذشــته بــه ســبد غذایــی مــردم و در نتیجــه حفــظ 
ســالمت شــهروندان اجــرا می شــود. رییــس شــبکه دامپزشــکی 
برخــوار تاکیــد کــرد: الزم اســت مــردم گــزارش  تخلفــات بهداشــتی 
را در شهرســتان بــه کــد چهــار رقمــی ۱5۱2 و تلفــن تمــاس 

ــد. ــالم کنن ــه شــبکه دامپزشــکی اع ۴582۳۳۳۱ ب

اخبار کوتاه 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  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 ۱6 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله ۱5 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 ۱۳956۰۳۰2۰۱8۰۰۰۳6۳ کالسه پرونده ۱۳9۱۱۱۴۴۰2۰۳5۰۰2958 خانم اشرف 
خلیلی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه ۱9 صادره از برخوار نسبت به شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 2۳2.29 متر مربع به احداثی بر روی قسمتی از پالک ۱۴7 فرعی از ۴6 اصلی 

واقع در خورزوق بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری از وراث مالک رسمی آقای رجبعلی خلیلی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳95/۰۴/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95/۰۴/2۳
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳7/۰5/۳56/الف/م به تاریخ 95/۰۳/۳۱

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  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 ۱6 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله ۱5 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.
علی  آقای   ۱۳92۱۱۴۴۰2۰۱8۰۰۰۱۱۰ پرونده  کالسه   ۱۳956۰۳۰2۰۱8۰۰۰۳66 شماره  رای  برابر 
سعیدی فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۱22۱ صادره از اهواز نسبت به شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 27۴ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 2۳۴6 فرعی از ۴۴5 اصلی 

واقع خورزوق بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳95/۰۴/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95/۰۴/2۳
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳7/۰5/۳5۳/الف/م به تاریخ 95/۰۳/۳۰

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  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 ۱6 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله ۱5 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 ۱۳956۰۳۰2۰۱8۰۰۰۳6۱ کالسه پرونده ۱۳9۴۱۱۴۴۰2۰۱8۰۰۰۰۳5 آقای محسن 
مسعودی نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه 229 صادره از اصفهان  نسبت به شش دانگ یک 
باب کارگاه به مساحت 27۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۱۳ اصلی واقع در دولت 

آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳95/۰۴/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95/۰۴/2۳
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳7/۰5/۳5۱/الف/م به تاریخ 95/۰۳/۳۰

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

فاقد سند  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  آراء صادره هیأت موضوع  برابر 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
۱(   رأی شماره 568-۱۳95/2/۱۳ هیأت : آقای سیدرضا لحمی بیدگلی فرزند سید حسن 
شماره شناسنامه ۱77، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱56/9۰ مترمربع شماره پالک ۳9۳2 
فرعی از پالک ۳ اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

سید احمد سبطینی 
بیدگلی فرزند جهان  : خانم لیال محترمیان  2(رأی شماره 6۳۴ و 6۳۳-۱۳95/2/2۱ هیأت 
رئیسی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 5۱86   آقای حسن  و  شماره شناسنامه 26559 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 99/۳5 مترمربع شماره پالک 2۱ فرعی مجزا از 
شماره ۱2 و ۱۳ فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 228 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه علی اکبر  اله یار 
۳(رأی شماره 57۱ و 57۰-۱۳95/2/۱۳ هیأت : خانم عاطفه رضاحاجی بیدگلی فرزند جواد 
شماره شناسنامه ۱25۰۰9۴۱27 و آقای سید حسین سیاری فرزند سید عباس شماره شناسنامه 
9۳  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱5۱/75 مترمربع شماره پالک 2۴ فرعی 
مجزا از 6 فرعی و  قسمتی از مشاعات پالک 7۱5  اصلی و شماره ۴ فرعی از7۱۴  اصلی واقع در 

اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از رقیه محمود آبادی باریکرسفی
شماره  حسن  فرزند  آرانی  اله  نعمت  فریبا  خانم   : هیأت   ۱۳95/2/2۰-6۳۰ شماره  ۴(رأی 
به مساحت 98/5۰ مترمربع شماره پالک ۱۳  شناسنامه 6۱9۰۰۰۳52۴، ششدانگ یکبابخانه 
فرعی مجزا از شماره 8 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک ۱675 اصلی واقع در اماکن بخش 

۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مجید حداد
فرزند  بیدگلی  خدمتی  مرتضی  آقای   : هیأت   ۱۳95/2/۱2-5۴8 و   5۴9 شماره  5(رأی 
حسین شماره شناسنامه ۳6۱ و خانم رضوان سعیدی  فرزند ماشااله شماره شناسنامه 9286  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۴2/9۰ مترمربع شماره پالک 8۳2۳ فرعی 
مجزا از شماره ۱۳5 و ۱۳6 و 79۴9 فرعی از پالک 26۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش ۳ 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
شماره  حسن  فرزند  آرانی  موری  محمد  آقای   : هیأت   ۱۳95/2/۱2-5۴7 شماره  6(رأی 

شناسنامه ۳۳2 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۴۰ مترمربع شماره پالک 8۳2۴ فرعی 
مجزا از شماره ۱۱۰5 فرعی از پالک 26۳7 اصلی واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  حسن  فرزند  آرانی  موری  محمد  آقای   : هیأت   ۱۳95/2/۱2-5۴6 شماره  7(رأی 
شناسنامه ۳۳2 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۴۳ مترمربع شماره پالک 8۳25 فرعی 
مجزا از شماره ۱۱۰5 فرعی از پالک 26۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
8(رأی شماره 658-۱۳95/2/2۱ هیأت : آقای ابوالفضل صانعی بیدگلی فرزند مشهدی حسین 
شماره شناسنامه ۴7۱ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۰2/5۰ مترمربع شماره پالک 8۳۳6 
فرعی مجزا از شماره ۱2۴۱ فرعی از پالک 26۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مشهدی حسین صانعی بیدگلی
فرزند  تفرشی  آقای سلمان حسین خانی   : و 657-۱۳95/2/2۱ هیأت  9(رأی شماره 656 
محمد شماره شناسنامه 295 و خانم فاطمه بوجاریان آرانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 
628  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 75/8۰ مترمربع شماره پالک 8۳۳7 
فرعی مجزا از شماره 526 فرعی از پالک 26۳7 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد حسین خانی
شناسنامه  شماره  فرزندحسن   آرانی   خاکسار  دانیال  آقای   : ۱2۴۰۴هیأت  شماره  ۱۰(رأی 
6۱9۰۰۰82۱6 و خانم رقیه بختی آرانی فرزندمحسن شماره شناسنامه6۱9۰۰۴6762  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱75مترمربع  بشماره 27۱۰ فرعی مفروز ومجزا شده از شماره 
26۳8  اصلی واقع در احمد آباد  بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران 

وبیدگل 
شماره  محمد  فرزند  آرانی  مسجدی  در  رضا  آقای   : شماره۱29۳6-9۴/۱2/۱7هیأت  ۱۱(رأی 
رمضانعلی شناسنامه شماره 6۱99۴۳62۰2   فرزند  بیکی  اسمعیل  علیا  شناسنامه ۱۱5و خانم 
)بترتیب نسبت به ۴و2دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱56مترمربع  بشماره 
2726 فرعی مفروز ومجزا شده از شماره 26۳8  اصلی واقع در احمد آباد  بخش۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل
۱2(رأی شماره 555-۱۳95/2/۱2 هیأت : آقای بهمن مرشدی آرانی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 85۰ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱65/85 مترمربع شماره پالک 27۴7 فرعی 
از پالک 26۳8 اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری 

آران و بیدگل.
۱۳(رأی شماره 6۴۳ و 6۴2-۱۳95/2/2۱ هیأت : آقای اصغر ابوالحسن زاده آرانی فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه ۳2۴ و خانم فاطمه بانوئی فرزند رضا شماره شناسنامه ۳7۴  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۰۱/5۰ مترمربع شماره پالک 27۴9 فرعی از پالک 26۳8 

اصلی واقع در احمد آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
۱۴(رأی شماره ۱2566-۱۳9۴/۱۱/29 هیأت : آقای محمود فکریان آرانی فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 29۱ ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۳۳ مترمربع شماره پالک ۱72۴ فرعی 
و مجزی شده از پالک شماره 288 فرعی  از پالک 26۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه عبداله فکریان و خانم ایران بوطه کن
۱5(رأی شماره 659-۱۳95/2/2۱ هیأت : آقای علی اصغر منصوری فرد فرزند حسین شماره 
شناسنامه 79۴۱ ، ششدانگ  یکباب انبار به مساحت 262 مترمربع شماره پالک ۱7۴۱ فرعی 
از پالک 26۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر 

منصوری
شماره  علیرضا  فرزند  آرانی  کامل  حامد  آقای   : هیأت   ۱۳95/2/2۱-6۳5 شماره  ۱6(رأی 
شناسنامه 266۳ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱6۱/6۰ مترمربع شماره پالک ۱7۴2 فرعی 
مجزا از شماره ۳76 فرعی از پالک 26۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مرتضی بانوئی و غیره.
۱7(رأی شماره 5۴۱-۱۳95/2/۱2 هیأت : آقای نوراله بامداد نوش آبادی فرزند یداله شماره 
شناسنامه 5۱ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱5۰/5۰ مترمربع شماره پالک ۳82۴ فرعی 
مجزا از شماره 2278 فرعی از پالک ۴۰ اصلی واقع در نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از ورثه نعمت اله جمالی نوش آبادی و خانم عزت منصوری نوش آبادی.
   بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۳/2/95/۱57
     تاریخ انتشار نوبت اول :95/۳/2۳

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/۴/8    
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
علیه  موضوع   9۱۰۱۰۳ اجرائی  شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فالورجان  حقوقی  احکام  اجرای 
احمد کیانی اشترجانی وله  رضا رئیسی اشترجانی رقیه صالحی اشترجانی در تاریخ 95/5/۱۰ 
به منظور فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی واقع در اشترجان- 
دارای شش دانگ حدود ۳۰۰ متر عرصه و اعیانی حدود ۳۴7 مترمربع ملکی آقای احمد کیانی 
اشترجانی   واقع در اشترجان-خ آزادگان –کوی دشتستان –پالک دوم جنوبی    کدپستی 
می  مشاع  مذکور  ملک  و  باشد  نمی  شماره  به  ثبتی  سابقه  دارای  ۳۳۳۱7۰۰-8۴65۱  که 
اجرای  الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر  از ساعت ۱۰  باشد  نمی  باشد  و متعلق حق غیر 
احکام حقوقی فالورجان اطاق 22۴ برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 898/275/۰۰۰ ریال ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین  
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانی می 
 توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند.
دادورز اجرای احکام حقوقی شعبه دوم فالورجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 9۴۰256 موضوع علیه 
محمد کمالی و له اسماعیل لشن زند  در تاریخ 95/5/۴ به منظور فروش  ۱/5.۳ مشاع از 
تماس دوسهم مشاع از ۱۰سهم مشاع  دوسهم مشاع از ۱۰ سهم مشاع ازچهار حبه مشاع از جمله 
65 حبه ششدانگ پالک ثبتی ۴۱۱ اصلی قربه شرودان بخش 9 ثبت اصفهان به استثناء بهاء 
سمنیه اعیانی ملکی آقای محمد کیانی واقع در شرودان –مجاورت ضلع جنوبی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد فالورجان که دارای سابقه ثبتی به شماره ۴۱۱ اصلی می باشد و ملک مذکور مشاع 
می باشد وملک مذکور مشاع می باشد و  متعلق حق غیر می باشد / نمی باشد  از ساعت ۱۰ 
الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطاق 22۴ برگزار نماید ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱9۳۰8۳۳۳۳۰ ریال ارزیابی شده 
است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین  قیمت 
پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند 
 در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند.
مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام : اسماعیل   نام خانوادگی: بیات   نام پدر : بیات  شغل 
نام  اصغر    نام:  له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول  اقامت:  نشانی محل  آزاد    :
خانوادگی: حداداشنی  نام پدر: رمضان  شغل: زنبور دار نشانی محل اقامت: گلپایگان 

خ امام خمینی کوچه کمیته امداد خمینی 
 محکوم به:

به موجب رای شماره ۴9۱  تاریخ 9۴/9/۳۰ حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
گلپایگان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو به شماره 
انتظامی 8۳8 د ۱6 ایران 2۱ در حق محکوم له / 

ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده ۳۴ 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت 
باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود  و  باشد  آن میسر  از  به 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
الف  شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان م  نماید.شماره: ۱۴9/  اعالم   ندارد، صریحا 

 گلپایگان

حتما بخوانید!
کشف 90 کیلوگرم مرغ فاسد در اصفهان

سه شنبه 8 تیرماه 1395
ـــمـــاره 189 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

شهردار فوالدشهر:
حل بعضی از مشکالت فوالدشهر از توان شرکت عمران و شهرداری خارج است



5فرهنگ و هنر سه شنبه8 تیرماه 1395
ـــمـــاره 189 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
روایتی متفاوت از ساخت موسیقی ...

پخــت  یــادآور  بختیــاری،  و  چهارمحــال  در  رمضــان  مــاه 
همچنیــن  اســت.  »کاکلــی«  نــان  و  اومــاج«  »آش 
روزه ای«  »ســر  جشــن  چهارمحالی هــا،  مــاه  ایــن   در 
را بــرای تازه عروســان برگــزار می کننــد. بــه گــزارش پایــگاه 
خبــری ربیــع، مــاه رمضــان، مــاه مهمانــی خداونــد، مــاه نــزول 
ــاه ــن م ــت. در ای ــال اس ــای س ــریف ترین ماه ه ــرآن و از ش  ق

درهــای بهشــت گشــوده می شــود و عبــادت در آن فضایــل 
ــراه  ــه هم ــیاری ب ــرکات بس ــود ب ــا خ ــاه ب ــن م ــادی دارد. ای زی
رســوم  آداب  و  آن،  ارزش  بــه  واســطه  گذشــته ها  از  و  دارد 
ــوده  مختلفــی در شــهرها و روســتاهای مختلــف کشــور برقــرار ب
ــردم  ــگ م ــون در فرهن ــا کن ــال های دور ت ــان، از س ــت. رمض  اس
از جایگاهــی ممتــاز برخــوردار بــوده و همــواره آیین هــای ویــژه ای 
ــا ایــن مــاه، در میــان مــردم کشــورهای اســامی از  ــاط ب در ارتب
جملــه شــهرهای مختلــف ایــران بــه اجــرا درآمــده اســت. آداب 
 و رســوم مــاه مبــارک رمضــان، یکــی از مباحــث مهــم فرهنــگ 
 مــردم اســت کــه متاســفانه در زندگــی شــهری و ماشــینی 
ــه فراموشــی ســپرده  ــه بوت ــا ب ــن ســنت های زیب بســیاری از ای
ولــی  شــده اند؛  کم رنگ تــر  نیــز  دیگــر  بســیاری  و   شــده 
ازآنجــا کــه ایــن رســوم زمینه ســاز همبســتگی در جامعــه 
اســامی اســت، اهمیــت فراوانــی نیــز دارد. هــر ســاله بــا 
ــال  ــتان چهارمح ــوی در اس ــک روح معن ــان ی ــاه رمض ــاز م  آغ
و بختیــاری حاکــم می شــود؛ چــرا کــه مــردم اســتان چهارمحــال 
ــل  ــارک قای ــاه مب ــن م ــرای ای ــی ب ــرام خاص ــاری، احت و بختی
ــتان ها آداب   ــایر اس ــد س ــز همانن ــتان نی ــن اس ــتند و در ای  هس

و رسوم ویژه ای وجود دارد.
  آش »اوماج«، آش مخصوص رمضان

آش »اومــاج«، یکــی از مهم تریــن آش هایــی اســت کــه در 
ــان  ــط زن ــان توس ــارک رمض ــاه مب ــاری در م ــال و بختی چهارمح

پختــه می شــود. آش »اومــاج« از اســفناج و نخــود خیــس 
آرد و تخم مــرغ  بــه همــراه  پیــاز داغ  و   شــده و خردشــده 
و ادویه هــای محلــی تهیــه می شــود کــه هــر ســاله پخــت ایــن 
ــان ایــن اســتان انجــام  ــارک رمضــان توســط زن آش در مــاه مب

می شــود.
  آش »کاردین«

آش »کاردیــن«، دیگــر آشــی اســت کــه در مــاه مبــارک رمضــان 
 پختــن آن بیشــتر از ماه هــای دیگــر ســال انجــام می شــود 
و اختصــاص بــه مــاه مبــارک رمضــان دارد. آش کاردیــن بــا گیــاه 
کاردیــن کــه در ارتفاعــات اســتان می رویــد، تهیــه می شــود. ایــن 

گیــاه ترش مــزه اســت و بســیار لذیــذ اســت.
  »کاالجوش«، غذایی ساده و پرانرژی در ماه رمضان

ــارک  ــاه مب ــتر در م ــه بیش ــت ک ــی غذاس ــز نوع ــوش نی کاالج
ــی  ــاده اصل ــود. م ــه می ش ــا پخت ــط چهارمحالی ه ــان توس رمض
ایــن غــذا کشــک، گــردو، نعنــاع داغ، پیــاز داغ و کشــمش اســت.

  نان
ــود  ــه می ش ــازل تهی ــتایی در من ــان روس ــط زن ــا توس ــان یوخ  ن
و شــامل نــان و شــیره ای اســت کــه از شــیره انگــور، گــردو، بــادام 
روغــن حیوانــی و ... تهیــه می شــود. در اصــل بــرای پخــت ایــن 
نــان از محصــوالت تهیه شــده توســط خــود مــردم اســتفاده و نــان 

پختــه شــده در بیــن تمامــی اهالــی روســتا توزیــع می شــود. 
 کاکولی

ــه  ــت ک ــان اس ــاه رمض ــی م ــی از آداب قدیم ــزون یک کاکولی پ
ــهرهای  ــهر و ش ــرخ ش ــژه در ف ــتان به وی ــن اس ــر ای در سرتاس
دیگــر اســتان از جملــه بروجــن رایــج اســت. در بروجــن 
ــب ۲۷  ــت. در ش ــروف اس ــی« مع ــام »کپچ ــه ن ــان ب ــن ن ای
مــاه رمضــان، تمامــی شــهرهای ایــن اســتان کاکولی پــزان 
دارنــد. در ایــن شــب هــر خانــواده بــا توجــه بــه بضاعــت مالــی 
ــت  ــه پخ ــا ب ــتجابت دع ــت و اس ــدن حاج ــرآورده ش ــرای ب ب
کاکولــی می پــردازد و ایــن نــان را در بیــن مــردم توزیــع 
ــیر ــرش از ش ــه خمی ــت ک ــان اس ــی ن ــی نوع ــد. کاکول  می کنن
شــده  تشــکیل  بــادام(  )گــردو، کشــکش،  و خشــکبار   آرد 
ــگ  ــرغ، گل رن ــان زرده تخم م ــن ن ــر روی ای ــن آن ب ــرای پخت و ب
ــه  ــور پخت ــه و...زده و در تن ــیاه دانه و بادیان ــه، س ــران، رازیان زعف

می شــود.
  نان درشتی

ــدم، آرد  ــات آرد گن ــه از ترکیب ــت ک ــی اس ــان کوچک ــتی، ن درش
جــو، شــیر، کشــک، شــنبلیله، کنجــد، آویشــن و... در شهرســتان 

ــود.  ــه می ش ــاری پخت ــال و بختی ــگ چهارمح کوهرن
 فتیر

پختــن »فتیــر« نیــز یکــی از ســنت های قدیمــی اســت کــه بــه 
ویــژه در شــب ۲۱ مــاه رمضــان و شــب های قــدر، در شهرســتان 

»بــن« اســتان چهارمحــال و بختیــاری انجــام می شــود.
 جشن »سر روزه ای«

ــی  ــان کاکول ــه همــراه ن ــه ب  در مراســم جشــن ســر روزه ای هدی
بــرده  دامــاد  خانــواده  توســط  تازه عــروس  بــرای  و...  آش 
می شــود و ایــن جشــن بــه مناســبت اولیــن مــاه رمضــان 

عــروس و دامــاد گرفتــه می شــود.

ازپخت»کاکلی«تاجشن»سرروزهای«

آدابرمضاندرچهارمحالوبختیاری

فرهــاد فخــر الدینــی بیســت ســال پــس از ســاخت موســیقی 
ســریال »امــام علــی)ع(« از رونــد ســاخت ایــن اثــر مانــدگار 
ــود را در آن  ــه آن خ ــر لحظ ــرای ه ــه ب ــت و اینک ــخن گف س
ــی  ــر الدین ــاد فخ ــت. فره ــرار داده اس ــی ق ــت تاریخ موقعی
ــی  ــه کارگردان ــی)ع(« ب ــام عل ــدگار »ام آهنگســاز ســریال مان

ــه شــیرینی ها  ــا اشــاره ب ــری ب داود میرباق
و ســختی های ســاخت موســیقی ایــن 
کــه  همان طــور  داد:  توضیــح  مجموعــه 
عاقه منــدان و هنرمنــدان عرصــه موســیقی 
می داننــد آهنگــی کــه بنــده بــرای بخشــی 
ســاختم  علــی)ع(«  »امــام  ســریال  از 
مربــوط بــه یــک هــزار و ۴۰۰ ســال پیــش 
ــدود ۶۰۰  ــی ح ــادر مراغ ــه عبدالق ــت ک اس
ســال پیــش آن را بــا حــروف ابجــد در 
آثــاری چــون »مقاصــد الحــان« و »جامــع 

ــت.  ــرده اس ــن ک ــان« تدوی الح
بنــده پــس از پژوهش هــای فراوانــی کــه در ایــن زمینــه انجــام 
ــیقایی  ــای موس ــار را در فض ــن آث ــا ای ــردم ت ــاش ک دادم، ت
ــی  ــا نســخه اجرای ــن تنه ــاد دارم ای ــم و اعتق ــاده کن ــروز پی ام

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــادر مراغ ــوب عبدالق ــار مکت ــه از آث برگرفت
ــت. ــده اس ــاده ش ــی پی ــورت این چنین ص

 وی ادامــه داد: مــن بیــش از چهــل ســال پیــش ایــن نســخه 
موســیقایی از عبدالقــادر مراغــی را کشــف کــرده بــودم و خــودم 
ــوارترین  ــی از دش ــه یک ــاخت آن قطع ــه س ــاورم ک ــن ب ــر ای ب
کارهایــی اســت کــه تاکنــون در موســیقی 
ــن  ــن راز و رمــز ای ــرا یافت انجــام دادم؛ زی
نت نویســی کار بســیار دشــواری اســت 
کــه وقــت زیــادی از عمــرم را صــرف 
خوشــحالم  بســیار  حــاال  و  آن کــردم 
ــرای  ــی ب ــات نتیجــه مثبت ــن زحم ــه ای ک
ــال  ــر ح ــه ه ــت. ب ــته اس ــب داش مخاط
وقتــی بــه دعــوت آقــای داود میرباقــری 
ــتم  ــی)ع(« پیوس ــام عل ــریال »ام ــه س ب
آقــای میرباقــری اصــرار داشــت کــه از این 
ــده  ــرای ســریال اســتفاده کنیــم کــه بن نســخه های موجــود ب
هــم پذیرفتــم و خوشــبختانه فضــا بــه گونــه ای اجــرا شــد کــه 
بعــد از پخــش ســریال بــا اســتقبال بســیار مخاطبــان روبــه رو 

شــد. مهــر

روایتی متفاوت از ساخت موسیقی سریال امام علی)ع(
و دروغ« گفــت: عاقه منــد  فیلــم »خشکســالی  کارگــردان 
ــد  ــر نش ــی میس ــود، ول ــران ش ــر اک ــد فط ــم عی ــودم فیلم  ب
ــد.  ــش دربیای ــه نمای ــهریورماه ب ــم ش ــت فیل ــرار اس ــاال ق و ح
ــن  ــه فروردی ــم ک ــن فیل ــران ای ــد اک ــاره رون ــزاده درب ــدرام علی پ
مــاه امســال پروانــه نمایــش گرفتــه اســت بــه ایســنا گفــت: در 

آغــاز شــرکت »فیلمیــران« پخش کننــده 
ــه  ــد دریافــت پروان ــا چــون رون ــود؛ ام ــا ب م
نمایشــمان قــدری طوالنــی شــد و ایــن 
شــرکت بــا چنــد پــروژه دیگــر هــم قــرارداد 
ــر  ــه تاخی ــا ب ــران م ــت، اک ــکاری داش هم
ــت  ــا »هدای ــد ب ــرار ش ــت ق ــاد و در نهای افت

ــم.  ــکاری کنی ــم« هم فیل
ــتان  ــودم تابس ــد ب ــه داد: عاقه من وی ادام
ــا میســر  ــم، ام ــران کنی ــم را اک امســال فیل
ــم شــهریورماه  ــاش می کنی نشــد و حــاال ت

بــه ســرگروهی پردیــس »زندگــی« فیلممــان را نمایــش دهیــم. 
ــا ایــام ســوگواری  ایــن کارگــردان افــزود: مهــر مــاه، همزمــان ب
مــاه محــرم اســت و همیــن موضــوع قــدری بــرای مــن دغدغــه 
ــی  ــران خوب ــدوارم اک ــال امی ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــرده اس ــاد ک ایج

داشــته باشــیم. 
ــه  ــت پروان ــرای دریاف ــم ب ــی فیل ــرات احتمال ــاره تغیی وی درب
نمایــش توضیــح داد: متاســفانه فیلــم دچــار ســلیقه های 
شــخصی شــد و برداشــت های عجیبــی از آن کردنــد کــه اصــا به 
ذهــن مــا خطــور نکــرده بــود؛ ضمــن اینکــه ایــن نمایشــنامه در 
دو دولــت مختلــف چندیــن بــار اجــرا شــده 
ــن آن هــم منتشــر شــده اســت.  ــود و مت ب
امــا همیــن اعمــال ســلیقه ها فرصــت دیــده 
شــدن فیلــم را در جشــنواره فجــر گرفــت کــه 
ــا محبــت دوســتان شــورای  خــدا را شــکر ب
ــی  ــات گوناگون ــیابی و جلس ــارت و ارزش نظ
کــه بــا آنــان برگــزار کردیــم، کامــا مشــخص 
شــد ایــن حاشــیه ها هیــچ ربطــی بــه فیلــم 
نــدارد و درنهایــت بــا حــذف چنــد واژه کــه در 
مجمــوع یــک دقیقــه هــم نمی شــود پروانــه 
نمایــش فیلــم صــادر شــد کــه از ایــن بابــت خیلــی خوشــحالم؛ 
به ویــژه اینکــه حــوزه هنــری هــم نظــر مســاعدی بــه فیلــم دارد 
و تاییــد کــرده کــه فیلــم در ســینماهای متعلــق بــه حــوزه نیــز 

اکــران داشــته باشــد.

- ابراهیــم حاتمی کیــا، صبــح دیــروز ۷ تیرمــاه 
از  یــک عمــل جراحــی موفقیت آمیــز  از  پــس 
بیمارســتان مرخــص شــد. ابراهیــم حاتمی کیــا 
ــرای خــارج کــردن ســنگ  ــر( ب روز یکشــنبه )۶ تی
ــود. ــرا در بیمارســتان بســتری شــده ب کیســه صف

معتقــد  مــن  می گویــد:  پرســتویی  پرویــز   -
ــه  ــی ک ــل« از زمان ــاه عس ــه »م ــه برنام ــتم ک هس
ــی  ــرده، یک ــدا ک ــون جــای خــودش را پی در تلویزی
ــه  ــت ک ــی اس ــانه مل ــای رس ــن برنامه ه از موثرتری
ــده  ــث ش ــان باع ــارک رمض ــاه مب ــش آن در م پخ

ــود. ــر  ش ــن براب ــذاری اش چندی تاثیرگ
ــم  ــا فیل ــه ب ــن دری در رابط ــاء الدی ــید ضی - س
ــه  ــت ک ــال اس ــن س ــت: چندی ــی گف ــد کاهان جدی
ســرمایه گذار  امــا  بســازم،  فیلــم  می خواهــم 
کاهانــی  عبدالرضــا  چطــور  نمی دانــم  نــدارم. 
ــد  ــدا کن ــم را پی ــن فیل ــاخت ای ــول س ــد پ می توان
و فیلمــی بســازد کــه توقیــف شــود. البتــه ایشــان 
ــرای  ــادی ب ــادی دارد و از آدم هــای زی دوســتان زی

می گیــرد. پــول  فیلم هــای اش  ســاخت 
تلویزیــون گفــت:  تهیه کننــده  زالــی،  احمــد   -
نــام  بــه  ســریالی  تولیــد  شــرایط  پیگیــر 
ســاخت صــورت  در  کــه  هســتم   »دامــون« 

صــدا  ســازمان  زیســتی  محیــط  پــروژه   تنهــا 
و ســیما خواهــد بــود. فیلمنامــه »دامــون« نزدیــک 
ــی  ــد امام ــط مجی ــه توس ــت ک ــال اس ــه س ــه س ب
نوشــته شــده و مــا منتظریــم تــا در صــورت تاییــد 

ــد را فراهــم کنیــم. ــون مقدمــات تولی تلویزی
- رضــا جاودانــی، مجــری برنامــه گــزارش فوتبــال 
جــام ملت هــای اروپــا کــه بافاصلــه پــس از 
ــاد  ــا انتق ــت ب ــن رف ــل روی آنت ــاه عس ــه م برنام
ــق  ــه ح ــه ب ــت ک ــده خواس ــن زن ــر روی آنت از او ب
دیگــران احتــرام بگــذارد و برنامــه اش را ســر وقــت 

ــرد. ــان بب ــه پای ب
ــبت  ــه مناس ــه ب ــادری« ک ــریال »پ ــش س - پخ
 فرارســیدن شــب های قــدر متوقــف شــده بــود 
ــیدن  ــان رس ــه پای ــا ب ــان ب ــاه، همزم ــر م از ۱۰ تی
ــار دیگــر  مجموعــه تلویزیونــی »کشــیک قلــب«، ب

بــه آنتــن بازمی گــردد.
- پیمــان حقانــی کــه قــرار بــود فیلمنامــه »میــراث 
فتحعلــی« را جلــوی دوربیــن ببــرد اعــام کــرد بــه 
دلیــل پیــدا نشــدن ســرمایه گذار، ســاخت آن را بــه 

زمــان دیگــری موکــول کــرده اســت.
ــاره  ــون درب ــردان تلویزی ــج، کارگ ــا آهن - محمدرض
مینی ســریال هایــی کــه در ایــام قــدر پخــش 
می شــوند، بیــان کــرد کــه ایــن آثــار معمــوال 
ــد  ــب گاه چن ــه مخاط ــرا ک ــوند؛ چ ــی می ش قربان

قســمت از آن هــا را از دســت می دهــد.

اکران »باغ آلبالو« در تاالر هنر 
 نمایــش »بــاغ آلبالــو« اثــر آنتــوان چخــوف روز سه شــنبه 
8 تیرمــاه در تــاالر هنــر بــه صــورت رایــگان اکــران 
ــه نقــل از روابــط  ــه گــزارش کیمیــای وطــن ب می شــود. ب
ــان،  عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
ایــن فیلــم تئاتــر بــه کارگردانــی حســن معجونــی ســاخته 
شــده کــه همــا روســتا، ســعید چنگیزیــان، رضــا بهبــودی، 
ــق در آن  ــوش موف ــیدی، داری ــی رش ــکیبا لیل ــن ش هوت
ــو«  ــاغ آلبال ــش »ب ــد. نمای ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ب
ــده ای  ــه عم ــه در آن حادث ــت ک ــوف اس ــوان چخ ــر آنت اث
ــا  ــرس ی ــره و ت ــا دله ــان ی ــراب و هیج ــاد اضط ــه ایج ک
اشــخاص  نمی دهــد؛  روی  وحشــت کنــد  و  حیــرت 
نمایــش همــان آدم هایــی هســتند کــه در زندگــی روزمــره 
ــته ای  ــش برجس ــدام نق ــم؛ هیچ ک ــا برمی خوری ــه آن ه ب
ندارنــد و آنچنــان قهرمانــی نیســتند کــه در هنــگام 
ــتاره  ــاب س ــه انتخ ــر ب ــنامه ناگزی ــن نمایش ــش ای نمای
ــن داســتان آمــده کــه  دســت اول باشــیم. در خاصــه ای
ــه  ــج ســال دوری از وطــن ب ــد از پن ــادام رانوســکایا بع م
خانــه و بــاغ پــدری اش بازمی گــردد و می فهمــد کــه 
ــی  ــی بانک ــل بده ــه دلی ــرار اســت ب ــاغ آلبالوی شــان ق ب
ــای  ــرای تماش ــدان ب ــود. عاقه من ــته ش ــراج گذاش ــه ح ب
ــاه از  ــنبه 8 تیرم ــد روز سه ش ــر می توانن ــم تئات ــن فیل ای
ســاعت ۱8 بــه تــاالر هنــر اصفهــان واقــع در میــدان اللــه 

ــد. ــه کنن مراجع

دلیل ماندگاری برنامه 
»درس هایی از قرآن«

»درس هایــی از قــرآن« بیــش از ۳8 ســال اســت کــه 
از تلویزیــون بــه روی آنتــن مــی رود؛ برنامــه ای کــه از 
ــون ۳8 ســال  تابســتان ســال ۵8 روی آنتــن رفــت و تاکن
ــان  ــه زب ــردم ب ــرای م ــی را ب ــارف دین ــته مع ــت توانس اس
ــه  ــده برنام ــل، تهیه کنن ــود متوس ــد. محم ــان کن ــاده بی س
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرآن«، در پاس ــی از ق »درس های
مهم تریــن دلیــل مانــدگاری ایــن برنامــه پــس از ۳8 ســال 
چیســت، توضیــح داد: مهم تریــن دلیــل مانــدگاری برنامــه 
ــی  ــه مذهب ــر برنام ــان دیگ ــرآن« در می ــی از ق »درس های
ــوده  ــداوم نداشــته اند، ایــن ب صــدا و ســیما کــه هیــچ گاه ت
ــوده کــه  ــر ایــن ب اســت کــه حاج آقــا قرائتــی سعی شــان ب
ــی و  ــارف دین ــب مع ــردم را در قال ــات و مســایل م موضوع
قرآنــی بیــان کننــد؛ چــرا کــه صــرف مطــرح کــردن احادیــث 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــان ب ــه ایش ــت؛ بلک ــی نیس ــی کاف دین
ــادی و  ــی، اقتص ــث خانوادگ ــی وارد مباح ــکات زندگ مش
ــده  ــی ش ــارف دین ــوزه مع ــی از ح ــردم در زندگ ــای م نیازه
ــد و  ــان می کن ــن مســایل را بی ــان ســاده ای ــا زب اســت و ب
ــن  ــه ای ــان ب ــه مخاطب ــل توج ــن دلی ــر مهم تری ــن ام همی

ــوده اســت. ــه ب برنام

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  راد   صالحی  اله  روح  خواهان  اینکه  به  نظر 
طرفیت جعفر قلی محمدی به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه ۲حقوقی شورای حل اختاف به کاسه ۴8۳/9۴ ثبت و برای 
آنجا که خوانده فوق  از  تعیین گردیده  تاریخ 9۵/۶/۲8 ساعت ۱9/۳۰ وقت رسیدگی 
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی 
حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله اباغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره 

: ۵/۲۲/9۵/۱9۵/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  دادخواستی  اله  ذبیح  فرزند  صیادی  رضا  حمید  آقا  می گردد  اعام  وسیله  بدین 
این شعبه مطرح  در  وجه  مطالبه  بر  مبنی    ...... فرزند  رحمانی   اصغر  علی  طرفیت 
رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق اباغ می گردد در تاریخ شنبه 9۵/۵/۱۶ ساعت ۱9/۳۰ 
ضمنا  شود.  حاضر  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  شورای  اول  شعبه  در  رسیدگی  جهت 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دقت شعبه مراجعه نماید./ شماره : 

۵/۲۲/9۵/۱9۶ / م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل
آگهی متهم مجهول المکان

شماره نامه : 9۵۱۰۱۱۳۷۲۱۶۰۰۰۷۶ شماره پرونده : 9۴۰998۳۷۲۱۶۰۰۱9۶ شماره بایگانی 
شعبه : 9۴۰۲۱۲ تاریخ تنظیم : ۱۳9۵/۰۳/۲۷ شاکی خدیجه هاشمی فرزند محمد رضا 
اینکه متهم  به  توجه  با  انفاق  فرزند هادی موضوع ترک  آذری  دلفان  نوربخش  متهم 
مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان 
بودن مشار الیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده ۱۷۴ قانون ایین دادرسی 
اخذ  جهت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  اباغ  وی  به   ۱۳9۲ مصوب  کیفری 
توضیح راجع به اتهام خود در شعبه اول دادیاری گلپایگان حاضر گردد در غیر اینصورت 
غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد/ شماره : ۱۳9 / م الف شعبه اول دادیاری 

دادسرای عمومی و انقاب شهرستان گلپایگان
گواهی  حصروراثت

و گواهی  باستناد شهادتنامه   بشناسنامه شماره ۴۶۳  خانم مهین نسیمی بجگردی  
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 9۵/۵۷۰ تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان قاسم پشمی بجگردی   بشناسنامه شماره ۲ در 
تاریخ ۱۳8۰/۴/۱۲ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- رضا نسیمی 
بجگردی  فرزند قاسم    شماره شناسنامه  ۴۲۱ ۲- عباس پشمی بجگردی   فرزند  
قاسم    شماره شناسنامه ۱۱۰۰۵۰۵۳۷۷ ۳- مهری نسیمی بجگردی   فرزند قاسم    
شماره شناسنامه ۴۷۲ ۴- نصرت نسیمی بجگردی  فرزند قاسم   شماره شناسنامه 
ایران   -۶ قاسم   شماره شناسنامه ۴۲۲  فرزند  بجگردی  نسیمی  ۵- شهین    ۵۲۳
۷- مهین نسیمی بجگردی   نسیمی بجگردی   فرزند قاسم  شماره شناسنامه ۴9۲ 
فرزند قاسم  شماره شناسنامه ۴۶۳ 8- عصمت پشمی بجگردی  فرزند قاسم   شماره 
شناسنامه ۳۵۴ 9- فرخ کرمی  بجگردی  فرزند حسین  شماره شناسنامه ۵ ۱۰- ماه 
پری اسامی سر خونی  فرزند محمد علی شماره شناسنامه ۴۶89۵۳99۴۴   پس از 
تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف 

شعبه اول خانواده و امور حسبی
گواهی  حصروراثت

و  باستناد شهادتنامه    ۴ بشناسنامه شماره  قلعه سرخی    اکبری  غامحسین  آقای 
گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 9۵/۵۶۱تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابوالفضل اکبری قلعه سرخی    بشناسنامه 
شماره ۱۱۰۰۷۱۰۳9۶ در تاریخ ۱۳9۲/۱۲/۲ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 
عبارتند از ۱- هاجر فاحیان کلیشادی  فرزند عباسعلی     شماره شناسنامه  ۱۱۰۰۱۴8۰۵۱ 

۲- غامحسین اکبری قلعه سرخی   فرزند سیف اله    شماره شناسنامه ۴ ۳- عصمت 
آزاد قلعه سرخی   فرزند امر اله     شماره شناسنامه ۷   پس از تشریفات قانونی در 
خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده 

و امور حسبی
گواهی  حصروراثت

خانم ریحانه سهرابی زاده   بشناسنامه شماره ۶۱ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 9۵/۵۶۰تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان ابوالقاسم سهرابی زاده   بشناسنامه شماره ۱ در تاریخ 
۱۳9۵/۳/۱۶ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- محمد سهرابی زاده   
ابوالقاسم      ۲- ریحانه سهرابی زاده  فرزند  ابوالقاسم   شماره شناسنامه  ۳۰۶  فرزند 
شماره شناسنامه ۶۱ ۳- مهری سهرابی زاده    فرزند ابوالقاسم      شماره شناسنامه 
۲ ۴- مهناز سهرابی زاده فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ۱89 ۵- گوهر جالی جال 
آبادی فرزند غامرضا شماره شناسنامه ۵   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی
گواهی  حصروراثت

آقای علی اصغر احمدی خونسارکی   بشناسنامه شماره ۳ باستناد شهادتنامه  و گواهی 
نموده  این شورا  ورثه در خواستی بشماره 9۵/۵۶۲تقدیم  رونوشت شناسنامه  و  فوت 
چنین اشعار داشته است که شادروان علی احمدی خونسارکی   بشناسنامه شماره 9 در 
تاریخ ۱۳9۵/۲/۲۲ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- علی اصغر 
احمدی خونسارکی   فرزند مرتضی  شماره شناسنامه  ۳ ۲- بیگم محمدی خونسارکی   
فرزند صفر علی      شماره شناسنامه ۴ ۳- امیر محمد احمدی خونسارکی    فرزند علی      
شماره  علی   فرزند  خونسارکی   احمدی  فاطمه   -۴  ۱۱۰۰9۲9۶۷۳ شناسنامه  شماره 
فرزند علی شماره شناسنامه  احمدی خونسارکی   زهرا   -۵ شناسنامه ۱۱۰۰۴9۳۳8۷ 
۱۱۰۰۲۶۳۱۱۱ ۶- کبرا زارع چاووشی گود رودخانه فرزند محمود شماره شناسنامه ۴۴۷  
پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل 

اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای محسن فرید فر

 -۲ فر  فرید  محسن   -۱ خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  دهقان  اله  امر  خواهان 
سجاد وکیلی فرزند ذکر با به خواسته الزام به انتقال سند یدک کش تریلر به شماره 
انتظامی 8۲۴ع ۱۳- ایران ۶۲ مقوم ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه های دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی فاورجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( واقع در استان اصفهان – شهرستان فاورجان – خ ماصدرا 
– ساختمان دادگستری – طبقه اول – اتاق ۲۱8 ارجاع و به کاسه 9۴۱۵8۲ح ۳ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰۶/۲۳ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقای محسن فرید فر و در خواست خواهان و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب  در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد 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 سوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای اسد اله ترکیان فرزند اکبر به استناد ۲ برگ  استشهادیه  محلی که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهی شده است  مدعی است که یک برگ سند مالکیت ششدانگ خانه 
به پاک ثبتی ۲۶/۱۰۴ واقع در هویه بخش 9 ثبت اصفهان بسریال ۴۶۰۷۳۲ در صفحه 
۴۷ دفتر ۲۵۲ اماک ذیل ثبت ۲8۴۲۱ به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده 

است و سپس مفقود شده است.  بنابراین چون نامبرده در خواست صدور  سند مالکیت  
المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می 
شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می 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 . و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند  مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. اکبر پور مقدم 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا دولتی  دارای شناسنامه شماره ۴۲۰ متولد ۱۳۴۰

 به شرح دادخواست به کاسه ۳۱۳/9۵ از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت 
مورخ   ۴۷۳۱ بشناسنامه  سروری   شادروان کبری  داده که  توضیح  چنین  و  نموده 
۴۳/۲/۲ در تاریخ 9۴/9/۲۷اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک همسر دائمی – دو پسر   ۱- علیرضا دولتی  به ش ش 
۴۲۰  متولد ۱۳۴۰ صادره از گلپایگان   ۲- مهرداد دولتی  به ش ش ۱۲۱۰۰۵۵۱۴-۷ 
۱۲۱۰۰8۵۴۵۳متولد  ش  ش  به  دولتی   جواد   -۳ گلپایگان  از  صادره   ۱۳۷۰ متولد 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر  گلپایگان   از  صادره   ۷۲/۶/۲۱
مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. شماره : ۱۵۲/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف 

شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای حسن نو بخت   دارای شناسنامه شماره ۵۶۳ متولد ۱۳۵۲/۷/۲۲ 
 به شرح دادخواست به کاسه ۳۱۲/9۵ از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت 
مورخ   ۵ بشناسنامه  نوبخت    علی  صفر  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده 
۱۳۲۳/۱/۱ در تاریخ 9۵/۳/۱۷اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به چهار دختر – ۲ پسر    ۱- الهه نوبخت   به ش ش ۴۴  
متولد  ۶۶/۴/۲۵ فرزند صفر علی  صادره از گلپایگان   ۲- فاطمه نوبخت   به ش ش 
۱  متولد ۶۴/۱/۱۲  صادره از گلپایگان ۳- اکرم نوبخت   به ش ش ۳ متولد ۶۲/۴/۲۴ 
فرزند صفر علی  صادره از گلپایگان  ۴- اعظم نوبخت به ش ش ۷۰8 متولد 9۵/۳/۲۰ 
فرزند صفر علی صادره از گلپایگان ۵- محمد نور بخت به ش ش ۶۴۱ متولد ۵۴/۴/۳ 
فرزند صفر علی صادره از گلپایگان ۶- حسن نوبخت به ش ش ۵۶۳ متولد ۵۲/۷/۲۲ 
فرزند صفر علی صادره از گلپایگان  والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. شماره : ۱۵۱/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف 

شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای ابوالفضل قاضی زاهدی   دارای شناسنامه شماره ۶۱ متولد ۱۳۳۴ 
 به شرح دادخواست به کاسه ۳۱۴/9۵ از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  زاهدی    قاضی  حسن  محمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده 
۱8۰۴ مورخ ۱۳۰۲/۷/۱ در تاریخ ۱۳9۵/۳/۱۷اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر دائمی – دو دختر ، دو پسر    
۱- بتول محسنی    به ش ش ۲۳ متولد  ۱۳۱۶ صادره از گلپایگان   ۲- ابوالفضل 
قاضی زاهدی   به ش ش ۶۱  متولد ۱۳۳۴  صادره از گلپایگان ۳- حمید رضا قاضی 
زاهدی   به ش ش ۳۳ متولد ۱۳۵۵ صادره از گلپایگان  ۴- زهرا قاضی زاهدی  به 
به ش ش 9۶  زاهدی   گلپایگان ۵- زهره قاضی  از  ش ش ۷ متولد ۱۳۷۷ صادره 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  گلپایگان والغیر  از  متولد ۱۳۴۲ صادره 
مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شماره : ۱۵۳/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف 
شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی
به آقای / خانم

آقای / خانم جهاد کشاورزی استان اصفهان دادخواستی به طرفیت خانم سمیه کاظم 
زاده زازرانی فرزند قدرت اله بخواسته مطالبه وجه چک که به این دادگاه ارجاع و به 
کاسه 9۵۰۰۰۶ح ۱ ثبت و برای روز ...... مورخ 9۵/۶/۱ ساعت 9 صبح وقت رسیدگی 
تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده به تقاضای خواهان و دستور 
دادگاه مستندا به ماده ۷۳ ق . آ. د.م یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شود با 
مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعام و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود ، این آگهی به منزله اباغ قانونی محسوب 
و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. مدیر دفتر 

شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان
دادنامه

پرونده  تنظیم:۱۳9۵/۰۳/۰8شماره  دادنامه:9۵۰99۷۳۷۲۰۱۰۰۳۶9تاریخ  شماره 
:9۵۰998۳۷۲۰۱۰۰۱۲۰شماره بایگانی شعبه:9۵۰۱۲۱

ش  اصفهان-گلپایگان-خ:  نشانی  به  ترابعلی  فرزند  قاسمی  زهرا  خواهان:خانم 
احمدی-ک:۱۱-پ:۲۱۴-ط:۴

خواندگان:۱.آقای واحد سوری فرزند ابراهیم به نشانی مهاباد –محله تاناورا فروشی-
– اصفهان  نشانی  به  محمود  فرزند  ماتیلت  سرپیل  –)ترکیه(۲.خانم  بکر  دیار  مغازه 

مجهول المکان 
خواسته:مطالبه وجه چک 

گردشکار:پس ازوصول دادخواست و ثبت ان به کاسه فوق و جری تشریفات قانونی و 
با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به صدور رای می نماید.

واحد سوری ۲-سرپیل   -۱ طرفیت  به  قاسمی  زهرا  درخواست  به  راجع  دادگاه   رای 
ماتیلت مبنی بر مطالبه مبلغ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت صدور دوفقره چک با احتساب کلیه 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه پرداخت خواهان چنین دادخواهی نموده است دوفقره 
بانک صادرات شعبه   9۳/8/۳۰ و  مورخ9۳/9/۳۰  9۷۷۱8۰و9۷۷۱۷9  به شماره  چک 
به عنوان ضامن  البته خوانده ردیف دوم  از خواندگان مذکور دریافت نموده که  مهاباد 
ظهر چک را امضا و پرداخت آن را در سررسید معین تضمین نموده به لحاظ نداشتن 
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  است  پرداخت گردیده  عدم  به گواهی  منتهی  موجودی 
چک  اصول  وجود  اینکه  به  نظر  و  االشعار  فوق  های  چک  مصدق  ،رونوشت  پرونده 
سایر  و  صادرکننده  مقابل  در  دارنده  استحقاق  بر  داللت  خواهان  ید  در  آن  و ضمائم 
متعهدین آن می باشد و داللت بر اشتغال ذمه و اماره مدیونیت آن ها محسوب می 
شود و با توجه به اذعان خوانده ردیف اول به صدور چک های موضوع دعوی و عدم 
حضور خوانده دیگر علی رغم اباغ از طریق نشراگهی و بالطبع عدم ارائه دلیل مبنی بر 
برائت ذمه ایشان لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۲۴9-۳۱۰و ۳۱۳ 
قانون تجارت و الحاق یک ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱98 و ۵۱9 قانون آئین 
دادرسی دادگاهای عمومی و انقاب در امور مدنی خواندگان را به نحو تضامن محکوم 
به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۲/۰۷۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
اجرای کامل دادنامه بر اساس شاخص نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران که واحد اجرای احکام مدنی مکلف  به احتساب و کارسازی وجه آن در 
حق خواهان می باشد صادر و اعام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد و نسبت به خوانده دیگر غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در این محاکمه و سپس با انقضای مهلت یاد شده ظرف مهلت 
مشابه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./ ر

شماره : ۱۵۰/ م الف
قاسم شریفیان

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان

فیلم »خشکسالی و دروغ«، شهریورماه اکران می شود



به همت شهرداری و هیئت  ورزش های همگانی

دومین کارگاه آموزشی 
ورزش و سالمت برگزار شد

 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از  روابــط عمومــی  شــهرداری 
و شــورای اســامی  شــهر شــهرضا، دومیــن کارگاه آموزشــی 
از ســری کارگاه هــای آموزشــی ورزش و ســامت بــا موضــوع 

تمرینــات فیزیوبــال در شــهرداری شــهرضا برگــزار شــد. 
ــان معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری در  محمدمهــدی موالیی
ایــن خصوص گفــت: دومیــن کارگاه آموزشــی از ســری کارگاه های 
ــه  ــال ب ــات فیزیوب ــا موضــوع تمرین آموزشــی ورزش و ســامت ب
همــت ایــن حــوزه و هیئــت ورزش هــای همگانــی بــه مســئولیت 
جنــاب آقــای صحفــی و مدیریــت اســتاد کــورش دهقــان برگــزار 
ــواع کــش،  ــا تــوپ مدیســینبال، ان شــد کــه در ایــن کارگاه،  کار ب
ــر از  ــت نف ــط هف ــاب و TRX  توس ــوب، طن ــی، چ ــان چابک نردب
ــه صــورت ورزش  ــان مطــرح شــهرضایی در ایــن رشــته ها ب مربی

عملــی و نمایــش کلیــپ  بــه حاضــران آمــوزش داده شــد. 
ــزل  ــوزش ورزش در من ــن کارگاه را آم ــزاری ای ــدف از برگ وی ه
بــا وســایل ســاده و کمتریــن هزینــه در راســتای توســعه 
تمرینــات ورزشــی در جامعــه و نهایتــا ســامت شــهروندان عزیــز 
 عنــوان کــرد و گفــت: یکــی از فاکتورهــای نشــاط اجتماعــی
ســامت جســمی  شــهروندان و تحــرک ایشــان اســت کــه 
امــروزه ایــن فاکتــور بــه دالیــل متعــدد از جملــه ماشــینی 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی ــف، تح ــرف مختل ــاغل و ح ــدن مش ش
دور  مطلــوب  تحرک پذیــری  از  را  شــهروندان  متاســفانه  و 
ــا  ــرای ورزش ب ــوه اج ــوزش نح ــا آم ــن ب ــت. بنابرای ــرده اس ک
ــی  ــن کم تحرک ــی از ای ــوان بخش ــزل می ت ــاده در من ــایل س  وس
ــوع  ــن موض ــرد و ای ــران ک ــزل جب ــرد در من ــور ف ــان حض را در زم

ــت.  ــن کارگاه هاس ــزاری ای ــای برگ بن
مســاعی  تشــریک  از  صمیمانــه  تشــکر  ضمــن  موالییــان 
هیئــت ورزش هــای همگانــی در برگــزاری ایــن کارگاه هــای 
ــرا شــهرداری در حــوزه  ــه اخی ــی ک ــن اقدامات آموزشــی و همچنی
ــا  ــاءهللا ب ــرد: انش ــدواری ک ــراز امی ــت، اب ــام داده اس ورزش انج
ــف  ــای مختل ــزاری برنامه ه ــا برگ ــم ب ــد بتوانی ــن رون ــه ای  ادام
ورزش و ســامت را در جامعــه توســعه دهیــم و نشــاط اجتماعــی 

را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان بیاوریــم. 
وی بــا گرامیداشــت هفتــه مبــارزه بــا مواد مخــدر و تشــکیل کمیته 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر شــهر شــهرضا در شــهرداری گفــت: بــه نظر 
می رســد رصــد اســتعدادها و عایــق جوانــان و ســوق دادن ایشــان 
بــه ســمت ایــن اســتعدادها حرکــت حســاب شــده ای باشــد کــه 
همگامــی و همــکاری همــه دســتگاه های دولتــی را می طلبــد و از 
 آنجــا کــه شــهرضا یکی از شــهرهای مســتعد در حوزه ورزش اســت 
اســتعدادیابی ورزشــی یکــی دیگــر از اهــداف برگــزاری ایــن 
ــی  ــامت، یک ــاده س ــزاری ج ــت برگ ــی اس ــت. گفتن کارگاه هاس
دیگــر از برنامه هــای آینــده شــهرداری و کمیســیون فرهنگــی 
ــرا  ــه زودی اج ــه ب ــت ک ــهر اس ــامی ش ــورای اس ــامت ش  و س

خواهد شد.

شهرضا

جای خالی استقالل 
برای حاج صفی

ــم  ــن تی ــتقال ای ــا اس ــون ب ــی رابس ــرارداد احتمال ــد ق ــا عق ب
ــی دیگــر دارد کــه گفتــه مــی شــود ایــن جــا  یــک جــای خال
را بــرای مدافــع چــپ فصــل گذشــته فرانکفــورت کنــار گذاشــته 
اســت. اســتقال از مــدت هــا قبــل بــه دنبــال جــذب احســان 
حــاج صفــی اســت تــا ســمت چــپ خــود را هــم مثــل ســمت 

ــد. ــد کن راســتش قدرتمن
ــت  ــرار اس ــی ق ــاج صف ــود ح ــی ش ــه م ــن گفت ــن بی  در ای
یــورو  بازی هــای  از  بعــد  را  اســتقال  پیشــنهاد  جــواب 
تیم هــای  از  پیشــنهادی  صورتــی کــه  در  تــا  بدهــد   2016
ــی شــود  ــه م ــه گفت ــوش شــود. البت ــی پ ــی نرســید، آب اروپای
شــرط مالــی حــاج صفــی بــرای اســتقال بســیار زیــاد 
ــته او  ــد خواس ــی توانن ــا م ــی ه ــا آب ــد آی ــد دی ــت و بای  اس

را برآورده کنند یا نه.

فرشاد پیوس، شاهینی می شود
ــال شــاهین شــهرداری بوشــهر  ــم فوتب ــه تی ــوس ب فرشــاد پی
ــن  ــا راه آه ــرات ب ــه مذاک ــوس ک ــاد پی ــت. فرش ــد رف  خواه
را در هفتــه گذشــته بــه دلیــل مشــکات خاصــی در  تیــم مــورد 
ــی کــه از  ــه خوب ــه خاطــر تجرب اشــاره نیمــه تمــام گذاشــت، ب
ــر تماشــاگر شهرســتانی دارد، ترجیــح می دهــد کار  تیم هــای پ

را در ایــن تیــم دســته دومــی ادامــه دهــد. 
فرشــاد پیــوس کــه قبــا موجــب پیشــرفت تیم هــای فوتبــال 
شــهید قنــدی یــزد، خونــه بــه خونــه بابــل و ســپید رود رشــت 
در مســابقات مختلــف لیــگ برتــر شــده، حــاال بــه پیشــنهاد تیم 

بوشــهری توجــه زیــادی داشــته اســت.

 فضای محدود ورزشی 
در چهارمحال و بختیاری 

و  چهارمحــال  اســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  کل  مدیــر 
 بختیــاری گفــت: ســرانه فضــای ورزشــی در اســتان چهارمحــال 
و بختیاری 2۵ ســانتیمتر اســت. عبدالرحمن قاســمی با اشــاره 
ــاری  ــه ســرانه فضــای ورزشــی در چهارمحــال و بختی ــه اینک ب
 2۵ ســانتیمتر اســت، اظهــار داشــت: اســتان چهارمحــال 
ــه 2۴ کشــور  ــزان ســرانه ورزشــی رتب ــه می ــاری در زمین  و بختی

را داراست. 
وی افــزود: ســرانه فضــای ورزشــی در چهارمحــال و بختیــاری 
بســیار کــم اســت و بایــد تــاش شــود کــه اماکــن ورزشــی در 

ایــن اســتان توســعه پیــدا کنــد. 
ــرانه  ــترین س ــن بیش ــهر بروج ــرد: ش ــد ک ــه تاکی وی در ادام

ورزشــی را در ســطح اســتان دارد.
 مدیــر کل اداره ورزش و جوانــان اســتان چهارمحــال و بختیاری 
ادامــه داد: در اســتان چهارمحــال و بختیــاری ۴۵0 باشــگاه 

ورزشــی در حــال حاضــر فعالیــت دارد.

همگام با ورزش

فوتبــال ملــی بــرای لیونــل مســی بــه پایــان رســیده اســت؛ 
ــا  ــال کوپ ــه خــودش پــس از شکســت در فین همان طــور ک
ــم  ــت: »تی ــی گف ــات پنالت ــل شــیلی در ضرب ــکا مقاب آمه ری
ملــی بــرای مــن تمــام شــده اســت.« بــه گــزارش پایــگاه 
خبــری ربیــع، شــاید هیــچ کــس قبــل از ایــن بــازی 
ــی  ــن اتفاق ــان آن چنی ــه در پای ــرد ک ــم نمی ک فکــرش را ه
ــی آنقــدری  ــد. شــاید مســی دیگــر جــوان نباشــد، ول بیفت
جــوان هســت کــه بتوانــد نقشــی کلیــدی در جــام جهانــی 
2018 بــه همــراه آلبــی سلســته ایفــا کنــد. تیــم خوبــی در 
ــی  ــرای قهرمان ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــار او هس ــن کن آرژانتی
ــر  ــچ گاه زی ــی هی ــم مل ــه تی ــر او ب ــق خاط ــد و تعل بجنگن
ــی  ــال مل ــرا او از از فوتب ــن چ ــت. بنابرای ــه اس ــوال نرفت س

ــال وجــود دارد: ــد احتم ــرد؟ چن ــری ک ــاره گی کن
  ناراحتی بیش از حد از شکست در فینال ها

ــود  ــی ب ــن شکســت مســی در فینال هــای مل ــن چهارمی ای
ــر  ــه ه ــی ک ــرای کس ــال ب ــت در فین ــداد شکس ــن تع و ای
ــن  ــه ت ــن را ب ــمانی آرژانتی ــی آس ــفید و آب ــن س ــار پیراه ب
ــاد اســت.  ــر فشــار شــدیدی اســت، بســیار زی ــد، زی می کن
آرژانتیــن از ســال 1993 تــا بــه حــال جامــی نبــرده و ایــن 
ــم  ــرای تی ــی ب ــه مس ــت ک ــی اس ــر از زمان ــل ت ــی قب خیل
ملــی آرژانتیــن شــروع بــه بــازی کــردن کــرد؛ ولــی انتظــار 
ــا  ــارات آن ه ــن افتخ ــه ویتری ــام ب ــک ج ــره ی ــه باالخ اینک
ــه  ــار را ب ــن ب ــد ای ــی رود. او بای ــی م ــود، از مس ــه ش اضاف
دوش بکشــد و بــه عنــوان کاپیتــان، مرکــز ثقــل تیــم باشــد. 

ــود کــه در آن  ــال امــروز ایــن ب ــا فین تفــاوت فینــال 2007 ب
ــول  ــم ح ــت. تی ــاال هس ــود و ح ــم نب ــتاره تی ــع او س موق
محــور او چیــده نشــده بــود و بــه او بهتریــن بازیکــن تاریــخ 
گفتــه نمی شــد. ولــی کشــیده شــدن فینــال جــام جهانــی 
ــات  ــن ضرب ــود. همچنی ــر دوش او ب ــه ب ــت اضاف ــه وق ب
پنالتــی فینــال کوپــا آمه ریــکا 201۵ و فینــال یکشــنبه 
شــب. وقتــی شــیلی شــب گذشــته بــر بــازی مســلط شــده 
بــود، مســی تنهــا نظــاره گــر بــازی بــود. پیــش از اینکــه از 

ناراحتــی پیراهنــش را روی ســرش بکشــد، انــگار از جریــان 
بــازی خــارج شــده بــود. او توســط خــودش نیمکت نشــین 
 شــد و در نهایــت بــا چشــمانی اشــکبار زمیــن بــازی 
را تــرک کــرد. قلــب مســی شکســته بــود و شــاید دوســت 
نــدارد دوبــاره چنیــن شــرایطی را تجربــه کنــد. شــاید فکــر 
ــرد. ایــن  ــرای آرژانتیــن جامــی بب ــد ب ــد کــه نمی توان می کن
را بعــد بــازی نیــز گفــت: »ایــن حســی اســت کــه در حــال 
ــن رخ  ــرای م ــر ب ــار دیگ ــیاری ب ــی بس ــر دارم. ناراحت حاض

داد و در واقــع اینکــه مــن پنالتــی را از دســت دادم، برایــم 
خیلــی مهــم اســت. خداحافظــی مــن بــه نفــع همــه اســت. 
ــس از  ــت. پ ــی نیس ــردن آن کاف ــال و نب ــه فین ــیدن ب رس

ــدارم.« ــال، کشــش آن را ن شکســت در ۴ فین
  اختالف با فدراسیون آرژانتین

ــدیدترین  ــت ش ــر تح ــال حاض ــن در ح ــیون آرژانتی فدراس
ــا  ــا ب ــورد آن ه ــته از برخ ــه گذش ــی هفت ــت. مس فشارهاس
 بازیکنــان انتقــاد کــرد و فیفــا کمــی بعــد از اینکــه تحقیــق 
و بررســی خــود دربــاره ایــن فدراســیون را آغــاز کــرده پــرده 
ــی  ــر رییس ــال حاض ــن در ح ــیون آرژانتی ــت. فدراس برداش
ــدارد و گزارش هــا  ــار ن ــدارد و بودجــه خاصــی نیــز در اختی ن
حاکــی از آن اســت کــه فیفــا آن هــا را جریمــه کنــد یــا بــه 
طــور کلــی از لیســت تیم هــای عضــو فیفــا خــارج کنــد. هــر 
چنــد کــه چنیــن اقدامــات تنــدی بعیــد بــه نظــر می رســند 
ــن  ــه ضعیف تری ــن ب ــه فدراســیون آرژانتی شــکی نیســت ک
شــکلی مدیریــت می شــود. ســاعاتی پــس از شکســت در 
ــی  ــی از خداحافظ ــا حاک ــکا، گزارش ه ــا آمه ری ــال کوپ فین
چندیــن بازیکــن دیگــر شــامل ماســکرانو،  دی ماریا، آگوئــرو، 
هیگوایــن و بیلیــا بــود. صحبتــی از اینکــه چــرا می خواهنــد 
ــاید  ــی ش ــت؛ ول ــرح نیس ــد مط ــام دهن ــن کاری انج چنی
آن هــا از درگیــری بــا فدراســیون آرژانتیــن خســته شــده اند. 
شــاید فکــر می کننــد بــازی کــردن بــرای چنیــن فدراســیونی 
ــا شــاید خداحافظــی دســته جمعــی آن هــا  ــدارد ی ارزش ن

باعــث تغییــرات اساســی در فدراســیون خواهــد شــد.

شوک به دنیای فوتبال

مسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد

سوشــا مکانــی بــا محرومیــت 6 ماهــه اش در فوتبــال 
ایــران راهــی نــروژ شــده و در تمرینــات تیمــی کــه در 
ــت.  ــرده اس ــرکت ک ــور دارد، ش ــته دوم آن حض ــگ دس لی
ــان ســابق پرســپولیس  ــی، دروازه ب ــات سوشــا مکان تمرین

در تیــم میوندالــن نــروژ ادامــه دارد. ایــن گلــر 
29 ســاله و پرســروصدای فوتبــال ایرانــی کــه 
بــرای ادامــه فوتبــال بــه نــروژ رفتــه تــا آنجــا 
بــدون حاشــیه بــه کار خــود ادامــه دهــد، بــه 
دلیــل دور از تمرینــات هنــوز موفــق بــه جلــب 
نظــر مربیــان این باشــگاه نشــده اســت. وگارد 
ــا  ــاره سوش ــم درب ــن تی ــی ای ــن، مرب هانس

می گویــد: بــدون شــک مکانــی، گلــر خوبــی اســت و عــاوه 
ــرد؛ امــا  ــه از کاس دروازه بانــی نیــز ســود مــی ب ــر تجرب ب
ســوال اینجاســت کــه آیــا او از نظــر بدنــی آمــاده حضــور در 
ــا  ــه م ــکات مختلفــی اســت ک ــه. ن ــا ن ــا هســت ی لیــگ م
ــی کــه داســتان محرومیــت  ــه آن فکــر کنیــم. مکان ــد ب بای

شــش ماهــه اش در نــروژ نیــز ســر و صــدای زیــادی کــرده 
در حــال حاضــر بــا ایــن تیــم بــه تمریــن مشــغول اســت و 
بنــا بــر آنچــه کــه ســرمربی ایــن تیــم گفتــه، تکلیــف حضــور 
یــا عــدم همــکاری اش بــا تیــم میوندالــن بایــد تــا دیــروز 
روشــن مــی شــده اســت؛ امــا همچنــان 
خبــری در ایــن زمینــه منتشــر نشــده اســت. 
ــه  ــی ک ــرد ایران ــک ف ــه ی ــب اینک ــه جال نکت
روزنامــه آفتــون پســت بــا او مصاحبــه کــرده 
گفتــه اســت مکانــی بــا توجــه بــه اینکــه بــا 
ــل  ــن منتق ــه میوندال ــدارد ب ــرارداد ن تیمــی ق
خواهــد شــد و ایــن از امتیــازات وی به شــمار 
مــی آیــد. مدیــر ورزشــی تیــم نــروژی نیــز دربــاره مکانــی 
مــی گویــد: او یــک پســر خــوب و دلنشــین اســت و شــاید 
ــتاره  ــک س ــران ی ــا در ای ــد. سوش ــم باش ــی ه ــر خوب گل
اســت امــا بــرای مــا ایــن ســوال وجــود دارد کــه او چگونــه 
ــع ــد؟ ربی ــق بده ــروژ وف ــال ن ــا فوتب ــد خــودش را ب می توان

سوشا در انتظار پاسخ تیم نروژی
مهاجــم جدیــد ســپاهان ابــراز امیــدواری کــرد بتوانــد با ایــن تیم 
نتایــج فصــل گذشته شــان را جبــران کننــد. فریــد بهزادی کریمــی 
دربــاره رفتــن بــه ســپاهان گفــت: مــن جــزو اولیــن خریدهــای 
ســپاهان بــودم؛ ولــی بــه دلیــل مشــکاتی کــه بــه وجــود آمــد 

و بنــدی کــه در قــراردادم وجــود داشــت بــه صبــا 
بازگشــتم؛ امــا وقتــی آقــای دایــی از صبــا رفــت، 
بازیکــن آزاد شــدم و بــا ســپاهان قــرارداد بســتم. 
ــزو  ــه دار و ج ــم ریش ــپاهان تی ــه داد: س او ادام
باشــگاه هایی اســت کــه بهتریــن ســاختار را دارد؛ 
ــه ایــن باشــگاه آمــدم و امیــدوارم  خوشــحالم ب
ــع  ــر واق ــر ثم ــتانم مثم ــم اس ــرای تی ــم ب بتوان

ــم.  ــرار بگیری ــده ق ــان فصــل آین ــم جــزو مدعی ــا بتوانی شــوم ت
ایــن بازیکــن بــا بیــان اینکــه تمرینــات هــوازی را طــی روزهــای 
 اخیــر انجــام دادیــم، عنــوان کــرد: ســپاهان تیــم خــوب، یکــدل 
و یکدســتی دارد کــه از نظــر اخاقــی، دوســتی و فنــی بازیکنــان 

در ســطح خوبــی هســتند. 

امیــدوارم در طــول مســابقات نیــز ایــن مســئله ادامــه پیــدا کنــد 
ــا همدلــی همــه تیــم بتوانیــم نتایــج خوبــی کســب کنیــم.  و ب
ــی  ــال قهرمان ــه دنب ــت و همیش ــی اس ــگاه بزرگ ــپاهان، باش س
ــم  ــی داری ــم خوب ــا تی ــت. واقع ــیایی اس ــهمیه آس ــب س  و کس
و ســعی می کنیــم بتوانیــم نتایــج ســال گذشــته 
را جبــران کنیــم و جــزو مدعیــان قهرمانــی 
قــرار گیریــم. بهزادی کریمــی بــا اشــاره بــه 
ــی  ــا تیم ــت: صب ــم گف ــای ق ــی اش از صب جدای
بــوده کــه بــه خاطــر فوتبــال مدیــون آن بــوده و 
هســتم؛ امــا متاســفانه ایــن باشــگاه هیچ وقــت 
ــه  ــت ک ــته اس ــتی نداش ــات درس ــاختار و ثب س
ــال  ــورد. امس ــه بخ ــر ضرب ــای اخی ــی فصل ه ــده ط ــب ش موج
ــخص  ــز آن مش ــچ چی ــت و هی ــه اس ــر از همیش ــه بدت ــم ک ه
ــال  ــه فوتب ــم ب ــودن تی ــن باتکلیفــی و مشــخص نب نیســت. ای
قــم و صبــا ضربــه می زنــد کــه امیــدوارم شــرایط آن بهتــر شــود 

ــود برســد. ورزش 3 ــی خ ــگاه واقع ــه جای ــد ب ــا بتوان ت

بهزادی کریمی: سپاهان، مدعی قهرمانی است

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد سه شنبـــــه  8 تیر ماه 61395
ـــمـــاره 189 ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی مزایده )مرحله اول(

ــورخ  ــی م ــی 780 همگ ــای 77۴ ال ــماره ه ــات ش ــتناد مصوب ــه اس ــر دارد ب ــدگل در نظ ــهرداری آران و بی ش
9۵/3/2۵ شــورای اســامی شــهر آران و بیــدگل نســبت بــه فــروش 7 قطعــه زمیــن واقــع در نبــش خیابــان 
20 متــری مســعودآباد بــا قیمــت پایــه کارشناســی بــا شــرایط ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد.  
لــذا از کلیــه واجدیــن شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت اطــاع از شــرایط، اخــذ مــدارک و شــرکت در 
ــه شــهرداری آران و بیــدگل  مزایــده حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی ب
مراجعــه نماینــد. ضمنــا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و کمیســیون در رد یــا قبــول 
ــاری -  ــن انب ــر زمی ــری زی ــا کارب ــف 1 و 7 ب ــر اســت قطعــات ردی ــار مــی باشــد. الزم بذک پیشــنهادات مخت
تجــاری، همکــف تجــاری و طبقــه اول مســکونی و قطعــات ردیــف 2 الــی 6 بــا کاربــری زیــر زمیــن انبــاری 

- تجــاری، همکــف تجــاری مــی باشــد. 
ــع  ــر مرب ــاحت ۵0/۵0 مت ــه مس ــی ب ــی از 2637 اصل ــی 196/8276 فرع ــاک ثبت ــه پ ــی ب ــه زمین 1- قطع
بانضمــام یــک فقــره پروانــه ســاختمانی بصــورت صددرصــد زیــر بنــا در ســه طبقــه بــا قیمــت پایــه کارشناســی 

هــر متــر مربــع 28/000/000 ریــال. 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 2۴/9۵ مت ــی ب ــی از 2637 اصل ــی 196/828۵ فرع ــاک ثبت ــه پ ــی ب ــه زمین 2- قطع
بانضمــام یــک فقــره پروانــه ســاختمانی در دو طبقــه بصــورت صددرصــد زیــر بنــا بــا قیمــت پایــه کارشناســی 

هــر متــر مربــع 26/996/181 ریــال. 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 22/80 مت ــی ب ــی از 2637 اصل ــی 196/8283 فرع ــاک ثبت ــه پ ــی ب ــه زمین 3- قطع
بانضمــام یــک فقــره پروانــه ســاختمانی بصــورت صددرصــد زیربنــا در دو طبقــه بــا قیمــت پایــه کارشناســی 

هــر متــر مربــع 2۵/000/000 ریــال. 
۴- قطعــه زمیــن پــاک ثبتــی 196/8279 فرعــی از 2637 اصلــی بــه مســاحت 32/0۵ متــر مربــع بانضمــام 
یــک فقــره پروانــه ســاختمانی در دو طبقــه بصــورت صددرصــد زیربنــا بــا قیمــت پایــه کارشناســی هــر متــر 

مربــع 23/000/000 ریــال. 
۵- قطعــه زمیــن پــاک ثبتــی 196/8280 فرعــی از 2637 اصلــی بــه مســاحت 29/77 متــر مربــع بانضمــام 
یــک فقــره پروانــه ســاختمانی بصــورت صددرصــد زیربنــا در دو طبقــه بــا قیمــت پایــه کارشناســی هــر متــر 

مربــع 23/000/000 ریــال.
6- قطعــه زمیــن پــاک ثبتــی 196/828۴ فرعــی از 2637 اصلــی بــه مســاحت 20/67 متــر مربــع بانضمــام 
یــک فقــره پروانــه ســاختمانی در دو طبقــه بصــورت صددرصــد زیربنــا بــا قیمــت پایــه کارشناســی هــر متــر 

مربــع 23/000/000 ریــال.
7- قطعــه زمیــن پــاک ثبتــی 196/8277 فرعــی از 2637 اصلــی بــه مســاحت 36/61 متــر مربــع بانضمــام 
یــک فقــره پروانــه ســاختمانی در ســه طبقــه بصــورت صددرصــد زیربنــا بــا قیمــت پایــه کارشناســی هــر متــر 

مربــع 2۵/000/000 ریــال.

حسن ستاری - شهردار آران و بیدگل
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان 
زیبا آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

1 – رای شماره 139460302007013424 مورخ 94/12/02 اعظم زمانی آب نیلی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.20 مترمربع پالک شماره 45 
اصلی واقع در آبنیل بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

نصراله عزیزی.
2 - رای شماره 139560302007000869 مورخ 95/02/12 اکبر شکرگذار کرافشانی فرزند 
به مساحت 279.40 مترمربع پالک شماره  یکباب خانه  به ششدانگ  صفرعلی نسبت 
538 اصلی واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی صفرعلی شکرگذار.
3 - رای شماره 139560302007000903 مورخ 95/02/13 براتعلی آقاجانی حسن آبادی 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.25 مترمربع پالک  فرزند حبیب 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  آباد  در حسن  واقع  اصلی   23 از  فرعی   11 شماره 

خریداری شده از مالک رسمی حبیب اله آقاجانی.
4 - رای شماره 139560302007000904 مورخ 95/02/13 سید مهدی میرلوحی حسن 
به مساحت 562.92 مترمربع  یکباب خانه  به ششدانگ  آبادی فرزند سیدعلی نسبت 
پالک شماره 179 فرعی از 23 اصلی واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی سیدعلی میرلوحی.
حاج حسینی حسین  مورخ 95/02/18 حسن   139560302007001000 رای شماره   -  5
آبادی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144 مترمربع پالک 
شماره 24 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود 

مالک رسمی است.
6 - رای شماره 139560302007001015 مورخ 95/02/18 احمدرضا جم جاه فرزند فضل اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالک شماره 667 اصلی واقع در 

بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
7 - رای شماره 139560302007001016 مورخ 95/02/18 احمد سهرابی بجگردی فرزند 
سهراب نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243.22 مترمربع پالک شماره 439 
اصلی واقع در بجگرد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

یعقوب سهرابی.
8 - رای شماره 139560302007000962 مورخ 95/02/15 حوری امیری فرزند امیرقلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200.25 مترمربع پالک شماره 413 اصلی 
واقع در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی سکینه سلطان میرلوحی.
9 – رای شماره 139560302007001194 مورخ 95/02/22 احمدرضا امینی فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249.50 مترمربع پالک شماره 435 اصلی 
واقع در حاجی آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

خدابخش امینی.
فرزند  رضائی  محمدعلی   95/02/22 مورخ   139560302007001195 شماره  رای   -  10
عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250 مترمربع پالک شماره 24 
اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی عیدی محمد صالحی باغ ابریشمی.
علیرضا محمدی خروشادی  رای شماره 139560302007001196 مورخ 95/02/22   - 11
فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186.73 مترمربع پالک شماره 
525 اصلی واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی مونس آغا خیری.
فالورجانی  قاسمی  95/02/22 حسین  مورخ   139560302007001197 شماره  رای   -  12
مساحت 167  به  متصله  های  مغازه  و  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  واقع در فالورجان بخش 9  مترمربع پالک شماره 15 اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی تقی کیانی فالورجانی.
13 - رای شماره 139560302007001220 مورخ 95/02/23 هاجر صفری میان رشیدی 
پالک  مترمربع  به مساحت 201.63  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  نوروزعلی  فرزند 
شماره 290 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسینعلی جوانمردی.
فرزند  حیدرزاده  سعید   95/02/23 مورخ   139560302007001221 شماره  رای   -  14
حسنعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع 
اصفهان که  ثبت  بلوار شفق بخش 9  در  واقع  اصلی  از 667  پالک شماره 2707 فرعی 

متقاضی خود مالک رسمی است.

15 - رای شماره 139560302007001222 مورخ 95/02/23 مرتضی ایرانی منش فرزند 
خدامراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع 
اصفهان که  ثبت  بلوار شفق بخش 9  در  واقع  اصلی  از 667  پالک شماره 2707 فرعی 

متقاضی خود مالک رسمی است.
16 - رای شماره 139560302007001223 مورخ 95/02/23 قیظان ابراهیم وند فرزند تقی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182.65 مترمربع پالک شماره 411 اصلی 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی دکتر 

مهدی کیانی.
فرزند  موسیانی  اسماعیل  مورخ 95/02/23  رای شماره 139560302007001224   –  17
اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231.95 مترمربع پالک شماره 14 
اصلی واقع در موسیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

اسماعیل قلعه موسیانی.
فرزند  زاده  اسماعیل  ناصر   95/03/08 مورخ   139560302007001491 شماره  رای   -  18
اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.55 مترمربع پالک شماره 
413 اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی فضل اله نیکان.
19 - رای شماره 139560302007001494 مورخ 95/03/08 خاتون صیادی فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154.47 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قنبرعلی 

کیانی فالورجانی.
20 - رای شماره 139560302007001495 مورخ 95/03/08 علی نبی فودانی فرزند هادی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246.20 مترمربع پالک شماره 43 اصلی 
واقع در فودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی هادی 

نبی فودانی.
نبی فودانی فرزند  21 - رای شماره 139560302007001502 مورخ 95/03/09 مصطفی 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305.55 مترمربع پالک شماره 43 
اصلی واقع در فودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسین نبی.
فرزند  الرگانی  زارع  95/03/09 خسرو  مورخ  رای شماره 139560302007001503   -  22
قاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199.65 مترمربع پالک شماره 435 
از مالک  الواسطه خریداری شده  آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع  اصلی واقع در حاجی 

رسمی اکبر نقشینه.
زاده کارالدانی  فضه شرف   95/03/09 مورخ  رای شماره 139560302007001504   -  23
فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146.38 مترمربع پالک شماره 
155 فرعی از یک اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک 

رسمی است.
24 - رای شماره 139560302007001508 مورخ 95/03/09 اسماعیل شکرگزار کرافشانی 
فرزند نصراله نسبت به ششدانگ قسمتی از یک قطعه باغ به مساحت 640.40 مترمربع 
پالک شماره 538 اصلی واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نصراله شکرگزار.
25 - رای شماره 139560302007001509مورخ 95/03/09 علیرضا محسنی فرزند کریم 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32.25 مترمربع پالک شماره 138 فرعی از 
53 اصلی واقع در اراضی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی 

است.
مرتضی  فرزند  رشیدی  علی   95/03/09 مورخ   139560302007001510 شماره  رای   –26
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 45.71 مترمربع پالک 
شماره 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی غالمعلی جمشیدی.
فرزند  باالنی  بکرانی  اکبر   95/03/09 139560302007001512مورخ  شماره  رای   -  27
مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 383.87 مترمربع پالک شماره 

497 اصلی واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
شفیعی  العابدین  زین   95/03/09 مورخ   139560302007001513 شماره  رای   -  28
قهدریجانی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 343.12 مترمربع 
پالک شماره 396 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین شفیعی قهدریجانی.
29 - رای شماره 139560302007001526مورخ 95/03/10 رضا اسحقی حسن آبادی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 445.72 مترمربع پالک شماره 12 
آباد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک  از 23 اصلی واقع در حسن  فرعی 

رسمی است.
30 - رای شماره 139560302007001527 مورخ 95/03/10 امیرحسین عابدی درچه فرزند 
صفرعلی نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 135.71 مترمربع پالک شماره 
19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسین کشاورزیان کلیشادی.
31 - رای شماره 139560302007001528 مورخ 95/03/10 علی داد باقری مقدم فرزند 
خداداد نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99.25 مترمربع 
پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی سعید ارباب شیرانی.
32 – رای شماره 139560302007001529 مورخ 95/03/10 خانم کوچک بسحاق فرزند 
علیخان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99.25 مترمربع 
پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی سعید ارباب شیرانی.
33 – رای شماره 139560302007001531 مورخ 95/03/10 شهرام کیانی هرچگانی فرزند 
قباد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221.88 مترمربع 
پالک شماره 17 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی فضل اله هدایت.
34 – رای شماره 139560302007001532 مورخ 95/03/10 رمضانعلی حاجی میرزا علیان 
فرزند رضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221.88 
مترمربع پالک شماره 17 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فضل اله هدایت.
35 - رای شماره 139560302007001533 مورخ 95/03/10 رسول امینی تهرانی فرزند 
تقی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221.88 مترمربع 
پالک شماره 17 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی فضل اله هدایت.
36 - رای شماره 139560302007001728 مورخ 95/03/16 یداله اله دادیان فرزند کریم 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 266.40 مترمربع 
پالک شماره 413 اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حیدرعلی اله دادیان.
37 - رای شماره 139560302007001729 مورخ 95/03/16 بتول شفیعی فالورجانی فرزند 
علی اکبر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 266.40 
مترمربع پالک شماره 413 اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدرعلی اله دادیان.
38 - رای شماره 139560302007001730 مورخ 95/03/17 زهرا قاسمی کرافشانی فرزند 
خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249.85 مترمربع پالک شماره 
538 اصلی واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی قدمعلی وکیلی سهرفیروزانی.
فاطمه عشوری مهرنجانی  رای شماره 139560302007001731 مورخ 95/03/17   - 39
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 108.07 مترمربع پالک 
شماره 453 اصلی واقع در گاونان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی مهدی قلی نصیری مزارع طادی.
40 - رای شماره 139560302007001732مورخ 95/03/17 حسن دهقان فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39.45 مترمربع پالک شماره 25 فرعی از 
667 اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

41 - رای شماره 139560302007001733 مورخ 95/03/17 فتح اله محمدی فرزند عرب 
علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134.76 مترمربع پالک شماره 430 
اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عربعلی محمدی.
42 - رای شماره 139560302007001734 مورخ 95/03/17 خدارحم کریمی هویه فرزند 
ناصر قلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 169.73 
مترمربع پالک شماره 26 اصلی واقع در هویه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ناصر قلی کریمی هویه.
43 - رای شماره 139560302007001841 مورخ 95/03/22 محمدرضا قدیری قهدریجانی 
فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118.85 مترمربع پالک شماره 
72 فرعی از 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی محمد رضائی باغوحوشی.
فرزند  مختاری  ملیحه   95/03/22 139560302007001845مورخ  شماره  رای   -  44
جونعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 198.47 مترمربع پالک 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  ابریشم بخش 9  باغ  واقع در  از 24 اصلی  شماره 31 فرعی 

خریداری شده از مالک رسمی سلطانعلی نادری باغ ابریشمی.
45 - رای شماره 139560302007001846 مورخ 95/03/22 عباس بکرانی باالنی فرزند 
خداداد نسبت به ششدانگ یکباب  مغازه به مساحت 43 مترمربع پالک شماره 525 
اصلی واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

مونس آغا خیری.
فرزند  اصفهانی  نصر  رویا  مورخ 95/03/22  رای شماره 139560302007001847   - 46
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 171.28 مترمربع پالک شماره 
417 اصلی واقع در خیرآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسن توکلی خیرآبادی.
47 - رای شماره 139560302007001848مورخ 95/03/22 علیرضا محمدی فرزند مختار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281.02 مترمربع پالک شماره 9 فرعی از 
430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
48 - رای شماره 139560302007001849مورخ 95/03/22 رسول شریفی پاوائی فرزند 

باقر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165 مترمربع پالک شماره  497 اصلی 
واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

49 - رای شماره 139560302007001850مورخ 95/03/22 یداله محمدی فرزند مختار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 289.75 مترمربع پالک شماره 9 فرعی از 
430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
50 - رای شماره 139560302007001853 مورخ 95/03/23 سید ابراهیم خلیلی حسین 
آبادی فرزند سید محمد نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 277.14 مترمربع 
پالک شماره 10 اصلی واقع در حسین آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی سید خلیل خلیلی حسین آبادی.
51 - رای شماره 139560302007001854 مورخ 95/03/23 مهدی رشیدی فرزند مختار 
نسبت به ششدانگ یکباب  خانه نیمه ساز به مساحت 137.55 مترمربع پالک شماره 
430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی جبار رشیدی.
52 - رای شماره 139560302007001856 مورخ 95/03/23 کریم عباسی کرافشانی فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 257.20 مترمربع پالک شماره 538 
اصلی واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

مراد عباسی کرافشانی.
53 - رای شماره 139560302007001858 مورخ 95/03/23 ناصر دهقان کلیشادی فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 458.68 مترمربع پالک شماره 19 
اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد دهقان کلیشادی.
فرزند  محمدی  کورش   95/02/04 مورخ   139560302007000705 شماره  رای   -  54
چراغعلی نسبت به ششدانگ یکباب  خانه  به مساحت 172.33 مترمربع پالک شماره 
430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی مصطفی رضائی.
55 - رای شماره 139560302007001507 مورخ 95/03/09 محمدتقی مرادی کلیشادی 
فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 150.60 مترمربع پالک شماره 
19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

شکراله مرادی کلیشادی.
56– رای شماره    139560302007001580  مورخ  1395/3/11آقا/ خانم  سكینه قاسمی  
از  به مساحت152.06متر مربع قسمتی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزندغالمعلی  نسبت 
پالک  فرعی از  15اصلی  واقع درفالورجان  بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه سید 

میرزا میرلوحی فالورجانی
57- رای شماره  139560302007001547 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم علی اكبر علیزاده 
كافشانی  فرزندغالمرضا   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت253.30متر مربع 
اصفهان    ثبت  نه  واقع درقهدریجان بخش  اصلی   از386   از پالک593 فرعی  قسمتی 

مالك اولیه غالمعلی قدیری
58- رای شماره  139560302007001548 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم احمدرضا باقریان 
مربع  مساحت431.79متر  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  اكبر   فرزند   سهلوانی   
قسمتی از پالک  فرعی از 41اصلی  واقع درسهلوان بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه 

مصطفی باقریان 
59- رای شماره  139560302007001832 مورخ  1395/3/20 آقا/ خانم منوچهر توكلی 
گارماسه  فرزند   عباسعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت122.83متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از  405اصلی  واقع در گارماسه بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه مرتضی رئیسی
60- رای شماره  139560302007001829 مورخ  1395/3/20 آقا/ خانم   گل نساء مهدی 
پور بابادی   فرزند خدامراد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت100.58متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از            434اصلی  واقع دركارویه بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه حسن جهانگیری كارویه
61- رای شماره  139560302007001748 مورخ  1395/3/18 آقا/ خانم محمدكریمی 
سودرجانی  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200 متر مربع قسمتی 
از پالک  فرعی از 32اصلی  واقع در آغچه بدی بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه کمال 

موسوی

62- رای شماره  139560302007001557 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم عباس شریفی 
پاوایی   فرزند  باقرنسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  16.90 متر مربع قسمتی 
از پالک  فرعی از  497  اصلی  واقع درپاوا بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه عباس 

شریفی پاوائی
63- رای شماره  139560302007001556 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم حسین قاسمی 
فالورجانی  فرزند  محمد  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت187.30متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از 15  اصلی  واقع در فالورجان بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه تقی کیانی 
64- رای شماره  139560302007001555 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  بیژن باقری   
فرزند رسول نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  183.04  متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از  407  اصلی  واقع در برزوان )فالورجان(  بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه عباس شیرزادی 
65- رای شماره  139560302007001558 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  عفت فالحیان 
كلیشادی  فرزند  حسنعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت178.91متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از            411اصلی  واقع درشرودان بخش نه ثبت اصفهان   

مالك اولیه دكتر مهدی كیانی 
66- رای شماره  139560302007001554 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  محمد حمزه زاده 
قهدریجانی   فرزند اسداله   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  226.31  متر مربع 
قسمتی از پالک 1089-1088 فرعی از   385   اصلی  واقع در   قهدریجان بخش نه ثبت 

اصفهان   مالك اولیه محمد حمزه زاده قهدریجانی
67- رای شماره  139560302007001553 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  حسین نادر 
محمدی  فرزند  امیرنسبت59سهم مشاع از 153سهم   ششدانگ یکبابخانه به مساحت   
153  متر مربع قسمتی از پالک2707  فرعی از 667  اصلی  واقع در بلوار شفق اصفهان  

بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه حسین و رضا و شهرام همگی نادری محمدی
نادر  شهرام  خانم  آقا/   1395/3/11 مورخ    139560302007001552 شماره   رای   -68
محمدی    فرزند   امیرنسبت به 63سهم مشاع از153سهم از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت153  متر مربع قسمتی از پالک  2707فرعی از 667 اصلی  واقع در بلوار شفق 
اصفهان  بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه حسین و رضا و شهرام همگی نادری محمدی
69- رای شماره  139560302007001551 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  رضا نادر محمدی   
فرزندامیر    63سهم مشاع از153سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت153  متر مربع 
قسمتی از پالک  2707فرعی از 667 اصلی  واقع در بلوار شفق اصفهان  بخش نه ثبت 

اصفهان   مالك اولیه حسین و رضا و شهرام همگی نادری محمدی
70- رای شماره  139560302007001550 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم   حسین قاسمی 
فالورجانی  فرزند  محمد   نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت   69.36 متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از            15اصلی  واقع درفالورجان بخش نه ثبت اصفهان   

مالك اولیه تقی كیانی
71-رای شماره  139560302007001546 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم احمد محمودی 
فرزند   بهرام نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت135.10متر مربع قسمتی از پالک  
فرعی از 19  اصلی  واقع درجعفراباد فالورجان  بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه مهدی 

وزیریه
72-رای شماره  139460302007013753 مورخ  1934/12/15 آقا/ خانم  سعید لكی 
سهلوانی  فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت302.54متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از    46اصلی  واقع در دستناء  بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه آقاجان شاه میری 
عبداله كرمی  خانم  آقا/   1395/1/24 مورخ  شماره  139560302007000373  73-رای 

كله مسیحی فرزند   علی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت254.63متر مربع 
قسمتی از پالک 98 فرعی از  23  اصلی  واقع در حسن اباد بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه خود متقاضی می باشد
74-رای شماره  139460302007013897 مورخ  1934/12/22 آقا/ خانم برزو محمدی  
فرزند چراغعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت295.50متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از  430اصلی  واقع در   مینادشت   بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه 

احمدرضا جمشیدی 
نوروزی  آقا/ خانم   حمیدرضا  مورخ  1395/2/9  رای شماره  1395603020070   -75
مربع  مساحت181.98متر  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  مرتضی  فرزند     افجدی 
قسمتی از پالک  فرعی از 24  اصلی  واقع در   باغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه سیف اله نوروزی 
یزدانی  آقا/ خانم   رضا  1395603020070 مورخ  1395/2/22  رای شماره 01170   -76
فرزند براتعلی   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   177.38 متر مربع قسمتی از 
پالک1/1  فرعی از  22  اصلی  واقع در    سودرجان  بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه 

محمد حسن حسن پور
77- رای شماره 01173 1395603020070 مورخ  1395/2/22 آقا/ خانم  عفت نادری باغ 
ابریشمی  فرزند  نادرقلی  نسبت به ششدانگ كارگاه بلوك زنی به مساحت818.45متر 
مربع قسمتی از پالک  380فرعی از   24 اصلی  واقع در  باغ ابریشم  بخش نه ثبت 

اصفهان   مالك اولیه خود متقاضی

78- رای شماره01168 1395603020070 مورخ  1395/2/22 آقا/ خانم زهرا شیرعلی زاده 
نجف ابادی   فرزند  عباسعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   115.38 متر 
مربع قسمتی از پالک39  فرعی از 24   اصلی  واقع درباغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان   

مالك اولیه  حسین کاظمی 
79- رای شماره 01169 1395603020070 مورخ  1395/2/22 آقا/ خانم   فرهمند یوسفیان 
فرزند    لطف اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144.5   متر مربع قسمتی 
از پالک  فرعی از 24 اصلی واقع در   باغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه 

اسماعیل نجفی  

80- رای شماره 00812 1395603020070 مورخ  1395/2/11 آقا/ خانم  محمد كاظم رهنما 
فالورجانی  فرزند غالمعلی   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   296.70 متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از  15  اصلی  واقع درفالورجان  بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه  غالمعلی رهنما
محمدتقی  خانم    آقا/  مورخ  1395/2/22   1395603020070 رای شماره 01174   -81
جمالی قهدریجانی فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  524.64  
متر مربع قسمتی از پالک  736فرعی از  385  اصلی  واقع در  قهدریجان    بخش نه 

ثبت اصفهان   مالك اولیه خود متقاضی می باشد

82- رای شماره 01162 1395603020070 مورخ  1395/2/22 آقا/ خانم  هاجر قاسمی 
فالورجانی  فرزند  احمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141.49   متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از   15اصلی  واقع در فالورجان  بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه غالمعلی رهنما
83- رای شماره 01890 1395603020070 مورخ  1395/3/29 آقا/ خانم  شكراله باقریان 
سهلوانی   فرزند حسن   نسبت به ششدانگ یکباب پارکینگ به مساحت  .7415.48 
متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از    41اصلی  واقع در  سهلوان    بخش نه ثبت اصفهان   

مالك اولیه  اسداله پیری 
84- رای شماره 01889 1395603020070 مورخ  1395/3/29 آقا/ خانم   نصرت اله 
محمودی برام فرزند  مهدیقلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  195/75  متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از    19اصلی  واقع در    جعفراباد  بخش نه ثبت اصفهان   

مالك اولیه مرحوم براتعلی كلیشادی

85- رای شماره 01865 1395603020070 مورخ  1395/3/24 آقا/ خانم عبداله مرادی 
قهدریجانی   فرزند  حیدرعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  169.83  متر 
مربع قسمتی از پالک 7 فرعی از  662  اصلی  واقع در یزداباد     بخش نه ثبت اصفهان   

مالك اولیه حسن آقاجانی 
اكبرباقریان  آقا/ خانم    86- رای شماره 00785 1395603020070 مورخ  1395/2/9 
سهلوانی فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  262.18متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از   41 اصلی  واقع در سهلوان بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه بهمن باقریان

87- رای شماره 01575 1395603020070 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم قاسمعلی نقی 
زاده قهدریجانی   فرزند محمد   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   287.03 متر 
مربع قسمتی از پالک 299 فرعی از   387 اصلی  واقع در  قهدریجان    بخش نه ثبت 

اصفهان   مالك اولیه حسینعلی نقی زاده
88- رای شماره 01571 1395603020070 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  سیاوش عبدالهی 
پبدنی  فرزند  لطفعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   133.81 متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از    407اصلی  واقع در   فالورجان   بخش نه ثبت اصفهان   مالك 

اولیه قاسم شیرزادی
89- رای شماره01862  1395603020070 مورخ  1395/3/24 آقا/ خانم  كریم یوسف 
وند  فرزند یحیی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  180.26  متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از 45 اصلی  واقع در ابنیل  بخش نه ثبت اصفهان   مالك اولیه  عباس زمانی
سیداحمد  خانم   آقا/   1395/3/30 مورخ    1395603020070  01895 شماره  رای   -90
حسینی خولنجانی فرزند  سیدعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  348.35  
متر مربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 667 اصلی  واقع درخیابان نیروگاه اصفهان  بخش 

نه ثبت اصفهان   مالك اولیه فضل اله هدایت
91- رای شماره 01904 1395603020070 مورخ  1395/3/30 آقا/ خانم  عزیز اله یزدانی  
گارماسه فرزند امراله   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  145.70  متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از 410 اصلی  واقع در جندیان گارماسه بخش نه ثبت اصفهان  

مالك اولیه اسماعیل شیرزادی
92- رای شماره 01562 1395603020070 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  اعظم محسنی 
حسین آبادی  فرزند  اصغر  نسبت به35 سهم مشاع از 187.5سهم  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت  187.5  متر مربع قسمتی از پالک 2707 فرعی از 667 اصلی  واقع در بلوار 

شفق  اصفهان  بخش نه ثبت اصفهان  متقاضی مالك  رسمی است 
93- رای شماره 01563 1395603020070 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  مجید رحمتی   
فرزند عباس نسبت به35 سهم مشاع از 187.5سهم  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
187.5  متر مربع قسمتی از پالک 2707 فرعی از 667 اصلی  واقع در بلوار شفق  اصفهان  

بخش نه ثبت اصفهان  متقاضی مالك  رسمی است 

94- رای شماره 01560 1395603020070 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  محمد زمانی   
فرزند  سیف اله نسبت به35 سهم مشاع از 187.5سهم  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
187.5  متر مربع قسمتی از پالک 2707 فرعی از 667 اصلی  واقع در بلوار شفق  اصفهان  

بخش نه ثبت اصفهان  متقاضی مالك رسمی است 
95- رای شماره 01565 1395603020070 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  محبوبه علیزاده  
فرزند  ابراهیم  نسبت به35 سهم مشاع از 187.5سهم  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
187.5  متر مربع قسمتی از پالک 2707 فرعی از 667 اصلی  واقع در بلوار شفق  اصفهان  

بخش نه ثبت اصفهان  متقاضی مالك  رسمی است 
96- رای شماره 01566 1395603020070 مورخ  1395/3/11 آقا/ خانم  عبداله قاسمی 
هفشجانی فرزند    محمد  نسبت به47.5سهم مشاع از 187.5سهم  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت  187.5  متر مربع قسمتی از پالک 2707 فرعی از 667 اصلی  واقع در بلوار 

شفق  اصفهان  بخش نه ثبت اصفهان  متقاضی مالك  رسمی است 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـورخ 1395/04/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ 1395/04/23                                                       
   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان

    اکبر پور مقدم



سه شــــنـبه  8  تیرماه  1395 ـــمـــاره 189 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

بهشت و باب روزه داران
قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:

ان للجنة بابا یدعی الریان ال یدخل منه اال الصائمون.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود:

براى بهشت درى است  به نام )ریان( که از آن فقط روزه داران وارد 
می شوند.

وسائل الشیعه، ج 7، ص 295، ح 31 _ معانی االخبار، ص 116

-«  حدیث روز   »-
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خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضیلتت را و فرود آر برایم در آن 
برکاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودی ات و مسکنم ده در 
آن در وسط هاى بهشت؛  اى اجابت کننده خواسته ها ودعاهاى بیچارگان!

-« دعاى روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان »-

 4 داروی آسیب رسان به معده
 را بشناسید

   آسپیرین
آســپیرین بــه طــور گســترده ای در درمــان دردهــا و تــب اســتفاده 
مــی شــود. ایــن قــرص باعــث ایجــاد زخم هــای ریــز در معــده 
شــده و احتمــال خونریــزی گوارشــی را افزایــش می دهــد. 
ــن  ــود. ای ــی ش ــتاگالندین ها م ــد پروس ــع از تولی ــپیرین مان آس
ــد می شــوند، در حفاظــت از مخــاط  ــدن تولی مــواد کــه توســط ب

ــد. ــده و روده نقــش دارن مع
 ایبوبروفن

ــت  ــتروییدی اس ــای غیراس ــواده ضدالتهاب ه ــن از خان ایبوبروف
کــه بــه شــدت بــه مخــاط دســتگاه گــوارش آســیب زده و باعــث 
ایجــاد زخم هــا و ســوراخ هایی در معــده می شــود. عــوارض 

جانبــی ایبوبروفــن از نظــر شــدت بیشــتر از آســپیرین اســت.
ــه  ــدون نســخه ب ــل ب ــد ادوی ــی گرمــی مانن  قرص هــای 200 میل
ــن مســکن ها جــزو  ــل ای ــن دلی ــه همی ــروش مــی رســند و ب ف
ــه  ــی شــوند. البت ــردم محســوب م ــن م ــای پرمصــرف بی داروه
 بیــش از ایــن دوز یعنــی ایبوبروفــن 400 میلــی گــرم بــا تجویــز 

و نسخه پزشک به فروش می رسد.
یادتــان باشــد کــه بــدون تجویــز پزشــک نبایــد ایبوبروفــن 
ــم  ــی کنی ــه م ــد. توصی ــرف کنی ــار در روز مص ــه ب ــش از س را بی
داروهــای ضدالتهــاب را بیــن غــذا و بــا یــک لیــوان آب مصــرف 

ــد. کنی
ــد  ــا بپرهیزی ــن داروه ــرانه ای ــرف خودس ــکان از مص ــد ام ــا ح  ت
ــل  ــراغ ادوی ــه س ــاده ب ــردردهای س ــردن س ــرف ک ــرای برط و ب

ــد. نروی
   کورتون ها

مصــرف کورتــون باعــث درد معــده بــه خصــوص در شــروع 
ــاد  ــده ایج ــوراخی در مع ــا س ــم ی ــا زخ ــود؛ ام ــی ش ــرف م مص
نمــی کنــد. در عــوض در افــراد حساســی کــه دچــار زخــم هســتند 
ــان  ــودی آن ــد بهب ــدن رون ــد ش ــث کن ــا باع ــن داروه ــرف ای مص
مــی شــود. بایــد بدانیــد کــه مصــرف کورتون هــا باعــث افزایــش 

ترشــح اســید معــده مــی شــود.
   پالویکس

قرص هــای ضدانعقــاد خــون کــه بــرای تســهیل گــردش خــون و 
کمــک بــه پیشــگیری از ســکته قلبــی و مغــزی و همچنیــن دیگر 
ــرایین  ــب ش ــد تصل ــون مانن ــان خ ــه جری ــوط ب ــکالت مرب مش
مصــرف مــی شــوند، امــکان خونریــزی معــده را افزایــش 
می دهنــد. در واقــع افزایــش احتمــال خونریــزی در مخــاط 
معــده جــزو عــوارض جانبــی ایــن داروهــا محســوب مــی شــود.

توصیــه مــی کنیــم ایــن داروهــا را در حیــن غــذا میــل کنیــد. اگــر 
ســابقه خانوادگــی زخــم معــده را داریــد یــا خــود را مســتعد آن 
می بینیــد، حتمــا ایــن مســئله را بــا پزشــک در میــان بگذاریــد.

tebyan.net :منبع

دانستنی

2 میلیارد و 200 میلیون ریال برنج 
قاچاق در ایستگاه شهید امامی 

فرمانــده انتظامی شهرســتان »شــهرضا« از توقیف 
ــت  ــتگاه ایس ــاق در ایس ــج قاچ ــه برن  دو محمول
و بازرســی شــهید »امامــی« ایــن شهرســتان خبر 
داد.  ســرهنگ حمیــد امیرخانــی در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: مامــوران 
ــهید  ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ــتقر در ایس مس
ــرل  ــن کنت ــهرضا« حی ــتان »ش ــی« شهرس »امام
تریلــر  دســتگاه  دو  بــه  عبــوری  خودروهــای 
کشــنده مشــکوک شــدند و آن هــا را متوقــف 
ــا ــی از خودروه ــه داد: در بازرس ــد. وی ادام  کردن

550 کیســه 40 کیلویــی و دیگــر خــودرو 600 
گونــه  هــر  فاقــد  برنــج  40 کیلویــی  کیســه 
مــدارک معتبــر گمرکــی کشــف شــد. ایــن مقــام 
ــه ــن دو محمول ــرآورد شــده ای ــی ارزش ب  انتظام

ــرد  ــوان ک ــال عن ــون ری ــارد و 200 میلی  را 2 میلی
ــده دســتگیر  ــن خصــوص دو رانن ــزود: در ای  و اف
بــه مراجــع  قانونــی  و جهــت ســیر مراحــل 
قضایــی تحویــل داده شــدند. ســرهنگ امیرخانــی 
در پایــان خاطرنشــان کــرد: قاچــاق کاال صدمــات 
اقتصــادی کشــور  بدنــه  بــه  جبران ناپذیــری 
ــا  ــوص ب ــن خص ــس در ای ــه پلی ــد ک وارد می کن
قاچاقچیــان کاال برخــورد قاطــع و قانونــی خواهــد 

کــرد. 

 پلمب 94 واحد صنفی متخلف 
در اصفهان 

ــاون اجتماعــی  ــان _مع گــروه اســتان ها _ اصفه
فرماندهــی انتظامــی اســتان از بازدیــد و نظــارت 
پلمــب 94  و  واحد هــای صنفــی  بــر  پلیــس 
واحــد صنفــی متخلــف بــه دلیــل نداشــتن پروانه 
کســب و عــدم رعایــت مقــررات مربوطــه در شــهر 
ــی  ــر کریم ــرهنگ جهانگی ــر داد. س ــان خب اصفه
ــگار پایــگاه خبــری پلیــس  ــا خبرن در گفت وگــو ب
گفــت: در راســتای اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت 
ــه  ــد پروان ــوف فاق ــاماندهی صن ــی و س اجتماع
ــاف در  ــر اصن ــرل ب ــارت و کنت ــرح نظ ــب، ط کس
شــهر اصفهــان توســط مامــوران اداره نظــارت بــر 
ــار داشــت:  ــی اجــرا شــد. وی اظه ــن عموم اماک
ــن  ــر اماک ــارت ب ــوران نظ ــتا مام ــن راس در همی
عمومــی پلیــس، طــی 7 روز گذشــته از یــک هزار 

ــد.  ــد کردن و 110 واحــد صنفــی بازدی

حوادث

مدیــر اداره بــرق گلپایــگان گفــت: صرفه جویــی در 
مصــرف  بــرق از سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ــار  ــاعت پیک ب ــرق در س ــرف ب ــه مص ــرا ک ــت؛ چ اس
هزینه هــای زیــادی را بــه نیروگاه هــای بــرق  وارد 
بــه  داشــت:  اظهــار  می ســازد. شــاپور حدادی پــور 
منظــور  مصــرف بهینــه  بــرق بــرای مشــترکین مصــارف 
ــا  ــداری، مرغداری ه ــاورزی، دام ــی  و کش ــرق صنعت ب
در در ســه ســال اخیــر طــرح تشــویقی ســاعات  
ــا بیــان اینکــه  ــار مصــرف  اجــرا می شــود. وی ب پیک ب
صرفه جویــی در مصــرف  بــرق از سیاســت های اقتصــاد 

مقاومتــی اســت، گفــت: مصــرف بــرق در ســاعت 
ــرق   ــای ب ــه نیروگاه ه ــادی را ب ــای زی ــار هزینه ه پیک ب
اســتقبال   و  همــکاری  از  حدادی پــور  می کنــد.  وارد 
کشــاورزان در اجــرای  طــرح   خاموشــی چاه هــای 
ــه  ــرف در س ــک مص ــاعات پی ــاورزی در س ــرق کش ب
ســال   اخیــر قدردانــی کــرد. حدادی پــور بــا اشــاره 
ــرای هــر  ــه اینکــه حــدود هــزار دالر ســرمایه گذاری ب ب
ــد  ــت،  تاکی ــاز اس ــرق نی ــد ب ــاعت تولی ــووات س کیل
داشــت: مدیریــت مصــرف  نه تنهــا ســبب کاهــش 
ــود  ــی  می ش ــی و صنعت ــارف خانگ ــرق مص ــرژی ب ان
ــراه  ــه هم ــت  را  ب ــط زیس ــی محی ــدم آلودگ ــه  ع بلک
 دارد. وی ادامــه داد: مشــترکین  بخــش کشــاورزی
دامــداری، مرغداری هــا از تاریــخ  15 خردادمــاه تــا 
15 شــهریورماه در ســاعات پیــک  مصــرف  )11 صبــح 
تــا 15 عصــر( بــا خامــوش کــردن 4 ســاعته تجهیــزات 

ــر از  ــگان در 20ســاعت دیگ ــرق رای ــر ب ــالوه ب ــی، ع برق
ــد. ــد ش ــد خواهن ــی  بهره من ــاداش ریالی پ

ــدت  ــرد: در م ــح ک ــگان تصری ــرق گلپای ــر اداره ب مدی
ــاعت  ــدت 4 س ــار  م ــک ب ــاعات پی ــی در س خاموش
 kwh ــدار ــه مق همــکاری، در هــر دوره 31 روزه فقــط ب

ــت. ــاز اس ــال و.... مج ــتفاده یخچ ــرای اس 150 ب
وی بیــان کــرد: صنایعــی کــه ژنراتــور در اختیــار دارنــد 
می تواننــد پــس از عقــد قــرارداد و نصــب کنتــور توســط 
ــر دریافــت  ــور آن هــا، عــالوه ب ــر روی ژنرات ــرق ب اداره ب
ــاعت  ــو وات س ــه ازای هرکیل ــاز، ب ــورد نی ــل م گازویی

ــد. ــت کنن ــان دریاف ــدی، 150 توم ــرق تولی ب
حدادی پــور تصریــح کــرد:  اگــر تعمیــرات و تعطیــالت 
ــر و  ــای تی ــی ماه ه ــازه زمان ــتان در ب ــع در تابس صنای
ــاه  ــر دو م ــدت دســت کم 5 روز و حداکث ــه م ــرداد ب م
ــا  ــن دوره  10  ت ــه در ای ــی ک ــه صورت ــود، ب ــام ش انج

ــود  ــل خ ــه قب ــرف 3 ماه ــط مص ــد از متوس  100 درص
را بــه انتخــاب خــود کاهــش دهنــد، پــاداش همــکاری 
آب  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   دریافــت می کننــد. وی 
اســت  معتــدل  گلپایــگان   شهرســتان  هــوای   و 
و  اســتفاده از  کولــر گازی بــرای آب و هــوای شــرجی 
ــزوم اســتفاده از  ــزود: در صــورت ل مناســب اســت، اف
ــار مصــرف  ــر گازی، دســت کم در ســاعات پیــک ب کول
از آن خــودداری شــود. حدادی پــور بیــان کــرد: در 
ــترکین  ــه مش ــد ب ــترک جدی ــاری 233 مش ــال ج س
ــداد 154  ــن تع ــه  از ای ــت ک ــده اس ــه  ش ــرق اضاف ب
 مشــترک خانگــی - 143 شــهری و 11 روســتایی -

14 مشــترک عمومــی ،  26 مشــترک کشــاورزی،  1 
ــترکین  ــایر مش ــترک س ــدی، 33 مش ــترک تولی  مش
 را تشــکیل  می دهنــد.؛  در حــال حاضــر 49 هــزار 

و 972 مشترک برق در شهرستان گلپایگان است.

مدیر اداره برق گلپایگان:
مصرف برق در ساعت پیک بار 

هزینه های زیادی را به نیروگاه های برق 
وارد می سازد

  مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: اگــر مشــترکین در ســاعات پیک 
کیمیای وطن

زهرا نصیری 
 مصــرف در تابســتان در مصــرف آب صرفه جویــی 15 تــا 20 درصــدی داشــته باشــند

قــول می دهــم جیره بنــدی یــا قطــع آب نداشــته باشــیم. ایــن درحالــی اســت کــه تــا زمانــی کــه ســامانه 
دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ بــه شــبکه آب اســتان در حــوزه شــرب وارد نشــود، همچنــان مشــکل داریم. 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان کــه بــه مناســبت 1 تــا 7 تیــر هفتــه صرفه جویــی در 
مصــرف آب بــه اتفــاق معاونــان خــود در تــاالر اندیشــه شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان پذیــرای 
بیــش از 80 خبرنــگار بــود، بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: مــا اعتقــاد داریــم آبرســانی بــه اصفهــان بــزرگ 
ــود.  ــدازی ش ــزرگ راه ان ــان ب ــانی اصفه ــامانه دوم آبرس ــد س ــت و بای ــد اس ــه تهدی ــک تصفیه خان ــا ی ب
ــای  ــکاس فعالیت ه ــیما در انع ــدا و س ــانه ها و ص ــت رس ــی از فعالی ــا قدردان ــی ب ــم امین مهندس هاش
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در طــول ســال افــزود: چــون آینــده روشــنی بــرای آب ترســیم 
ــه  ــازی آن در جامع ــوع آب و فرهنگس ــه موض ــته ب ــش از گذش ــی رود بی ــار م ــانه ها انتظ ــت، از رس نیس
بپردازنــد؛ حتــی افــراد و دســتگاه های متولــی مختلــف را نقــد کننــد و مــا نیــز از ایــن نقدهــا اســتفاده 
می کنیــم. رییــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، بحــران و کمبــود آب را قطعــی 
ــه  ــه عین ــا ب ــا م ــده ت ــب ش ــان موج ــتان اصفه ــم در اس ــر اقلی ــالی و تغیی ــت: خشکس ــت و گف دانس
خشکســالی و کم آبــی را لمــس کنیــم؛ شــاخص ایــن کمبــود آب و خشکســالی در اصفهــان، چگونگــی 
ــل شــده و ایــن  ــی تبدی ــه فصل ــه رودخان ــه دایمی ب ــده رود اســت کــه از رودخان ــودن زاین ــد جــاری ب رون

مسئله بی آبی بر بخش های شرب، کشاورزی و صنعت تاثیر گذاشته است.
 تامین آب شرب و بهداشتی در تابستان

ــت:  ــی دچــار مشــکل شــد، گف ــل کم آب ــه دلی ــه ب ــوالد مبارک ــرا ف ــه اخی ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس امین مهن
وظیفــه شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، تامیــن آب شــرب و بهداشــتی اســت و مــا در تابســتان 
شــوک و تنش هایــی را بــه مشــترکین بــه جهــت کمبــود آب وارد نمی کنیــم. وی ادامــه داد: کارشناســان 
ــاره  ــا راه چ ــرف آب را تنه ــت مص ــی و مدیری ــطحی و زیرزمین ــای س ــع آب ه ــت مناب ــوزه آب، مدیری ح
مشــکالت آب می داننــد؛ چــرا کــه بایــد در درازمــدت بــا اســتفاده از منابــع آبــی موجــود بتوانیــم بیشــترین 
بهــره وری را داشــته باشــیم. رییــس هیئــت مدیــره شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان می گویــد: 
ــای مشــترکین  ــزان آب به ــان از می ــه رغــم اینکــه محــل درآمــد شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه ب
ــن  ــه ای ــی ب ــی و اجتماع ــئولیت مل ــت مس ــه جه ــروز ب ــا ام ــت، م ــازل اس ــور آب در من ــق کنت و از طری
ــا اهــداف ســازمان هــم  ــن ب ــه ای ــم ک ــان مــروج کاهــش مصــرف آب بودی نتیجــه رســیدیم کــه خودم
ــه رســانه ها هــم  ــم ک ــه مصــرف، حساســیت خاصــی داری ــگ بهین ــرای فرهن ــا ب ــی م ــرت دارد. ول مغای
ــد. ــج دهن ــرف آب را تروی ــت مص ــازی در مدیری ــزاری، فرهنگس ــاری و اب ــای رفت ــد در بخش ه می توانن

ــه در طــول  ــا اســتانی هســتیم ک ــا تنه ــت: م ــان گف ــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه مدی
ــم  ــالش می کنی ــانی و ت ــتمر اطالع رس ــور مس ــه ط ــرف ب ــت مص ــاره مدیری ــور درب ــطح کش ــال در س  س
و اقدامــات مــا در ســطح کشــور هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در ســال 
ــی  ــات مل ــر در مطبوع ــزار خب ــش از 5 ه ــیما و بی ــه از س ــدا و 225 دقیق ــه از ص ــه برنام 94، 2100 دقیق
ــوع  ــز مجم ــان منعکــس شــد و در ســال جــاری نی  و اســتانی از شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه
7 هــزار و 394 دقیقــه برنامــه از صــدا و ســیمای مرکــز شــبکه اســتانی اصفهــان و شــبکه 2 درخصــوص 
 مدیریــت مصــرف پخــش می شــود.  همچنیــن در حــوزه فرهنگــی هــم جشــنواره ملــی فیلــم 

و عکس جلوه های آب را سال گذشته با موضوع مدیریت مصرف در اصفهان برگزار کردیم.

 تاسیس خانه فرهنگ آب
ــر داد  ــان خب ــته در اصفه ــال گذش ــور در س ــار در کش ــرای اولین ب ــگ آب ب ــه فرهن ــیس خان  وی از تاس
و گفــت: تاســیس خانــه فرهنــگ آب بــا هــدف نــگاه علمــی  و هدفمنــد بــه موضــوع مدیریــت مصــرف در 
بخش هــای مختلــف جامعــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرد تــا اســتان اصفهــان در فرهنگســازی مدیریــت 
ــا در  ــرف آب صرف ــت مص ــد: مدیری ــی می گوی ــدس امین ــد. مهن ــرآمد باش ــور س ــرف آب، در کش مص
موضوعــات فرهنگــی نبــوده؛ بلکــه بخشــی از اقدامــات مــا در حــوزه فنــی و مهندســی بــوده کــه شــامل 
اصــالح شــبکه در ســه ســال گذشــته، راه انــدازی اکیــپ نشــتگیری، راه انــدازی ســامانه مدیریــت فشــار در 
شــهر اصفهــان، راه انــدازی و تکمیــل ســامانه تلــه متــری و ... از آن جملــه بــوده اســت. وی ادامــه داد: در 
ــار در کشــور نشــت های  ــرای اولین ب ســه ســال گذشــته بیــش از 265 کیلومتــر شــبکه اصــالح شــد و ب
ــار  ــوژی نویــن شناســایی و در چه ــز و بهره گیــری از تکنول ــدازی اکیپــی مجه ــا راه ان مشــهود در شــبکه ب
ــت.  ــع بازگش ــه توزی ــه چرخ ــن آب ب ــه و ای ــورت گرفت ــت یابی ص ــه نش ــر ثانی ــر ب ــر 700 لیت ــال اخی س
ــهر  ــار در ش ــت فش ــامانه مدیری ــدازی س ــان، راه ان ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
ــز در شهرســتان های  ــده نزدیــک نی ــان را از دیگــر اقدامــات برشــمرد و گفــت: ایــن ســامانه در آین اصفه
ــا  ــازل ی ــر درون من ــار، مانومت ــری فش ــرای اندازه گی ــته ب ــه در گذش ــد. البت ــدازی خواهدش ــتان راه ان اس
ــم  ــت فشــار قادری ــدازی ســامانه مدیری ــا راه ان ــروز خوشــبختانه ب ــی ام ــم؛ ول ــا نصــب می کردی مغازه ه
ــبکه  ــه ش ــاس ب ــن اس ــر ای ــع آب را ب ــد و توزی ــان را رص ــه اصفه ــار آب در 132 نقط ــه فش ــر لحظ ه

 انتقــال دهیــم. همچنیــن ســامانه تلــه متــری و تلــه کنتــرل نیــز در 56 نقطــه اصفهــان راه انــدازی شــد 
و این هم پوشانی برای مدیریت فشار است.

 برخورد با مشترکین غیرمجاز و پرمصرف
امینــی از برخــورد بــا مشــترکین غیرمجــاز و پرمصــرف خبــر داد و گفــت: بــا اقداماتــی کــه انجــام شــد 
توانســتیم میــزان تولیــد آب شــرب را کــه در ســال 89، 372 میلیــون متــر مکعــب بــود )علی رغــم افزایش 
450 هــزار مشــترک در 7 ســال گذشــته( در 94 بــه 373 میلیــون متــر مکعــب برســانیم.وی افــزود: در 
ســال 89 پــرت آب یــا آب بــدون درآمــد 25درصــد بــود کــه ایــن میــزان در ســال 94 بــه 17/6 درصــد 
رســید و مــا اولیــن اســتان در کاهــش آب بــدون درآمــد در ســطح کشــور بودیــم. مدیــر عامــل شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان اصفهــان گفــت: ســرانه مصــرف آب در بخــش مســکونی در ســال86، 189 لیتــر در روز 
بــه ازای هــر نفــر بــود کــه ایــن میــزان در ســال 9 بــه 151 لیتــر در روز رســید کــه در بخــش مســکونی رکــود 
محســوب می شــود. امینــی از تدویــن و تصویــب ســند جامــع مدیریــت تامیــن، توزیــع و مصــرف آب در 
مدیریــت بحــران اســتان خبــر داد و گفــت: بــا تصویــب این ســند، قــرار اســت اقداماتی درخصــوص آب در 
اســتان انجــام شــود و جالــب اینکــه ایــن ســند باعــث شــد تــا شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در 
ســطح ملــی بــه عنــوان پایلــوت شــناخته شــود.همچنین در ایــن ســند بــه ادارات، هتل هــا، بیمارســتان ها 
ــد کــه  ــرای ذخیره ســازی 24 ســاعته آب را نصــب کنن و ... تکلیــف شــده حتمــا مخــازن اســتراتژیک ب
ــدی از برخــی شــهروندان هــم  ــا گله من ــر ادارات و ... همــکاری داشــته اند. وی ب ــون کمت متاســفانه تاکن
ــع  ــر روی انشــعاب آب، پمــپ نصــب کــرده کــه حقــوق همســایگان ضای گفــت: برخــی از شــهروندان ب
شــده و بــرای آنــان مشــکل ایجــاد می کنــد. بــا ایــن مشــترکین کــه بــه صــورت غیرقانونــی پمــپ بــر روی 
شــبکه نصــب می کننــد، برخــورد خواهیــم کــرد. مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــار 
دیگــر از رســانه ها خواســت تــا در طــول ســال همیــار شــرکت آب و فاضــالب اســتان باشــند و مدیریــت 
مصــرف بهینــه آب را بــه عنــوان یــک وظیفــه ملــی و اجتماعــی در ایــن خصــوص مدنظــر داشــته باشــند.
ــذاری آب ــر لوله گ ــال 94، 258 کیلومت ــت: در س ــده گف ــام ش ــات انج ــان اقدام ــی در بی ــدس امین  مهن

ــذاری حــدود 20  ــرای افزایــش بهداشــت و ســالمت، واگ ــر اجــرای شــبکه های فاضــالب ب 355 کیلومت
هــزار انشــعاب آب جدیــد بــه مشــترکین، نصــب 22هــزار انشــعاب فاضــالب برای مشــترکین و ... بخشــی 

از اقدامــات انجــام شــده می باشــد. 
 جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی

وی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان را یکــی از دســتگاه های برتــر در جــذب ســرمایه گذاری های 
ــش  ــس بخ ــرارداد فاینان ــب ق ــان در قال ــارد توم ــدود 500 میلی ــت: ح ــت و گف ــی دانس ــی و خارج داخل

خصوصــی ســرمایه گذاری بــا شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان منعقــد شــده کــه از ایــن میــزان 
170 میلیــارد تومــان فاینانــس خارجــی بــرای بازســازی شــبکه فاضــالب اســتان بــه روش نویــن می باشــد 
کــه طــی ســه ســال اجرایــی خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه فاینانــس داخلــی هــم در نجــف آبــاد

ــدس  ــرداری خواهــد رســید. مهن ــه بهره ب ــاز شــده و ب ــروژه فاضــالب آن هــا آغ ــران انجــام و پ زواره و تی
امینــی ادامــه داد: مــا بــا شــرکت فــوالد مبارکــه هــم قــرارداد بیــع متقابــل داریــم تــا شــبکه فاضــالب 

لنجــان و مبارکــه را اجــرا کنیــم. 
 اقتصاد مقاومتی

امینــی گفــت: شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان براســاس مصوبات ســتاد اقتصــاد مقاومتی کشــور 
پروژه هایــی تعریــف کــرده و 26 تصفیه خانــه فاضــالب قــرار اســت در کشــور احــداث شــود کــه دو فقــره آن 
در خوانســار  و ســده ورنامخواســت اجــرا و حــدود 155 میلیــارد تومــان بیــع متقابــل نیــز شــبکه فاضــالب 
در برخــوار و ... احــداث می شــود. مهنــدس امینــی اســتان اصفهــان را در قراردادهــای بیــع متقابــل پیشــرو 
ــرای اجــرای تاسیســات فاضــالب شــهرهای لنجــان و مبارکــه  ــد و گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه ب خوان
ســرمایه گذاری کــرده و مــا نیــز قــرار اســت در مقابــل آن، ســی ســال پســاب در اختیــار فــوالد مبارکــه 
قــرار دهیــم. وی از پروژه هــای شــاخص شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان کــه درآینــده نزدیــک بــه 
بهره بــرداری می رســند ســخن گفــت: بــا اســتفاده از خــط انتقــال از سرچشــمه دز، آب بــه شــهر خوانســار 
ــد رســید. در  ــرداری خواه ــه بهره ب ــگان ب ــه شــهر گلپای ــروژه احــداث تصفیه خان ــل خواهــد شــد. پ منتق
شــهر گــز بــا برقــراری خــط انتقــال آب بــا اعتبــار 13 میلیــارد تومــان ، کمبــود آب تــا یکمــاه آینــده در گــز 
برطــرف خواهــد شــد و در بخــش فاضــالب نیــز، تصفیــه خانــه فاضــالب شــهر ورنامخواســت و ســده در 
دو مــاه آینــده بــه بهره بــرداری می رســد. مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان می گویــد: 
خطــوط تاسیســات در حــوزه آب و فاضــالب در اجــرای پــروژه میــدان اســتقالل کــه شــهرداری اصفهــان 
انجــام می دهــد بســیار حســاس اســت و مــا بــدون قطــع آب ایــن خطــوط را جابه جــا و هفتــه آینــده بــه 
شــهرداری اصفهــان تحویــل می دهیــم. وی افــزود: ســامانه 1522 بــه منظــور کاهــش مراجعــات، کاهــش 
تــردد و ... راه  نــدازی، اثــرات مطلوبــی تاکنــون داشــته اســت. مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهان 
بــا بیــان اینکــه جلســاتی در زمینــه پســابرجام داشــتیم از تمایــل ســهیم شــدن و ســرمایه گــذاری آلمــان 
ــازی  ــرای بازس ــی ب ــرکت های آلمان ــا ش ــی ب ــان و مذاکرات ــتان اصفه ــالب اس ــای آب و فاض در پروژه ه
شــبکه فاضــالب، فاینانــس آبرســانی، آب بــدون درآمــد و ... خبــر داد و گفــت: حضــور شــرکت های ژاپنــی 
بــرای ســرمایه گــذاری در شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان تبییــن شــد. وی تزریــق قطره چکانــی 
منابــع مالــی از ســوی دولــت را موجــب کنــد شــدن اجــرای فاضــالب برشــمرد و گفــت: یکــی از اهــداف 

ــروم ــای مح ــر در محله ه ــال حاض ــوده و درح ــهر ب ــق ش ــه مناط ــالب در هم ــبکه فاض ــداث ش ــا اح  م
مشــغول فعالیــت هســتیم. مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، کیفیــت آب اصفهــان را 
عالــی توصیــف کــرد و گفــت: خوشــبختانه کیفیــت آب تصفیه خانــه باباشــیخعلی کــه بــرای 56 شــهرو 300 
روســتا آب شــرب 4 میلیــون نفــر را تامیــن می کنــد بــا کیفیــت و مطلــوب اســت و مــا همــواره بــه دنبــال 
تحویــل آب بــا کیفیــت و خــوب بــه مــردم بــوده و اگــر مرکــز بهداشــت در هــر نقطــه ای از اســتان تذکــر 
دهــد آب شــرب مناســب نیســت، مــا در شــبکه قــرار نخواهیــم داد. وی درخصــوص نمــره بــه اقدامــات 
انجــام شــده در شــرکت آب و فاضــالب اســتان این گونــه پاســخ داد کــه در طــی شــش ســال گذشــته 
علی رغــم اینکــه بدتریــن شــرایط تجربــه شــد، هــر ســال رودخانــه زاینــده رود بــا خشــکی مواجــه بــود. 
مســکن مهــر بــار عظیمــی  بــه لحــاظ مشــترکین بــرای مــا داشــتچاه های فلمــن خشــک شــد و ... امــا 
بحمــدهللا بــه لطــف خــدا و تــالش همــه همــکاران در شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان و علی رغــم 
اینکــه همــه مســئوالن وضعیــت ایــن شــرکت را قرمــز اعــالم کــرده بودنــد، مــا هیچ گونــه جیره بنــدی آب 
نداشــتیم و توانســتیم بدهــی پیمانــکاران را پرداخــت کنیــم و حتــی در ســه ســال گذشــته 1200 کیلومتــر 
ــه  ــه آن را ب ــاره عملکردمــان و نمره دهــی ب ــن قضــاوت درب ــم. بنابرای شــبکه آب و فاضــالب ایجــاد کردی
رســانه ها کــه انصــاف دارنــد، وامی گذاریم.معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن نشســت گفت:شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در حــال حاضــر یــک 
میلیــون و 92 هــزار انشــعاب بــا آحــاد یــک میلیــون و 946 هــزار نفــر را تــا پایــان ســال گذشــته تحــت 

پوشــش داشــته کــه 87/8 درصــد خانگــی و 12/2 درصــد غیرخانگــی در کل اســتان اســت.
 خط قرمز در بحران آب

رضــا رضایــی افــزود: 79/4 درصــد مصــارف خانگــی و 20/6درصــد مصــارف غیرخانگــی اســت . وی بــا 
ــز در بحــران آب  ــره شــرکت های خــط قرم ــان در زم ــه شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه ــان اینک بی
بــود، گفــت: در ایــن راســتا مشــترکین بــه اســتفاده بهینــه از آب ترغیــب شــدند؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
قیمــت تمــام شــده آب هــزار تومــان بــوده کــه مــا آن را متــر مکعبــی 370 تومــان می فروشــیم.معاون 
خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان از شناســایی مشــترکین پرمصــرف 
ــر داد و گفــت: در ســال 93، 355 هــزار اخطــار و در ســال 94  در بخش هــای خانگــی و غیرخانگــی خب
294900 اخطــار همــراه قبــوض آب بــه مشــترکین پرمصــرف داده شــد و از مردادمــاه ســال جــاری هــم 
بــا ارســال پیامــک بــه مشــترکین پرمصــرف اخطــار خواهــد شــد و حتــی آب آنــان قطــع خواهــد شــد. 
رضایــی ادامــه داد: در ســال 93، 302 میلیــون متــر مکعــب فــروش داشــتیم و در ســال 94 نیــز ایــن 
ــه 207 میلیــون متــر مکعــب رســید. وی گفــت: در مصــرف خانگــی  ــا کاهــش 1/5 درصــدی ب میــزان ب
ــی از  ــا اقدامات ــا 20 حرکــت در راســتای الگــوی مصــرف و رعایــت آن اســت کــه ب آب، مصــارف صفــر ت
ــب  ــر مکع ــا 40 مت ــترکین 20 ت ــید. مش ــال 94 رس ــد در س ــه 68/2 درص ــال 87، ب ــد در س 47/4 درص
ــه پرمصــرف هســتند -  ــه آن هــا ک ــاال - ب ــه ب ــر مکعــب ب ــد و 40 مت ــد مصــرف را کاهــش دهن ــه بای ک
ــر  ــا 20 مت ــد: در حــال حاضــر 84 درصــد مشــترکین صفــر ت ــی می گوی اخطــار داده خواهــد شــد. رضای
مکعــب، حــدود 14 درصــد 20 متــر مکعــب بــه بــاال و 7دهــم درصــد مشــترکین از 40 متــر مکعــب بــه 
ــت:  ــم گف ــان ه ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــرداری ش ــاون بهره ب ــد. مع ــرف می کنن ــاال آب مص ب
امیــد اســت مســئوالن شــهرداری در مباحــث حریم هــا، توصیــه بیشــتری داشــته تــا مشــکالت نداشــته 
باشــیم. حســن غالمــی  می گویــد: مــا 11 حلقــه چــاه فلمــن داریــم کــه متاســفانه هــم اکنــون دو چــاه 
ــد  ــه مــا آســیب زده اســت. وی بهداشــت آب را خــط قرمــز خوان ــده رود ب ــوده و خشــکی زاین  در مــدار ب
و گفــت: مــا حاضــر نیســتیم آب غیربهداشــتی بــه مــردم عرضــه کنیــم و آب همــواره توســط کارشناســان 
ــم آب ســالم و بهداشــتی اســتفاده  ــان می ده ــه شــهروندان اطمین ــه هم ــط تســت می شــود و ب ذی رب
ــر کنتــرل کیفــی و آزمایشــگاه شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان هــم از رســانه ها  ــد. مدی می کنن
خواســت تــا دربــاره کیفیــت مطلــوب آب بــه مــردم اطــالع رســانی کننــد و گفــت: اصــوال کیفیــت آب در 
4 مرحلــه عالــی، خــوب، متوســط و ضعیــف ارزیابــی می شــود کــه آب اصفهــان در ســطح کشــور، عالــی 
ــر مدیریــت مصــرف شــرکت  ــر دفت ــح، مدی ــن آب هاســت. ســید محســن صال ــی شــد و از بهتری ارزیاب
آبفــای اســتان اصفهــان هــم گفــت: در ســال 86، مقــدار آب بــدون درآمــد اســتان اصفهــان 31 درصــد بــود 
کــه ایــن میــزان در ســال 94 بــه 17/6 درصــد کاهــش یافــت. وی افــزود: از ســال 86 تــا ســال 94، 63 
میلیــون متــر مکعــب از ســوی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان صرفه جویــی شــد و 56 میلیــون 
متــر مکعــب نیــز مــردم صرفه جویــی کردنــد کــه بســیار خــوب بــود. صالــح می گویــد: از 285 اداره کــه 
ــب  ــده آب نص ــتگاه کاهن ــع، دس ــند جام ــدند، 150 اداره در س ــد ش ــزن آب رص ــب مخ ــتان در نص در اس
کرده انــد. در پایــان ایــن نشســت صمیمانــه، بــه ســواالت متعــدد خبرنــگاران از ســوی مســئوالن شــرکت 

آب و فاضــالب اســتان اصفهــان پاســخ داده شــد.

مهندس امینی درجمع خبرنگاران تاکید کرد :
ضرورت فرهنگسازی صرفه جویی در مصرف آب

گفت وگوی صمیمانه تعدادی از فرزندان شهدای مدافع حرم با ره�ب معظم انقالب


