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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

الریجانی:

در اجرای برجام 
بازخورد خوبی

 از طرف مقابل نرسیده است

راهنمای خرید 
لپ تاپ ارزان قیمت

کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

کنکور، مجلس نخبه کشی

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی
کرد: ح   مطر

کار خیر هر شهروند ، یک 

نماینده ولی  فقیه در چهارمحال و بختیاری:

حریم شکنان در جامعه 
 اسالمی باید احساس
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مهم ترین
 نقل وانتقاالت فوتبال

 لیگ شانزدهم

کید مقام معظم رهبری  در پی تأ

متن 
قراردادهای 

نفتی اصالح شد

کردن دل ها        تبیین و قانع 

له
قا

رم
س ــه  ــر ب ــغ و ام ــم در اســام، تبلی یکــی از مســائل مه

ــت.  ــذار اس ــارت و ان ــر، بش ــى از منك ــروف و نه مع
چنانچــه پیامبــر)ص( خــود بشــیر بــود و نذیــر 

 و مــردم را بــه حکــم آیــات الهــی بشــارت مــی داد 
و انــذار می کــرد. او بــرای تبلیــغ دیــن خــدا از روش 
ــود  ــتفاده می فرم ــر اس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
بــه  بشــارت  معروف هــا  نهادینه شــدن  بــرای  و 
بهشــت و نعمت هــای بی نهایــت آن مــی داد و بــرای 
 تــرک گناهــان از آتــش جهنــم یــاد می کــرد و انــذار 

می داد. 
امــروز همــان اســام محمــد)ص( بــه عنــوان دینــی زنــده 
و تأثیرگــذار در عرصه هــای مختلــف جامعــه بشــری 
ــه  ــش برگرفت ــای نق ــن ایف ــد و ای ــش می کن ــای نق ایف
ــو  ــه تکاپ ــواران را ب ــه جهانخ ــاب اســامی اســت ک  از انق
و مقابلــه جــدی واداشــته اســت و در واقــع تمــام کفــر در 
ــان  ــن می ــت. در ای ــرده اس ــی ک ــام  صف آرای ــل اس مقاب
ــواران  ــورد اســتفاده جهانخ ــایل م ــن وس ــى از مهم تری یك
بى دیــن ابــزار تبلیــغ اســت. آن هــا بــا اســتفاده از وســایل 
 مــدرن تبلیغــى، ناممكــن  هــا را ممكــن مى ســازند 

و حكومت ها را ساقط مى كنند ...

در صفحه فرهنگ )5( بخوانید

قانون ممنوعیت پخش تیزر
 از ماهواره باید اصالح شود

دویستمین شماره

 کیمیای وطن منتشر شد

 معضلی به نام سد معبر 

  رفاه و منزلت اجتماعی شهروندان 

در پیاده روها به بی راهه رفته است

8

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

4

»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت اول(چاپ اول

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبه هــای شــماره ۴/95/52۴ مــورخ 95/3/19 و شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد عملیــات موضوعــات 

ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصه هــای ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 95/5/10 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در مناقصــه هــا بــه 
واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال( 

مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال( 

 ردیف  موضوع مناقصه شماره مناقصه

150/000/000 3/000/000/000 95/9363   تهیه و حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی جهت
باغ بانوان و سالن گلزار شهداء فوالدشهر

1

775/000/000 15/500/000/000 تکمیل فاز یک فرهنگسرای غدیر فوالدشهر 2

215/000/00 ۴/300/000/000   تکمیل ساختمان پارک ترافیک کودک واقع در
پارک پرنیان فوالدشهر

3

95/۴/21

95/۴/21

95/۴/21
95/9365

95/936۴

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه 
یــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار  یــر را از طر شــرح ز

نمایــد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  دوم

وز شنبه مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ ر
یخ 9۵/۵/2   به تار

وز یکشنبه گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 
یخ 9۵/۵/۳  به تار

 دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸ شماره تلفن 

)داخلی ۳۸۸(

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان)سهامیخاص(

مبلغ تضمین 
)ریال(

برآورد )ریال(  محل تامین
اعتبار

موضوع مناقصه  شماره
 مناقصه

888/000/000 17/755/808/962 جاری   خدمات مشترکین منطقه

چهار شهر اصفهان

95-2-65

623/000/000 12/۴۴0/076/969 جاری   خدمات مشترکین منطقه

پنج شهر اصفهان

95-2-66

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:



تبیین و قانع کردن دل ها       
ادامه از صفحه یک: 

ــموم  ــکار مس ــانند و اف ــت مى کش ــه شکس ــا را ب انقالب ه
ــان هاى  ــان انس ــش را در روح و ج ــط خوی ــگ غل و فرهن
ــق  ــبانه روز از طری ــد و ش ــق مى کنن ــاآگاه تزری ــاده و ن س
صدهــا کانــال رســمی و غیررســمی علیــه اســالم فعالیــت 
ــد  ــدا کنن ــالم ج ــان ها را از اس ــردم و انس ــا م ــد ت  می کنن

و درباره اسالم مأیوس و نومید سازند.
ــات  ــم در اثب ــد بتوانی  در ایــن شــرایط  اســت کــه مــا بای
ــع کنیــم؛  ــا را قان حقانیــت اســالم، مــردم خودمــان و دنی
ــدارد.  ــود ن ــاع وج ــز اقن ــی ج ــا  راه ــر م ــه در عص ــرا ک چ
به ویــژه بایــد نســل جــوان را قانــع کــرد تــا آنــان در صحنــه 

ــد. ــاع کنن ــالم دف ــای اس ــی از آرمان ه ــند و به خوب باش
ــانه ای  ــم رس ــر تهاج ــز، پادزه ــالب نی ــم انق ــر معظ  رهب
غــرب را تبییــن و اقنــاع می داننــد و در دیــدار مــاه مبــارک 
 رمضــان، ایــن وظیفــه یعنــی تبییــن و قانــع کــردن دل هــا 

را به تشکل های دانشجویی واگذار کردند.
 ایشــان تأکیــد فرمودنــد: در تفکــر اســالمی، اقنــاع و 
ــکل های  ــت و تش ــم اس ــل مه ــک اص ــا، ی ــذب دل ه ج
ــن،  ــم و روش ــتدالل های محک ــا اس ــد ب ــجویی بای دانش
مواضــع خــود را بــرای دانشــجویان و مــردم تبییــن کننــد.

بــه  بــر تشــکل های دانشــجویی اســت کــه  اکنــون 
ــال  ــه دنب ــاع  قشــر جــوان کــه ب ــغ  و اقن امــر مهــم  تبلی
ــد   ــترى کنن ــه بیش ــتند، توج ــالب هس ــت انق درک حقیق
 تــا  بــا آگاهــى دادن بــه دیگــر دانشــجویان و مــردم

تبلیغات جهانخواران بى دین  بى اثر شود. 
ــع  ــی را قان ــود کس ــه می ش ــت و چگون ــاع چیس ــا اقن ام
کــرد؟ دانشــجویان چگونــه بایــد بــدان عمــل کننــد؟ 
درجــواب بایــد گفــت: اقنــاع، فرآینــدی اســت کــه از 
 خــالل آن می کوشــیم تــا نگــرش دیگــران را تغییــر دهیــم 
جامعــه را بــا واقعیــات و سیاســت های انقــالب اســالمی 
همــراه و همــگام ســازیم و نقشــه های دشــمنان را نقــش 

بــر آب نماییــم. 
اقنــاع از طریــق توســل بــه جذابیت هــا صــورت می گیــرد؛ 
در اقنــاع بــه دنبــال متقاعــد کــردن مخاطــب برای نگرشــی 
ــه  ــع ب ــتیم و در واق ــم هس ــق در مفاهی ــاوت و عمی متف
ــود.  ــم ب ــف خواهی ــی در اقشــار مختل ــال بصیرت افزای دنب
 زمانــی کــه مــا کســی را قانــع می کنیــم، تغییــر در رفتــار

ادراک و قضاوت او را انتظار داریم. 
ــاط، درک  ــد ارتب ــه در فراین ــت ک ــاع آن اس ــزم اقن مکانی
مخاطــب را بــه رســمیت بشناســیم. بایــد صداقــت 
داشــته باشــیم و بــه مخاطــب اعتمــاد کنیــم و اعتمــاد او 
ــی، ارتباطــی دوســویه  ــاط اقناع ــم. ارتب ــه دســت آوری  را ب
و تعاملــی اســت و الزمــه آن، وجــود فضــای امــن تبــادل 
آرا، گفت  وگــو و تعامــل اســت. پیــام اقناعــی، بایــد معقــول 
ــر  ــت و تفک ــا عقالنی ــوای آن ب ــد و محت ــی باش و منطق
منطقــی ســازگار شــود. هدایــت و آگاهــى دادن بــه مــردم، 
وظیفــه دانایــان اســت و ایــن عهــد و پیمانــى اســت کــه 

خداونــد متعــال از آنــان گرفتــه اســت.  
ــم  ــه ل ــد: »اّن اللَّ ــه الســالم مى فرمای ــى علی حضــرت عل
یاخــذ علــى الجّهــال عهــدًا بطلــب العلــم حّتــى اخــذ علــى 
ــال  ــد متع ــال« خداون ــم للجّه ــذل العل ــدًا بب ــاء عه العلم
ــاد  ــه ی ــرد ک ــان بگی ــد و پیم ــان عه ــه از نادان ــل از اینک قب
بگیرنــد، از دانایــان پیمــان گرفتــه اســت کــه بــه جاهــالن 

ــد. بیاموزن
ــد  ــغ تأکی ــراى تبلی ــر وجــود تشــکیالتى ب ــم ب  قــرآن کری
مى کنــد و مى فرمایــد: »و لتکــن منکــم اّمــة یدعــون 
الــى الخیــر و یأمــرون بالمعــروف و ینهــون عــن المنکــر.« 
»از شــما مســلمانان بایــد گروهــى باشــند تــا مــردم را بــه 
خیــر بخواننــد و امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر کننــد.«
ــر  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــم را مق ــه مه ــن وظیف ــروز ای ام
عهــده تشــکل های دانشــجویی دانســتند و بــه آنــان 
توصیــه کردنــد کــه بــا حضــور فکــری و فیزیکــی در عرصــه 
ــه  ــد و ب ــی آن بپردازن ــع اصول ــن مواض ــه تبیی ــالب ب انق
موضوعاتــی نظیــر »اقتصــاد مقاومتــی، پیشــرفت علمــی، 
ســبک زندگــی و ارتبــاط بــا آمریــکا« کــه نیــاز بــه تبییــن 
ــه وارد  ــجویی دارد، فعاالن ــال دانش ــای فع ــع گروه ه مواض

ــد. شــوند و اعــالم موضــع کنن
رهبــر انقــالب دربــاره روابــط بــا آمریــکا خاطرنشــان کردند: 
تشــکل های دانشــجویی درخصــوص بعضــی مواضــع 
ــره  ــی مذاک ــکا و نف ــا آمری ــه ب ــل »رّد رابط ــری از قبی رهب
بــا ایــن کشــور بــه جــز در مــوارد خــاص و معیــن«، تأمــل 
ــتحکم  ــتدالل های مس ــن از اس ــی روش ــا درک ــد و ب کنن
موجــود، آن هــا را بــه شــیوه های متقــن و مســتدل بــرای 

مخاطبــان دانشــجو و غیردانشــجو تبییــن نماینــد.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ننگ ابدی بر پیشانی وهابیت                                              
هشــتم شــوال مصــادف اســت بــا ســالروز تخریــب و 
ــع کــه در ســال 1344  ویران ســازی آرامــگاه ائمــه بقی
ــانی  ــر پیش ــدی را ب ــی اب ــن و ننگ ــاد و لع ــاق افت اتف
ــروف  ــدم مع ــوم اله ــه ی ــن روز ب ــاند. ای ــت نش وهابی
شــد.  تــا آن زمــان  بــر روی مزارهای پیشــوایان و ســایر 
بــزرگان اســالم کــه در مدینــه مدفــون بودنــد، گنبدهــا و 

بناهایــی قــرار داشــت. 
بــه  طــور  پیشــوایان بقیــع در بقعــه بزرگــی کــه 
ــد  ــدرون و گنب ــود و ان ــده ب ــاخته  ش ــت ضلعی س هش
آن ســفیدکاری شــده بــود، مدفــون بودنــد. پــس 
ــی  ــا آرامگاه های ــه، آن ه ــر مدین ــون ب ــلط وهابی  از تس

را که بر روی قبور قرار داشت از بین بردند.
ــن  ــدی حس ــه  ه ــارگاه  ائم ــداد، ب ــن روی ــی ای  در پ
مجتبــی)ع(، ســجاد)ع(، محمدباقــر)ع( و جعفــر 
مقبــره  آن  بــر  عــالوه  و  شــد  ویــران  صــادق)ع( 
ــادر  ــدهللا و م ــر عب ــه)س(، همس ــه)س( و آمن خدیج
رســول هللا)ص( )در جنــت المعلــی واقــع در مکــه( نیــز 
بــه  طــور کامــل ویــران شــد. اکنــون بیــش از ســه قــرن 
 اســت کــه جامعــه بــزرگ اســالمی از پدیــده  وهابیــت 
 رنــج می بــرد؛ چــرا کــه پیامدهــای جبران ناپذیــر 
 و زیان بــار ایــن گــروه، سال هاســت جهــان اســالم 

را مورد تهدید قرار داده است.
ــا تشــکیل و ایجــاد  ــه ب ــر ک ــژه در ســال های اخی به وی
گروه هــای تکفیــری و تروریســم بــر دل جهــان اســالم 
بــر قلــب اســالم و مســلمین خنجــر می کوبــد و جــان 
ــت. ــرده اس ــه دارک ــم را جریح ــلمانان عال ــه مس هم

ــرن  ــی  در ق ــذار وهاب ــرب و بدعت گ ــه های مخ اندیش
چهــارم پایه گــذاری و در قــرن هشــتم احیــا و در قــرن 
ــه  ــم ب ــرن چهارده ــت و در ق ــازمان یاف ــم س دوازده

نقــاط دیگــر صــادر  گردیــد. 
نشــان  گــروه  ایــن  جریان شناســی  و  تاریخچــه 
اســتعمارگر  دولت هــای  کــه  دارد  توطئه هایــی  از 
علیــه مســلمانان طراحــی کرده انــد تــا بــا ایجــاد 
انشــقاق و تفرقــه بیــن امــت اســالمی و تزریــق 
ادبیــات زور و بــدون پشــتوانه عقلــی در اعتقــادات 
ــان  ــر جه ــش ب ــت خوی ــرای حاکمی ــالمی، راه را ب اس
حکومت کــن و  تفرقه انــداز  تئــوری  و  بــاز   اســالم 

ــد.  ــی کنن ــان اســالم عمل ــز انگلیســی را در جه ــن ت ای
یــادآوری می شــود کــه محققــان تاریــخ وهابیــت 
ــتور  ــه دس ــل ب ــه در اص ــن فرق ــه ای ــد ک ــت کرده ان ثاب
مســتقیم وزارت بریتانیــا، بــا هــدف تکفیــر تمــام  
ــردن   ــارت  ک ــان  و غ ــل  آن ــودن  قت ــاح  ب ــلمانان، مب مس
ــان  در  ــن  آن ــان ، فروخت ــروی  آن ــک  آب ــان، هت اموالش
ــان   ــاختن  مردانش ــرده  س ــواز ب ــان، ج ــازار برده فروش ب
نابــود ســاختن  کعبــه زنانشــان ،   و کنیــز گرفتــن  

و  عشــایر  تحریــک   حــج ،  از  مــردم   مانع شــدن  
ــان   ــتن  آن ــاج، کش ــای  حج ــارت  قافله ه ــه  غ ــل  ب  قبای
و  ویران  ســاختن  قبه هــا و ضریح هــا و اماکــن  مقدســه  
مســلمانان در مکــه  و مدینــه  و دیگــر بــالد اســالمی  کــه  
ــرج   ــاد هرج وم ــد و ایج ــته  باش ــکان  داش ــش  ام برای
 و آشــوب  در بــالد مســلمانان و... تاســیس شــد.
مــا امــروز شــاهدیم کــه همــه ایــن مــوارد اتفــاق افتاده 
اســت؛ حتــی برده فروشــی و قتــل و غــارت مســلمانان 
بــا لبــاس و پرچــم اســالمی. یکــی از اهــداف تشــکیل 
ایــن فرقــه تخریــب قبــور و آرامگاه هــای ائمــه)ع( بــود 
ــار اتفــاق افتــاده اســت؛  ــه دســت وهابیــت دو ب کــه ب
نخســتین تخریــب قبــور مطهــر ائمــه  بقیــع بــه دســت 
ــن  ــری و دومی ــال 1220هج ــعودی در س ــون س وهابی
تخریــب، در واقــع دردناک تریــن حادثــه تاریخــی-

 اســالمی معاصــر بــه هشــتم شــوال ســال 1344 
ــی  ــت وهاب ــومین حکوم ــدن س ــس از روی  کار آم و پ

ــود. ــوط  می ش ــتان مرب عربس
ــی  ــوای ســران خــود مبن ــه فت ــون ب ــه وهابی ســالی ک
بــر اهانــت و تحقیــر مقدســات شــیعه، مرقدهــای 
مطهــر ائمــه و اهل بیــت  پیامبــر)ص( را مــورد دومیــن 
هجــوم وحشــیانه  خــود قراردادنــد و بقیــع را بــه 
ــناخته  ــور و ناش ــع مهج ــده و در واق ــره  ای ویران ش مقب
تبدیــل  کردنــد. ایــن جنایــت هولنــاک هرگــز از خاطــر 
 و ذهــن شــیعه و جامعــه اســالمی پــاک نخواهــد 
شــد و ایــن ننــگ تــا ابــد بــر پیشــانی وهابیــت باقــی 

خواهــد مانــد.
 رفتــار وهابیــت در ســال های اخیــر در کشــورهای 
اســالمی از جملــه یمــن، بحریــن، ســوریه و عــراق و...

نیــز ســند جنایتــی اســت کــه بــه دســت آن هــا اتفــاق 
ــت. ــدنی اس ــاده و فراموش نش افت

یادداشت سردبیر

ــد  ــران می توان ــان اینکــه ای ــا بی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ب
ــن  ــد، گفــت: ای ــن کن ــا تأمی ــرژی اروپ ــرای حــوزه ان ــدار ب ــت پای امنی
مســئله، لــوازم و شــرایطی دارد کــه بایــد از ســوی اروپــا مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
ــو  ــا بویک ــدار ب ــی در دی ــی الریجان ــن، عل ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــروز منطق ــه ام ــان اینک ــا بی ــتان، ب ــت وزیر بلغارس ــف، نخس بوریس
ــا  ــارزه ب ــرد: مب ــد ک ــتند، تأکی ــم هس ــر تروریس ــا درگی ــی اروپ و حت

تروریســم نیازمنــد همکاری هــای بین المللــی اســت.
الریجانــی در ادامــه ایــن دیــدار بــه ســابقه طوالنــی روابــط میــان ایران 
و بلغارســتان اشــاره کــرد و یــادآور شــد: ســفر هیئــت بلغارســتان بــه 
ــروز  ــد و ام ــور باش ــط دو کش ــی در رواب ــه عطف ــد نقط ــران، می توان ای

زمــان خوبــی بــرای تقویــت مناســبات اســت.
وی تصریــح کــرد: در ایــران بــه طــور ســنتی تجــارت بــا اتحادیــه اروپــا 
عمیــق بــوده و تجــار ایرانــی عالقه منــد بــه تعامــل بــا بیشــتر کشــورها 
هســتند و مــا نیــز ایــن مســئله را توصیــه می کنیــم. البتــه در شــرایط 
کنونــی مانــع و مشــکلی بــر ســر راه وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه 
روابــط بانکــی بــا اروپــا هنــوز شــکل مســتقر بــه خــود نگرفتــه اســت.

ــع  ــه موان ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــان ک ــس خاطرنش ــس مجل ریی
گســترش روابــط بــا ایــران، بایــد در درون اتحادیــه اروپا بررســی شــود 
و اروپایی هــا بایــد از ایــن فرصــت بــه نحــو احســن اســتفاده کننــد.

الریجانــی بــا بیــان اینکــه ایــران می توانــد امنیــت پایــدار بــرای حــوزه 
انــرژی اروپــا تأمیــن کنــد، گفــت: ایــن مســئله، لــوازم و شــرایطی دارد 

کــه بایــد از ســوی اروپــا مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــورد  ــوز بازخ ــز هن ــام نی ــی در بحــث برج ــزود: در شــرایط کنون وی اف
ــا  ــت م ــه دس ــق ب ــرای تواف ــل در اج ــرف مقاب ــرد ط ــی از عملک خوب

ــت. ــیده اس نرس
ــط  ــش رواب ــه نق ــن ب ــالمی همچنی ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی

ــران  ــبات ای ــترش مناس ــه در گس ــران و صوفی ــی ته ــاری و بانک تج
ــرای  ــی ب ــدل خوب ــد م ــط می توان ــن رواب ــرد: ای ــح ک ــا تصری ــا اروپ ب

ــد. ــا باش ــه اروپ ــا اتحادی ــران ب ــان ای ــای می همکاری ه
ــا  ــدار ب ــن دی ــز در ای ــتان نی ــت وزیر بلغارس ــف، نخس ــو بوریس بویک
ــران  ــا ای ــاری ب ــط تج ــرای رواب ــا ب ــی اروپ ــرد کنون ــه رویک ــاره ب اش
 و موانــع موجــود در ایــن حــوزه گفــت: اروپــا وضعیــت موجــود 
ــکا  ــد و آمری ــه می کن ــکا توجی ــات آمری ــا اقدام ــود را ب ــرد خ و رویک

نیــز همیــن سیاســت را دارد؛ حــال در ایــن شــرایط وجــود کشــوری 
 ماننــد بلغارســتان می توانــد نقــش مؤثــری در گســترش روابــط ایــران 

و اروپا داشته باشد. 
ــت  ــک هیئ ــد ی ــر چــه ســریع تر بای ــن ه ــر م ــه نظ ــه داد: ب وی ادام
بانکــی از ســوی ایــران بــه بلغارســتان اعــزام شــود تــا موانــع موجــود 
ــع  ــه رف ــود. البت ــالش ش ــا ت ــع آن ه ــرای رف ــایی و ب ــاری، شناس تج
موانــع تجــاری در ایــن حــوزه نیازمنــد گــذر زمــان اســت؛ از ایــن رو بــا 

ــرد.  ــه ک ــر آن غلب ــوان ب ــتر می ت اراده و کار بیش
ــم  ــئله مه ــک مس ــم را ی ــران تروریس ــتان بح ــت وزیر بلغارس نخس
ــان  ــی می ــزود: متأســفانه در کشــورهای اروپای ــی دانســت و اف جهان
ــه در بلغارســتان  ــد یکســانی وجــود دارد. البت تروریســم و اســالم دی

ــد. ــت می کنن ــور کار و فعالی ــت و کش ــادی در دول ــلمانان زی مس
ــات  ــی از اقدام ــچ مذهب ــم هی ــور حت ــه ط ــد: ب ــادآور ش ــف ی بوریس
ــورهای  ــی کش ــا برخ ــد؛ ام ــت نمی کن ــتی حمای ــای تروریس گروه ه

بــزرگ از تروریســت ها حمایــت و پشــتیبانی می کننــد.
وی بــه خــروج انگلســتان از اتحادیــه اروپــا اشــاره و تصریــح 
ــرد و  ــیم ک ــمت تقس ــه دو قس ــور را ب ــن کش ــوع ای ــن موض ــرد: ای ک
ــرده  ــر ک ــد فقیرت ــس را 10 درص ــت انگلی ــد مل ــن ارزش پون فروریخت
 اســت. البتــه خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا 2 تــا 3 ســال طــول 

می کشد. منبع: خانه ملت

حجت االســالم طائــب گفــت: ســازمان اطالعــات در حــال 
رصدکــردن پشــت پــرده تخلفــات اقتصــادی اســت و اگــر ایــن 
رونــد را متخلفــان ادامــه بدهنــد، مطمئــن باشــند بــا برخــورد 

ــد شــد. ــه رو خواهن ــی روب قاطــع و قانون
ــب  ــای وطــن، حجت االســالم حســین طائ ــه گــزارش کیمی  ب
ــاب  ــاره بازت ــات ســپاه پاســداران، درب ــس ســازمان اطالع رئی
حقوق هــای نجومــی برخــی مدیــران در افــکار عمومــی گفــت: 
دانســتن، حــق طبیعــی مــردم اســت و آگاهــی مــردم در ایــن 

ــی  ــن  مســؤالن مربوطــه، تحرک ــه بی مســئله موجــب شــد ک
ــادی  ــگاری اقتص ــت ولن ــه وضعی ــبت ب ــا نس ــود ت ــاد ش ایج
ــت از  ــان اینکــه مل ــا بی ــرد. وی ب برخــورد جــدی صــورت بگی
مســؤالن انتظــار دارنــد تــا بــا این گونــه اعمــال و رفتــار ناپســند 
برخــورد شــود، تصریــح کــرد: مســؤالن اجرایــی کشــور از 
ــا متخلفــان  ــد ب ــدون اغمــاض، بای ــه دســتگاه قضائــی ب جمل

ــد؛  ــه مــردم منعکــس کن ــف را ب ــن تخل برخــورد و گــزارش ای
زیــرا در احقــاق حقــوق ملــت، هیــچ تعارفــی بــا کســی وجــود 
ــزی  ــه آن چی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــب ب ــالم طائ ندارد.حجت االس
کــه ســازمان اطالعــات ســپاه در پیگیــری تخلفــات اقتصــادی 
بیت المــال  و  مــردم  حقــوق  اســتیفای  می کنــد،  دنبــال 
مســلمین اســت، متذکــر شــد: خوشــبختانه ســازمان اطالعــات 

ــمگیری  ــوب و چش ــای خ ــوزه موفقیت ه ــن ح ــپاه در ای س
ــا همــکاری دســتگاه قضائــی توانســتیم مبالــغ  داشــته کــه ب

ــم. ــال برگردانی ــه بیت الم ــی را ب کالن
خاتمــه  در  پاســداران  ســپاه  امنیتــی  مقــام  عالی تریــن 
ــت  ــردن پش ــال رصدک ــات در ح ــازمان اطالع ــرد: س ــد ک تأکی
ــد  ــه تخلفــات اقتصــادی اســت و اگــر ایــن رون  پــرده این گون
 را متخلفــان ادامــه بدهنــد مطمئــن باشــند بــا برخــورد قاطــع 

و قانونی روبه رو خواهند شد. منبع: تسنیم

عربســتان ســعودی بــرای جاسوســی از حجــاج 
ــان  ــودن آس ــایی و رب ــج و شناس ــم ح در مراس
ــاری  ــد اجب حجــاج مدنظــر خــود، بســتن مچ بن
داده  قــرار  کار  دســتور  در  را  حجــاج  بــرای 
ــل  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب اس
تســنیم، ســایت صوت العــراق  از خبرگــزاری 
 در گزارشــی بــه قلــم ماجــد زهیــر شــنتاف
ســازمان  امنیتــی  عملیــات  اتــاق  نوشــت: 
سیســتم  اجــرای  بــر  عربســتان  اطالعــات 
ــت  ــد داش ــارت خواه ــی نظ ــد الکترونیک مچ بن
بــه  از زمــان ورود  بایــد  کــه همــه حجــاج 
ــه  ــان ســوار شــدن ب ــا زم ــرودگاه عربســتان ت ف
ــود آن  ــور خ ــه کش ــت ب ــرای بازگش ــا ب  هواپیم
را بــر دســت خودشــان ببندنــد. نیروهــای ویــژه 
پیگیــری  بــر  عربســتان  اطالعــات  ســازمان 
ایــن سیســتم جدیــد نظــارت خواهنــد داشــت.
ــی  ــد الکترونیک ــد مچ بن ــک از حجــاج بای ــر ی  ه
را کــه مســئوالن ســعودی در اختیــار آن هــا قــرار 
می دهنــد، روی دســتان خــود ببندنــد. ایــن 
ــود  ــک ســامانه متصــل خواهــد ب ــه ی ــد ب مچ بن

ــاط اســت.  ــا هــزار دوربیــن در ارتب کــه ب

دوربین هــا  ایــن  عربســتان  کشــور   وزارت 
را زیــر نظــر یــک شــرکت امنیتــی چنــد ملیتــی 
ــر  ــت. ه ــرده اس ــب ک ــف نص ــق مختل در مناط
 مچ بنــد حــاوی اطالعاتــی شــامل اســم، تابعیــت
کاروان و همــه اطالعــات شــخصی هــر حاجــی 
اســت تــا مســئوالن ســعودی بتواننــد ایــن فــرد 
را شناســایی کننــد. ایــن مچ بنــد ضــد آب اســت 
ــی  ــن نصب شــده در حــرم مک ــزار دوربی ــا ه و ب
ــه  ــت و ب ــاط اس ــج در ارتب ــن ح ــایر اماک و س
ــام حاجــی  ــا ن ــد ی محــض اینکــه شــماره مچ بن
مدنظــر بــه ســامانه داده شــود، دوربین هــا 
ــات  ــاق عملی ــرای ات ــی را ب ــور حاج ــل حض مح
ــه  ــد ب ــن مچ بن ــد. ای ــخص می کنن ــی مش امنیت
سیســتم GPS متصــل اســت و مــکان حاجــی 
را هــر لحظــه بــرای دســتگاه های اطالعاتــی 
خارجــی کــه روابــط راهبــردی بــا عربســتان دارد، 
 گــزارش می دهد.بــه گــزارش شــبکه العالــم
ــز  ــی نی ــئوالن امنیت ــزود: مس ــایت اف ــن س ای
از  هریــک  اطالعــات  براســاس  می تواننــد 
ــای  ــق تلفن ه ــه، از طری ــر لحظ ــا در ه مچ بنده

همــراه خــود وارد عمــل شــوند.

نایب رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی 
کشــور در مجلــس شــورای اســالمی با اشــاره به 
عــدم برقــراری امنیــت در مدینــه و مکــه گفــت: 
ــا حمایــت از گروه هــای خودســر و  عربســتان ب
تروریســتی، عامــل ناامنــی جهان اســالم اســت. 
ــا  ــی ب ــه ماف ــای وطــن، پروان ــه گــزارش کیمی ب
اشــاره بــه اظهــارات اخیــر مســئوالن عربســتانی 
برخــورد  کــرد:  عنــوان  ایــران  درخصــوص 
ــران ــوری اســالمی ای ــا نظــام جمه  عربســتان ب

ــورد  ــون برخ ــته تاکن ــال های گذش ــول س در ط
ــای  ــوب قرارداده ــب و در چارچ ــت، مناس درس
ــوده اســت  ــی نب ــط بین الملل ــی و رواب بین الملل
ــف  ــرایط مختل ــته در ش ــعی داش ــه س و همیش
سیاســی و اجتماعــی بــه وجــود آمــده نســبت 
ــد. ــته باش ــه داش ــرد خصمان ــران رویک ــه ای ب
عربســتان، ایــران را رقیــب خــود در منطقــه 

می دانــد. 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م نماین
ــد در مســیر گذشــته  ــارات جدی ــه داد: اظه ادام
ــران  ــاض، ته ــان شــده اســت. ری  عربســتان بی
را رقیــب خــود در منطقــه می دانــد و عربســتان 
بــرای خــود، آقایــی در منطقــه را متصــور اســت؛ 
ــا تخریــب و رفتــار حذفــی ایــران  تــالش دارد ب

ــت:  ــار داش ــردارد. وی اظه ــود ب ــر راه خ را از س
 بــا ایــن حــال جایــگاه ایــران در ســطح منطقــه 
روشــن  خوبــی  بــه  بین المللــی  جامعــه   و 
 و تــوان ایــران بــرای همــه تبییــن شــده اســت 
و عربســتان نمی توانــد بــا ایــن نــوع روش هــای 
ــتان  ــذارد. عربس ــری بگ ــی اث ــی و تخریب حذف
تــالش دارد نــگاه کشــورهای اســالمی را بــه 
ایــران تغییــر دهــد؛ امــا قطعــا نمی توانــد ضربــه 

بــه جایــگاه تهــران وارد کنــد.
مکــه  امنیــت  تأمیــن  عهــده  از   عربســتان 

و مدینه برنمی آید.
  ایــن نماینــده ادامــه داد: عربســتان خــود 
را خادمیــن الحرمیــن می دانــد؛ ایــن در حالــی 
ــی از  ــی علن ــت مال ــر حمای ــر اث ــه ب ــت ک اس
گروه هــای تروریســتی و به خصــوص داعــش از 
پــس تأمیــن امنیــت مدینــه و مکــه برنمی آیــد؛ 
خادمین الحرمیــن  شایســتگی   بنابرایــن 

را ندارد. 
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون شــوارها و امــور 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــور در مجل ــی کش داخل
تأکیــد کــرد: عربســتان نــه تنهــا نمی توانــد امین 
خوبــی بــرای ســرزمین وحی باشــد، بلکه منشــأ 

ناامنــی در جهــان اســالم اســت.

ــه تأکیــد مقــام معظــم رهبــری مبنــی  ــا توجــه ب ب
بــر لــزوم بررســی دقیــق متــن قراردادهــای جدیــد 
نفتــی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، 
پــس از بحــث و تبــادل نظــر مفــاد بــا اعمــال 
ــد  ــه تأیی ــور ب ــن مذک ــت مت اصالحــات الزم در نهای
ســتاد رســید. بــه گــزارش کیمیــای وطــن،  بــه نقــل 
از پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری، جلســه 
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی پیــش از 
ظهــر دیــروز )ســه شــنبه( بــه ریاســت معــاون اول 

ــزار شــد. ــور برگ ــس جمه رئی
در ایــن جلســه، پیشــنهادات کارگــروه منتخــب 
ــوص  ــی درخص ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
متــن قراردادهــای جدیــد نفتــی کــه رونــد بررســی 
آن از جلســه گذشــته ســتاد آغــاز شــده بــود، 
ادامــه یافــت و بــا توجــه بــه تأکیــد مقــام معظــم 
ــن  ــق مت ــی دقی ــزوم بررس ــر ل ــی ب ــری مبن رهب
قراردادهــای جدیــد نفتــی در ســتاد فرماندهــی 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــس از بح ــی، پ ــاد مقاومت اقتص
ــال  ــا اعم ــد و ب ــی ش ــات آن بررس ــاد و جزئی مف
ــه تأییــد  اصالحــات الزم، در نهایــت متــن مذکــور ب

ــید. ــتاد رس س

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس:مچ بندهای جاسوسی بر دستان حجاج
عربستان، عامل ناامنی در جهان اسالم است

در پی تأکید مقام معظم رهبری 

متن قراردادهای نفتی اصالح شد

فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: اســتفاده 
از سیســتم های هوشــمند در گلوگاه هــای ایســت و بازرســی 
ایــن فرماندهــی بــرای مقابلــه بــا هرگونــه ورود مــواد مخــدر 
و کاالی قاچــاق بــه اســتان در دســتور کار ویــژه قــرار گرفتــه 

اســت.
ــری  ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــن، ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــار کــرد: امســال 6  ــی اظه پلیــس، ســردار عبدالرضــا آقاخان
موضــوع بــه  عنــوان مأموریــت ویــژه ســال 95 بــه فرماندهــی 
انتظامــی اســتان ابالغ شــده اســت کــه در ایــن زمینــه پلیــس 
اســتان نیــز اقدامــات خــود را بــر روی ایــن مأموریت هــا کــه 

ــز هســت، متمرکــز خواهــد کــرد. از دغدغه هــای مــردم نی
مخــدر  مــواد  موضــوع  اول،  مأموریــت  افــزود:  وی 
اســت کــه در زمینــه برخــورد بــا باندهــا و شــبکه های 
قاچــاق مــواد مخــدر، توزیع کننــدگان خــرد و همچنیــن 
بــا  اســتان  پلیــس  ولگــرد،  معتــادان  جمــع آوری 
ــد  ــل خواه ــل عم ــال قب ــه س ــبت ب ــتری نس ــتاب بیش  ش
ــن  ــان، دومی ــتان اصفه ــی اس ــروی انتظام ــده نی کرد.فرمان
ــت  ــای امنی ــاری ارتق ــال ج ــا را در س ــژه ناج ــت وی مأموری
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  جامعــه  اجتماعــی  و  اخالقــی 
ایــن مأموریــت نیــز در قالــب برخــورد بــا بدپوششــی، 

ــاش اســت  ــس و اراذل  و اوب ــان نوامی ســگ گردانی، مزاحم
کــه پلیــس اصفهــان اقدامــات خــود را از اول خردادمــاه آغــاز 
ــز  ــت نی ــات اســتمرار دارد و تقوی ــن اقدام ــرده اســت و ای ک

ــد. ــد ش خواه
ــی در  ــه  نوع ــاق کاال ب ــه قاچ ــان اینک ــی بابی ــردار آقاخان  س
مأموریــت  می کنــد  ایجــاد  اخــالل  مقاومتــی،  اقتصــاد 
ــا قاچــاق کاال و  ــه ب ــروی انتظامــی اســتان را مقابل ســوم نی
ــه طــور خــاص و  ــوان کــرد و گفــت: ایــن مأموریــت ب ارز عن
ــال  ــت و امس ــی اس ــی انتظام ــتور کار فرمانده ــژه در دس وی
ــه  ــبت ب ــاق نس ــا ورود کاالی قاچ ــورد ب ــترین برخ ــز بیش نی
ــت. ــورت گرف ــان ص ــس اصفه ــط پلی ــل توس ــال های قب س

تجهیــزات  و  هوشــمند  سیســتم های  از  اســتفاده  وی 
کنتــرل  و  مأموریت هــا  بهتــر  اجــرای  بــرای  مکانیــزه 
جرائــم و مجرمــان را از اقدامــات ایــن پلیــس اظهــار 
کــرد و افــزود: پلیــس اصفهــان بــه دنبــال هوشــمند 
پایــش  و  مکانیــزه  از سیســتم های  اســتفاده  و  شــدن 
ــت و در  ــود اس ــای خ ــام مأموریت ه ــرای انج ــری ب تصوی
ــس  ــای پلی ــد مأموریت ه ــا 70 درص ــک 60 ت ــده ای نزدی آین
 اســتان از طریــق سیســتم های مکانیــزه انجــام خواهــد 

شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر داد:
تمرکز پلیس بر تجهیز گلوگاه های ایست و بازرسی  به سیستم  های هوشمند

محمدباقــر نوبخــت در نشســت خبــری خــود بــا 
آمارهــای  بــه  ســخنانش  ابتــدای  در  خبرنــگاران 
ــرد و  ــاره ک ــاره اش ــای به ــدم و چ ــی گن ــد تضمین خری
گفــت: 11 میلیــون و 522 هــزار تــن در ســال گذشــته 
می کنیــم  پیش بینــی  و  داشــتیم  گنــدم  تولیــد 
 امســال 12 میلیــون و 800 هــزار تــن گنــدم تولیــد 

شود. 
پایــگاه  از  نقــل  بــه  بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
اطالع رســانی دولــت، ســخنگوی دولــت در ادامــه 
گفــت: وضعیــت تولیــد بخــش کشــاورزی بســیار 
خــوب اســت کــه تأمین کننــده رشــد اقتصــادی کشــور 

ــود.  ــد ب خواه

ماجــرای فیش هــای حقوقــی، باعــث نارضایتــی مــردم 
شد

ــت در  ــزارش عدال ــن گ ــور آخری ــس جمه ــاون رئی مع
دریافــت حقــوق را اعــالم کــرد و گفــت: 4200 میلیــارد 
ــان دولــت  ــرای ترمیــم حقــوق کارکن تومــان امســال ب
نجومــی  فیش هــای  ولــی  داده ایــم؛  اختصــاص 
زحمــات مــا را بــرای ترمیــم حقــوق کارمنــدان و 
برقــراری عدالــت از بیــن بــرد و نارضایتــی ایجــاد کــرد. 
ــه  ــوه قضائی ــه و ق ــوه مجری ــت: در ق ــه گف او در ادام
ماجــرا را دنبــال مــی کنیــم و واقعــا دولــت ایــن پدیــده 

می کنــد.  ریشــه کن  را 
ــی  ــد کاف ــه ح ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نوبخ دکت
ــت:  ــده، گف ــت ش ــی صحب ــای حقوق ــاره فیش ه درب
دســت کم 13 نفــر از مدیــران عالــی یــا اســتعفا دادنــد 
یــا برکنــار شــدند. وی افــزود: دولــت بــرای مقابلــه بــا 
هــر فســادی آمــاده اســت و از برخــورد قانونــی بــا ایــن 
مــوارد مضایقــه نمی کنــد. دولــت خــط قرمــزی بــرای 
ــا هــر شــخصی کــه دچــار  ــد و ب خــود تعییــن نمی کن
ــردم  ــه م ــا ب ــد م ــد. امی ــورد می کن ــده، برخ ــا ش خط

ــات می شــوند. ــن اقدام ــه متوجــه ای اســت ک

سخنگوی دولت خبر داد: 
برکناری 13 مدیر به دلیل دریافت حقوق غیرمتعارف  

عالی ترین مقام امنیتی سپاه تأکید کرد: 
برخوردقاطع با متخلفان اقتصادی 

الریجانی:

در اجرای برجام، بازخورد خوبی از طرف مقابل نرسیده است

حتما بخوانید!
برکناری 13 مدیر به دلیل دریافت ... چهارشنبه 23 تیرماه  21395

ـــمـــاره 200 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

ــال  ــه دنب ــروز )سه شــنبه( ب ــران دی ــد ته ــره لیســت امی 2 چه
طــرح اســتیضاح وزرای اقتصــاد و کار در مجلــس شــورای 

ــد. ــالمی بودن اس
بــه گــزارش افکارنیــوز، در نشســت دیــروز )سه شــنبه( مجلس 
ــرح  ــن ط ــه و تدوی ــاره تهی ــه ای درب ــالمی، زمزم ــورای اس ش
اســتیضاح وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی و تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی بــه گــوش رســید.
طرحــی کــه تدویــن آن در ابتــدای مجلــس دهــم کمــی عجیب 
ــه  ــدگان ب ــن حــال برخــی نماین ــا در عی ــد؛ ام ــه نظــر می آم ب

دنبــال جمــع آوری امضــا بــرای آن بودنــد.
ــت  ــدگان لیس ــن از نماین ــه 2 ت ــی داد ک ــان م ــا نش پیگیری ه
امیــد تهــران بــه دنبــال طــرح اســتیضاح وزاری اقتصــاد 
ــی از  ــا مدت ــورد؛ ام ــد خ ــروز کلی ــه ام ــی ک ــد؛ طرح و کار بودن
تدویــن آن نگذشــته بــود کــه بــا مخالفــت برخــی چهره هــای 
ــس  ــارف، رئی ــا ع ــه محمدرض ــس از جمل ــب مجل اصالح طل
فراکســیون امیــد مجلــس دهــم مواجــه شــد. همیــن 

مخالفت هــا و تذکــرات باعــث شــد طــرح در گوشــی روی میــز 
ــد. ــده بمان ــده یادش 2 نماین

طــرح از دســتور  کار 2 چهــره لیســت امیــد تهــران خــارج شــد؛ 
 امــا ایــن موضــوع باعــث نشــد کــه نماینــدگان انتقــادات خــود 

را به 2 فرد یادشده منتقل نکنند.
نماینــدگان کــه در راهروهــای پارلمــان بــه گفت وگــو بــا 
ــل حضورشــان در  ــه دلی ــب ب ــارس نشســتند، اغل ــگار ف خبرن

ــر  ــر ذک ــان در خب ــه نامش ــتند ک ــل نداش ــد تمای ــت امی لیس
ــود. ش

ایــن افــراد تغییــرات توســط وزارت اقتصــاد را پــس از افشــای 
فیش هــای حقوقــی و انتصابــات عاملــی بــرای اســتیضاح وی 
ــزو  ــه ج ــان ک ــای خودش ــه هم طیفی ه ــی ب ــمردند و کم برش

طراحــان طــرح اســتیضاح بودنــد، انتقــاد کردنــد.
ــالش  ــدگان انگیزه هــای شــخصی و ت ــن برخــی نماین همچنی
ــوان  ــتیضاح عن ــرح اس ــه ط ــل تهی ــری را عام ــرای امتیازگی ب

ــد. کردن

لیست 2 امیدی برای استیضاح دو وزیر



 معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه
اصفهان خبر داد:

600 میلیون دالر ارزآوری فوالدمبارکه
امیرحســین نــادری، معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت 
فوالدمبارکــه اصفهــان گفــت: شــرکت فوالدمبارکــه در حال 
ــه یقیــن  ــرد و ب ــه ســر می ب ــی ب حاضــر در شــرایط خوب
ــا  ــت. آماره ــال 94 اس ــر از س ــا بهت ــرای م ــال 95 ب س
ــا کاهــش ســود  نشــان می دهــد کــه در ســال 94 مــا ب
و کاهــش تولیــد مواجــه بودیــم؛ در حالــی کــه امســال بــا 
وجــود گذشــت چنــد مــاه شــرایط رو بــه بهبــودی اســت. 
در ســالی کــه گذشــت، میــزان تولیــد محصــوالت نهایــی 
شــرکت بــه بیــش از 5 میلیــون و 500 هــزار تــن رســید 
کــه نســبت بــه ســال 1393 بــا کاهــش 4/5 در صــدی 
همــراه بــوده اســت. همچنیــن میــزان فــروش شــرکت 
بــا کاهــش 11 درصــدی مواجــه شــد. امــا همان طــور کــه 
ــی را طــی  ــد مطلوب ــد رون ــم ســال 95 شــرایط تولی گفت

ــت.  ــت اس ــا مثب ــی م ــد و پیش بین می کن
ــد  ــث ش ــه باع ــی ک ــای واردات ــوص تعرفه ه وی درخص
وارد  به راحتــی  فــوالدی  محصــوالت  ســال گذشــته 
ــا  ــته م ــات گذش ــی از معض ــزود: یک ــوند، اف ــور ش کش
ــود  ــی روی محصــوالت خارجــی ب ــه واردات ــن تعرف همی
ــی  ــدند و رقیب ــور می ش ــور وارد کش ــه وف ــا ب ــه این ه ک
بــرای محصــوالت مــا بودنــد؛ امــا تغییــر تعرفه هــا 
ــرد  ــاره بگی ــی دوب ــوالد حیات ــت ف ــه صنع ــد ک ــث ش باع
و بــه گونــه ای صنعــت داخــل مــورد حمایــت قــرار 
بگیــرد؛ مثــا چینی هــا بــازار فــوالد ایــران را هــدف 
قــرارداده بودنــد کــه اگــر دولــت در زمینــه واردات، 
ــی  ــوالت چین ــی داد محص ــام نم ــی انج ــات خاص اقدام
بــازار مــا را نابــود می کردنــد. در آمریــکا 250 درصــد 
ــن  ــتند و ای ــه واردات بس ــی تعرف ــوالت چین روی محص
شــرکت ها  بی رویــه  نفــوذ  از  تــا  می شــود  باعــث 
جلوگیــری شــود. معــاون اقتصــادی و مالــی فوالدمبارکــه 
ــرکت  ــر ش ــای مدنظ ــذب بازاره ــادرات و ج ــت ص  وضعی
حــال  در  مــا  تصریــح کــرد:  و  خوانــد  مناســب  را 
 حاضــر صــادرات خوبــی بــه اروپــا از جملــه ایتالیــا

فرانســه، آلمــان و پرتغــال داریــم. ســال گذشــته نزدیــک 
بــه 2 میلیــون تــن صــادرات داشــتیم کــه ایــن موضــوع 
ارزآوری خوبــی را بــرای مــا، یعنــی 600 میلیــون دالر 
ــا  ــور ب ــه کش ــرایطی ک ــه در ش ــت. البت ــراه داش ــه هم ب
محدودیــت ارزی مواجــه اســت، ایــن ارقــام ارزی عمــده 
اتفــاق خوبــی اســت. کشــور مــا در زمینــه تولیــد فــوالد 
مزیــت زیــادی دارد و همــه کشــورهای همســایه به ویــژه 
ــا در  ــد ت ــعی دارن ــان س ــر و عم ــارات قط ــتان، ام عربس
زمینــه فوالدســازی فعالیــت گســترده ای داشــته باشــند.

بهره برداری و کلنگ زنی 6 پروژه 
عمرانی در منطقه 4 شهرداری اصفهان

در  اصفهــان گفــت:  شــهرداری   4 منطقــه  مدیــر 
ــر  ــای »ه ــری برنامه ه ــه از س ــت وپنجمین برنام بیس
بهره بــرداری و  پــروژه  از 4  افتتــاح«  هفتــه، چنــد 
ــروژه دیگــر نیــز آغــاز می شــود.  عملیــات اجرایــی 2 پ
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
ــای  ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــدا ب ــد هوی ــان، محم اصفه
اظهــار  اصفهــان  شــهرداری   4 منطقــه  عمرانــی 
ــهردار  ــور ش ــا حض ــنبه ب ــا چهارش ــن پروژه ه ــرد: ای ک
اصفهــان، رئیــس و اعضــای شــورای اســامی، مــردم 
منطقــه و مدیــران شــهری افتتــاح یــا کلنگ زنــی 
می شــود. وی بــا اشــاره بــه ســاماندهی خیابــان 
ایــن  آزادســازی  هزینــه  داد:  ادامــه  سروســتان 
ــه  ــان و هزین ــون توم ــارد و 200 میلی ــان، 3 میلی خیاب
ــول 450  ــه ط ــان ب ــون توم ــز 200 میلی ــی آن نی عمران
متــر و عــرض 6 متــر اســت. اجــرای ایــن پــروژه 
رضایتمنــدی بســیار زیــاد مــردم منطقــه را در پــی 
ــان  ــهرداری اصفه ــه 4 ش ــر منطق ــت. مدی ــته اس داش
در ادامــه بــه خیابــان داروســازی اشــاره و بیــان کــرد: 
 خیابــان داروســازی حدفاصــل خیابــان همدانیــان 
ــه طــول 400 متــر و عــرض 20 متــر  ــان نیــرو ب و خیاب
ــه 220  ــا هزین ــاماندهی آن ب ــات س ــه عملی ــت ک اس
میلیــون تومــان انجــام شــده اســت. وی اضافــه کــرد: 
ــطح  ــی س ــتان های محل ــاماندهی بوس ــن س همچنی
منطقــه بــا هزینــه آزادســازی 6 میلیــارد و 800 میلیــون 
ــه  ــان ب ــون توم ــی 580 میلی ــه عمران ــان و هزین توم
همــراه پیاده روســازی بــا مســاحت 11 هــزار و 300 متــر 
مربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر 600 میلیــون تومــان صــورت 

گرفتــه اســت. 
هویــدا در ادامــه بــه آغــاز عملیــات پروژه هــای منطقــه 
4 نیــز اشــاره کــرد و افــزود: بــازار گل و گیــاه در منطقــه 
ــه  ــت ک ــاغل اس ــاماندهی مش ــای س ــزو پروژه ه 4، ج
بــه دلیــل شــلوغی، موضوعــات خدماتــی منطقــه ایــن 
ــه  ــان ارغوانی ــدای خیاب ــتی ابت ــاغ تندرس ــه ب ــازار ب ب

ــود.  ــل می ش منتق
وی تصریــح کــرد: همچنیــن کلنــگ اجرایــی تعریــض 
خیابــان بازارچــه حدفاصــل خیابــان عامــه امینــی تــا 
ســه پله بــه طــول 300 متــر و عــرض 30 متــر بــا هزینــه 
ــی 600  ــه عمران ــان و هزین ــارد توم ــازی 22 میلی آزادس
میلیــون تومــان چهارشــنبه بــه زمیــن می خــورد. هویــدا 
گفــت: در مجمــوع هزینــه پروژه هایــی کــه چهارشــنبه 
می شــود آغــاز  آن  عمرانــی  عملیــات  و   افتتــاح 

36 میلیارد تومان بوده است.

استقرار 100 اکیپ راهداری تابستانه 
در راه های استان اصفهان

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
بــرای ایمن ســازی ســفرهای تابســتانی، اکیپ هــای 
ــه اســتعداد  راهــداری شــامل 100 اکیــپ راهــداری ب
600 نیــروی راهــدار در طــول راه هــای اســتان مســتقر 

شــده اند. 
حجت الــه غامــی دربــاره اقدامــات انجام شــده 
ــتان  ــتانی در اس ــفرهای تابس ــازی س ــرای ایمن س ب
اصفهــان اظهــار داشــت: شــروع ارائــه خدمــات 
ســفری تابســتان همزمــان بــا تعطیــات عیــد فطــر 

انجــام شــد.

اخبار کوتاه

بــازار  در  هــم  آن  لپ تــاپ  خریــد   
سرویس  اقتصاد
هامون رشیدیان  

متنــوع کنونــی کار ســختی اســت؛ 
به ویــژه اگــر بودجــه شــما کــم باشــد. امــا نگــران 
نباشــید. اگــر بودجــه مدنظــر شــما در محــدوده 1.5 تــا 
2 میلیــون تومــان اســت، در ایــن مقالــه بــا مــا همــراه 
ــه  ــد ب ــد دارن ــه ارزش خری ــی را ک ــا گزینه های ــید ت باش

شما معرفی کنیم.
ac189nia-15 HP Pavilion  

ســری 15 شــرکت اچ پــی بــرای کاربرانــی کــه نیــاز بــه 
لپ تــاپ مالتی مدیــا و نیمه حرفــه ای دارنــد، کامــا 
مناســب اســت. مــدل معرفی شــده از پردازنــده ســری 
ــی  ــک ترابایت ــت رم و هــارد ی ــل، 8 گیگابای ششــم اینت
ــه ای  ــای نیمه حرف ــرای پردازش ه ــه ب ــرد ک ــره می ب به
و بازی هــای ســبک مطلــوب اســت. اگــر دانشــجو 
هســتید و بودجــه زیــادی نداریــد، ایــن مــدل مناســب 

ــان ــت: 1.650.000 توم ــت.حدود قیم شماس
چرا بخریم؟

ــک  ــارد ی ــل، ه ــم اینت ــل شش ــد نس ــده قدرتمن پردازن
ــت ــا کیفی ــره ای ب ــورد جزی ــتفاده از کیب ــی، اس ترابایت

ــت رم  ــدی از 8 گیگابای ــه، بهره من ــب بدن ــت مناس کیفی
ــد. ارزش خری

چرا نخریم؟
صفحــه نمایــش بــراق بــا زاویــه دیــد محــدود، نداشــتن 
نــور پس زمینــه کیبــورد، باتــری بــا شــارژدهی متوســط 

.VGA نداشــتن پــورت
B-Lenovo Thinkpad E560 

ــی  ــی متفاوت ــای قیمت ــوو رده ه ــری Thinkpad لن  س

دارد. مدل هایــی کــه بــا حــرف E همــراه هســتند 
قیمــت کمتــری دارنــد. 

ــل، 8  ــم اینت ــل شش ــده نس ــتگاه از پردازن ــن دس در ای
 AMD Radeon R7 گیگابایــت رم و کارت گرافیــک
370 اســتفاده شــده کــه قــدرت مناســبی بــرای کاربــری 
نیمه حرفــه ای و بازی هــای ســنگین در کیفیــت کــم 
ــی  ــش آن 15.6 اینچ ــه نمای ــد. صفح ــه آن می بخش ب
ــا  ــه ب ــت ک ــات اس ــش م ــن اچ دی و روک ــا رزولوش ب
ــه  ــر ب ــی اش مناســب اســت. اگ ــج قیمت ــه رن توجــه ب
لپ تاپ هــای شــرکت اچ پــی عاقــه نداریــد، ایــن 

مــدل جایگزیــن مناســبی بــرای دســتگاه معرفــی شــده 
ــان. ــت: 1.870.000 توم ــدود قیم ــت. ح در باالس

چرا بخریم؟
ــه مقــاوم  ــد نســل ششــم اینتــل، بدن ــده قدرتمن پردازن
اســتفاده از کیبــورد جزیــره ای بــا کیفیــت، روکــش 
ــل، شــارژدهی  ــای کام ــش، پورت ه ــات صفحــه نمای م

ــری. ــب بات مناس
چرا نخریم؟

 صفحــه نمایــش بــا زاویــه دیــد محــدود، نداشــتن نــور 
ــورد. ــه کیب پس زمین

E-300 Lenovo Ideapad  
ــم  ــی ک ــدوده قیمت ــوالت در مح ــه محص ــا ارائ ــوو ب  لن
ــازار  ــا مشــخصات ســخت افزاری باکیفیــت در ب ــی ب ول
ــا  ــاپ در دنی ــد لپ ت ــر تولی ــول برت ــه غ ــرد و ب ــد ک رش

ــل شــد.  تبدی
ــت  ــن لیس ــی در ای ــا مدل ــده، تنه ــتگاه پیشنهادش دس
ــده اینتــل Core-i7 نســل ششــم  اســت کــه از پردازن
ــا 8  ــده ب ــن پردازن ــه ای ــی ک ــد و زمان ــتفاده می کن اس
ــدار   گیگابایــت رم همــراه شــود، تمامــی نیازهــای خری

را در بحث پردازش رفع می کند. 
اولیــن نکتــه منفــی ایــن مــدل، کارت گرافیــک ضعیــف 
آن اســت کــه امــکان انجــام بازی هــای ســنگین را از آن 
ســلب می کنــد. ضعــف دوم صفحــه نمایــش بــراق آن 
اســت کــه در محیط هــای پرنــور بــرای کاربــر مشــکاتی 
ایجــاد می کنــد. البتــه بــا توجــه بــه رده قیمتــی 
چشــم  پوشــید.  می تــوان  مشــکات گفته شــده  از 
ــرای انجــام امــور  ــد ب ــه دســتگاهی قدرتمن ــاز ب اگــر نی
ــدل مناســب  ــن م ــد، ای ــه ای داری ــه ای و حرف نیمه حرف

ــان ــت: 2.000.000 توم شماســت. حــدود قیم
چرا بخریم؟

ششــم نســل   Core-i7 اینتــل   پردازنــده 
پورت هــای کامــل  رم،  8 گیگابایــت  از  بهره منــدی   
ســاخت  بــا کیفیــت، کیفیــت  جزیــره ای  کیبــورد 

مناســب.
چرا نخریم؟

بــراق بــودن صفحــه نمایــش، نداشــتن نــور پس زمینــه 
کیبــورد، شــارژدهی متوســط باتــری.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

راهنمای خرید لپ تاپ ارزان قیمت

 بــا وجــود افزایــش نســبی بارش هــای کشــور در ســال جــاری
ــزی در مقایســه  ــات مرک ــز ف ــی در حوضــه آبری حجــم بارندگ
ــاس  ــر اس ــت. ب ــته اس ــش داش ــد کاه ــدت 18 درص ــا بلندم ب
آخریــن آمــار ارائه شــده از ســوی شــرکت مدیریــت منابــع آب 

ــور  ــی کش ــت بارندگ ــوص وضعی ــران درخص ای
آبریــز شــش گانه تفکیــک حوضه هــای   بــه 
ــاه ســال جــاری  ــا 15 تیرم ــاه ت ــدای مهرم از ابت
 حوضــه فــات مرکــزی در مقایســه بــا بلندمــدت

بــا کاهــش 18 درصــدی بارش هــا مواجــه بــوده 
و ایــن در حالــی اســت کــه در مقایســه بــا ســال 
ــوردار  ــی برخ ــش بارندگ ــد افزای ــل از 3 درص قب

بــوده اســت. 
ــز در  ــرق نی ــرزی ش ــز م ــه آبری ــزارش، حوض ــن گ ــر ای ــا ب بن
مقایســه بــا بلندمــدت، پــس از حوضــه فــات مرکــزی 
در رتبــه دوم کاهــش بــارش قــرار داشــته و بــا کاهــش 8 
ــن  ــه همی ــر پای ــت. ب ــوده اس ــراه ب ــا هم ــدی بارندگی ه درص
ــا  ــا در مقایســه ب ــش بارش ه ــزارش بیشــترین درصــد افزای گ

ــا 25  ــه ب ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــه حوض ــوط ب ــدت مرب بلندم
درصــد افزایــش و پــس از آن مربــوط بــه حوضــه دریــای خــزر 
ــبت  ــم نس ــوم ه ــه قره ق ــت. حوض ــش اس ــد افزای ــا 20 درص ب
ــت  ــته و وضعی ــارش داش ــش ب ــد افزای ــدت 16 درص ــه درازم ب
ــارش حوضــه خلیــج فــارس و دریــای عمــان  ب
ــه بلندمــدت باقــی  ــر نســبت ب ــدون تغیی ــز ب نی
مانــده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش از 
ابتــدای ســال آبــی جــاری تــا 15 تیرمــاه، 
ــج  ــزر 446، خلی ــای خ ــز دری ــای آبری حوضه ه
ــه  ــان 361، دریاچــه ارومی ــای عم ــارس و دری ف
و   130 مرکــزی  فــات   ،250 قره قــوم   ،321
مــرزی شــرق 93 میلیمتــر بارندگــی داشــته اند. 
بنــا بــر آخریــن آمــار ثبت شــده در شــرکت مدیریــت منابــع آب 
 ایــران، حوضه هــای آبریــز اصلــی کشــور در ســال آبــی جــاری 
در مجمــوع، 231 میلیمتــر بارندگــی داشــته اند کــه ایــن میــزان 
در مقایســه بــا ســال گذشــته، 26 درصــد افزایــش داشــته و در 
مقایســه بــا بلندمــدت بــا 2 درصــد کاهــش مواجــه بوده اســت.

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد:

کاهش 18 درصدی بارندگی در فالت مرکزی
ــف  ــاره را آرام توصی ــازار اج ــازی، ب ــر راه وشهرس ــاون وزی مع
ــه  ــون دو ده ــال همچ ــاره امس ــش اج ــت: بخ ــرد و گف ک

ــد.  ــال می کن ــود را دنب ــم خ ــد منظ ــته رون گذش
ــازار اجــاره رونــدی مطابــق  حامــد مظاهریــان اظهــار کــرد: ب

ــا ســال های قبــل دارد و امســال پیچیدگــی  ب
نمی بینیــم.  بــه ســابق  نســبت  بیشــتری 
بــازار  در  معمــواًل  دهــه گذشــته  دو  طــی 
اجــاره، شــوک قیمتــی ســالیانه ایجــاد نشــده 
ــا  ــرخ اجاره بهــا همــراه ب اســت و هــر ســاله ن
ــز  ــال نی ــد. امس ــش می یاب ــورم افزای ــرخ ت ن
ــا حــدود 10 درصــد  ــوده و اجاره به همان طــور ب

ــت.  ــش یاف افزای
وی افــزود: بــازار خریدو فــروش مســکن پلکانــی اســت و در 
ــق و رکــود می شــود؛  ــی مشــخصی دچــار رون بازه هــای زمان
امــا بــازار اجــاره معمــواًل رونــد منظم تــری را دنبــال می کنــد. 
ــش  ــر کاه ــوص تأثی ــازی درخص ــر راه و شهرس ــاون وزی مع

ســود بانکــی بــر بــازار اجــاره گفــت: همان طــور کــه گفتم بــازار 
ــود  ــش س ــا کاه ــد و ب ــال می کن ــی را دنب ــد خط ــاره رون اج
بانکــی دچــار تاطــم نشــده اســت. البتــه ممکــن اســت بــا 
تأثیــر متغیرهــای اقتصــادی، تناســب بیــن میــزان اجــاره و 

ودیعــه تغییــر کنــد. 
ــم  ــازار حک ــاد ب ــان، اقتص ــه مظاهری ــه گفت ب
مســتأجران کاهــش  و  مؤجــران  می کنــد 
ــند و در  ــمیت بشناس ــه رس ــی را ب ــود بانک س
ــن محاســبات را لحــاظ  ــای خــود ای قرارداده
ــه 30 هــزار  ــد. بدیــن ترتیــب معادل قــرار دهن
تومــان اجــاره در مقابــل یــک میلیــون تومــان 
پــول پیــش می توانــد کاهــش پیــدا کنــد. وی در عیــن 
حــال دخالــت دولــت در بــازار اجــاره را غیراصولــی دانســت 
ــد  ــازار می توان ــن ب ــت در ای ــد دســتوری و دخال و گفــت: رون
نتیجــه معکــوس ایجــاد کنــد. تجربــه هــم نشــان داده ایــن 

ــت. ــوده اس ــق نب ــان موف ــای جه ــچ ج ــا در هی دخالت ه

ــودروی  ــوه خ ــد انب ــاز تولی ــان از آغ ــایپای کاش ــازی س ــرکت خودروس ــل ش مدیرعام
شاســی بلنــد چانــگان مــدل »CS35« در ایــن واحــد خودروســازی خبــر داد. فریبــرز 
شــهباز اظهــار کــرد: بــا نصــب خطــوط تولیــد بدنــه خــودروی CS35 بــا ظرفیــت تولیــد 
ــالن های  ــوط س ــات خط ــن اصاح ــه و همچنی ــالن بدن ــاعت در س ــتگاه در س 8 دس
رنــگ و مونتــاژ مراحــل تولیــد آزمایشــی ایــن محصــول آغــاز شــد. ایــن نــوع خــودرو 
در دو مــدل گیربکــس اتوماتیــک و دســتی بــه مشــتریان تحویــل داده خواهــد 
ــات  ــذاری قطع ــور صحه گ ــه منظ ــرد: ب ــد ک ــان تاکی ــایپای کاش ــل س ــد. مدیرعام ش
ــر  ــزار کیلومت ــش 5 ه ــت پیمای ــام تس ــا انج ــاژ ب ــگ و مونت ــه، رن ــای بدن  و فراینده
در مســیرهای کوهســتانی، شــهری و اتوبانــی، شــاخص های کیفــی و عملکــردی ایــن 

محصــول مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. 
ــن  ــی ای ــره و صوت ــای منتش ــی گازه ــت های آالیندگ ــام تس ــه انج ــاره ب ــا اش ــهباز ب ش
 خــودرو تصریــح کــرد: ایــن محصــول مراحــل پایانــی دریافــت مجــوز شــماره گــذاری 
از ســازمان ملــی اســتاندارد و پلیــس راهــور ناجــا را طــی می کنــد. وی اظهــار امیــدواری 
ــش  ــهریورماه، بی ــان ش ــا پای ــه ت ــای صورت گرفت ــاس برنامه ریزی ه ــه براس ــرد ک  ک
از یکهــزار دســتگاه از ایــن محصــول در شــرکت ســایپای کاشــان تولیــد و بــه مشــتریان 
تحویــل داده شــود. شــهباز بــر لــزوم سرعت بخشــی داخلی ســازی قطعــات محصــوالت 
ســایپا تاکیــد کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و زیرســاخت های ایــن شــرکت 
ــرای قطعه ســازی و ایجــاد شــبکه تأمیــن  از حضــور ســرمایه گذاران کشــور و منطقــه ب

قطعــات در مجــاورت ایــن کارخانــه اســتقبال می کنیــم. 

ــت:  ــور گف ــاب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــرداری ش ــر بهره ب ــارت ب ــاون نظ مع
کمبــود آب یکــی از گلوگاه هــای بنیــادی توســعه ملــی اســت کــه ایــن مشــکل بایــد 
بــا مدیریــت تقاضــای آب رفــع شــود. حمیدرضــا تشــیعی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون 
کم آبــی هشــداری جــدی بــرای دنیاســت و زنگ هــای خطــر چنــد ســالی بــه صــدا 
ــرایط  ــت و ش ــدیدی اس ــالی ش ــر خشکس ــور، درگی ــه داد: کش ــت، ادام ــده اس درآم
ــه آب  ــاز ب ــد و نی ــدان وارد می کن ــز فشــاری دوچن ــا نی ــش دم ــم و افزای ــر اقلی تغیی
ــه روز گســترش داده اســت.  ــرای آب را روزب ــا افزایــش جمعیــت، تقاضــا ب همــراه ب
ــت فصــل گرماســت ــرای مدیری ــی ب ــت اول آمادگ ــروز اولوی ــه ام ــان اینک ــا بی  وی ب
ــا  ــر اســت؛ ام ــارش کشــور 250 میلیمت ــه می شــد متوســط ب ــی گفت ادامــه داد: زمان

ــه اســت.  ــر کاهــش یافت ــه 205 میلیمت ــارش ب ــزان ب ــن می ــون ای هم اکن
ــه ســمت هوشمندســازی شــبکه را مــورد توجــه قــرار داد   وی حرکــت آبفــای قــم ب
و گفــت: نقطــه اصلــی در پیاده ســازی سیســتم های تله متــری و تله کنتــرل، کنتــرل 
هوشــمند شــبکه توزیــع اســت کــه ایــن مهــم در قــم اجرایــی شــده و شــایان تقدیــر 
اســت. تشــیعی در ادامــه، مرکــز پایــش و راهبــری آبفــای قــم را الگــوی مناســبی 
بــرای ســایر اســتان های کشــور دانســت و یــادآور شــد: آبفــای قــم در ایــن زمینــه بــا 
بهره گیــری از پتانســیل های داخلــی نیــز پیشــتاز بــوده و توانســته بــه موفقیت هــای 
ــرل  ــتای کنت ــده در راس ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــت یاب ــی دس خوب
ــر اســاس اســتانداردهای  ــد کــرد: آزمایشــگاهی پیشــرفته ب ــم تأکی کیفــی آب در ق

ــد. ــرل می کن ــه شــدت کیفیــت آب را کنت ــدازی شــده کــه ب ــی راه ان بین الملل

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان بــا بیــان اینکــه توســعه 
پایــدار بحــث روز اســتان اســت، تصریــح کــرد: هــر چــه در رابطــه بــا توســعه اقتصــادی اســتان 

ــوان برداشــت.  ــا گام هــای بهتــری را می ت ــادل نظــر بیشــتری صــورت گیــرد، مطمئن تب
ــان  ــای آلم ــت باواری ــان و ایال ــترک کرم ــکاری مش ــی هم ــوت در کارگاه آموزش ــا فت محمدرض
ــراوری آن  ــع ف ــی و صنای ــیل های معدن ــزود: پتانس ــعه ای اف ــات توس ــال تجربی ــه انتق  در زمین
و همچنیــن صنعــت و کشــاورزی اســتان، به ویــژه کشــت های ارگانیــک، امــکان همــکاری بیــن 
کرمــان و باواریــا را افزایــش خواهــد داد و همچنیــن مناطــق گردشــگری و زیرســاخت های 
ــتان  ــارز اس ــای ب ــتان از ویژگی ه ــانی اس ــای انس ــی و نیروه ــرمایه های اجتماع ــود آن، س موج
ــرای توســعه اســتان  ــر ب ــادل نظ ــکاری و تب ــه هم ــر برنام ــه از ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی اســت. وی ب
اســتقبال می کنیــم، گفــت: در دو ســال اخیــر، حضــور بخــش خصوصــی در فعالیت هــای اســتان 

ــوده اســت.  ــال ب ــه بســیار فع ــن زمین ــاق کرمــان در ای ــر شــده و ات پررنگ ت
در ادامــه عضــو هیئت رییســه اتــاق کرمــان، روابــط بیــن کرمــان و ایالــت باواریــا را دارای 
ــر بروکراســی های  ــط بیــن کشــورها همیشــه درگی ــان کــرد: رواب ــوان و بی ویژگی هــای خــاص عن
ــن بروکراســی های سیاســی  ــد خــارج از ای ــن دو اســتان می توان ــط بی ــا رواب ــوده؛ ام سیاســی ب
باشــد. »محســن رشــیدفرخی« اظهــار کــرد: اســتان کرمــان دارای ویژگی هــای منحصربه فــردی 
اســت کــه بــا ســایر اســتان های ایــران و حتــی بعضــی کشــورها رقابــت می کنــد و از ســوی دیگــر 
روابــط ایــران و آلمــان در طــول تاریــخ همیشــه دوســتانه بــوده اســت. وی گفــت: باواریــا قطبــی 
صنعتــی اســت و اســتان کرمــان نیــز بــه دلیــل داشــتن پتانســیل های موجــود و موقعیت هــای 

خــود چــاره ای جــز صنعتــی شــدن نــدارد.

تولید انبوه چانگان در سایپای کاشان آغاز شد

استفاده از مدل های علمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
ی، دبیــر جشــنواره صنایــع برتــر یــزد گفــت: بــرای اینکــه اقتصــاد مقاومتــی تحقــق یابــد، بایــد از تمــام ظرفیت هــای  محمدرضــا نــور

دانشــگاه و نخبــگان و مدل هــای علمــی بهــره بــرد.

در قاب تصویر

توسعه پایدار، بحث روز استان کرمان استکمبود آب باید با مدیریت تقاضا برطرف شود

آخرین خبرها از گلکسی نوت 7
 در کلیــک ایــن هفتــه، آخریــن خبرهــا 

سرویس  اقتصاد
 بردیا عباس زاده

سامســونگ  جدیــد  گوشــی   از 
و قابلیت هــای جدیــد برنامــه واتــس اپ را بررســی 

خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
  آخرین خبرها از گلکسی نوت 7

فــروش  در  سامســونگ  خــوب  موفقیــت  از  پــس 
 S7 گلکســی  و   S7 گلکســی  هوشــمند  تلفــن  دو 
ــه  ــره ای ب ــی ک ــن کمپان ــد ای ــم امی ــار چش Edge این ب
 گلکســی نــوت 7 اســت کــه احتمــاال بــه زودی رونمایــی 
ــا  خواهــد شــد. گلکســی نــوت 7 احتمــاال نمایشــگری ب
ــی  ــه  نمایش ــت و از صفح ــد داش ــده خواه ــه خمی دو لب
مســطح بهــره نخواهــد بــرد کــه همیــن امــر پیش بینــی 
قیمــت زیــادی را بــرای ایــن تلفــن هوشــمند بــه همــراه 
ــز  ــوت نی ــی ن ــن گوش ــاید گران تری ــت و ش ــد داش خواه

لقــب بگیــرد.
ــی  ــان پیش بین ــات کارشناس ــن اطاع ــاس همی ــر اس  ب
ــازار  ــوت 7 در ب ــت ن ــروع قیم ــاال ش ــه احتم ــد ک کرده ان
اروپــا از 849 یــورو یــا 938 دالر و در آمریــکا 800 دالر 
خواهــد بــود کــه در نــوع خــود قیمــت گرانــی بــه  حســاب 
ــه زودی  ــه ب ــونگ ک ــد سامس ــر می رس ــه نظ ــد و ب می آی
ــن  ــه جذابیــت ای ــدر ب ــد، آن ق ــی می کن ــوت 7 را رونمای ن
گوشــی مطمئــن اســت کــه قیمــت زیــاد را فــدای ایــن 

مــدل کــرده اســت.
  قابلیت های پنهان واتس اپ

ــادی  ــرات زی ــود تغیی ــدازی خ ــان راه ان ــس اپ از زم وات
ــال  ــه در س ــس از اینک ــا پ ــت؛ ام ــر گذاش ــت س را پش
بــه کلــی  شــد،  خریــداری  را  آن  فیس بــوک   2014
ــام  ــه پی ــد ک ــده دادن ــون شــد. توســعه دهندگان وع دگرگ
 صوتــی را بــه واتــس اپ می آورنــد و بــه عهــد خــود وفــا

ــه  ــز ب ــری نی ــای دیگ ــس از آن ویژگی ه ــا پ ــد؛ ام  کردن
ــه  ــت ب ــایت نوروگج ــد. وب س ــان افزودن ــام رس ــن پی ای
چنــد مــورد از ایــن قابلیت هــا اشــاره کــرده اســت. 
قالب بنــدی متــن، یکــی از جدیدتریــن قابلیت هایــی 
ــت  ــده اس ــزوده ش ــن اف ــن اپلیکیش ــه ای ــه ب ــت ک  اس
و بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد کــه بــا قــرار 
ــد  ــام خــود را بول ــام خــود در دو ســتاره )*( پی دادن پی
ــت  ــام در دو عام ــن پی ــرار گرفت ــا ق ــن ب ــد؛ همچنی کنن
ــن  ــن در بی ــرار گرفت ــا ق ــده و ب ــک ش ــن ایتالی )_( مت
ــی در  ــک آب ــود تی ــود. وج ــط دار می ش ــن خ دو )˜( مت
ــان  ــه پیامش ــد ک ــما را آگاه می کن ــان ش ــا مخاطب پیام ه
ــا  ــام آن ه ــد پی ــر می خواهی ــن اگ ــد. بنابرای  را خوانده ای
ــس اپ  ــن وات ــد، اپلیکیش ــه بدانن ــدون اینک ــد ب  را بخوانی
ســپس  و   )account( بخــش  بــه  کنیــد،  بــاز  را 
لغــو  را   read receipts و گزینــه  برویــد   )privacy(
کنیــد. البتــه بــا غیرفعــال کــردن ایــن گزینــه، اگــر پیامــی 
بــرای دوســتان خــود بفرســتید هــم از خوانــده شــدن یــا 

ــد. ــد ش ــدن آن آگاه نخواهی نش

حتما بخوانید!
3دفترچه تأمین اجتماعی حذف می شود چهارشنبه  23 تیرماه 1395

ـــمـــاره 200 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز ماشین لباسشویی در بازار )تومان(

لباسشویی 7کیلویی 
370NW ال جی

لباسشویی 8کیلویی 
84222,148,000 بلومبرگ

لباسشویی 6کیلویی 6200 
1,325,000سیلور بلومبرگ

لباسشویی 8 کیلویی 
327X04,390,000 تیتانیوم بوش

لباسشویی 8کیلویی 
328904,400,000 بوش

لباسشویی 8 کیلویی 
327983,780,000 بوش

لباسشویی 8کیلویی 
324933,580,000 بوش

1,783,000

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:
لزوم تالش دستگاه ها 

در راستای رفع موانع تولید
ــه  ــا توج ــت: ب ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
بــه برنامه ریــزی ایجــاد 8 تــا 10 هــزار شــغل در ســال 
ــاش  ــد ت ــتگاه ها بای ــتان، دس ــطح اس ــاری در س ج
ــام  ــتان انج ــد اس ــع تولی ــع موان ــت رف ــادی در جه زی
دهنــد. قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت ســتاد 
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــد اس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
ــج  ــد نتای ــع تولی ــع موان ــرد ســتاد تســهیل و رف عملک
ــی  ــف در گزارش ده ــل ضع ــه دلی ــا ب ــی دارد؛ ام مثبت

ــت.  ــیده اس ــوب نرس ــگاه مطل ــه جای ــوز ب هن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جایــگاه ســتاد اســتانی رفــع 
موانــع تولیــد در ســطح کشــور هفتــم اســت، تصریــح 
ــای  ــوب برنامه ه ــتاد در چارچ ــن س ــرد ای ــرد: عملک ک
ــرای نتیجــه  ــه زمــان بیشــتری ب اقتصــاد مقاومتــی ب
بیشــتر  آینــده  در  آن  تأثیــر  و  دارد  نیــاز  گرفتــن 

مشــخص می شــود.
ــدف  ــا ه ــت: ب ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح  اس
ــای  ــکات واحده ــت مش ــر الزم اس ــی بهت گزارش ده
تولیــدی بــا هــر یــک از دســتگاه ها بــه  صــورت 
ــا  ــه تصویــب برســد. ســلیمانی دشــتکی ب ــه ب جداگان
ــد  ــع تولی ــع موان ــرد ســتاد رف ــه عملک ــه اینک اشــاره ب
ــزود:  ــد، اف ــرآمد باش ــور س ــد در کش ــتان می توان اس
بخــش اقتصــادی، خصوصــی، بانکــی، تعــاون و تأمین 
اجتماعــی اســتان تأثیــر زیــادی در رفــع موانــع تولیــد 
اســتان دارد و عملکردشــان جــای تقدیــر و تشــکر 
دارد. وی خاطرنشــان کــرد: الزم اســت دســتگاه ها 
بخشــنامه جدیــد خریــد محصــوالت داخلــی اســتان 
ــا از نظــر ســازمان بازرســی  ــد ت را بیشــتر بررســی کنن

ــی نداشــته باشــد. منع

 دفترچه تأمین اجتماعی
 حذف می شود

از حــذف  اجتماعــی  تأمیــن  مدیرعامــل ســازمان 
دفترچــه بیمــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی از مردادمــاه 
مــرداد  از  و گفــت:  داد  خبــر  کشــور  سراســر  در 
اجتماعــی تأمیــن   بیمه شــدگان در مراکــز ملکــی 
ــت.  ــد داش ــه نخواهن ــه بیم ــه دفترچ ــه ارائ ــازی ب نی
ســیدتقی نوربخــش دربــاره حــذف دفترچه هــای 
ــک  ــده الکترونی ــرد: پرون ــار ک ــی اظه ــن اجتماع تأمی
ــه در اســتان  ــای بیم بیمه شــدگان و حــذف دفترچه ه
یــزد بــه صــورت پایلــوت در حــال اجــرا بــود و نتایــج 
خوبــی داشــت. در اســتان یــزد کــه بــه صــورت 
 آزمایشــی طــرح حــذف دفترچه هــا اجــرا می شــد

بیمه شــدگان می توانســتند تنهــا بــا ارائــه شــماره کارت 
ملــی، تحــت درمــان در مراکــز ملکــی مــا قــرار بگیرنــد 
و داروهایشــان را نیــز از همیــن طریــق دریافــت کننــد. 
ــز ملکــی  ــه صــورت سراســری در مراک ــه ب ــن برنام ای
ــر  ــی در سراس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــق ب متعل

کشــور از مردادمــاه بــه اجــرا درخواهــد آمــد.

اخبار  کوتاه

معاون وزیر راه وشهرسازی:

بازار اجاره متالطم نیست
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ســازمان  معــاون  خبــری  نشســت   
کیمیای وطن

سیما شریفی  
ــور  ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــتی اس بهزیس
جمعــی از خبرنــگاران بــه مناســبت آغــاز هفته بهزیســتی در 

خانه نوزادان و نونهاالن نرجس برگزار شد. 
مشــارکت های  امــور  معــاون  شــاه زیدی،  علی اصغــر 
ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــی بهزیس ــز غیردولت ــی و مراک مردم
گفــت: مجمــوع مشــارکت ها و کمک هــای مردمــی اســتان 
اصفهــان در ســال گذشــته، ۴۹ میلیــارد تومــان بــوده اســت 
ــردم  ــی از م ــدی و خدمات ــدی، غیرنق ــیوه نق ــه 3 ش ــه ب ک

ــت شــده اســت. دریاف
  هر اصفهانی، یک کار خیر

وی بــا بیــان شــعار امســال ســازمان بهزیســتی اســتان »هر 
شــهروند، یــک کار خیــر« تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه پایــان 
ــه ای  ــاره و فطری ــارک رمضــان، مجمــوع کف ــاه مب ــن م یافت
 کــه بــه بهزیســتی در مــاه رمضــان امســال داده شــد 
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــان ب ــون توم 602 میلی
ــر  ــرده اســت و بیانگ ــدا ک ــش پی گذشــته 6،5 درصــد افزای
اســتقبال مــردم بــرای پرداخــت فطریــه و کفــاره بــه 

ــت.  ــوده اس ــتی ب بهزیس
ــت  ــه تربی ــد از جمل ــد طــرح جدی ــان چن ــا بی  شــاه زیدی ب
 و پــرورش کــودکان نیکــوکار، راه انــدازی صــدای نیکــوکاری 
و طــرح شــکرانه والدت بــرای زوجیــن بــه  دلیل فرزنــدآوری 
افــزود: زوجیــن، شــکرانه والدت فرزنــدان خــود را در قالــب 
کمک هــای نقــدی تحــت هــر عنوانــی بــه بهزیســتی هدیــه 
می کننــد و نــام کــودک آن هــا در ســامانه خیــران بهزیســتی 

ثبــت خواهــد شــد. 
ــح  ــای بهزیســتی تصری ــر فعالیت ه ــه دفات ــا توجــه ب وی ب
ــز  ــکن، مراک ــتغال، مس ــی، اش ــارکت های مردم ــرد: مش ک
غیردولتــی، خدمــات بهزیســتی از جملــه 5 دفتــر در حــوزه 

ــت. ــی اس ــارکت های مردم ــش مش ــات بخ خدم
  طرح اشتغال

ــان  ــارد توم ــته ۴8 میلی ــال گذش ــتغال در س ــرح اش در ط
ــزار و 53۴  ــه 5 ه ــنه ای ب ــی و قرض الحس ــهیالت بانک تس

نفــر بــا ســقف تســهیالت 15 میلیــون تومــان بــه معلــوالن 
پرداخــت شــده اســت و بــه هــزار و 132 نفــر نیــز بــا اعتبــار 
1 میلیــارد و 700 میلیــون تومــان کمــک بالعــوض در قالــب 
بیمــه خویش فرمــا، بیمــه ســهم کارفرمــا، شــهریه های 

آموزش هــای فنی وحرفــه ای داده شــده اســت.
معــاون امــور مشــارکت های مردمــی، اشــتغال و مؤسســات 
غیردولتــی اداره  کل بهزیســتی بــا اشــاره بــه اســتخدام 
معلــوالن در ســازمان های دولتــی گفــت: ســال گذشــته تنهــا 

2 نفــر از معلــوالن در ســازمان دولتــی اســتخدام شــدند. 
  کمک به خانه دار شدن معلوالن

بنیــاد  بــا  تفاهم نامــه ای  افــزود:  ادامــه  در  شــاه زیدی 
منعقــد  مسکن ســاز  خیریــه  انجمن هــای  و  مســکن 
شــده تــا بتوانیــم بــه معلــوالن بــرای خانــه دار شــدن 
ــه  ــی ک ــرح، خانواده های ــن ط ــتای ای ــم. در راس ــک کنی کم
 دســت کم دارای دو معلــول هســتند در اولویــت قــرار دارنــد. 
وی در ادامــه صحبت هــای خــود افــزود: ســازمان بهزیســتی 
در حــوزه ازدواج، 1 میلیــون تومــان هزینــه ازدواج بــه عنــوان 
ــد  ــدا می کن ــود اه ــش خ ــت پوش ــن تح ــه زوجی ــه ب  هدی

و 1700 زوج در صف دریافت این هزینه قرار دارند.
  ارائه خدمات با کیفیت به معلوالن

شــاه زیدی در پایــان گفــت: جهــت ارائــه خدمــات بــا 
کیفیــت بــه معلــوالن، طیــف گســترده معلــوالن در اســتان 
دولتــی  نهادهــای  و  بــه ســازمان ها  وابســته   اصفهــان 
ــی  ــت مال ــل نداشــتن بضاع ــه دلی ــم و ب و خصوصــی داری
ــازمان ها  ــر س ــاری دیگ ــد ی ــم، نیازمن ــادی ک ــوان اقتص و ت

هســتیم.
ــار  ــون نفــری اســتان و آم ــه جمعیــت 5 میلی ــا توجــه ب  ب
روبه افزایــش معلــوالن و نیــاز مالــی اســتان در بخش هــای 
مختلــف و کم بــودن اعتبــارت دولتــی تخصیــص داده شــده 
بــه ایــن ســازمان و بــا توجــه بــه تعــداد معلــوالن و نیازهــای 
 آنــان، درخواســت یــاری از ســازمان ها، انجمن هــای خیریــه 
ــت  ــش کیفی ــرای افزای ــان ب ــتان اصفه ــر اس ــردم خّی  و م

و بهتر شدن ارائه خدمات به معلوالن استان داریم.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی مطرح کرد:

هر شهروند ، یک کار خیر

ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده ول نماین
اینکــه برخــورد جــدی بــا قانون شــکنان، مرّوجــان گنــاه در جامعــه 
ــوران  ــرای مأم ــه ب ــه جاری ــدر صدق ــواد مخ ــدگان م و توزیع کنن
جامعــه  در  حریم شــکنان  اســت، گفــت:  انتظامــی  نیــروی 

ــد.  ــی کنن ــاس ناامن ــد احس ــالمی بای اس
ــدار  ــام در دی ــی نکون حجت االســالم محمدعل
بــا فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان، تقــرب 
بــه خــدای متعــال و انجــام واجبــات و تــرک 
محرمــات الهی را از نیازهای اساســی و کلیدی 
 مســئوالن بــرای انجــام درســت مســئولیت ها 
و وظایــف دانســت و تصریــح کــرد: از نیــروی 
نظم بخشــی ســنگین  بــار   انتظامــی کــه 

و ایجــاد ســالمت در جامعــه را بــر عهــده دارد، 
بــه مراتــب انتظــار بیشــتری می رود کــه تقرب 

 بــه خــدای متعــال و پیونــد عمیق تــری بــا او و ارزش های اســالمی 
و دینــی داشــته باشــد تــا بتوانــد در انجــام ایــن وظایــف ســنگین 

موفــق و ســربلند باشــد.
ــه  ــالمت در جامع ــت و س ــاد امنی ــهرکرد ایج ــه ش ــام جمع   ام

را از وظایــف مهــم نیــروی انتظامــی خوانــد و تأکیــد کــرد: 
نیــروی انتظامــی در ابعــاد مختلــف امنیــت، اعــم از امنیــت 
مراکــز  و  مرزهــا  شــهرها،  امنیــت  جــاده ای،  رفت وآمــد  در 
ــد  ــد بکوش ــد و بای ــع باش ــدی قان ــچ ح ــه هی ــد ب ــف نبای مختل
ــه  ــد ک ــاد کن ــن را ایج ــالم و ام ــی س ــا فضای ــام عرصه ه در تم
 انجــام ایــن مهــم نیــز بــا یــاری خــدا

ــادی  ــول اعتق ــه اص ــدی ب ــداری و پایبن  دین
و اسالمی ممکن است. 

ــع  ــه موق ــدارا و نرمــش ب ــه داد: م وی ادام
ــه  ــا را ب ــت، دل ه ــاد امنی ــگام در ایج و بهن
یکدیگــر جــذب خواهــد کــرد و صالبــت 
و اقتــدار بــه موقــع نیــز فضــای رعــب 
بــرای کســانی  را  ناامنــی  و  وحشــت  و 
بی قانونــی  و  فســاد  ایجــاد  قصــد  کــه 
ــام  ــد آورد. ام ــود خواه ــه وج ــد ب ــه دارن ــی را در جامع و بی نظم
ــاره  ــاب اش ــاف و حج ــه عف ــه هفت ــن ب ــهرکرد همچنی ــه ش جمع
کــرد و گفــت: یکــی از وظایــف ســنگین نیــروی انتظامــی، مســئله 

ــت. ــه اس ــی جامع ــت عموم ــت عف ــظ و رعای حف

نماینده ولی  فقیه در چهارمحال و بختیاری:
حریم شکنان در جامعه اسالمی باید احساس ناامنی کنند

پتروشــیمی  مجتمــع  راه انــدازی  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
اســت  انجــام  حــال  در  جدیــت  بــا  اســتان کرمــان  در   نیــز 
ــرای  ــز تحــول بزرگــی ب ــه نی ــه زودی در بحــث تأمیــن مــواد اولی و ب

ــع اســتان تحقــق خواهــد یافــت. صنای
ــان و   »علیرضــا رزم حســینی« در نشســت ســرمایه گذاران، کارآفرین

فعــاالن اقتصــادی عالقه منــد به ســرمایه گذاری 
ــا  در اســتان های منتخــب اقتصــاد مقاومتــی ب
وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان 
بــا بیــش از 183 هــزار کیلومتــر مربع وســعت و 
بــا دربرگرفتــن 11.5 درصــد از مســاحت کشــور، 
ــه شــمار مــی رود،  ــران ب ــن اســتان ای پهناورتری
صنعتــی،  بالقــوه  توانمندی هــای  افــزود: 
معدنــی، کشــاورزی، گردشــگری و زیرســاختی 
در اســتان کرمــان بســتری مناســب بــرای 

ــت.  ــرده اس ــم ک ــدار فراه ــعه پای ــرمایه گذاری و توس س
ــودن بیــش از 21  ــا دارا ب ــان ب ــه اســتان کرم ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
 درصــد از باغ هــای کشــور بــا دارا بــودن محصوالتــی همچــون خرمــا

پســته، مرکبــات، گــردو، محصــوالت گلخانــه ای، گل و گیــاه رتبه هــای 

اول تــا چهــارم تولیــد ایــن اقــالم را بــه خــود اختصــاص داده اســت 
ــل  ــول قاب ــوع محص ــش از 138 ن ــتان بی ــن اس ــد: در ای ــادآور ش ی
کشــت اســت کــه در حــال حاضــر بیــش از 6 میلیــون تــن محصــول 

ــزارع اســتان برداشــت می شــود.  از م
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بهشــت 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه ب ــت ک ــی اس ــادن لقب مع
اســتان در  خاطرنشــان کــرد:   بخشــیده اند، 
۴2 نــوع مــاده معدنــی شناســایی شــده کــه در 
ــتان  ــادن اس ــی مع ــره قطع ــر ذخی ــال حاض ح
ــن  ــارد ت ــم میلی ــت ده ــار و هش ــش از چه بی

اســت. 
ــه  ــا توج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
ســال های  طــی  زیرســاخت ها  بهبــود  بــه 
اخیــر بســتر مناســبی بــرای راه انــدازی صنایــع 
تبدیلــی در اســتان فراهــم شــده اســت، گفــت: فعالیــت شــرکت های 
ــودرو  ــودرو و مدیران خ ــور، راین خ ــون کرمان موت ــازی همچ خودروس
ــی  ــای اصل ــی از قطب ه ــه یک ــان ب ــتان کرم ــا اس ــده ت ــب ش موج

ــود. ــل ش ــی تبدی ــت خودروی صنع

معضلی به نام سد معبر 

  رفاه و منزلت اجتماعی شهروندان 
در پیاده روها به بی راهه رفته است

ــای  ــوای پیادره روه ــا حــال و ه ــن روزه   ای
کیمیای وطن

 زهرا نصیری
ــهر  ــت. ش ــوش نیس ــدان خ ــان چن اصفه
ــای  ــه از نهاده ــت ک ــه رو اس ــی روب ــاری مزمن ــا بیم ــان ب اصفه
ــکان  ــبه و مال ــهروندان، کس ــا ش ــه ت ــی گرفت ــی و دولت خصوص
بــرای خــود حقــی از رفــاه شــهروندی قایلنــد و بــدون توجــه بــه 
حــق و حقــوق دیگــران بــا پایمــال کــردن آن بــرای دیگــر 
همــه  روزهــا  ایــن  کرده انــد.  ایجــاد  دردســر  شــهروندان 
کــه  هســتند  روبــه رو  شــهری  معضــالت  بــا  شــهروندان 
بزرگ تریــن آن، مســئله ای بــه نــام ســد معبــر اســت؛ ســالمندی 
ــان  ــد از می ــد بای ــور کن ــی عب ــا ایمن ــاده رو ب ــد از پی ــه بخواه ک
صدهــا موتــور و ماشــین و بســاط هایی کــه از مغازه هــای 
ــد  ــده شــده اســت، راه خــود را بیاب ــاده رو چی ــف درون پی  مختل
ــرش  ــی س ــان بالی ــن می ــه در ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب و بعی
نیایــد. یــا کودکــی کــه بــا تعطیلــی مدرســه می خواهــد از فضــای 
پیــاده رو بــه راحتــی اســتفاده کنــد، بــا پیاده روهــای مسدودشــده 
مواجــه می شــود و بایــد بــا تــرس و لــرز از مســیری هــر چنــد 
کوتــاه از مدرســه بــه خانــه برســد. بگذریــم از حــال و روز 
ــد از  ــود بای ــه خ ــاج روزان ــن مایحت ــرای تأمی ــه ب ــی ک خانم های
فضــای پیــاده رو اســتفاده کننــد و بــه دلیــل ســدهایی کــه در راه 
عبــور و مرورشــان چیــده شــده اســت، نمی تواننــد و شــهروندانی 
کــه هــر روز بــه دلیــل ایــن شــرایط کالفــه می شــوند و گاه بایــد 
ــی  ــادی را ط ــی مســافت زی ــدی جزئ ــی و خری ــرای جابه جای ب
چــون  برونــد؛  خیابــان  طــرف  آن  بــه  بتواننــد  تــا  کننــد 

موتورسیکلت، خودرو و کسبه، پیاده رو را اشغال کرده اند.
 نمونــه ایــن فضاهــای نازیبــای شــهری کــه حــق شــهروندی در 
ــا  ــود. پیاده روه ــتر می ش ــه روز بیش ــود، روزب ــت نمی ش آن رعای
کــه دیرزمانــی اســت مکانــی بــوده بــرای عبــور و مــرور راحــت 
عابــران و در سراســر دنیــا بــرای ایــن حــق ارزش زیــادی قائــل 
هســتند، امــروزه آرامــش را از شــهروندان ســلب کرده انــد؛ عــالوه 
بــر مــردم کــه بخــش عمــده ای از ایــن فضــا را بــه هــر دلیلــی 
اشــغال می کننــد، در ایــن میــان میله  هــای آهنــی وســط 
پیاده روهــا هــم آشــکارا حــق عابــران را پایمــال می کننــد. 
حتــی آدمــی عــادی هــم نمی توانــد بــه راحتــی از ایــن میله هــا 
بگــذرد  چــه برســد بــه اینکــه خانمــی بخواهــد بــا کالســکه نــوزاد 
ــا ویلچــراز  ــاز و معلولــی بخواهــد ب ــا جانب ــد ی ــور کن از آن هــا عب
ایــن پیــادراه بگــذرد. بــا همــه ایــن تفاصیــل از مســئوالن انتظــار 
مــی رود کــه دربــاره ایــن معضــل اجتماعــی تدبیــری بیندیشــند؛ 
چــرا کــه زیبنــده شــهری ماننــد اصفهــان نیســت کــه بی قانونــی 
و از بیــن بــردن عدالــت اجتماعــی بــه گونــه ای در آن بــاب شــود 
ــرام گذاشــته  ــی آن احت ــک از حریم هــای قانون ــچ ی ــه هی ــه ب ک
ــاده ۹6  ــره 6 م ــاده 55 و تبص ــد 2 م ــره 1 بن ــر تبص ــود. براب نش
ــرای کســب  ــر عمومــی ب ــون شــهرداری ها ، اســتفاده از معاب قان

ممنــوع اســت.

اخبار کوتاه

برگزاری همایش عفاف و حجاب 
در سالن آمفی تئاتر شهرداری 

فوالدشهر
ــط عمومــی شــهرداری فوالدشــهر  ــزارش رواب ــه گ  ب
ــه  ــاب ب ــاف و حج ــاه روز عف ــا 21 تیرم ــان ب همزم
همــت شــهرداری و همــکاری شــرکت میثــاق 
ــا  ــاف و حجــاب ب ــش عف ــوان فوالدشــهر  همای بان
ــوان فوالدشــهر و کارشناســان  حضــور جمعــی از بان
ــزار  ــهرداری برگ ــر ش ــالن آمفی تئات ــه در س مربوط

شــد. 
در ادامــه ایــن همایــش دکتر اســالمی پور از اســاتید 
 حــوزه و دانشــگاه دربــاره اهمیــت حجــاب مطالبــی 
ــرد  ــه ک ــرای حاضــران ارائ ــه صــورت مبســوط ب را ب
. وی در ایــن رابطــه بــا برشــمردن ویژگی هــای 
ــی زن  ــت و پاکدامن ــت: عف ــاب گف ــاف و حج عف
ــواده و  ــوام خان ــث دوام و ق ــاب باع ــظ حج و حف
ــه  ــان مــا ب ــه آرامــش اســت و مادامــی کــه زن مای
ایــن مهــم توجــه و نظــر داشــته باشــند بســیاری از 
آســیب ها و گزندهــا مجــال بــروز و ظهــور نخواهنــد 

یافــت.

مسئول حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی کاشان:

برگزاری رایگان دوره های آموزش 
صنایع دستی در 9 رشته

ــتی  ــع دس ــوزه صنای ــئول  ح   مس
 کاشان

آمنه تسلیمی
و هنرهــای ســنتی اداره میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
کاشــان از برگــزاری رایــگان دوره هــای آمــوزش 
ــه  ــدان ب ــرای عالقه من ــع دســتی در ۹رشــته ب صنای
فراگیــری هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی خبــر 
داد. محمــد بینــوا بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: ايــن 
ــزار  ــی برگ ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم ــا ب دوره ه
می شــود کــه عالقه منــدان می تواننــد تــا تاریــخ 
ــگاه  ــه پای ــه ب ــا مراجع ــاری ب ــال ج ــاه س 30 تیرم

اینترنتی www.kashancht.ir  ثبت نام کنند. 
آموزشــی  دوره هــای  ایــن  در  افــزود:  بینــوا 
گیوه بافــی  زیلوبافــی،  گلیم بافــی،  رشــته های 
ــب ــنتی، تذهی ــای س ــنتی، رودوزی ه ــاجی س  نس

داده  آمــوزش  ســفال  و  چــرم دوزی  مینیاتــور، 
. د می شــو

ــه  ــدان ب ــئول عالقه من ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
دســتی صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای   فراگیــری 

ــا  ــور ی ــای آموزشــی مذک ــام در دوره ه ــت ثبت ن جه
کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره 

تلفن هــای 55230162 تمــاس حاصــل کننــد.

اخبار کوتاه

آگهی تجدید حدود اختصاصی 
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالک شماره 1۹/880 واقع در کلیشاد بخش 
۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به موجب رای شماره 8000287-13۹5/1/21 در 
اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمود سعیدی کلیشادی فرزند 
امیرقلی 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 ۹5/5/18 ساعت ۹ 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.
تاریخ انتشار: 13۹5/۴/23

مجتبی شادمان
معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی تجدید حدود اختصاصی 
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 1۹/881 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حبیب جعفری فرزند علی 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 شنبه مورخ ۹5/5/16 ساعت 
۹ 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.

تاریخ انتشار: 13۹5/۴/23
مجتبی شادمان

معاون واحد ثبتی فالورجان
آگهی تجدید حدود اختصاصی 

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 53/678 واقع در یزدآباد بخش 
۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حمزه علی نجفی فرزند عیدی 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 شنبه مورخ 
۹5/5/16 ساعت ۹ 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.
تاریخ انتشار: 13۹5/۴/23

اکبر پور مقدم
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تجدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 558۹/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسینعلی مالکی و عباسعلی مالکی و حسنعلی مالکی فرزندان 
محمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور مالک تحدید حدود به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ ۹5/5/1۹ ساعت ۹ 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 و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی 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 دادخوست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 13۹5/۴/23

حسین هادی زاده     رئیس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان       11626/ م الف
ابالغ رای ماده 169 آئین نامه اجرا    

ابالغیه:  آگهی  شماره    ۹10000۴ پرونده:  بایگانی  شماره    ۹100۴0021280000۴/1 پرونده:  شماره 
13۹503802128000003  تاریخ صدور: 13۹5/۴/12

بدینوسیله به آقای محمد زهری فرزند محمدرضا بدهکار پرونده اجرائی کالسه ۹10000۴ به آدرس 
گلپایگان خیابان شهید عابدی خیابان امام حسن مجتبی 12 متری فجر کوچه 6 ساختمان 

چهارم طبقه دوم اعالم می گردد همانطور که اطالع دارید پرونده اجرایی شما مورد رسیدگی قرار 
گرفته و منجر به صدور رای ماده 16۹ آئین نامه اجرایی گردید که شرح رای صادره بدین شرح 
به شما ابالغ می گردد: طبق گزارش مسئول واحد اجرا به شماره وارده 13۹30۴۹02128000252 
مورخ ۹3/۹/1 مربوط به کالسه پرونده مذکور با موضوع صدور اجرائیه توسط بانک پاسارگاد علیه 
محمد زهری حاکی از آن است که در سند تنظیمی آدرس بدهکار بشرح فوق تعیین گردیده ولی 
در زمان ابالغ اجرائیه و نظریه کارشناس اداره پست شهرستان اعالم نموده که نامبرده در آدرس 
اعالمی شناسایی نشده فلذا ابالغ میسر نشده در این اثناء بانک بستانکار طی نامه ای اعالم می 
نماید که بدهکار در زندان اوین می باشد و سپس طی نامه دیگر به استناد وکالتنامه تنظیمی به 
شماره 31۹7۹ـ  88/11/5 دفترخانه اسناد رسمی رود هن تقاضا می نماید که چون آقای غالمرضا 
نادری وکیل بدهکار می باشد اوراق اجرا به وی ابالغ گردد. واحد اجرا به استناد درخواست بانک 
نسبت به ابالغ اوراق به آقای غالمرضا نادری اقدام می نماید پس از آن بدهکار طی نامه وارده به 
شماره 13۹3050021280000۹0 مورخ ۹3/7/6 اعالم می دارد که اختیارات وکیل شامل امور اجرا 
نبوده و با عنایت به اینکه واحد اجرا آگاه به محبوس بودن اینجانب بوده نسبت به ابالغ به فردی 
که در پرونده سمتی نداشته معترض شده و تقاضای تجدید امر کارشناسی را نموده است و نیز 
اعالم نموده که علیه وکیل در مرجع قضایی با عنوان خیانت در امانت طرح دعوی نموده که منجر 
به صدور رای به شماره ۹20۴۹۴ ـ ۹2/6/3 به نفع وی گردیده و در نهایت با عنایت به گزارش 
صدرالذکر اجرا و مفاد نامه اعتراضی بدهکار به استناد ماده 16 و 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مصوب 87/6/11 که اعالم نموده که ابالغیه ها و اخطاریه ها به محلی که در سند قید شده 
ابالغ می گردد و چنانچه محل شناخته نشود ابالغ بایستی بوسیله آگهی در روزنامه صورت گیرد 
اعتراض بدهکار را وارد دانسته و رای به تجدید آگهی مزایده صادر می گردد این رای به استناد ماده 
16۹ آئین نامه اجرا ظرف ده روز از تاریخ ابالغ که همان زمان انتشار آگهی می باشد قابل شکایت 
بوده تا برابر بند 8 ماده 125 اصالحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گلپایگان ـ مهدی صادقی وصفی   10۹23/ م الف
مفاد آراء

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

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

نمایند.
ردیف 1ـ برابر رای شماره 13۹560302023000305 مورخ ۹5/3/31 ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( به شماره شناسه ملی 1۴003127610 بر ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی به مساحت 337/02 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1868 الی 1876 اصلی واقع 

در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۴/23    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/5/6

امیرحسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان    10728/ م الف
مفاد آرء 

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

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

نمایند.
ردیف 1ـ برابر رای شماره 13۹56030202300030۹ مورخ ۹5/3/31 خانم اکرم امامیان آباده به 
شماره شناسنامه ۴83 کد ملی 128657۴37۴ صادره از اصفهان فرزند غالمحسین بر ششدانگ 

یکباب ساختمان به  مساحت 25۹/15 مترمربع مفروزی از پالک شماره 2۹۴6  اصلی واقع در 
بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۴/23    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/5/6
امیرحسین صفائی   رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان    10733/ م الف

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

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

نمایند.
ردیف 1ـ برابر رای شماره 13۹560302023000310 مورخ ۹5/3/31 آقای منصور بیننده دهاقانی 
به شماره شناسنامه 228 کد ملی 512۹60372۹ صادره از شهرضا فرزند رمضانعلی بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به  مساحت 56/80 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1۴16  اصلی واقع در 

بخش  3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۴/23    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/5/6

امیرحسین صفائی   رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان    10762/ م الف
آگهی ابالغ

آگهی ابالغ شکایت حامد صبور فرزند غالمرضا با وکالت مرتضی استکی علیه پژمان ضیایی فیلی 
فرزند سعید و سیامک  اقبال زاده فرزند علی اتهام اعمال نفوذ بر خالف حق نزد مقامات دولتی 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه ... تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی در 
امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 

پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
دفتر شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان    ۹۴10/ م الف

مفقودی
مفقودی سند کمپانی و برگ سبز و کارت ماشین

سند کمپانی و برگ سبز و کارت ماشین پژو tu3 206 هاچ بک ـ سواری به رنگ خاکستری 
ـ متالیک و شماره پالک ۴3   557 س 3۴   نام مالک: محمد اکبرزاده    شماره شاسی: 
اعتبار ساقط  از درجه  و  موتور: 1۴1۹0027۹۹۴  مفقود  NAAPO3ED2BJ5226۴7   شماره 

است.
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای امیر ارجمندی فر دارای شناسنامه شماره 1520 به شرح دادخواست به کالسه 3/۴12/۹5 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
عموعباسی به شناسنامه 257 در تاریخ ۹2/3/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1ـ امیرارجمندی فر فرزند حسین به ش ش 1520 فرزند 
متوفی 2ـ منصور عموعباسی فرزند حسین به ش ش 2۴۹۹ فرزند متوفی وراث قانونی مشارالیه 

می باشند و ال غیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم می دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه آران و بیدگل عباسی دهقانی     5/22/۹5/217/ م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابوالفضل غفوری دارای شناسنامه شماره 512 به شرح دادخواست به کالسه 65/۹5 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی غفوری به 
شناسنامه 51 در تاریخ 1386 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1ـ مهدی به ش ش 2815 2ـ حسن به ش ش ۴۴  3ـ علی اکبر به ش ش 
310۴  ۴ـ روح ا... به ش ش 3105  5 ـ محمد جواد به ش ش ۴۹   6 ـ ابوالفضل به ش ش 
512  پسران ذکور همگی غفوری 7ـ رقیه به ش ش 2633  8ـ زهرا به ش ش 32۴  ۹ـ فاطمه 
به ش ش 12501۹0320  دختران متوفی همگی غفوری و 10ـ خانم محبت غفوری فرزند علی 

به ش ش 2 همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی یک ماه ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم می دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ششم دادگاه آران و بیدگل     5/22/۹5/218/ م الف

ابالغ رای
به تاریخ ۹5/۴/3 در وقت فوق العاده شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه 221/۹۴ تحت نظر است. با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می شود.
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای حمیدرضا صیادی آرانی  فرزند ذبیح اله به طرفیت 
آقای پرویز لنگی محمود آبادی  فرزند بابا به خواسته مطالبه ی بخشی از وجه یک فقره چک 
با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ پنجاه میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان 
پرداخت، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق 
تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل 
استصحاب ) در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه و اقامه و 
یا تحصیل نشده است. بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 1۹8 ، 502،  
51۹، 522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 310 ، 311 ، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته 
و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل  امیرحسین رزاقی   13/2/۹5/216/ م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم اکرم نادری دارای شناسنامه شماره 21۹ به شرح دادخواست به کالسه 173/۹5 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم نادری 
به شناسنامه 6 در تاریخ ۹1/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1ـ علی نادری به ش ش 7 ت ت 1350 فرزند پسر 2ـ خسرو نادری به 
ش ش 18 ت ت 1352 فرزند پسر 3ـ حسن نادری به ش ش 271 ت ت 1356 فرزند پسر ۴ 
ـ حسین نادری به ش ش 15 ت ت 1362 فرزند پسر  5 ـ اشرف نادری به ش ش 218 ت ت 
13۴7 فرزند دختر  6 ـ اکرم نادری به ش ش 21۹ ت ت 13۴8 فرزند دختر  7 ـ مریم نادری 
به ش ش 1۴ ت ت 1360 فرزند دختر  8ـ  اعظم نادری به ش ش 25 ت ت 1363 فرزند دختر  

۹ ـ سکینه احمدی به ش ش 1 ت ت 1326 به عنوان همسر .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی یک ماه ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم می دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف بخش کرون  ـ رضا کاظمی     101/ م الف
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

شعبه اول حقوقی حبسی شورای حل اختالف تیران
اختالف  و حبسی شورای حل  اول حقوقی  پرونده کالسه ۹5/13۹ ش ح شعبه  در خصوص 
تیران خواهان علیرضا کیانی هرچگانی فرزند قاسم به طرفیت خانم سهیال دادخواه تهرانی فرزند 
انضمام کلیه خسارات دادرسی  به  به مبلغ 50/000/000 ریال  ابراهیم دادخواستی مبنی مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی دیگر، با توجه به اینکه آدرس 
خوانده را مجهول المکان اعالم نموده لذا بنا به دستور دادگاه )شعبه اول حقوقی حبسی شورای 
حل اختالف( و تقاضای خواهان و حسب ماده 73 ق . آ . د . م به خوانده ابالغ می گردد. در 
تاریخ ۹5/5/13 ساعت ۴/5 عصر در شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران واقع در جنب 
دادگستری تیران حاضر گردید. مشارالیه می تواند قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به شورا مراجعه نماید. در غیر این صورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول حقوقی و حبسی شورای حل اختالف تیران   102/ م الف

حتما بخوانید!
هر اصفهانی، یک کار خیر

چهارشنبه 23 تیرماه 1395
ـــمـــاره 200 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

استاندار کرمان عنوان کرد:
راه اندازی مجتمع پتروشیمی کرمان با جدیت در حال انجام است
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حتما بخوانید!
قانون ممنوعیت پخش تیزر از ...

 داوطلبــان ورود بــه دانشــگاه برخــاف 
سرویس فرهنگی

دامون رشیدزاده  
گذشــته خیلــی راحت تــر وارد دانشــگاه 
می شــوند و حتــی می تــوان گفــت عمــا کنکــور دانشــگاه آزاد 
در حــال برداشــته شــدن و در دانشــگاه سراســری نیــز، رقابــت 
بــه شــکل محسوســی در حــال کم رنــگ شــدن اســت. 
ــور سراســری  ــی کنک ــه در حال ــن هفت ــه ای پنجشــنبه و جمع
برگــزار می شــود کــه بررســی ها نشــان می دهــد تعــداد 
شــرکت کنندگان در مقایســه بــا ســال 89 بــا کاهــش 40 
درصــدی مواجــه شــده اســت. آمــار شــرکت کنندگان در کنکــور 
در ســال 9۵ نســبت بــه آمــار داوطلبــان ســال 94 تعــداد ۱۷ 
هــزار و 9۶۱ نفــر، نســبت بــه ســال 9۳ تعــداد ۱۷۱ هــزار و ۲۷۲ 
ــر  ــزار و ۵۲۱ نف ــداد ۲۲۳ ه ــال 9۲ تع ــه س ــبت ب ــر، نس نف
نفــر  ۲۲4 و  هــزار   ۲0۶ تعــداد   9۱ ســال  بــه   نســبت 

نســبت بــه ســال 90 تعــداد ۲۷۲ هــزار و 9۳0 نفــر و نســبت بــه 
سال 89 تعداد 4۲۶ هزار و ۷۲۳ نفر کمتر شده است.

  حذف کنکور
ــی  ــد هزارتای ــا ص ــه تقریب ــاله بافاصل ــان هرس ــداد داوطلب تع
ــا  ــت ت ــته  اس ــش داش ــود کاه ــل از خ ــال قب ــه س ــبت ب نس
اینکــه در ســال 94 رکــورد جدیــدی زده  شــد و رقــم داوطلبــان 
ــه 880 هــزار و  کنکــور سراســری شــش  رقمــی می شــود و ب
۷۵۶ نفــر می رســد. ایــن اتفــاق ، موجــب حــذف نامحســوس 

ــود. ــری می ش ــور سراس کنک
 در دولت هــای نهــم و دهــم خبــر از حــذف کنکــور بــود؛ 
بــه  طوری کــه بــر اســاس قانــون حــذف کنکــور کــه در 
ــا  ــا ســال 90 مطلق ــود کنکــور ت ــرار ب ســال 8۶ اعــام شــد، ق

ــون  ــامی قان ــورای اس ــس ش ــال 9۲ مجل ــود. س ــذف ش ح
را اصــاح و چنــد تکلیــف بــر عهــده ســازمان ســنجش 
نیــز  آن  پــس  از  شــد.  گذاشــته  آموزش وپــرورش  و 
شــورای ســنجش و پذیــرش تشــکیل شــد کــه تأثیــر 
مصــوب کــرد. را  تحصیلــی  ســوابق  قطعــی  درصــد   ۲۵ 
 علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس ابتــدای مجلس نهــم درباره 
برگــزاری کنکــور سراســری گفتــه بــود کــه بایــد کنکــور حــذف 
شــود: »حــذف کنکــور، عاملی بــرای بهبــود طــرح مدرک گرایی 

ــرفته  ــورهای پیش ــی از کش ــل خیل ــر مث ــت. اگ ــور اس در کش
 کنکــور از آمــوزش عالــی حــذف شــود، کســانی وارد دانشــگاه 
خواهنــد شــد کــه عاقــه بــه تحصیــل دارنــد و صرفــا بــه دلیــل 
ــد.«  ــه دانشــگاه نمی رون ــوان ب ــن عن دریافــت مــدرک و گرفت
ــد  امــا تاش هــای برخــی نماینــدگان مجلــس بی نتیجــه مان

و کنکــور هیچ وقــت حــذف نشــد. 
بــه  مــرور زمــان آنچــه نمــود پیــدا کــرد، حــذف نامحســوس 
بــود؛  سراســری  کنکــور  داوطلبــان  میــان  در   کنکــور 

ــان  ــا کاهــش تعــدادی از داوطلب ــه  طــوری  کــه هــر ســال ب ب
ــع ــدون وض ــور ب ــذف کنک ــدف ح ــا ه ــری، گوی ــور سراس  کنک

 هیچ قانونی خود به  خود محقق می شود.
  ورود آسان

در اواخــر دهــه ۷0 و اوایــل دهــه 80، کشــور بــا رقمــی معــادل 
دانشــگاه ها  بــه  ورود  داوطلــب  هــزار   800 و  یک میلیــون 
ــی جــذب  ــط توانای ــود و از آن طــرف دانشــگاه ها فق مواجــه ب
۲0 درصــد داوطلبــان را داشــتند. همیــن مســئله باعــث ایجــاد 
 صف هــای چندیــن ســاله بــرای ورود بــه دانشــگاه شــد 
ــریف ــران، ش ــد ته ــی، مانن ــگاه های دولت ــل در دانش  و تحصی

امیرکبیــر، شــهید بهشــتی و... رؤیایــی بــرای داوطلبــان بــود؛ 
امــا حــاال دهــه هفتادی هــا در کشــور بــه  واســطه تعــداد زیــاد 
افزایــش ظرفیــت  و  دانشــگاه ها  در  صندلی هــای خالــی 
دانشــگاه های مــادر و معتبــر کشــور، دســت بازتــری نســبت 
 بــه دهــه شــصتی ها بــرای ورود بــه دانشــگاه ها دارنــد.
نیســت. عواقــب  بــی  هــم  آســان چنــدان  ورود  ایــن    

 صــف طوالنــی مــدرک داران بیــکار و البتــه بی تخصــص 
بغرنجــی وضعیــت  در  ایــران  اقتصــاد  شــده   باعــث 

 قــرار بگیــرد. شــاید این گونــه نشــان داده شــود کــه بیــکاری 
مشــکل اصلــی کشــور اســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 
دردی  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  بی تخصصــی  کــه 
ــه  ــری ب ــر فک ــدارد و اگ ــکاری ن ــم از بی ــزی ک ــه چی اســت ک
ــرری  ــش ض ــه و بادان ــراد نخب ــدان اف ــود، فق ــال آن نش  ح
متوجــه کشــور خواهــد کــرد کــه بیــکاری در مقابــل آن اصــا 

ــد. ــد آم ــاب نخواه به حس

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

کنکور، مجلس نخبه کشی

ــزر  ــت پخــش تی ــون ممنوعی ــه قان ــان اینک ــا بی ــگ ب ــر فرهن وزی
فیلم هــای ســینمایی حتمــا بایــد اصــاح شــود، گفــت: می تــوان 
از ماهــواره بــرای تبلیــغ کاالی فرهنگــی بهــره بــرد؛ امــا این مســئله 
در شــرایطی تحقــق پیــدا می کنــد کــه اســتفاده از ماهــواره از نظــر 
ــاده  ــه اصــاح م ــا اشــاره ب ــی ب ــی جنت ــی مجــاز شــود. عل قانون

ــط  ــی توس ــن عموم ــه اداره اماک ۲0 آیین نام
دولــت یازدهــم گفــت: آخریــن تغییــرات 
ــای  ــر برنامه ه ــن ب ــارت اداره اماک ــون نظ قان
ــه  ــه ســال ۱۳۶۳ اســت ک ــق ب ــری، متعل هن
ــر اســاس آن، شــهربانی کل کشــور موظــف  ب
رســتوران ها  هتل هــا،  وضعیــت  بــر  بــود 
کنســرت های  ســینماها،  قهوه خانه هــا، 
موســیقی و نحــوه برگــزاری مجالــس شــبانه 
از جملــه تئاترهــا نظــارت داشــته باشــد و 

برگزارکننــدگان ایــن مراســم بایــد از اداره اماکــن جهــت برگــزاری 
هــر نــوع مراســمی مجــوز دریافــت می کردنــد؛ امــا به تازگــی ایــن 
ــای  ــرای اجراه ــوز ب ــدور مج ــق آن، ص ــده و طب ــون اصاح ش قان
صحنــه ای، تئاتــر، موســیقی و نمایش هــای دیگــر فقــط بــر عهــده 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت و نیــروی انتظامــی فقــط 
می توانــد در مســائل ترافیکــی و انتظامــی اظهارنظــر کنــد و دیگــر 

ــدارد.  ــا و ... را ن ــرت ها، نمایش ه ــو کنس ــه لغ ــازه ورود ب اج
جنتــی ادامــه داد: صحبت هایــی بــا رییــس ســازمان صداوســیما 
مبنــی بــر ایجــاد فضــای تبلیــغ بــرای تمامــی فیلم هــای 
وزارت  ســوی  از  مجــوزدار  ســینمایی 
ــت.  ــده اس ــامی ش ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــی  ــران رســانه مل ــر مدی ــی اگ ــع حت در واق
پســندیده  بیشــتر  را  فیلم هــا  از  بعضــی 
تبلیــغ بیشترشــان هســتند،  و خواهــان 
معقــول  تبلیغاتــی  کــف  یــک   بایــد 
فیلم هــا  دیگــر  بــرای  هــم  تأثیرگــذار  و 
 در نظــر بگیرنــد. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــوان  ــئله، می ت ــن مس ــق ای ــورت تحق در ص
شــبکه های  در  فیلم هــا  تبلیغاتــی  تیزرهــای  پخــش  بــا 
ماهــواره ای مخالفــت کــرد؛ امــا اگــر در داخــل، چنیــن محدودیــت 
ویرانگــری وجــود داشــته باشــد، فیلمســازها بــه طــور طبیعــی بــه 

ــنا ــد. ایس ــدا می کنن ــش پی ــواره گرای ــمت ماه س

وزیر فرهنگ و ارشاد:
قانون ممنوعیت پخش تیزر از ماهواره باید اصالح شود

ــاع  ــار دف ــه آث ــن ب ــت در پرداخت ــد اس ــدی معتق ــر محم منوچه
مقــدس، بایــد عناصــر دراماتیــک و هنرمندانــه مــورد توجــه 
باشــد و مدیــران هنــری هــم بــه ســرداران و شــهدای جنــگ بــه 
ــینما،  ــده س ــن تهیه کنن ــد. ای ــگاه نکنن ــی ن ــری تبلیغ ــوان ام عن

 برهــه دفــاع مقــدس را یکــی از مقاطــع مهــم 
ــول  ــزود: در ط ــت و اف ــاز دانس و سرنوشت س
حتــی  و  جــوان  چهره هــای  جنــگ  ایــن 
غیرکاربلــد در امــور نظامــی و جنگــی وارد 
ــه دلیــل هــوش  عرصــه شــدند و توانســتند ب

عاقه منــدی و همچنیــن داشــتن آرمان هــای 
ــی  ــه ناش ــاد ک ــیار زی ــای بس ــد و انگیزه ه بلن
ــه  ــاد ب ــا اعتق ــود و ب ــای دینی شــان ب از باوره
ــت  ــطوره مقاوم ــه او را اس ــل)ره( ک ــام راح  ام
و زندگــی می دیدنــد، اتفاقــات مهمــی را رقــم 

بزننــد. او ادامــه داد: آنــان شــاهد بودنــد کــه امــام)ره( در زندگــی 
ــه اســت. ساده زیســتی ایشــان و عمــل  و عمــل، سرمشــقی نمون
ــام)ره(  ــخصیت ام ــود ش ــده ب ــث ش ــادی، باع ــای اعتق ــه باوره  ب
الگویــی تمام عیــار بــرای جوانانــی باشــد کــه پــا بــه عرصــه دفــاع 

ــان  ــد و جوان ــام ش ــزرگ انج ــا کاری ب ــتند. طبیعت ــدس گذاش مق
کشــور مــا توانســتند در مقابــل تقریبــا بیشــتر دنیــا کــه پشــت ســر 
ــدی  ــد و افتخــاری اب ــا شــجاعت ایســتادگی کنن ــد، ب صــدام بودن
بــرای ایــران بــه یــادگار بگذارنــد کــه در تاریــخ کشــور نمونــه اســت؛ 
ــاک  ــب از خ ــک وج ــه ی ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــا  ــتند و ب ــمن نگذاش ــت دش ــور را در دس کش
ســربلندی از جنگــی غیرعادالنــه و ظالمانــه که 
همــه نــوع ســاح کشــتار جمعــی و شــیمیایی 
در آن بــه کار گرفتــه شــده بــود، موفــق و 
ــای  ــده فیلم ه ــد. تهیه کنن ــرون آمدن ــروز بی پی
افــزود:  »مارمولــک«  و  مینــا«  »امــکان 
بنابرایــن رعایــت عناصــر دراماتیــک ســینمایی 
ــروز از  ــب ام ــه مخاط ــه ب ــو و توج ــک س از ی
ــمندانه  ــاب هوش ــی انتخ ــر، نوع ــوی دیگ  س
ــران فرهنگــی  ــد. طبیعــی اســت مدی ــه را طلــب می کن و هنرمندان
ــه شــهدا  ــوان یــک امــر تبلیغــی ب ــه عن ــه صرفــا ب هــم می بایــد ن
 و ســرداران جنــگ، نــگاه کننــد؛ بلکــه بــه عنصــر هنرمندانــه 

و تأثیرگذار این آثار هم توجه داشته باشند. ربیع

- محمدحســین لطیفــی، کارگــردان و نویســنده 
ــش  ــه نمای ــورای پروان ــدنش از ش ــدا ش ــاره ج درب
این گونــه گفــت: مــن از یــک ســال پیــش بــه 
دوســتان ارشــاد گفتــه بــودم کــه ترجیــح می دهــم 
روی کارهــای هنــری خــود متمرکــز شــوم و در ایــن 
شــورا نباشــم. کار در ایــن شــورا انــرژی زیــادی 
می گرفــت و مــن ترجیــح مــی دادم بــا تمرکــز 
بیشــتر در زمینــه کار هنــری خــود فعالیــت داشــته 

ــم. باش
- فرزنــد اصغــر بیچــاره از انتقــال پیکــر پــدرش بــه 

ایــران در ۵ مردادمــاه خبــر داد.
ــا  ــن روزه ــه ای ــی« ک ــم منطق ــم »تصمی - تله فیل
ســر  پشــت  را  خــود  تولیــد  مراحــل  آخریــن 
اخیــر  درگذشــته  روح ســربازان  بــه  می گــذارد، 

ارتــش تقدیــم شــد.
ــان  ــه ای در خیاب ــر »خان ــگ در نقــدی ب ــورا یان - دب
چهــل و یکــم«، آخریــن ســاخته حمیدرضــا قربانــی 
ــف  ــتاندارد توصی ــک درام اس ــر از ی ــر را فرات ــن اث ای

می کنــد.
ســاله   ۱00 امســال  دســامبر  داگاس  - کــرک 
ــینمایی  ــای س ــاال، چهره ه ــن ح ــود و از همی می ش
ــرای بزرگداشــت وی  ــه ای ب ــزاری برنام درصــدد برگ

ــتند. هس
ــای  ــش »قصه ه ــردان نمای ــرف، کارگ ــم معت - مری
مــن و تــو و شــاهنامه« بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
نمایــش از عروســک های بازیافتــی اســتفاده شــده 
ــه  ــاهنامه ب ــتان های ش ــرد: داس ــوان ک ــت، عن اس
زبــان فانتــزی بــرای کــودکان نشــان داده می شــود.

ــان  ــرادر« بی ــی »ب ــه تلویزیون ــده مجموع - تهیه کنن
کــرد کــه هــدف مــا از تولیــد ایــن مجموعــه، نشــان 
دادن کســب روزی حــال و حمایــت از تولیــدات 
ــه  ــود و اسپانســر از قســمت پنجــم اضاف ــی ب داخل

شــد.
- فیلم هــای عبــاس کیارســتمی بــا همــکاری خانــه 
ــر و  ــروه »هن ــینما و گ ــه س ــران، خان ــدان ای هنرمن
ــه  ــران ب ــدان ای ــه هنرمن ــه« در ســینماتک خان تجرب

ــد. ــش درمی آین نمای
شــرکت  مدیــر  گلپایگانــی،  علیرضــا   -
رویکــرد  از  انیمیشن ســازی »حرکــت کلیــدی«، 
مرکــز صبــا در همــکاری بــا شــرکت های خصوصــی 

انیمیشــن گلــه کــرد. ســاخت 
- خاویــر بــاردم، بازیگــر ســینمای اســپانیا در حــال 
ــش فرانکشــتاین اســت.  ــای نق ــرای ایف ــره ب مذاک
بازیگــر 4۷ ســاله اســپانیایی تأییــد کــرده عاقه منــد 
ــال  ــی یونیورس ــتاین کمپان ــروژه فرانکش ــت در پ اس
ــت او در  ــوم نیس ــا معل ــرود؛ ام ــن ب ــوی دوربی جل

ــوال؟ ــا هی ــد ی ــازی می کن ــر ب نقــش دکت

روز عفاف و حجاب در اصفهان
ــعارهایی  ــا ش ــی ب ــای گوناگون ــن: پاکارده ــای وط کیمی
ــع در دســت  ــاره حجــاب در گوشه گوشــه محــل تجم درب
ــه چشــم می خــورد؛ شــعارهایی  ــودکان و بزرگســاالن ب ک
همچــون »حجــاب زن، غیــرت همســر اوســت«، »حجاب 
»امنیــت  بی حیاســت«،  آن  منکــر  خداســت،  حکــم 
اخاقــی، دوام خانــواده«، »ســامت جامعــه حــق جوانــان 
ماســت«، »آب = مــرد؛ آتــش = زن«، »زن بــدون حجــاب 
ماننــد صندلــی بــدون پایــه اســت«... . همــه آمــده بودنــد 

تــا بگوینــد بــا بدحجابــی مخالفنــد. 
هفتــه عفــاف و حجــاب کــه از ۱9 تیرمــاه آغــاز شــده و تــا 
۲۵ تیرمــاه ادامــه دارد، امســال بــا راهپیمایــی و بــا شــعار 
»مــن خانــواده ام را دوســت دارم« در سراســر کشــور آغــاز 
شــد؛ راهپیمایــی ای کــه زمزمــه برگــزاری آن حــدود ۱0 – 
ــا پخــش یــک پوســتر ســاده در فضــای  ۱۵ روز پیــش ب
مجــازی آغــاز شــد. پوســتری کــه در آن »مــردم مؤمــن و 
ــن  ــدگان ای ــوان برگزارکنن ــه عن ــان« ب ــی شــهر اصفه انقاب
تجمــع گســترده معرفــی شــدند. راهپیمایــی روز عفــاف و 
ــی اصفهــان در  ــا حضــور گســترده مــردم انقاب حجــاب ب
ــی  ــان در اقدام ــردم اصفه ــد. م ــزار ش ــاه برگ روز ۲۱ تیرم
ــف  ــر مختل ــور مظاه ــر کش ــردم سراس ــا م ــگ ب هماهن
ــج  ــر تروی ــد و ب ــوم کردن ــی را محک ــی و بی حجاب بدحجاب

ــد. فرهنــگ عفــاف و حجــاب در جامعــه تأکیــد کردن

 آخرین رمان علی قنبری 
بررسی می شود

جلســه نقــد و بررســی رمــان »چســب و قیچــی در گزارش 
یــک ذهــن اجــاره ای« از ســوی مؤسســه فرهنگی هنــری 
بــا  نشســت  ایــن  می شــود.  برگــزار  مهــر  رویــش 
ــد  ــزار خواه ــان برگ ــنده رم ــری، نویس ــی قنب ــور عل حض
ــش و  ــه خوان ــور در جلس ــرای حض ــدان ب ــد. عاقه من ش
بررســی رمــان »چســب و قیچــی در گــزارش یــک ذهــن 
اجــاره ای« می تواننــد پنجشــنبه ۲4 تیرمــاه ســاعت ۱۶ بــه 
ــان  ــع در خیاب ــر واق ــش مه ــری روی مؤسســه فرهنگی هن
نظــر غربــی مراجعــه کننــد. رمــان »چســب و قیچــی در 
ــری  ــی قنب ــته عل ــاره ای« نوش ــن اج ــک ذه ــزارش ی گ
اســت و بــه عنــوان هفتمیــن کتــاب مجموعــه »ایســتگاه 
رمــا« توســط انتشــارات بوتیمــار منتشــر و راهــی بازار نشــر 

شــده اســت.

 کارگاه رمزگذاری در عکاسی خالق
 برگزار می شود

کارگاه رمزگــذاری در عکاســی خــاق در ایــده گالــری 
ــا همــکاری مرکــز خاقیــت  شــهر برگــزار خواهــد شــد. ب
ــکو ــی یونس ــه مل ــان و کمیت ــهرداری اصفه ــوآوری ش  و ن

کارگاه رمزگــذاری در عکاســی خــاق در ایــده گالــری شــهر 
برگــزار می شــود. مــدرس ایــن کارگاه کریــم منــزوی 

اســت. 

اخبار کوتاه 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

ملوک  خانم   ۱۳9۵/0۲/۲۷ مورخ   ۱۳94۶0۳0۲0۲۳000۱۶9 شماره  رای  برابر   -۱ ردیف 

بر  کریم   فرزند  اصفهان  از  صادره   ۱۲8۷۷۷۵۶08 کدملی   ۲۷4 شناسنامه  شماره  به  جنید 

 -۷۳۲۶ شماره  پاک  از  مفروزی  مترمربع   ۶۲/48 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 

گردیده محرز  اولیه  مشاعی  مالکیت  ازای  در  که  اصفهان  ثبت   ۲ بخش  در   واقع   اصلی 

است. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/۲۳ 

شماره : 8۲۱۷/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳94۶0۳0۲0۲۳000۱۶۷ مورخ ۱۳9۵/0۲/۲۷ خانم ملوک جنید به شماره 

شناسنامه ۲۷4 کدملی ۱۲8۷۷۷۵۶08 صادره از اصفهان فرزند کریم  بر ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت ۱۳/88 مترمربع مفروزی از پاک شماره ۱ فرعی از ۷۳۲۶ اصلی واقع در  بخش ۲ ثبت 

اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/۲۳ 

شماره : 8۲۱۶/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 

به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  اماک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا   . است  گردیده  محرز  متقاضیان 

نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطاع  منظور 

آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور 

رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  محل  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به 

تقدیم قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   ، 

 نمایند.

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳9۵۶0۳0۲0۲۳000۳0۶ مورخ ۱۳9۵/0۳/۳۱ خانم اکرم دادنجانی دهاقانی 

به شماره شناسنامه ۳۲4 کدملی ۱۲8۷۷94۲۷0 صادره از اصفهان فرزند اسمعیل بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت ۱0۵/۲4 مترمربع مفروزی از پاک شماره ۵44۲ - اصلی واقع در  بخش 4 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/۲۳ 

شماره : 9۵۳۱/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳9۵۶0۳0۲0۲۳000۳۱۱مورخ ۱۳9۵/0۳/۳۱ آقای اکبر رزاقی قهنویه  به 

شماره شناسنامه ۳۵۷ کدملی ۱۲84۵009۳4 صادره از اصفهان فرزند صفر علی  بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت ۲۱۶/۳0 مترمربع مفروزی از پاک شماره 4۷4۲ - اصلی واقع در  بخش 4 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/۲۳ 

شماره : 9۳۳0/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳9۵۶0۳0۲0۲۳000۳۱۲مورخ ۱۳9۵/0۳/۳۱ آقای علیرضا خدمت کن   به 

باقر   بر ششدانگ یکباب  از اصفهان فرزند  شماره شناسنامه ۱۲۱0 کدملی ۱۲8۵۶۵۲۵۳۳ صادره 

ساختمان به مساحت ۷۵/۱9 مترمربع مفروزی از پاک شماره ۱ فرعی از ۷۳۲۶  - اصلی واقع در  

بخش ۲ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/۲۳ 

شماره : 9۷۱4/ م الف 

امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳9۵۶0۳0۲0۲۳000۳۲۱مورخ ۱۳9۵/0۳/۳۱ آقای منصور مجاهدی   به 

شماره شناسنامه ۶09۶ کدملی ۱۲8۲84۳۵۲4 صادره از اصفهان فرزند بهرام    بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت ۱۲0/9۳ مترمربع مفروزی از پاک شماره 49۳4  - اصلی واقع در  بخش 4 

ثبت اصفهان که بصورت عادی از ورثه محمد علی پزشک زاده خریداری نموده است. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/4/۲۳ 

شماره : 9۵8۵/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 

اعتراضی داشته  به صدور اسناد مالکیت متقاضیان  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای  مدت مذکور  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

دادگاه به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

 نیست.

اشرف  خانم   ۱۳9۱۱۱440۲0۳۵00۲9۵8 پرونده  کاسه   ۱۳9۵۶0۳0۲0۱8000۳۶۳ شماره  رای  برابر 

از برخوار نسبت به شش دانگ یک باب خانه  خلیلی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه ۱9 صادره 

به مساحت ۲۳۲.۲9 متر مربع به احداثی بر روی قسمتی از پاک ۱4۷ فرعی از 4۶ اصلی واقع در 

خورزوق بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری از وراث مالک رسمی آقای رجبعلی خلیلی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۵/04/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۵/04/۲۳

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/0۵/۳۵۶/الف/م به تاریخ 9۵/0۳/۳۱

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

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 

اعتراضی داشته  به صدور اسناد مالکیت متقاضیان  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره ۱۳9۵۶0۳0۲0۱8000۳۶۶ کاسه پرونده ۱۳9۲۱۱440۲0۱8000۱۱0 آقای علی سعیدی 

فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۱۲۲۱ صادره از اهواز نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

۲۷4 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۲۳4۶ فرعی از 44۵ اصلی واقع خورزوق بخش ۱۶ 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۵/04/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۵/04/۲۳

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/0۵/۳۵۳/الف/م به تاریخ 9۵/0۳/۳0

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

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 

اعتراضی داشته  به صدور اسناد مالکیت متقاضیان  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای  مدت مذکور  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

نیست.

محسن  آقای   ۱۳94۱۱440۲0۱80000۳۵ پرونده  کاسه   ۱۳9۵۶0۳0۲0۱8000۳۶۱ شماره  رای  برابر 

مسعودی نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۲9 صادره از اصفهان  نسبت به شش دانگ یک باب 

کارگاه به مساحت ۲۷0 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳۱۳ اصلی واقع در دولت آباد 

بخش ۱۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۵/04/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۵/04/۲۳

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/0۵/۳۵۱/الف/م به تاریخ 9۵/0۳/۳0

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شرق ـ قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان 
پیرو آگهی های نوبتی قبلی، آگهی تحدید حدود قسمتی از اماک و مستغات واحد ثبتی شرق 

اصفهان که به موجب ماده ۱4 قانون ثبت اسناد و اماک تحدید حدود می شود به شرح شماره 

های ذیل می باشد.

۱ـ ۶09۷/۲ عصمت مشهدیان خوراسگانی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 44۶ به شماره ملی 

اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع  مترمربع   ۱۷۱/۷۱ مساحت  به  یکبابخانه  ۱۲9۱۳9۷9۲۲ ششدانگ 

مجزی شده از پاک ثبتی ۶09۷ اصلی.  ۲ـ 9۵۷۷/۱ ـ فاطمه کنگازیان کنگازی فرزند مصطفی به 

شماره شناسنامه 9 به شماره ملی ۱۲9۱۳۳0۱۲۷ ـ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۲8/8۲ مترمربع 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان مجزی شده از پاک ثبتی 9۵۷۷ اصلی.  

ملی  شماره  به   ۳۳۵ شناسنامه  شماره  به  العابدین  زین  فرزند  اللهی  نعمت  طیبه   ۱۲08۷/۱ ـ   ۳

ثبت   ۵ بخش  در  واقع  مترمربع   ۲۷4۲/۱0 مساحت  به  زمین  قطعه  ششدانگ   ۱۲8۷490۶۶۲

اصفهان. 4 ـ ۱۲۱0۷/۱۳ حسین جهان بخش فرزند فتح اله به شماره شناسنامه ۲۵ به شماره ملی 

۱۲9۱۱9۳9۲8 ششدانگ قطعه زمین بمساحت ۲0۶/۲۵ مترمربع واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان.

روز تحدید  9۵/۵/۱۲

به موجب ماده ۱4 قانون ثبت اسناد و اماک چنانچه صاحبان اماک یا نماینده قانونی آنها در محل 

تعیین حدود حضور نداشته باشند مطابق ماده ۱۵ قانون مذکور ملک آنها با حضور اظهار شده از طرف 

مجاورین تحدید خواهد شد ضمنًا اعتراضات مجاورین و  صاحبان اماک که در موقع تحدید حدود 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  حاضر نشدند مطابق ماده ۲0 قانون ثبت اسناد و اماک 

فقط ۳0 روز پذیرفته خواهد شد همچنین برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 

معترضی ثبتی مصوب ۷۳/۲/۲۵ مجلس شورای اسامی معترضین بایستی ظرف یک ماه از تاریخ 

اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی مراجعه نمایند. در صورت برخورد 

بینی نشده عملیات تحدید حدود روز بعد همراه  با تعطیلی پیش  از روزهای تعیین شده  هر یک 

پاکهای دیگر انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار: 9۵/4/۲۳ 

حسین هادی زاده   رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

منوچهر محمدی مطرح کرد:
نکات قابل تأمل در پرداخت سینمایی به سوژه های دفاع مقدس



آخرین اخبار نقل وانتقاالت اروپا
بــا پایــان رقابت هــای یــورو 2016، اکنــون بــازار 
ــای  ــار دنی ــن اخب ــاالت تابســتانی، مهم تری نقل وانتق
فوتبــال را بــه خــود اختصــاص داده اســت. تــا 
همیــن جــا هــم نقل وانتقــاالت مهمــی در ایــن 
تابســتان صــورت گرفتــه اســت؛ از جملــه پیوســتن 
ــه  ــان ب ــک میخیتاری ــچ و هنری ــان ابراهیمووی زالت
منچســتریونایتد و رفتــن ایلــکای گونــدوگان بــه 
منچسترســیتی. امــا تــا بســته شــدن پنجــره 
نقل وانتقــاالت وقــت زیــادی باقــی اســت. آخریــن 

ــد. ــتون بخوانی ــن س ــال را در ای ــایعات فوتب ش
ــک  ــول قصــد دارد موســی سیســوکو،  هافب - لیورپ
ــوکاس مــورا،  هافبــک پاری ســن ژرمن  نیوکســل و ل

را بــه خدمــت بگیــرد. )اســکای اســپورتس(
ــن  ــت گرفت ــه خدم ــال ب ــه دنب ــیتی ب - منچسترس
لــوکاس هرنانــدس، مدافــع میانــی اتلتیکــو مادریــد 

ــت( اســت. )ایندیپندن
کــردن  پیــدا  دنبــال  بــه  کــه  یوونتوســی ها   -
روی  هســتند،  موراتــا  آلــوارو  بــرای  جانشــینی 
بــه  الکســیس ســانچس  ایگوایــن و  گونســالو 
عنــوان گزینه هــای اصلــی نظــر دارنــد. )گاتزتــا دلــو 

اســپورت(
ــل  ــد اکس ــرای خری ــد دارد ب ــی قص ــگاه ناپول -باش
بلژیــک ملــی  تیــم  و  زینــت   ویتســل، ســتاره 

پیشــنهاد 22 میلیــون یورویــی بــه ایــن باشــگاه ارائه 
کنــد.) گاتزتــا دلو اســپورت(

چینــی  باشــگاه  پیشــنهاد  اینکــه  از  پــس   -
شــانگهای SIPG بــرای خریــد انگولــو کانته از ســوی 
ــد  ــرای خری ــون چلســی ب لسترســیتی رد شــد، اکن
ایــن ســتاره فرانســوی دســت بــه کار شــده اســت. 

ــراف( ــی تلگ )دیل
پرتغالــی  ملی پــوش  هافبــک  ماریــو،   ژوائــو   -
اســپورتینگ لیســبون بــه دلیــل بازی هــای خوبــش 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــه چلس ــورد توج ــورو 2016، م  در ی
ــون  ــت 40 میلی ــر اس ــی حاض ــگاه لندن ــن باش و ای

ــو( ــردازد. )او ژوگ ــرای او بپ ــورو ب ی
- باشــگاه وســتهام هــم بــه جمــع خریــداران 
گونســالو ایگوایــن اضافــه شــد. در حالــی کــه 
ــه خدمــت  ــال ب ــه دنب ــه می شــد آرســنالی ها ب گفت
گرفتــن ایــن ملی پــوش آرژانتینــی هســتند، اکنــون 
وســتهام بــرای بــه خدمــت گرفتــن او پیشــنهادی 70 

ــو( ــو مرکات ــت. )کالچ ــی داده اس ــون یوروی میلی
ــت  ــه خدم ــرای ب ــال ب ــپانیایی ویارئ ــگاه اس - باش
اســپانیایی  هافبــک  ماتــا،   خــوان  گرفتــن 
منچســتریونایتد ابــراز تمایــل کــرد. آن هــا بــرای بــه 
خدمــت گرفتــن ایــن بازیکــن بــا اورتــون و والنســیا 

ــپانیا( ــپورت اس ــه اس ــد. )روزنام ــت دارن رقاب

ورزش

رحمان احمدی:
 نظری درباره محرم نویدکیا ندارم

ــری  ــد نظ ــکان می گوی ــال پی ــم فوتب ــان تی دروازه ب
ــدارد.  ــا ن ــرم نویدکی ــپاهان و مح ــاره س درب

او همچنیــن شــرایط تیــم پیــکان را خــوب دانســت 
و تأکیــد کــرد کــه فصــل آینــده طــوری عمــل 
خواهیــم کــرد کــه پیــکان آسانســوری نباشــد. 
ــای  ــن روزه ــت ای ــاره وضعی ــدی در ب ــان احم رحم
تیــم فوتبــال پیــکان اظهــار کــرد: شــرایط مــا بســیار 
خــوب اســت و تمرین هــای خوبــی را تــا بــه امــروز 

ــم.  ــام دادی انج
یــک بــازی دوســتانه چنــد روز قبــل برگــزار کردیــم 
و یــک بــازی دوســتانه هــم در آینــده نزدیــک 
ــیم.  ــی برس ــرز آمادگ ــه م ــه ب ــم ک ــزار می کنی برگ
مــن از روز دوم اردوی کــردان بــه تیــم ملحــق 
ــاره  ــان درب ــی دارم. او در پای ــت خوب شــدم و وضعی
ــم  ــی تی ــام در کادر فن ــواد نکون ــور ج ــال حض احتم
ملــی هــم گفــت: اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد اتفــاق 
ــام  ــه جــواد نکون ــه اینک ــا توجــه ب ــی اســت. ب خوب
ــد  ــان دارد می توان ــا بازیکن ــی ب ــیار خوب ــه بس رابط
کارلــوس کــی روش کمــک و  ملــی  تیــم   بــه 

 کند.

رونالدو، پادشاه شبکه های اجتماعی
کریســتیانو رونالــدو، کاپیتــان تیــم ملــی پرتغــال بــه 
ــای  ــول روزه ــی در ط ــبکه های اجتماع ــاه ش پادش
ــال  ــازی فین ــس از ب ــت. پ ــده اس ــل ش ــر تبدی اخی
یــورو، 1.26 میلیــارد الیــک، کامنــت و پســت دربــاره 
ــوک منتشــر شــد  ــدو در اینســتاگرام و فیس ب رونال

ــر اســت. ــوع خــود بی نظی ــه در ن ک
 215 میلیــون از ایــن 1.26 میلیــارد، در جریــان بازی 
ــاال  توســط کاربــران آپلــود شــد. همچنیــن لحظــه ب
ــه یکــی از پرترافیک تریــن  ــردن جــام توســط او، ب ب

لحظــات تاریــخ فیس بــوک تبدیــل شــد.

رایوال: شاید پوگبا در یووه بماند
ــی  ــا مدع ــل پوگب ــر برنامه هــای پ ــوال، مدی ــو رای مین
ــک  ــوی ی ــتاره فرانس ــت س ــن اس ــه ممک ــد ک ش
ــال  ــد. پــس از اینکــه رئ ــووه بمان فصــل دیگــر در ی
ــد او  ــا از خری ــه پوگب ــورد عالق ــد م ــد، مقص مادری
منصــرف شــد، حــال بــه نظــر منچســتریونایتد بدون 

ــود.  ــره ش ــووه وارد مذاک ــا ی ــد ب ــب می توان رقی
ــی  ــان را راه ــرًا زالت ــه اخی ــوال ک ــال، رای ــن ح ــا ای ب
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــی ش ــرد، مدع ــورد ک الدتراف

ــد.  ــن بمان ــر در توری ــال دیگ ــک س ــا ی پوگب
ــل  ــده پ ــاره آین ــادی درب او گفــت: »صحبت هــای زی
مطــرح می شــود؛ ولــی شــاید او یوونتــوس را تــرک 
نکنــد. او عجلــه ای بــرای جدایــی نــدارد و یوونتــوس 
ــد  ــا می خواهن هــم نمی خواهــد او را بفروشــد. آن ه
یوونتــوس  در  مــا  تمدیــد کننــد.  را  قــراردادش 
باشــگاهی  نیــز  آن هــا  و  هســتیم  خوشــحال 
ــظ  ــان را حف ــد ستاره هایش ــد دارن ــه قص ــتند ک  هس

کنند.«

کوتاه از ورزش

گلر سابق واسکودوگاما 
به سایپا پیوست

ســایپا  فوتبــال  تیــم  بــه  برزیلــی  دروازه بــان 
ــی  ــان 28 ســال برزیل پیوســت. الســاندرو، دروازه ب
ــن واســکودوگاما را در  ــه ســابقه پوشــیدن پیراه ک
ــت.  ــران پیوس ــایپای ته ــم س ــه تی ــه دارد، ب کارنام
دارد  برزیلــی 28 ســال ســن  دروازه بــان   ایــن 
ــو  ــالدی عض ــا 2013 می ــال های 2010 ت ــن س و بی
تیــم واســکودوگامای برزیــل بــوده اســت. او از 
ــوپ زده  ــل ت ــتانی برزی ــگ اس ــاعت 2014 در لی س
اســت. الســاندرو در ســری A برزیــل 9 بــازی 
انجــام داده و در ســری B 14 بــار بــه میــدان رفتــه 

ــت. اس

هافبک سپاهان رباط پاره کرد
ــاره کــرد.  ــاط پ ــان رب ــم ســپاهان اصفه ــک تی هافب
ــدار دوســتانه ســپاهان در  ــه در دی ــد ک ناصــر قالون
اردوی شــهرکرد دچــار آســیب دیدگی شــده بــود 
ــاره شــده اســت.  ــاط زانویــش پ مشــخص شــد رب
قالونــد بــا نظــر مســئوالن ســپاهان از لیســت ایــن 
تیــم بــرای لیــگ شــانزدهم خــارج می شــود. قــرار 
اســت عبــدهللا ویســی، بازیکنــی جایگزیــن او کنــد.

دین محمدی: مجیدی 
در حد من نیست

مربــی فصــل گذشــته اســتقالل ادعــا می کنــد کــه 
فــرزاد مجیــدی کوچک تــر از آن اســت کــه بخواهــد 
دین محمــدی  ســیروس  بدهــد.  را  جوابــش 
ــه  ــد ک ــد بگوی ــن را بای ــن ای ــت: م ــاره گف در این ب
ــی اســتقالل  ــه کادر فن ــد ک ــر بدهن ــد نظ ــردم بای م
ضعیــف بــود یــا قــوی. بــا توجــه بــه بازیکنانــی کــه 
ــردم  ــه م ــار داشــتیم، هم ــل در اختی ــا فصــل قب م
گفتنــد کــه بســیار خــوب عمــل کردیــم و مــن 
ــر  ــر از نظ ــیار مهم ت ــردم بس ــر م ــم نظ ــر می کن فک
ایــن آقاســت. او ادامــه داد: دربــاره حرف هــای 
ــای  ــه وجــود دارد؛ یکــی اینکــه آق ــدی 3 نکت مجی
ــت  ــا صحب ــرد م ــاره عملک ــد درب ــی می توان مظلوم
ــت  ــن اس ــه دوم ای ــزور. نکت ــک آنالی ــه ی ــد، ن کنن
ــزرگ  ــی ب ــا خیل ــن آق ــرای ای ــتی ب ــه سرپرس ک
بــود؛ چــرا کــه خیلی هــا از او بــرای سرپرســتی 
ــن  ــم ای ــوم ه ــه س ــد. نکت ــر بودن ــتقالل بزرگ ت اس
ــب  ــات غای ــه هــر روز در تمرین ــه کســی ک اســت ک
عملکــرد کادر  دربــاره  می توانــد  چطــور  اســت، 
فنــی نظــر بدهــد. مربــی فصــل گذشــته اســتقالل 
ــه  ــدی ب ــرزاد مجی ــه می شــود ف ــه گفت ــاره اینک درب
خاطــر بــرادرش بــه اســتقالل آمــد هــم گفــت: مــن 
ــم  ــم و از اس ــت کن ــاره صحب ــم در این ب نمی خواه
ــی  ــا خیل ــن آق ــه ای ــم؛ چــرا ک ــاد اســتفاده کن فره
کوچــک اســت. مجیــدی واقعــا در حــد مــن 

ــم. ــش را بده ــم جواب ــه بخواه ــت ک نیس

تیم کی روش فقط در آزادی
بعــد از نــدادن ســرویس دهی بــه تیــم ملــی از ســوی 
اســتادیوم آزادی کــی روش عصبانــی شــد و خواســتار 
ــتان ها از  ــی در شهرس ــم مل ــای تی ــزاری بازی ه برگ
جملــه تبریــز شــده اســت. بــا ایــن حــال فدراســیون 
میزبــان  عنــوان  بــه  را  آزادی  اســتادیوم  فوتبــال 
ــه کنفدراســیون  ــی ب ــی جــام جهان بازی هــای مقدمات
فوتبــال آســیا معرفــی کــرده اســت. البتــه فدراســیون 
الزم  هماهنگی هــای  بــا  نمی آیــد  بــدش  فوتبــال 
ــرد؛  ــتان ها بب ــه شهرس ــی را ب ــم مل ــی روش تی ــا ک ب
ــتادیوم های  ــک از اس ــچ ی ــر هی ــال حاض ــا در ح ام
شهرســتان ها آمــاده بهره بــرداری نیســتند. صحبــت از 
بــازی تیــم ملــی در اســتادیوم امــام رضــا)ع( مشــهد 
 مقــدس بــود؛ امــا ایــن اســتادیوم زیبا، گنجایــش الزم 
نظــر  و  نــدارد  را  ایرانی هــا  از  پذیرایــی  بــرای  را 
ملــی  تیــم  اســت کــه  ایــن  بیشــتر  کــی روش 
اســتادیوم  ایــن  در  را  بازی هــای دوســتانه خــود 
ــر کشــت  ــه زی ــم ب ــز ه ــد. اســتادیوم تبری ــزار کن برگ
رفتــه و آن طــور کــه از شــواهد امــر پیداســت حتــی در 
هفته هــای ابتدایــی نمی توانــد میزبــان بازی هــای 
ــم  ــان ه ــش جه ــتادیوم نق ــد. اس ــازی باش تراکتورس
ــد مــاه  فعــال در دســت بازســازی اســت و شــاید چن
ــل شــود.  ــن اســتادیوم کام ــه ای ــاز باشــد ک ــر نی دیگ
فدراســیون فوتبــال ایــن خبــر را کــه اســتادیوم 
در  ایــران  دیدارهــای  میزبــان  عنــوان  بــه  آزادی 
ــیون  ــه کنفدراس ــی ب ــام جهان ــی ج ــه مقدمات مرحل
ــن  ــرد و در ای ــد ک ــده تأیی ــی ش ــیا معرف ــال آس فوتب
ــی  ــم مل ــتان ها از تی ــی شهرس ــان میزبان ــه از زم  بره

را منتفی دانست.

علیدوستی یک جنتلمن است
عبــاس چمنیــان بــا رخصــت از حمیــد علیدوســتی کار 
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــان آغ ــی نوجوان ــم مل ــود را در تی خ
ــم  ــه رس ــد: ب ــان می گوی ــی نوجوان ــم مل ــرمربی تی س
ادب و پیــش از شــروع کار در تیــم ملــی نوجوانــان بــه 
حمیــد علیدوســتی زنــگ زدم تــا از او رخصــت بگیــرم. 
ــی  ــه مرب ــی اســت ک ــن شــرایطی طبیع خــب در چنی
ــی  ــه معن ــتی ب ــد علیدوس ــا حمی ــد؛ ام ــت باش ناراح
ــا مــن  واقعــی کلمــه یــک جنتلمــن اســت. رفتــار او ب
ــارش  ــارف از رفت ــود و بی تع ــه ب ــه ای و جوانمردان حرف

ــردم.  ــذت ب ل
 عبــاس چمنیــان شــرایط ایــن روزهــای تیمــش 
را در آســتانه برگــزاری اردو در اصفهــان خــوب ارزیابــی 
ــودم.  ــران ب ــی نگ ــروع کم ــد: در ش ــد و می گوی می کن
ــود  ــورده ب ــتانه خ ــازی دوس ــم در ب ــه تی ــی ک گل های
ــی مشــکل  ــم در ســاختار دفاع ــه تی ــی داد ک نشــان م
دارد. در اردوی قبلــی روی ایــن مســئله کار کردیــم 
ــاس  ــر اس ــم. ب ــواب گرفتی ــوب ج ــبختانه خ و خوش
ارزیابی هــای بــه عمــل آمــده در پایــان اردو مشــخص 
در ســاختار  بهتــر  نمایــش  توانمنــدی  تیــم  شــد 
ــدی روی  ــای بع ــک در اردوی ه ــی را دارد و بی ش دفاع
ترمیــم نقــاط ضعــف خــط دفاعــی کار خواهیــم کــرد. 
خوشــبختانه تــا شــروع مســابقات فرصــت الزم بــرای 

ــت. ــم داش ــی را خواهی ــه نهای ــه نتیج ــیدن ب رس

همگام با ورزش

بــا  ایــران  فوتبــال  شــانزدهم  لیــگ    
سرویس ورزش

پوریا قلی پور
شــگفتی های بســیاری همــراه خواهــد 
ــه  ــوده ک ــه شــکلی ب ــا ب ــان در تیم ه ــود. چرخــش بازیکن ب
ــی  ــی قهرمان ــا 5 مدع ــذاب ب ــگ ج ــک لی ــار ی ــد انتظ  بای
را داشــت؛ امــا در ایــن لیــگ چــه تغییــرات مهمــی اتفــاق 

افتاد؟ برای درک بهتر این موضوع با ما همراه باشید.
  آندرانیک تیموریان )ماشین سازی(

کاپیتــان تیــم ملــی همــواره نامــش در نقل وانتقــاالت 
ــد؛  ــل می ش ــل محاف ــاه ماهی ُنق ــوان ش ــه عن ــتانی ب تابس
ــر باشــگاهی  ــا امســال برخــالف ســال های گذشــته کمت ام
حاضــر بــود بــا چنیــن بازیکــن گران قیمتــی قــرارداد ببنــدد 

تــا اینکــه ماشین ســازی و رســول خطیبــی وارد بــازار شــدنئ 
و بــه یکبــاره آندرانیــک تیموریــان را بــه جمــع سبزپوشــان 
اضافــه کردنــد تــا حضــور کاپیتــان تیــم ملــی در تیمــی کــه 

تــازه دســته اولــی شــده، باعــث تعجــب همــگان شــود.
 آرش افشین )استقالل تهران(

آرش افشــین، پــس از جدایــی از ملــوان نزدیــک بــه 
نیم فصــل بــدون تیــم مانــد تــا هــم مصدومیتــش را 
برطــرف کنــد، هــم تیــم خوبــی را بــرای آینــده فوتبالــی اش 

ــد.  برگزین
مصدومیــت کهنــه  شــائبه  همــواره  افشــین کــه   آرش 
و مرمــوزش باعــث می شــد تــا مشــتریانش بــا تردیــد پــای 
ــا او بنشــینند در کمــال تعجــب همــگان در  میــز مذاکــره ب
ســبد خریــد پــر و پیمــان اســتقالل منصوریــان قــرار گرفــت 
تــا بیشــتر تمرکــز آبی هــای پایتخــت صــرف جــذب مهاجــم 
ــرف  ــتقالل ح ــه اس ــین ب ــدن افش ــوص آم ــود. درخص  ش
و حدیث هــای زیــادی بــه گــوش رســید کــه گذشــت زمــان 

همــه چیــز را مشــخص می کنــد.
  محمدرضا خلعتبری )گسترش فوالد تبریز(

ــپاهان  ــته س ــال های گذش ــش س ــم ریزنق ــک مهاج  هافب
و ذوب آهــن پــس از اینکــه بــا باشــگاه اصفهانــی مشــکالت 
عدیــده ای پیــدا کــرد در گیــرودار حضــور احتمالــی در 
اســتقالل، بــه یکبــاره مســیرش را بــه ســمت شــمال شــرق 
ایــران و شــهر تبریــز تغییــر داد و پیراهــن گســترش فــوالد 
ــاه ماهی های  ــی از ش ــد یک ــراز کمالون ــا ف ــرد ت ــن ک ــر ت را ب

نقل وانتقــاالت را بــه تــور بینــدازد. خلعــت حــاال بایــد 
انتظــارات را بــا پیراهــن تیــم تبریــزی بــرآورده کنــد و نشــان 
بدهــد کــه تیم هــای بــزرگ از نخریــدن او پشــیمان خواهنــد 

شــد.
  مسعود حسن زاده )سایپای تهران(

طرفــداران اســتقالل و پرســپولیس خیلــی دوســت داشــتند 
ــان تیــم  ــده دار را در جمــع بازیکن ایــن مهاجــم جــوان و آین
کــه  پرسپولیســی ها  به خصــوص  ببیننــد؛  محبوبشــان 
حســن زاده را جانشــین خلــف مهــدی طارمــی می دانســتند؛ 
شــد،  آبی پــوش  نــه  ذوبی هــا  ناراضــی  مهاجــم  امــا 
ــاگردان  ــع ش ــاره او را در جم ــه یکب ــا ب ــرخ پوش ت ــه س ن
حســین فرکــی در ســایپا ببینیــم. حــاال بایــد منتظــر مانــد 
ــر  ــار دیگ ــد ب ــعود می توان ــی مس ــن جابه جای ــا ای ــد ب و دی
ــردد  ــی بازگ ــم مل ــه تی ــد و ب ــان ده ــش را نش توانایی های

ــه. ــا  ن ی
 جاسم کرار )تراکتورسازی تبریز(

یاغــی عراقــی بعــد از تمــام اتفاقاتــی کــه فصــل گذشــته در 
ــوی  ــی از س ــا محرومیت های ــم زد و ب ــتقالل رق اردوی اس
کمیتــه انضباطــی و ســازمان لیــگ روبــه رو شــد بــار دیگــر 
ســر از فوتبــال ایــران و باشــگاه تراکتورســازی درآورد تــا برای 
ــه  ــر ب ــوب آذربایجــان در لیــگ برت ــم محب ــا تی ــار ب دومین ب
میــدان بــرود. جاســم کــرار کــه همــواره حاشــیه هایش بــر 
ــز  ــد در تبری ــار بای ــد، این ب ــی اش می چرب ــای فن توانایی ه
زمینــه موفقیــت تیــم تراکتــور را فراهــم کنــد تــا از زیــر بــار 

فشــارهای کاذب خــارج شــود.
  آرش برهانی )پیکان تهران(

بهتریــن گلــزن اســتقالل در ادوار لیــگ برتــر بعــد از دو فصل 
کم فــروغ بــا پیراهــن ایــن تیــم در نهایــت در لیســت مــازاد 
ــای  ــا همه جــا شــایعه خداحافظــی او از دنی ــت ت ــرار گرف ق
فوتبــال بــه گــوش برســد؛ امــا پیــکان تازه صعودکــرده 
ــه ســراغ ایــن مهاجــم  ــا مجیــد جاللــی ب ــر ب ــه لیــگ برت ب
پابه سن گذاشــته رفتنــد و در انتقالــی عجیــب، برهانــی 
ــزن  ــد کــه مهاجــم گل ــن امی ــه ای ــد؛ ب را پیــکان ســوار کردن
ســال های نه چنــدان دور لیــگ برتــر، بــار دیگــر جــور 

ــد. ــه دوش بکش ــت را ب ــازان پایتخ ــی خودروس گلزن

کیمیای وطن بررسی کرد:

مهم ترین نقل وانتقاالت فوتبال لیگ شانزدهم

هافبــک تیــم ســپاهان اعتقــاد دارد عبــدهللا ویســی یارگیــری 
را بــا منطــق و تفکــر انجــام داده اســت. حســین پاپــی دربــاره 
ماندگارشــدنش در ســپاهان بــا وجــود قرارگرفتــن در لیســت 
مــازاد عنــوان کــرد: مــن ابتــدا فکــر می کنــم اســتفاده از لفــظ 

مــازاد درســت نباشــد. وقتــی مــن بــا باشــگاه 
مــازاد  نداشــتم، چطــور  قــرارداد  ســپاهان 
ــل مســائل  ــه دلی ــودم؟ باشــگاه ســپاهان ب ب
ــم  ــن ه ــه م ــت ک ــی را نخواس ــی بازیکنان مال
جــزو آن هــا بــودم. ســقف قــرارداد ســپاهان در 
ــه  ــون تومــان اســت و ب ــن فصــل 700 میلی ای
همیــن دلیــل آن هــا اعــالم کردنــد کــه بیشــتر 

ــد.  ــد بپردازن ــغ نمی توانن ــن مبل از ای
ــت  ــی اس ــط مال ــث فق ــر بح ــم اگ ــگاه گفت ــه باش ــن ب  م
مــن توافــق می کنــم؛ امــا اگــر مربــی مــرا نمی خواهــد 
مــی روم کــه باشــگاه خواهــان ماندنــم شــد و در تیــم محبوبــم 

ــدگار شــدم. مان

ــردم  ــازی ک ــن ســال در ســپاهان ب ــه داد: مــن چندی او ادام
و ایــن تیــم را دوســت دارم. بــرای مــن در ســپاهان مســائل 
مالــی اهمیتــی نــدارد و دنبــال ایــن هســتم تــا تیمــم موفــق 

ــازی می کنــم.  ــوان ب ــا تمــام ت باشــد. امســال هــم ب
ــی  ــه انتقادهای ــاره ب ــا اش ــپاهان ب ــک س هافب
کــه از جــوان شــدن ایــن تیــم می شــود، بیــان 
ــم.  ــرام بگذاری ــه نظــرات احت ــد ب ــا بای کــرد: م
ــپاهان  ــد س ــه می گوی ــی ک ــال کس ــر ح ــه ه ب
 جــوان شــده و حرفــی بــرای گفتــن نــدارد
ــت.  ــرده اس ــی ک ــودش بررس ــرای خ ــا ب حتم
ــواب  ــن ج ــل زمی ــم داخ ــعی کنی ــد س ــا بای م
انتقادهــا را بدهیــم. پاپــی در پایــان افــزود: قطعــا یارگیــری 
ویســی بــر اســاس منطــق و بــا دانــش و تفکــر صــورت گرفته 
اســت. این طــور نبــوده کــه همین طــور بازیکــن جــذب شــود. 
ــز کمــک  ــا نی ــا ســپاهان اســت و م ــت ب او هدفــش موفقی

ــم. ــی را ســپری کنی ــم روزهــای خوب ــا بتوانی ــم ت می کنی

حسین پاپی:
عبدهللا ویسی یارگیری را با منطق و تفکر انجام داده است

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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ــگ  ــروع لی ــرای ش ــان ب ــه آبی پوش ــان اینک ــا بی ــتقالل ب ــین اس ــان پیش کاپیت
عملکــرد خوبــی در نقل وانتقــاالت داشــته اند، گفــت: بــا نفــرات خوبــی کــه جــذب 
ــی  ــش بیشــتر شــده اســت. شــاهرخ بیان ــان و بازیکنان شــده، انتظــار از منصوری
ــت:  ــاالت گف ــان در نقل وانتق ــل آبی پوش ــن فص ــرد ای ــت از عملک ــراز رضای ــا اب ب
ــه  ــدازد ک ــال 70 می ان ــان در س ــان خودم ــم زم ــاد تی ــه ی ــرا ب ــتقالل م ــن اس ای
تیمــی پرقــدرت در فوتبــال ایــران بــود و توانســتیم بــا بازیکنــان خوبــی کــه در آن 
تیــم بــود، چنــد قهرمانــی بــه دســت آوریــم. وی تأکیــد کــرد: منصوریــان امســال 
توانســت بــا کمــک مســئوالن باشــگاه، نفــرات خوبــی را به خدمــت بگیــرد و همین 
اســامی بــزرگ باعــث شــده ســطح توقــع از ایــن تیــم بیشــتر شــود و هنــوز لیــگ 
شــروع نشــده، هــواداران مرتبــا از ســرمربی جدیــد اســتقالل قهرمانــی را در پایــان 
فصــل خواســتار شــوند. کاپیتــان پیشــین اســتقالل خاطرنشــان کــرد: منصوریــان 
بــه همــراه همکارانــش کار ســختی را در پیــش دارنــد و بایــد بــا یــک برنامه ریــزی 
دقیــق و منظــم شــروع خوبــی را در لیــگ داشــته باشــند. بیانــی تأکیــد کــرد: ســال 
ــد در  ــر می کردن ــتقالل فک ــواداران اس ــود، ه ــوب نب ــم خ ــرایط تی ــه ش ــته ک گذش
ــا توجــه بــه صدرنشــینی ایــن تیــم تــا هفته هــای پایانــی، آبی پوشــان  پایــان و ب
بــه قهرمانــی دســت پیــدا خواهنــد کــرد؛ امــا حاشــیه هایی کــه بعدهــا مظلومــی 
دربــاره آن هــا صحبــت کــرد کــه باعــث شــد تــا نه تنهــا جامــی بــه دســت نیاورنــد، 

بلکــه تــا رده ســوم هــم ســقوط کننــد. 

انتظارات از منصوریان بیشتر شده

لغو اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در اصفهان
با نظر محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اردوی اصفهان این تیم لغو شد. گفته شده دلیل اصلی لغو اردوی فرنگی کاران فراهم نبودن امکانات 

مناسب در شأن این تیم المپیکی بوده و به همین دلیل محمد بنا با برپایی این اردو مخالفت کرده است.

ــگاه  ــود را در ورزش ــوب خ ــار خ ــت آم ــم اس ــتریونایتد مصم ــد منچس ــرمربی جدی س
اولدترافــورد ادامــه دهــد و این بــار برابــر رقیبــان یونایتــد نتایــج خوبــی کســب کنــد. ژوزه 
ــی  ــر در تیم های ــی ســرمربی منچســتریونایتد شــده اســت، پیش ت ــه به تازگ ــو ک مورینی
چــون پورتــو، چلســی، اینتــر و رئــال مادریــد مقابــل منچســتریونایتد قــرار گرفتــه اســت. 
ــر  ــته، براب ــده داش ــر عه ــا راب ــت آن ه ــه هدای ــی ک ــام تیم های ــو در تم ــع مورینی در واق
منچســتریونایتد بــه میــدان رفتــه و اغلــب توانســته اســت نتایــج خوبــی کســب کنــد. 
ــت  ــه صحب ــا منچســتریونایتد داشــته اســت ب ــه ب ــی ک ــاره تقابل های ــو درب ژوزه مورینی
 پرداخــت و گفــت: اولین بــاری کــه روبــه روی یونایتــد قــرار گرفتــم، برایــم بســیار رؤیایــی 
و بــزرگ بــود. هدایــت پورتــو را بــر عهــده داشــتم. توانســتیم برابــر یونایتــد بــه برتــری 
ــه  ــم. دقیق ــوار کنی ــا هم ــان اروپ ــگ قهرمان ــی در لی ــرای قهرمان ــان را ب ــیم و راهم برس
ــرد  ــاز و تاریخ ســازی کنیــم. ایــن ب آخــر توانســتیم در اولدترافــورد دروازه ایــن تیــم را ب
بــرای پورتــو و پرتغــال بســیار حائــز اهمیــت بــود. بــه همیــن دلیــل بــود کــه مــن خیلــی 
ــی رقــم  ــرای مــن خاطره هــای خوب ــازی در اولدترافــورد ب خوشــحال شــدم. همیشــه ب
ــه داد:  ــو ادام ــر اســت. مورینی ــز امکان پذی ــرده اســت همــه چی ــت ک ــه مــن ثاب زده و ب
بــا پورتــو در اولدترافــورد بــه برتــری رســیدم. بــا چلســی آنجــا پیــروز شــدم. همچنیــن 
بــا رئــال مادریــد نیــز در آنجــا بــه برتــری رســیدم. چــه دلیلــی دارد بــا منچســتریونایتد 
ــم در  ــم، آن ه ــام ده ــی انج ــای بزرگ ــم و کاره ــق باش ــگاه موف ــن ورزش ــم در ای نتوان

ــد؟  ــت می کن ــا حمای ــه ورزشــگاه از م ــه هم شــرایطی ک
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معاونــان  اصفهــان،  آبفــای  شــرکت  مدیرعامــل  حضــور   بــا 
مدیــران  از  جمعــی  و  پشــتیبانی  و  مالــی  و  انســانی   منابــع 
و کارکنــان، اســتخر شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان افتتــاح شــد. 
ــرد:  ــالم ک ــاح اســتخر اع ــی در مراســم افتت ــدس هاشــم امین مهن

ــای  ــش انگیزه ه ــور توســعه ورزش و افزای ــه منظ ب
ــتخر در  ــز اس ــازی و تجهی ــان، بازس ــی کارکن رفاه
دســتور کار قــرار گرفــت تــا بــا اســتفاده از بهتریــن 
ــای نشــاط ســازمانی در شــرکت  ــات زمینه ه امکان

فراهــم شــود. 
وی گفــت: شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در 
ســال های اخیــر براســاس اهــداف تعریــف شــده و 
در راســتای همگانــی کــردن ورزش توجــه بســیاری 

ــات ورزشــی و بهســازی و بازســازی تأسیســات  ــر توســعه امکان ب
ــه احــداث  ــوان ب ــن خصــوص می ت ورزشــی داشــته اســت و در ای
ــزات ورزشــی  ــات و تجهی ــن امکان ــا بهتری ــاران ب ســالن ورزشــی ب
ــای  ــرکت آبف ــل ش ــره و مدیرعام ــس هیئت مدی ــرد. رئی ــاره ک اش
ــان  ــط کارکن ــر ورزش توس ــای برت ــب مقام ه ــان کس ــتان اصفه اس

شــرکت را در بســیاری از مســابقات ملــی و اســتانی، حاصــل توجــه 
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــر ورزش دانس ــه ام ــرکت ب ــت کالن ش مدیری
ــوان  ــم از بان ــرکت اع ــان ش ــیاری از کارکن ــر بس ــال اخی  در چندس
ــه کســب  ــان در مســابقات صنعــت آب و فاضــالب موفــق ب و آقای
برتــر ورزشــی در عرصه هــای ملــی   مقام هــای 
ــه  ــر توج ــر بیانگ ــن ام ــه ای ــده اند ک ــتانی ش و اس
ــت.  ــان اس ــه ورزش کارکن ــتان ب ــای اس ــژه آبف وی
ــا اطالع رســانی  ــن اســاس انتظــار مــی رود ب ــر ای ب
کافــی بــه کارکنــان شــرایط اســتفاده از امکانــات و 
ــای  ــق زمان بندی ه ــزات ورزشــی شــرکت طب تجهی
ــای  ــان و خانواده ه ــا کارکن ــود ت ــم ش ــرر فراه مق
آنــان از ســالمت کامــل جســم و روح برخــوردار 
ــه یــادآوری اســت در ایــن مراســم پوریامهــر، مدیــر  شــوند. الزم ب
ــات  ــه امکان ــل ب ــه تفصی ــز ب ــرکت نی ــی ش ــگاه فرهنگی ورزش  باش
و تجهیــزات ورزشــی شــرکت پرداخــت و گزارشــی از امکانــات 
ــان  ــه کــرد و خواســتار مشــارکت فعــال کارکن ورزشــی شــرکت ارائ
ــد. ــرکت ش ــی ش ــزات ورزش ــتفاده از تجهی ــث ورزش و اس در بح

با حضور مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان:

 استخر شرکت آبفای استان اصفهان افتتاح شد
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مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 – رای شماره 139460302007013424 مورخ 94/12/02 اعظم زمانی آب نیلی فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.20 مترمربع پالک شماره 45 اصلی واقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

متقاضی خود مالک رسمی است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسمی اکبر نقشینه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسمی حسن توکلی خیرآبادی.
47 - رای شماره 139560302007001848مورخ 95/03/22 علیرضا محمدی فرزند مختار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281.02 مترمربع پالک شماره 9 فرعی از 
430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
48 - رای شماره 139560302007001849مورخ 95/03/22 رسول شریفی پاوائی فرزند 
باقر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165 مترمربع پالک شماره  497 اصلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موسوی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولیه آقاجان شاه میری 
عبداله کرمی  خانم  آقا/   1395/1/24 مورخ  شماره  139560302007000373  73-رای 
کله مسیحی فرزند   علی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت254.63متر مربع 

قسمتی از پالک 98 فرعی از  23  اصلی  واقع در حسن اباد بخش نه ثبت اصفهان   مالک 
اولیه خود متقاضی می باشد

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

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

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

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

اصفهان   مالک اولیه خود متقاضی

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

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

اسماعیل نجفی  

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

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

ثبت اصفهان   مالک اولیه خود متقاضی می باشد

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

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

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

مالک اولیه مرحوم براتعلی کلیشادی

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

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

اولیه بهمن باقریان

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

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

اولیه قاسم شیرزادی
89- رای شماره01862  1395603020070 مورخ  1395/3/24 آقا/ خانم  کریم یوسف 
وند  فرزند یحیی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  180.26  متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از 45 اصلی  واقع در ابنیل  بخش نه ثبت اصفهان   مالک اولیه  عباس زمانی

سیداحمد  خانم   آقا/   1395/3/30 مورخ    1395603020070  01895 شماره  رای   -90
حسینی خولنجانی فرزند  سیدعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  348.35  
متر مربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 667 اصلی  واقع درخیابان نیروگاه اصفهان  بخش 

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

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

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

بخش نه ثبت اصفهان  متقاضی مالک  رسمی است 

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

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

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

است 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـورخ 1395/04/08

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

    اکبر پور مقدم



حجاب قرآنی، یک جهاد است

فرهنــگ قرآنــی حجــاب و عفــاف در وصیت نامــه شــهدای 
اســتان اصفهــان بســیار مــورد تأکیــد و توجــه قــرار گرفتــه و ایــن 

موضــوع عمومــًا در آن هــا ذکــر شــده اســت. 
 در ایــن تحقیــق مجموعــه وصایــای شــهدا بررســی شــده 
ــای شــهدای هشــت ســال  ــن وصای ــن و اثرگذارتری و جذاب تری
ــده  ــه ش ــاب ارائ ــوع حج ــاره موض ــان درب ــدس اصفه ــاع مق دف
ایــن  وصیت نامــه  از  فرازهایــی  می خوانیــد  آنچــه  اســت. 

ــت. ــاف اس ــاب و عف ــا حج ــه ب ــدر در رابط ــهدای گرانق ش
علی آزادمرد

 خواهرانــم! شــما جهادتــان ایــن اســت کــه حجــاب خــود حفــظ 
کنیــد کــه پیامبــر و امامــان مــا بســیار دربــاره حجــاب ســفارش 

کرده انــد. 
محسن چیت ساز 

 خواهــران عزیــزم! خــود را زینب گونــه کنیــد و حجابتــان را
ایــن جهــاد فــی ســبیل هللا کــه از جنــگ در راه خــدا باالتــر اســت، 

ــظ کنید. حف
عباس محسنی 

عفــت  بــا  می خواهــم  شــما  از  عزیــزم!  همســر   ای 
و حجــاب خــود شــهیدان را محافــظ باشــید و بــا جهــاد 

کنیــد. دفــاع  اســام  از  زینب گونــه 
رضا ناصرپور

خــود  حجــاب  زهــرا)س(  فاطمــه  جــان  بــه  را   شــما 
ــه  ــه کــن ک ــه دیگــر خواهــران توصی ــد. خواهــرم ب ــظ کنی را حف
ــار و حجــاب خــود باشــند؛ چــون حجــاب  مواظــب اخــاق، رفت

یکــی از پیروزی هاســت.
صفر جبارزارع

از  حتــی  را  خودتــان  حجــاب  کامــًا  بایــد  شــما  اواًل   
اقــوام حفــظ کنیــد و بــا حفــظ عفــت اســامی همــواره 
اصــل  دیگــر،  احــکام  از  خــود  آگاهــی  افزایــش  راه  در 
کشــورها  دیگــر  در  مســلمانان  اوضــاع  و  اســام   مکتــب 

و سیاست های حاکم بر اجتماع باشید.
مهدی سیاحی

خــود  حجــاب  اگــر  شــما  باشــید  مواظــب  خواهرانــم!    
را خــوب رعایــت کنیــد، زینــت اســام هســتید. مواظــب 
بــرادری  و  زیبــای خواهــر  بــه خاطــر احساســات  باشــید 
تشــییع  زمــان  از  هســت  مــردم  همــه  بیــن  در   کــه 
نشــوید  غافــل  خویــش  حجــاب  از  مــن  خاکســپاری   و 

و همه جا مراقب عفت خود باشید.
نصیر شیرازی باصره

 خواهر! حجابت را مثل حضرت فاطمه و زینب حفظ کن.
اسماعیل کلبعلی

 خواهرانــم! از شــما می خواهــم کــه حجــاب خــود را حفــظ کنیــد 
و دیگــران را نیــز بــه حفــظ آن توصیــه کنیــد.

شهدا و حجاب و عفاف

عبور از چراغ قرمز 
یک کشته برجای گذاشت 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان 
از برخــورد یــک دســتگاه ســواری 206 بــا یــک 
ــوار  ــب موتورس ــن راک ــان باخت ــیکلت و ج موتورس

خبــر داد. 
بــا  گفت وگــو  در  کریمــی  جهانگیــر  ســرهنگ 
ــوران  ــت: مأم ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
ــان« از  ــهر »اصفه ــی ش ــی و رانندگ ــس راهنمای پلی
ــک  ــا ی ــژو 206 ب ــک دســتگاه ســواری پ برخــورد ی
دســتگاه موتورســیکلت در محــدوده »پــل چمــران« 
ــزام  ــل اع ــه مح ــه ب ــر و بافاصل ــا خب ــهر ب ــن ش ای

ــدند.  ش
ایــن حادثــه اثــر  در  داد: متأســفانه  ادامــه   وی 
ــان  ــات وارده ج ــدت ضرب ــت ش ــه عل ــوار ب موتورس

ــود.  ــت داده ب ــود را از دس خ
: کارشــناس  داشــت  بیــان  ســرهنگ کریمــی 
رانندگــی  ایــن حادثــه  وقــوع  علــت   پلیــس راه 
را بی توجــه و عبــور ســواری 206 از چــراغ قرمــز 

ــرد.  ــام ک اع
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان 
اصفهــان در پایــان افــزود: مطابــق بنــد پ مــاده 101 
ــایل  ــدگان وس ــی، رانن ــی و رانندگ ــه راهنمای آیین نام
ــد  ــا چــراغ قرمــز مواجــه می شــوند بای ــه کــه ب نقلی
ــد  ــف کنن ــل توق ــت، کام ــژه ایس ــط وی ــش از خ  پی
و در صــورت نبــود خــط ایســت در 5 متــری چــراغ 
ــا روشــن شــدن  راهنمایــی و رانندگــی بایســتند و ت
 چــراغ ســبز و تخلیــه تقاطــع از وســایل نقلیــه

منتظر بمانند.

گواهینامه پایه یکم راننده بنز 
جعلی از آب در آمد 

 معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از 
دســتگیری راننــده ای کــه بــا گواهینامــه جعلــی پایــه 

ــر داد.  ــرد، خب ــی می ک ــم رانندگ یک
بــا  گفت وگــو  در  کریمــی  جهانگیــر  ســرهنگ 
ــوران  ــت: مأم ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
ــز  ــون بن ــتگاه کامی ــک دس ــه«، ی ــس راه »دامن پلی
ــف  ــده متوق ــدارک رانن ــی م ــت بررس ــن را جه 10 ت

ــد.  کردن
وی ادامــه داد: مأمــوران حیــن کنتــرل مــدارک 
ــکوک  ــه او مش ــودن گواهینام ــی ب ــه جعل ــده ب رانن
ــتعام  ــوع آن را اس ــی موض ــت بررس ــدند و جه ش

ــد.  کردن
ــه  ــتعام ب ــت: در اس ــان داش ــی بی ــرهنگ کریم س
عمــل آمــده مشــخص شــد گواهینامــه جعلی اســت 
و راننــده و خــودرو جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 

مقــر انتظامــی منتقــل شــدند. 
ایــن مقــام انتظامــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
خــودرو بــه پارکینــگ منتقــل شــد، افــزود: در ایــن 
خصــوص پرونــده ای تشــکیل شــد و راننــده جهــت 
ــی تحویــل  ــه مراجــع قضائ ــی ب ســیر مراحــل قانون

ــد.  داده ش
فرمانــده انتظامــی شهرســتان فریــدن در پایــان 
 از مــردم خواســت: بــا پلیــس همــکاری کنیــد 
ــکوک  ــوارد مش ــه م ــر گون ــاهده ه ــورت مش و در ص
موضــوع را ســریع از طریــق شــماره تلفــن 110 اطــاع 
ــم  ــوع جرای ــا انشــاءهللا شــاهد کاهــش وق ــد ت دهی

باشــیم.

 دستگیری فروشنده قالبی قند و شکر 
در فضای مجازی 

 پلیــس فتــای اصفهــان فــردی را کــه بــا تبلیــغ دروغ 
ــته  ــازی توانس ــای مج ــکر در فض ــد و ش ــروش قن ف
ــد  ــال کاهبــرداری کن ــارد ری ــود بیــش از یــک میلی ب

شناســایی و دســتگیر کــرد.
اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  ســرهنگ جهانگیــر 
ــرد:  ــان ک ــان بی ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام فرمانده
ــر  ــی ب ــهروندان مبن ــدادی از ش ــکایت تع ــی ش در پ
خریــد قنــد و شــکر از یکــی از ســایت های اینترنتــی 
و کاهبــرداری از آنــان، بررســی موضوع در دســتور کار 

ــرار گرفــت. ــن پلیــس ق ای
تحقیقــات  طبــق  گفــت:  مرتضــوی  ســرهنگ 
فــرد  شــد  مشــخص  فتــا  پلیــس  کارشناســان 
کاهبــردار بــا توجــه بــه گــران و کمیــاب شــدن قنــدو 
ــی  ــایت اینترنت ــدازی وب س ــا راه ان ــازار ب ــکر در ب  ش
ــوان  ــه عن ــی را ب ــام  مبلغ ــن اق ــروش ای ــغ ف و تبلی
بیعانــه از خریــداران دریافــت کــرده و پــس از دریافت 
ــرده  ــال نک ــا ارس ــرای آن ه ــی ب ــچ کاالی ــه، هی وج

اســت.
وی افــزود: بــا انجــام اقدامــات تخصصــی در فضــای 
مجــازی، متهــم کــه جوانی حدودًا 30 ســاله بــود و در 
 خارج از اســتان اصفهان ســکونت داشــت، شناســایی 
ــل وی در  ــه آن مح ــس ب ــوران پلی ــزام مأم ــا اع و ب
عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر و بــه اســتان اصفهــان 

منتقــل شــد.
تحقیقــات  در  افــزود:  مرتضــوی  ســرهنگ 
بــا  وی  شــد  مشــخص  متهــم  از  صورت گرفتــه 
ــات  ــازی تبلیغ ــای مج ــف در فض ــای مختل هویت ه
فراوانــی داشــته و بــا افتتــاح چندیــن حســاب جعلی 
ــارد  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــر بال ــدود 50 نف ــته از ح توانس

ریــال کاهبــرداری کنــد. 
ســرهنگ کریمــی  بــا بیــان ایــن مطلــب کــه متهــم 
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه دادســرا معرفی شــد 
افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال مــی رود تعــداد 
مالباختــگان بیشــتر از ایــن تعــداد باشــد، هم میهنــان 
در سراســر کشــور در صورتــی کــه بــا ایــن شــگرد در 
بــا شــماره  فــردی گرفتــار شــده اند  دام چنیــن 

ــد. تمــاس 0312184331 تمــاس حاصــل کنن

حوادث چهارشنبه  23  تیر ماه  1395

کیمیای وطن 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان

ــه  ــا ب ــرای م ــیاری را ب ــاه بس ــد رف ــی هرچن ــای بانک کارت ه
ارمغــان آورده امــا ایــن کارت هــا دردســرهای خــاص خــود را 

ــد. ــه همــراه دارن ــز ب نی
2. رمزتــان را بــه هیچ کــس نگوییــد، روی کارت و همــراه آن هم 
 ننویســید، مواظــب باشــید کســی هــم روی دســتتان نــگاه نکند 

سال تولد و 4 رقم سمت راست موبایلتان هم نباشد.
 3. کار کــردن بــا دســتگاه POS )کارتخــوان( فروشــگاه ها 
را خودتــان یــاد بگیریــد تــا نیــاز نباشــد کارتتــان را بــه مغــازه دار 
بدهیــد و رمــزش را وســط فروشــگاه فریــاد بزنیــد. کار بــا آن ها 
ــمان  ــوی چش ــد جل ــم بای ــتگاه ه ــت و دس ــاده اس ــیار س بس

خــود شــما باشــد. ایــن رفتــار یــک »بایــد« اســت و نیاز اســت 
کــه فرهنگ ســازی شــود. 

ــع خطــر  ــز( در مواق ــردن PIN Code )رم 4. برعکــس وارد ک
روی خودپردازهــای کشــور هیــچ ارتباطــی بــا تمــاس بــه پلیس 
 نــدارد و تنهــا بــه دلیــل دو یــا ســه بــار اشــتباه وارد کــردن رمــز

کارت شما توسط دستگاه ضبط )خورده( خواهد شد.
ــی  ــس از زمان های ــژه پ ــه وی ــار، ب ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن 5. ه
کــه در جاهــای مشــکوک از کارت اســتفاده کرده ایــد، رمــز آن 

را عــوض کنیــد.
ــد.  ــتفاده کنی ــن اس ــتگاه های مطمئ ــکان از دس ــد ام ــا ح 6. ت

ــتند. ــر هس ــتر در خط ــاده بیش ــرت و دورافت ــتگاه های پ دس
7. اگــر قطعــه ای از دســتگاه در مقایســه بــا دســتگاه های 
ــه اســت  ــا اضاف ــد مشــکوک ی ــا آن کار کرده ای مشــابهی کــه ب
ــد. جاســازی  ــر دهی ــک خب ــور دســتگاه در بان ــه اپرات ــا ب حتم
بدنــه دســتگاه، کی بــرد اضافــه   دوربین هــای کوچــک در 
ــات  ــن مایع ــه کارتخــوان، ریخت دســتگاه شــنود کارت در دهان

چســبنده یــا بــاز نشــدن دهانــه خــروج پــول از جملــه مــواردی 
ــد گــزارش شــود. اســت کــه امــکان سوء اســتفاده دارد و بای

8. از افــراد ناشــناس بــرای انجــام کارهــای بانکی تــان کمــک 
نخواهیــد؛ چــون دزدهــا شــاخ ندارنــد.

ــرای  9. پیــش از ســوپرمن شــدن و انجــام کارهــای بانکــی ب
افــراد ناشناســی کــه از شــما کمــک خواســته اند، کمــی درنــگ 
کنیــد. خودپردازهــا دوربیــن دارنــد و گاهــی دزدهــا کارت دزدی 
ــای  ــد و پ ــا آن کارت کار کنی ــا شــما ب ــد ت ــه شــما می دهن را ب

ــد. ــر می افت شــما گی
ــا آن  ــرد ت ــر ک ــا گی ــد ی ــا مان ــتگاه ج ــان در دس ــر کارتت  10. اگ
را تحویــل نگرفتیــد یــا بــر اســاس پیام هــای صفحــه نمایــش 
ــل  ــده، مح ــط ش ــتگاه ضب ــط دس ــه توس ــدید ک ــن نش  مطمئ
را تــرک نکنیــد. حتــی چنانچــه کارت شــما در کارتخــوان بــود 
ــال را  ــن احتم ــد، ای ــه ندیدی ــی روی صفح ــام مرتبط ــی پی ول
بدهیــد کــه جــای دیگــری افتــاده و کافــی اســت شــما 
ــوید  ــتگاه دور ش ــه از دس ــئول مربوط ــردن مس ــر ک ــرای خب ب

 تــا در همــان لحظــه دزدی کــه ایــن دام را گذاشــته کارت 
ــوار  ــک ن ــا ی ــن روش ه ــی از ای ــا در یک ــرون بکشــد؛ مث را بی
ــا  ــد ت ــی می کنن ــوان مخف ــه کارتخ ــازک را در دهان ــک ن باری
ــتگاه  ــما دس ــد و ش ــر کن ــد، گی ــوان ش ــه وارد کارتخ کارت ک
نــوار  آن  و  بیایــد  دزد  آقــای  ســپس  و  تــرک کنیــد   را 

را بیرون بکشد و کارت شما را بردارد.
11. پیشــنهاد می شــود ســرویس دریافــت پیامــک برداشــت از 
حســاب را فعــال کنیــد تــا در زمــان خطــر در اولیــن برداشــت 

مشــکوک از حســابتان ســریع خبــردار شــوید.
 12. همیشــه هــم فــداکاری نکنیــد. ایــن مــورد بســیار جــدی 
و خطرنــاک اســت. دزدهــا ممکــن اســت بــه بهانه هایــی ماننــد 
ــه ــا برداشــت روزان ــه حــد نصــاب رســیدن ســقف انتقــال ی  ب

ــه از  ــد ک ــما بخواهن ــتاب و ... از ش ــبکه ش ــودن ش ــراب ب خ
ــداری  ــی مق ــد؛ یعن ــوان واســط اســتفاده کنی ــه عن ــان ب کارتت
پــول نقــد بــه شــما بدهنــد و ســپس از شــما بخواهنــد آن پــول 

ــد. ــز کنی ــه حســاب دیگــری واری را ب

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره  200 ســـــال دوم                ݡسݒ

 امام حسین علیه السالم:

هر یک از دو نفـرى که میان آن ها نزاعی واقع شود و یکـی از 

آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد، سبقت گیـرنـده اهل بهشت 

خـواهـد بــود.

کشف الغمه فی معارف االئمه)ط-القدیمه(، ج 2، ص 33

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

36   ْC

32   ْC

36   ْC

36   ْC

22   ْC

18   ْC

22   ْC

25   ْC

 روزنامه نــگاری در عصــر تکنولــوژی بــا همــه فناوری هــای در 
کیمیای وطن

دامون رشیدزاده
دســترس هنــوز هــم، کار ســختی اســت. چــاپ یــک روزنامه 
کاغــذی بــا همــه مصائــب تلــخ و دردســرهایش، روزنــه کوچکــی اســت رو بــه 
ســوی فرهنــگ و شــاید همیــن روزنــه کوچــک را بتــوان تنهــا شــیرینی ایــن 

راه دشوار دانست.  
در وضعیــت نامناســب اقتصــادی امــروز کــه نشــریه های مســتقل به ســختی 
ــد لذت بخــش  ــدی می توان ــه هــر شــماره جدی ــد، رســیدن ب روزگار می گذرانن

 . شد با
ــرد.  ــروز دویســتمین شــماره خــود را منتشــر ک ــای وطــن، ام ــه کیمی روزنام
ــان  ــم. از اصفه ــن 200 شــماره راه درازی را پیموده ای ــه ای ــرای رســیدن ب ــا ب م
کیمیــا تــا کیمیــای کویــر و امــروز کیمیــای وطــن بــا چــاپ هــر روز و 
ــال  ــان چهارمح ــی اصفه ــور یعن ــزی کش ــتان مرک ــی 4 اس ــتره جغرافیای گس
ــه روز در  ــه روزب ــوده ک ــن ب ــدا ای ــا از ابت ــدف م ــزد. ه ــان و ی ــاری، کرم بختی
ــه مشــکات و  ــا نگاهــی منصفان راه پیشــرفت گام برداریــم و تــاش کنیــم ب
ــی  ــی در راه آبادان ــاید گام کوچک ــا ش ــم ت ــرح کنی ــردم را مط ــای م  دغدغه ه

و سرفرازی میهن عزیزمان ایران برداشته باشیم. 
ــدف  ــن ه ــا را در راه ای ــدر م ــدگان گرانق ــی شــما خوانن ــد همراه ــن بدانی یقی

ــزون. ــت روزاف ــد موفقی ــه امی ــرد. ب ــد ک ــخ تر خواه راس

جشــنواره فصلــی تئاتــر بــا هــدف حمایــت 
نمایشــی  هنرهــای  عرصــه  هنرمنــدان  از 
از ســوی تــاالر هنــر وابســته بــه ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــود.به گ می ش
ــر  ــان، مدی ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
تــاالر هنــر اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
تــاالر هنــر بــه عنــوان دفتر تخصصــی تئاتر شــهر 
اصفهــان بــا هــدف حمایــت از هنرمنــدان و 
فعــاالن عرصــه هنرهــای نمایشــی بــه برگــزاری 
ــت. ــرده اس ــدام ک ــر اق ــی تئات ــنواره فصل جش
حمیدرضــا مکارمــی امــکان حضــور و اســتفاده 
ــدان،  ــش هنرمن ــه و دان ــر و بیشــتر از تجرب بهت
کارشناســان و گروه هــای فعــال تئاتری و کشــف 
ــی  ــت نمایش ــطح فعالی ــای س ــتعداد و ارتق اس
ــزاری  ــداف برگ ــر اه ــان را از دیگ ــهر اصفه در ش
عنــوان کــرد.وی همچنیــن  ایــن جشــنواره 
 افــزود: ایــن جشــنواره بــا هــدف تقویــت 
شــهروندان  عمومــی  فرهنــگ  ارتقــای  و 
هنرهــای  از  بهره گیــری  بــا  اصفهــان  شــهر 

تابســتان در دو بخــش  نمایشــی در فصــل 
و  محیطــی   - بیرونــی  نمایش هــای 
می شــود.وی  برگــزار  کوتــاه  نمایش هــای 
 تصریــح کــرد: مضامیــن حقــوق شــهری، هویت 
و کرامــات انســانی، تحکیــم نهــاد خانــواده، 
آپارتمان نشــینی،  و  همســایگی  فرهنــگ 
فرهنــگ عفــاف و پاکدامنــی، مشــارکت عمومی 
و  تشــکل های مردمــی  زندگــی شــهری،  در 
نقــش آن در فرهنــگ شــهری، نشــاط و شــادی 
و طــراوت در زندگــی شــهری و خانوادگــی از 

ــت. ــنواره اس ــن جش ــات ای ــه موضوع جمل
ــر  ــه داد: از دیگ ــان ادام ــر اصفه ــاالر هن ــر ت مدی
بــه  می تــوان  جشــنواره  ایــن  موضوعــات 
مضامیــن مربــوط بــه دفــاع مقــدس و فرهنگی 
ایثــار، تکریــم خانــواده شــهدا و معرفی شــهدای 
اصفهــان، معرفــی مفاخــر و نخبــگان شــهر 
اصفهــان و موضوعــات مرتبــط بــا شــهر اصفهــان 
شــامل تاریــخ و ابنیــه تاریخــی، زاینــده رود، 
اشــاره  گردشــگری  و  گردشــگران   جــذب 

کرد.

دویستمین شماره کیمیای وطن منتشر شد هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی در جشنواره فصلی تئاتر اصفهان 
حمایت می شوند

پاسخ جدول شماره 23 سودوکو

راهپیما�ی عفاف و حجاب در اصفهان

راهپیما�ی عفاف و حجاب همزمان با روز میل عفاف و حجاب در اصفهان برگزار شد. / عکس از 

مهر

شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد احــداث پــروژه عمرانــی ذیــل واقــع در شــهر جدیــد مجلســی را بــه صــورت مشــارکتی بــه 

اشــخاص حقوقــی واجــد صاحیــت واگــذار نمایــد:

آگهی مناقصه )مشارکت( 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت  دوم

م الف 2989

زیر بنای مجموعه حدود 
)متر مربع (  

عنوان پروژه

مشارکت در احداث اسکلت یک 
باب واحد آموزشی همراه با ساخت 
واحد های تجاری محله مهران شهر 

جدید مجلسی

15/5780/000/000 میلیارد3473
 بصورت ضمانت نامه 

بانکی

مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری 

)آورده شریک(  ریال 
 مبلغ ضمانت نامه 

)ریال(

شرایط و زمان دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه و دریافت اسناد ظرف مدت هفت روز از  نشر آگهی 

- مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: متقاضیــان پــس از تکمیــل اســناد، حداکثــر تــا تاریــخ 95/5/4 مهلــت دارنــد تــا اســناد مربوطــه را در 
پاکتهــای الک و مهــر شــده بــه دبیــر خانــه شــرکت تحویــل داده و رســید آنــرا دریافــت نماینــد.

- نشــانی کارفرمــا: اصفهــان - کیلومتــر 20 جــاده مبارکــه بروجــن - شــهر جدیــد مجلســی - بلــوار ارم شــرکت عمــران مجلســی- امــور قراردادهــا    
تلفــن: 52472733-031       دورنــگار: 52472214-031     صنــدوق پســتی: 86316-45775
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کل مبلغ مشارکت 
حدود )ریال (

39 میلیارد

راه های پیشگیری از جعل اطالعات 
کارت های بانکی )2(

یادداشت

کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 


