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وزنامه ای برای همه ر

کاخ سفید:   

ایران برای دسترسی به بازارهای 
 بین المللی، حمایت از حزب اهلل 

را کنار بگذارد

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
 اصفهان خبر داد:

کاهش 75 درصدی سطح 
کشت برنج در استان اصفهان

مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی:

کم مصرف  المپ های 
سرطان زا نیست

 صرفه جویی بیست میلیارد ریالی 
در واحد ریخته گری فوالد مبارکه

کیمیای وطن گزارش اختصاصی 

 از بازار لوازم خانگی

گران نخرید، درست بخرید
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فسخ قرارداد رامین رضائیان 
با پرسپولیس

شاهد قدسی

له
قا

رم
س 23 رمضان سومین روز شهادت موالی متقیان 

امام  آن  است  السالم  علیه  ابیطالب  ابن  علی 
نماز  بوقت  و  رمضان   19 سحرگاه  در  همام 

فزت  ندای  و  خوردند  ضربت  محراب  در  و  صبح 
الکعبه سر دادند و در 21 رمضان مهربانترین  ورب 
پدر یتیماان عالم شربت شهادت نوشیدند و به لقاء 
کردند شهادت، متاع  اهلل پیوستند و عالمی را عزادار 
را  که هرکس قدرت خریداری اش  گرانبهایی است 
که همگان لیاقت هم  ندارد. شاهدی قدسی است 
آغوشی با او را نمی یابند. شیرینی شهد شهادت را 
علی)ع(،  مؤمنان  امیر  چشانند.  نمی  کسی  هر  به 
آن یّکه تاز عرصه عشق و شهادت، مبنای شهادت 
این سان  را  این فوز عظیم  یابی به  طلبی و دست 
بیان می دارد و صفات عاشقان شهادت را این گونه 
می نمایاند و شور و شوق خود را نسبت به آن چنین 

کند:  توصیف می 

در صفحه درشهر )4( بخوانید

طرح های تولیدی چهارمحال وبختیاری 
تسهیالت دریافت می کنند

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

شــهرداری فوالدشــهر در نظــر دارد جهــت اتمــام پــروژه ســاختمان ســالن اجتماعــات گلزار شــهدای فوالدشــهر 
باســتناد شــیوه نامــه امــور ســرمایه گــذاری و مشــارکت در شــهرداری ها بــا روش هــای معمــول مشــارکتی 

بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اقــدام نمایــد. 
ــت  ــذار جه ــه کامــل اســناد فراخــوان شناســایی ســرمایه گ ــت مطالع ــد جه ــرم مــی توانن ــدان محت عالقمن
ــد. خواهشــمند اســت  ــه نماین ــال شــهرداری فوالدشــهر مراجع ــا پرت ــه شــهرداری فوالدشــهر ی مشــارکت ب
ــرم پیشــنهاد  ــل ف ــه تکمی ــت مشــارکت نســبت ب ــت شــرکت در فراخــوان شناســایی ســرمایه گذار جه جه
ــدارک  ــودن م ــت نم ــا پیوس ــوده و ب ــدام فرم ــاء آن اق ــر و امض ــذار( و مه ــرمایه گ ــایی س ــت شناس )جه
ــه حراســت  ــه دبیرخان ــورخ 95/4/21 ب ــت اداری روز دوشــنبه م ــان وق ــا پای ــور ت ــرم مذک درخواســتی در ف
شــهرداری تحویــل داده و پــس از ثبــت آن در دبیرخانــه حراســت، رســید دریافــت نمائیــد. افــرادی کــه بــه 
ــا پایــان مهلــت مقــرر از دبیرخانــه شــماره ثبــت دریافــت  نحــوی مــدارک را ارســال نمــوده ولــی نتواننــد ت

ــود.  ــد ب ــد، از شــرکت در فراخــوان محــروم خواهن نماین
پیشــنهادات رســیده در جلســه کمیتــه فنــی و هیــات عالــی ســرمایه گــذاری شــهرداری فوالدشــهر مطــرح و 
تصمیــم گیــری خواهــد شــد. متعاقبــا از پیشــنهاددهندگان جهــت مذاکــرات فنــی و مالــی دعــوت خواهــد 
شــد و بعــد از آن موضــوع طــی الیحــه ای پیشــنهادی جهــت تصویــب بــه شــورای اســالمی محتــرم شــهر 

ارســال و پــس از تاییــد و تصویــب آن مطابــق آئیــن نامــه مالــی شــهرداری ها اقــدام خواهــد شــد. 

الف ( مشخصات فنی و مالی موضوع فراخوان:
نــام و مشــخصات پــروژه: پارکینــگ طبقاتــی واقــع در مرکــز بــرزن ب فوالدشــهر )جنــب بلــوار شــهداء( بــا 
مســاحت عرصــه حــدود 4000 متــر مربــع شــامل: پارکینــگ عمومــی و فضاهــای تجــاری و خدماتــی جنبــی. 

روش سرمایه گذاری: روش های معمول مشارکتی

ســهم طرفیــن: بــر اســاس پیشــنهاد ســرمایه گــذار کــه بایــد بــا توجــه بــه صرفــه و صــالح شــهرداری باشــد و 
بــه صــورت اعــالم زمــان بهــره بــرداری کل مجموعــه بعــد از تکمیــل پــروژه در بــازه زمانــی مشــخص توســط 

ســرمایه گــذار.

آورده شهرداری فوالدشهر: زمین و پروانه ساختمانی جهت ساخت و احداث ساختمان.
آورده شــریک: تمــام هزینه هــای تهیــه و طراحــی کلیــه نقشــه ها و تاییــدات نظــام مهندســی ســاختمان و 

کلیــه هزینه هــای اجرایــی و تکمیــل ســاختمان از صفــر تــا پایــان پــروژه و بهره بــرداری ســاختمان.

ب( شرایط فراخوان:
ــروژه باشــند.  ــات موضــوع پ ــا عملی ــه متناســب ب ــی و تجرب ــوان اجرای ــد دارای ت ــدگان بای 1- شــرکت کنن
بدیهــی اســت در غیــر اینصــورت هیــات عالــی ســرمایه گــذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری نســبت 

بــه رد پیشــنهادات اقــدام خواهــد نمــود. 

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

چاپ  دوم 

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت )نوبت دوم(

حضور پرشور آحاد ملت در راهپیمایی 
روز قدس ، مشت محکمی است 
بر دهان رژیم غاصب صهیونیستی

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان

اطالعیه
بــه اطــالع شــهروندان محتــرم مــی رســاند هــر گونــه تمــاس تلفنــی مبنــی بــر 

ــه ســالمت  ــه کارت بیم ــت وجــه و ارائ ــا دریاف ــه ســالمت ب ــات بیم ــه خدم  ارائ

ــذا  ــد . ل ــی باش ــالمت م ــه س ــوان بیم ــتفاده از عن ــوء اس ــی و س ــر قانون غی

 شــهروندان محتــرم جهــت دریافــت دفترچــه بیمه ســالمت رایگان فقــط از طریق 

ثبــت نــام اینترنتــی  bimehsalamat.ir ، مبادی رســمی اداره کل بیمه ســالمت 

و نمایندگــی هــای رســمی و دفاتــر پیشــخوان طــرف قــرار داد اقــدام نمایند .

سازمان بیمه سالمت ایران  سازمان بیمه سالمت ایران 
اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان  اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 

روز جهانی قدس
روز بزرگ مرگ بر اسرائیل است

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 روحانی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضائیه:

درباره فیش های حقوقی 
»غفلت« شده است

رییس قوه قضاییه:

حقوق بشر آمریکایی و اروپایی 
یک دروغ بزرگ است

الریجانی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه عنوان کرد: 

تالش دشمن درنفوذ عناصر تروریست
به داخل کشور

دعوت عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در آستانۀ روز قدس از ملت بزرگ ایران  اسالمی

می کنیم                                                                                                                                              برداشت  آب  حقمان،  از  بیش تر  برابر   4 تا   3.5 ساالنه  یزد:  آبفای  مدیرعامل 
 3 وام  برای  صنعتگر  هزار   ۲۰ ثبت نام   3 کنونی  روند  ادامه  صورت  در  کرمان  زغال سنگ  شرکت  نابودی    3

اصفهان:جشنواره  استان  ارشاد  اداره  فرهنگی  معاون   3 بودجه نیازمند  بختیاری  و  چهارمحال  درمان  و  بهداشت  پروژه های 
گردشگری  قطب های  ترین  استراتژیک  از  یکی  زرین شهر  زرین شهر:   شهردار   4 می شود  برگزار  بهمن ماه  در  مطبوعات 
تاکسی  کرایه  درصدی   17 افزایش  کرد:  مطرح  کاشان  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل   4 است   اصفهان 

 4 4 راه اندازی 71 اقامتگاه بوم گردی در استان کرمان  4 خواص درمانی ۲۰۰ گونه از گیاهان چهارمحال و بختیاری  در کاشان 

کیمیای وطن در یک نگاه



شاهد قدسی             
ادامه از صفحه یک: 

ــر  ــه ســوی خــدا پ ــان ب »مجاهــدان شــهادت طلــب چن
مــی کشــند کــه تشــنگان بــه جانــب آب. بهشــت در پرتــو 
ــون  ــه آزم ــا در بوت ــروز خبره ــزه هاســت. ام آذرخــش نی
ــتیاق  ــه اش ــوگند ک ــدا س ــه خ ــوند و ب ــی ش ــی م ارزیاب
مــن بــه صحنــه نبــرد ]و شــهادت[ و رویارویــی بــا 
ــی  ــه زندگ ــان ب ــه آن ــش از شــوقی اســت ک دشــمن، بی
شــان دارنــد«. امــا چــرا علــی تنهــا بــود و شــهید شــد؟ 
علــی)ع( در طــول حکومــت خویــش همــواره هــم آغوش 
بــا تنهایــی و غربــت بــود. ناپایــداری و سســت عنصــری 
یارانــی کــه در هنگامــه هــای ســخت عقــب می نشســتند 
و تنهایــش مــی گذاشــتند و فرمــان موالیشــان را اطاعــت 
نمــی کردنــد، اینهــا همــه، ســینه صبــور علــی)ع( را مــی 
ــا  ــکاه مبت ــه دردی جان ــدش را ب ــب نیرومن ــرد و قل فش
ــا آنجــا کــه در آغــوش کشــیدن مــرگ را  ــود ت ســاخته ب
ــر مــی داشــت و از خــدا  ــز دیگــری خــوش ت از هــر چی
چنیــن درخواســت مــی فرمــود: »از خــدا مــی خواهــم که 
بــه زودی از یارانــی چنیــن، آســوده ام کنــد کــه بــه خــدا 
ســوگند، اگــر رویارویــی بــا دشــمن و رســیدن بــه فیــض 
ــن دل خوشــی،  ــا ای ــودم و ب ــد نبســته ب شــهادت را امی
ــدن  ــی مان ــاده نمــی کــردم، حت ــرای مــرگ آم خــود را ب
ــار  ــک ب ــان را دوســت نمــی داشــتم و ی ــا این یــک روز ب

دیدنشــان را هــم تحمــل نمــی کــردم.«
ــَهَداِء َو ُمَعاَیَشــَة  و نیــز فرمودند:»َنْســأَُل الّلــَه َمَنــاِزَل الشُّ
ــه جایــگاه  ــاِء؛ دســت یافتــن ب ــَة اْلَْنِبَی ــَعَداِء َو ُمَراَفَق السُّ
شــهیدان، و همزیســتی بــا ســعادت یافتــگان و همدمــی 

بــا پیامبــران را از خداونــد مســألت داریــم«.
آری، مــرگ ســرخ در راه خــدا، زیباتریــن و برتریــن گونــه 
جــان ســپردن اســت. ارزشــی بــس واال دارد و نــاب ترین 
تصویــر را ترســیم مــی کنــد و علــی)ع( مرگــی ایــن ســان 
را مــی طلبیــد و در انتظــارش بــه ســر مــی بــرد و چنیــن 
ــب  ــی طال ــر اب ــان پس ــه ج ــه آن ک ــوگند ب ــود: »س فرم
ــر  ــه دســت اوســت کــه تحمــل هــزار زخــم شمشــیر ب ب
مــن آســان تــر از مــرگ در بســتری اســت کــه نــه در راه 

پیــروی از خداســت«.
حضــرت علــی)ع( در دوران زندگــی پــر تاطــم و پرفــراز 
ــید و  ــی اندیش ــهادت م ــه ش ــواره ب ــیب اش، هم و نش
آنچــه از آن نیــرو مــی گرفــت و جانــش را ســیراب مــی 
ــود. ایــن  ــه کشــته شــدن در راه خــدا ب ــد ب ســاخت، امی
ــه  ــی)ع( اســت کــه مــی فرمــود: »ب کام از حضــرت عل
ــه در یکــی از  ــود ک ــد نب ــن امی ــر ای ــه اگ خــدا ســوگند ک
دیدارهــای ســخت کــه بــا دشــمن در پیــش اســت 
شــهادت را بهــره بــرم، اســب خویــش زیــن مــی نهــادم و 
از میــان شــما بــرای همیشــه کــوچ مــی کــردم و دیگــر تــا 
آن زمــان کــه نســیمی از شــمال یــا جنــوب بــوزد شــما را 

طلــب نمــی کــردم«.
منتهــای آرزوی مــوالی متقیــان شــهادت بــود و خدایــش 
ــه در راه  ــت ک ــتگی را یاف ــن شایس ــود و ای ــا فرم ــه عط ب
ــوی و  ــام نب ــش اس ــون پاک ــد وخ ــازی کن ــدا جانب خ
علــوی را آبیــاری کنــد و ثبــات یافتــه ابــدی شــود.و بایــد 
ــد  ــر فرزن ــه محض ــل، ب ــم کام ــرام و تعظی ــا ادب و احت ب
عزیــزش حضــرت مهدی)عــج( تســلیت گفــت کــه ایــن 

ــم اســت. روزهــا غمگیــن تریــن انســان عال

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

الریجانی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه 
عنوان کرد: 

 تالش دشمن درنفوذ عناصر تروریست
 به داخل کشور            

تــاش  از  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــرای ناامــن جلــوه دادن ایــران خبــر داد  دشــمنان ب
ــرقی و  ــایل ش ــوزه مس ــه در ح ــاری ک ــت: اخب و گف
ــه  ــد ک ــی ده ــی رســد، نشــان م ــی م مســایل غرب
آنهــا تــاش مــی کننــد بــا نفــوذ عناصــر تروریســت 
بــه داخــل کشــور حتــی بــا انفجــار ترقــه ای،  اعــام 
ــود  ــی بوج ــکل امنیت ــم مش ــران ه ــه در ای ــد ک کنن
آمــده اســت.به گــزارش کیمیــای وطــن، علــی 
الریجانــی روز ســه شــنبه ادامــه ســخنانش در 
ــه در  ــه ک ــوه قضایی ــه ق همایــش گرامیداشــت هفت
ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد، افــزود: ســوال 
ایــن اســت آیــا ماجــرای جریــان هــای تروریســتی 
در منطقــه، در کوتــاه مــدت عــاج خواهــد شــد و یــا 
ایــن بحــران آفرینــی هایــی کوتــاه مــدت اســت؟ که 
بایــد بگویــم هیــچ کــدام از اینهــا بــه نظــر نمــی رســد 
کــه کوتــاه مــدت باشــد . رئیــس مجلــس شــورای 
ــوان  ــا مــی ت ــا طــرح ایــن ســوال کــه آی اســامی ب
حــدس زد کــه هــدف مهــم خلــق بحــران و افزایــش 
جریــان هــای تروریســتی و فشــارهای بیــن المللــی 
ــن  ــم ای ــدف مه ــت: ه ــت؟ گف ــزی هس ــه چی چ
اقدامــات آن اســت کــه از نظــر سیاســی و امنیتــی 
هیمنــه ایــران را در داخــل دچــار تردیــد کننــد؛ یعنــی 
شــرایطی بــه وجــود بیاورنــد کــه حکومــت مرکــزی 
از هیمنــه و اقتــدار الزم برخــوردار نباشــد. الریجانــی 
ــرقی و  ــایل ش ــوزه مس ــه در ح ــاری ک ــزود: اخب اف
ــه  ــد ک ــی ده ــی رســد، نشــان م ــی م مســایل غرب
آنهــا تــاش مــی کننــد بــا نفــوذ عناصــر تروریســت 
بــه داخــل کشــور حتــی بــا انفجــار ترقــه ای،  اعــام 
ــود  ــی بوج ــکل امنیت ــم مش ــران ه ــه در ای ــد ک کنن
ــران  ــا ای ــال ه ــن س ــه در ای ــرا ک ــت. چ ــده اس آم
ــوده اســت.وی یادآورشــد:  دارای امنیــت پایــداری ب
ــرده  ــاد ک ــا فشــارها را زی ــه خصــوص ســعودی ه ب
انــد و بــا برخــی گروهــک هــای بــی آبــرو در منطقــه 
ــه  ــاد ب ــات زی شــرق تمــاس داشــتند، پــول و امکان
آنهــا دادنــد بــرای ایــن کــه ســروصدایی در ایــران بــه 

ــد.  وجــود بیاورن

خبر

مبارزات حضرت علی )ع( با استکبار                                                               
نوشــته هــای تاریخــی شــاهدانی هســتند که بخشــی 
از گذشــته را بــه مــا یــاد آور مــی شــوند آنچــه در تاریخ 
سراســر نورانــی اســام شــاهد آن هســتیم آنســت که 
امــام علــی )علیه الســام( در سرتاســر حیات پرشــور 
خــود لحظــه ای از نبــرد بــا اســتکبار، از پای نایســتاد و 
جاودانــه در تاریــخ اســام درخشــید و در اســتمرار راه 
پیامبــر اکــرم )صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم( و ایمان 
ــاک  ــن پ ــدا و دی ــول خ ــادات رس ــول و اعتق ــه اص ب
حضرتــش، ســر از پــا نشــناخت و جانفشــانی کــرد و 
ــه  ــی )علی ــن راه جــان داد، حضــرت عل ــه در ای النهای
الســام( چــه در عصــر و حیــات پیامبــر و چــه بعــد 
ــر  از آن، پرچــم جهــاد بزرگــی را کــه پیامبــر اســام ب
ضــد کفــر و اســتکبار و اشــرافیت غارت گــر قریــش، 
ــه دوش  ــود، خــود آن پرچــم را ب ــر دوش کشــیده ب ب
ــار، کار ســخت تر و دشــوارتر از  ــن ب ــا ای کشــید، منته
آن چــه کــه پنداشــته شــده بــود، بــرای او رقــم خــورد؛ 
چــرا کــه پیامبــر اکــرم بــا اســتکباری در نبــرد بــود کــه 
ــد،  ــاع می کردن ــود دف ــر از خ ــرک و کف ــاس ش در لب
ــا  ــلمان نم ــتین مس ــتکبار از آس ــار اس ــن ب ــی ای ول
ــام اســام و دیــن،  ــه ن ــود، کــه ب هــا بیــرون آمــده ب
جنگ هــای خونینــی بــه راه انداختنــد و آیــات قــرآن 
را بــه ســلیقه خــود توجیــه و تفســیر می کردنــد، کــه 
ــت اســام  ــرای تمامّی ــدی جــّدی ب ــن خــود تهدی ای
ــول  ــل رس ــای اصی ــدی)ص( و آموزش ه ــاب محم ن

خــدا بــه امــت خــود بــود.
بزرگ تریــن  الســام(  )علیــه  علــی  حضــرت 
ــر اکــرم تمــام  ــود کــه در رکاب پیامب ســردار اســام ب
گردن کشــان قریــش و کفــار دیــن اســام را بــه 
ــای مشــرکین  ــر بقای خــاک نشــانید و از طــرف دیگ
قریــش، در فتــح مکــه هــم از ســر درماندگــی مجبــور 
بــه اطاعــت از اســام شــدند و خــود را تســلیم کردنــد 
و مســلمان شــدند. امــا اینــان منتظــر فرصتــی 
ــن  ــه دی ــبت ب ــود را نس ــادی خ ــا بی اعتق ــد ت بودن
اســام آشــکار کننــد و ســعی می کردنــد به طــور 
ــد و شــکاف  ــن بزنن ــاف را دام ــش اخت ــه آت مخفیان
ــر  ــت پیامب ــن شــکاف بعــد از رحل ــد، و ای ایجــاد کنن
ــر  ــه منج ــاعده ک ــقیفه بنی س ــرای س ــرم در ماج اک
بــه خافــت ابوبکــر گردیــد، نمایــان شــد، ابوســفیان 
ــارت  ــود و حق ــگ ب ــر در جن ــا پیامب ــال ها ب ــود س خ
تســلیم شــدن در برابــر پیامبــر در فتــح مکــه را از یــاد 
ــزد  ــر ن ــی دیگ ــا جمع ــیمه ب ــذا سراس ــود، ل ــرده ب نب
ــد و ناخشــنودی خــود  ــاس آمدن ــر، عب عمــوی پیامب
را از ایــن قضیــه ابــراز کــرد و معترضانــه خطــاب بــه 
عبــاس بــن عبدالمطلــب کــرده و گفــت: »ما بــال هذا 
االمــر فــی االمــر فــی اقــّل حّی مــن قریــش وهللا لئن 
شــئت الماّنهــا خیــاً و رجاً.چــه شــده کــه امــر مهــم 
خافــت بــه پســت ترین تیــره قریــش )بنــی تمیــم 
ــه  ــان ب ــا این ــی ب ــر بخواه ــاد، به خــدا قســم اگ ( افت
نبــرد بایســتی، صحــرای عــرب را از ســواره و پیــاده پــر 
می کنــم«. بعــد بــا تاســف می گویــد: برخیزیــد تــا بــه 
نــزد علــی )علیــه الســام( برویــم و بــا او بــه خافــت 
بیعــت کنیــم... و شــتابان خــود را نــزد حضــرت 
رســاندند، امــا چــون حضــرت علــی )علیه الســام( او 
ــی می شــناخت و از ســوابق او و دشــمنی او  را به خوب
بــا اســام بیشــتر از هــر کــس دیگــر آگاه بــود و نیــک 
می دانســت کــه ابوســفیان در پــی احیــای عصبیــت 
جاهلیــت اســت، لــذا بــه او فرمــود: »هــذا مــاء آجــن 
ــده  ــا اکلها.ایــن خافــت، آب گندی و لقمــه یغــّص به
ناگوارایــی اســت و لقمــه ای اســت کــه در گلــوی 
خورنــده آن گرفتــه می شــود«.و یــا در برابــری غنائــم 
جنگــی بــا صراحــت تمــام می فرمایــد: میــان مهاجــر 
و انصــار و اصحــاب پیامبــر و مســلمین هیــچ فرقــی 
نیســت و همــه بایــد به صــورت مســاوی از بیــت المال 
ســهم خــود را بگیرنــد خلیفــه باشــد یــا عــرب بادیــه 
نشــین و بعــد در جایــی دیگــر خطــاب بــه طلحــه بــن 
عبیــدهللا و زبیــر بــن عــوام در زمــان حکومــت خــود 
می فرمایــد: »فــوهللا مــا انــا و اجیــری هــذا االّ بمنزلــه 
واحــده. به خــدا ســوگند مــن و ایــن کارگــرم در ایــن 
موضــوع )ســهم از بیــت المــال( هیــچ فرقــی نداریــم 
و بــه یــک منزلــت می باشــیم«.و هم چنیــن در زمــان 
ــام(  ــه الس ــی )علی ــام عل ــم ام ــان ه ــت عثم خاف
اعتــراض می کنــد و بــه خافــت بناحــق عثمــان کــه 
بــا دسیســه بازی و کینــه توزی هــای ســردمداران 
ــود خــط بطــان می کشــد  ــه ب اســتکبار شــکل گرفت
بــه طوری کــه وقتــی عبدالرحمــن بــن عــوف دســت 
عثمــان را به عنــوان خلیفــه گرفــت و بــا او بیعــت کــرد، 
بــه حضــرت علــی )علیــه الســام( گفــت: بــا عثمــان 
بیعــت کــن و گرنــه گردنــت را می زنــم و امــام علــی 

)علیــه الســام( آن کــرد کــه بایــد مــی کــرد.
تــا این کــه خافــت بــه حضــرت رســید، امــا در کنــار 
ایــن خافــت، غــده ســرطانی و منحــوس بنی امیــه، 
معاویــه بــن ابوســفیان کــه از بســتگان عثمــان بــود، 
ــده  ــه دوان ــام ریش ــی در ش ــای قبل ــان خلف و در زم
بــود، ســر بــرآورد، لــذا حضــرت بــا معاویــه کــه 
ــا او را  ــر شــد ت ــود، درگی اســتکبار مجســم قریــش ب
ــت  ــا مخالف ــاد ب ــه فس ــن جرثوم ــا ای ــد، ام ــار کن مه
ــامات و  ــق ش ــه در مناط ــکنی هایی ک ــردن و کارش ک
ــرد، ســنگ و خــار و خاشــاک  ــاد مســلمین می ک ب
جلــوی پــای حضــرت می انداخــت و در زمــان خافــت 
ــگ  ــبب جن ــود مس ــام( خ ــه الس ــی )علی ــام عل ام
ــه باعــث شــد، مســلمین  ــد، جنگــی ک ــن گردی صفی
ــن  ــر امیرالمومنی ــانی ب ــال نفس ــع امی ــراه و تاب گم
علــی )علیــه الســام( شمشــیر بکشــند و جــان 
خــود را به خاطــر اســتکباری چــون معاویــه از دســت 
ــه  ــر عایش ــر پیامب ــت از همس ــن حرک ــد، و ای بدهن
دختــر ابوبکــر هــم صــادر شــد و جنــگ جمــل بــه راه 
انداخــت کــه بــاز مســلمین به خاطــر همیــن اســتکبار 
جــان خــود را از دســت دادنــد و در واقــع علــی علیــه 
ــه  ــود ک ــتکبار ب ــا اس ــارزه ب ــل مب ــه کام ــام نمون الس
در تمــام عمــر برایــن موضــع ایســتاد و پــای فشــرد 
ــی اســت ــری اله ــه ام ــن راه ک  و جــان خــود را در ای

 فدا کرد.

یادداشت

شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی ، در آســتانۀ روز 
جهانــی قــدس بــا صــدور اطاعیــۀ دعــوت و فراخوانــی 
از عمــوم ملــت بــزرگ و مســلمان ایــران دعــوت کــرد 
ــم  ــود در مراس ــتردۀ خ ــور و گس ــر ش ــور پ ــا حض ــا ب ت
ــر  ــرگ ب ــر م ــار دیگ ــدس ب ــی ق ــی روز جهان راهپیمای

ــد .  ــاد زنن ــر اســرائیل را فری ــرگ ب ــکا و م امری
بــه گــزارش کیمیــای وطــن،  شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســامی روز جهانــی قــدس را  روز  نمایــش 
وحــدت و اتحــاد و انســجام »امــت بــزرگ رســول هللا« 
»صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم«  و روز بــزرگ »مــرگ 

ــم اشــغالگر قــدس » دانســت. رژی
ــه آمــده اســت: امــروز و پــس  ــن اطاعی  در ادامــۀ ای
ــطینی  ــرزمینهای فلس ــغالگری س ــه اش ــش ده از ش
ــاهد  ــان ش ــویی، جه ــا و از س ــت ه ــط صهیونیس توس
حمــات وحشــیانه، نامشــروع و غیــر انســانی جنگنــده 
ــب  ــم غاص ــت از رژی ــه نیاب ــعود ب ــم آل س ــای رژی ه
ــن  ــاه یم ــی پن ــوم و ب ــردم مظل ــه م صهیونیســتی علی
ــب و  ــم غاص ــروز رژی ــه  ام ــی ک ــی نیابت ــت، جنگ اس
ــن،  ــراق، یم ــوریه، ع ــت در س ــش صهیونیس ــودک ک ک
لیبــی و حتــب بحریــن، بــا قصــد  اختــاف و کشــاندن 

ــرزمین  ــلمان و س ــای مس ــت ه ــان مل ــه می ــگ ب جن
هــای اســامی  بــا هــدف بــه انحــراف کشــاندن افــکار 
ــۀ  ــن قبل ــلمانان از اولی ــژه مس ــه وی ــان ب ــی جه عموم
ــی  ــام یعن ــان اس ــألۀ جه ــن مس ــلمین و مهمتری مس

آرمــان آزادی قــدس شــریف و بــه حاشــیه رانــدن آن 
و نیــز تأمیــن امنیــت  رژیــم اشــغالگر قــدس، انجــام 

مــی شــود.
ــزرگ  ــت ب ــی » ام ــت اله ــف و عنای ــه لط ــال ب  امس

رســول هللا«، در پیــروی از آمــوزه هــای جــاودان امــام 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوت مق ــه دع ــک ب ــل ره و لبی راح
مــد ظلــه العالــی، در روز جمعــۀ ایــن هفتــه، )11 
ــه روز  ــارک( ک ــان المب ــا 25 رمض ــادف ب ــاه مص تیرم
ــار »  ــم در کن ــی قــدس  اســت؛ درخیزشــی عظی جهان
ــامی »  و در  ــداری اس ــت و بی ــزرگ مقاوم ــۀ ب جبه
ــی  ــاه وآوارگان ب ــی گن ــوم و ب ــردم مظل ــت از م حمای
پنــاه فلســطین مقــاوم، علیــه ظلــم و خشــونت و 
اشــغالگری رژیــم غاصــب صهیونیســتی فریــاد آزادی، 
ــد و  ــی ده ــر م ــت س ــت و مظلومی ــتقال، حقانی اس
دوشــادوش بــرادران دینــی خــود در نــوار غــزه و کرانــه 
باختــری رود اردن و  جــای  جــای  فلســطین قهرمان و 
دیگــر آزادگان جهــان، بــا ظلــم و کفــر دجــاالن ســفاک 

ــزد. ــی خی ــر م ــارزه ب ــه مب صهیونیســت ب
 وعــده روزه داران و مــردم اســتکبار ســتیز ایــران 
ــش از 850  ــاه در بی ــر م ــم تی ــه یازده ــامی، جمع اس
نقطــۀ کشــور از میعــادگاه هــای نمــاز جمعــۀ سراســر 
کشــور  و  در تهــران ، از مســیر هــای اعامــی بــه 
 ســمت میعــادگاه نمــاز جمعــه ، دانشــگاه تهــران 

 خواهد بود.

دعوت عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در آستانۀ روز قدس از ملت بزرگ ایران  اسالمی

روز جهانی قدس، روز بزرگ مرگ بر اسرائیل است

رئیس جمهــور گفــت: موضــوع فیش هــای حقوقــی 
ــن  ــی در ای ــه غفلت ــد ک ــان می ده ــران نش ــی مدی برخ

ــه اســت. ــه صــورت گرفت زمین
ــن  ــام حس ــن، حجت االس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
گرامیداشــت  همایــش  در  رئیس جمهــور  روحانــی 
ــوگواری  ــام س ــن تســلیت ای ــه ضم ــوه قضائی ــه ق هفت
علــی)ع( گفــت: حضــرت  امیرالمؤمنیــن  شــهادت 
عدالــت  اجــرای  بــرای  بــزرگ  اســوه  علــی)ع( 
ــت  ــرا، عدال ــیوه اج ــه در ش ــود ک ــی)ع( ب ــت، عل اس
یــک  برابــر  در  می گفــت  و  می کــرد  رعایــت  را 
زده  ضربــت  یــک  فقــط  آمــده  وارد  ضربتــی کــه 
ــه  ــر هم ــش در براب ــی)ع( و قضاوت های ــه عل ــود، ب ش

ــار  ــت افتخ ــر و عدال ــوق بش ــان حق ــان و مدعی  جهانی
می کنیم.

  رئیس جمهــور در ادامــه بــه فیش هــای حقوقــی 
موضــوع  همیــن  افــزود:  و  اشــاره کــرد  نجومــی 
ــد  ــان می ده ــران نش ــی مدی ــی برخ ــای حقوق فیش ه
ــر  ــه ه ــه، ب ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ــی در ای ــه غفلت ک
حــال مــا ســازمان بازرســی کل کشــور، دیــوان عدالــت 
و دیــوان محاســبات را داریــم کــه ورود می کننــد، 
حتــی دیــوان عدالــت اداری را نیــز داریــم، امــا در 
عیــن حــال سال هاســت توافقــی رخ داده و در برخــی 
ــه هــم  ــه شــده ک ــارف گرفت ــوارد حقوق هــای غیرمتع م
ــا ایــن معضــل برخــورد شــود و حتمــًا برخــورد  ــد ب بای

ــردم  ــوش م ــه اســتماع و گ ــم و نتیجــه آن را ب می کنی
خواهیــم رســاند و هــم بایــد حواس مــان جمــع باشــد 
ــتند و  ــالم هس ــا س ــران م ــه مدی ــت قاطب ــه  اکثری ک
ــه  ــورد خدش ــان م ــت آن ــار و خدم ــاش و ایث ــد ت نبای
قــرار گیــرد. اینجــا هــم نیــاز بــه کمــک هــر دو قــوه و 

ــم. ــوه  داری ــا هــر ســه ق ی
 روحانــی بــا تأکیــد بــر مبــارزه بــا مقولــه رانــت و فســاد 
ــاد و  ــم اقتص ــر می خواهی ــرد: اگ ــد ک ــه تأکی در جامع
ــی در  ــدرت مل ــه ق ــیم ک ــته باش ــالم داش ــتغال س اش
ــد،  ــود می آی ــه وج ــالم ب ــتغال س ــاد و اش ــار اقتص کن
ــدی  ــورت ج ــاد به ص ــت و فس ــا ران ــه ب ــد در جامع بای

ــم. ــارزه کنی مب

در  امــروز  قضــا  دســتگاه  رئیــس  آملی الریجانــی 
قــوه قضائیــه کــه در ســالن  همایــش سراســری 
ــوع  ــه موض ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــران برگ ــاس س اج
حقــوق بشــر و هجمه هــای بســیار ســنگین حقــوق 
بشــری بــه ایــران اظهــار داشــت: معتقــد هســتیم بدون 
ــری  ــم تصمیم گی ــی نمی توانی ــی اصل ــه مبان ــه ب مراجع

ــم. ــی می دانی ــوق را دین ــدا حق ــا مب ــم و م کنی
ــه  ــر ک ــوق بش ــاد حق ــوع ح ــه موض ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــوق در دنیاس ــن حق ــرای ای اج
حقــوق بشــر ابــزاری اســت در دســت دولت هــای 
بــه کشــورهایی  تــا  بین المللــی  مجامــع  و  بــزرگ 
ماننــد جمهــوری اســامی ایــران کــه رفتــار آنهــا را 

بیاورنــد. فشــار  نمی پســندند، 
رئیــس قــوه قضائیــه ادامــه داد: در خــود آمریــکا وضــع 
حقــوق بشــر چطــور اســت؟ در فلســطین و عربســتان 
ایــن حقــوق بشــر چطــور اســت و در همیــن عربســتان 

تاکنــون چنــد انتخابــات برگــزار شــده اســت؟
وی بــا بیــان اینکــه وضــع حقــوق بشــر و بمبــاران 

بحریــن اکنــون چطــور اســت، تصریــح کــرد: دروغ 
حقــوق بشــری آمریکایــی و اروپایــی همیــن موضوعات 
اســت و وقتــی آنهــا از حملــه بــه مــردم بحریــن و یمــن 
ــی  ــت جنگ ــوارد جنای ــن م ــام ای ــد تم ــت می کنن حمای

اســت.
آملی الریجانــی گفــت: از بیــن بــردن زیرســاخت ها، 
مــردم  بی رویــه  کشــتارهای  و  فرهنگــی  میــراث 

جنایــات جنگــی اســت کــه عربســتان انجــام می دهــد.
ــوق  ــوص حق ــل در خص ــازمان مل ــاد از س ــا انتق وی ب
ــیار  ــزارش بس ــی گ ــرایط وقت ــن ش ــت: در ای ــر گف بش
ســبکی از ســوی ســازمان ملــل در خصــوص عربســتان 
ارائــه می شــود، همــان گــزارش را هــم بــا ایجــاد فشــار 

ــر اســت؟ ــوق بش ــن حق ــا ای ــد و آی ــارج می کنن خ
وی اضافــه کــرد: ایــن مجــات کذایــی کــه فســاد 
جنســی را رواج می دهــد، بردگــی زنــان در زمیــن 
اســت کــه اســم آن را آزادی زنــان و حقــوق بشــر 

گذاشــتند.
کــه  مثالــی  یــک  بــه  اشــاره  بــا  آملی الریجانــی 
حادثــه ای در گذشــته رخ داد، گفــت: یــک شــخصی در 
جمهــوری اســامی از فــردی بازجویــی می کــرد کــه در 
ــا  جریــان ایــن بازجویــی آن طــرف از دنیــا رفــت کــه ب
ایــن موضــوع دســتگاه قضایــی بــه شــدت برخــورد کــرد 
امــا ایــن موضــوع یــک پرونــده ضدحقــوق بشــری علیه 
ــوی  ــکا جل ــه در خــود آمری ــران شــد. در شــرایطی ک ای
رســانه ها و مــردم فــردی را روی زمیــن می خواباننــد و 

گــردن آن را می شــکنند.
ــده  ــه ش ــه ارائ ــاری ک ــاس آم ــر اس ــرد: ب ــد ک وی تاکی
اســت در هــر روز یــک ســیاه پوســت در آمریــکا کشــته 

می شــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــه در ادام ــوه قضایی ــس ق ریی
برخــی اپوزیســیون شــده و امیدهــای مــردم را نــا امیــد 
مــی کننــد، گفــت: البتــه کاســتی هــا وجــود دارد ولــی 

برخــی امیــد مــردم را نــا امیــد مــی کننــد.
ــی  ــوه ارزیاب ــرد: نح ــح ک ــا تصری ــتگاه قض ــس دس ریی
ــرادی  ــت. اف ــم اس ــیار مه ــود بس ــای موج ــتی ه کاس
ــدند  ــیون ش ــد و اپوزیس ــاز کردن ــاد ب ــان انتق ــه لس ک
ــاب از  ــن انق ــانی در ای ــد. کس ــئول بودن روزگاری مس
مواهــب انقــاب بــه انــدازه کافــی بهــره منــد بودنــد امــا 
اکنــون پیشــرفت هــا و محســنات انقــاب را زیــر ســوال 
می برنــد. برخــی از ایــن افــراد خودشــان اشــرافی 
ــان،  ــه خودش ــت ب ــی اس ــد و کاف ــری را راه انداختن گ
ــا  ــد ت ــگاه کنن ــازاده هاشــان و ســرمایه گذارانشــان ن آق

ــت؟ ــکل از کجاس ــد مش بدانن

رییس قوه قضاییه:

حقوق بشر آمریکایی و اروپایی یک دروغ بزرگ است

 عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــبب  ــه س ــی ک ــن موضوع ــت: مهم تری ــامی گف ــورای اس ش
ــه  ــکوه هرچ ــا ش ــدس ب ــی ق ــی روز جهان ــود راهپیمای می ش
بیشــتری برگــزار شــود، نشــان دادن ایــن واقعیــت اســت کــه 
آزادی قــدس کمــاکان اولویــت نخســت جهــان اســام اســت.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، اردشــیر نوریــان روز ســه شــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگاران افزود:حضــور بــا شــکوه و تاریــخ 
ــی  ــوم و خطرناک ــه ش ــد نقش ــی توان ــردم روزه دار م ــاز م س
ــام  ــان اس ــن جه ــم ریخت ــر ه ــردی ب ــداف راهب ــا اه ــه ب ک
از طریــق جنگ هــای مذهبــی و قومــی و تامیــن امنیــت 
ــی  ــتعمارگران غرب ــور اس ــداوم حض ــتی و ت ــم صهیونیس رژی
ــت  ــور مقاوم ــف مح ــق تضعی ــامی از طری ــورهای اس در کش

ــد. ــی کن ــت را خنث ــه اس منطق
 وی، بــا دعــوت از مردم مســلمان و روزه دار اســتان چهارمحال 
و بختیــاری بــرای حضــور هرچــه بــه شــکوه تــر در راهپیمایــی 
ــت  ــاه ضیاف ــر م ــه آخ ــزود: در جمع ــدس ، اف ــی ق روز جهان
ــران  ــور ای ــت غی ــژه مل ــلمان به وی ــای مس ــه ملت ه هللا هم
ــخ ســاز  ــی و تاری ــن، انقاب ــردم موم ــژه م ــه وی اســامی و ب
بــام بلنــد ایــران یــک بــار دیگــر در صحنــه حاضــر می شــوند 
و نشــان خواهنــد داد همچنــان کــه امــام راحــل عظیم الشــان 
)ره ( و امــام خامنــه ای بــر آن بــاور دارند، مســأله فلســطین و 
نابــودی رژیــم صهیونیســتی و آزادی قــدس شــریف کمــاکان 
ــوری  ــژه جمه ــلمان به وی ــای مس ــه ملت ه ــتور کار هم در دس
اســامی ایــران قــرار دارد. نماینــده شــهر کــرد ادامــه داد: ایــن 
روزهــا کــه بــا دسیســه هــای مثلــت غربــی- عبــری- عربــی 
قصــد دارندآرمــان فلســطین را از اولویــت اول جهــان اســام 
خــارج کننــد، حضــور مــردم مســلمان و روزه دار ایران اســامی 
و ســایر ملــت هــای آزادیخــواه عالــم موجــب تقویــت مواضــع 
محــور مقاومــت منطقــه و توجــه و تمرکــز ملــت هــا بــر آرمــان 

فلســطین خواهــد شــد.

نماینده مردم شهر کرد، بن وسامان:
 مساله قدس کماکان اولویت نخست جهان

 اسالم است

ــات  ــح اقدام ــک شــولتز، ســخنگوی کاخ ســفید در توضی اری
ــر  دولــت اوبامــا در ســالهای اخیــر گفــت: شــش قــدرت برت
جهانــی کــه در اغلــب موضوعــات بــا هــم اتفــاق نظــر ندارنــد، 
دور هــم جمــع شــدند تــا شــدیدترین تحریم هــا را ضــد 
ــز  ــای می ــا پ ــد ایرانی ه ــث ش ــه باع ــد ک ــال کنن ــران اعم ای
ــردن  ــرای مســدود ک ــی ب ــت راه حل ــد و در نهای ــره بیاین مذاک

ــد. ــه ســمت ســاح هســته ای بدســت آی ــران ب مســیر ای
در ادامــه خبرنــگاری دربــاره حــزب هللا پرســید و گفــت: رهبــر 
ــزب  ــر کل ح ــرهللا دبی ــن نص ــید حس ــان )س ــزب هللا لبن ح
ــه و  ــران بودج ــا از ای ــه آنه ــرد ک ــام ک ــه اع ــن هفت هللا( در ای
ــه  ــد ک ــا شــما تعجــب نکردی ــد. آی ــت کردن تســلیحات دریاف
ــد؟ ــان می کن ــزی اذع ــن چی ــه چنی ــه صراحــت ب چــرا وی ب

ســخنگوی کاخ ســفید در پاســخ بــه ایــن پرســش گفــت: مــن 
ــا از همــه  ــا م ــی شــوم ام ــم وارد موضوعــات اطاعات نمی توان
کســانی کــه حــزب هللا را تأمیــن مالــی می کننــد خواســته ایم 
کــه چنیــن کاری را متوقــف کننــد. مــا مــی دانیــم کــه ایــران 
ــران  ــه ای ــم ک ــی دانی ــا م ــد و م ــت می کن ــم حمای از تروریس
ــه  ــت اســت ک ــن عل ــه همی ــد، ب ــت می کن از حــزب هللا حمای
ــرای انجــام دادن  ــم را ب ــن و شــدیدترین تحری ــا جدی تری م
ــت دارد  ــیار اهمی ــم. بس ــال کردی ــران اعم ــن کار، روی ای ای
ــن  ــی ای ــاد توانای ــان را در ایج ــا( رفتارش ــا )ایرانی ه ــه آنه ک
نگرانی هــای  دربــاره  اخیــرًا گفتگویــی  کار، درک کنند.مــا 
ایــران بــرای دسترســی بــه بازارهــای بیــن المللــی داشــتیم، 
ــگاه می کننــد. اگــر ایــران  ــه رفتــار ایــران ن بازیگــران مالــی ب
ــان  ــد و همچن ــم بکن ــن تروریس ــه تأمی ــدام ب ــان اق همچن
منابــع را در اختیــار حــزب هللا قــرار دهــد ایــن مســئله تأثیــر 
ــد  ــی نمی خواهن ــن بازیگــران مال خــود را خواهــد داشــت. ای
ــن کاری  ــه چنی ــند ک ــته باش ــتد داش ــوری داد و س ــا کش ب

ــوان ــگاران ج ــگاه خبرن ــد. /باش می کن

کاخ سفید:
ایران برای دسترسی به بازارهای بین المللی، 

حمایت از حزب هللا را کنار بگذارد
تــاج الدیــن گفــت: بــا 
هیاهــوی رســانه ای شــاید 
ــر حقــوق رســمی  بتــوان ب
مدیــران تاثیــر گذاشــت 
امــا مــا فراتــر ازایــن نیــاز 
داریــم نظــام اداری رانتــی 
، ممکــن  اصــاح شــود 
غیــر  حقــوق  اســت 

ــمی  ــوق رس ــران از حق ــی از مدی ــمی خیل رس
شــان بســیار باالتــر باشــد و ابــدا هــم رســانه 
ای نشــودناهید تــاج الدیــن در گفــت و گــو بــا 
ــن  ــون مهمتری ــوز، پیرام ــگار صاحــب نی خبرن
موضوعــات اجتماعــی اظهــار کــرد: قطعــا 
یکــی از مهمتریــن معضــات اجتماعــی بحــث 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــوان تحصی ــکاری ج بی
وی بــا اشــاره بــه ابــراز شــرمندگی رهبــر 
معظــم انقــاب در جمــع نماینــدگان مجلــس 
دهــم نســبت بــه بیــکاری جوانــان، گفــت: در 
ــه  راســتای دغدغــه مقــام معظــم رهبــری ، ب
نظــرم حــل معضــل بیــکاری فراتــر از راهــکار 
نیازمنــد یکســری راهبــرد هــای عمــده  اســت.
ــای  ــیب ه ــه آس ــخ اینک ــن در پاس ــاج الدی ت
ــی از  ــی برخ ــای نجوم ــوق ه ــی حق اجتماع
ــرد: در  ــح ک ــه  تصری ــاص در جامع ــراد خ اف
مــورد حقــوق هــای نجومــی بــه نظرم مشــکل 
اساســی  از ســاختار  بوروکراســی  و نظــام  
دیوانســاالری اســت و این مشــکل ، ریشــه در 

ــران دارد ، ــاالری در ای ــوان س ــخ دی تاری
 وی تاکیــد کــرد:  آنچــه در فیــش هــای 
حقوقــی مــی آیــد حقــوق رســمی برخــی 

ــر  ــوق غی ــران اســت و حق مدی
هایــی  رانــت  آنهــا   رســمی 
ــا از آن  ــا  آنه ــه بعض ــت  ک س
بــا   ، شــوند  مــی  برخــوردار 
شــاید  ای  رســانه  هیاهــوی 
رســمی  حقــوق  بــر  بتــوان 
گذاشــت  تاثیــر  مدیــران 
امــا مــا فراتــر ازایــن نیــاز 
ــود ،  ــاح ش ــی اص ــام اداری رانت ــم  نظ داری
ــی  ــمی خیل ــر رس ــوق غی ــت حق ــن اس ممک
از مدیــران از حقــوق رســمی شــان بســیار 
ــود  ــانه ای نش ــم رس ــدا ه ــد و اب ــر باش باالت
ــام  ــاح نظ ــد  اص ــا نیازمن ــان م ــن زم ، در ای
 اداری و بوروکراســی  و نظــام مالیاتــی کشــور 

هستیم. .
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس دهــم در 
ــی   ــای اجتماع ــبکه ه ــوع ش ــه موض ــه ب ادام
اشــاره  و افــزود: معضــات اجتماعــی بســیار 
ــای  ــبکه ه ــه در ش ــت ک ــر از آنس ــده ت پیچی
اجتماعــی آن را خاصــه کنیــم و بــه شــاخص 
هــای همبســتگی اجتماعــی و اساســا تعریــف 
ــردد  ــر میگ ــتر ب ــبختی بیش ــه از خوش جامع
ــای  ــبکه ه ــی، ش ــای اجتماع ــبکه ه ــا  ش ت
ــردن خــود آگاهــی  ــاال ب ــن ب اجتماعــی در عی
افــراد آســیب هایــی داشــته انــد ، مــا نیــاز بــه 
بــاال بــردن ســواد اطاعاتــی جامعــه هســتیم 
یعنــی جامعــه بایــد یــاد بگیــرد در ایــن هجوم 
اطاعــات ، چطــور بتوانــد آگاهــی هــای خــود 
را مدیریــت کنــد و دچــار ازدیــاد داده هــا  و از 

خــود بیگانگــی نشــود .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مطرح کرد:
ریشه مشکل حقوق های نجومی، از ساختار بوروکراسی است

روحانی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضائیه:
درباره فیش های حقوقی »غفلت« شده است

حتما بخوانید!
ریشه مشکل حقوق های نجومی، از  چهار شنبه 9 تیر ماه  21395

ـــمـــاره 190 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



 صرفه جویی بیست میلیارد ریالی 
در واحد ریخته گری فوالد مبارکه

ــازی و  ــد فوالدس ــرات واح ــان تعمی ــاش کارکن ــا ت ب
ریخته گــری مجتمــع فــوالد ســبا، اجــرای پــروژه 
تغییــر فرآینــد کنتــرل ســرو ولوهــای پینــچ رول هــای 
کشــانده واحــد ریخته گــری مجتمــع فــوالد ســبا 
ــری از  ــر جلوگی ــاوه ب ــد و ع ــام ش ــت انج ــا موفقی ب
خرابی هــا و توقفــات تولیــد در واحــد، خســارات 
و  رســید  حداقــل  بــه  تجهیــزات  بــه  واردشــده 
ــرای مجتمــع  ــی ب ــارد ریال ــی بیســت میلی صرفه جوی
ــلیمانی  ــد س ــت. احم ــراه داش ــه هم ــبا ب ــوالد س ف
رئیــس تعمیــرات پیشــگیری واحــد فوالدســازی 
ــن  ــام ای ــا اع ــبا ب ــوالد س ــع ف ــری مجتم و ریخته گ
ــی  ــیرهای هیدرولیک ــی ش ــه اصل ــزود: وظیف ــر اف خب
ــار  ــون در اختی ــا هم اکن ــوژی ســاخت آن ه ــه تکنول ک
ــکا و یــک کشــور اروپایــی می باشــد و از  کشــور آمری
ــد،  ــز بشــمار می آی ــد نی قطعــات حســاس خــط تولی
ــه میــزان  تنظیــم فشــار پینــچ رول هــا در هرلحظــه ب
ــن  ــرای ای ــل اج ــه دالی ــاره ب ــا اش ــت. وی ب الزم اس
پــروژه گفــت: عــدم تأمیــن ایــن وســیله و مشــکات 
موجــود در جهــت تعمیــر و کالیبراســیون آن هــا، 
موجــودی ایــن تجهیــز را بــه صفــر رســانیده بــود و بــه 
دلیــل عیــوب ظاهرشــده در سیســتم کنتــرل داخلــی 
ــک  ــه رولی ــد ب ــار بیش ازح ــا، فش ــرو ولوه ــن س ای
هــا واردشــده و موجــب شکســته شــدن رولیــک هــا 
ــه همیــن  ــد، ب ــار می گردی ــًا هــر دو هفتــه یک ب تقریب
ــا  ــک ه ــن رولی ــض ای ــار تعوی ــر ب ــه ازای ه ــت ب عل
ــال  ــون ری ــی میلی ــش از چهارصدوس ــت بی ــه قیم ک
ــه مــدت حــدود شــش  ــد ب ــد توقــف خــط تولی دارن
ــرای  ســاعت را شــاهد بودیــم، ضمــن اینکــه زمــان ب
ــی  ــات داخل ــا و قطع ــرو والوه ــر س ــن و تعمی تأمی
ــدت  ــیار طوالنی م ــارج بس ــد خ ــق خری ــا از طری آن ه
بــود و توقفــات ناشــی از عملکــرد معیــوب ســرو 
ــن  ــه همی ــد، ب ــد می گردی ــت تولی ــث اف ــا باع ولوه
ــد  ــد. مجی ــروژه ضــروری گردی ــن پ ــل اجــرای ای دلی
واحــد  اتوماســیون  و  بــرق  عســگری کارشــناس 
فوالدســازی و ریخته گــری مجتمــع فــوالد ســبا نیــز 
در خصــوص اجــرای ایــن پــروژه گفــت: ایــن پــروژه 
ــی  ــی مــدرن کــه ترکیب ــوپ کنترل ــا برنامه نویســی ل ب
از PID کنترلــر و Adaptive filter )فیلترهــای وفقــی 
کــه شــاخه ای از هــوش مصنوعــی می باشــد( جهــت 
ــو و انجــام  ــرد وال ــت عملک ــردن ســرعت و دق ــاال ب ب
بخــش عمــده ای از کنتــرل ســرو ولــو در plc و 
ــکات  ــد و مش ــام گردی ــخت افزاری انج ــرات س تغیی
موجــود در ایــن واحــد را مرتفــع نمــود. وی اهمیــت 
ــادی  ــش زی ــی بخ ــز را در جایگزین ــن تجهی ــر ای دیگ
ــن  ــا فانکش ــا ب ــرو ولوه ــخت افزاری س ــد س از فرآین
و برنامــه نرم افــزاری در داخــل plc عنــوان نمــود 
و افــزود: امــکان جایگزینــی ایــن لــوپ کنترلــی 
 Q60FTAFGNEB2N - WOOG ولــو  ســرو  در 
ــزاری داده شــده  ــرات نرم اف ــه تغیی ــا توجــه ب D691 ب

می باشــد.

 زولبیا و بامیه 
در اصفهان 9 هزار تومان شد

ــا اشــاره  ــان ب ــه گــز و شــیرینی اصفه رئیــس اتحادی
بــه اینکــه افزایــش نــرخ زولبیــا و بامیــه مــورد تأییــد 
ــن  ــاس ای ــر اس ــت: ب ــت، گف ــرار نگرف ــتانداری ق اس
تصمیــم، قیمــت مصــوب زولبیــا و بامیــه در اصفهــان 
9 هــزار تومــان اعــام شــد. حســن شــریفی بــا اشــاره 
همچنیــن  و  اتحادیــه  رایزنی هــای گســترده  بــه 
ــن  ــرای تعیی ــان ب ــز اســتان اصفه ــاف مرک ــاق اصن ات
نــرخ عادالنــه زولبیــا و بامیــه در اصفهــان، اظهــار 
ــواد  ــت م ــش قیم ــود افزای ــفانه باوج ــت: متأس داش
ــاالنه،  ــورم س ــرخ ت ــن ن ــتمزد و همچنی ــه و دس اولی
نــرخ پیشــنهادی اعضــای کمیســیون فنــی ایــن 
ــور در  ــراوان و حض ــات ف ــس از زحم ــه پ ــه ک اتحادی
اصنــاف،  اتــاق  ازجملــه  کمیســیون های مختلــف 
ســازمان صنعــت معــدن تجــارت و ســازمان تعزیــرات 
حکومتــی موردبررســی قــرار گرفــت بر مبنــای تصمیم 
جلســه اســتانداری اصفهــان مبنــی بــر عــدم افزایــش 
نــرخ زولبیــا و بامیــه مــورد تأییــد قــرار نگرفــت. وی 
افــزود: بــر ایــن اســاس مقــرر شــد از تاریــخ 6 
ــه  ــرخ ســال گذشــته ب ــه ن ــه ب ــا و بامی ــاه زولبی تیرم

ــد. ــروش برس ف

 صدور 114 مجوز مشاغل خانگی
 در اصفهان

معــاون امــور مراکــز اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
اســتان اصفهــان، از صــدور 114 مجــوز مشــاغل خانگی 
ــل از  ــه نق ــع و ب ــزارش ربی ــه گ ــر داد. ب در اســتان خب
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــی اداره کل آم ــط عموم رواب
ــرد: طــی  ــار ک ــان اظه ــاس مهدی ــان، عب اســتان اصفه
ســه ماهه نخســت ســال جــاری 114 مجــوز مشــاغل 
ــت. وی  ــده اس ــان صادرش ــتان اصفه ــی در اس خانگ
بــا اشــاره بــه وضعیــت مشــاغل خانگــی اظهــار کــرد: 
ــوزش  ــازمان آم ــی س ــالت آموزش ــه رس ــه ب ــا توج ب
ــدن  ــو ش ــن همس ــور و همچنی ــه ای کش ــی و حرف فن
اهــداف و برنامــه دســتگاه های اجرایــی، اســتفاده 
از ظرفیت هــای مشــاغل خانگــی و کســب وکارهای 
خــرد یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای تحقــق اشــتغال 
اســت. کســب وکارهای خانگــی ازنظــر ایجــاد شــغل و 
نــوآوری در تولیــد و عرضــه کاال و خدمات و ســنخیت با 
تجــارت الکترونیــک ســبب تنــوع و دگرگونــی بســیاری 
در بازارهــای مختلــف شــده اســت. معــاون امــور مراکز 
ــان  ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن اداره کل آم
ــا  ــط ب ــه آموزش هــای مرتب ــه ارائ ــرد: درزمین ــه ک اضاف
مشــاغل خانگــی، اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
اســتان اصفهــان توانســته اســت تعــداد دو هــزار و 805 
نفــر بــه میــزان 259 هــزار و 878 نفــر- ســاعت را در 
ــد  ــه ای بهره من ــی و حرف ــای فن ــال 95 از آموزش ه س
ســازد کــه از ایــن تعــداد 669 هــزار و 95 نفــر مــرد و دو 

ــد. ــر زن بوده ان ــزار و 136 نف ه

اخبار کوتاه

 شــاید به جرئــت بتــوان گفــت همــه مــا 
سرویس  اقتصاد
دامون رشیدزاده

ایرانی هــا در خانــه هایمــان لوازم خانگــی ای 
را داریــم کــه متناســب بــا نیازهایمــان نیســت. یعنــی 
مــا  اســت کــه  پیشــرفته  چنــان  وســیله  آن  یــا 
ــم  ــره ببری ــش به ــد فناوری های ــم از 10 درص نمی توانی
یــا چنــان مســتهلک و بی اســتفاده اســت کــه چیــزی 
جــز ضــرر بــرای مــا بــه ارمغــان نمــی آورد. اصلی تریــن 
دلیــل ایــن فرهنــگ غلــط را بایــد در خریــد کــردن مــا 
ــه  جســتجو کــرد جایــی کــه مــا چشم بســته دســت ب
انتخاب هایــی می زنیــم کــه برایمــان گــران تمــام 
می شــود. مــا در هنــگام خریــد لوازم خانگــی یــک 
ــاز واقعــی  فاکتــور مهــم را در نظــر نمی گیریــم و آن نی

ما و سطح انتظاراتمان از آن وسیله است.
کوچــک  آپارتمــان  یــک  بــرای  به عنوان مثــال 
ــزرگ کاری اشــتباه اســت.  ــون ب ــک تلویزی انتخــاب ی
ابعــاد تلویزیــون بایــد متناســب بــا فضــا باشــد و 
تلویزیون هــای بــزرگ در فواصــل دورتــر تصویــر بهتــری 
دارنــد تــا فاصلــه نزدیــک. بــه همیــن ســادگی نه تنهــا 
کارایــی ایــن وســیله پاییــن می آیــد بلکــه هزینه هــای 

گاه ســنگینی را بــر دوش خریــدار وارد می کنــد.
  آپشن های فریبنده

وقتــی تصمیــم بــه خریــد یــک وســیله لوکــس 
بخــش  کــه  نکنیــد  شــک  داریــد  و گران قیمــت 
قابل توجهــی از هزینــه خریــد کاال را بــرای گزینه هایــی 
ــاز  ــه اســتفاده از آن نی ــر ب پرداخــت می کنیــد کــه کمت

ــت و  ــه شس ــال 36 برنام ــد. به عنوان مث ــدا می کنی پی
ــد.  ــرور کنی ــت را م ــویی گران قیم ــک لباسش ــوی ی ش
ــاس  ــوی لب ــرای شست وش ــا ب ــن برنامه ه ــی از ای یک
پشــمی اســت. شــما چنــد بــار در ســال لبــاس پشــمی 
ــا  ــک ی ــتن ی ــرای شس ــا ب ــواًل آی ــویید؟! و اص می ش
دوتکــه لبــاس پشــمی لباسشــویی روشــن می کنیــد؟ 
ایــن آپشــن هــا در نــگاه اول بســیار فریبنــده بــه 
ــک  ــتری در ی ــوند مش ــث می ش ــند و باع ــر می رس نظ

ــد  ــت خری ــادی باب ــول زی ــه پ ــی و عجوالن ــم آن تصمی
ــتفاده از  ــا اس ــرور و ب ــا به م ــردازد ام ــیله بپ ــک وس ی
ــن آپشــن  آن کاال متوجــه می شــود کــه بســیاری از ای
ــرد.  ــرار نمی گی ــتفاده ق ــز مورداس ــا هرگ ــدرت ی ــا بن ه
بنابرایــن بهتــر اســت موقــع خریــد یــک وســیله 
ــان را در  ــای منطقی ت ــز نیازه ــر چی ــل از ه ــی قب خانگ
نظــر بگیریــد و فریــب تجمــات و آپشــن هــای لوکــس 

و کم کاربــرد را نخوریــد.

  بهترین مشاوران
بــه شــعارهای تبلیغاتــی اهمیــت ندهیــد. اغــراق یکــی 
ــا از  ــی اســت. آن ه از شــگردهای شــرکت های تبلیغات
ــه  ــن وج ــه بهتری ــا ب ــد ت ــول می گیرن ــان کاال پ صاحب
ــب  ــع و ترغی ــک کاال قان ــد ی ــه خری ــمارا ب ــن ش ممک
کننــد امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه تمــام حقیقــت 

ــت.  ــده اس ــان گذاشته ش ــما در می ــا ش ب
 پرس و جو کنید

ــاره آن  ــوید درب ــات ش ــه تبلیغ ــه فریفت ــل از این ک قب
کاال و معایبــش پرس وجــو کنیــد یــا در اینترنــت 
جســت وجو کنیــد. یادتــان باشــد رقبــای آن کاال در 
ســایر برندهــا را نیــز بــا دقــت بررســی کنیــد تــا بتوانیــد 
تصمیــم بهتــری بگیریــد. بهتریــن راهنمــای شــما 
ــتند  ــندگان هس ــه فروش ــیله ن ــک وس ــد ی ــرای خری ب
ــداران ــود خری ــان خ ــن راهنمای ــات. بهتری ــه تبلیغ  و ن

 هستند. 
نظــر ســایر خریــداران یــک کاالی مشــخص را بپرســید. 
آن هــا ممکــن اســت در بیــن اعضــای فامیلتــان باشــند 
ــان. ممکــن اســت در تاپیــک  ــا همســایه و همکارانت ی
ــو در فضــای مجــازی  ــا و گروه هــای گــپ و گفت وگ ه
نیــز بتوانیــد آن هــا را پیداکــرده و از آن هــا دربــاره 
معایــب برنــد موردنظرتــان نظرخواهــی کنیــد. بــا 
ــا صــرف  ــد ب همیــن راهکارهــای ســاده شــما می توانی
کمتریــن هزینــه بهتریــن و کاراتریــن لوازم خانگــی 

ــد. ــه کنی ممکــن را تهی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از بازار لوازم خانگی

گران نخرید، درست بخرید

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان از کاهــش 75 
ــل  ــه دلی ــان ب ــتان اصفه ــج در اس ــت برن ــطح کش ــدی س درص
اســتمرار خشکســالی ها و تبلیغــات منــع کشــت ایــن محصــول 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــد صادق ــعود میرمحم ــر داد. مس ــر خب آب ب
ــوان  ــه عن ــع آب ب ــی مناب ــادل بخش ــا و تع ــرح احی ــت ط اهمی

اولیــن و باالتریــن فعالیــت وزارت نیرو و شــرکت 
آب منطقــه ای از انســداد 740 حلقــه چــاه غیــر 
مجــاز در اســتان اصفهــان در ســال گذشــته خبــر 
داد. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
همچنیــن بــه تعامــل بیشــتر شــرکت آب منطقــه 
ای و جهادکشــاورزی اســتان پرداخــت و افــزود: 
ســازمان جهــاد کشــاورزی بــرای جایگزینــی 

ــک  ــش رو، ی ــکات پی ــم مش ــرف آب به رغ ــت های پرمص کش
برنامــه ســه ســاله دارد. میرمحمــد صادقــی، خاطرنشــان کــرد: 
بــا توجــه بــه آمــار موجــود، ســطح زیرکشــت برنــج در اســتان 
درحــال حاضــر بــه دلیــل استمرارخشکســالی ها و تبلیغــات منــع 
کشــت، از 18 هــزار هکتــار تنهــا بــه حــدود 4500 هکتــار رســیده 
ــطحی و  ــع آب س ــرداری از مناب ــت و بهره ب ــر حفاظ ــت. مدی اس

ــا و  ــان و مجــری طــرح احی ــه ای اصفه ــی آب منطق ــر زمین زی
تعــادل بخشــی، نیــز بــا تأکیــد بــر عناویــن روزهــای هفتــه صرفه 
جویــی، بــه منظــور اطــاع رســانی پیشــرفت و بررســی مســائل 
مربــوط بــه طــرح احیــا و تعــادل بخشــی منابــع آب اســتان بــا 
اولویــت آب هــای زیرزمینــی، گفــت: در اثــر اجــرای طــرح احیــا 
و تعــادل بخشــی شــاهد بوده ایــم میــزان افــت 
ســطح آب در دشــت باد-خالــد آب واقــع در 
ــود  ــه طــور چشــمگیری بهب اردســتان اصفهــان ب
یافتــه اســت، بــه طــوری کــه میــزان افت ســاالنه 
ــا  ــت. غامرض ــده اس ــف ش ــت متوق ــن دش ای
نعمتــی بــا اشــاره بــه اقلیــم خشــک اســتان بــه 
عنــوان یــک واقعیــت و نیــز وضعیــت نامســاعد 
وبحرانــی منابــع آب زیرزمینــی اســتان، گفــت: پیامدهــای ســوء 
خشکســالی هــا و برداشــت زیــاد از حــد توســط چاه هــای 
ــی  ــای مخرب ــه پدیده ه ــر ب ــر منج ــای اخی ــه ه ــوری درده موت
ماننــد فرونشســت زمیــن در برخــی دشــت های اســتان از جملــه 
مهیــار شــهرضا و دامنــه داران و نیــز شــور شــدن آب زیرزمینــی 
مصرفــی در دشــت هایی ماننــد کاشــان و اردســتان شــده اســت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:
کاهش 75 درصدی سطح کشت برنج در استان اصفهان

انــرژی گفــت:  مدیــر عامــل ســازمان بهــره وری 
ــم مصــرف شــایعه ای  ــودن المپ هــای ک ســرطان زا ب
ــی  ــازار داخل ــا از ب ــن المپ ه ــهم ای ــش س ــرای کاه ب
اســت. سیدحســین ســجادی در نشســت خبــری 
ــت  ــان کــرد: مدیری ــت مصــرف اشــاره و بی ــه مدیری ب

ــن و  ــام قوانی ــه ن ــع ب ــار ضل مصــرف چه
ــی  ــای مال ــا، حمایت ه ــررات، تعرفه ه مق
و آمــوزش و آگاه ســازی دارد کــه بــدون 
ــکان  ــرف ام ــت مص ــا مدیری ــی از آنه یک
پذیــر نیســت. وی درادامــه بــه قوانیــن و 
مقــررات اشــاره و عنوان کرد: خوشــبختانه 
درایــن زمینــه و دربحــث اســتانداردها 

جــزو رنکینگ هــای بــاال در دنیــا هســتیم. بــدون 
ــار  ــزات و 38 معی ــرای تجهی ــتاندارد ب ــه 32 اس اینک
ــاری  ــرق اجب ــر درحــوزه ب ــرژی ب ــرای فرآیندهــای ان ب
ــوارد  ــن م ــا وجودای ــفانه ب ــی متاس ــت ول ــده اس ش
ــجادی  ــتیم. س ــب هس ــه عق ــه عملکردونتیج در زمین
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــاره و اف ــا اش ــه حمایته ــه ب در ادام

ــرای  ــوقهایی ب ــرف مش ــاح مص ــون اص ــاده 14 قان م
ــره ور  ــای به ــزات و فرآینده ــه از تجهی ــترکینی ک مش
ــال  ــور مث ــه ط ــم. ب ــر گرفته ای ــد درنظ ــتفاده کنن اس
ــدازه  ــه ان ــی ب ــه ســود تســهیات و بحــث حمایت یاران
بضاعــت ایــن ســازمان پرداخــت شــده کــه در پــروژه 
دیــده  یخچالهــا  راندمــان  افزایــش 
ــره  ــازمان به ــل س ــر عام ــود. مدی می ش
وری تصریــح کــرد: در ســال گذشــته 
ــان  ــارد توم ــزان 20 میلی ــه می ــاری ب اعتب
ســود  یارانــه  طرح هــای  درخصــوص 
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــه ش ــهیات هزین تس
بــه ارســال 9 طــرح بــه شــورای اقتصــاد 
در زمینــه کاهــش مصــرف انــرژی گفــت: بــر اســاس 
ــه  ــی ک ــد طرح های ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان م
باعــث کاهــش مصــرف انــرژی و بــرق شــود ازمحــل 
ــت  ــان آن پرداخ ــه صاحب ــا ب ــش هزینه ه ــزان کاه می
ــب  ــه اش تصوی ــن نام ــرح آیی ــن ط ــه ای ــود ک می ش
ــتیم.  ــاد هس ــورای اقتص ــب ش ــر تصوی ــده و منتظ ش

اعضــای هیئت مدیــره ســابق ســایپا خبــر روزنامــه ایــران مبنــی بــر پرداخــت پــاداش 
ــای  ــد. اعض ــب کردن ــال های 87 و 88 را تکذی ــا در س ــن اعض ــه ای ــی ب 600 میلیون
هیئت مدیــره ســابق ســایپا در واکنــش بــه خبــر روزنامــه ایــران دربــاره پــاداش 600 
میلیونــی اعضــای هیئت مدیــره ســابق ســایپا در نامــه ای خطــاب بــه مدیرمســئول 
ایــن روزنامــه بــا شفاف ســازی نســبت بــه حقــوق و پــاداش پرداختــی بــه 
اعضــای هیئت مدیــره، اعــام کردنــد: »پرداخــت پــاداش 600 میلیونــی بــه اعضــای 
ــن  ــن ای ــب می شــود«. مت ــًا تکذی ــره ســایپا در ســال های 87 و 88 قوی هیئت مدی
نامــه بدیــن شــرح اســت: »مدیرمســئول محتــرم روزنامــه ایــران بــا ســام؛ پیــرو 
درج مطلــب پــاداش 600 میلیــون اعضــای هیئت مدیــره ســایپا در ســال 87 و 88 
ــل اقــدام فرماییــد.  ــه ذی ــه در درج تکذیبی ــون مطبوعــات نســبت ب ــق قان ــًا طب لطف
ــره ســایپا در  ــه اعضــای هیئت مدی ــی ب ــاداش 600 میلیون ــوق و پرداخــت پ ــر ف خب
ســال های 87 و 88 قویــًا تکذیــب می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه عــدد ذکرشــده 
)300 میلیــون( در صــورت مالــی ســایپا مصــوب مجمــع عمومــی شــرکت ســایپا، 
ــروه  ــتا، گ ــترش، شس ــازمان گس ــی )س ــهامداران حقوق ــه س ــه ب ــت ک ــددی اس ع
ــی از  ــق سیاســت های اباغ ــی طب ــن( پرداخــت می شــود و ســهامداران حقوق بهم
آن مبلــغ، مبلغــی را بــه اعضــای حقیقــی اختصــاص می دهــد کــه طبــق ابــاغ وقــت 
ــرای  ــاداش مصــوب ب ــر پ ــه شــرکت های زیرمجموعــه حداکث ســازمان گســترش ب
اعضــای غیرموظــف 10 و موظــف 20 و مدیرعامــل 30 میلیــون تومــان در ســال بــوده 

ــر از 5 درصــد عــدد ذکرشــده آن رســانه می باشــد. اســت کــه کمت

ــرای  ــام بیــش از 20 هــزار صنعتگــر ب ــر صنعــت، معــدن و تجــارت از ثبت ن معــاون وزی
دریافــت وام 16 هــزار میلیــارد تومانــی خبــر داد. علــی یزدانــی - مدیرعامــل ســازمان 
ــان  ــام متقاضی ــرای ثبت ن ــه ب ــان اینک ــک - بابی ــع کوچ ــی صنای ــهرک های صنعت ش
دریافــت وام احیاگــر صنایــع کوچــک و متوســط محدودیتــی وجــود نــدارد، گفــت: 7500 
ظرفیتــی کــه قبــًا بــرای اعطــای وام 16 هــزار میلیــارد تومانــی ابــاغ شــد کــف تعــداد در 
نظــر گرفتــه بــود کــه توســط بانــک مرکــزی پیشــنهاد شــد کــه بــا تصویــب وزارت صنعــت 
معــدن و تجــارت ایــن تعــداد را بــه 12 هــزار ارتقــا دادیــم کــه شــامل 9000 واحــد کوچــک، 
1000 واحــد متوســط و 2000 طــرح صنعتــی می شــود. وی در ادامــه دربــاره اقــدام 
نامتعــارف بانک هــا تحــت عنــوان دریافــت ســپرده از صنعتگــران بــرای اعطــای وام هــای 
رونــق تولیــد افــزود: واحدهــای راکــد یــا زیــر ظرفیــت تولیــد کــه تحــت حمایــت وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت جهــت دریافــت وام هــای رونــق اقتصــادی اقــدام می کننــد 
نمی تــوان انتظــار داشــت کــه 10 درصــد از منابــع خــود را هــم در حبــس بانک هــا قــرار 
دهنــد. ایــن امــر بــه کل مخالــف سیاســت های ابتدایــی ایــن طــرح اســت. ایــن ماجــرا 
در جلســه کارگــروه ملــی کــه فــردا برگــزار خواهــد شــد، موردبررســی قــرار می گیــرد تــا 
دیگــر شــاهد مشــکاتی ازاین دســت نباشــیم. وی بابیــان اینکــه تســهیاتی بــا بهــره 16 
ــا رویکــرد صادراتــی در نظــر گرفته شــده  درصــد و پایین تــر بــرای واحدهــای صنعتــی ب
اســت، گفــت: اعتبــار از منابــع صنــدوق توســعه ملــی جهــت تقویــت واحدهــای صنعتــی 
ــیده  ــه رس ــن وزارتخان ــه ای ــاغ آن ب ــه اب ــت ک ــده اس ــر گرفته ش ــور در نظ ــادرات مح ص

اســت امــا جزئیــات آن همچنــان در اختیــار صنــدوق توســعه ملــی اســت.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: به منظــور تکمیــل پروژه هــای 
بهداشــت و درمــان اســتان بــه 647 میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت کــه چنانچه 
ــت و  ــابقه در بهداش ــزرگ و بی س ــی ب ــود، تحول ــص داده ش ــم تخصی ــن رق ای
درمــان اســتان انجــام می شــود. مرتضــی هاشــم زاده در نشســت بــا دبیــر ســتاد 
مناطــق کمتــر توســعه یافته وزارت بهداشــت و اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
اظهــار کــرد: مبالغــی در جهــت تکمیــل بیمارســتان هاجــر از طــرف دانشــگاه علوم 
پزشــکی اختصــاص داده شــده اســت. هاشــم زاده افــزود: ایــن پــروژه کــه خیران 
نیــز در آن مشــارکت دارنــد، رشــد مطلوبــی دارد. وی خاطرنشــان کــرد: مقررشــده 
ــز بیمارســتان بروجــن  ــل و تجهی ــه تکمی ــان ســال نســبت ب ــا پای ــه ت اســت ک
ــل  ــور تکمی ــت: به منظ ــکی گف ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــود. ریی ــدام ش ــز اق نی
پروژه هــای بهداشــت و درمــان اســتان بــه 647 میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت 
ــزرگ و بی ســابقه در  ــی ب ــص داده شــود، تحول ــم تخصی ــن رق ــه چنانچــه ای ک
ــرد: مشــکل  ــار ک ــان اســتان انجــام می شــود. هاشــم زاده اظه بهداشــت و درم
ــریع  ــد س ــه رون ــه ب ــا توج ــود و ب ــس می ش ــتان ح ــدت در اس ــزات به ش تجهی
ــزات  ــازی تجهی ــن و نوس ــه تأمی ــبت ب ــت نس ــش الزم اس ــن بخ ــعه در ای توس
اقــدام شــود. در ادامــه ایــن دیــدار دبیــر ســتاد مناطــق کمتــر توســعه یافته وزارت 
ــن ســامت  ــع خیری ــه مجم ــه ای ک ــه تجرب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک بهداشــت اظه
چهارمحــال و بختیــاری دارد، مجــری کار پایگاه هــای ســامت ایــن اســتان بایــد 

ایــن مجمــع باشــد.

 تکذیب پاداش
 ۶۰۰ میلیونی در سایپا

وشیمی ی یکی از مدیران ارشد پتر برکنار
یــر نفــت در ادامــه تغییــر گســترده مدیــران ارشــد صنعــت نفــت، بــا صــدور حکمــی، عبدالحســین بیــات یکــی از مدیــران ارشــد و  وز

وشــیمی را برکنــار کــرد. عضــو اصلــی هیــات مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتر

در قاب تصویر

 ثبت نام ۲۰ هزار 
صنعتگر برای وام

پروژه های بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری 
نیازمند بودجه

سیری در اقتصاد

 آیا دوران طالیی تبلت ها 
به پایان می رسد؟

ــر شــده  ــت کمت ــد تبل ــرای خری ــران ب ــا عطــش کارب گوی
اســت! موسســه پژوهشــی ABI پیش بینــی کــرد، از 
ــادی اســتقبال از دســتگاه های  ــان ســال جــاری می پای
تبلــت رونــد نزولــی پیداکــرده و ابزارهــای ترکیبــی و 
ــران و  ــان کارب ــا را در می ــای آن ه ــن ج ــتگاه های نوی دس
ــا،  ــدان دور تبلت ه ــرد. روزگاری نه چن ــدان می گی عاقه من
ــدند،  ــوب می ش ــگفت انگیزی محس ــن و ش ــده نوی پدی
به مرورزمــان در حــال  ایــن محصــول فنــاوری  امــا 
ــی  ــه ترکیب ــا ک ــا، فبلت ه ــق برآورده ــت؛ طب ــر اس تغیی
و صفحه هــای  قابلیت هــای گوشــی های هوشــمند  از 
یــا  ترکیبــی  ابزارهــای  و  هســتند  تبلت هــا  بــزرگ 
ــا  ــای تبلت ه ــرور ج ــر به م ــدی جدیدت ــاح هیبری به اصط
ــر  ــد گرفــت. ›جــف آر‹ مدی ــران خواهن را در دســتان کارب
ــال  ــان س ــا پای ــد، ت ــه می گوی ــن موسس ــات ای تحقیق
2015 تعــداد تبلت هــای تولیــدی برندهــای مختلــف 
بــه باالتریــن میــزان خــود یعنــی 375 میلیــون دســتگاه 
خواهــد رســید. ایــن موسســه در نتایــج تحقیــق و تحلیــل 
خــود، کاهــش خریــداران نوبــت اولــی تبلت هــا را از علــل 

ــد.  ــر می دان ــن ام ای
انتظــار مــی رود ایــن عــده بــه دیگــر گجت هــای جدیدتــر 
ــد کــه  ــد و بیشــتر فقــط کســانی تبلــت بخرن روی بیاورن
ــن دســتگاه داشــته اند و قصــد تعویــض آن  ــل از ای از قب

را دارنــد. 
ــتقبال  ــی اس ــد دوران طای ــر می رس ــه نظ ــال ب بااین ح
کاربــران در جهــان از ایــن لوح هــای دیجیتالــی بــه 
پایــان خــود نزدیــک می شــود. همچنیــن موسســه 
گارتنــر پیش بینــی کــرده اســت کــه ایــن افــول در ســال 
آینــده شــامل تمــام دســتگاه های دیجیتــال به اســتثنای 

اسمارت فون هامی شــود.
ــوالت  ــروش محص ــه، ف ــن موسس ــی ای ــق پیش بین  طب
رایانه هــای  تــا  همــراه گرفتــه  تلفــن  )از  دیجیتــال 
ــش  ــد کاه ــک درص ــال 2015 ی ــان س ــا پای ــخصی( ت ش
ــد.  ــتگاه می رس ــارد دس ــه 2.4 میلی ــت و ب ــد یاف خواه
رانجــی آتــوال مدیــر تحقیقــات گارتنــر، علــت ایــن اتفــاق 
را راه حل هــای جدیــدی می دانــد کــه کاربــران بــرای 
ــن  ــد. همچنی ــود پیداکرده ان ــایل خ ــر وس ــش عم افزای
ــواع  ــد ان ــه خری ــین ب ــال های پیش ــش س ــش عط کاه
نیســت.  بی تأثیــر  جریــان  ایــن  در  همــراه  وســایل 
ــش  ــه پژوه ــتناد ب ــا اس ــر ب ــه گارتن ــزارش موسس در گ
جدیــد دیگــر آورده اســت کــه 44 درصــد صاحبــان 
را  دارنــد وســیله دیگــری  نظــر  تبلت هــا در  کنونــی 
جایگزیــن لــوح الکترونیــک خــود کننــد. امــا بــرای 
کاهــش فــروش تبلت هــا علت هــای دیگــری هــم 
جمع آوری شــده  داده هــای  آخریــن  می شــود.  ذکــر 
ــان  ــش، نش ــه پی ــط Global Web Index در هفت توس
می دهــد کــه 50 درصــد کاربــران تبلت هــا آن را بــا دیگــر 
اعضــای خانواده شــان نیــز بــه اشــتراک می گذارنــد. 
به طوری کــه تبلت هــا در حــال تبدیل شــدن بــه یــک 

ــت. ــی اس ــال خانوادگ ــزار دیجیت اب

 نابودی شرکت زغال سنگ کرمان
 در صورت ادامه روند کنونی

تشــکیل  از  مجلــس  اقتصــادی  رئیــس کمیســیون 
ــدن  ــت مع ــور وزرای صنع ــا حض ــی ب ــت تخصص نشس
و تجــارت؛ تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی و ســندیکای 
ــادی  ــیون اقتص ــور در کمیس ــنگ کش ــه زغال س مجموع
ــرای  ــده ب ــود آم ــه وج ــکات ب ــون مش ــس پیرام مجل
ــان  ــتان کرم ــور و اس ــنگ کش ــادن زغال س ــه مع مجموع
ــکیل  ــدف از تش ــی ه ــور ابراهیم ــا پ ــر داد. محمدرض خب
ایــن جلســه را بررســی آخریــن وضعیــت اداره مجموعــه 
داشــت:  اظهــار  و  عنــوان کــرد  زغال ســنگ  معــادن 
مجموعــه بازنشســتگی فــوالد در طــی ســال های گذشــته 
بــا مشــکات زیــادی از قبیــل تعهــدات پرداخــت حقــوق 
بازنشســتگان فــوالد مواجــه بــود کــه تأخیــر در پرداخــت 
حقــوق بازنشســتگان فــوالد باعــث ایجــاد چالــش جــدی 
ــود.  ــده ب ــان ش ــتان کرم ــته در اس ــال های گذش ــی س ط
ــتگی  ــدوق بازنشس ــای صن ــر از دغدغه ه ــی دیگ وی یک
فــوالد را اداره شــرکت های واگذارشــده بــه مجمــوع 
صنــدوق دانســت و افــزود: شــرکت زغال ســنگ نمونــه ای 
صنــدوق  مجموعــه  بــه  واگذارشــده  شــرکت های  از 
ــل  ــدی از قبی ــکات ج ــا مش ــه ب ــت ک ــتگی اس بازنشس
تأخیــر در پرداخــت حقــوق کارگــران مواجــه شــده و اگــر 
ــر  ــک منج ــده نزدی ــیم در آین ــرای آن نیندیش ــاره ای ب چ
بــه نابــودی شــرکت زغال ســنگ و مجموعــه بخــش 

ــد. ــد ش ــوزه خواه ــن ح ــال در ای ــی فع خصوص

مدیرعامل آبفای یزد:

ساالنه 3.5 تا 4 برابر بیش تر از حقمان، 
آب برداشت می کنیم

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان یــزد بــا 
اســتان، گفــت:  در  آب  مصــرف  خوانــدن  نامتعــارف 
ــا 4  ــی 3.5 ت ــب آب یعن ــون مترمکع ــاالنه 300 میلی س
ــی  ــع آب ــت، از مناب ــان اس ــه حقم ــر ازآنچ ــر بیش ت براب
بــا  اســامی«  »علــی  می کنیــم.  برداشــت  اســتان 
اشــاره بــه وضعیــت اقلیمــی خشــک اســتان یــزد کــه از 
مشــخصه های آن کم آبــی، تبخیــر زیــاد، تابســتان گــرم و 
زمســتان ســرد اســت، اظهــار کــرد: یــزد در شــرایط نرمــال 
نیــز کم باران تریــن اســتان کشــور اســت به طوری کــه 
ــر  ــال 100 میلی مت ــول س ــتان در ط ــی اس ــزان بارندگ می
و در شــهر یــزد 60 میلی متــر اســت و ایــن در حالــی 
اســت کــه در ســال آبــی جــاری ایــن میــزان در اســتان 
40 درصــد و در شــهر یــزد 70 درصــد کاهش یافتــه اســت 
وی اظهــار کــرد: به مرورزمــان آب منابــع زیرزمینــی دیگــر 
ــور  ــیرین، آب ش ــای آب ش ــت و به ج ــرب نیس ــل ش قاب
ــه  ــت ادام ــؤه برداش ــن نح ــر ای ــود و اگ ــت می ش برداش
یابــد قطعــًا بیــش از 10 ســال دیگــر، امــکان برداشــت آب 
از ســفره های زیرزمینــی بــرای شــرب و بهداشــت وجــود 

ــد داشــت. نخواه

حتما بخوانید!
3گران نخرید، درست بخرید چهار شنبـــــه  9 تیر ماه 1395

ـــمـــاره 190 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع پنکه در بازار

پنکه ایستاده تفأل

پنکه رو میزی پایه 
170000تلسکوپی پارس خزر

پنکه ایستاده پارس خزر 
4010188000

ADO 265000پنکه پارس

125000پنکه رو میزی پارس خزر

245000پنکه ایستاده میدیا

145000پنکه دیواری نیوال

330000

مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی:
المپ های کم مصرف سرطان زا نیست
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رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک اصفهــان گفــت: بایــد 
ــا 90  ــای 70 ت ــاخت خانه ه ــوی س ــه سمت وس ــتر ب بیش
متــری حرکــت کنیــم تــا هــم مــردم قــدرت خریــد داشــته 
ــا  ــوم ت ــد یک س ــکن بتوان ــای مس ــم وام ه ــند و ه باش
ــزارش  ــه گ ــک دوم قیمــت مســکن را پوشــش دهــد. ب ی
ــرد:  ــار ک ــری اظه ــول جهانگی ــع، رس ــری ربی ــگاه خب پای
ــد،  ــدا کن ــش پی ــی کاه ــود بانک ــره و س ــه به درصورتی ک
ــت و ســرمایه ها به جــای  نقدینگــی افزایــش خواهــد یاف
تلنبــار شــدن در بانک هــا بــه بــازار اقتصــادی کشــور 
تزریــق خواهــد شــد. وی افــزود: زمانــی کــه ســرمایه گذار 
ــدون  ــات و ب ــت مالی ــدون پرداخ ــدی را ب ــود 25 درص س
ــت  ــد، رغب ــت می کن ــا دریاف ــه ریســک از بانک ه هیچ گون
ــد. ــدا می کن ــازار پی ــرمایه گذاری در ب ــرای س ــری ب کمت

  وام مسکن
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی شــورای اســامی شــهر 
اصفهــان ادامــه داد: کاهــش ســود و بهــره بانکــی می توانــد 
در زمینه هــای مختلــف ازجملــه در بخــش مســکن اثرگذار 
ــازار مســکن، در ادامــه می توانــد جامعــه  باشــد و رونــق ب
ــب کار و  ــد و صاح ــش ده ــتان را پوش ــور و اس ــکار کش بی
ــک وام  ــی ی ــه زمان ــان اینک ــری بابی ــد. جهانگی شــغل کن
بانکــی می توانــد اثرگــذار باشــد کــه بیــش از نصفــی 
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــش ده ــه را پوش ــد خان ــغ خری از مبل
وام هــای 50 تــا 80 میلیونــی بــرای افــرادی کــه بضاعــت 
پایینــی دارنــد، نمی توانــد تأثیــر آن چنانــی داشــته باشــد، 

ــد  ــرای خری ــه ب ــت ک ــب اس ــانی مناس ــرای کس ــه ب بلک
ــه دار  ــد خان ــا بتوانن ــتند ت ــی هس ــد مبلغ ــکن نیازمن مس
شــوند. وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر واحدهــای 
ــه  ــود دارد ک ــان وج ــتان اصفه ــیاری در اس ــکونی بس مس
ساخته شــده، امــا بــه فــروش نرســیده اســت، زیــرا ایــن 

ــوده اســت. ــا تقاضــای جامعــه نب واحدهــا متناســب ب
  رکود اقتصادی

رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک اصفهــان بابیــان اینکــه 
تقاضــای بــازار مســکن خیلــی بیشــتر از عرضــه آن اســت، 
اظهــار کــرد: رکــود موجــود در بــازار مســکن نیــز بــه دلیــل 

عرضــه بیــش از تقاضــای مســکن نیســت، بلکــه بــه دلیــل 
رکــود اقتصــادی کشــور اســت کــه دولتمــردان اقتصــادی 
ــی  ــر اساس ــور، فک ــادی کش ــق اقتص ــورد رون ــد در م بای
کننــد. جهانگیــری بابیــان اینکــه تعــدادی از خانه هــا 
ــه ســمت  ــواده بیشــتر ب ــی اســت، گفــت: نظــام خان خال
یــک و کمتــر از دو فرزنــد پیــش مــی رود و به این ترتیــب 
واحدهــای مســکونی 100 تــا 150 متــری بــرای ایــن 
ــد  ــدرت خری ــم ق ــت، ه ــد نیس ــدان مفی ــا چن خانواده ه
آن چنانــی ندارنــد و هــم وســعت واحــد موردنیــاز نیســت. 
امیدواریــم بــا رونــق بــازار مســکن متناســب با درخواســت 

و تقاضــای متقاضــی، واحدهــای مســکونی ســاخته شــود.
  خانه های 70 تا 90 متری

وی اضافــه کــرد: بایــد بیشــتر بــه سمت وســوی ســاخت 
خانه هــای 70 تــا 90 متــری حرکــت شــود تــا هــم مــردم 
ــی  ــای اعطای ــم وام ه ــند و ه ــته باش ــد داش ــدرت خری ق
بتوانــد یک ســوم تــا یــک دوم قیمــت مســکن را پوشــش 

دهــد.
 ساخت مسکن

رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک اصفهــان بــا تأکیــد بــر 
اینکــه بــا توجــه بــه ســاختار جمعیتــی کشــور، جذابیــت 
ســرمایه گذاری در بــازار مســکن ایــران تــا 20 ســال آینــده 
وجــود دارد، افــزود: ســاالنه بایــد حــدود یک میلیــون 
مســکن در کشــور ســاخته شــود، متأســفانه در ایــن 
رکــود سه ســاله، بیــش از نصــف تعهداتــی کــه بایــد 
پیرامــون بحــث ساخت وســاز انجــام می شــده، عملیاتــی 
ــا  ــدود 1.5 ت ــد ح ــال بای ــه س ــن س ــت. در ای ــده اس نش
ــن  ــا ای ــون واحــد مســکونی ســاخته می شــد، ام 2 میلی
مهــم بــه دلیــل رکــود اقتصــادی و رکــود در بــازار مســکن 
انجام نشــده اســت. جهانگیــری بــا اشــاره بــه آینــده بــازار 
مســکن و جذابیــت ســرمایه گذاری در آن، ادامــه داد: 
ــازار مســکن  ــه مــردم و ســرمایه گذارانی کــه متقاضــی ب ب
ــت  ــن موقعی ــون بهتری ــم، اکن ــنهاد می کن ــتند، پیش هس
بــرای خریــد مســکن و ســرمایه گذاری در ایــن بــازار 

اســت.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

باید به سمت وسوی ساخت خانه های 70 تا 90 متری حرکت کنیم

کیمیــای وطــن: معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان از برگــزاری 
جشــنواره مطبوعــات در دو بخــش اصلــی و جنبــی بــا حضــور 
داوران اصفهانــی در دی و یــا بهمن مــاه امســال خبــر داد. 
حجت االســام امیررضــا ارزانــی پیرامــون برگــزاری جشــنواره 

ــرد:  ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــات اس مطبوع
ــاد  ــداف ایج ــا اه ــات ب ــنواره مطبوع جش
همدلــی میــان اهالــی مطبوعــات، ارتقــا و 
پیشــرفت اهل قلــم، ایجــاد رقابــت مثبــت 
ــانه ها،  ــت رس ــزه و خاقی ــش انگی و افزای
ــات  ــود مطبوع ــای موج ــعه ظرفیت ه توس
ضعــف  و  قــوت  نقــاط  شناســایی  و 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــانه های اس رس
وی بابیــان اینکــه جشــنواره مطبوعــات 

تفاوت هایــی  ســال گذشــته  جشــنواره های  بــا  امســال 
خواهــد داشــت، افــزود: در ســال های گذشــته اصحــاب 
ــت،  ــرمقاله، یادداش ــه، س ــل مقال ــته از قبی ــانه در 10 رش رس
ــود را  ــار خ ــر و ... آث ــه، تیت ــزارش، مصاحب ــر، گ ــس، خب عک

ارســال می کردنــد و در تهــران ارزیابــی می شــد. امســال ایــن 
ــی بررســی می شــود  ــی و جنب ــات در دو بخــش اصل موضوع
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــته م ــان 10 رش ــی هم ــش اصل و در بخ
ــگ  ــی اداره کل فرهن ــی و مطبوعات ــاون فرهنگ ــرد. مع می گی
و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان ادامــه داد: بخــش جنبــی 
ــتان های  ــرورت اس ــاز و ض ــه نی ــته ب بس
واگذارشــده  اســتان ها  بــه  مختلــف، 
ــتان ها  ــط اس ــات توس ــا موضوع ــت ت اس
انتخــاب  از  پــس  شــود.  مشــخص 
یــا  ارگان  جنبــی،  بخــش  موضــوع 
دســتگاه مرتبــط بــا موضــوع، حامــی ایــن 
بخــش خواهــد شــد. ارزانــی اضافــه کــرد: 
موضوعــات جنبــی هنــوز از وزارتخانــه 
ــی  ــس از قطع ــی نشــده اســت و پ قطع
شــدن موضوعــات اعــام و رســانه ای خواهــد شــد. یکــی دیگر 
ــبت  ــال نس ــات امس ــنواره مطبوع ــای جش ــه تفاوت ه از وج
بــه ســال های گذشــته، اصفهانــی بــودن تمــام داورهــای 

ــت.  ــنواره اس جش

معاون فرهنگی اداره ارشاد استان اصفهان:
جشنواره مطبوعات در بهمن ماه برگزار می شود

ــدی و  ــای تولی ــت: طرح ه ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــرای حــل مشــکات ســد راه  ــاری ب ــی چهارمحــال وبختی صنعت
تولیدشــان، تســهیات دریافــت می کننــد. قاســم ســلیمانی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــع تولی ــع موان ــت رف ــتکی در نشس دش
طرح هــای تولیــدی و صنعتــی چهارمحــال وبختیــاری بــرای 

تولیدشــان  راه  ســد  مشــکات  حــل 
تســهیات دریافــت می کننــد، اظهــار داشــت: 
بــرای  تســهیات  بانک هــا  همــکاری  بــا 
ــای  ــا و واحده ــد کارخانه ه ــع تولی ــع موان رف
ــت. وی  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ صنعت
ــدی در  ــرح تولی ــون 171 ط ــم اکن ــزود: ه اف
ــن  ــرای گرفت ــی ب ــاورزی و صنعت ــوزه کش ح
تســهیات بــه بانک هــای عامــل معرفــی 
ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــده اند. اس ش

اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد طــرح تولیــدی 12۴ طرح کشــاورزی 
ــا پرداخــت تســهیات و حــل  و ۴7 طــرح صنعتــی اســت کــه ب
ــی در  ــل توجه ــدی اشــتغال قاب ــن واحدهــای تولی مشــکات ای
ســطح اســتان ایجــاد می شــود. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 

ــای  ــکات واحده ــد مش ــع تولی ــع موان ــتاد رف ــرد: س ــان ک بی
ــاز و کار  ــا س ــد ب ــاش می کن ــد و ت ــی می کن ــدی را بررس تولی
قانونــی مســیر را بــرای فعــال کــردن واحدهــای تولیــدی و 
ــد کــرد: بانک هــا نقــش مهمــی  ــد. وی تاکی ــی همــوار کن صنعت
ــد  ــد کــه بای در حــل مشــکات واحدهــای تولیــدی اســتان دارن
ــد. قاســم  ــه تســهیل گــری کنن ــن زمین در ای
ــازار  ــق ب ــرد: رون ــان ک ســلیمانی دشــتکی بی
در چهارمحــال و بختیــاری از اهــداف اصلــی 
در ســالجاری اســت کــه بایــد همــه مدیــران 
خصــوص  ایــن  در  مربوطــه  مســئوالن  و 
و  چهارمحــال  اســتاندار  بکننــد.  تــاش 
بــازار  رونــق  داشــت:  اظهــار  بختیــاری 
ــدی  ــای تولی ــدن واحده ــال ش ــب فع موج
ــود. در  ــتان می ش ــطح اس ــتغال در س و اش
ــی چهارمحــال و  ــن اجتماع ــرکل تأمی ــن نشســت مدی ــه ای ادام
بختیــاری، اظهــار کــرد: درجهــت کمــک بــه بخــش تولیــد، طــرح 
 بخشــودگی جرائــم کارفرمایــان خوش حســاب تهیــه شــده

 است. ربیع

استاندار چهارمحال و بختیاری:
طرح های تولیدی چهارمحال وبختیاری تسهیالت دریافت می کنند

خواص درمانی ۲00 گونه از گیاهان 
چهارمحال و بختیاری

ــزداری اســتان چهارمحــال  ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی
ــه در  ــی ک ــان داروی ــه از گیاه ــت: 200 گون ــاری گف و بختی
چهارمحــال و بختیــاری می روینــد، خــواص درمانــی و 
بهداشــتی دارنــد. علــی محمــدی مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه 
200 گونــه از گیاهــان دارویــی چهارمحــال و بختیــاری خواص 
درمانــی وبهداشــتی دارنــد، اظهــار داشــت: ایــن اســتان بــه 
واســطه شــر ایــط توپوگرافــی خــاص مرکــز رویش بســیاری 
از گیاهــان دارویــی نــادر اســت. محمــدی مقــدم بــا اشــاره 
بــه اینکــه توســعه کشــت گیاهــان دارویــی در ســطح اســتان 
ــه داد:  ــد، ادام ــه توســعه اســتان را ایجــاد کن ــوان زمین می ت
بایــد از ظرفیــت ایــن اســتان بــرای توســعه کشــت گیاهــان 

دارویــی اســتفاده شــود.

 راه اندازی 71 اقامتگاه بوم گردی
 در استان کرمان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــردی در  ــوم گ ــگاه ب ــدازی 71 اقامت ــان از راه ان ــتان کرم اس
ایــن خطــه خبــر داد و گفــت: واحدهــای بــوم گــردی ازلحــاظ 
تعــداد بــا کلیــه واحدهــای اقامتــی اســتان برابــری می کنند. 
محمــود وفایــی افــزود: ایــن حرکــت خــوب و ســازنده گام 
مؤثــری در جهــت رفــع مشــکات اقامتــی و پذیرایــی ســنتی 
اســتان کرمــان ازلحــاظ کمــی و کیفــی می باشــد. مدیــرکل 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان کرمان 
ــی  ــتان به تنهای ــردی اس ــوم گ ــای ب ــت: واحده ــار داش اظه
می رونــد.  شــمار  بــه  نیــز  جاذبــه گردشــگری  نوعــی 
ــه  ــا ب ــه اقامتگاه ه ــدازی این گون ــه راه ان ــان اینک ــی بابی وفای
ســرمایه گذاری بســیار پایینــی نســبت بــه دیگــر فضاهــای 
ــر  ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــاج دارد، تصری ــی احتی اقامت
آنیــم کــه بــا همــکاری ارگان هــای زی ربــط تســهیات بانکی 
مناســب تری را جهــت راه انــدازی این گونــه اقامتگاه هــا 
امکانــات  از  اســتفاده  بــا  بتوانیــم  و  داده  اختصــاص 
ــه  ــتایی ب ــوالت روس ــتی و محص ــه صنایع دس ــی، عرض بوم

ــم. ــک کنی ــتاییان کم ــتغال زایی روس اش

 ۲00 هزار خودرو بدون معاینه فنی 
در اصفهان

ــان  ــهرداری اصفه ــودرو ش ــی خ ــه فن ــتاد معاین ــس س ریی
ــودرو  ــزار خ ــه 200 ه ــک ب ــا نزدی ــاس آماره ــر اس ــت: ب گف
بــدون برگــه معاینــه فنــی در ســطح شــهر اصفهــان 
در حــال تــردد هســتند. جمشــید جمشــیدیان اظهــار 
از 900 هــزار دســتگاه خودرویــی کــه در ســطح  کــرد: 
ــودرو  ــزار خ ــتند ۴00 ه ــردد هس ــال ت ــان در ح ــهر اصفه ش
و 500  پنج ســاله می شــوند  معافیــت  قانــون  مشــمول 
ــه ــی مراجع ــه فن ــرای معاین ــد ب ــزار دســتگاه خــودرو بای  ه

 کنند. 

اخبار کوتاه 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی کاشان مطرح کرد:

 افزایش 17 درصدی کرایه تاکسی 
در کاشان

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیرانی 
کاشــان گفــت: از ابتــدای تیرمــاه و بــر اســاس مصوبــه 
ــی های  ــه تاکس ــرخ کرای ــان ن ــهر کاش ــامی ش ــورای اس ش
نادعلــی  مهــدی  یافــت.  افزایــش  درصــد   17 گردشــی 
افــزود: بــر اســاس مصوبــه شــورای اســامی شــهر کاشــان 
ــدای  ــهر از ابت ــطح ش ــی س ــی های گردش ــه تاکس ــرخ کرای ن
ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــش یاف ــد افزای ــال 17 درص ــاه امس تیرم
بــه اینکــه نــرخ کرایــه تاکســی گردشــی از 3 هــزار ریــال بــه 
3 هــزار و 500 ریــال تغییــر کــرده اســت، تصریــح کــرد: نــرخ 
توســط  تاکســی تلفنی ها  و  خطــی  تاکســی های  جدیــد 
شــورای شــهر در دســت بررســی اســت و تــا پایــان تیرمــاه، 

به صــورت برچســب بــر روی شیشــه ها درج می شــود.

شهردار زرین شهر:
زرین شهر یکی از استراتژیک ترین 
قطب های گردشگری اصفهان است

ــا  جــواد جمالــی شــهردار زرین شــهر در نشســت مشــترک ب
ــدادی از  ــان و تع ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــردم شهرســتان  ــده م شــهرداران شهرســتان لنجــان و نماین
اظهــار کــرد: امــروزه در شــهرهای ایــران پدیــدٔه دوگانگــی و 
ســردرگمی میــان هویــت تاریخــی و فرهنگــی، از یک ســو و 
رشــد روزافــزون تحــوالت اجتماعــی و فضایــی شهرنشــینی 
ــی  ــی و همگان ــه یــک مســئله مل ــد، از طــرف دیگــر، ب جدی
ــتراتژیک  ــی از اس ــهر را یک ــت. وی زرین ش ــده اس تبدیل ش
تریــن و مهم تریــن قطب هــای گردشــگری اســتان اصفهــان 
ــت از  ــه در حقیق ــهر ک ــرد: در زرین ش ــه ک ــت و اضاف دانس
توریســتی ترین مناطــق شهرســتان لنجــان بــه شــمار مــی رود 
هیــچ هتلــی وجــود نداشــته و مــا به وضــوح ضعــف شــدیدی 
را در عــدم وجــود هتل هایــی باکیفیــت و خدمات دهــی 
مطلــوب در ایــن شــهر و حتــی شهرســتان را شــاهد هســتیم. 
ــن  ــی از اصلی تری ــداری را یک ــت هتل ــات صنع ــی خدم جمال
حلقــه توســعه صنعــت گردشــگری دانســت و تصریــح کــرد: 
بــا توجــه بــه پتانســیل های بــاالی گردشــگری در شهرســتان 
ــا حمایت هــای  ــوان ب ــع آن زرین شــهر می ت ــه طب لنجــان و ب
انجام شــده از ســوی اداره کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی، بخصــوص ســرمایه گذاران 
خارجــی را توجیــه و تشــویق بــه ســرمایه گذاری بــرای 
ســاخت هتــل در پــارک کوهســتان زرین شــهر کــرد. جمالــی 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه مالکیــت قابل توجــه شــهرداری 
به صــورت  شــهرداری  مجموعــه  زرین شــهر،  شــرق  در 
 مشــارکتی می توانــد بــه جــذب ســرمایه گذار خارجــی اقــدام

 نماید.

اخبار کوتاه 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 166فرعی مفروز شده از پاک 11518 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای مرتضی شاه جوان و 
خانم زهرا طیاره خواجوئی فرزندان حسن و اصغر   در جریان ثبت است و رای های شماره 
از طرف  های 139۴60302027028070و 139۴60302027028073  مورخه 139۴/11/2۴ 
هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/05/11 
روزدو شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
و  اسناد  ثبت  الف حسین هادیزاده رییس  :10169/ م  انتشار: 1395/0۴/9 شماره  تاریخ 

اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 11فرعی از 9610  اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سمیه قاسمی ابری  فرزند حسین    در 
جریان ثبت است و رای شماره 139۴60302027029۴1۴  مورخ 9۴/12/5 از طرف هیات 
حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستفر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/5/3 روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف  م   /10168: انتشار: 1395/0۴/9 شماره  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 313فرعی از 77۴1 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمد ابراهیم خالقی برتیانچی فرزند 
نوروز علی   در جریان ثبت است و رای شماره 3075  مورخ 89/11/12 از طرف هیات حل 
اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستفر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 95/5/10 روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف  م   /10167: انتشار: 1395/0۴/9 شماره  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک 10393/3375 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام مهری رجبی رنانی  فرزند سید علی اکبر   در جریان 
از طرف هیات حل  ثبت است و رای شماره /139۴60302027021507مورخ 9۴/8/18 و 
اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستفر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 95/5/10 روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اسناد و  ثبت  الف حسین هادیزاده رییس  :10166/ م  انتشار: 1395/0۴/9 شماره  تاریخ 

اماک منطقه شرق اصفهان
مفاد آراء 

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

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ساختمان های 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
باشند.  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضیان  در صورتی که اشخاص نسبت 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ملوک  خانم   1395/02/27 مورخ   139۴60302023000169 شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
جنید به شماره شناسنامه 27۴ کدملی 1287775608 صادره از اصفهان فرزند کریم  بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 62/۴8 مترمربع مفروزی از پاک شماره 7326- 
گردیده محرز  اولیه  مشاعی  مالکیت  ازای  در  اصفهان که  ثبت   2 بخش  در   واقع   اصلی 

است. 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صور ت  است  بدیهی 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۴/23 
شماره : 8217/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء 
ثبتی و  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ساختمان های 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
باشند.  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضیان  در صورتی که اشخاص نسبت 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 139۴60302023000167 مورخ 1395/02/27 خانم ملوک جنید به 
شماره شناسنامه 27۴ کدملی 1287775608 صادره از اصفهان فرزند کریم  بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 13/88 مترمربع مفروزی از پاک شماره 1 فرعی از 7326 
اصلی واقع در  بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صور ت  است  بدیهی 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۴/23 
شماره : 8216/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء 

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
مشخصات  لذا   . است  گردیده  محرز  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان 
به  نوبت  دو  در  عموم  اطاع  منظور  به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  اماک  و  متقاضیان 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان 
 ، رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  محل  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم

 نمایند.
اکرم  خانم   1395/03/31 مورخ   139560302023000306 شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
اصفهان  از  صادره   128779۴270 32۴ کدملی  شناسنامه  شماره  به  دهاقانی  دادنجانی 
از  به مساحت 105/2۴ مترمربع مفروزی  بر ششدانگ یکباب ساختمان  فرزند اسمعیل 
پاک شماره 5۴۴2 - اصلی واقع در  بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است. 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صور ت  است  بدیهی 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۴/23 
شماره : 9531/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء 

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

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ساختمان های 

مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
باشند.  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضیان  در صورتی که اشخاص نسبت 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
رزاقی  اکبر  آقای   1395/03/31 139560302023000311مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
فرزند صفر  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 357 کدملی 128۴50093۴  شماره  به  قهنویه  
علی  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 216/30 مترمربع مفروزی از پاک شماره 
۴7۴2 - اصلی واقع در  بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است. 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صور ت  است  بدیهی 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۴/23 
شماره : 9330/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء 

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

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ساختمان های 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
باشند.  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضیان  در صورتی که اشخاص نسبت 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
علیرضا  آقای   1395/03/31 139560302023000312مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
اصفهان فرزند  از  1210 کدملی 1285652533 صادره  به شماره شناسنامه  خدمت کن   
باقر   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 75/19 مترمربع مفروزی از پاک شماره 
1 فرعی از 7326  - اصلی واقع در  بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است. 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صور ت  است  بدیهی 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۴/23 
شماره : 971۴/ م الف 

امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان زهره جعفری منش  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختاف  به مجتمع شورا های حل  قزاانی  فاطمه جالی 
ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 3/198/95 ثبت و برای تاریخ 
الذکر  از آنجا که خوانده فوق  95/7/8 ساعت 10/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 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 : 5/22/95/197/م 

الف رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل

حتما بخوانید!
راه اندازی 71 اقامتگاه بوم گردی...

چهار شنبه 9 تیر ماه 1395
ـــمـــاره 190 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر



5اطالع رسانی چهار شنبه 9 تیر  ماه 1395
ـــمـــاره 190 ســـــال دوم         ݡسݒ

مفاد آرا 
»آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت  شمال شرق اصفهان 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که 
از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
یا  تا شخص  آگهی می شود  به فاصله 15 روز  نوبت  صادر گردیده در دو 
اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
ماه  یک  مهلت  در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت  دارند  فرصت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
انقضا  صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به  موکول  ثبت 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مهلت 
 شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

«
سیدحسن   1394/12/02 مورخ   139460302027028675 شماره  رای   -1
صالحی ابری فرزند مهدی بشماره شناسنامه 51 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291295331 در چهار و نیم دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 10354  از  فرعی  زمین پالک 8  قطعه 

مساحت 638/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اوحدی  شیرین   1394/12/02 مورخ   139460302027028680 شماره  رای   -2
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   9448 شناسنامه  بشماره  سعید  فرزند  اصفهانی 
1292025530 در یک و نیم دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 10354  از  فرعی  زمین پالک 8  قطعه 

مساحت 90/638 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسینقلی   1394/12/04 مورخ   139460302027028953 شماره  رای   -3
ملی  بشماره  از شهرضا  بشماره شناسنامه 22 صادره  باقر  فرزند  خانی سوالری  
1199475051 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 600 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/37 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139460302027030338 مورخ 1394/12/17 عزت اله عبداللهی 
ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  حیدر  فرزند  ئی  زفره 
5659478190 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   305 پالک 

247/36 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورنانی   باغی  رضا  مورخ 1395/01/23  رای شماره 139560302027000613   -5
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   49718 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند 
از قطعه زمین  بر روی قسمتی  انبار احداثی  1282418793 در دو دانگ یکباب 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 317/98 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027000616 مورخ 1395/01/23 رسول باغی مورنانی 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 263 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286018358 
در دو دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 317/98 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

باغی  مجتبی   1395/01/23 مورخ   139560302027000619 شماره  رای   -7
از اصفهان بشماره ملی  مورنانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 3835 صادره 
زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  انبار  یکباب  دانگ  دو  در   1290795789
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 317/98 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027001269 مورخ 1395/02/07 نسرین دیناری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 41250 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280298723 در 
66 سهم مشاع از 153 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 166/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قربانی  اعظم   1395/02/07 مورخ   139560302027001270 شماره  رای   -9
بشماره ملی  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 2638 صادره  فرزند محمدرضا  جزی 
ساختمان  ششدانگ  یکباب  سهم   153 از  مشاع  سهم   21 در   1286822424
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027001273 مورخ 1395/02/07 حمید سهرابی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 354 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290163707 در 66 
سهم مشاع از 153 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 166/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پورطباخ  مهین   1395/02/11 مورخ   139560302027001441 شماره  رای   -11
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   61 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند  اصفهانی 
1285467264 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
به مساحت  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   3126 پالک 

171/52 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027001477 مورخ 1395/02/11کمال شیری پائین 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   5016 شناسنامه  بشماره  قربانعلی  فرزند  دروازه 
1283544563 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد عابدی 
حق  حمیدرضا   1395/02/12 مورخ   139560302027001561 شماره  رای   -13
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   595 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  شناس 
1291025472 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11784 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027001751 مورخ 1395/02/15 حسینعلی زارعی پور 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1272550117 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی 
مترمربع.   201/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 اصلی  از 

خریداری طی سند رسمی.

محمدحسین   1395/02/15 مورخ   139560302027001763 شماره  رای   -15
ملی  بشماره  شهرضا  از  صادره   14 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  تن  روئین 
1199564893 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   185/26 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
یاوری  فاطمه   1395/02/15 مورخ   139560302027001771 شماره  رای   -16
ملی  بشماره  اهواز  از  صادره   3418 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  شهرضائی 
1751659305 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   185/26 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
پور  محمد  اكبر   1395/02/19 مورخ   139560302027001893 شماره  رای   -17
دوآبسری  فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 495 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1289429340 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک _ فرعی از اصلی 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/72 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
روستازاده  عباس   1395/02/19 مورخ   139560302027001966 شماره  رای   -18
شیخ یوسفی فرزند محمود بشماره شناسنامه 904 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1287762212 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   280 پالک 

174/67 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
19- رای شماره 139560302027001975 مورخ 1395/02/19 جمال جوان بخت 
بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 8868 صادره  رمضان  فرزند  قهجاورستانی 
از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ملی 1292617314 در ششدانگ 
زمین پالک 1-2-3-4-5 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 159/3 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عظیم  فرشته   1395/02/19 مورخ   139560302027001978 شماره  رای   -20
ملی  بشماره  باختران  از  صادره   489 شناسنامه  بشماره  رضا  محمد  فرزند  زاده 
3256262341 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

122/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
صادق  رضا  احمد   1395/02/19 مورخ   139560302027001982 شماره  رای   -21
ملی  بشماره  سمیرم  از  صادره   44 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  پوده  زاده 
5129853873 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

122/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027002025 مورخ 1395/02/21 مصطفی امینی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2841 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283695685 در 
ششدانگ یکباب تجاری - دفترکار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
5255 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 47/10 متر مربع خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضا طیوری 
قضاوی  عفت   1395/02/21 مورخ   139560302027002026 شماره  رای   -23
خوراسگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 413 صادره از اصفهان بشماره ملی 
از قطعه زمین  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  1284110941 در ششدانگ 
پالک 1 فرعی از اصلی 6460 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/98 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قناعتی   مالك   1395/02/21 مورخ   139560302027002035 شماره  رای   -24
فرزند حبیب  بشماره شناسنامه 159 صادره از آباده بشماره ملی 2411479530 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 324/76 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

مقصودی  عزیز   1395/02/21 مورخ   139560302027002038 شماره  رای   -25
ملی  بشماره  فریدن  از  صادره   863 شناسنامه  بشماره  محمد  عیدی  فرزند 
زمین  از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  دانگ  در سه   6219260181
به مساحت 222/06  1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان  از اصلی  پالک _ فرعی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رحیمی  زهره    1395/02/21 مورخ   139560302027002044 شماره  رای   -26
محمدآبادی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 188 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1284005445 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
به مساحت 222/06  1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان  از اصلی  پالک _ فرعی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
طغیانی  صادق   1395/02/22 مورخ   139560302027002072 شماره  رای   -27
ملی  بشماره  اصفهان  از  111 صادره  بشماره شناسنامه  فرزند حسین  خوراسگانی 
1291252797 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1 فرعی از اصلی 6460 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/42 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
جمالی  محبوبه   1395/02/22 مورخ   139560302027002073 شماره  رای   -28
قهدریجانی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 12605 صادره از اصفهان بشماره 
از 108  ملی 1293019674 در ششدانگ یکباب خانه که مقدار تمامت 68 سهم 
سهم ششدانگ آن باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی است احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 108 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمدرضا   1395/02/23 مورخ   139560302027002135 شماره  رای   -29
بشماره  اصفهان  از  صادره   497 شناسنامه  بشماره  صمد  فرزند  زارعین گشیری 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1291411331 ملی 
زمین پالک _ فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

435/59 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027002310 مورخ 1395/02/27 محمدکریم باقری 
ملی  بشماره  كوهپایه  از  صادره   27 شناسنامه  بشماره  رجبعلی  فرزند  کیچی 
5659564860 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 1727 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

143/93 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027002311 مورخ 1395/02/27 خدیجه جالل پور 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 4 صادره از نائین بشماره ملی 1249896630 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 255 فرعی 
مترمربع.   75/80 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از 

خریداری طی سند رسمی.
محسن   1395/02/27 مورخ   139560302027002312 شماره  رای   -32
اعتباریان فرزند عباس بشماره شناسنامه 34988 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282277294 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 758 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

91/58 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
غالمی  حمید   1395/02/27 مورخ   139560302027002313 شماره  رای   -33
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  سمسوری  
1270082728 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 331 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 210/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027002452 مورخ 1395/02/30 عباس مسعودی 
پور فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از نائین بشماره ملی 1249592623 
زمین پالک 9565  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/42 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
دهقانی  زهرا   1395/03/01 مورخ   139560302027002678 شماره  رای   -35
ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1988 صادره  فرزند صفر  خوراسگانی 
از قطعه  1291595325 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
مترمربع.   172 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6095 پالک  زمین 

خریداری طی سند رسمی.
مشهدی  مهدی   1395/03/01 مورخ   139560302027002683 شماره  رای   -36
خوراسگانی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 957 صادره از اصفهان بشماره 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ  سه  در   1291478701 ملی 
قطعه زمین پالک 6095 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
منوچهر   1395/03/01 مورخ   139560302027002763 شماره  رای   -37
بشماره  فریدن  از  12 صادره  بشماره شناسنامه  فرزند محمد  اصفهانی   زرگرزاده 
از قطعه  بر روی قسمتی  ملی 1159665303 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
زمین پالک 11842 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/16 مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رحیم روستازاده شیخ یوسفی 

فرزند ابوالقاسم .
38- رای شماره 139560302027002934 مورخ 1395/03/05 عباسعلی سلطانی 
فرزند امامقلی بشماره شناسنامه 15 صادره از مباركه بشماره ملی 5419294710 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13084 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 227/4 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

علیرضا   1395/03/05 مورخ   139560302027002935 شماره  رای   -39
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   12065 شناسنامه  بشماره  نوراله  فرزند  برزمهری 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  ششدانگ  در   1283822547
زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/25 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
شکیب  حمید   1395/03/05 مورخ   139560302027002987 شماره  رای   -40
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1213 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  زاده 
1288787774 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمدحسن   1395/03/05 مورخ   139560302027002993 شماره  رای   -41
ملی  بشماره  از شهرضا  بشماره شناسنامه 297 صادره  قاسم  فرزند  راد  حسینی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  در ششدانگ   1199089370
زمین پالک 10887 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/29 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
آقابابایی  اصغر   1395/03/06 مورخ   139560302027002994 شماره  رای   -42
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   983 شناسنامه  بشماره  علی   محمد  فرزند 
1289344418 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 30 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/15 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پور  نساج  فروغ   1395/03/06 مورخ  رای شماره 139560302027002995   -43
اصفهانی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 1576 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1286255260 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 228 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

51/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رحیمی  حسین   1395/03/06 مورخ   139560302027002998 شماره  رای   -44
فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 25 صادره از اردستان بشماره ملی 1189821656 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7 فرعی از 
اصلی 9941 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/57 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027002999 مورخ 1395/03/06 فاطمه رجائی هرندی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 3389 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659170919 در 
دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3738 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027003003 مورخ 1395/03/06 رضا هادی زاده هرندی 
فرزند باقر بشماره شناسنامه 51171 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281608785 در 
چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3738 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027003009 مورخ 1395/03/06 محمود زاغیان  فرزند 
از اصفهان بشماره ملی 1282263587 در  یداله بشماره شناسنامه 33638 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/08 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی صاحب بصیری فرزند مشهدی میرزا.
48- رای شماره 139560302027003012 مورخ 1395/03/08  کاظم امینی کردآبادی 
فرزند علی  بشماره شناسنامه 1485 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291542760 
 1951 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  در ششدانگ 

فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111 مترمربع. 
خریداری طی سند رسمی.

ایزدی   علیرضا    1395/03/08 مورخ   139560302027003013 شماره  رای   -49
فرزند حاجی قلی بشماره شناسنامه 97 صادره از نائین بشماره ملی 5409720229 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12988 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218/69 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
صدیقی  زهره   1395/03/08 مورخ   139560302027003015 شماره  رای   -50
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1567 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  مورنانی  
1286920744 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
اکبرزاده  جواد   1395/03/08 مورخ   139560302027003022 شماره  رای   -51
ملی  بشماره  اصفهان  از  19071 صادره  بشماره شناسنامه  اكبر  فرزند  خوراسگانی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283892324
زمین پالک 6451 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/18 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
سادات  محمد   1395/03/08 مورخ   139560302027003027 شماره  رای   -52
اصفهان  از  بشماره شناسنامه 163 صادره  فرزند محمدحسن  حسینی خواجوئی 
بشماره ملی 1287597343 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 11693 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/05 
مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد علی ضیاء 

جرقویه فرزند محمد صادق.
53- رای شماره 139560302027003034 مورخ 1395/03/08 مرتضی دهقانی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   863 شناسنامه  بشماره  نصراله   فرزند  کلمانی  
1283984245 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
به مساحت  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 10353  از  فرعی  پالک 123 

49/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
54- رای شماره 139560302027003036 مورخ 1395/03/08 حسین نیك كار 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   19 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگانی 
از قطعه  بر روی قسمتی  1291343075 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
زمین پالک 9503 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/03 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
قربانی  اله  آیت   1395/03/08 مورخ   139560302027003070 شماره  رای   -55
ملی  بشماره  آبادان  از  صادره   2355 شناسنامه  بشماره  نصراله  فرزند  بوانی  
1817859382 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   237 پالک 

99/17 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027003096 مورخ 1395/03/09 اکبر فالحت فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 91 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286476305 
 3126 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/96 مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی هالکو کاشفی فرزند محی 

الدین.
قضاوی   رویا    1395/03/10 مورخ   139560302027003193 شماره  رای   -57
فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270343831 
در یک و نیم دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 5256/40 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
قضاوی  رومینا   1395/03/10 مورخ   139560302027003194 شماره  رای   -58
فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1272315754 
در یک و نیم دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 5256/40 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
قضاوی  صادق   1395/03/10 مورخ   139560302027003195 شماره  رای   -59
 1271019124 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه  بشماره  رسول  فرزند 
در سه دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 5256/40 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
60- رای شماره 139560302027003403 مورخ 1395/03/16 بتول ماستی پزوه 
فرزند اكبر بشماره شناسنامه 3126 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283698765 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/71 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی رحیم زمانی .
61- رای شماره 139560302027003537 مورخ 1395/03/18 صادق قضاوی فرزند 
رسول بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271019124 در ششدانگ 
یکباب سردخانه نیمه کاره احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2230/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قضاوی  صادق    1395/03/19 مورخ   139560302027003555 شماره  رای   -62
از اصفهان بشماره ملی 1271019124 در  فرزند رسول بشماره شناسنامه 0 صادره 
سه دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2303/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027003559 مورخ 1395/03/19  رویا قضاوی فرزند 
از اصفهان بشماره ملی 1270343831 در یک  رسول بشماره شناسنامه 0 صادره 
و نیم دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2303/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قضاوی  رومینا   1395/03/19 مورخ   139560302027003563 شماره  رای   -64
از اصفهان بشماره ملی 1272315754  فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره 
در یک و نیم دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2303/60 مترمربع. خریداری طی سند 
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استارت تیم ملی برای بازی با قطر
تیــم ملــی فوتبــال ایــران از ۲۳ مــرداد بــرای دیــدار برابــر 
قطــر بــه اردو مــی رود. تیــم ملــی فوتبــال ایــران کــه بایــد 
ــی  از ۱۱ شــهریور رقابت هــای خــود را در مســابقات انتخاب
جــام جهانــی آغــاز کنــد از روز ۲۳ مــرداد بــه اردو مــی رود؛ 
اردویــی کــه ممکــن اســت بــا انجــام دو بــازی دوســتانه 
ــوز مــکان اردوی  ــر قطــر منتهــی شــود. هن ــدار براب ــه دی ب
تیــم ملــی مشــخص نیســت امــا تــاج در آخرین نشســت 
خبــری خــود اعــام کــرد کــه تیــم ملــی احتمــااًل در یکــی 
از کشــورهای اروپایــی اردوی خــود را برگــزار خواهــد 
ــارم  ــه چه ــان هفت ــس از پای ــی پ ــم مل ــپ تی ــرد. کم ک

ــد شــد. ــاز خواه ــر آغ ــگ برت ــای لی رقابت ه

محرمی پرسپولیسی شد
ــد  ــا عق ــوان ب ــال مل ــم فوتب ــبق تی ــت اس ــک راس هافب
ــادق  ــت. ص ــپولیس پیوس ــه پرس ــاله ب ــراردادی دو س ق
محرمــی هافبــک ۲۰ ســاله اســبق تیــم فوتبــال کــه یــک 
بــازی فصــل گذشــته لیــگ برتــر را بــه دلیــل کارت هــای 
ــن، در  ــدار ممک ــازی از ۳۰ دی ــت داد، در ۲۵ ب زرد از دس
ــرار گرفــت و ۲۲۲۲  ــی ق ــدر انزل ــوان بن ــی مل ترکیــب اصل
دقیقــه بــازی کــرد. ایــن بازیکــن هشــتپری عضویــت در 
ــه  ــران را در کارنام ــان ای ــان و جوان ــی نوجوان تیم هــای مل

ــود دارد. خ

 بهنام پیشرو کیش 
صاحب سهمیه نفت شد

توانســت  نهایــت  در  پیشــرو کیــش  بهنــام  شــرکت 
ــری  ــگ برت ــوان صاحــب ســهمیه لی ــه عن ــود را ب ــام خ ن
ــد. ســایت باشــگاه نفــت اعــام  نفــت تهــران معرفــی کن
فــروش  مزایــده  و  مذاکــره  واگــذاری  فراینــد  کــرد: 
ســهام باشــگاه نفــت تهــران در یــک مــاه گذشــته 
ــن راســتا موسســه فرهنگــی ورزشــی  انجــام شــد. در ای
در  همــه شــرکت هایی کــه  از  تهــران  نفــت  صنعــت 
مزایــده و مذاکــره حضــور پیــدا کردنــد بــه ویــژه باشــگاه 
ــی را  ــکر و قدردان ــت تش ــوان نهای ــی مل ــی ورزش  فرهنگ

دارد. 
ــال ســهام  ــذاری و انتق ــه واگ ــه هرگون ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــذ  ــه اخ ــوط ب ــاری من ــررات ج ــاس مق ــر اس ــگاه ب باش
مجــوز کمیســیون مــاده ۵ را دارد، در ایــن زمینه کمیســیون 
مذکــور از بیــن همــه متقاضیــان صرفــًا بــا انتقــال ســهام 
باشــگاه بــه شــرکت ســرمایه گــذاری بهنــام پیشــرو کیش 
موافقــت کــرده اســت بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه اخــذ 
ایــن مجــوز بــه شــماره نامــه ۱۲67/د/9۵/۲۰6 بــه تاریــخ 
ــر از ســوی شــرکت  8/۵/۱۳9۵ واحــراز شــرایط الزم دیگ
ــهام  ــال س ــش انتق ــرو کی ــام پیش ــذاری بهن ــرمایه گ س
ــام پیشــرو کیــش  ــه شــرکت بهن ــران ب باشــگاه نفــت ته

نهایــی شــده اســت.

کوتاه از ورزش

استقاللی سابق، پیراهن سرخ پوشید
ــن  ــمًا پیراه ــتقال رس ــم اس ــته تی ــل گذش ــن فص بازیک
تیــم تراکتورســازی را برتــن کــرد. علیرضــا رمضانــی کــه بــا 
دریافــت رضایتنامــه از باشــگاه اســتقال بــه تراکتورســازی 
تبریــز پیوســت، از روز گذشــته در تمرینــات سرخپوشــان 
تبریــزی حضــور یافــت و کارش را بــا ایــن تیــم آغــاز کــرد. 
رمضانــی دیــروز برخــی تســت های آمادگــی جســمانی را 
نیــز زیــر نظــر پزشــکان تراکتــور انجــام داد و پــس از آن در 

تمرینــات گروهــی تراکتــور حضــور پیــدا کــرد.

احمدی رسمًا طالیی پوش شد
مصطفــی احمــدی هافبــک فصــل قبــل ایرانجــوان بوشــهر 
بــه طــور رســمی طایــی پــوش شــد. مصطفــی احمــدی 
هافبــک فصــل ایرانجــوان کــه چنــد روز قبــل بــا صنعــت 
ــه توافــق رســیده بــود، روز گذشــته در باشــگاه  نفتی هــا ب
ــا ایــن  ــادان حاضــر شــد و قــراردادش ب صنعــت نفــت آب

تیــم را امضــا کــرد تــا رســمًا طایــی پــوش شــود.

چرا سجاد مرادی در کازانف ندوید؟
دونــده 8۰۰ متــر ایــران کــه بــرای کســب ســهمیه المپیــک 
بــه کازانــف قزاقســتان رفتــه بــود اصــًا در رقابت هــا 
شــرکت نکــرد تــا بــاز هــم هیــچ رکــوردی از جانــب او ثبــت 
ــی صــورت گرفــت کــه پیــش  نشــود. ایــن اعــزام در حال
ــادی  ــراض زی ــف، اعت ــه کازان ــی کاران ب از اعــزام دوومیدان
ــری،  ــی ثم ــر عل ــی کاران نظی ــرف برخــی از دوومیدان از ط
ــو صــورت  ــی و فرشــاد کردل ــی، ســپیده توکل مهــدی زمان
گرفــت کــه چــرا در لیســت اعزامــی به قزاقســتان نیســتند 
ــی  ــت مال ــل محدودی ــه دلی ــرد ب ــام ک ــیون اع و فدراس
ــوند  ــزام می ش ــا اع ــن رقابت ه ــه ای ــه ب ــی ک ــداد نفرات تع
کــم اســت و تنهــا کســانی کــه شــانس کســب ســهمیه دارنــد 
ــی کــه نامــش  ــد. ســجاد مــرادی در حال ــف می رون ــه کازان ب
بــه عنــوان دونــده 8۰۰ متــر اعزامــی بــه کازانــف مطــرح شــد، 
بــه خــرج فدراســیون دوومیدانــی کــه خــودش بــرای اعــزام 
ورزشــکارانش دچــار مشــکل اســت بــه قزاقســتان رفــت امــا 

مســابقه نــداد.

 از عملکرد قاسمی 
در ارمنستان راضی هستیم

مربــی تیــم ملی کشــتی آزاد از عملکــرد کمیل قاســمی آزادکار 
ــت  ــراز رضای ــتان اب ــت ارمنس ــران در تورنمن ــنگین وزن ای س
ــتباه های  ــدا از اش ــرد: ج ــان ک ــر نش ــر توکلیانخاط ــرد. امی ک
ــاق شکســت خــورد  ــک اتف ــر ی ــر اث ــل ب فاحــش داوری کمی
ــود نتیجــه را واگــذار  ــو ب و در حالــی کــه از حریــف خــود جل
کــرد. قاســمی از لحــاظ فنــی عملکــرد خوبــی داشــت و مــن 
بــه عنــوان مربــی ســنگین وزن هــای تیــم ملــی از عملکــرد او 
ــاره عملکــرد  در ایــن مســابقات راضــی هســتم. توکلیــان درب
پرویــز هــادی، دیگــر ســنگین وزن کشــتی ایــران، اظهــار کــرد: 
هــادی کشــتی های خوبــی را گرفــت و توانســت ایراداتــی کــه 

در گذشــته داشــته را تــا حــد زیــادی بــر طــرف کنــد.

همگام با ورزش

حســاس  به روزهــای   ۲۰۱6 یــورو    
سرویس ورزش

پوریا قلی پور
می شــود  نزدیــک  نهایــی  یک چهــارم 
جایــی کــه تیم هــای بزرگــی ماننــد آلمــان، ایتالیــا و 
فرانســه و پرتغــال بایــد بــه مصــاف تیم هــای شگفتی ســاز 
برونــد البتــه ازاین بیــن آلمــان و ایتالیــا در دیــداری ســنتی 
بایــد بــه مصــاف هــم برونــد تــا تنهــا یکــی از آن هــا قــدم به 
ــابقات  ــارز مس ــکات ب ــی از ن ــا یک ــذارد. ام ــی بگ نیمه نهای
امســال حــذف مربیــان بــزرگ و البتــه پــا بــه ســن 
ــود  ــم صع ــت تی ــه از میان هش ــی ک ــود به نوع ــته ب گذاش
کــرده 4 مربــی زیــر ۵۰ ســال ســن دارنــد و در عالــم 

مربیان جوان محسوب می شوند.
  دوران مربی کاپیتان ها

حــذف دل بوســکه درنبــرد ایتالیــا – اســپانیا در شــرایطی 
رخ داد کــه آنتونیــو کونتــه ســرمربی ایتالیــا در تمــام بــازی 
مشــغول هدایــت تیــم از کنــار خــط بــود و در پایــان، بــرد را 
بــا یــک حرکــت محیرالعقــول و شــورانگیز جشــن گرفــت. 
ــک  ــا ی ــد و ب ــت دوی ــمت نیمک ــه س ــه، ب ــد از گل پل او بع
جســت خــود را از ســقف آن آویــزان کــرد تــا شــادی خــود 
را در تاریــخ یــورو جاودانــه کنــد. کونتــه 46 ســاله کــه یکــی 
ــا ســبکی مشــابه  از جوان ترین هــای جــام هــم هســت، ب
بــا موفق تریــن مربیــان باشــگاهی فعلــی دنیــا بــه هدایــت 
ــوال، ژوزه  ــپ گواردی ــه پ ــت. کاری ک ــغول اس ــش مش تیم
ــد.  ــوپ و... می کنن ــن کل ــیمئونه، یورگ ــو س ــو، دیه گ مورینی
ــت  ــی از جذابی ــه بخش ــل ب ــه تبدی ــط ک ــب خ ــان ل مربی
فوتبــال شــده اند. کاری کــه ایــن مربیــان می کننــد، الهــام 

بخشــی و نمایــش اســت؛ جوش وخــروش و حرارتــی کــه 
مایــه ســرگرمی هــواداران و البتــه پیــش برنــده تیم هایــی 
ــه و  ــو گرفت ــا خ ــی – کاپیتان ه ــن مرب ــا ای ــه ب ــت ک اس

ــد. ــش می رون پی
   جای خالی یک مربی جذاب در انگلیس

ــن  ــدارد، بنابرای ــود ن ــی وج ــچ مطلق ــال هی ــه در فوتب البت
لزومــًا شــرط ســنی )تیــم یــا مربــی( تعیین کننــده 

ــپانیا  ــا اس ــس ی ــوادار انگلی ــر ه ــا اگ ــت ام ــت نیس موفقی
ــورو  ــذاب را در ی ــرمربی ج ــک س ــی ی ــای خال ــید، ج باش
ــر،  ــتعدادتر و برنده ت ــروی بااس ــک نی ــد. ی ــس کرده ای ح
ــه  ــک ک ــی پاتی ــًا آنت ــا مطلق ــی مشــهور ام به جــای دو مرب
در ایــن تورنمنــت دوربینــی را بــه ســمت خــود نکشــانده و 

ــد.  ــود درنیاوردن ــخیر خ ــه تس ــتاره ای را ب س
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه بــا پیشــرفت فوتبــال 

و تبدیــل آن بــه یــک علــم پیچیــده جــذاب، بازهــم 
نیروهــای انســانی کاریزماتیــک و خاقیــت و تصمیم هــای 
بــازی  در  تمایــز  مهم تریــن  غیرقابل پیش بینی شــان 
جوان هــای  کــه  چیــزی  می شــوند.  تلقــی  بــزرگان 
مربیگــری بیشــتر توانایــی انجامــاش را دارنــد تــا مربیانــی 
ــه  ــون ک ــکه و هاجس ــل دل بوس ــه، مث ــتایل پدران ــا اس ب
ــازه  ــل ت ــرای نس ــان ب ــی و تدابیرش ــح تاکتیک ــاید نصای ش
جــذاب نباشــد. به خصــوص کــه فوتبــال، به خصــوص 
شــده  فیزیکی تــری  شــغل  فشــرده  تورنمنت هــای  در 
و البتــه ارتبــاط نزدیک تــری بــا روش هــای روحــی و 
ــای  ــم ج ــه بازه ــت. البت ــرده اس ــرار ک ــانه برق روان شناس
ــه همــان مســابقه  ــوط ب شــانس، اتفاق هــا و لحظــات مرب
به جــای خــود؛ همان طــور کــه اســتثناها. اســتثنایی مثــل 
کلودیــو رانیــری کــه در 64 ســالگی مهم تریــن جــام 
 زندگــی را بــاالی ســر بــرد و فوتبــال دنیــا را شــیفته خــود

 کرد.
   هشت مربی برتر یورو

 بــد نیســت مــروری بــه هشــت مربــی برتــر یــورو و ســن 
و سالشــان بیندازیــم:

الرس الگــر بــک )ایســلند 67 ســاله(، فرنانــدو ســانتوس 
ــاله(،  ــتان ۵8 س ــکا )لهس ــاله(، آدام ناوال ــال 6۱ س )پرتغ
دشــام  دیدیــه  ســاله(،   ۵8 )آلمــان،  لــو  یواخیــم 
)فرانســه،47 ســاله(، مــارک ویلموتــس )بلژیــک، 47 
ــه  ــز 46 ســاله( و آنتونیوکونت ســاله(، کریــس کولمــن )ول

)ایتالیــا 46 ســاله(.

در یورو 2016

جایی برای پیرمردها نیست

ــا  ــپولیس ب ــوش پرس ــی پ ــع مل ــان مداف ــن رضائی رامی
ــه شــده اســت.  ــه ترکی ــرارداد روان ــه ق ــک طرف فســخ ی
بــه گــزارش ربیــع و بــه نقــل از کمیتــه نقــل و انتقــاالت 
ــان کــه در حــال حاضــر در  ســازمان لیــگ رامیــن رضائی
ــا پرســپولیس  ــرد قــرارداد خــود را ب ــه ســر می ب ترکیــه ب

ــه در ســازمان لیــگ  ــک طرف ــه صــورت ی ب
ــه اســتناد  ــان ب ــرده اســت. رضائی فســخ ک
ــده  ــد ش ــه در آن تاکی ــرارداد ک ــدی در ق بن
ــویه  ــه تس ــف ب ــپولیس موظ ــگاه پرس باش
کامــل قــرارداد بــا وی دو هفتــه بعــد از 
ــه  ــرارداد را ب ــن ق ــت، ای ــگ اس ــام لی اتم
ــود  ــخ خ ــه داده و فس ــگ ارائ ــازمان لی س

ــش باشــگاه  ــا واکن ــر ب ــن خب ــًا ای ــه اســت. یقین را گرفت
ــم  ــد از رق ــه 7۵ درص ــود ک ــه می ش ــپولیس مواج پرس
قــرارداد فصــل را بــه وی پرداخــت کــرده اســت. باشــگاه 
پرســپولیس عقیــده دارد فســخ رضائیــان قانونــی نیســت 
چراکــه وی از ســوی باشــگاه جریمــه شــده و بــه همیــن 
ــرار  ــل ق ــویه کام ــع تس ــپولیس را در موض ــاله پرس مس

می دهــد. رضائیــان کــه در حــال حاضــر در ترکیــه بــه ســر 
ــا تیــم ریــزه اســپور اســت و  ــرد مشــغول مذاکــره ب می ب
قصــد دارد فوتبــال خــود را خــارج از ایــران ادامــه بدهــد. 
البتــه بــه نظــر می رســد او بــرای دریافــت رضایتنامــه کار 
ــوای  ــک دع ــد و وارد ی ــته باش ــش رو داش ــواری پی دش
حقوقــی بــا پرســپولیس بشــود. اعــام خبر 
ــان  ــه رضائی ــرایطی ک ــرارداد در ش ــخ ق فس
ــن  ــان از ای ــرد، نش ــر می ب ــه س ــه ب در ترکی
ــدم  ــای ع ــن در روزه ــن بازیک ــه ای دارد ک
حضــور در تمرینــات تیــم ملــی بیــکار نبــوده 
و از طریــق حقوقــی مطالبــه خــود را از 
باشــگاه پرســپولیس پیگیــری می کــرده 
ــن  ــط بی ــر رواب ــینی، مدی ــر حس ــوی دیگ ــت. از س اس
الملــل و حقوقــی پرســپولیس می گویــد: طبــق آنچــه کــه 
شــنیده ام ایشــان برپایــه بنــدی در قــرارداد خــود مبنــی 
بــر پرداخــت حقــوق خــود تــا پایــان خــرداد مــاه اقــدام 
ــود و  ــی خواهــد ب ــر قانون ــن مســاله کــرده کــه غی ــه ای ب

ــع ــرد. ربی ــا آن را نمی پذی فیف

خبرجنجالی در سازمان لیگ
فسخ قرارداد رامین رضائیان با پرسپولیس

رییــس کمیتــه ملــی المپیــک از پرداخــت ۱6.۵ میلیــارد تومــان 
اعتبــارات بــه فدراســیون های المپیکــی از ابتــدای ســال تاکنــون 
ــه  ــرث هاشــمی، در حاشــیه امضــای تفاهمنام ــر داد. کیوم خب
ــره ای  ــا شــرکت فروشــگاه های زنجی ــک ب ــی المپی ــه مل کمیت
ــرد: از  ــان ک ــیون ها، بی ــه فدراس ــت بودج ــاره پرداخ ــاه درب رف

ابتــدای ســال تاکنــون مبلــغ ۱6.۵ میلیــارد 
ــم.  ــاص داده ای ــیون ها اختص ــه فدراس ــان ب توم
ایــن هفتــه  یکشــنبه  روز  آن  میلیــارد   ۱۳.۵
پرداخــت شــد و مابقــی دو، ســه هفتــه پیــش 
ــیون  ــه فدراس ــه هم ــا ب ــد. م ــت ش ــز پرداخ نی
اولویــت  ولــی  پرداخــت کرده ایــم،  بودجــه 
ــهمیه  ــب س ــه کس ــود ک ــیون هایی ب ــا فدراس م

ــیون های  ــز فدراس ــیون ها نی ــن فدراس ــان ای ــد و در می کرده ان
مــدال آور در اولویــت قــرار داشــتند. او ادامــه داد: بــا هماهنگــی 
ــم طــی  ــان داشــته ایم فکــر می کن ــا وزارت ورزش و جوان کــه ب
۱۰ روز آینــده نیــز وزارت ورزش وجوانــان فدراســیون هایالمپیکی 
ــور  ــا معــاون رییــس جمه ــد. طــی نشســتی کــه ب را شــارژ کن
داشــتیم در صــدد ایــن بودیــم کــه 7۵ درصــد بودجــه را 

تخصیــص بدهنــد و مابقــی را تــا پایــان تیــر مــاه پرداخــت کننــد 
تــا بتوانیــم شــارژ مجــددی را در فدراســیون ها داشــته باشــیم. 
ــال  ــدای س ــه از ابت ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــمی در پاس هاش
تاکنــون چــه مقــدار بودجــه بــه کمیتــه ملــی المپیــک تخصیص 
داده شــده اســت، بیــان کــرد: ۲۲ میلیــارد تخصیــص داده شــده 
اســت کــه ۱6.۵ میلیــارد آن را بــه فدراســیون ها 
ــه  اختصــاص داده ایــم و 4.۵ میلیــارد آن نیــز ب
پارالمپیــک پرداخــت شــده اســت و مابقــی آن 
ــت و  ــه بلی ــزام، تهی ــای اع ــرف هزینه ه ــز ص نی
واریــز کمیتــه برگــزار کننــده بازی هــا شــده 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــز تمامیکاره ــون نی اســت. تاکن
اعــزام انجــام شــده اســت. رییــس کمیتــه ملــی 
ــرار اســت بازخواســتی  ــن کــه ق المپیــک در ادامــه در مــورد ای
نســبت بــه فدراســیون هایی کــه قــول کســب ســهمیه المپیــک 
ــن کار  ــی ای ــد، ول ــتفاده کرده ان ــم اس ــه ه ــد و از بودج داده ان
صــورت نگرفتــه داشــته باشــند، تصریــح کــرد: االن تمــام تمرکــز 
ــک  ــهمیه المپی ــب س ــه کس ــت ک ــته هایی اس ــر روی رش ــا ب م
ــا نقــاط ضعــف و قــوت آنهــا را بررســی کنیــم. مهــر داشــتند ت

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

از عملکرد قاسمی در ارمنستان راضی... چهار شنبـــــه  9 تیر ماه 61395
ـــمـــاره 190 ســـــال دوم       ݡسݒ

رییس کمیته ملی المپیک
16.5 میلیارد به فدراسیون ها پرداخت کرده ایم

مفاد آراء 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و اماک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۳۲۱مورخ ۱۳9۵/۰۳/۳۱ آقای منصور مجاهدی   
به شماره شناسنامه 6۰96 کدملی ۱۲8۲84۳۵۲4 صادره از اصفهان فرزند بهرام    بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۰/9۳ مترمربع مفروزی از پاک شماره 49۳4  - اصلی واقع در  
بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادی از ورثه محمد علی پزشک زاده خریداری نموده است. 

بدیهی است در صور ت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/9 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/۲۳ 

شماره : 9۵8۵/ م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
آگهی مزایده

شماره مزایده : ۱۳9۵۰4۳۰۲۱۲8۰۰۰۰۰۱ تاریخ ثبت : ۱۳9۵/۰۳/۲4 تاریخ واقعی انجام  مزایده 
: ۱۳9۵/۰4/۲7 به موجب پرونده های اجرائی کاسه 94۰۰۰7۵ له بانک اقتصاد نوین گلپایگان 
و علیه زهره فرض علی و 94۰۰۰67 له خانم زهرا محمودی و علیه زهره فرض علی ششدانگ 
یک باب خانه پاک ۳۰ فرعی از ۵۲9 اصلی بخش یک ثبت گلپایگان به مساحت دویست و نه 
متر و هشتاد صدم متر مربع ذیل صفحه ۲۳و ۲6 دفتر ۱۳۲ بنام زهره فرض علی ثبت و سند 
مالکیت صادر گردیده ، حدود و مشخصات : شماال بطول بیست و چهار متر و بیست صدم متر 
پی به پی پاک بیست و نه فرعی از پانصد و بیست و نه اصلی شرقا بطول نه متر پی است به 
کوچه هشت متری از محور چهارمتر جنوبا بطول بیست متر و هشتاد صدم متر پی به پی پاک 
سی و یک فرعی از پانصد و بیست و نه اصلی غربا بطول ده متر پی است به کوچه هشت متری 
احداثی بن بست حقوق ارتفاعی ندارد، طبق سند رهنی شماره ۱68۲4- ۱۳9۲/۰8/۱9 دفتر خانه 
۳6 گلپایگان در قبال طلب بانک اقتصاد نوین گلپایگان در رهن قرار گرفته و مازاد آن بابت پرونده 
اجرائی کاسه 94۰۰۰67بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱/9۵۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال ارزیابی شده و پاک فوق دارای ۲۰9/8۰ متر مربع عرصه و اعیانی در دو طبقه که کا یک 
واحد ساختمانی بوده و سیستم انتقال بار قائم بصورت نیمه اسکلت و سقف طاق ضربی که 
طبقه همکف بصورت تکمیل و درجا قابل بهره برداری و طبقه باالی همکف نیز قسمتی تکمیل 
و قسمتی در حد سفت کاری میباشد و دارای پروانه ساخت با قدمت حدودا ۱۳ سال و نمای 
ساختمان سنگ تراورتن و کابینت آشپزخانه ام دی اف و کف کامل سرامیک و سیستم گرمایش 
بخاری و سرمایش کولر آبی مساحت طبقه اول ۱4۰ متر مربع و طبقه باالی همکف شصت و 
شش متر مربع بوده دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک 
می باشد پاک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد 
و نود و پنج در اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان واقع در گلپایگان – بلوار ایت اله خوانساری از 
طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ۱/9۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد  و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . / شماره : ۱۳7/ م الف تاریخ انتشارآگهی  : 
۱۳9۵/۰4/۰9 سرپرست ثبت اسناد و اماک گلپایگان – مهدی صادقی وصفی

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 9۵/۲/۳۰  در وقت فوق العاده شعبه اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 764/94 تحت نظر است . با عنایت به محتویات 
پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف 
آقای رضا  رای قاضی شورادر خصوص دعوی  رای می شود.  به صدور  به شرح ذیل مبادرت 
شاکراردکانی فرزند محمد   به طرفیت آقای علیرضا داوودی به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ سی  میلیون ریال  و مطالبه خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم 
امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر 
اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از 
اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه 
و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱98-
۵۰۲-۵۱9و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسامی از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می 
باشد. شماره : ۵/۲۲/9۵/۱99/ م الف قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر 

حسین رزاقی 
آگهی ابالغ رای

به تاریخ 9۵/۲/۳۰  در وقت فوق العاده شعبه اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 76۵/94 تحت نظر است . با عنایت به محتویات 
پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف 
آقای رضا  رای قاضی شورادر خصوص دعوی  رای می شود.  به صدور  به شرح ذیل مبادرت 
شاکراردکانی فرزند محمد   به طرفیت آقای فردین اسدی آهنگر فرزند حسینعلی به خواسته 
مطالبه وجه ۲ فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ چهل میلیون ریال  و مطالبه 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک 
مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی اغز سوی بانک محال علیه و با التقات به 
حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر 
برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص 
داده و به استناد مواد ۱98-۵۰۲-۵۱9و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۳۱۳-۳۱۱-۳۱۰ 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در 
حق خواهان صادر واعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی این شهرستان می باشد. شماره : ۵/۲۲/9۵/۲۰۱/ م الف قاضی شعبه اول  شورای حل 

اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
آگهی ابالغ رای

به تاریخ 9۵/۲/۳۰  در وقت فوق العاده شعبه اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 766/94 تحت نظر است . با عنایت به محتویات 
پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف 
آقای رضا  رای قاضی شورادر خصوص دعوی  رای می شود.  به صدور  به شرح ذیل مبادرت 
شاکراردکانی فرزند محمد   به طرفیت آقای محسن راستگو  فرزند شکر اله  به خواسته مطالبه 
وجه یک  فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ بیست و هشت میلیون و پانصد 
هزار  ریال  و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور 
مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی اغز سوی بانک محال 

علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( 
و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان 
را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱98-۵۰۲-۵۱9و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده 
۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از زمان صدور چک تا 
زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز 
از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : ۵/۲۲/9۵/۲۰۰/ م الف قاضی شعبه 

اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
ابالغ رای

کاسه پرونده :899/94         شماره دادنامه :۱64         تاریخ رسیدگی :9۵/۳/۱6
مرجع رسیدگی :شعبه دوم حقوقی  شورای حل اختاف آرن و بیدگل

خواهان : محمد علی ناظمی – فرزند اکبر – به آدرس آران و بیدگل –خ امام خمینی – کوچه 
والیت 7خواندگان :سعید هدایتی زاده – فرزند محمد –به آدرس تربت جام -8۵ کیلومتری 
تربت جام –حاج آباد –سیران میراب،  سعید مبین - به آدرس آران و بید گل – شهرک صنعتی 
سلیمان صباحی –شرکت فرش ترنم مبین – بلوار هیات امنا،شرکت صنایع اطلس رجال کاشان 
به آدرس آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی – بلوار هیات امنا-شرکت فرش ترنم 
مبین،خواسته :مطالب وجه چک  گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی امضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 
نماید :>>رای قاضی شورا <<در خصوص  را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
دادخواست علی محمد ناظمی   به طرفیت   سعید هدایتی زاده و سعید مبین وشرکت صنایع 
اطلس رجال کاشان  به خواسته مطالبه  مبلغ یکصدو سیزده ملیون ریال و جه یک چک فقره 
چک به شماره 9۵4۱۲7 عهده بانک صادرات شعبه صالح آباد به انضمام خسارت با دادرسی و 
خسارت تاخیر و تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه 
بانک محال علیه واظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 9۵/۳/۲6 و دفاعیات غیر موثر 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 9۵/۳/۱6 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندًا 
به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختاف و مواد ۳۱۳،۳۱۱،۳۱۰، از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون  صدور چک و مواد ۵۱9،۱98 و ۵۲۲ از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ یکصدو سیزده ملیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک تازمان اجرای 
حکم براساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعام میگردد رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 
در همین شعبه شورا می باشد و پس از ظرف مدت بیست روز از آن قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی آران و بیدگل می باشد .مشخص شدن مدت مقررقاضی شورای حل اختاف 

دوم حوزه قضایی آران و بیدگل  م الف : ۵/۲۲/9۵/۱98
مفاد آراء 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  های  ساختمان 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و اماک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳946۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰97۰ مورخ ۱۳94/۰4/۳۱ آقای حمید قلع ریز 

به شناسنامه شماره 49۳44 کد ملی ۱۲8۰9۱9۰4۳ صادره از اصفهان فرزند محمد علی بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱6/۰۲ متر مربع مفروزی از پاک شماره ۵۰۵6الی 

۵۰7۰ – اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که بصورت عادی واگذار گردیده است. 
بدیهی است در صور ت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۳/۲6 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/9 

شماره : 8۵۲۵/ م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  های  ساختمان 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و اماک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳946۰۳۰۲۰۲۳۰۰۲76۵ مورخ ۱۳94/۱۰/۲8 آقای حسین پذیری  
بر  از اصفهان فرزند مهدی   به شماره 4۵۵4۲ کد ملی ۱۲8۲۳8۰74۵ صادره  شناسنامه 
مترمربع   99/۳۱ مساحت  به  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مفروزی از پاک ۳۵۵۳ - اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است . 
بدیهی است در صور ت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۳/۲6 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/9 

شماره : 8۵۲8/ م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  های  ساختمان 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و اماک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
پور  برابر رای شماره ۱۳946۰۳۰۲۰۲۳۰۰۲79۳ مورخ ۱۳94/۱۰/۲8 خانم فرشته  ردیف ۱- 
محمدی   شناسنامه به شماره ۳۵۰۵ کد ملی ۰۰۵۲64۰66۳ صادره از تهران فرزند اصغرنسبت  
بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۰/۲۱ مترمربع مفروزی از پاک ۱۵4۰و ۱۵4۱ - 
اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است . 
بدیهی است در صور ت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۲/۲6 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/9 

شماره : ۵۰۳8/ م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
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مفاد آراء
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  »آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت  شمال شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تایید  رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اولین  تاریخ  از  دارند  اعتراض  مذکور  آرا  به  اشخاصی که  یا  تا شخص  شود  می  آگهی 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک  انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .
1- رای شماره 139460302027022699 مورخ 1394.09.04 عباس نیک بخش فرزند 
رجب علی بشماره شناسنامه 26 صادره از آباده بشماره ملی 2411415109 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1575 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  آبرون  مورخ 1394.10.27 حشمت  رای شماره 139460302027026436   -2
در   1286302031 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   265 شناسنامه  بشماره  براتعلی 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4053 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103.56 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرزند  روغنی  1394.12.18 حسین  مورخ   139460302027030399 رای شماره   -3
قلی بشماره شناسنامه 1007 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286268656 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139460302027030679 مورخ 1394.12.22 مرتضی سامانی  فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 43875 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280864346 در چهار 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3738 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142.53 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
هاشم  مهنازالسادات   1394.12.22 مورخ   139460302027030680 شماره  رای   -5
زاده اصفهانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 63797 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1281737577 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
به مساحت 142.53  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15190 اصلی  از  3738 فرعی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027001416 مورخ 1395.02.09 علی  جمالیان اصفهانی 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 619 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287838431 
از  از قطعه زمین پالک _ فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 
اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200.92 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
كرمی  ماشاءاله    1395.02.11 مورخ   139560302027001448 شماره  رای   -7
دهاقانی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 155 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 
5129568869 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
 113.55 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15191 اصلی  از  فرعی   5231

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027001466 مورخ 1395.02.11 عباس اتحادی ابری فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1291302158 در ششدانگ 
اصلی  از  فرعی  زمین پالک 43  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 260.48 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
العابدینی  زین  اقدس   1395.02.14 مورخ   139560302027001732 شماره  رای   -9
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  عبدالحسین  فرزند  محمدابادی 
1291227830 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196.65 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
فشارکی   غالمی  زهیر   1395.02.14 مورخ   139560302027001739 شماره  رای   -10
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1320 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286899974 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180.40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027001773 مورخ 1395.02.15 ناهید ترابی فرزند حافظ 
دانگ  دو  در   1287964664 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   219 شناسنامه  بشماره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   149.30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

رسمی.
12- رای شماره 139560302027001779 مورخ 1395.02.15 نادر هوشنگی فرزند علی 
چهار  در   1817147031 ملی  بشماره  آبادان  از  صادره   382 شناسنامه  بشماره  اصغر 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 
به مساحت 149.30 مترمربع. خریداری طی  15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

سند رسمی.
13- رای شماره 139560302027001781 مورخ 1395.02.15 سیدمحمدعلی اعتصامی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   70 شناسنامه  بشماره  حسینعلی   سید  فرزند  رنانی 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  پنج  در   1285318188
پالک 5400 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157.12 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027001784 مورخ 1395.02.15 فاطمه سعادت فرزند 
در   1286399076 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1295 شناسنامه  بشماره  محمد 
از  فرعی   5400 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  یکدانگ 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157.12 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027001789 مورخ 1395.02.15 قاسم چلمقانی فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 2315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289560331 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1292 فرعی از 
اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149.50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
خواسگانی  مریم گلی   1395.02.15 مورخ   139560302027001792 شماره  رای   -16
فرزند علی بشماره شناسنامه 17573 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283878933 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1292 فرعی از 
اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149.50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027001799 مورخ 1395.02.15 حمیدرضا پورقربان  فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 55684 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281653861 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027001802 مورخ 1395.02.15 اشرف دانا فرزند مرتضی 
از اصفهان بشماره ملی 1287803067 در سه دانگ  بشماره شناسنامه 1203 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نافچی  رئیسی  بهمن  مورخ 1395.02.23   139560302027002139 رای شماره   -19
فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 7 صادره از شهر كرد بشماره ملی 4621949871 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از 
اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180.50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرامرزی  مرداس   1395.02.30 مورخ   139560302027002453 شماره  رای   -20
ملی  بشماره  فارسان  از  صادره   52 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  آبادی   فیل 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4679579048
پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239.45 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
زهرائی  رسول  سید   1395.03.01 مورخ   139560302027002759 شماره  رای   -21
فرزند سید علی بشماره شناسنامه 45 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291418172 در 
ششدانگ یکباب تجاری و انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از 
اصلی 15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 548.35 مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین اباذری شهرضائی .
22- رای شماره 139560302027002767 مورخ 1395.03.01 ملیحه امین الرعایائی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   682 شناسنامه  بشماره  بافر  محمد  فرزند  یمینی 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  چهار  در   1284463036
پالک 4 فرعی از اصلی 13211 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241.98 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  حسین   1395.03.01 مورخ   139560302027002768 شماره  رای   -23
ملی  بشماره  باختران  از  صادره   352 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  شهری  زاده 
3255679273 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
4 فرعی از اصلی 13211 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241.98 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027002936 مورخ 1395.03.05 کمال امینی پزوه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1004 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291479171 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 101.34 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نجارزادگان  محمد   1395.03.05 مورخ   139560302027002941 شماره  رای   -25
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1125 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286955068 
زمین پالک 1592  از قطعه  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289.79 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027002944 مورخ 1395.03.05 عفت دهقان پور امینه 
از اصفهان بشماره ملی 1291295917 در  فرزند عباس بشماره شناسنامه 22 صادره 
واقع   7897 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118.55 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
27- رای شماره 139560302027002945 مورخ 1395.03.05 علی  روستازاده فرزند 
در   1282246161 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   31891 شناسنامه  بشماره  عباس 
از  از قطعه زمین پالک 237 فرعی  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218.22 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
28- رای شماره 139560302027003004 مورخ 1395.03.06 صغرا قبادی شهرستانی  
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291277048 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 96 فرعی از اصلی 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 270.24 مترمربع. خریداری مع 
الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم بیگم آغاپور امام جمعه فرزند سید جالل.
انصاریپور  بهروز    1395.03.06 مورخ   139560302027003006 شماره  رای   -29
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1153 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  افشاری   جرم 
1287665128 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
96 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 270.24 مترمربع. 
امام جمعه  آغاپور  بیگم  مالک رسمی خانم  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری 

فرزند سید جالل.
30- رای شماره 139560302027003007 مورخ 1395.03.06  وجیهه آیتی سنجری 
از اصفهان بشماره ملی 1291577033  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 42 صادره 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13048 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 106.22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027003008 مورخ 1395.03.06  محمدرضا آیتی سجزئی 
فرزند احمد  بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659614760 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13048 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 106.22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زارعی  محبوبه   1395.03.08 مورخ   139560302027003014 رای شماره   -32
سیدمصطفی بشماره شناسنامه 72435 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281822272 
از  از قطعه زمین پالک 2 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 
اصلی 15196 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66.66 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
دهقان  محمدجواد   1395.03.08 مورخ   139560302027003029 شماره  رای   -33
فرزند عیوض قلی بشماره شناسنامه 12 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129802853 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71.35 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
شهبازی  حسین    1395.03.08 مورخ   139560302027003038 شماره  رای   -34
در  ملی 1291369732  بشماره  اصفهان  از  1 صادره  بشماره شناسنامه  عباس  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10105 و 10109 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155.56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
احمدی  حسین   1395.03.08 مورخ   139560302027003048 شماره  رای   -35
ملی 5649776733  بشماره  جرقویه  از  صادره   19 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
واقع  از قطعه زمین پالک 6066  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170.42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
36- رای شماره 139560302027003065 مورخ 1395.03.08 مهین اسالمی فارسانی 
فرزند حاجی بابا بشماره شناسنامه 52 صادره از فارسان بشماره ملی 4679353384 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1596 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 261.49 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027003085 مورخ 1395.03.09 حسن  زارعی گیشیری 
فرزند غدیر علی  بشماره شناسنامه 1655 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288000881 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152.6 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  ستوده  مجید   1395.03.10 مورخ   139560302027003139 شماره  رای   -38
در   6639697114 ملی  بشماره  اندیکا  از  صادره   173 شناسنامه  بشماره  قلی  جعفر 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3735 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214.15 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
39- رای شماره 139560302027003160 مورخ 1395.03.10 علیرضا کتیرائی فرزند 
در   1282691139 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   22152 شناسنامه  بشماره  حسن 
واقع   13002 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 222.30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  توكل  محبوبه   1395.03.11 مورخ   139560302027003228 شماره  رای   -40
حسن بشماره شناسنامه 47447 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280900040 در دو 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 175.50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027003233 مورخ 1395.03.11 فخرالملوک تجدد فرزند 
جمال بشماره شناسنامه 1513 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286609453 در چهار 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 175.50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
کریمی  علیرضا   1395.03.11 مورخ   139560302027003241 شماره  رای   -42
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   201 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  خوراسگانی 
1291395474 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145.50 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مشهدیان  اشرف   1395.03.11 مورخ   139560302027003244 شماره  رای   -43
خوراسگانی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 14877 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283851644 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145.50 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
محمودزاده  علیرضا   1395.03.12 مورخ   139560302027003270 شماره  رای   -44
 1285532309 ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 65 صادره  مهدی   فرزند 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11755 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203.63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  عنایتی  اکبر    1395.03.12 مورخ   139560302027003271 شماره  رای   -45
در  ملی 5649274088  بشماره  اصفهان  از  2770 صادره  بشماره شناسنامه  عباس  
از  فرعی   150 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167.12 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فر  بصیری  حسین   1395.03.12 مورخ   139560302027003272 شماره  رای   -46
فرزند احمد بشماره شناسنامه 66315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281762458 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 31 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 633 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027003273 مورخ 1395.03.12 اکبر چنگانی  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 156 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291382062 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5948 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 162.10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
چنگانی  مهری   1395.03.12 مورخ   139560302027003277 شماره  رای   -48
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   908 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  خوراسگانی 
1291478221 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
مترمربع. خریداری طی   162.10 به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   5948

سند رسمی.
49- رای شماره 139560302027003292 مورخ 1395.03.13 مهدی صادقیان فرزند 
عوضعلی  بشماره شناسنامه 1203 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289449317 در سه 
دانگ یکباب ساختمان متروکه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 41و42 
فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102.97 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
فدوی  مصطفی   1395.03.13 مورخ   139560302027003295 شماره  رای   -50
حسینی پوده فرزند حسین  بشماره شناسنامه 8905 صادره از اصفهان بشماره ملی 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  متروکه  ساختمان  یکباب  دانگ  سه  در   1282872354
قطعه زمین پالک 41و42 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 102.97 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پور   خالقی  مهدی    1395.03.13 مورخ   139560302027003311 شماره  رای   -51
فرزند احمد بشماره شناسنامه 232 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287343686 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165.38 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اللهی  نعمت  رای شماره 139560302027003392 مورخ 1395.03.16 علیرضا   -52
فرزند حیدر بشماره شناسنامه 330 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289288811 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی احمد آب شاهی فرزند غالمحسین .
53- رای شماره 139560302027003398 مورخ 1395.03.16 خلیل اله توكلی جوری  
فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 98 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284207341 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 152 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100.12 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی براتعلی کیانی فرزند عباس.
مهذب  اصغر  علی   1395.03.16 مورخ   139560302027003399 شماره  رای   -54
صانعی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 182 صادره از مسجد سلیمان بشماره 
ملی 1971787191 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123.38 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اسدهللا کریمی .
قاسمی  محمد  اصغر   1395.03.16 مورخ   139560302027003400 رای شماره   -55
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   169 شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  خوراسگانی 
1291321357 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
به مساحت 200.86 مترمربع. خریداری طی  9635 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027003404 مورخ 1395.03.16 شكراله سلیمانی پور 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1390 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198715502 در 
از قطعه زمین پالک 10119 واقع در  بر روی قسمتی  ششدانگ یکباب خانه احداثی 
الواسطه بصورت  به مساحت 102.15 مترمربع. خریداری مع  بخش 5 ثبت اصفهان 

عادی از مالک رسمی مرتضی طاهره پناه فرزند هاشم .
آقاجانی  احمد   1395.03.16 مورخ   139560302027003408 شماره  رای   -57
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3 شناسنامه  بشماره  اسماعیل  حاجی  فرزند  پزوه 
1291361235 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
_ فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 252.65 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاجی اسماعیل آقاجانی پزوه.
امان هللا سربخش   رای شماره 139560302027003425 مورخ 1395.03.16    -58
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 1664 صادره از آبادان بشماره ملی 1819385132 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 
به مساحت 141.76 مترمربع. خریداری مع  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5   15202

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد کردآبادی فرزند علی .
59- رای شماره 139560302027003494 مورخ 1395.03.18 محسن حاجیان فرزند 
اكبر بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291729461 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9470 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 153.8 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027003499 مورخ 1395.03.18 خدیجه حیدری فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291728384 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9470 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 153.8 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  دانا دل  رای شماره 139560302027003514 مورخ 1395.03.18 سعید   -61
مرتضی بشماره شناسنامه 364 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293226297 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4621 فرعی از اصلی 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
فرزند  آقابزاز  نفیسه   1395.03.18 مورخ   139560302027003515 شماره  رای   -62
 1286005809 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 833  بشماره  سیدماشاءاله 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4621 فرعی 
از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027003523 مورخ 1395.03.18 خسرو مطیع فرزند 
سه  در   1291072306 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   276 شناسنامه  بشماره  نورهللا 
از  فرعی   13 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 311.69 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرزند  مطیع  ناصر   1395.03.18 مورخ   139560302027003526 شماره  رای   -64
از اصفهان بشماره ملی 1287879391 در سه  نورهللا بشماره شناسنامه 859 صادره 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 311.69 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
65- رای شماره 139560302027003528 مورخ 1395.03.18 شهین جانقربانی پوده 
فرزند خسرو بشماره شناسنامه 52 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129842960 
در 70 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027003531 مورخ 1395.03.18 اكبر صادق زاده پوده 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 63 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129792521 
در 130 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
صلواتی  محمدعلی   1395.03.19 مورخ   139560302027003583 شماره  رای   -67
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   253 شناسنامه  بشماره  براتعلی  فرزند  جلوانی 
1286301912 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
طی  خریداری  مترمربع.   324.62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   19

سند رسمی.
فرزند  هوائی  احمد   1395.03.19 مورخ   139560302027003590 شماره  رای   -68
رمضان  بشماره شناسنامه 53569 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281632661 در 
از  فرعی   162 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94.94 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027003591 مورخ 1395.03.19  حمید قنبری پیكانی 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 3711 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649210292 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3747 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49.62 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
70- رای شماره 139560302027003595 مورخ 1395.03.19 مهری چنگانیان فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 138 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291381661 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6626 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 194.43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
الهی  حبیب  علی   1395.03.19 مورخ   139560302027003598 شماره  رای   -71
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   74 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگانی 
1291353542 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
6626 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194.43 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027003674 مورخ 1395.03.22 مریم یوسفی  فرزند 
در   1284057461 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1561 شناسنامه  بشماره  حسین 
از  زمین پالک 178 فرعی  از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103.79 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027003684 مورخ 1395.03.22 حسین فروغی ابری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 42 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291278672 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 377 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210.20 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027003695 مورخ 1395.03.22 صفرعلی فروغی ابری 
در   1291312730 ملی  بشماره  اصفهان  از  11 صادره  بشماره شناسنامه  عباس  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 377 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197.70 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027003902 مورخ 1395.03.26 صادق جعفری کچی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1644 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292544937 در 
ششدانگ یکباب انبار مصالح فروشی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 23 
فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195.22 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027003904 مورخ 1395.03.26 صادق جعفری کچی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1644 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292544937 
زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  فروشی  یکباب کارگاه مصالح  در ششدانگ 
پالک 23 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230.42 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اكبر غالمی فشاركی    1395.04.01 مورخ  رای شماره 139560302027004131   -77
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 4 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659558267 
واقع در   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  در ششدانگ یکباب کارگاه 
الواسطه بصورت  بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 60.26 مترمربع. خریداری مع 

عادی از مالک رسمی حسین آقاضیائی فرزند علی محمد.
فشاركی  اكبر غالمی    1395.04.01 مورخ   139560302027004140 رای شماره   -78
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 4 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659558267 
واقع در   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  در ششدانگ یکباب کارگاه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 219.45 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی حسین آقاضیائی فرزند علی محمد.
پزوه  امینی  مهدی   1395.02.27 مورخ   139560302027002317 شماره  رای   -79
فرزند یداله بشماره شناسنامه 2294 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283690731 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204.32 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی. م الف 10165
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چاقی پدر خطر ابتالی دختران به سرطان 
را افزایش می دهد

مطالعــه محققــان بخــش انکولــوژی در مرکــز 
در  واقــع  لومبــاردی  تــاون  جــورج  ســرطان 
واشــنگتن دی ســی کــه در مجلــه ســاینتیفیک 
شــده  منتشــر   Scientific Reports ریپورتــز 
اســت، نشــان مــی دهــد کــه چاقــی پــدر موجــب 
ــی  ــود و م ــی ش ــپرم م ــی اس ــان ژنتیک ــر بی تغیی
ــه ســرطان  ــر ب ــدان دخت ــای فرزن ــد خطــر ابت توان
ســینه را افزایــش دهد.مشــخص شــده اســت کــه 
ــر  ــر خط ــد ب ــی توان ــا م ــرات در ژن ه ــی تغیی برخ
ــذارد و  ــر بگ ــه ســرطان ســینه تاثی ــان ب ــای زن ابت
حــدود 5 تــا 10 درصــد ایــن تغییــرات ژنتیکــی 

ــتند. ــی هس مورث
مطالعــات قبلــی نشــان داده انــد کــه برخــی 
فاکتورهــا در زندگــی زنــان ماننــد دیابــت و ســیگار 
ــی  ــای ژنتیک ــش ه ــه جه ــد ب ــی توان ــیدن م کش
ــدان منجــر شــود و برخــی  ــه فرزن ــال ب ــل انتق قاب
مطالعــات نیــز حاکــی از آن اســت کــه چاقــی مــادر 
مــی توانــد موجــب تغییــر ژن هــا شــود کــه خطــر 
ابتــای کــودک بــه ســرطان ســینه را افزایــش مــی 

دهــد.
امــا بــه گفتــه محققــان، مطالعــات چندانــی دربــاره 
تاثیــر وزن پــدر بــر خطــر ابتــای نســل هــای آینــده 
ــرای  ــان ب ــدارد. محقق ــه ســرطان ســینه وجــود ن ب
رفــع ایــن کمبــود تحقیقاتــی، مطالعــه ای روی 

مــوش هــای نــر انجــام دادنــد.
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــر را ب ــای ن ــوش ه ــا م آنه
کردنــد؛ بــه یــک گــروه رژیــم غذایــی عــادی و بــه 
ــد و  ــده دادن ــاق کنن ــی چ ــم غذای ــر رژی ــروه دیگ گ
ســپس آنهــا را در معــرض جفــت گیــری بــا مــوش 
هــای مــاده ای کــه وزن عــادی داشــتند، قــرار 

ــد. دادن
ــزان ســرطان  ــان ســپس بافــت ســینه و می محقق
ســینه را در میــان بچــه هــای آنهــا بررســی کردنــد. 
ــا بچــه  ــن مطالعــه نشــان داد کــه در مقایســه ب ای
مــوش هــای مــاده ای کــه پدرانــی بــا وزن عــادی 
داشــتند، بچــه مــوش هــای دارای پــدران چــاق در 
ــت  ــل باف ــه وزن داشــتند، تکام ــد اضاف ــگام تول هن
ســینه آنهــا تاخیــر داشــت و احتمــال ابتــای آنهــا 

بــه ســرطان ســینه بیشــتر بــود.
محققــان بــا تجزیــه و تحلیــل اســپرم مــوش 
هــای نــر چــاق متوجــه یــک امضــای تغییــر یافتــه 
میکــرو آر.ان.ای )miRNA( در اســپرم شــدند. 
میکــرو آر.ان.ای رشــته هــای مولکولــی هســتند کــه 

ــد. ــی کنن ــم م ــان ژن را تنظی بی
محققــان در بافــت ســینه بچــه مــوش هــای مــاده 
نیــز همیــن بیــان تغییــر یافتــه میکــرو آر.آن.ای را 

پیــدا کردنــد.
از ســوی دیگــر محققــان متوجــه شــدند بچــه 
ــتند،  ــاق داش ــدران چ ــه پ ــز ک ــر نی ــای ن ــوش ه م
ــد  ــد افزایــش وزن داشــتند، هــر چن ــگام تول در هن
ــل  ــاری قاب ــاظ آم ــه لح ــه را ب ــن یافت ــان ای محقق

ــد. ــی دانن ــا نم اعتن
ــات،  ــه در حیوان ــن مطالعــه نشــان مــی دهــد ک ای
وزن بــدن پــدر در هنــگام لقــاح بــر وزن بــدن 
دوران  در  و  تولــد  هنــگام  در  دختــر  فرزنــدان 
کودکــی و بــر خطــر ابتــای آنهــا بــه ســرطان 
تاثیــر  زندگــی  بعــدی  هــای  ســال  در   ســینه 

می گذارد.
ــج  ــه نتای ــد ک ــد کردن ــان تاکی ــن حــال محقق ــا ای ب
ایــن مطالعــه حــاص تحقیــق روی مــوش هــا 
اســت، هــر چنــد برخــی از یافتــه هــای اخیــر 
در مــورد انســان هــا را گــرداوری کــرده اســت 
دارای  چــاق  مــردان  دهنــد  مــی  نشــان  کــه 
ــپرم  ــی در اس ــل توجه ــک قاب ــی ژنتی ــرات اپ تغیی
 هســتند کــه بــا مــردان الغــر قابــل مقایســه

 است.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه خبــری مدیــکال نیوز،به 
گفتــه محققــان، مطالعــه صــورت گرفتــه روی 
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــوش ه م
اپــی ژنتیــک در اســپرم مــی توانــد عواقبــی بــرای 
ــته  ــرطان داش ــه س ــدی ب ــل بع ــای نس ــر ابت خط

باشــد.

سالمت

 واژگوني وانت پيكان مرگ راننده اش 
را رقم زد 

ــكان در  ــت پي ــتگاه وان ــك دس ــدن ي ــون ش ــر واژگ در اث
محــور قديــم »نطنــز« راننــده 32 ســاله آن جــان خــود 
را از دســت داد. ســرهنگ«جهانگير كريمــي« معــاون 
اجتماعــي فرماندهــي انتظامــي اســتان اصفهــان در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس گفــت: 
ســاعت 22 شــب گذشــته مامــوران پليــس راه »نطنــز« 
از واژگــون شــدن يــك دســتگاه وانــت پيــكان در محــور 
قديــم ايــن شــهر باخبــر شــدند كــه بافاصلــه بــه محــل 
ــن  ــر اي ــفانه در اث ــه داد: متاس ــدند. وي ادام ــزام ش اع
ــكان جــان  ــت پي ــده 32 ســاله وان ــه رانندگــي رانن حادث
ــود. ايــن مقــام انتظامــي بيــان  خــود را از دســت داده ب
داشــت: كارشناســان پليــس راه علــت وقــوع ايــن حادثــه 
ــد.  ــرده ان ــام ك ــرره اع ــاوز از ســرعت مق ــي را تج رانندگ
ــا  ــت: ب ــدگان خواس ــان از رانن ــي در پاي ــرهنگ كريم س
ســرعت مطمئنــه رانندگــي كننــد و از پرداختــن بــه اموري 
كــه موجبــات حــواس پرتــي را فراهــم مــي كننــد ماننــد 

ــد.  ــا تلفــن همــراه و ... بپرهيزن صبحــت كــردن ب

مصالحه 76درصدي پرونده هاي 
قضايي در كالنتري هاي اصفهان 

 معــاون اجتماعــي فرماندهــي انتظامــي اســتان گفــت: 
بــا تــاش كارشناســان مشــاوره و مــددكاري ايــن 
ــده  ــكيل ش ــاي تش ــده ه ــد از پرون ــي 76درص فرمانده
در كانتــري هــا طــي ســه ماهــه امســال بــه مصالحــه 

ــدند.  ــم ش خت
ســرهنگ »جهانگيــر كريمــي« در گفــت و گــو بــا خبرنگار 
ــه  ــه ماه ــت: در س ــار داش ــس، اظه ــري پلي ــگاه خب پاي
اول ســال جــاري بيــش از هفــت هــزار نفــر از خدمــات 
رايــگان مركــز مشــاوره آرامــش معاونــت اجتماعــي 
فرماندهــي انتظامــي اســتان اصفهــان در زمينــه مشــاوره 
خانوادگــي، روانشــناختي، انتظامــي، حقوقــي، مــددكاري 
اجتماعــي و روانســنجي بهــره منــد شــدند كــه بيشــترين 
نــوع خدمــات ارائــه شــده در حــوزه مســايل خانوادگــي و 
روانشــناختي بــود. وي يكــي از موفــق تريــن واحدهــاي 
ــي اســتان را واحــد مشــاوره مســتقر در  ــروي انتظام ني
ــاس  ــت: براس ــار داش ــرد و اظه ــوان ك ــا عن ــري ه كانت
ــده هــاي  ــه دســت آمــده 76 درصــد از پرون آمارهــاي ب
ــه اول  ــه ماه ــي س ــا ط ــري ه ــده در كانت ــكيل ش تش
ــه  ــه مصالح ــاوره ب ــان مش ــاش كارشناس ــا ت ــال ب امس
ختــم شــده و از ادامــه رســيدگي آنهــا در مراجــع قضايــي 
جلوگيــري بــه عمــل آمــده اســت. ايــن مقــام انتظامــي 
بــا بيــان اينكــه، آمــوزش، مشــاوره و مــددكاري اجتماعي 
ــا و  ــري ه ــم ، درگي ــا و جراي ــيب ه ــش آس ــث كاه باع
ــي  ــه م ــت بيشــتر در جامع ــات و در نتيجــه امني اختاف
ــه مــردم  ــگان ب ــه مشــاوره راي شــود گفــت: رويكــرد ارائ
بســيار موفــق بــوده و در ايــن زمينــه عــاوه بــر نيروهــاي 
متخصــص رســمي در حــوزه روانشناســي ، از 32 نيــروي 
متخصــص غيــر رســمي بــه صــورت افتخــاري نيــز 
اســتفاده مــي شــود. وي انعقــاد تفاهــم نامــه همــكاري 
ــي و وكا و  ــي بالين ــاتيد روانشناس ــكان، اس ــا روانپزش ب
ــتفاده از  ــز اس ــتان و ني ــاالي اس ــطح ب ــان س حقوقدان
ظرفيــت مراكــز مشــاوره ســطح اســتان بــه منظــور ارجاع 
مراجعــان بــه يكديگــر را بــه عنــوان  ديگــر اقدامــات مركز 
ــتان  ــس اس ــي پلي ــت اجتماع ــش معاون ــاوره آرام مش
ــيب  ــگيري از آس ــش و پيش ــه كاه ــك ب ــور كم ــه منظ ب
ــن  ــمرد. اي ــهروندان برش ــروي ش ــدات پيش ــا و تهدي ه
مقــام مســئول، اظهــار داشــت: در هميــن مــدت تعــداد 
ــال توســط كارشناســان  750 جلســه طــرح مشــاوره فع
مشــاوره پليــس درمــدارس، فرهنگســراها، مســاجد، 
نواحــي بســيج و پــارك هــا برگــزار شــده كــه بــا اســتقبال 
چشــمگيري از ســوي شــركت كننــدگان در ايــن جلســات 
روبــرو بــود. ســرهنگ كريمــي، تجهيــز كتابخانــه و 
بانــك ســي دي آموزشــي بــا موضوعــات روانشــناختي ، 
خانــواده و تربيتــي و راه انــدازي سيســتم امانــت دهــي 
كتــب و ســي دي بــه مراجعــان، تهيــه بروشــورهاي 
آموزشــي بــا عنــوان »ازدواج بــدون شكســت« و »چــرا در 
زندگــي بــه طــاق مــي رســيم؟« ، فعــال نمــودن واحــد 
مشــاوره انتظامــي و برگــزاري جلســات مشــاوره گروهــي 
ــته  ــات برجس ــوان اقدام ــه عن ــي را ب ــورت هفتگ ــه ص ب
ــه  ــه ماه ــتان در س ــس اس ــش پلي ــاوره آرام ــز مش مرك

ســال جــاري عنــوان كــرد. 

 دستگيري مواد فروش حرفه اي 
با 14 كيلو ترياك 

از  انتظامــي شهرســتان »خمينــي شــهر«  فرمانــده 
ــدر و  ــواد مخ ــه اي م ــي حرف ــك قاچاقچ ــتگيري ي دس

كشــف 14 كيلــو و 500 گــرم تريــاك خبــر داد. 
ســرهنگ »خســرو احمــدي« در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــري  ــب خب ــي كس ــت: در پ ــس گف ــري پلي ــگاه خب پاي
مبنــي بــر اينكــه فــردي در شهرســتان »خمينــي شــهر« 
اقــدام بــه توزيــع گســترده مــواد مخــدر مــي كند بررســي 
موضــوع در دســتور كار مامــوران پليــس مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر ايــن شهرســتان قــرار گرفــت . وي افزود:مامــوران 
پــس از انجــام يكســري تحقيقــات گســترده و بــا 
هماهنگــي مقــام قضائــي وارد عمــل شــدند و در بازرســي 
از مخفيــگاه وي مقــدار 14 كيلــو و 500 گــرم تريــاك 
ــان داشــت: در  ــام انتظامــي بي ــن مق ــد. اي كشــف كردن
ــکيل  ــس از تش ــه پ ــتگير ك ــر دس ــك نف ــه ي ــن رابط اي
ــع  ــل مراج ــي تحوي ــل قانون ــير مراح ــت س ــده جه پرون
قضائــي شــد. ســرهنگ خســرو احمــدي در پايــان 
ضمــن قدردانــي از همــكاري مــردم بــا پليــس در اجــراي 
طــرح هــاي پاكســازي، از شــهروندان خواســت در 
ــوارد مشــکوک در رابطــه  ــه م صــورت مشــاهده هــر گون
ــت هــاي  ــز فوري ــا مرک ــت ســوداگران مــرگ ب ــا فعالي ب
ــي الزم  ــوص بررس ــن خص ــا در اي ــه ت ــاس گرفت 110 تم

ــرد. صــورت پذي

حوادث چهار شــــنـبه  9 تیر ماه  1395

ــه  ــدام ب ــان اق ــتان اصفه ــری اس ــوزه هن ــور ح ــه کاریکات خان

برپایــی نمایشــگاه محیطــی کاریکاتــور و تصویرســازی در روز 
قــدس می نمایــد.

هنرمنــدان خانــه کاریکاتــور حوزه هنــری اســتان اصفهــان هــر 
ســال بــه مناســبت آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان کــه 
مصــادف بــا روز قــدس اســت اقــدام بــه طراحــی پوســتر و 

برپایــی نمایشــگاه محیطــی بــا موضــوع قــدس می نماینــد. 
امســال نیــز آثــار ایــن نمایشــگاه در بخــش کاریکاتــور 
ــش  ــش و در بخ ــری و داع ــای تکفی ــروه ه ــوع گ ــا موض ب

ارائه خواهدشــد. مقاومــت  موضــوع  بــا  تصویرســازی 
تعــداد آثــار ایــن نمایشــگاه محیطــی 14 اثــر مــی باشــد کــه 

در روز قــدس در خیابــان ســعدی و در مســیر راهپیمایــی روز 
قــدس بــه نمایــش درخواهدآمــد.

ــود را در روز  ــاءی خ ــار اعض ــاله آث ــر س ــور ه ــه کاریکات خان
قــدس بــا هــدف از حمایــت مــردم مظلــوم فلســطین 

. رد ا یش می گــذ به نما

خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان برگزارمی کند:
 نمایشگاه محیطی روز قدس

 با محوریت داعش

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
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دعاى روزه داران

قال الکاظم )علیه السالم( :

دعوة الصائم تستجاب عند افطاره

امام کاظم )علیه السالم( فرمود:

دعاى شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود.

بحار االنوار ج 92 ص 255 ح 33.

-«  حدیث روز   »-

ــتایی  ــاب روس ــس اداره آب و فاض   رئی
کیمیای وطن

اسداهلل ابوالحسنی

فاورجــان رضــا امینــی در جمــع اصحــاب 
رســانه  شهرســتان فاورجــان اظهارکــرد: بــا همــکاری تمــام 
مســئوالن در فصــل تابســتان امســال کــم تریــن تنــش آبی 

وکمبود کم آبی در روستا ها را داشتیم.
 رضــا امینــی اهمیــت  مدیریــت بهینــه  مصــرف  آب شــرب  
در همــه حــال  بخصــوص در فصــل گرمــا در ســالی کــه بــه 
نــام اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل  توســط رهبــر معظــم
ــع  ــه مناب ــگاه ب انقــاب نامگــذاری شــده اســت  گفــت : ن
ــی ، انســانی  ــه  دینی،مل ــک وظیف ــوان ی ــی  بعن ــر زمین زی
ــان ــرای خودم ــع  آب ب ــداری مناب ــت پای و اخاقــی در جه

مــی باشــد و درحفــظ ایــن امانــت  و موهبــت  الهــی   بــرای 
ــده تاشــمان را بنماییم.مدیریــت مصــرف  نســل هــای آین
یکــی از بهتریــن و کــم هزینــه تریــن  راههایــی اســت  کــه 
ــرب   ــش آب ش ــی  در بخ ــاد مقاومت ــه اقتص ــد ب ــی توان م
کمــک زیــادی بکنــد  کــه 80 درصــد ایــن مدیریــت بــر مــی 
ــا  ــتا  ب ــن راس ــه در ای ــه دار ک ــای خان ــم ه ــه خان ــردد ب گ
بــکار گیــری  توصیــه هــا و نــکات  مــورد نیــاز  در مصــارف 
ــتایی  ــاب روس ــرکت  آب و فاض ــط ش ــه توس ــازل  ک من
ــرار داده  ــرکت ق ــن ش ــایت  ای ــت  و در س ــده اس ــه ش تهی
شــده اســت  اســتفاده نماینــد و از خدمــات ایــن شــرکت  و 
لــوازم کاهنــده   کــه در اختیــار آنهــا قــرار مــی دهنــد کمــک 
ــا  بگیرند.امینــی بــرای بهرمنــدی از آب شــرب ســالمتر و ب
ــب  ــود آب و نص ــرح بهب ــرای ط ــت: اج ــی گف ــت عال کیفی
کارت خــوان در روســتای گلگــون از بخــش پیربکــران 
انجــام خواهدشــد. مســول امــور آبفار روســتایی شهرســتان 
فاورجــان بــرای جلــو گیــری از هــدر رفــت فاضــاب  گفــت 
ــا همــکاری بانــک توســعه اســامی  : اداره آب روســتایی ب

طــرح تصفیــه خانــه آب بیــن دو روســتای ســهرو فیــروزان
و طاد از بخش پیربکران را در دست بررسی دارد.

ــا  ــن شهرســتان ب ــه روســتاهاي اي ــان اینک ــا بی  ایشــان ب
جمعيتــي بالــغ بــر 35 هــزار نفــر  در قالــب 24873 خانــوار 
تحــت پوشــش خدمــات شــركت آب و فاضــاب روســتايي 
ــت آبرســانی 56  ــت: وضعی ــرار دارندگف ــان ق اســتان اصفه
روســتای شهرســتان   کــه جمعیــت حــدود 80 هــزار نفــری 
کــه 34 درصــد جمعیــت شهرســتان  را در بــر مــی گیــرد و 
3/13 جمعیــت اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
34 روســتا بــه صــورت مجتمــع  آبرســانی مــی شــود و 5 
روســتا مشــترک بــا مجتمــع آبرســانی شهرســتان مبارکــه  
مــی باشــد  و مابقــی روســتا هــا مســتقیما بــه آب اصفهــان 
متصــل مــی باشــند.وی عنــوان کــرد کل اشــتراک 21 هــزار 
و 500  عــدد مــی باشــد  کــه 9/2  درصــد  مشــترک اســتان 
اصفهــان مــی باشــدو گفت:محــل تامیــن آب  شهرســتان از 
چــاه هــای باقــی مانــده کــه در مــدار  هســتند تامیــن مــی 
ــران   ــش پیربک ــرف  در بخ ــع اوج مص ــودو آب در مواق ش
ــه  ــک گرفت ــت کم ــبکه بهداش ــاره ای  ش ــای اج ــاه ه از چ
ــه حــوادث آب   ــه دیگــر اقدامــات در زمین مــی شــود.وی ب
ــز  انجــام مــی  ــی  و متمرک ــه بصــورت اکیپ ــرات  ک وتعمی
ــورت  ــه ص ــه ب ــن روش ک ــت در ای ــرد و گف ــاره ک ــود اش ش
ــتان  ــردد و اس ــی گ ــام  م ــرات انج ــز ،hpکار تعمی متمرک
اصفهــان نیــز از  طــرح شهرســتان فاورجــان الگــو گرفتــه 
ــپ 24 ســاعته و ســامانه   ــه اکی ــت ک ــن کیفی ــا ای اســت ب
1523 ازهرجــای شهرســتان بــه ایــن ســامانه تمــاس گرفته 
شــود  موضــوع بــه پیمانــکار و ناظــر اطــاع داده می شــود و 
اگــر الزم باشــد بــه مدیــر شهرســتان  ارجــاع داده می شــود 
ــوه اســت.وی هــدف مجتمــع  ــی ب کــه تحــول بســیار خوب
15 روســتا کــه از دو نقطــه  بخــش پیربکــران آبگیــری مــی 
شــود راتامیــن انتقــال  آب شــرب  و بهداشــتی  بــه روســتا 
ــت  و 4  ــر  جمعی ــزار نف ــا حــدود 13 ه ــع  ب ــای  مجتم ه
هــزار و 500 مشــترک  کــه حــدود 5/21 درصــد کل مشــترک 
را تشــکیل مــی دهــد و ایــن طــرح از ســال 84  اجرایــی  
شــد  و کلیــه  خطــوط انتقــال  و مخــازن  ذخیــره  و اصــاح  
ــرداری رســیده اســت  ــره ب ــه به ــاژ آن  در ســال 90 ب و پمپ
 و حــدود 6 کیلومتــر  شــبکه بصــورت کلــی تعویــض شــده 

است .

ــان مراقبــت  مهــم نیســت کــه چقــدر خــوب از نوزادت
ــی  ــای زندگ ــت ه ــی از واقعی ــه یک ــد، گری ــی کنی م
اوســت کــه آن را خواهیــد شــنید. همیشــه نمــی 
ــن  ــد مطمئ ــا بای ــد، ام ــع کنی ــه او را قط ــد گری توانی
ــا حــد امــکان راحــت اســت؛ در  شــوید کــه کــودک ت
ــه احســاس  ــد ک ــرده ای ــه او کمــک ک ــن صــورت ب ای

ــد.  ــت کن امنی
مــی  بــر  تــان  دســت  از  کــه  کاری  هــر  بایــد 
گریــه و  شــود  آرام  تــا  دهیــد  انجــام   آیــد 

 نکند.
1. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نیازهــای ابتدایــی 
و فیزیکــی نوزادتــان رفــع شــده اســت. غذایــش 
تمیــز  و  خشــک  پوشــکش  اســت،  خــورده  را 
او ناراحتــی  باعــث  هایــش  لبــاس  و   اســت 

 نمی شود.
ــه  ــن شــوید ک ــا مطمئ ــد ت ــان را لمــس کنی 2. نوزادت
ــه  ــی ب ــا ســردش نیســت، یعن ــرم ی ــش از حــد گ بی
ــته  ــب نداش ــد ت ــد و ببینی ــت بزنی ــانی اش دس پیش
باشــد یــا اینکــه بــه شــکمش دســت بزنیــد یــا 
چــک کنیــد کــه او را بیــش از حــد یــا کــم در قنــداق 

ــید. ــده باش نپیچی
ــه  ــی ک ــد. هنگام ــداق بپیچی ــان را در قن ــودک ت 3. ک
کــودک تــان در رحــم مــادر بــود، جایــش گــرم و نــرم 
بــود. قنــداق کــردن نــوزاد باعــث مــی شــود کــه حتــی 
وســط گریــه- همــان حس بــه او دســت بدهــد و آرام 
شــود. بــرای بــی خطــر بــودن قنــداق مطمئــن شــوید 
کــه پاهــای نــوزاد بیــش از حــد محــدود نشــده باشــد 
ــه  ــا ب ــکم ی ــه روی ش ــد ن ــت بخوابانی ــه پش  و او را ب

پهلو.
4. نوزادتــان را بلنــد کنیــد. نــوزادان بــه طــور طبیعــی 
دوســت دارنــد کــه آنهــا را بغــل کنیــد. گذاشــتن نــوزاد 
در آغوشــی هــم مــی توانــد بــه آرام کــردن گریــه اش 

کمــک کنــد.
5. بــرای کودکتــان کمــی نویــز ســفید ) نویــز ســفید 
ــف  ــا فرکانس هــای مختل ــی ب ــی از صداهای ــه ترکیب ب
کــه بــه صــورت همزمــان بــه گــوش مــا برســند گفتــه 
می شــود( ایجــاد کنیــد. ایــن حالــت هــم بــرای او یــاد 
آور رحــم مــادر اســت کــه در آن خــون مــادر پیوســته و 

بــا صــدای بلنــد پمپــاژ مــی شــد. مــی توانیــد از یــک 
دســتگاه تولیــد کننــده نویــز ســفید اســتفاده کنیــد یــا 
اینکــه از جــارو برقــی یــا دهــان خــود اســتفاده کنیــد 

و بــا صــدای بلنــد بگویــد: هیــس!«
6. چیــزی بــرای مکیــدن بــه نوزادتــان بدهیــد. 
بچــه هــا بــا میــل بــه مکیــدن بــه دنیــا مــی آینــد و 
ــا مکیــدن  حتــی نــوزادان کوچــک هــم مــی تواننــد ب
ــان آرام  ــن ش ــت والدی ــت شس ــا انگش ــتانک ی پس

ــوند. ش
دهیــد.  فشــار  را  نــوزاد  شــکم  آرامــی  بــه   .7
ــا  ــی از گاز ی ــل دل درد ناش ــه دلی ــوزادان ب ــب ن اغل
هضــم نشــدن درســت غــذا- گریــه مــی کننــد. 
را  او  یــا  دهیــد  فشــار  را کمــی  کــودک  شــکم 
روی شــانه یــا زانویتــان قــرار دهیــد یــا اینکــه 
او را بــه پشــت بخوابانیــد و بــه آرامــی بــا یکــی 
انجــام  پایــش حرکــت »دوچرخــه«   یــا هــر دو 

دهید.
نکات و هشدارها

اگــر انگشــتان دســت یــا پــای نــوزاد ســرد بــود فکــر 
نکنیــد ســردش اســت. سیســتم گــردش خــون کودک 
ــی  ــه بعض ــت ک ــی اس ــده و طبیع ــل نش ــوز کام هن
 قســمت هــای بدنــش از قســمت هــای دیگــر ســردتر 

باشد.
ــد، مــی  ــه شکســت انجامی ــا ب ــن راه ه ــه ای ــر هم اگ
توانیــد نوزادتــان را بیــرون ببریــد تــا مناظــر بیــرون را 
ببینــد یــا اینکــه کودکتــان را برای ســواری روی صندلی 
 ماشــین )کارســیت( قــرار دهیــد یــا او را در کالســکه

 بگذارید.

رئیس اداره آبفار فالورجان مطرح کرد : 
نوزاد شما هم مدام گریه می کند؟مدیریت مصرف کم هزینه ترین راه کاهش مصرف آب 

جدول سودوکو - شماره 21پاسخ جدول شماره 19 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

ن رو�ش عجیب برای قولنج شکس�ت

کولی رومانیایی  عکسی جالب از دو 
در سال 1916

کمک  که در حال قولنج شکستن به 
یک خرس سیرک هستند. /مشرق
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خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه وپاکم نما در آن از عیب ها وآزمایش کن 
دلم را در آن به پرهیزکارى دلها اى چشم پوش لغزشهاى گناهکاران.

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


