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طنین »لبیک یا حسین)ع(« در آسمان نصف جهان
  رزمایش اقتدار بسیجیان اصفهان برگزار شد؛ 

3

 مدیر عامل آب و فاضالب شهری اصفهان می گوید با همکاری مردم شاهد کاهش ۹ درصدی مصرف آب شرب بودیم؛

شاهکار مردم اصفهان در مدیریت مصرف آب

مرکز فوق تخصصی شهدا در اصفهان افتتاح شد
با حضور سردار سالمی؛
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هوای اصفهان ۶ درجه سردتر می شود
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:

7

معطل حکم قضائی نمی مانیم

مدیر کل بهزیستي استان در نشست خبری با اشاره به موارد گزارش 
کودک آزاری تاکید کرد:

گالری گذار
جهان موازی

13 مهر  الی 7 آبان

یه پنجره الالیی
کارگردان: ابراهیم حاجی حیدری

31 شهریور الی 20 مهر

روز دامپزشکی؛
آیا می دونستین دامپزشک ها 
برای سالمت  جامعه  در صف 
اول مبارزه با بیماری های 
مشترک بین انسان و حیوان 

قرار دارند؟

   رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان:  

 ملت ایران با شکست دادن تحریم
 سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه 
یکصد هزار نفری آزادی با تاکید بر اینکه جوانان، راه حل مشکالت کشور هستند، به ارائه تحلیلی 
از شرایط حساس کنونی پرداختند و افزودند: آمریکایی ها با عربده کشی، بیان سخنان سخیف و تصوراتی 
واهی درصدد تصویرسازی کامال وارونه از قدرت خود و از اوضاع ایران هستند؛ اما مجموعه عظیم جوانان 

میهن و ملت بزرگ ایران می دانند که ...
صفحه   2
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دعوت به همکاری
اداره کل اموال و امالک استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از کارشناسان رسمی دادگستری 
در رشته های راه و ساختمان ، کشاورزی و منابع طبیعی ، مهندسی آب ، لوازم خانگی و اداری ، برق ، ماشین و 
تاسیسات کارخانجات ، امور ثبتی و ارزیابی امالک ، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ، نقشه برداری و اطالعات 
مکانی دعوت به همکاری می نماید . کارشناسان محترم می توانند جهت ارائه درخواست و تحویل مدارک و کسب 

اطالع از میزان حق الزحمه به دفاتر زیر مراجعه فرمایند.

محسن حیدری- شهردار اردستان

مزایده مرحله اول و چهارم

شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیئت محترم وزیران  و آئین نامه اجرائی وزارت 
محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد یک)1( قطعه 
زمین با کاربری تجاری از امالک شهرک شهید بهشــتی واقع در ضلع شمالی بیمارستان، 
تعداد شش)6( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک امام حسن)ع( واقع در فاز 
دوم و تعداد شش)6( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک شهید مطهری )209( 
را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشنهاد واگذار نماید لذا متقاضیان دارای 
صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/07/16 جهت دریافت اطالعات 
و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی 
خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی 

پیشنهادها مختار است.

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی 
کیفی )فشرده( یک مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصــه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشرده( )روسازی، جدولگذاری و آسفالت مسیر تندرو زون A,B  شهرک صنعتی بزرگ اصفهان (  به 
شماره )200971281000056( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه  در سامانه تاریخ 

1397/07/14 می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1397/07/19

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 1397/07/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1397/08/01

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: روسازی، جدولگذاری و آسفالت مسیرتند رو  زون A,B  شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

مبلغ برآورد اولیه: 28/362/100/127ریال و براساس فهارس بهای سال 1397 سازمان برنامه و بودجه 
کشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/418/106/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری

مدت اجرا: 12 ماه
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، شرکت شهرک های صنعتی استان 

اصفهان و  تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در ســامانه WWW. Setadiran.ir بخش ثبت نام / 

پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 

هتل پل - ابتدای چهارباغ باال- کوچه باغ نگار - پالک 4 اصفهان
تلفن : 3-36670271-031 ) محل اداره کل (

خیابان حافظ جنوبی - فرعی یک شرقی - پالک دوم جنوبیشاهین شهر
تلفن : 031-45279060

بلوار شهید خادمی - روبروی فرمانداری - خروجی خیابان زیارتی- ساختمان عقیق - طبقه دوم - تلفن : 55549559کاشان

بلوار دکتر شریعتی - خیابان انتقال خون -  پالک 14 - طبقه دوم - ساختمان یاد تلفن : 03833355230شهرکرد 

                               صاحب نیوز

نوبت اول
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حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در 
ورزشــگاه یکصد هزار نفری آزادی با تاکید بر 
اینکه جوانان، راه حل مشکالت کشور هستند، 
به ارائه تحلیلی از شــرایط حســاس کنونی 
پرداختند و افزودند: آمریکایی ها با عربده کشی، 
بیان سخنان سخیف و تصوراتی واهی درصدد 
تصویرســازی کامال وارونه از قدرت خود و از 
اوضاع ایران هستند؛ اما مجموعه عظیم جوانان 
میهن و ملت بزرگ ایران می دانند که باید با ناکام 
گذاشتن آخرین حربه باقی مانده دشمن، یعنی 
تحریم، ســیلی دیگری به آمریــکا بزنند که 

ان شاءا... خواهند زد.
رهبر انقاب اســامی با اشاره به حماســه نورانی و 
پرشــکوه حضرت زینب کبــری)س( و حضرت امام 
سجاد)ع( در جاودانه کردن واقعه عاشورا به در پیش 
بودن ایام اربعین حسینی اشاره و خاطرنشان کردند: 
حماسه بزرگ اربعین که با حضور ملت ایران، ملت عراق 
و مسلمانان دیگر کشورها هر سال تکرار می شود پدیده 
فوق العاده مهمی اســت که به فضل الهی و در هنگام 
نیاز شدید دنیای اسام شــکل گرفته است.ایشان، 
عربده کشی های سران آمریکای جهانخوار و استکبار، 
قدرت نمایی جوانان مومن و پیروزی های پی در پی 
آنان در میدان های مختلف و در عین حال مشکات 
اقتصادی و تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم و نیز 
حساس شــدن و تاش و تکاپوی نخبگان برای ارائه 
راه حل های مشکات را جهات مختلف شرایط حساس 
کشــور خواندند.حضرت آیت ا... خامنه ای »عظمت 
ایران، اقتدار جمهوری اسامی و شکست ناپذیری ملت 
ایران« را سه واقعیت انکارناپذیر برشمردند و افزودند: 
اینها رجزخوانی نیست، واقعیاتی است که دشمنان آرزو 
می کنند ملت ایران آنها را نداند یا مورد غفلت قرار دهد 
تا درباره اوضاع کشور و توانایی های خود، دچار گمان 
غلط شود.حضرت آیت ا... خامنه ای در تشریح بیشتر 
این واقعیات ســه گانه، عظمت ایران را امری تاریخی 
دانستند و افزودند: به استثنای ۲۰۰ سال منتهی به 
پیروزی انقاب اسامی )یعنی از اواسط دوران قاجار 
تا پایان پهلوی( ایران عزیز ما در عرصه های مختلف 
سرآمد ملت های مسلمان و در برهه هایی حتی سرآمد 
همه ملت ها بوده اســت.رهبر انقاب اسامی، نجات 
ایران از سلطه ظالمانه انگلیس و آمریکا را برای اثبات 
اقتدار جمهوری اسامی کافی دانســتند و افزودند: 
نجات کشور از شر حکومت اســتبدادی و سلطنتی 
موروثی، ایســتادگی در مقابل همه توطئه های ۴۰ 
ســال اخیر و افزایش اعتبار و احترام ایران در منطقه 
و جهان از دیگر نمودهای اقتدار جمهوری اســامی 
است.ایشان همچنین یادآور شدند: نظام اسامی در 
۸ سال جنگ تحمیلی در مقابل جبهه وسیع دشمنان 
پیروز شد و با حفظ تمامیت ارضی کشور، اولین بار در 
قرن های اخیر اجازه نداد مهاجمان بخشــی از میهن 
عزیزمان را تجزیه کنند یا با تــداوم حضور نظامی در 

ایران، ملت را تحقیر کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای، 
شکســت ناپذیری ملت ایران را ناشی از برکت اسام 
عزیز دانستند و افزودند: این شکست ناپذیری را می 
توان در پیروزی این ملت بزرگ در انقاب اسامی و 
دفاع مقدس و نیز ایستادگی در مقابل همه توطئه های 
۴۰ سال اخیر مشاهده کرد چرا که ملت در مواجهه با 
توطئه ها و اقدامات مختلف دشمن، هیچگاه احساس 
ضعف و خستگی نداشته و عقب نشینی نکرده است.

حضرت آیت ا... خامنه ای با تشبیه عرصه نبرد سیاسی 
و اقتصادی با جنگ نظامی، »غرور« را آفت پیروزی در 
همه این عرصه ها خواندند و خاطرنشان کردند: مغرور 
شــدن، ما را به بی عملی، بی ابتکاری و نداشتن طرح 
و نقشه می کشاند و موجب پیروزی دشمن می شود.

رهبر انقاب با اشاره به پیشتازی و نقش تعیین کننده  
جوانان در جهاد با طاغوت پیــش از پیروزی انقاب، 
مقطع پیروزی، جهاد با تجزیه طلبان در ســال های 
اول انقاب، ارائــه خدمات فراوان بــه ملت در جهاد 
سازندگی، جهاد با تروریســم منافق و خائن در اوایل 
دهه ۶۰، هشت سال جنگ تحمیلی، تاش برای ترمیم 
خرابی ها بعد از جنگ، جهاد فرهنگی در مقابل تهاجم 
فرهنگی دشمن در دهه ۷۰، و جهاد علمی و جهش وار 
در آغاز دهه ۸۰  افزودند: در سال های اخیر نیز جوانان 
در جهاد با تروریسم تکفیری پیشتاز بوده اند و امروز هم 
با احساس انگیزه و تکلیف و در جهادی فکری و عملی و 
با هدف گشودن گره های اقتصادی، پیشنهادهای پخته 
و کارگشا می دهند.رهبر انقاب اسامی وجود ده ها 
هزار گروه جهادی جوان در سراسر کشور و خدمات بی 
پایان آنها به ویژه به طبقات ضعیف را سرمایه ای عظیم 
دانســتند که آینده ای بهتر را مژده می دهد.حضرت 
آیت ا.... خامنه ای جوانان را صاحب کشور خواندند و 
در نکته ای خاص افزودند: عده ای تصور می کنند که 
من از انحرافات برخی جوانان مطلع نیستم؛ اما اینگونه 
جوانان جزو ریزش ها هســتند که رویش ها بر آنان 
غلبه دارد و تمجید و تحسین من از جوانان، با اطاع 
کافی از اینگونه مسائل صورت می گیرد.حضرت آیت 
ا...خامنه ای با انتقاد از کسانی که نقش کاما تعیین 
کننده جوانان را در حال و آینده کشور مورد توجه قرار 
نمی دهند، افزودند: اینگونه افراد می خواهند جوانان 
را مشکل کشور وانمود کنند و یا آنها را به مشکل کشور 
تبدیل کنند؛ اما اینجانب با اعتقاد تاکید می کنم که 
جوانان راه حل کشورند نه مشکل کشور. رهبر انقاب 
اسامی با تاکید بر اینکه راه پیشرفت کشور باز است 
اما این راه همراه با موانع و فراز و نشیب هایی است که 
باید آنها را پشت سر گذاشت، گفتند: پیمودن مسیر 
پیشرفت و برداشتن موانع این مسیر شرایطی دارد که 
گام اول آن، »درک و احساس وجود و حضور دشمن« 
است زیرا تا انسان حضور دشمن را حس نکند، سنگر 
و حفاظ و ســاح الزم تهیه نمی کند.حضرت آیت ا... 
خامنه ای افزودند: البته آن روشنفکر نمای راحت طلب 
و منافق و ریاکار که اساسا دشمنی آمریکا را انکار می 
کند و برای دولت و ملت ایران، نسخه تسلیم در مقابل  

آمریکا  می نویسد، اگر عامل آمریکا نباشد، مرد میدان 
پیشرفت کشور نیست.ایشان شرط دوم برای پیمودن 
مسیر پرفراز و نشیب پیشــرفت را، »اعتماد به نفس 
و عزم بر ایستادگی« دانســتند و خاطرنشان کردند: 
انسان های بی روحیه، ترســو، مأیوس، تنبل، فرصت 
طلب و خود کم بین، در این میــدان اگر خود مانعی 
برای دیگران نشــوند، نمی توانند هیچ هنری از خود 
نشان دهند.رهبر انقاب اسامی تاکید کردند: البته 
جوانان کشــور چه در دوران نهضت اسامی و چه در 
مقاطع مختلف چهل سال گذشته، به این بلیه مبتا 
نبوده، و همواره بــدون تردید و ترس و بزدلی، اعتماد 
به نفس و شجاعت داشته اند.حضرت آیت ا...خامنه ای 
شرط سوم برای حرکت در مسیر پیشرفت و فائق آمدن 
بر موانع را، »فهم درســت از تهدید دشمن و شناخت 
صحیح از عرصه نبرد« برشمردند و تاکید کردند: اولین 
عرصه نبرد، »اسام و ایمان اسامی« است زیرا آمریکا 
از اسام و انقاب اسامی سیلی خورده است و انقاب 
دست آنها را که همه کاره کشور بودند، از ایران کوتاه 
کرد.رهبر انقاب اســامی خاطرنشان کردند: برخی 
افراد نِق زن می گویند، از آمریکا بدگویی نشود تا با ایران 
دشمنی نکند در حالی که کینه آنها فقط از شعار مرگ 
بر آمریکای ملت ایران نیست، بلکه آنها با اصل اسام 
و انقاب اســامی مخالفند زیرا از سربلند کردن یک 
قدرت اسامی بزرگ و انقابی در منطقه بشدت هراس 
دارند و بر همین اساس تاش می کنند تا عناصر قدرت 
کشور را از بین ببرند.حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید 
بر اینکه هدف استکبار، ضربه زدن به عناصر اقتدار ایران 
اسامی است، گفتند: استقرار و ثبات اجتماعی، امنیت 
و وحدت ملی، پایبندی به اصول و مبانی انقاب ادامه 
حرکت پیشرفت رو به توسعه علمی، گسترش و تعمیق 
فرهنگ انقابی و اسامی، پیشرفت دفاعی و موشکی 

و حضور در منطقه، عناصر اقتدار جمهوری اســامی 
است و دشــمنان به دنبال ضربه زدن به این عناصر 
قدرت هستند.ایشان »فهم صحیح واقعیت های ایران 
و جهان و گرفتار نشدن در تصویر سازی های غلط« را 
یکی دیگر از شروط غلبه بر موانع پیشرفت برشمردند 
و افزودند: بدخواهان و کینه توزان ملت ایران، تاش 
دارند با استفاده از ابزارهای رسانه ای به ویژه رسانه های 
نوپدید، تصویر سازی غلطی از ایران، منطقه و همچنین 
از خودشــان، انجام دهند و افکار عمومــی ایران را از 
واقعیات منحرف کنند.رهبر انقاب اسامی یکی از این 
تصویرسازی های غلط را، »القای در موضع قدرت بودن 
آمریکا« دانستند و خاطرنشان کردند: با وجود قدرت 
سخت افزاری آمریکایی ها، واقعیت آن است که آنها در 
موضع قدرت نیستند زیرا عامل اصلی و تعیین کننده 
قدرت در تقابل های جهانی، »قدرت نرم افزاری« به 
معنای منطق، اســتدالل و حرف نو است که آمریکا 
در این موارد به شــدت ضعیف است و به دلیل فقدان 
منطق و استدالل، بر مبنای زورگویی سخن می گوید.

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به مفتضح شدن 
»لیبرال دموکراسی« آمریکا و رواج انتقاد از آن در دنیا، 
افزودند: به همین دلیل است که آمریکا با وجود قدرت 
اتمی و تکنولوژی پیشرفته و توانایی های مالی فراوان، 
در بســیاری از مناطق، همچون عراق، سوریه، لبنان، 
پاکستان و افغانستان شکست خورد و شکست های 
دیگری هم در انتظار آمریکاست.رهبر انقاب اسامی 
به تصویرســازی خدعه آمیز و غیرواقعی دشمنان از 
ایران اشــاره کردند و گفتند: آنها تاش دارند با ارائه 
تصویرهای غلط از ایران اسامی، نظرات باطل شان را 

به افکار عمومی دنیا و ملت ایران، بباورانند.
ایشان با اشاره به وجود مشکات اقتصادی در کشور 
افزودند:آمریکایی ها با تکیه بر این مشکات، خیاالتی 

را در سر کم مغز و بی تدبیرشان می پرورانند. بر همین 
اساس اخیرا رییس جمهورآمریکا به برخی سران اروپا 
گفته است اگر تا دو سه ماه صبر کنید کار جمهوری 
اسامی ایران تمام اســت.حضرت آیت ا... خامنه ای 
خاطرنشان کردند: این خیاالت، انسان را به یاد سخنان 
چهل ســال قبل آمریکایی ها و نوکران آنها در داخل 
می اندازد که به یکدیگر مژده ســرنگونی شش ماهه 
جمهوری اسامی را می دادند اما اکنون چهار دهه از 
عمر نظام اسامی گذشته است.رهبر انقاب اسامی، 
دل خوشی های رییس جمهور بیچاره آمریکا را نتیجه 
نشناختن انقاب اسامی و ملت ایران و روحیه ایمانی 
و انقابی این ملت دانستند و تاکید کردند: این تحلیل 
غلط، موجــب گمراهی آمریکایی ها در چهل ســال 
گذشته، شده اســت که باید خداوند را به دلیل اینکه 
دشمنان ملت ایران را از نادانان و ابله ها قرار داده است، 
شــکرگزار بود.حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان 
کردند: البته ما مشکات اقتصادی و عیوبی همچون 
»اقتصاد نفتی«، »ضعیف بودن فرهنگ صرفه جویی« 
و »اسراف« در جامعه داریم اما این موارد عیب واقعی 
نیستند، عیب واقعی »بن بست« اســت که البته در 
کشور بن بست وجود ندارد.ایشــان با تاکید بر اینکه 
عده ای در تاش بــرای القای این تفکــر به جوانان 
هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود 
ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این 
جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ 
راهی جز زانو زدن و تســلیم شــدن در مقابل آمریکا 
وجود ندارد.رهبر انقاب اسامی افزودند: من صریحا 
اعام می کنم، کسانی که در داخل، این فکر مطلوب و 
محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن 

بزرگ ترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: البته این اتفاق 
نخواهد افتاد و به حول قوه الهی و با همراهی مردم و 
جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشــت چنین 
اتفاقی در کشور بیفتد.ایشان با تاکید بر لزوم شناخت 
و ارائه تصویر و جایگاه واقعی کشور و ملت ایران گفتند: 
سیاستمداران بزرگ و مغزهای سیاسی سنجیده دنیا، 
ملت ایران را به دلیل چهل سال ایستادگی در مقابل 
فشارها و در عین حال پیشرفت و تبدیل شدن به یک 
قدرت تاثیرگذار، تحســین مــی کنند.رهبر انقاب 
اســامی، ظرفیت های فراوان جغرافیایی، اقلیمی، 
نیروی انسانی و منابع زیرزمینی و روزمینی در کشور را 
یکی دیگر از واقعیت های ایران برشمردند و افزودند: ما 
از این ظرفیت ها به درستی استفاده نکرده ایم و توصیه 
همیشگی من به مسئوالن این است که ظرفیت ها را 
شناسایی و استفاده کنید.حضرت آیت ا...خامنه ای، 
جوانان مومن را ظرفیت بالفعل کشور خواندند و گفتند: 
تصویر واقعی کشور همین جوانان مومنی هستند که 
در صحنه های مختلــف، توانایی های دفاعی، علمی، 
فرهنگی و اجتماعی خود را بروز داده اند.ایشان در ادامه 
به موضوع تحریم های آمریکا اشاره کردند و افزودند: 
وضع تحریم ها به این معناســت که دشمن هیچ راه 

دیگری برای مقابله با نظام اســامی به غیر از تحریم 
اقتصادی ندارد؛ اما همیــن تحریم های اقتصادی نیز 

شکننده تر از اقتصاد ملی ماست.
رهبر انقاب اسامی تاکید کردند: اقتصاد ملی کشور 
می تواند تحریم را شکســت دهد و به حول قوه الهی، 
تحریم ها را شکست خواهیم داد و شکست تحریم به 
معنای شکست آمریکاست و آمریکا باید با این شکست، 
یک سیلی دیگر از ملت ایران بخورد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای مجموعه عظیم و مردمی بسیج در سراسر 
کشور را که به الگویی برای برخی ملت های دیگر تبدیل 
شده، یکی دیگر از واقعیات ایران اسامی برشمردند 
و گفتند: بسیج مردمی یکی از نقاط برجسته تصویر 
واقعی کشور است که در مقابل تهدید دشمن نه تنها 
عقب نشینی نمی کند بلکه بر ایمانش افزوده می شود 
و به همین دلیل، دشمن و عوامل او، مخالفت زیادی 
با بسیج دارند.ایشان نقاط درخشــان و برجسته ای 
همچون گروه های جهادی، بسیج سازندگی، اردوهای 
راهیان نور، راهپیمایی ها، مراسم اعتکاف و عزاداری 
های حســینی را از دیگر واقعیات ایران برشمردند و 
تاکید کردند: برای شــناخت صحیح ملت ایران باید 
به این موارد توجه شــود.رهبر انقاب اسامی در این 
بخش از سخنان خود دستگاه های مسئول را موظف 
به مساعدت و همکاری با فعالیت های بسیج، اردوهای 
جهادی و کاروان های راهیان نور دانستند.حضرت آیت 
ا...خامنه ای بخش پایانی سخنان شــان را در اجتماع 
عظیم بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی به 
بیان چند نکته اختصاص دادند.ایشان با اشاره به تاش 
دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی با استفاده از ابزار 
رسانه گفتند: ابزار رسانه مهم است و اگر دست دشمن 
باشد، ابزار خطرناکی است که می توان آن را به ساح 

شیمیایی در جنگ های نظامی تشبیه کرد.
رهبر انقاب اسامی اســتفاده دشــمنان از رادیو، 
تلویزیون، اینترنت، شــبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی را علیه افکار عمومی ملت خاطرنشان کردند 
و خطاب به کسانی که مســئولیت بخش ارتباطات را 
بر عهده دارند، تاکید کردند: همچنان که در جلسات 
حضوری هم تذکر داده شده است به این مسائل درست 
توجه کنید و با ایفای جدی وظایف خود، ابزاری نشوید 
که دشمن راحت بتواند ساح شیمیایی خود را علیه 
مردم به کار گیرد.ایشــان تاکید کردند: باید با حضور 
قدرتمندانه ملــت و به ویژه جوانان مومن در وســط 
میدان، هم جهتی و هم سخنی مسئوالن، و همدلی 
مردم و مسئوالن، به دشــمن پیام قدرت داد چرا که 
اگر دشــمن در حرف و رفتار و منــش زندگی مردم، 
خود را با مجموعه ای مقتدر روبه رو نبیند، گســتاخ 
و جری می شــود.حضرت آیت ا... خامنه ای قاطعانه 
تاکید کردند: واقعیات کشور نشان می دهد ملت و نسل 
جوانش تصمیم گرفته دیگر تحقیر نشــود، دنباله رو 
قدرت های بیگانه و دشمن نگردد و ایران عزیز را به اوج 
عزت و افتخار برساند که به فضل الهی، عزم و توانایی 

این کار را دارد.

عربستان به دنبال خرید 
کارخانه های اسلحه سازی 

آفریقای جنوبی
عربســتان در حال گفت وگو با کارخانجات اسلحه 
سازی آفریقای جنوبی به ویژه گروه اسلحه سازی 
»دنل« از مهم ترین کارخانجات تولید ساح است تا 
بخش قابل توجهی از سهام این شرکت ها را خریداری 
کند.دولت ریاض به ویژه در پی مشارکت در سهام 
شرکت اسلحه سازی دنل اســت که در حال حاضر 
با مشکات مالی مواجه شــده. وزارتخانه مرتبط با 
شــرکت های دولتی آفریقای جنوبی، گفت وگو با 
عربستان ســعودی در این زمینه را تایید کرده اما 
می گوید اکنون خیلی زود است که جزئیات توافق 

بالقوه را اعام کند.

کانادا و آمریکا هم روسیه را به 
انجام حمله سایبری متهم کردند

پس از هلند و انگلیس، کانادا و آمریکا نیز روسیه را 
متهم کردند که یک حمله گســترده سایبری را در 
سراســر جهان از جمله علیه منافع آنها انجام داده 
است.مقامات اطاعاتی هلند اعام کردند که چند 
تبعه روس در این باره بازداشت شدند که با همکاری 
سفارت روســیه در هلند قصد داشــتند حمله ای 
سایبری را علیه سازمان منع تسلیحات شیمیایی 
راه بیندازند.به فاصله چند ساعت از این ادعا، کانادا و 
آمریکا نیز با اتهاماتی مشابه اعام کردند که روسیه 
حمله ای سایبری را علیه آنها نیز به راه انداخته است.

ملت ایران با شکست دادن تحریم سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد

پیشنهاد آمریکا به ایران:
 استفاده از خط نظامی آمریکا 

و روسیه در سوریه
فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا اعام کرد 
که ایران می تواند از خط نظامی آمریکا و روسیه 
در ســوریه اســتفاده کند و حمله بدون اعام 
قبلی، تهدیدی برای همسایگان سوریه است. 
وی اظهار داشت: حمله اخیر ایران بدون هیچ 
هشداری انجام شد و همسایگان سوریه را تهدید 
می کند.ووتل گفت: ما دارای یک کانال ارتباطی 
حرفه ای با روس ها هســتیم که به خوبی کار 
کرده و نیروهای مربوطه ما را در زمانی که در این 
فضای بسیار پیچیده ای عمل می کنند، حفظ 
کرده است؛ گمان می کنم چیزی در دسترس 
است که ایرانی ها همین حاال می توانند از آن 

استفاده کنند.

واکنش والیتی به اخراج هاشمی از 
دانشگاه آزاد:

در مورد مسائل اعتقادی و 
اسالمی با کسی تعارف نداریم

علی اکبر والیتی، موسس دانشگاه آزاد اسامی 
گفت: کســی که اعتقادات مردم و ارزش های 
انقاب را زیر ســوال می برد جایی در دانشگاه 
آزاد نخواهد داشت. دانشــگاه آزاد اسامی باید 
دانشــجویانی متخصص، متدین، احیا کننده 
ارزش های انقاب و اسام را تربیت کند. در مورد 
مسائل اعتقادی و اسامی با کسی تعارف نداریم.

همتی
رییس بانک مرکزی:

 قائــم مقــام حــزب اتحــاد ملــت گفــت: 
 مخالفیــن توجــه ندارند کــه دیروز ایــران هیچ

 شــباهتی به کره شــمالی نداشــته که بخواهند 
 با باقی ماندن نام ایــران در کنار کره شــمالی به 
عنوان دو کشوری که با FATF مخالفت می کنند، 
امروز و فردای ایران را نیز مانند کره شــمالی رقم 

بزنند.
آذر منصوری اظهار کرد: این حملــه و مخالفت با 
FATF یا از سر تقابل سیاسی اســت، که طبیعی 
هم هست یا از ســر تغافل و تضاد منافع است؛ چرا 
که باتوجه به کارکــردی که FATF تــا کنون در 
جهان داشته است، همه دلسوزان کشور باید از آن 

استقبال کنند.
وی ادامه داد: کســانی که مــی خواهند در جهت 
شفافیت هر چه بیشتر مبادالت ارزی کشور تاش 
کنند، نمی توانند با FATF مخالفت کنند. الحاق به 
FATF به طور قطع در کنار شفافیت و پاسخگویی 
زمینه »تســهیل همکاری های بین المللی «را نیز 

فراهم می کند.

ایران شباهتی به کره شمالی 
ندارد

قائم مقام حزب اتحاد ملت:
کافه سیاست

ملت ایران با شکست دادن تحریم سیلی دیگری 
به آمریکا خواهد زد

پیشنهاد سردبیر:

رییس بانک مرکزی در پایان ســفر رسمی 
به مســکو از تاش برای حذف دالر در روابط 
تجاری با روسیه خبر داد.وی گفت: در حال 
حاضر ۲۵ درصد از مبادالت میان دو کشور بر 
مبنای پول ملی انجام می شود که رقم کمی 
است و ما به دنبال آن هستیم این رقم را باال 
ببریم و به تدریج دالر را از روابط تجاری خود 
حذف کنیم.همتی با بیان اینکه ایران و روسیه 
در تهران توافق کردند که حجم تجارت خود را 
افزایش دهند، افزود: برای تحقق این امر نیاز 
به پشتیبانی سیســتم بانکی دو کشور است 
که با توجه به اظهــارات رییس بانک مرکزی 
روســیه، هیچ مانعی برای گسترش و توسعه 
روابط بانکی میان تهران و مسکو وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این نقشه راه، 
روابط کارگزاری میان بانک های مرکزی ایران 

و روسیه گسترش خواهد یافت. 

به دنبال حذف دالر از 
روابط تجاری با مسکو هستیم

هدایت ا... خادمی
 عضو کمیسیون انرژی مجلس :

سخنگوی سپاه با بیان اینکه اگر دوباره کوچک ترین 
خطایی از دشمن سر بزند، سپاه با شدیدترین شکل 
ممکن پاسخ خواهد داد، گفت: ایران اسامی طی 
۴۰ ســال با دشــمنان مبارزه و بر آنان چیره شده 

است.
رمضان شریف افزود: به اذعان کارشناسان نظامی، 
قدرتمندتریــن ارتش دنیــا در  نیــروی دریایی 
آمریکاست، اما با وجود امکانات به روز و لجستیک 
پیشرفته ای که داشتند نیروهایشان ذلیانه در برابر 
صابت و اقتدار ایران زانو زده و عذرخواهی کردند 
و حتی مســئولین این کشــور به التماس افتادند 
 اما ایــران پس از طــی مراحل قانونی آنهــا را رها 

کرد.
سخنگوی سپاه  اظهار داشت: دشمن قصد دارد تا 
دوباره منافقان را علیه ملت ایران قرار دهد بنابراین 
برای مردم مرزنشــین مــا نســخه می پیچند؛ اما 
نمی دانند خیال شان باطل است و گوشمالی سختی 
خواهند دید؛ بنابراین به آمریکایی ها می گوییم دل 

به ریسمان پوسیده منافقان نبندند.

کوچک ترین خطای دشمن 
را به شدت پاسخ می دهیم

سخنگوی سپاه:

هدایت ا... خادمی اظهار داشت: ماموریت آقای 
جهانگیری برای حضور در جلســه غیرعلنی 
مجلس این بود که تاش کند تا الیحه تفکیک 
وزارتخانه ها در صحن علنی به تصویب برسد تا 
۶ وزیر به مجلس معرفی شوند. احتماال تعدادی 
از دوستان روی دســت دولت مانده اند و می 
خواهند آنها را هم وزیر کننــد. وی ادامه داد: 
قرار نبود الیحه الحاق ایران به کنوانســیون 
مبارزه بــا تامین مالی تروریســم )CFT( در 
دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد، اما 
با اقدام هیئت رییســه و نایب رییس مجلس، 
الیحه اصاح قانــون مبارزه بــا قاچاق کاال و 
ارز از دســتور کار مجلس خارج شد و الیحه 
CFT در اولویت دستور کار مجلس قرار گرفت. 
هنوز ترجمه الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی تروریســم به نمایندگان 

ارائه نشده است. 

می خواهند برخی ها را وزیر 
کنند

بین الملل

   رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان:  

چهره ها
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شاهکار مردم اصفهان در مدیریت مصرف آب
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات ارزش افزوده
 در مبارزه با قاچاق کاال

با اجرایی شــدن قانون مالیــات ارزش افزوده 
در کشور بخشــی از اعتبارات از محل وصول 
آن به شــهرداری ها و دهیاری های هر منطقه 
اختصاص می یابد که این خود موجب توســعه 
متوازن شده و نیز بخشی به سالمت اختصاص 
داده می شود که این امر زمینه گسترش خدمات 
بهداشتی و درمانی در سطح جامعه را بیشتر از 

گذشته فراهم می آورد.
به طوری کــه از میــزان 9 درصــد مالیات بر 
ارزش افزوده کاال و خدمــات یک درصد آن به 
حوزه  سالمت و درمان اختصاص داده می شود 
که در این خصوص می توان نقش سهم مالیات 
را در موفقیت طرح جامع نظام ســالمت که به 
اجرا درآمده است و پوشش هزینه های درمان 
مشاهده کرد. همچنین میزان 3درصد از مالیات 
بر ارزش افزوده به شــهرداری ها داده می شود 
که در توسعه زیر ســاخت های شهری نقش 
اثرگذاری دارد. طرح هــای عمرانی همچون 
بزرگراه ها، خیابان هــا، جاده ها و پل ها، حمل 
و نقــل عمومی، فرودگاه هــا و خطوط هوایی، 
منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق 
و مخابرات ، ارتباطات ، توسعه زیرساخت های 
آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم 
نیازمند بودجه قابل توجهی است که بخشی از 
آنها از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد 
شد. با اجرای زیر ساخت های عمرانی، توسعه 
آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته 
و گســترش خدمات در مناطق محروم، اثرات 
مالیات بر زندگی مردم ملموس تر شده و انگیزه 
مودیان برای پرداخت مالیات بیشتر از گذشته 
می شــود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
مالیات و نظام مالیاتی بی شک نقش موثری در 
روند توسعه و رفاه کشور ایفا می کند و با تاثیر 
بر فعالیت بنگاه های اقتصــادی می تواند در 
سیاست گذاری های توسعه صنعتی نیز نقش 

کلیدی بر عهده داشته باشد.

بازار

ساز تنبک

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
مهم ترین کمربند معدنی فلزی 
کشور از اردستان عبور می کند

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با بیان اینکــه مهم ترین کمربند فلزی 
کشور از محدوده اردســتان عبور کرده است، 
گفت: مطالعات خوبــی روی این کمربند انجام 
شــده و دارای ذخایر خوبی اســت. اســرافیل 
احمدیه بیان کرد: دولت با توجه به هزینه باالی 
اکتشــافات، در این زمینه ورود نمــی کند؛ اما 
در صورتی کــه فرمانداری درخواســت انجام 
مطالعات شناســایی معادن را دارد، باید اعتبار 
الزم را اختصاص دهد.وی افزود: این شهرستان 
ظرفیت تبدیل شــدن به قطب معدنی استان 
اصفهان را دارد، به طوری که تا کنون 76 پروانه 
بهره برداری و 34 پروانه اکتشاف معدن در حوزه 
اردستان صادر شده است.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان به تعامل خوب 
محیط زیســت و منابع طبیعی در بخش معدن 
اشاره کرد و ادامه داد: اختصاص ارز جهت تامین 
تجهیــزات در اختیار صنعت و معدن نیســت؛ 
اما در این زمینــه آمادگی همکاری وجود دارد. 
وی اضافه کرد: کارهای بخش معدن به صورت 
متمرکز در استان اصفهان انجام می شود و هم 
اکنون اطالعات مورد نیاز در دســترس همگان 
قرار دارد.فرماندار اردستان هم در ادامه با اشاره 
به حوزه معدن به عنوان یکی از شــاخص های 
سند توسعه این شهرســتان اظهار کرد: در این 
راستا و در چارچوبی مشخص پهنه های معدنی 
غیرفعــال باید تعیین تکلیف شــود.حمیدرضا 
تاملی تصریح کرد: هیچ بن بستی در جمهوری 
اسالمی وجود ندارد؛ اما افراد باید به حقوق خود 
آگاه بوده و به حقوق دیگران نیز احترام بگذارند.

معاون استاندار اصفهان:
تالش دولت، بازگرداندن 

ثبات به بخش خصوصی است
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتاندار اصفهان بخــش خصوصی را 
محور برنامه ریزی در کشور عنوان کرد و گفت: 
دولت تدبیر و امید می کوشــد تا بــا توجه به 
موفقیت هایی که در سطح بین المللی داشتیم، 

ثبات را به بخش خصوصی بازگرداند.
محمدعلی شــجاعی بیان کرد: بایــد کارها از 
بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود چرا 
که نرخ پایین 7/8 درصدی بیکاری در کاشــان 
مرهون آنهاست.وی با گالیه از حضور نداشتن 
نماینده ای از بخش خصوصی افزود: باید از وجود 
بخش خصوصی استفاده شده و فرمانداری ایده 
های ارائه شده از سوی آنها را در قالب برنامه اجرا 
کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع استاندار اصفهان، فعالیت و پویایی بخش 
خصوصی را بــه معنای تامین معیشــت مردم 
دانست و اضافه کرد: هیچ کس نباید در نقاطی با 
زیرساخت های مناسب در حوزه صنعت و معدن 
مانند کاشــان دغدغه معاش داشته باشد.وی با 
قدردانی از بخش خصوصی شهرســتان کاشان 
برای همراهی با اســتانداری اصفهــان در این 
شرایط اقتصادی اظهار کرد: مسئوالن دستگاه 
های اجرایی باید بر اســاس برنامه زمان بندی 
شــده امور مردم را پیش ببرند.شجاعی تاکید 
کرد: انتظار می رود حضــور جوانان و بانوان در 
پست های مدیریتی بیشتر باشد؛ چرا که انگیزه 
و اجازه حضور به این قشرها به طور قطع شرایط 

بهتری را رقم خواهد زد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
 هزینه مکالمات تلفنی

 تغییر می کند
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفت: حکم 
دیوان عدالت اداری هزار میلیارد تومان ارز درآمد 
مخابرات را کم کرده که بــرای جبران کاهش 
درآمــد،  تعرفه ها افزایش پیــدا می کند.مجید 
صدری با بیان اینکه برای جبران کاهش درآمد 
مخابرات راهــی جز افزایش تعرفه هــا نمانده، 
گفت: درآمد شــرکت مخابرات ایران 6 هزار و 
200 میلیــارد تومان بود که ســه حکم دیوان 
عدالت اداری دربــاره آبونمان معوقه کارگزاران 
روســتایی و پرداخت رفاهیــات کارکنان هزار 
میلیارد تومان درآمد را کاهش داده اســت.وی 
در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه های مخابراتی 
دوبرابر خواهد شد، گفت:درباره این موضوع پس 
از بررسی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی اظهار نظر می کنیم و هزینه ها و تعرفه ها 

باید محاسبه شود.

تنبک شیرانی مدل 
ترکه ای سایز 22

 470,000
تومان

تنبک حلمی مدل ترکه ای بدون 
رنگ سایز 28 با پوست شتر

 700,000
تومان

تنبک کارگاه خیال مدل 
چند تکه سایز 28

 1,050,000
تومان

طی روزهای گذشــته موج ریزش قیمــت ها در 
بازارهای ارز و طال به سایر ارکان اقتصادی نیز سرایت 
کرده و مشتریان در بازارها انتظار پایین آمدن قیمت 
های دیگر کاالها را دارند. عالوه بر مسکن که گفته 
می شود بین 30 تا 40درصد ریزش قیمت داشته، 
خودرو نیز از جمله اقالمی اســت کــه انتظارهای 
زیادی برای کاهش قیمت آن وجود دارد؛ اگر چه به 
عقیده برخی از کارشناسان، قیمت در این بازار فعال 
چندان کاهشی نداشته اما آمار و ارقام در سایت های 

اینترنتی گویای چیز دیگری است.
قیمت های لحظه ای در سایت های فروش

یکــی از اصلی ترین مالک هــای تعیین قیمت در 
ماه های اخیــر، قیمت اتومبیل ها در ســایت های 
فروش خــودرو بوده اســت که اتفاقا مشــتریان و 
بازدید کنندگان بســیاری دارد و بــه لحاظ روانی 
تاثیر زیــادی بر افزایش و یا کاهــش قیمت ها می 
گــذارد. در چند روز اخیر کاهــش قیمت پراید در 
این ســایت ها محسوس بوده اســت. کاهش یازده 
میلیونی این خودرو در آگهی های فروش ســایت 
هایی مانند »باما« و »دیوار« موجب شــد تا قیمت 
ها در بازار اصلی نیز پایین بیاید. همچنین جو روانی 
حاصل از پیــش فروش محصوالت ســایپا و ایران 
خودرو در روزهای اخیر نیز در کاهش قیمت توسط 

فروشندگان این سایت ها نیز مشهود بوده است.
کاهش قیمت ارز و فروکش کردن تب تند 

قیمت گذاری ها
عالوه بر خودروهای وارداتی که به دلیل وابســته 
بودن بــه قیمت دالر، با کاهــش  آن ریزش قیمت 
قابل مالحظه ای داشــته اند، انتظار بــازار این بود 
که قیمت های خودروهای تولید داخل نیز کاهش 
یابد؛ اما این مســئله تاثیر چندانی روی بازار داخل 
نداشته است. یک کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو 
در این باره گفت: اگر کاهــش نرخ ارز حداقل برای 
یک هفته تا 10 روز پایــدار بماند و دولت بتواند آن 
را به همین روال کنترل کند، تقاضای ســفته گری 
و حفظ ارزش پول به تدریــج از بین خواهد رفت و 
قیمت ها در بازار خودرو به تعادل می رســند؛ البته 
این موضوع به شــرطی محقق خواهد شد که چه 
از سمت خودروســازان و چه از سمت بازار، عرضه 
متوقف نشــود. »فربد زاوه« ادامــه داد: با توجه به 
متوقف بودن عرضه در حوزه خودروهای وارداتی، 

هر نوسان قیمتی در نرخ ارز تاثیر موقتی در این بازار 
خواهد گذاشت مگر این که جریان واردات آزاد شود؛ 
اما درمورد بازار خودرو های داخلی باید گفت که اگر 
خودروسازان عرضه را در حد مناسب نگه دارند و آن 
را به حجم سال گذشته برسانند، به طور حتم فاصله 
قیمتی بین کارخانه تا بازار کاهش می یابد و شاهد 

ارزان شدن قیمت خودرو خواهیم بود.
بازار داغ کالهبــرداری در ناآرامی های 

قیمتی
بازار خودرو این روزها عــالوه بر رکوردهای عجیب 
در ثبت نام پیش فروش ها و بازار سیاه دالالن برای 
خرید شماره ملی،  شاهد آفت نوظهور دیگری هم 
هســت؛ کالهبرداری هایی که به اسم پیش فروش 
و ارائه پراید ارزان قیمت به صورت گسترده در حال 
انجام اســت، آگهی هایی که با ارزان شدن قیمت 
دالر در بازار به وفور در شبکه های مجازی و سایت 
های فروش خودرو دیده می شود و مدعی است که 
پراید را به قیمت بیست تا 18 میلیون تومان عرضه 
می کند. این مسئله موجب شده تا موجی از خرید 

ها برای این پرایدهای ارزان قیمت شــکل بگیرد. 
جالب است که برخی از این فروشندگان با شعارهای 
تبلیغاتی تالش می کنند اعتماد مردم را جلب کنند. 
آنها مدعی اند که اعضــای کمپین های نه به گرانی 
هستند و می خواهند با اهداف مدنی و انسان دوستانه 
مانع از رشد قیمت ها شوند! اما زمان بررسی آگهی ها 
متوجه می شوی که از این خبرها نیست و بسیاری 
از آنها برای جیب تان کیسه دوخته اند. از آگهی های 
قالبی پیش فروش پراید ارزان که بگذریم، بخشــی 
دیگر از صاحبان آگهی مستأجران خطوط هوشمند 
هستند که با این ترفند می خواهند هزینه های گزاف 
مکالمه با این خطوط را بــه جیب بزنند، بدون آنکه 
هیچ پراید ارزانی در بساط شــان باشد. این مسئله 
تا آنجا پیشرفته است که برخی از این افراد با اجاره 
دفاتر رسمی و یا بنگاه های فروش خودرو، عمال اقدام 

به کالهبرداری از مردم می کنند.
بی رونق هایی که بازارشان داغ شد

مــروری بــر قیمت  انــواع خــودرو در بــازار این 
آشــفتگی را به خوبی نشــان می دهد، به خصوص 

در مورد خودروهایــی که مطابق بــا برنامه ریزی 
دولت باید پایان امســال از رده خارج می شــدند و 
شــاید بســیاری از آنهــا، اســتانداردهای جدید 
کیفیت خــودرو را هم پاس نمی کردنــد، آنچنان 
در بــازار خواهان پیــدا کرده اند که حاشــیه بازار 
 آنها ســود دوبرابری را بــرای معامله کنندگان رقم

 می زند.
در نهایت باز هم این مشــتریان عــادی و معمولی 
بازار هســتند که در چنــگال نبود نظــارت ها و 
ســودجویی دالالن در حال قربانی شدن هستند. 
مصرف کننــدگان واقعی خــودرو معتقدند در این 
آشفته بازار خودرو هیچ حمایتی از آنها نمی شود و 
اگر نیاز مصرفی داشته باشند، به راحتی نمی توانند 
به نمایندگی خودروســازان و یا بازار مراجعه کرده 
و خودروی مورد نظر خــود را خریداری کنند؛ این 
در حالی اســت که حتی برخــی نمایندگی های 
خودروســازان و واردکنندگان خــودرو نیز عاملی 
برای دامن زدن به حاشیه بازار و رشد نجومی قیمت 

شده اند. 

بازار در سیطره دالالن و کالهبرداران
تب تند قیمت ها در بازار خودرو فرو نشست؛

  عکس روز

گالیه های مردم سرپل ذهاب با وزیر صنعت
 احتکار خانگی

 واکنشی به عملکرد نادرست مدیریت بازار
خرید های احتیاطی از ســوی برخی از مردم و انبار کردن برخی از کاالها، نتیجه عملکرد مسئوالن 
است.این روزها نمونه عملکرد ضعیف سیســتم  دولتی را می توان در مدیریت نادرست ارزی دانست، 
زمانی که مردم می بینند باال رفتن نرخ ارز چگونه زندگی آنان را با گرانی برخی از اقالم اساسی از جمله 
برنج و دارو تحت تاثیر قرار می دهد.برخی اقتصاددانان معتقدند، تنها راه کنترل این وضع نابســامان 
بازار، برگرداندن اعتماد به جامعه اســت و دولت باید در درجه اول با موارد احتکار و فســاد با جدیت 
برخورد و همه این موارد را شفاف ســازی کند و در مرحله بعد نیز برای مردم بســته های حمایتی در 
نظر بگیرد تا آنها  بدانند برنامه  مشخصی برای عبور از شــرایط بحرانی وجود دارد.سلیمان میرزایی، 
مدیرکل شــرکت تعاونی روســتایی اســتان در این زمینه گفت: در حال حاضر در انبارهای استان، 
کاالهای اســتراتژیک همچون برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، شیر خشــک، مرغ و گوشت به اندازه 

کافی موجود است.علی اکبر نجفی، مدیرکل پشــتیبانی امور دام استان هم 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر بیــش از 7هزار تن مرغ و 

گوشت در انبارهای اســتان ذخیره شده افزود: مردم 
باید بدانند در زمینه تامین کاال هیچ گونه کمبودی 
وجود ندارد.اســتان اصفهان با بیش از 8هزار واحد 
تولیدی و صنعتی، یکی از اســتان های برتر کشــور 

در زمینه تولید مواد غذایی اســت و عــالوه بر تامین  
 بازار داخل اســتان، پاســخگوی نیاز دیگر استان ها نیز

هست .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت، روز پنجشــنبه از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرســتان 
زلزله زده سرپل ذهاب بازدید به عمل آورد و 90 واحد مسکونی زلزله زدگان را افتتاح کرد. در 

این سفر استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی وی را همراهی می کردند.

حسابداری شخصی »نیُو« راه حلی 
ساده و البته جذاب برای مدیریت 
امور مالی شــخصی، روی تلفن 
همراه شماست. با نیُو به راحتی 
می توانید هزینه هایتان را بررسی 
کرده و برای آنهــا بودجه بندی 
کنید، بر روند پــس انداز هایتان 
نظارت داشته باشید و از طلب ها 
و بدهی هایتان بــا یادآورهای 

هوشمند اطالع پیدا کنید. 

حسابداری 
شخصی نیُو

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

مدیرعامل آب و فاضالب اصفهان گفت: در تابســتان سال جاری 9.6 
درصد کاهش تولید آب داشتیم که می توانست اصفهان را به جیره بندی 
آب بکشــاند، اما مردم 9 درصد کاهش مصرف در بخش شرب اعمال 
کردند که همین مسئله راه نجات اســتان شد.هاشم امینی در حاشیه 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
ایران در جمع خبرنگاران با اشــاره به چالش های امسال در تامین آب 
گفت: در حالی که در تمامی ســطح کشــور به دلیل شرایط اقلیمی و 
خشکسالی های متوالی با کمبود بارش ها و تنش های آبی در ابعاد مختلف 
مواجه بودیم، افزود: در این بین فالت مرکزی ایران و استان اصفهان نیز 
که در فالت مرکزی واقع شده از شرایط بسیار سخت تابستان  مستثنی 
نبودند و حتی نسبت به بســیاری از نقاط کشور تنش های آبی بیشتر 
را پشت سرگذاشتیم.وی افزود: پیش بینی ســازمان هواشناسی برای 
سال آبی 96 – 97 سالی نرمال بود و سناریوهای تامین آب به صورت 
خوش بینانه تعیین شد؛ اما وقتی به بهمن ماه رسیدیم دیدیم که بارش ها 
رخ نداده و مجموعه وزارت نیرو یک سناریوی بسیار بدبینانه را برای آب 
شــرب تعیین کرد.امینی با بیان اینکه کاهش بارش ها و کاهش شدید 
آورد سد زاینده رود وضعیت تامین آب 4 میلیون نفر در اصفهان و 1.۵ 

میلیون نفر در یزد را با تنش همراه کرد، اظهار کرد: در سال آبی 96-9۵ 
یک میلیارد و 270 میلیون متر مکعب آورد زاینده رود را داشــتیم، در 
حالی که در ســال آبی 96-97 این میزان به 670 میلیون متر مکعب 
کاهش یافت. وی تاکید کرد: بر این اســاس، وزارت نیرو کشاورزان را 
از چرخه تخصیص آب حذف کرد و سهم بخش صنعت را 40 درصد و 
سهم بخش شرب را 20 درصد کاهش داد تا بتوانیم از شرایط تنش زای 
تابستان عبور کنیم.وی با بیان اینکه باید به نحوی برنامه ریزی می کردیم 
که کمترین قطعی آب را داشته باشــیم گفت: در سناریوی اولیه حتی 
بحث نوبت بندی و جیره بندی که جزو خط قرمزهای ما هست نیز مطرح 
شده بود؛ اما توانســتیم با مدیریت بخش مصرف و همکاری کم نظیر 
مردم در اصفهان شــرایط را به گونه ای مدیریت کنیم که نه تنها دچار 
جیره بندی نشــویم بلکه مردم نســبت به دیگر نقاط کشور کمترین 
مشکالت اجتماعی را در خصوص محدودیت آبی در اصفهان داشتند.
امینی افزود: در مجموع ما 20 درصد کاهش تخصیص آب در سال آبی 
اخیر داشتیم که منجر به کاهش تولید 9.68 درصدی آب شد اما در عین 
حال با همکاری مردم شاهد کاهش 9 درصدی مصرف آب شرب بودیم.
وی درخصوص توجه مردم اصفهان به اصالح الگوی مصرف در بخش 

خانگی اظهار کرد: در سال 86، سرانه مصرف آب به ازای هر نفر در بخش 
خانگی در سطح اصفهان 189 لیتر در روز بود که این میزان هم اکنون 
به ازای هر فرد به 1۵4 لیتر در روز رسیده و برنامه ریزی کرده ایم که در 
سال های آینده به 130 لیتر برســد.مدیر عامل آب و فاضالب شهری 
اصفهان با بیان اینکه راه نجات آب و راه کمک به آیندگان و فرزندان ما 
مدیریت مصرف است، گفت: در اصفهان به منظور بهینه سازی مصرف 
آب با صنایع بزرگ قراردادهایی امضا شده تا به جای آب خام از پساپ 
فاضالب استفاده کنند.امینی افزود: قراردادی با کارخانه فوالد مبارکه 
اصفهان داریم که طی آن این کارخانه 600 کیلومتر لوله گذاری فاضالب 
خواهد کرد و با ســرمایه گذاری خود یک تصفیه خانه فاضالب احداث 
می کند که این ســرمایه گذاری در بخش احداث تصفیه خانه و خطوط 
لوله فاضالب مربوط به 9 شهر اصفهان است. فوالد مبارکه می تواند در 
ازای این سرمایه گذاری تا 3۵ سال آینده از پساب فاضالب تصفیه شده 
استفاده کند.وی ادامه داد: همچنین قرارداد مشابهی با کارخانه ذوب آهن 
اصفهان نیز به امضا رسیده تا این کارخانه هم در سال های آینده به جای 
 اســتفاده از آب خام، تامین آب خود را از محل پســاب فاضالب انجام

 دهد.

 مدیر عامل آب و فاضالب شهری اصفهان می گوید با همکاری مردم شاهد کاهش ۹ درصدی مصرف آب شرب بودیم
شاهکار مردم اصفهان در مدیریت مصرف آب
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مفاد آراء
7/235 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت 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-  راي شــماره 139760302027003608 مورخ 1397/04/05 امیرحسین حسیني 
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه 2332 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283690012 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/65 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
2-  راي شــماره 139760302027005110 مورخ 1397/05/14 مهین یزدخواســتی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1006 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287683665 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 197/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالمحود و حسین زارعی گیشیری.
3-  راي شماره 139760302027002564 مورخ 1397/03/06 محمدرضا صادقی فرزند 
کرامت اله بشماره شناسنامه 42 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291528318 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6 فرعي از 
اصلي 5916 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/11 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین رعیتی .
4-  راي شماره 139760302027002563 مورخ 1397/03/06 نجفقلی صادقی فرزند 
همت علي بشماره شناسنامه 12 صادره از لردگان بشماره ملي 4669568574 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6 فرعي از 
اصلي 5916 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/11 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین رعیتی .
5-  راي شماره 139760302027003386 مورخ 1397/03/29 حسین منتظري شاتوري 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 12 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659825631 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12534 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 68/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ایران بنکدارپور .
6-  راي شــماره 139760302027004802 مورخ 1397/05/07 عباســعلي رحماني 
خوراســگاني فرزند قربانعلي بشــماره شناســنامه 77 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291246797 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6066 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 177/16 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
7-  راي شــماره 139760302027005299 مــورخ 1397/06/06 علی اکبر کریمی 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 37067 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282298070 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
8-  راي شماره 139760302027003588 مورخ 1397/04/04 اسمعیل زمانی سلیمی 
فرزند عبداله بشــماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283921766 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11517 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 93/40 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9-  راي شــماره 139760302027004452 مــورخ 1397/04/30 عباســعلي حبیب 
الهي خوراســگاني فرزند رضا بشــماره شناســنامه 116 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284071103 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 9499 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 154/31 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
10-  راي شــماره 139760302027004816 مــورخ 1397/05/07 حمیدرضا نظري 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1074 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291492240 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب فزوه فرزند حاج محمد حسن.
11-  راي شــماره 139760302027005300 مــورخ 1397/06/06 محمدعلــی 
عابدینی پزوه فرزند زین العابدین بشــماره شناسنامه 171 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291207937 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
169 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 188/8 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی عابدینی و رسول طباطبائی.

12-  راي شــماره 139760302027005247 مــورخ 1397/05/21 علیرضا مهتري 
خوراسگاني فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 1423 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291495738 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 5920 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13-  راي شــماره 139760302027005251 مــورخ 1397/05/21 زهــرا خاکیــار 
خوراسگاني فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 1120 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293376396 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 5920 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14-  راي شــماره 139760302027003350 مورخ 1397/03/29 احمد قاسمي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291342338 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 209/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

علی اکبر نیلفروشان دردشتی فرزند عبدالحسین.
15-  راي شــماره 139760302027004104 مورخ 1397/04/23 محمد اشجع فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 973 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286500931 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 219/65 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16-  راي شــماره 139760302027003603 مــورخ 1397/04/05  زهره دانشــمند 
خوراســگاني  فرزند حسین بشــماره شناســنامه 8252 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283784300 در پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6700 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 210/65 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17-  راي شماره 139560302027010040 مورخ 1395/08/10 محمدرضا سروشیان 
ورنوسفادراني فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 235 صادره از خمیني شهر بشماره 
ملي 1141079501 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18-  راي شــماره 139560302027010037 مــورخ 1395/08/10 فرشــته گزي 
ورنوسفادراني فرزند عباس بشماره شناســنامه 2214 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 
1141259273 در یکدانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19-  راي شــماره 139560302027010049 مــورخ 1395/08/10 زهره ســرائیان 
ورنوســفادراني فرزند رمضانعلي بشماره شناســنامه 645 صادره از خمیني شهر بشماره 
ملي 1141106061 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20-  راي شماره 139560302027010046 مورخ 1395/08/10 حمیدرضا سروشیان 
ورنوسفادراني فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 12806 صادره از خمیني شهر بشماره 
ملي 1140504258 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21-  راي شــماره 139560302027010052 مورخ 1395/08/10 محمود سروشیان 
ورنوسفادراني فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2876 صادره از خمیني شهر بشماره 
ملي 1141164541 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22-  راي شــماره 139560302027010043 مــورخ 1395/08/10 معصومه کریمي 
ســودرجاني فرزند بهرام بشــماره شناســنامه 60 صــادره از فالورجان بشــماره ملي 
1110883943 در یکدانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23-  راي شــماره 139760302027003387 مــورخ 1397/03/29 علیرضا منتظري 
شاتوري فرزند عباســقلي بشــماره شناســنامه 853 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 
5659235522 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 12534 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 68/20 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ایران بنکدارپور .
24-  راي شــماره 139760302027003904 مورخ 1397/04/19 ســیف اله فرقانی 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 296 صادره از خمینی شهر بشماره ملي 1141040591 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 162/80 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25-  راي شــماره 139760302027005859 مــورخ 1397/06/20 فاطمه اســدی 
هفدانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291684107 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 25/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي معصومه کشاورز .
26-  راي شماره 139760302027004498 مورخ 1397/04/30 اکبر اسحاقیان ریزي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1061 صادره از لنجان بشــماره ملي 1170625266 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9973 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 68/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی اتحادی ابری و فاطمه اتحادی ابری .
27-  راي شــماره 139760302027005907 مورخ 1397/06/24 محسن ریاحی راد 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 1515 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286837235 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 214/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28-  راي شماره 139760302027005503 مورخ 1397/06/14 حسین فروغي فرزند 
علی بشماره شناسنامه 130 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291298381 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13049 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 168/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سید مهدی صالحی ابری.
29-  راي شماره 139760302027005234 مورخ 1397/05/21 رضا فقاني پور فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 252 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649969 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9514 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 133 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي امیر 

منصور و پروین و سیمین دخت و میترا و سمانه و موید سالمی و  بتول تمدن.
30-  راي شماره 139760302027003791 مورخ 1397/04/12 رضا کردآبادی  فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270023705 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10279 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/93 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمرضا شهبازی .
31-  راي شــماره 139760302027005227 مورخ 1397/05/21 حمیدرضا غالمي 
قراتپه فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288746105 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/33 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سیدصادق شاه زیدی فرزند سید حسین .
32-  راي شماره 139760302027005332 مورخ 1397/06/06 موسسه خیریه دارالشفا 
امامزاده ابوالعباس خوراســگان  بشماره ثبت 1263  بشناســه ملي 10260176705 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5268 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 787 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
33-  راي شماره 139760302027005806 مورخ 1397/06/19 اقدس کریمي ارزناني 
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291672028 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 430/30 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي روشنک نادریان .
34-  راي شــماره 139760302027005273 مورخ 1397/06/03 زهرا باقری فرزند 
یداله  بشماره شناسنامه 2099 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288127596 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 10279 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/19 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی مستوفی زاده.
35-  راي شــماره 139760302027004495 مورخ 1397/04/30 زهرا علیقلي فرزند 
خانعلي بشماره شناسنامه 126 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289263620 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-4-5 فرعي از اصلي 7741 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/42 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36-  راي شــماره 139760302027004066 مــورخ 1397/04/23 رســول عزیزي 
فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 4859 صادره از اصفهان بشماره ملي 5658886287 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1775 فرعي از 
اصلي 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37-  راي شماره 139760302027003632 مورخ 1397/04/05 رضا خواجوئی فرزند 

غالمحسن بشماره شناسنامه 5 صادره از بردسیر بشماره ملي 3179655356 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 147 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38-  راي شماره 139760302027004472 مورخ 1397/04/30 طاهره منصوري حبیب 
آبادي فرزند علی بشماره شناسنامه 2597 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287035388 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 132/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله زارعی هفدانی فرزند رحمت اله.
39-  راي شماره 139760302027005319 مورخ 1397/06/06 غالمرضا نصرت پناه 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 2703 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286766265 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3775 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/17 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
40-  راي شماره 139760302027005320 مورخ 1397/06/06 فرزانه ولي فرزند تقي 
بشماره شناسنامه 66244 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281760536 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3775 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/17 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
41-  راي شماره 139760302027002981 مورخ 1397/03/20 حاجیه خانم نوروزي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 844 صادره از الیگودرز بشماره ملي 4849296076 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2121 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عزیزا.. زارعی. 
42-  راي شماره 139760302027005294 مورخ 1397/06/05 سعید کاظمی چریانی 
فرزند اصغر بشــماره شناسنامه 128 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284274640 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13156 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 168/69 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خدیجه سلطان فروغی ابری .
43-  راي شــماره 139760302027005450 مورخ 1397/06/12 صدیقه فغاني پور 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 8593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787751 
در 152/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
44-  راي شماره 139760302027005451 مورخ 1397/06/12 زهرا فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 11139 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283812991 در 
96/5 سهم مشــاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
45-  راي شماره 139760302027005454 مورخ 1397/06/12 بتول فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 8592 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787733 در 42 
سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
46-  راي شماره 139760302027005457 مورخ 1397/06/13 زهره فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 12964 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283831449 در 42 
سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
47-  راي شماره 139760302027005458 مورخ 1397/06/13 مریم فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 1836 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291546316 در 96/5 
سهم مشاع از 1040 سهم  ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
48-  راي شــماره 139760302027005464 مورخ 1397/06/13 مرضیه فغاني پور 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 16028 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283862271 
در 96/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
49-  راي شماره 139760302027005468 مورخ 1397/06/13 رسول فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291456317 در 271 
سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50-  راي شــماره 139760302027005244 مــورخ 1397/05/21  نرگس رحیمي 
دشــتلوئي فرزند حســن بشــماره شناســنامه 38837 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282315821 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 2059 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

181/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51-  راي شــماره 139760302027005245 مورخ 1397/05/21 سید حسین نقوي 
الحســیني فرزند میرزا نعمت اله بشــماره شناســنامه 29 صادره از نطنز بشــماره ملي 
1239806752 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 2059 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

181/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52-  راي شماره 139760302027005472 مورخ 1397/06/13 زهرا فغاني پور فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1894 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291628657 در 
64/5 سهم مشــاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
53-  راي شــماره 139760302027005452 مــورخ 1397/06/12 فاطمه جیحاني 
نژاد خوراســگاني فرزند حسن بشماره شناســنامه 6502 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283766787 در 17/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54-  راي شــماره 139760302027005453 مــورخ 1397/06/12 مهري فغاني پور 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11140 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283812983 
در 96/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
55-  راي شــماره 139760302027005470 مورخ 1397/06/13 اســماء فغاني پور 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1895 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291628665 
در 64/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
56-  راي شماره 139760302027005177 مورخ 1397/05/16 اصغر طغیانیان فرزند 

براتعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291689370 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7039 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 217/64 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین اسمعیلی خوراسگانی.
57-  راي شــماره 139760302027003802 مــورخ 1397/04/12 ابراهیم نجاري 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284138364 در 
ششدانگ یکباب قسمتی از یک باب خانه جهت الحاق  احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 33/50 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی زارع شریف .
58-  راي شــماره 139760302027005337 مورخ 1397/06/07 علی برومندگزی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 11578 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292508132 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 196 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 98 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی اکبر قصاب.
59-  راي شماره 139760302027005268 مورخ 1397/06/03 غالمحسین قیصري 
حسن آبادي  فرزند محمد علي  بشماره شناسنامه 59 صادره از حسن آباد جرقویه بشماره 
ملي 5649821607 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/23 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
60-  راي شــماره 139760302027005424 مورخ 1397/06/12 حســین چنگاني 
خوراسگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 38 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291280782 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15243 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 258/72 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61-  راي شماره 139760302027003831 مورخ 1397/04/14 علي اکبر شیري دزکي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 1252 صادره از نقنه بشماره ملي 4650222540 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12197 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی.
62-  راي شــماره 139760302027003830 مورخ 1397/04/14 صغری بیگم عمرو 
آبادی فرزند یداله بشماره شناســنامه 105 صادره از سمیرم بشماره ملي 1209635501 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی.
63-  راي شــماره 139760302027004443 مورخ 1397/04/30 مرتضي مشایخي 
خوراســگاني فرزند محمد علی بشماره شناســنامه 150 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291368744 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149/8 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
64-  راي شماره 139760302027003103 مورخ 1397/03/24 ایرج رنجبر فرزند علي 
اکبر بشماره شناســنامه 455 صادره از لردگان بشماره ملي 4668774634 در ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5701 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 152/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس زمانیان خوراسگانی.
65-  راي شماره 139760302027003353 مورخ 1397/03/29 سید محمد هاشمي 
فشارکي فرزند سید علي بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270146475 
در ششدانگ یکباب کارگاه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 311/50 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
66-  راي شــماره 139760302027004881 مــورخ 1397/05/08 حســین نادعلي 
جلوخانــي فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 1500 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287652654 در ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 9335-9334 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
67-  راي شماره 139760302027005431 مورخ 1397/06/12 احمد خداداده فرزند 
علي بشماره شناسنامه 1530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283990873 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 252/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

علی خداداده کردآبادی فرزند قدیر علی.
68-  راي شــماره 139760302027005243 مورخ 1397/05/21 علیرضا حســین 
زاده زري باف فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 2565 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283533405 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 275/65 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

69-  راي شــماره 139760302027004825 مورخ 1397/05/07 محســن مالکي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 505 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291557131 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1036/46 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین امینی خوراسگانی.
70-  راي شــماره 139760302027004827 مــورخ 1397/05/07 علیرضــا امیني 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 381 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291531701 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2016/17 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین امینی خوراسگانی.
71-  راي شــماره 139760302027004824 مــورخ 1397/05/07 ایــوب امینــي 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 205 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291578668 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1036/46 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین امینی خوراسگانی.
72-  راي شــماره 139760302027004826 مــورخ 1397/05/07 حســین امیني 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1978 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291501290 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2016/17 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین امینی خوراسگانی.
73-  راي شــماره 139760302027005060 مورخ 1397/05/13 سید عبدالحسین 
آب لشکری فرزند ســید حسینعلي بشماره شناســنامه 818 صادره از آبادان بشماره ملي 
1817633325 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 45/81 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
74-  راي شماره 139760302027005857 مورخ 1397/06/20 حبیب یارعلي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 98 صادره از آباده بشــماره ملي 2411323212 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/29

م الف: 262122  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان



معطلحکمقضائینمیمانیم
پیشنهاد سردبیر:

مزایده اموال غیر منقول 
7/236 اجرای احکام شعبه 20 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرائی کالسه 961647 ج 20 له سید فضل ا... شــهیدی  و غیره با وکالت خانم 
راضیه محمدی علیه شهرداری اصفهان مبنی بر دستور فروش 2 پالک ثبتی 2969/46 و 
2969/36 هر دو بخش 5 ثبت اصفهان هر دو به آدرس اصفهان بلوار کشاورز نرسیده به 
سه راه سیمین جنب پمپ بنزین مجتمع  تجاری اداری پاسارگاد در طبقات چهارم و دوم که 
خالی از سکنه و در تصرف مالکانه مالکین می باشد مورخ 97/8/10 روز پنج شنبه در ساعت 
9 صبح در محل این اجرا برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده در وجه اجرای احکام در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود ضمنا ملک موصوف توســط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
اســت. اوصاف ملک مورد مزایده: مجتمع تجاری دارای موقعیت عرصه بصورت جنوبی 
بوده که طبقه همکف دارای 2 واحد تجاری )بانک قوامین، موبایل فروشی( که ساختمان 
دارای اسکلت بتنی با سقف تیرچه و بلوک و دارای نمای خارجی کامپوزیت و راه پله سنگ 
گرانیت با نرده فلزی و 2 دستگاه آسانسور می باشد. دو واحد دفتر کار دارای موقعیت یکسان 
بوده یکی در طبقه دوم سمت جنوب غربی ) واحد شــماره 10( و دیگری در طبقه چهارم 
سمت جنوب غربی )واحد شماره 20( قرار گرفته اســت و دارای 3 اتاق به همراه سالن با 
پوشش کف تمامًا سرامیک و بدنه اندود گچ با رنگ و نقاشی می باشد. آشپزخانه با پوشش 
کف ســرامیک و بدنه تا زیر سقف کاشــی دارای کابینت چوبی MDF می باشد. دارای 
 سیستم اعالم و اطفاء حریق و ســرمایش کولر گازی اسپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور

 می باشــد. بر اساس اســناد ابرازی دفتر کار به شــماره ملک 2969/36 مجزی شده از 
61 اصلی قطعه شــماره 36 تفکیکی به مســاحت 90/5 متر مربع واقــع در طبقه دوم 
3/710/500/000 ریــال و دفتر کار به شــماره ملــک 2969/46 مجزی شــده از 61 
فرعی از اصلی قطعه شــماره 46 تفکیکی به مســاحت 90/5 متر مربع در طبقه چهارم 
3/800/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. طی نامه 97/5/1-113/97/5051 
از طرف مدیر کل امور حقوق و قراردادهای شهرداری پالک های ثبتی مورد فروش بابت 
معوض ملک در مسیر به ورثه مرحوم شهیدی مارنانی واگذار گردیده)توضیحا بر اساس 
استعالم ثبتی امالک یاد شده در مالکیت شهرداری می باشد(.  م الف:255837 اجرای 

احکام شعبه 20 حقوقی اصفهان )429 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/237 شــماره صادره : 1397/42/523137-1397/7/7 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2906/36 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام غالمرضا حدادی مبارکه فرزند عباس در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1397/08/07 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 257863 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/238 شماره صادره : 1397/42/523113-1397/7/7 چون آقای ابراهیم ترکی فرزند 
ســعید در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده 
پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده اند و رای شــماره 579 مورخ 
1397/02/04 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبــق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید 
حدود پالک شماره 508 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای 
ابراهیم ترکی فرزند سعید در روز دوشنبه 1397/08/07 از ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 

که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد. اعتراضات مالکین مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. 
م الف: 257828 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان)201 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/239 شــماره صادره : 1397/42/523120-1397/7/7 نظر به اینکه به موجب رای 
شــماره 884 مورخ 1397/02/18 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی  تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4786/500 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نصرت اله ظفریان فرزند حبیب اله در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد ماده 
13  قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1397/08/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 258110 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)154 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710463740500013 درخواســت:  شــماره   7 /240
9609983741200666 شماره بایگانی شعبه: 970589 در پرونده کالسه 970589 شعبه 
101 دادگاه کیفری دو شهرستان فریدون شــهر واقع در جنب گلستان شهدا دادگستری 
شهرستان فریدون شهر اتاق 14 وقت رسیدگی برای مورخ 1397/8/29 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اســت این وقت به متهمین مجهول المکان به اسامی 1- حسین مختاری 
فرزند شــکرعلی 2- علی اسدی استرکی جهت حضور در جلســه و دفاع در مقابل اتهام 
انتسابی در کیفرخواست صادره )سرقت احشــام موضوع شکایت آقای اسماعیل گشول( 
ابالغ و به منزله ابالغ قانونی است. م الف: 261475 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

فریدون شهر)جزایی سابق( )100 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

7/241  خانم زهره ابراهیمی انالوجه داراي شناســنامه شــماره 5750024296 به شرح 
دادخواست به کالسه 178/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محسن هوائی ورنوسفادرانی به شناسنامه 180 در تاریخ 97/4/30 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: محمد یاسین 
هوائی ورنوسفادرانی، ش.ش 1278455256 )پسر متوفی( 2- زینب هوائی ورنوسفادرانی، 
ش.ش 5750170756 )دختر متوفی( 3- زهره ابراهیمی انالوجه فرزند محمدرضا، ش.ش 
5750024296 )همسر دائمی متوفی( 4- شهناز اسکندری انالوجه فرزند علی، ش.ش 9 
)مادر متوفی( 5- عزیزاله هوائی ورنوسفادرانی فرزند محمدرضا، ش.ش 32 )پسر متوفی(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 261485  شعبه 

سوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )154 کلمه،2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/242  شــماره نامه: 1397009000966686 شماره پرونده: 9709983734100263 
شــماره بایگانی پرونده: 970267  خواهان آقای محمود جاریانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان آقای 1- اسماعیل جاریانی 2- علیه خانم 3- نسرین 4-  امیر حسین  5- حمیرا 
همگی ماندگاری به خواسته انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983734100263 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخه 97/8/30 ساعت 11 صبح تعیین شده که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
 خواندگان و درخواست خواهان مراتب برای بار دوم در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شــوند. م الف: 260211  شعبه دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )151 کلمه،2 کادر(  
 فقدان سند مالکیت 

7/243 شماره: 970720671755277 -1397/07/09 نیره حاج هاشمی ورنوسفادرانی به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک 87/5200  واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان ذیل ثبت دفتر 468 صفحه 225 بنام نامبرده فوق ثبت و سند صادر گردیده 
است نحوه گم شــدن یا از بین رفتن بعلت جابه جایی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 260006 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )193 کلمه،2 کادر(  
مزایده

7/244 دایره اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شــهر در پرونده کالسه 960743  
اجرا له خانم بتول تاجی زادگان علیه ورثه مرحوم نعمت اله جبار زارع به خواســته مطالبه 
مبلغ 623/000/000 ریال بابت اجــرت المثل و 1/580/000 ریال هزینه دادرســی و 
63/256/840 ریال بابت مهریه و 1/897/705 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له و به 
پرداخت 34/312/842 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت در نظر دارد یک باغ به 
مساحت 1384 مترمربع واقع در خمینی شهر خیابان بسیج محله دستگرد قداده به عنوان 
یک سهم از پنج سهم از 14 سهم صحرای خوشــاب خمینی شهر و به صورت مشاعی و 
سند ثبتی از آن ارائه نگردیده است با حدود چهارگانه شامل شمال به راه خاکیـ  جنوب به 
زمین های آقای عظیمیـ  غرب به باغ آقای جبارزارع و شرق به باغ آقای زارعی دارای یک 
باب ساخت آجری در دو طبقه به ابعاد 3/5 *11 متر دارای انشعابات برق تک فاز کنتور با 
دیوار گلی و مشجر دارای تعداد حدود 50 اصله درخت از انواع میوه ها که کارشناس رسمی 
دادگستری ارزش هر مترمربع آن را معادل 1/100/000 ریال و در کل 1/522/400/000 
ریال ارزیابی نموده از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه مزایده روز چهارشنبه 
1397/07/25 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر برگزار 
می گردد. و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشانی: خمینی شهر خیابان بسیج 
محله دســتگرد قداده مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نماید. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شــد و مزایده تجدید می گردد. م الف: 260029  مسعود کریمی مدیر اجرای احکام 

مدنی دادگستری خمینی شهر )311 کلمه،3 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

7/254 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  10375/2 واقع در بخش ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عصمت اشرف فرزند حیدر در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  13976030202700222243- 
97/2/31 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به 
دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/8/5 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 14 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:262647 شبان 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/255 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانــه پالک شــماره  7897/3383 واقع 
در بخش  5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اشــرف قاســمی فرزند حسن در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139760302027001519- 97/2/16 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/8/5 ساعت 9 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:262654 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)191 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/256 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانــه پالک شــماره  11565/152 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتی به نــام خدیجه غالمــی و غیره در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027013483 و 139660302027013484- 96/12/19 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 97/8/5 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:262655 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/257 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 12599/3 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم الهام امیری رامشــه فرزند حســین در 
جریان ثبت اســت و رای شــماره 139760302027002043 مورخ 97/02/27 هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده 
نگردیده لذا  به استناد  ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
97/08/07 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک 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 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
م الف:262656 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)256 کلمه، 

3 کادر(

در مقدمه کنوانسيون حقوق کودک آمده است که 
»کودک بايد در فضايي سرشار از خوشبختي، محبت 

و تفاهم بزرگ شود «.
کودکان، آسيب پذيرترين گروه در هر جامعه هستند. 
عدم توجه به وضعيت کودکان به علت مشــکالت 
اقتصادی و کاستن بودجه هايی که شرايط زندگی و 
حيات کودکان را خدشه دار می کند، به اميد اينکه 
اقتصاد آينده کشور تامين باشــد نه توجيه و بازده 
اقتصادی دارد و نه حرکتی انسانی محسوب می شود.
کودکی که امــروز غذا، بهداشــت و آموزش کافی 
نداشــته باشــد آينده اش جز معلوليت ها و عقب 
ماندگی های جسمی و ذهنی چيز ديگری نخواهد 
داشت. او فقط يک بار فرصت رشد دارد و آن فرصت 
امروزاست نه فردا. نمی توان با غذا و بهداشت بيشتر 
در آينده، ســالمتی را که امروز کودکی از دســت 

می دهد فردا به او باز پس داد.
در همين راستا مدير کل بهزيستي استان اصفهان،در 
نشســت خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت 
روز جهانی کودک با اشــاره به هفته جهانی کودک 
اظهار داشت: هفته جهانی کودک بهانه ای است تا 
به خانواده و جامعه يادآوری کنيم که مقطع سنی 

کودکی از درجه اهميت بسياری برخوردار است.
وی افزود: در نحوه برخورد با کودک بايد به اين نکات 
توجه کرد که به چه اصولی توجه کنيم، چگونه رفتار 
کنيم و نسبت به سال قبل چه تغييراتی بايد انجام 
دهيم و همچنين در شرايط فعلی فرهنگی اقتصادی 

با کودک چگونه رفتار کنيم.
مديرکل بهزيستی استان اصفهان با بيان اينکه ما 
براي جلوگيري از معلوليت حتــی قبل از بارداری، 
در خدمت کودک هستيم، گفت: از قبل از بارداری 
در قالب مشاوره های ژنتيک از تولد کودک معلول 

جلوگيری می شود.
وی ادامــه داد: مشــاوره های ژنتيــک يکــی از 
فرآيندهايی اســت که کمــاکان در جامعه به آن 
پرداخته می شــود و هر کاری می کنيــم تا از تولد 

کودک معلول جلوگيری کنيم.
»فرشاد« خاطرنشان کرد: در اين راستا با حمايت 
مالی از مشــاوره های ژنتيک و آزمايشــات حين 
بارداری در پيشگيری از تولد کودک معلول تالش 

می کنيم.
مرضيه فرشاد گفت : با توجه به تالش هايي که جهت 
جلوگيري از به دنيا آمدن کودکان معلول صورت می 
گيرد ولي متاسفانه  حوادث، نخستين عامل معلوليت 
در جامعه است  که اين حوادث به دليل بی  توجهي 
خانواده ها يا به طور آگاهانه و همچنين بی تفاوتی  

جامعه رخ می دهد.
وی با تاکيد بر اينکه هزينه های يک کودک معلول 
بســيار بيشتر از يک ســالمند اســت، اظهار کرد: 
بهزيستی ارائه خدمات خاص خود را در عرصه های 
مختلفی پيگيری می کند، اگر چه اين نهاد به هيچ 
عنوان نمی تواند پاســخگوی همه نيازهای جامعه 

هدف خود باشد.
وی در مورد مناسب سازی معابر شهری برای معلوالن 
گفت: دبيرخانه مناسب ســازی فضای شــهری در 
اختيار بهزيستی است و تمام جلسات در استانداری 
برگزار می شــود و شــهرداری اصفهان هم به واقع 
همکاری های الزم را تا به حال داشته است. امسال 
صد دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده به ناوگان 
اتوبوسرانی اضافه شــده، همچنين مناسب سازی 
اتوبوس های بی آرتی در دستور کار شهرداری قرار 
دارد. وی با اعالم اينکه شناسايی کودکان معتاد امروز 
سخت است و تا زمانی که داخل خانواده باشند امکان 
تشــخيص کودک معتاد وجود ندارد  و زمانی که از 
خانواده آنها جدا و به بهزيستی وارد می شوند، اعتياد 
آنها شناسايی می شود، گفت: در مورد درمان اعتياد 
کودکان و نوجوانان، در ســال های قبل بهزيستی 
اعتياد را در حوزه پيشــگيری و درمان و مداخالت 
با همان مدل درمان بزرگساالن انجام می داد؛ اما از 
سال قبل درمان اعتياد کودکان از بزرگساالن جدا و 
به حوزه اجتماعی بهزيستی سپرده شد و مکان های 
نگهداری کودکان و بزرگساالن نيز در حال تفکيک 

از يکديگر است.
در گذشــته درمان کودکان معتاد با بزرگساالن در 
يک حوزه انجام می گرفت؛ اما امروز اعتياد کودکان 
از بزرگساالن جدا شده و به حوزه اجتماعی سپرده 

شده است.
امکان توسعه مراکز بهزیستی را نداریم

 مدير کل بهزيستي با اظهار اينکه دوران سختی را از 
نظر مالی پشت سر می گذاريم ولی بايد با اين دوران 
کنار بيايم، تصريح کرد:   حمايت بهزيستی از پوشش 
هزينه های تحصيلی مددجويان ، پوشــش کامل 
تحصيلی تا مقطع دانشگاه بنا بر منابع اين دستگاه 
بر عهده بهزيستی است و ســعی می شود عالوه بر 
پرداخــت صددرصد هزينه ها و مســتمری تعيين 
شــده نيازهای ديگر مددجويان نيز تامين شود؛ اما 
شرايط اقتصادی جديد تا حدودی اين کار را سخت 

کرده است.
مديرکل بهزيســتی اســتان اصفهان با اعالم خبر 
راه اندازی خانه ســالمت تصريح کرد: خانه سالمت 
روزانه بهزيستی اصفهان، ميزبان دختران نوجوانی 
است که دارای خانواده امن ولی سخت هستند. آنها 
حمايت های روانی کامل را دريافت می کنند و سعی 
شده تمام نيازهای کودک و نوجوانان برآورده شود.  
وی با بيان اينکه آسيب های اجتماعی وجود دارد، 
ادامه داد: در اين مرکز به اين دختران آموزش داده 
می شود تا شرايط ســخت در خانواده امن را تحمل 

کنند و از آسيب ها در امان باشند.
فرشــاد، در خصوص گرفتن حکم قضائی از مراجع 
ذی ربط در موارد گزارش کودک آزاری اظهار کرد: 
بهزيســتی در هيچ موردی معطــل حکم قضائی 
نمی ماند و در موارد مداخالت اورژانســی که جان 
کودک در خطر اســت، اورژانس اجتماعی با اطالع 
دادن ســريع بــه کالنتری ها همزمان با دســتگاه 

انتظامی مداخله می کنند.
وی با اشــاره به پنهان بودن اعتياد کودکان گفت: 
اعتياد کودکان واضح و مشــخص نيســت؛ چرا که 
معموال  آنها در محيط مملــو از مواد مخدر زندگی 
می کنند و تنها در صورت جدا شدن از محيط، عالئم 

اعتياد مشهود می شود.
معاون اجتماعی بهزيســتی اســتان هم در ادامه 
اين نشست افزود: بهزيســتی با رايزنی هايی که با 
دســتگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، 
دادگستری و نيروی انتظامی دارد، سعی در تامين 
نيازهای بر حق کودکان برای ارتقای رشد اجتماعی 

بهتر دارد.
مجتبي ناجي با بيان اينکه مجموعه برنامه هايی که 
در دستور کار قرار دارد، حاوی يک پيام کلی است، 

گفت: جامعه بايد به حقوق کــودکان توجه کرده و 
برای حمايت از آنان تالش کند.

وی ادامه داد: در ايــران هم قوانينی برای حمايت از 
کودکان و جلوگيری از کودک آزاری تسهيالتی به 

دست آمده تا موانع رسيدن به هدف برداشته شود.
ناجی با اشاره به لزوم آموزش  های پيش دبستانی به 
کودک اظهار داشــت: اين آموزش ها اجباری است 
ولی بهتر است کودکان قبل از ورود به مدرسه از اين 

آموزش ها بهره مند شوند.
وی تصريح کرد: 22 هزار کودک بين 3 تا 6 ســال 
در اســتان اصفهان وجود دارند که 36 هزار نفر آنها 
در مهد های کودک زير پوشش بهزيستی ثبت نام 
شده اند. معاون اجتماعی بهزيستی استان اصفهان 
افزود: آمار ثبت نام شده در اين مراکز، بسيار کم است 
و انتظار می رود، 20 درصد از گروه هدف در مهدهای 

کودک و پيش دبستانی ها ثبت نام کنند.
وی خاطرنشــان کرد: در گذشــته مادران شاغل 
کودکان شان را به مهدهای کودک می سپردند ولی 
امروزه رسالت مهد فراتر رفته و گذشته از نگهداری به 

تعليم و تربيت کودکان همت گماشته است.
ناجی با بيــان اينکه تحقيقاتــی روی کودکانی که 
آموزش های پيش از دبستان را گذرانده اند، صورت 
گرفته گفت: طی اين تحقيقات، مشخص شده که 
آموزش قبل از دبستان اثر گذاری بسياری در روند 

زندگی کودکان داشته است.
وی ادامه داد: کودکانی که به مهد کودک می روند يا 
آموزش قبل از مدرسه را می بينند، رشد شناختی، 
عقالنی و ذهنی شــان از کودکانی که اين دوره ها را 

طی نکرده اند، بيشتر است.
معاون اجتماعی بهزيستی اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: در اين تحقيقات، تفاوت زيادی در زمينه 
رشــد حرکتی اين دو گروه کودک مشاهده نشده، 
هرچند مهدهای کودک و مراکز پيش دبســتانی از 
نظر فيزيکی استاندارد الزم را دارند ولی مکان برای 

جست و خيز و رشد حرکتی آنها کافی نبوده است.
وی خاطرنشــان کرد: بايد رويکردی نهادينه شود 

که مهدهای کودک، رشد روانی، ذهنی، شناختی و 
حرکتی بچه ها را تامين کند.

وی با اشــاره به تعداد مهدهای کودک زير پوشش 
بهزيستی اظهار داشــت: در حال حاضر 800 مهد 
کودک در استان اصفهان به فعاليت مشغول هستند.

معاون اجتماعی بهزيستی اســتان اصفهان خاطر 
نشان کرد: 600 مهد کودک در محيط های شهری، 
150 مهد کودک در محيط های روستايی و 50 مهد 
کودک با نام آدينه مهد در مکان های برگزاری نماز 
جمعه در همان بازه زمانی به کودکان خدمات ارائه 
می دهند. وی با بيان اينکه شهريه پايه اين مهدهای 
کودک با هم متفاوت است، گفت: شهريه پايه ماهانه 
مهدهای روســتايی بين 80 تا 120 هــزار تومان 
و در محيط های شــهری بين 150 تــا 230 هزار 
تومان اســت.معاون اجتماعی بهزيستی استان از 
افرادی که تمايل به انجام کارهای عام المنفعه دارند، 
خواست تا در مســير تاسيس مهدهای کودک قدم 
بگذارند تا خانواده های کم درآمد و بی بضاعت بتوانند 

کودک شان را در مهد کودک ثبت نام کنند.
وی با اشاره به طرح تامين يک وعده غذای گرم در 
مهدهای روستايی اظهار داشت: در سال تحصيلی 
گذشــته بين 7 هزار و 200 کــودک در مهدهای 

روستايی توزيع شده است.
معاون پيشــگيری بهزيستی اســتان اصفهان نيز 
در ادامه اين نشســت با اشــاره به خدمات مختلف 
بهزيستی اظهار داشت: در حوزه پيشگيری بهزيستی 
برای پيشگيری از معلوليت ها اقدامات مختلفی انجام 
می شود. محمد سعيد محمدی خاطرنشان کرد: در 
اين راســتا غربالگری بينايی کودکان 3 تا 6 سال، 
غربالگری شــنوايی نوزادان، غربالگری اضطراب و 

مشاوره های ژنتيک انجام می شود.
وی در مورد غربالگری بينايی گفت: اين غربالگری 
برای سنين 3 تا 6 سال در نظر گرفته شده که طبق 
آمار سال قبل، 180 هزار کودک مورد غربالگری قرار 
گرفتند که 7 هزار و 500 کودک مشکوک شناسايی 
شــدند از اين ميان، اگر مداخله جدی برای 3 هزار 
و 500 کودک انجام نمی شــد، مشکل بينايی پيدا 

می کردند.
معاون بهزيستی استان اصفهان افزود: برای نوزادان 
حين تولد نيز غربالگری شنوايی صورت گرفت و در 

سال گذشته 68 هزار و 400 نوزاد غربالگری شدند.

معطلحکمقضائینمیمانیم
حدیث زاهدی  مدیر کل بهزیستي استان در نشست خبری با اشاره به موارد گزارش کودک آزاری تاکید کرد:  
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حمایت یوونتوس از رونالدو 
در مقابل اتهامات اخیر

به تازگی یــک زن آمریکایی ادعــا کرده که 
رونالدو در سال 2009 
در هتلــی در الس 
وگاس به او تجاوز 
کــرده و اکنــون 
تحقیقات تازه ای 
در مورد این پرونده 
آغاز شده است. گفته 
می شــود رونالدو در آن زمان بــا دادن 370 
هزار یورو به این زن، این پرونــده را مختومه 
کرده اســت. رونالدو این اتهامات را رد کرده و 
اکنون باشگاه یوونتوس با انتشار بیانیه ای، از 
این ستاره پرتغالی حمایت کرده است.در این 
بیانیه آمده است:»کریس رونالدو در ماه های 
اخیر، حرفه ای گری و تعهد فوق العاده اش را 
نشان داد که همه اعضای باشگاه یوونتوس به 
خاطر آن متشکر هستند.اتفاقاتی که تاریخ آن 
به 10 سال قبل برمی گردد، نظرات در مورد او 
را تغییر نمی دهد؛ این نظر همه آنهایی است 

که با این قهرمان بزرگ در تماس هستند.«

لوسین فاور، نگران برنامه 
فشرده  دورتموند

بوروســیا دورتموند طی 23 روز آینده باید در 
رقابت های مختلف ملی 
و اروپایی در هفت 
بازی بــه میدان 
برود. فشار سنگین 
بازی هــا بــرای 
زردپوشان آلمانی به 
حدی اســت که آنها 
بعد ازبازی شــان با موناکو در چمپیونزلیگ با 
بازی بعدی خود با آگسبورگ تنها 72 ساعت 
زمان دارند. لوســین فاور، سرمربی سوئیسی 
دورتموند در گفتگو با خبرنگاران گفت:» ما روز 
چهارشنبه ساعت 11 شــب در چمپیونزلیگ 
بازی کردیم وباید روز شــنبه)امروز( ســاعت 
3 بعد ازظهر در بوندس لیــگا به میدان برویم، 
فاصله  این دو بازی واقعا خیلی کم است. برای 
همین ریکاوری هر چه ســریع تر برای ما از هر 
چیزی مهم تر اســت«.فاور در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه کــدام  بازیکنانش را برای بازی 
امروز در اختیار خواهد داشــت جواب دقیقی 
نداد و تنها گفت یکــی دو نفر مصدومیت های 

جزئی پیدا کرده اند. 

امری:
 امتحان سختی را پشت سر 

گذاشتیم
آرســنال  پنجشــنبه شــب بــا گل هــای 
پاپاستوپولوس، اسمیت روئی و متئو گوئندوزی 
موفق شــد حریفش را 
شکســت دهــد و 
هشتمین پیروزی 
پیاپی خــود را به 
دســت آورد. برند 
لنو، گلر آرســنال 
نمایــش خوبــی در 
زمین داشــت و با ســه مهار توپ عالی دروازه 
تیمش را نجــات داد. پس از بــازی ، امری از 
اینکه تیمــش در این امتحان ســربلند خارج 
شده، ابراز خوشحالی کرد.او گفت: من خیلی 
خوشــحالم زیرا حریف ما در سطح باالیی قرار 
دارد و حمایت خوبی می شدند و همین باعث 
شد که در طول 90 دقیقه، فشار زیادی بر خط 
دفاع ما وارد شود. در این بازی، مالکیت توپ را 
به حریف باخته بودیم ولی خوب بود زیرا تیم 

ما یاد گرفت که چطور در سختی بازی کند. 

جریمه ۱۰ هزار یورویی »لیون« 
به خاطر هشدار در مورد ایدز!

تیم لیون فرانسه با جریمه 10 هزار یورویی مواجه 
شد.کمیته انضباطی لیگ دســته اول فوتبال 
فرانسه )لوشامپیونه( درباره تخلف صورت گرفته 
در بــازی هفته هشــتم 
ایــن رقابت ها میان 
تیم هــای لیون و 
فرانسه رای خود را 
صادر کرد.باشگاه 
لیــون بــا تصمیم 
کمیتــه انضباطــی 
لوشامپیونه به پرداخت 10 هزار 
یورو بابت تخلف تماشاگران در مصاف با مارسی 
محکوم شده است. عده ای از هواداران تیم لیون 
در این بازی برگه های زیادی با نوشته »مارسی 
شهری است که در آن ایدز حکومت می کند« 
آماده کرده بودند و در ورزشگاه پخش شد.تیم 
لیون در بازی خانگی برابر مارسی به پیروزی 3 

بر صفر دست یافت.

»علیپور« در تالش برای عبور از مهدی طارمی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

4تیم متمول لیگ از نظر ژنرال؟
امیر قلعه نویی در آخریــن مصاحبه ای که انجام 
داده، درباره تیم هایی صحبــت کرده که در این 
فصل لیــگ برتر خرج زیــادی انجــام داده اند. 
سرمربی تیم فوتبال ســپاهان، تیم خودش را به 
عنوان پنجمین تیم پرخــرج لیگ معرفی کرده 
و این به معنای آن اســت که از نظر او چهار تیم 
باالتر از سپاهان وجود دارند. حاال رسیدن به اسم 
این چهار تیم کار چندان سختی نیست. هرچند 
قلعه نویی اسمی از این تیم ها نیاورده اما استقالل، 
پرسپولیس و تراکتورسازی بدون شک سه تیم از 
آن چهار تیم هستند. حاال با توجه به صحبت های 
قبلی به میان آمده می توان حدس زد تیم بعدی 
هم تیم ذوب آهن است؛ چراکه دیگر تیم اصفهان 
هم خرج زیادی انجام داده و این موضوع همیشه 

مورد بحث بین آنها و سپاهانی ها بوده است.

پست کلیدی »وریا غفوری«؛
حمایت از کولبرها

وریا غفــوری، بازیکنی کلیدی برای اســتقالل 
است که وینفرد شفر در هر پستی او را می گذارد 
برای این تیم چاره گشا می شود. وریا اما تنها در 
مقام یک فوتبالیست سعی نمی کند برای مردم 
با تمام وجود تالش کند. این ورزشــکار محبوب 
کردستانی در همه این سال ها سعی کرده دربرابر 
مردم استانش هم مسئول باشــد. او در روزهای 
گذشته ســعی کرده از فقر کولبرها بنویسد و از 
مشــکالت آنهایی که برای فقر ، ناچارند بار روی 
کول بگیرند و از مرز بگذرند. این شــاید یکی از 
کلیدی ترین پست های زندگی وریا در مقام یک 
چهره شناخته شده در کردستان باشد. دولت و 
نیروهای انتظامی در یک سال اخیر تالش های 
زیادی برای حل مشــکالت منطقه کردستان و 
البته چالش های کولبرها داشــته اند؛ اما در این 
شرایط دشوار ، مشکالت بسیار دیگری هم باقی 
مانده و گاه اتفاقاتی می افتد که یا هنوز جزئیاتش 

منتشر نشده و یا بر سر حادثه بوده است.

کی روش ، نسخه برانکو را برای 
»رامین« پیچید!

رامین رضاییان، بی تردید مهم ترین غایب اردوی 
تیم ملی اســت. موفق ترین بازیکن ایران در جام 
جهانی حاال نه باشــگاهی برای بازی دارد و نه به 
اردو دعوت شده اســت. او در اردوی قبلی هم که 
دعوت شد ، جلوی ازبکستان ذخیره محرمی شده 
بود. این سناریو برای رامین تقریبا یک سناریوی 
تکراری است! او دو سال قبل هم همین روزها را در 
پرسپولیس دید. در روزهایی که خود را تافته جدا 
بافته قرمزها می دانست، یک بار برانکو محرمی را 
رو کرد و رامین به نیمکت میخکوب شد و بعد هم 
در خروجی باشگاه را نشانش دادند. حاال می ترسد 
در تیم ملی هم مسیر پیش رویش همین باشد و 

کی روش هم همان نسخه برانکو را برایش بپیچد!

 همکاری مهدی طارمی و 
سحر قریشی علنی شد! 

در طول یک ســال اخیر حاشــیه های فراوانی 
پیرامون مهدی طارمی و ســحر قریشــی وجود 
داشته است. به تازگی در خبرگزاری های فوتبالی 
خبری انتشار یافت که نشان دهنده بازیگر شدن 
مهدی طارمی، بازیکن جنجالی و حاشــیه ساز 
فوتبال ایران بود. این مهاجم لژیونر فوتبال ایران 
در یک سال اخیر حاشیه های زیادی را به وجود 
آورد که یکی از این حاشــیه ها رابطه او با سحر 
قریشــی بازیگر نام آشنای ســینمای ایران بود 
که توســط خودش بارها تکذیب شد.حال بازهم 
نزدیکی این بازیکن به سحر قریشی خبرساز شده 
است. مهدی طارمی در مســابقه سریالی »13 
شــمالی« به کارگردانی علیرضا امینی به عنوان 
بازیگر شرکت خواهد کرد و جالب آنکه یکی دیگر 

از بازیگران این برنامه سحر قریشی است .

در حاشیه

پیشخوان

عالقه به پرســپولیس کار 
دست شماره 23 تیم ملی می دهد

 در چارچــوب هفتــه دوازدهم لیگ برتر فوتســال کشــور، تیم 
گیتی پســند اصفهان توانســت با پیروزی پرگل مقابل تیم اهورا 
بهبهان و کسب سه امتیاز این دیدار، جایگاه صدرنشینی اش در این 
فصل رقابت ها را تثبیت کند. گیتی پسند در شرایطی عصر پنجشنبه 
در ســالن پیروزی اصفهان مقابل تیم اهورا بهبهان قرار گرفت که 
با توجه به شکســت هفته گذشــته این تیم مقابل شهروند ساری، 
شــاگردان رضا لک برای باقی ماندن در کورس قهرمانی و تثبیت 
 فاصله امتیــازی با دیگر رقیبان به 3 امتیاز حســاس این بازی نیاز 

داشتند.
سرخ پوشــان اصفهانی در حالی پا به این میدان گذاشتند که آنها 

پس از شکســت در هفته یازدهــم بدون اســتراحت به تمرین 
پرداختند تا 3 امتیاز از دســت رفته خود را در هفته دوازدهم 

مقابل اهورا بهبهان جبران کنند. با شروع بازی این شاگردان 
رضا لک بودند کــه مالکیت بازی را  در دســت گرفتند 

و توانســتند در همان دقایق ابتدایی بازی توســط 
مهدی جاوید به گل برســند.  بازیکنان این تیم در 
ادامه  این نیمه، توانســتند چهــار گل دیگر را وارد 

دروازه تیم حریف کنند ولی ایــن نیمه با این نتیجه به 
پایان نرســید و تیم اهورا بهبهان توانست یکی از گل های 

 خورده را جبران کند تا نیمه اول با نتیجه پنج بر یک به اتمام
 برسد.

با شروع نیمه دوم اگرچه تیم اهورا بهبهان بازی بهتری را به نمایش 
گذاشــت و موقعیت های مختلفی را روی دروازه تیم گیتی پسند 
ایجاد کرد؛ اما این سرخ پوشان اصفهان بودند که مجددا با فشار روی 

دروازه حریف به ششمین گل خود در این بازی دست یافتند.در 
ادامه بازی، بازیکنان اهورا با یک توپ ربایی ســریع و غفلت 

خط دفاعی سرخ پوشان توانستند به دومین گل خود در 
این دیدار برســند. این تیم توانست در غفلت و بی دقتی 
بازیکنان تیم اهورا سومین گل خود را نیز وارد دروازه تیم 

گیتی پسند کند؛ اما این بازی با این نتیجه به پایان نرسید و 
مهدی جاوید، هفتمین گل سرخ پوشان اصفهانی را به ثمر رساند 

تا این دیدار با نتیجه8 بر 3 به نفع میزبان به پایان برسد.تیم گیتی 
پسند با کسب ســه امتیاز این دیدار 28 امتیازی شد و همچنان در 

صدر جدول رده بندی باقی ماند تا همچنان خود را به عنوان مدعی 
اصلی قهرمانی این رقابت ها معرفی کنــد. این تیم که فصل پیش 
نتوانســت عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد و با تغییر ســرمربی 
روبه رو شد در این فصل با به کارگیری رضا لک به عنوان سرمربی و 

حفظ بازیکنان کلیدی و اضافه کردن بعضی 
از ستاره های فوتسالی کشور تالش کرد تا 

ناکامی فصل گذشته را جبران کند که 
تا به اینجای رقابت ها توانســته در 

مجموع 12 هفته برگزار شده به 
 9 پیروزی و یک تساوی دست

 یابد.

تداوم صدرنشینی گیتی پسند
پیروزی پرگل شاگردان »رضا لک« در هفته دوازدهم رقابت های فوتسال کشور؛

  عکس روز

  حضور مهدی تاج، محمد رضا ساکت و امیر قلعه نویی 
در مراسم عزاداری شهادت امام سجاد ) ع( در مسجد حاج محمد جعفر اصفهان

 ملی پوش فوتسال بعد از 
نزاع خیابانی به آلمان گریخت

امید و جباروف؛ نوشدارو 
قبل از مرگ ســهراب، زمزمه 

بازگشت با روی خجل

با 5 گل آسیایی؛
»علیپور« در تالش برای عبور از مهدی طارمی

علی علیپور با 5 گل آسیایی، در فاصله طارمی 7 گله ایستاده و امیدوار است که بتواند رکورد او را بشکند. 
علیپور جدا از اینکه تک گل سه امتیازی پرسپولیس را وارد دروازه السد کرد، این آمار را به نام خود ثبت 
کرد؛ 1۴ پاس با دقت 6۴/3 درصدی، ۴ دوئل موفق، 2 شــوت در چارچوب، 2 بــار خطاگیری و یک بار 
ارتکاب به خطا. او در این بازی نشان داد که یک تنه می تواند بار خط حمله تیمش را به دوش بکشد و در 
سخت ترین شرایط تاثیرگذار باشد. علیپور در حالی نمایشی کم نقص و مثبت در دیدار با السد ارائه داد که 
تیمش در مصاف با حریف قطری مالکیت کمتری روی توپ داشت و طبیعتا توپ های زیادی به مهاجمانش 
نمی رسید.علیپور با وجود دوندگی بسیار در طول و عرض زمین، در دقیقه 8۴ استارتی فوق العاده از نیمه 

زمین زد و با هوشیاری و سرعت باال یک پنالتی گرفت. 

پس از بازی نکردن در جام حذفی؛
»حسینی« از استقالل جدا می شود؟

با توجه به اینکه گفته می شود بازی های جام حذفی به  حسین حســینی خواهد رسید و او می تواند درون 
دروازه آبی پوشان قرار گیرد؛ اما این اتفاق رخ نداد و  مهدی رحمتی درون دروازه مقابل نفت مسجد سلیمان 
ایستاد تا حسینی حاال به یک نیمکت نشین محض تبدیل شود و با این شرایط احتمال جدایی او از استقالل 
بیشتر خواهد شد.حسینی سال گذشته بهترین عملکرد را درون دروازه استقالل داشت و توانست رکورد تمام 
دروازه بان های ایران را در گل نخوردن بشکند و امید داشت که امسال دروازه بان اول استقالل باشد؛ اما چنین 
اتفاقی برای او رخ نداد و حاال او به نیمکت چسبیده است.حسینی که به اردوی تیم ملی هم دعوت شده است 
می داند در صورت تداوم نیمکت نشینی در استقالل جایگاهش را در تیم ملی از دست خواهد داد و برای همین 

باید در باشگاهی باشد که فرصت بازی کردن به او برسد.

جریمه سنگین اتحادیه جهانی در صورت غیبت؛ 

حضور ناقص کشتی گیران در جهانی قطعی شد!
فدراسیون کشتی موضوع اعزام ناقص تیم های ملی کشــتی به رقابت های بزرگساالن و زیر 23 سال 
قهرمانی جهان را به مدیران تیم های ملی ابالغ کرد.با توجه به این که برای اعزام هریک از  تیم های 
منتخب و یا ملی کشتی ایران به مسابقات بین المللی در بودجه مصوب فدراسیون، اعتبار مشخصی 
پیش بینی شده اســت، متاســفانه افزایش چند برابری نرخ ارز، عدم  تخصیص ارز با نرخ حمایتی از 
ســوی  بانک مرکزی به فدراســیون ها و هزینه های چند برابری خرید بلیت، فدراســیون  کشتی را 
به ناچار و  برخالف برنامه هــا و مصلحت های فنی مجبور به اتخاذ سیاســت انقباضی جدیدی کرده 
است. بر این اســاس لغو تورنمنت های بین المللی و برخی مســابقات تدارکاتی تیم های ملی، از این 
بابت اســت تا بتوانند صرفا در رقابت های جهانی بزرگســاالن و جهانی زیر 23 سال با نفرات ناقص 
شرکت کنند.از این رو فدراســیون کشــتی با توجه به اهمیت هر دو رقابت های جهانی بزرگساالن 
و زیر 23 ســاله های جهان که با فاصله دو هفته در مجارســتان و رومانی برگزار می شــود و در نظر 
گرفتن جرایم مالی ســنگین از ســوی اتحادیه جهانی در صورت حضور  نیافتــن در این رقابت ها، 
به مدیران تیم های ملی کشــتی بزرگســاالن و امید در دو رشته کشــتی آزاد و فرنگی ابالغ کرد تا 
 جهت اعزام ناقص و تنظیم محدود  نفرات تیم های ملی در کنار هم بــرای رقابت های جهانی اقدام

 کنند.
پیش از این با تصمیم فدراسیون کشتی سفر تیم های منتخب بزرگساالن کشتی آزاد به تورنمنت های 
سرکیسیان ارمنستان و مدوید بالروس، کشتی آلیش مردان و زنان در جشنواره جهانی عشایری در 
قرقیزستان، کشتی آزاد امید در تورنمنت سرکسیان ارمنستان، کشتی فرنگی امید در جام صربستان، 
کشتی فرنگی بزرگساالن در جام اولگ کارایف در کشور بالروس و رقابت های ساحلی قهرمانی جهان 

در ترکیه، لغو شده بود.

 شفر: فقط با اسم استقالل 
می شود برنده شد

روزنامه الرایه قطر خبر داد که جلســه آینده کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در تاریخ 9 ماه نوامبر)18 آبان( در دوحه یا تهران 
برگزار می شود تا سرنوشت سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان 

آسیا سال آینده مشخص شود.
این روزنامه قطری عنوان کــرد که با توجه به راهیابی دو تیم 

السد و الدحیل قطر به مرحله یک چهارم نهایی و حضور السد 
در نیمه نهایی سهمیه قطر از 2+2 به 3+1 می رسد.به گزارش 
فارس، سهمیه کشورمان در دو سال گذشته 2+2 بود ولی با 
توجه به محرومیت عراق از حضور در لیگ قهرمانان آسیا نصف 
سهمیه این کشور به ایران می رسید تا سهمیه ایران در دو سال 

گذشته 3+1 شود.
 عراق اکنون شــرایط الزم برای حضور در لیگ قهرمانان را 
کسب کرده اســت؛ اما با این گزارش روزنامه قطری وضعیت 

سهمیه کشورمان برای رقابت های سال آینده 3+1 می شود 
چون در لیگ قهرمانان آســیا امسال ما هم مثل قطری ها دو 
نماینده در مرحله یک چهارم نهایی داشتیم و پرسپولیس نیز 
اکنون در نیمه نهایی است و با توجه به برد یک بر صفر السد 
در بازی رفت، شــانس اول راهیابی به فینال است. با فرمول 
قطری ها ایران با توجه به عملکردی که در این فصل از لیگ 
قهرمانان آسیا داشته در این جلسه سرنوشت ساز سهمیه 1+3 

را خواهد گرفت.

سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
افزایش می یابد؟

رضا لک: 
 بعضی ها به دنبال حاشیه سازی 

علیه گیتی پسند هستند
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند بعد از پیروزی تیمش برابر اهورا 
بهبهان اظهار کرد: می دانستیم حریف خوب دفاع می کند و چشم 
به ضد حمالت دارد، به همین دلیل نیاز داشتیم از اول بازی پرس 
کنیم و جابه جایی سریع داشته باشــیم.رضا لک افزود: آگاهی 
داشتیم که اگر 2 یا 3 گل بزنیم اهورا تغییر سیستم می دهد، این 
کار ما را سخت تر کرد ولی موقعیت های زیادی روی دروازه ها 
ایجاد شد. بعد از شکست در ســاری به ریکاوری فنی نیاز 
داشتیم، اهورا نیز خیلی خوب و جنگنده بازی کرد و به 

این سه امتیاز برای ما حساسیت زیادی داشت.
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند که در نیمه دوم 
از سید حســین حســینی، در دروازه تیم خود 
اســتفاده کرد در خصوص این تصمیم تصریح 
کرد: حســینی گلر با کیفیتی اســت، در بازی 
اول لیگ امســال هم خوب کار کرد؛ امروز از همه 
ظرفیت تیم استفاده کردم و این اتفاق زمانی می افتد 
که گل های زیادی زده باشیم.لک با اشاره به استفاده از 
سیستم پاورپلی در پایان بازی خاطرنشان کرد: برخی موارد 
فنی و تاکتیکی باید در بازی نیز اجرا شود تا در بازی های 
سخت به کمک ما بیاید، می خواستیم بازی را کنترل 
کنیم اما در ابتــدای کار بچه هــا بی دقتی کردند 
و بعد بازی را در دســت گرفتند.سرمربی تیم 
فوتسال گیتی پسند در مورد شایعات جذب 
وحید شمسایی و جدا شدن مهدی جاوید 
از این تیــم تاکید کرد: ایــن  حرف ها 
شایعه اســت، من هم اینها را شنیدم 
اما نمی دانم این حرف هــا از کجا می آید، 
شاید دوستان اطراف شمسایی این صحبت 
ها را می کنند و شاید هم کار خبرنگاران پایگاه 
فوتسال باشد. گیتی پسند تغییرات زیادی دارد، از 
ابتدا در صدر جدول بوده است و بعضی ها گیتی پسند 
و من را دوست ندارند که دلیل بیان حرف های حاشیه ای 
است.لک ادامه داد: گیتی پســند تیمی است که باید همه ارکان 
کنار هم باشند تا به قهرمانی برسد، اما کسانی به دنبال شیطنت 
هســتند؛ من در تمرینات با بازیکنان صحبت می کنم و این من 

هستم که برای تیم تصمیم گیری می کنم.

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2530 | October  06,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



هوایاصفهان۶درجهسردترمیشود
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:
 کیفیت محالت منطقه ۹

 ارتقا می یابد
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: بافت 
ارگانیک، قدمت و فرسودگی محله های منطقه 
۹، اجرای پروژه ارتقای کیفی محالت را به یک 

ضرورت تبدیل کرده است. 
عباس روحانی اظهار کرد: در حال حاضر ســه 
محله این منطقه زیر پوشش طرح ارتقای کیفی 
محالت منطقه ۹ قرار گرفته و مباحث مطالعاتی 
و طراحی در سطوح مختلف آن در حال انجام 
است. وی افزود: بدون جویا شدن از نظرات مردم 
امکان اجرای طرح های شــهری وجود ندارد، 
بنابراین در ابتدا نظرات و خواسته های مردم و 
صاحب نظران در قالب پرسش نامه جمع آوری 
می شود و پس از نیازسنجی، برنامه ریزی برای 
طراحی شهری انجام می گیرد؛ برنامه ریزی نیز 
برای محله با توجه به بافت کالبدی و اجتماعی 
انجام می گیرد و پس از آن اجــرای طرح آغاز 
می شــود؛ در همه این مراحل مــردم حضور و 

مشارکت دارند.

ارایه بیش از ۲ هزار مشاوره به 
شهروندان اصفهانی در سامانه 

اداری ۱۳۷
 بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، شش هزار و ۲۴۹ مرتبه با 
اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان 
تماس برقرار کردند کــه از مجموع تماس های 
واصل شــده، دو هزار و ۹۶۹ مــورد مربوط به 
معاونت خدمات شــهری است که ۵۱ درصد از 
مجموع کل پیام هاســت.این گــزارش حاکی 
اســت از مجموع تماس های شهروندان، ۸۵۸ 
مورد از قبیــل ترکیدگی و بازمانــدن والو آب 
فضای سبز، رفع خطر ســقوط درختان و رفع 
مزاحمت ســگ های ولگرد به صــورت فوری 
توسط کارشناسان این اداره به مسئوالن اجرایی 
مناطق، ارجاع و نتیجه عملکــرد آنها از طریق 

تماس با شهروندان پیگیری شد.
گفتنی است کارشناسان اداره ارتباطات مردمی 
۱۳۷ شهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو 
هزار و ۲۰۰ مشاوره در خصوص اماکن تفریحی 
و شماره تلفن شهرداری های مناطق ۱۵ گانه در 

اختیار شهروندان قرار دادند.

امام جمعه موقت اصفهان:
 خیران به نیازمندان برای سفر

 به اربعین کمک کنند
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه 
این هفته اظهار داشت: از نشــانه های مومن تقوا و 
ایمان هنگام مصیبت است و هنگامی که ترس از ضرر 

دارد، دست از راست گویی بر نمی دارد.
آیت ا... سیدابوالحسن مهدوی با اشاره به وصیت نامه 
سیاسی امام)ره( افزود: کسانی که تمسک به قرآن 
دارند و از اســالم ناب پیروی می کننــد از مومنان 
هســتند.وی ادامه داد: وظیفه ســنگینی بر دوش 
ماســت و باید این انقالب که در سال ۵۷ به دست 
ملت ایران انجام گرفت را حفظ کنیم و بقای انقالب 
را با مشکالت فراوان و با روحیه جهادی نگه داریم.
مهدوی عنوان کرد: یک توصیه به موکب دارها دارم 
و بیشتر از اینکه به فکر تغذیه جسم زائران باشند، 
به تغذیه روح آنان هــم بپردازند چرا که تغذیه روح 
مهم تر است و امید اســت این جریان اربعین بتواند 
دنیای امروز را با اهداف امام حسین )ع( آشنا کند و 
همچنین از خیران می خواهم نیازمندان را در سفر به 

اربعین کمک کنند.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
 هوای اصفهان

 ۶ درجه سردتر می شود
 کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان 
با بیان اینکه اداره کل هواشناســی استان اصفهان 
به دنبال بررســی نقشــه های جوی و پیش بینی 
ناپایداری های شدید در استان اطالعیه ای را صادر 
کرده است، اظهار کرد: بر اساس این اطالعیه  ریزش 
هوای سرد و گذر امواج ناپایدار در الیه های میانی 
جو از بعدازظهر روز گذشته تا اواسط فردا  بر آسمان 
استان پیش بینی می شود.نازنین زهرا سیدان افزود: 
بر این اساس شرایط رگبار و رعدوبرق، گاهی طوفان 
محلی روی استان به ویژه نیمه شمالی پیش بینی 
می شود.کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان نیز ادامه 
داد: طی روزهای آینده، افت دما بین پنج تا شــش 

درجه سانتیگراد انتظار می رود.

تحدید حدود اختصاصی
7/274 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 7897/3391 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام احمد ماستی پزوه فرزند یداله در جریان 
ثبت است و رای شماره 139760302027003272 مورخ 97/3/28 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر از ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 97/8/14 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 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 ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند 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.  م الف:262620 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/245 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مدرسه پالک 3386 فرعی از 7897 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جریان 
ثبت است و رای شماره 139660302027002581 مورخ 1397/3/7 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/8/6 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 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 ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند 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.  م الف:262635 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)280 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/246 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت پالک 3349 فرعی از 
11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عباسعلی اصفهانی 
زاده فرزند اسمعیل در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027002440 مورخ 
1397/3/5 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ 1397/8/19 
روز  شنبه ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض بایــد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
م الف:262636 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)270 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/247 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 17639 فرعی از 15191 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حمیدرضا معلمی فرزند عبدالغفار 
در جریان ثبت است و رای شماره 139760302027000710 مورخ 1397/1/26 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/8/20 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک 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 ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند 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.  م الف:262637 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)280 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/248 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3350 فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علیرضا طائی فرزند محمدرضا 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027002529 مورخ 1397/3/6 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/8/14 روز دوشــنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک 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 ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند 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.  م الف:262638 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/249 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارخانه آجر پالک 14 فرعی از 29 اصلی واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مسعود فروغی ابری فرزند احمد و 

مجید فروغی ابری فرزند احمد و احمد فروغی ابری فرزند محمود و فاطمه بیگم صالحی 
ابری فرزند رضا وعبدالحمید فروغی ابری فرزند رضا در جریان ثبت است و آرای شماره 
139760302027002841 و 139760302027002834 و 139760302027002840 
و 139760302027002832 و 139760302027002839 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1397/8/5 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند 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.  م الف:262639 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)298 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/250 چون تحدید حدود ششدانگ یک کارخانه تولید بتن پالک 13 فرعی از 29 اصلی 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مسعود فروغی ابری فرزند احمد 
و مجید فروغی ابری فرزند احمد و احمد فروغی ابری فرزند محمود و فاطمه بیگم صالحی 
ابری فرزند رضا و عبدالحمید فروغی ابری فرزند رضا در جریان ثبت است و آرای شماره 
139760302027002320 و 139760302027002321 و 139760302027002821 
و 139760302027002822 و 139760302027002826 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1397/8/5 روز  پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند 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.  م الف:262640 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)300 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/251 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3384 فرعی از 7897 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســن حسینی ایچی فرزند باقر در 
جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027009844 مورخ 1396/9/9 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/8/15 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک 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 ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند 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.  م الف:262641 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/252 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3734 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام محمدرضــا ملکوتی خواه 
فرزند رمضانعلی در جریان ثبت است و رای شــماره 139760302027002991 مورخ 
1397/3/20 از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دســتور تبصره ذیل مــاده 13 قانون 
تعیین تکلیف و بر طبق تقاضــای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملــک مرقوم در تاریخ 
1397/8/14 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک 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 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
م الف:262643 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/253 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 17 فرعی از 7929 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بــه نام عبدالوهاب کریمی خیادانی فرزند 
رضا در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027002100 مورخ 1397/2/29 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/8/13 روز یک شــنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
 اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سی روز پذیرفته خواهد شــد 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 ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را بــه این منطقه ثبتی ارائــه نماید در غیر این 
صورت متقاضــی ثبت و یا نماینــده قانونی وی مــی تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخــذ و به این منطقه تســلیم نماید ســپس اداره 
 ثبت بدون توجه بــه اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامــه خواهد داد.  
م الف:262644 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 

3 کادر(

»تربیت نیروی طراز انقاب اســامی یکی از 
اولویت ها و رسالت های مهم بسیج دانشجویی 
اســت، باید با خود صادق باشیم تا بفهمیم در 
تربیت نیروی طراز انقاب اسامی چقدر موفق 
بودیم، بسیج دانشجویی باید در همه میدان ها و 
عرصه های مورد نیاز انقاب اسامی ورود کرده و 

نقش آفرینی کند.«
مسئول ناحیه بسیج دانشــجویی اصفهان در مراسم 
گردهمایی مســئوالن و فعاالن بســیج دانشجویی 
استان اصفهان که صبح پنجشنبه به میزبانی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد اصفهان برگزار شــد، با بیان این 
مطلب گفت: با این که همه ما می دانیم اهداف بسیج 
دانشــجویی چیســت؛ اما در ارائه روش ها با یکدیگر 
متفاوت هستیم چرا که درکار تشکیالتی مشکل داریم.
محمد حسین کفعمی با بیان اینکه باید بررسی کنیم 
که چقدر در حوزه حل مشکالت مردم ورود کردیم و 
مردم چقدر ما را به عنوان نیروهای امین که برای حل 
مشــکالت آنها تالش می کنند می شناسند، اظهار 
کرد: قرارگاه جهادی برای حل مشــکالت و معضالت 
حاشیه شهر اصفهان در ناحیه بسیج دانشجویی شکل 

گرفته است.
وی افزود: اگر دانشــجو موذن جامعه بود می توانست 
مشــکالت مردم را احصا کرده و از مسئوالن پیگیری 
و مطالبه کند، مطالبــه ای که همراه بــا راهکار حل 
مشکل باشد.مسئول ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان 
در پایان عنوان کرد: عرصه امروز عرصه نقش آفرینی 

دانشجویان بسیجی است و باید امروز به گونه ای عمل 
کنیم که آیندگان نگویند اگر آن نسل به وظیفه خود به 
درستی عمل کرده بود امروز سرعت پیشرفت انقالب 
اسالمی بیشتر بود، دشمن تمام همت خود را گذاشته 
تا چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی را به کام 

مردم تلخ کند.
باید به مقتدای خود اقتدا کنیم

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در این مراسم 
با بیان اینکه دانشگاه محیطی جوان، پرانرژی و روشنگر 
دارد که سرشار از اندیشه های مختلف است و حساس 
و تیزنگر است، عنوان کرد: دشمنان و دوستان همه به 
دانشگاه نظر دارند و دانشگاه یک آوردگاه خاص قلمداد 
می شــود از همین رو نقش دانشــجویان بسیجی در 

دانشگاه بیشتر احساس می شود.

»احمد آذین« با اشــاره به اینکه سخت کوشی عملی 
و تیزهوشی از ویژگی های دانشجویان بسیجی است 
اظهار کرد: برای بســیاری خوشــایند خواهد بود که 
دانشجویان بســیجی نمرات علمی باالیی هم داشته 
باشــند، باید همه وظایف را با هم پیش بــرد، باید به 
مقتدای خود اقتدا کنیم و یــک قدم جلوتر یا عقب تر 
نیفتیم، اگر دانش هســته ای را بومــی کردیم اثبات 
توانایی های ماســت. وی عنوان کرد:اگر جان فشانی 
شهدا و به ویژه شــهدای مدافع حرم نبود امروز ایران 
امن ترین کشــور جهان نبود و باید به جای اکران »به 
وقت شام« باید به وقت اصفهان، تهران و اهواز ساخته 

می شد.
اگر همانند سیره شهدا عمل کنیم مانند آنها 

جاودانه می شویم

محمود احمدیان، راوی دفاع مقدس  که در این مراسم 
حضور یافته بود با بیان اینکه شناخت سه فاکتور مهم 
ولی شناسی، زمان  شناسی و تکلیف محوری می تواند 
به حل مشکالت امروزی جامعه کند، گفت: در جنگ 
عده ای بی تفاوت شدند، عده ای پشیمان شدند و عده ای 
هم پای کار انقالب ماندند. وی بیان کرد: برخی در زمان 
جنگ حساب خود را از جبهه جدا کردند، برخی معدود 
از علما ورود به جنگ را حرام اعالم کردند و ایستادگی 
در برابر تهاجم بعثی ها را حرام می دانستند، برخی دیگر 
نیز برای جنگ اســتخاره کردند و استخاره هایشــان 

بد آمد.
احمدیان با اشاره به اینکه برخی نیز به جبهه هم آمدند 
اما از یک مقطعی به بعد پا پس کشیدند، عنوان کرد: 
طیف سوم که پای کار جنگ ماندند ۳ ویژگی داشتند، 
امام شناســی، اولین ویژگی گروه سوم است، امام)ره( 
هر چه می فرمود رزمندگان اجــرا می کردند و کاری 
به نتیجه آن نداشــتند. این راوی دفاع مقدس در این 
جمع چند صد نفری با بیان اینکه زمان شناسی دومین 
خصیصه و ویژگی گروه سوم است، تصریح کرد: شهدا 
و رزمندگانی که پای کار دفاع مانده بودند تکلیف خود 
را می شناختند، در عملیات کربالی ۴ با اینکه عملیات 
لو رفته بود و مشخص بود خیانت شده ؛ اما رزمندگان 
در کربالی ۵ سنگ تمام گذاشــتند، تکلیف شناسی 
سومین ویژگی رزمندگان اسالم بود.وی با بیان اینکه 
دلیل ماندگاری و فتح الفتوحات شــهدا و اینکه امروز 
به آرمان های خود می رسیم به دلیل همان ۳ ویژگی 
است، در پایان گفت: اگر همانند سیره شهدا عمل کنیم 

همانند آنها نیز جاودان خواهیم شد.

عرصهامروز،عرصهنقشآفرینیدانشجویانبسیجیاست

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شــهر« اظهار کرد: 
موضوع آلودگی هوای اصفهان از اهمیت زیادی برخوردار اســت، 
از این رو شهرداری سعی دارد با به کارگیری راهکارهای اساسی 
محیط امن و ســالم برای زندگی همــراه با آرامش و آســایش 

شهروندان فراهم سازد.
قدرت ا... نوروزی افزود: موضوعی کــه می تواند اصفهان را تهدید 
کند آالیندگی های جوی و صوتی است که تا کنون ما توانستیم با 

تمام ادارات و سازمان های داخل استان و تهران ارتباطات تعاملی 
خوبی برقرار کرده و از حجم آالیندگی ها بکاهیم.شهردار اصفهان 
خاطرنشــان کرد: از جمله اقدامات مهم شهرداری اصفهان برای 
کاهش سطح آلودگی ها، توسعه شبکه معابر عمومی، توسعه حمل 
و نقل عمومی، تقویت مترو، توصیه به مردم برای اســتفاده کمتر 
وسایل نقلیه شــخصی، فیلترینگ کارخانجات اطراف اصفهان و 

رعایت مسائل زیست محیطی بوده است.

وی ادامــه داد: در این باره توانســتیم با ســازمان ها و نهادهای 
بین المللی از جمله بانک جهانی مذاکراتی انجام دهیم تا بتوانیم از 
تجربیات و دانش آنها برای رفع مشکالت زیست محیطی کمک 
بگیریم؛ چرا که بر این باور هستیم که آنها می توانند در زمینه های 
فنی، علمی و مطالعاتی کمک کنند؛ این برای نخستین بار است 
که در خصوص مسائل زیست محیطی با بانک جهانی تعامل برقرار 

شده است.

شهردار اصفهان خبر داد:
تعامل شهرداری با بانک جهانی برای رفع مشکالت زیست محیطی

در مراسم گردهمایی مسئوالن و فعاالن بسیج دانشجویی استان اصفهان مطرح شد:

 سمیه مصور 
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  امام سجاد علیه السالم:
 خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند، بلند ترین 

درجه یقین است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

مرکز تخصصی و فوق تخصصی شبانه روزی شهدا با حضور سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
افتتاح شد.

مرکز تخصصی و فوق تخصصی شبانه روزی شهدا ، صبح دیروز با حضور سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سردار غالمرضا سلیمانی، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان و قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان افتتاح 
شــد.درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شبانه روزی شهدا واقع در ضلع شمالی سپاهان شهر در مســاحتی بالغ بر 7 هزار متر مربع و 

زیربنایی بالغ بر 12 هزار متر مربع در دوطبقه و فضاهای جانبی احداث شده است.
این مرکز درمانی شامل بخش ها و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بســیار مجهز و پیشرفته ای است که با هدف ارائه خدمات 

درمانی بسیار مطلوب و با کیفیت به عموم مردم اصفهان و خانواده های نیروهای مسلح و ایثارگران دایر شده است.
عملیات ساختمانی این مرکز از سال 1393 آغاز و در پایان سال 1395 به اتمام رسید و پس از آن با دستور فرماندهی سپاه صاحب الزمان 
استان اصفهان تجهیز آن آغاز شد؛ این مرکز درمانی مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی روز دنیا و دارای بخش ها و کلینیک های 

تخصصی و فوق تخصصی است.
رادیولوژی مجهز و پیشرفته تمام اتوماتیک و تمام دیجیتال، سونوگرافی پیشــرفته 3 بعدی و 4 بعدی، ماموگرافی، دستگاه سنجش 
تراکم استخوان، آزمایشگاه، کلینیک گوارش، کلینیک پوســت و مو، کلینیک گوش و حلق و بینی، کلینیک مغز و اعصاب، کلینیک 
قلب، کلینیک طب فیزیکی، کلینیک زنان و مامایی، کلینیک چشم پزشــکی، کلینیک دندانپزشکی و داروخانه شبانه روزی از جمله 

امکانات این مرکز است.
درمانگاه های فوق تخصصی این مرکز شــامل ریه، خون، آسم و آنکولوژی، عفونی، گوارشــی، غدد، نفرولوژی، روماتولوژی، نوزادان، 
ایمونولوژی، درمانگاه های تخصصی شامل اطفال، جراحی عمومی، جراحی اعصاب، داخلی، ارولوژی، ارتوپدی، روانپزشکی، طب سنتی 

و دیابت خدمات کارشناسی شامل تغذیه، روان شناسی، مامایی، ساخت و فروش عینک اپتومتری است.
سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از افتتاح مرکز تخصصی و فوق تخصصی شبانه روزی 

شهدا، از بخش های مختلف این مرکز بازدید به عمل آورد.

با حضور سردار سالمی؛

مرکز فوق تخصصی شهدا در اصفهان افتتاح شد

طنین »لبیک یا حسین)ع(   « در آسمان نصف جهان
  رزمایش اقتدار بسیجیان اصفهان برگزار شد ؛

صبح  دیروز،  همزمان با سراسر کشور رزمایش اقتدار بسیجیان اصفهان در میدان امام علی )ع( برگزار شد. میدان امام علی )ع( اصفهان روز گذشته میزبان 30 هزار نفر از نیروهای بسیج از اقشار مختلف بود که از ساعت 8:30 در این مکان تجمع کرده بودند. این اجتماع در قالب رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد 
رسول ا...)ص( همزمان با سراسر کشور برگزار شد . این سومین مرحله از رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول ا... )ص( است که در سطح استان اصفهان برگزار شد.  در مرحله اول نخست رزمایش اعزام بیش از 350 گروه جهادی با 4 هزار جهادگر به نقاط محروم بود و در مرحله دوم رزمایش نیز فراخوانی و حفظ انسجام 
گردان های بیت المقدس نواحی مقاومت بسیج در سطح استان و تمام شهرستان ها برگزار شد و بسیجیان در راستای اعالم آمادگی به دشمنان و قوت قلب مردم حضور پیدا کردند. این سومین مرحله از رزمایش بود که روز گذشته با حضور بیش از 30 هزار نفر از بسیجیان استان در میدان امام علی )ع( شهر اصفهان برگزار شد. همچنین در این اجتماع 
پرچم گنبد امام حسین )ع( در میان بسیجیان سراسر استان اصفهان به اهتزاز در آمد. بسیجیان اصفهانی با طنین انداز کردن ندای لبیک یا حسین)ع( عشق و ارادت خود را به اباعبدا... الحسین)ع( نشان دادند و بار دیگر ثابت کردند که با استقامت و ایثار، ادامه دهنده راه بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی و شهدای واالمقام این مرز و بوم هستند. در این 

اجتماع بزرگ و  کم نظیر اقشار مختلف بسیج از سراسر استان اصفهان به میدان امام علی )ع( آمدند و سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سردار غالمرضا سلیمانی، فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در جمع بسیجیان صحبت کردند.

 سردار سالمی خطاب به نخست وزیر
 رژیم صهیونیستی:

شنا در مدیترانه را تمرین کن چون راهی جز 
گریختن از دریا ندارید 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: شنا 
کردن در مدیترانه را تمرین کن چراکه به زودی هیچ 
راهی جز به دریا گریختن ندارید. ســردار حسین 
سالمی صبح دیروز در رزمایش اقتدار بسیجیان شهر 
اصفهان در میدان امام علی)ع( اظهار کرد: اصفهان 
شهر شهیدان واالمقام و شهر ستاره های درخشان در 

سپر افتخارات اسالم است.
وی با بیان اینکه اصفهان شهر انسان های شجاعی 
است که همواره در دفاع از اسالم و حریم اهل بیت)ع( 
پیشگام و پرچم دار بوده اند، افزود: شهادت 23 هزار 
شهید استان اصفهان نشــانگر صدق وعده و وفای 
مردم نجیب، مومن و والیت مدار این اســتان است. 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: این روزها رایحه دل انگیز حضور باشکوه مردم 
انقالبی در تمام سرزمین ایران، جان های مشتاق را 
لبریز و سرشــار از عطر جهاد و شهادت کرده است؛ 
مردم ایران در این ایام که مصادف است با ایام حزن 
و سوگواری ساالر شهیدان، دوباره روح عاشورا را بر 

پیکره امت اسالمی تجلی بخشیدند.

عکس   العمل مردم اهواز مقابل سناریوی 
خطرناک، بی نظیر بود

سردار سالمی خاطرنشــان کرد: حادثه تروریستی 
اهواز هرچند سناریویی خطرناک طراحی شده بود 
اما عکس العمل مردم آن دیــار بی نظیر بود؛ حضور 
پرشور مردم اهواز نشــان داد که محاسبات مادی 
دشــمنان ایران اســالمی نمی تواند برای این ملت 
قابل اعتنا باشد. وی اذعان داشت:این حضور پرشور 
ثبات قدم را به همه جهانیان نشان داد، همواره این 
مردم بودند کــه در طول تاریخ 40 ســاله پرفراز و 
نشیب همراه انقالب اسالمی بودند؛ پیوند بین امت و 
امام)ره( رمز پیروزی مردم ایران در همه عرصه های 
تقابل با جبهه استکبار بوده است. وی ادامه داد: در 
مسیر یک مبارزه سخت سالیان سال دشمنان خود 
را شکست داده ایم، نمی توان تقابلی را در تاریخ یافت 
که در آن نظام ســلطه جهانی بــا محوریت آمریکا 
به عنوان قدرت ظاهــری و بزرگ ترین قدرت های 
اقتصادی آنقدر از دســت یک ملــت همانند ایران 

شکست خورده باشد.
وی با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس  بیان 
داشــت: آن دفاع بی ســابقه و بی نظیر بازدارندگی 
تاریخی و ابــدی و امنیت و آرامش پایــدار در این 
کشور در جهانی پر از آشوب برای کشورمان به همراه 
داشت؛ از جنگ آموختیم اگر بخواهیم ادامه حیات 

دهیم باید به اندازه شکست دادن قدرت های بزرگ 
قوی باشیم و قدرت سازی کنیم چون آن دفاع بزرگ 
پایان شکست دشــمنان نبود بلکه نقطه آغاز یک 

جنگ تمام عیار بود.
آمریکا هیچ زمانی به انــدازه امروز ضعیف 

نبوده است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
متذکر شد: هیچ زمانی آمریکا به اندازه امروز ضعیف 
و ناتوان نبوده اســت، کدام پیروزی، اراده و تحول 

توســط آمریکا صورت گرفت؟ آیا این همه هزینه 
در خاورمیانــه کوچک ترین توفیق سیاســی برای 
آمریکا داشته است؟ چرا عراق در اختیار آنان نیست 
و آرزوهای آنان در سوریه نقش بر آب شد؟ وی ابراز 
داشت: آمریکا نتوانست امنیت رژیم صهیونیستی را 
تامین کند و عربستان را از باتالق و بن بست نافرجام 
خارج کند؛ همچنین نتوانست ایران را در انزوا قرار 

دهد و متحدان خود را در کنار خود  داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا از شکست های پی در پی 

درس نمی گیرد و از تاریخ عبرت نمی گیرد؛ اگر آمریکا 
به سیاست های خود ادامه دهد، به گفته رهبر معظم 
انقالب شکست بزرگ دیگری را به زودی به آمریکا 

تحمیل خواهیم کرد.
سردارســالمی اضافه کرد: دشمنان تالش کردند با 
چاشنی یک عملیات روانی خطرناک فضای جامعه ما 
را ملتهب کنند؛  اما مردم به فراخوان های آنان جواب 
رد دادند؛ باید این واقعیــت را بدانند که ملت ایران 
عزت با ســختی را بر ذلت در رفاه ترجیح می دهند. 
وی اذعان داشت: کســانی که فکر می کنند سازش 
با آمریکا حیات بخش اقتصاد ماست، یا مسیر نظام 
را نمی دانند و یا خود را به ناآگاهی زده اند؛ وابستگی 
ایران پیش از انقالب به آمریکا، ما را به کشوری فاقد 
اســتقالل سیاســی تبدیل کرده بود به طوری که 
مستشاران آمریکایی آن را اداره می کردند. جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد: 
هیچ کس اسالم و نظام را بر این ملت تحمیل نکرده و 
آنان خود رای داده اند و با صدها هزار شهید دفاع کرده 
و در مقابل دشمنان صف آرایی کرده اند؛ آیا بیش از 
این حجت می خواهید برای آنکه مردم خود انتخاب 

کرده اند که با عزت زندگی کنند؟
وی یادآور شد: ما همه موانع را پشت سر گذاشته ایم 
و مشکالت اقتصادی فعلی بسیار کوچک تر از اراده 
مردم اســت، با هم پیش خواهیم رفت و نشان می 

دهیم که شایسته استقالل هستیم.
سردار سالمی در پایان خاطر کرد: رژیم 

صهیونیســتی هیچ یک از عناصر یک کشور و 
حکومت را در اختیار ندارد و در تراز تهدید ما نیست، 
حزب ا... بــرای در هم پیچیدن آن کافی اســت؛ به 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی اعالم می کنم که 
شنا کردن در مدیترانه را تمرین کند چراکه به زودی 

هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارد.

بسیجیان ستون و عمود خیمه مقاومت 
هستند

ســردار غالمرضا ســلیمانی نیز در ایــن رزمایش 
اظهار کــرد: مقاومت مردم ایران پیــش از انقالب 
اســالمی و مقاومت این مردم عزیز پس از انقالب 
اسالمی ستودنی است. وی با بیان این که بسیجیان 
والیت مدار استان اصفهان ســتون و عمود خیمه 
مقاومت هســتند، افزود: بسیجیان استان اصفهان 
در شــهریور ماه رزمایش تاکتیکی خود را در قالب 

گروه های جهادی به نحو احسن انجام دادند.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
گفت: بسیجیان شــهر اصفهان در چنین روزی در 
میدان امام علی)ع( اجتماع کرده اند تا با آرمان های 

امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق 
داشته باشند.
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