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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کرد: گمرک ایران اعالم 

واردات ۷۶ میلیاردتومانی 
لوازم آرایشی به ایران

برگزاری آزمون استخدامی 
معلمی در شهریور

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

 در حوزه فرهنگ 
به بیراهه رفته ایم

کرد: کید  استاندار چهارمحال و بختیاری تأ

پساب فاضالب، تنها راه حل 
تأمین آب شهرک های صنعتی

خداحافظی با پراید و تیبا

 بازگشت فرانسوی ها 
به بازار خودروی ایران
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له
قا

رم
س یکــی از واژه هایــی کــه پــس از انقــاب اســامی 

اســتفاده شــد  و  وارد  ادبیــات سیاســی  در 
ــم  ــرآن کری ــم ق ــه از تعالی ــت ک ــتکبار اس اس

مایــه می گیــرد. ایــن واژه کــه مفهــوم آن اظهــار علــو 
و برتــری در زمیــن، بــر دیگــران فخرفروشــی و خــود 
را قاهــر و مســلط دانســتن اســت، در آیــات مختلــف 
قدرت هــای  ماهیــت  نمایانــدن  بــرای  قرآنــی 
اســتکباری در هــر عصــر و زمــان و معرفــی خصــال 
و صفــات و روحیــات و عملکردهایشــان مطــرح 
می شــود کــه امــروز، آمریــکا مصــداق بــارز آن 

ــت: ــده اس ــرآن آم ــد در ق ــت. ببینی اس
ــان  ــت در دل هاش ــر«: »نیس ــم االکب ــی صدوره »ف
مگــر تکبــر و احســاس بزرگــی.« )غافــر: ۵۶( 
و گردن کشــی  اســتکبار  »شــما  »فاســتکبرتم«: 
ــتکبروا  ــا و اس ــوا بایاتن ــه: ۳۱( »کذب کردید.«)جاثی
عنهــا«: »آیــات مــا را دروغ شــمردند و از روی تکبــر 

از آن هــا رخ برتافتند.«)اعــراف: ۴۰( 
این هــا از جملــه آیاتــی اســت کــه بــه صراحــت واژه 

... »استکبار« 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 با  ناهنجاری در اماکن
 و کنسرت ها  برخورد شود

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

فروش ضایعات آهن و فیلتر مصرف شده )مرحله دوم( 

چاپ دوم 

رحیم جافری - شهردار شهرضا 

آگهی مزایده 

شــهرداری شــهرضا در نظــر  دارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره هشــت یکصــد و هشــتاد و دومیــن جلســه شــورای اســامی شــهر مــورخ 9۴/9/۱۶ 
ضایعــات آهــن و فیلتــر مصــرف شــده را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند. 

لــذا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت ۱۰ روز بــا ورود بــه ســایت شــهرداری بــه آدرس shahreza.ir اقــدام و یــا همــه روزه 
بجــز ایــام تعطیــل جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد.

بهای فروش اسناد: ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰29۱۱۰۰9 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد. 

-تحویــل ســپرده ای کــه از پنــج درصــد مبلــغ کل بــرآورد کمتــر نباشــد )بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا واریزی نقــدی بــه حســاب ۳۱۰۰۰۰۰۰۵2۰۰2 
سپرده شــهرداری(

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳9۵/۵/۱2

 محــل تحویــل اســناد: متقاضیــان پــس از تکمیــل و امضــا اســناد، مــدارک را بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویــل و رســید
 نمایند.

-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

-جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۳2۴۱۰۱۰ داخلی ۱۱۶ تماس حاصل فرمایید.

کیمیای حیات
آیینه خدمت به محرومین

فیلم مستند پروژه های آبرسانی روستایی شرکت آب و فاضاب روستایی استان اصفهان

سه شنبه ها – ساعت 20 
شبکه تلویزیونی استان اصفهان

اداره روابط عمومی و آموزش همگانی

کید کرد: معاون وزیر نیرو  تا

مصرف آب و برق در مرز هشدار
در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

سالمتی در سفرهای تابستانی
کرد: کیمیای وطن بررسی 

بررسی مهاجمان سرسخت
 لیگ برتر

7

4

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

ز ر
س ا

عک
||  

 

کل نیروهای مسلح: ابالغیه ستاد 



جبهه واحد            
ادامه از صفحه یک: 

 را دربــاره جبهــه کفــر و شــرک و نفــاق بــه کار بــرده 
و ایــن خصلــت و صفــت شــیطانی و نفســانی را در همــه 
ــن  ــن مبی ــان دی ــمنان و مخالف ــام دش ــه تم ــار و ب اعص

حــق تعمیــم داده اســت.
حضــرت امــام)ره( که مبتکــر وارد کــردن واژه هــای قرآنی 
ــف  ــام توصی ــا در مق ــد، تنه ــی بودن ــات سیاس ــر ادبی ب
بــا  باقــی نماندنــد و  ویژگی هــای اســتکبار جهانــی 
بصیــرت و آگاهــی و شــجاعت تمــام، آمریــکای جنایتکار 
 را بــه عنــوان رأس اســتکبار جهانــی معرفــی کردنــد 

و مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: 
»همه بدبختی ما از آمریکاست.«

»خیــال نکنیــد کــه روابــط مــا بــا آمریــکا و روابــط مــا بــا 
نمی دانــم شــوروی و روابــط مــا بــا این هــا یــک چیــزی 
ــل  ــن مث ــی دارد. ای ــک صالح ــا ی ــرای م ــه ب ــت ک اس
رابطــه بــره بــا گــرگ اســت! رابطــه بــره بــا گــرگ، رابطــه 
ــد  ــا می خواهن ــت؛ این ه ــره نیس ــرای ب ــدی ب صالح من
ــزی  ــا چی ــه م ــد ب ــا نمی خواهن ــند؛ این ه ــا بدوش از م

ــد.« بدهن
محــروم  مــردم  یــک  شــماره  دشــمن   »آمریــکا 

و مستضعف جهان است.«
»هرچه فریاد دارید سر آمریکا بکشید.«

ــکای  ــا آمری ــارزه ب ــه مب ــان ک ــه وظیفه م ــا ب ــر دقیق »اگ
 جنایتــکار اســت ادامــه دهیــم، فرزندانمان شــهد پیروزی 

را خواهند چشید.«
ــد  ــی می کن ــی معرف ــه خوب ــکا را ب ــه آمری ــن 5 جمل  ای
و وظیفــه مــا را در مقابــل او نیــز روشــن و آشــکار 
آمریکاســت  شــرایط  و  وضعیــت  ایــن  می ســازد. 
کــه همچنــان بــه عنــوان شــیطان بــزرگ در عرصــه 
تنهــا  و  می کنــد  قلــدری  و  قدرت نمایــی  جهانــی 
 یــک ملــت بــا تمــام تــوان مقابــل او ایســتاده اند 
 و ایــن ایســتادگی ملت هــای دیگــر را نیــز  جرئــت 
و جســارت بخشــیده اســت؛ لکــن هنــوز تشــکلی فراگیــر 
ــه  ــد و یکپارچ ــان و متح ــه بی ام ــرای مقابل ــی ب و جهان
وجــود نــدارد؛ بــر ایــن اســاس مقــام معظــم رهبــری در 
ــور  ــجویی را مأم ــکل های دانش ــجویان، تش ــدار دانش دی
تشــکیل جبهــه واحــد ضدآمریکایــی – ضدصهیونیســتی 

فرمودنــد و افزودنــد:
ــا وســایل پیشــرفته ارتباطاتــی و در فضــای  »می تــوان ب
ــلمان  ــجویان مس ــی  دانش ــای عموم ــازی، کمپین ه  مج
را بــر اســاس مخالفــت بــا سیاســت های آمریــکا و رژیــم 
ــا  ــع الزم، میلیون ه ــا در مواق ــکل داد ت ــتی ش صهیونیس
ــود،  ــری خ ــع گی ــا موض ــلمان ب ــجوی مس ــوان دانش ج
حرکتــی عظیــم را در جهــان اســالم بــه وجــود آورنــد.«

لــذا دانشــجویان بایــد عــالوه بــر آنکــه منویــات رهبــری 
ــه راهکارهــای  ــد، موشــکافانه ب را دقیــق بررســی می کنن
ــف  ــون تکلی ــد. اکن ــه کنن ــز توج ــا نی ــه آن ه ــیدن ب رس
ــن  ــدن ای ــی ش ــای اجرای ــد راهکاره ــت. بای ــن اس روش
تکلیــف و تحقــق ایــن آرمــان اســالمی  و جهانــی را احصــا 
ــرد و در  ــا ک ــر پ ــی را س ــکیالت جهان ــرعت تش ــه س و ب
ــا  ــا یــک حرکــت هماهنــگ دنی فرصت هــای مناســب ب

را متوجــه حــق نمــود.
ــطح  ــد در س ــه واح ــاد جبه ــت ایج ــجویان بایدجه دانش
 جهــان اســالم از تجربیــات مشــابه اســتفاده کننــد 
ــکار  ــاد اف ــر اعتم ــن ام ــد؛ ای ــازی بپردازن ــه شبکه س و ب
ــاید  ــت و ش ــد داش ــال خواه ــه دنب ــان را ب ــی  جه عموم
بتــوان گفــت نامه هــای مقــام معظــم رهبــری بــه 
ــت. ــرده اس ــاده ک ــه را آم ــا زمین ــرب و اروپ ــان غ جوان

بــی تردیــد یکــی از مهم تریــن بحث هایــی کــه در مقولــه 
تبلیغــات و بــه طــور کلــی رســانه مطــرح می شــود 
ــت  ــا سال هاس ــور م ــت. در کش ــازی اس ــث شبکه س بح
ــم  ــکا و رژی ــا آمری ــه ب ــا مقابل ــه ب ــی در رابط بحث های
ــده  ــتکبار ش ــه اس ــی جبه ــور کل ــه ط ــتی و ب صهیونیس
اســت؛ امــا در ایــن عرصــه شبکه ســازی صــورت نگرفتــه 
و ارتباطــی آن چنــان تشــکیالتی نیــز بــا انقالبیــون جهــان 
اســالم صــورت نگرفتــه اســت. البتــه در کشــورهای 
ــز  ــی نی ــورهای غرب ــی از کش ــی در بعض ــالمی  و حت اس
اقداماتــی در عرصــه مقابلــه بــا اســتکبار شــده؛ بــه طــور 
ــای  ــم کااله ــن »تحری ــه کمپی ــت ک ــدی اس ــال چن مث
صهیونیســتی« راه انــدازی شــده و اقداماتــی در ایــن 
عرصــه صــورت گرفتــه؛ امــا در ایــن کشــورها نیــز برنامــه 
ــا  هماهنــگ رســانه ای و شــبکه ای درخصــوص مقابلــه ب

ــه اســت. اســتکبار صــورت نگرفت
 بــه یقیــن ایجــاد ایــن شبکه ســازی باعــث شــکل گیری 
مختلــف  تجربیــات  از  بهره گیــری  و  هم افزایــی 
می شــود و چنانچــه دانشــجویان جهــان اســالم بتواننــد 
ایــن جبهــه واحــد را تشــکیل دهنــد در امــر روشــنگری 
ــر  ــی موفق ت ــرال دموکراس ــه لیب ــوص جبه ــام درخص نظ
ــی  ــکار عموم ــاد اف ــر آن اعتم ــالوه ب ــود و ع ــد ب خواهن
ــا  ــن، ب ــرد. همچنی ــد ک ــب خواهن ــر جل ــان را راحت ت  جه
ــد  ــران، مه ــجویی در ای ــش دانش ــه جنب ــه اینک ــه ب توج
 مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی اســت، در صورت تشــکیل آن
 ایــن جبهــه خواهــد توانســت خــوراک فکــری مناســبی 
ــالم  ــان اس ــجویی جه ــای دانش ــر جنبش ه ــه دیگ را ب

ــد. ــه کن ارائ
نظیــر  فرصت هایــی  از  می تواننــد  دانشــجویان 
ــه در  ــی ک ــران و ایرانیان ــه در ای ــی ک ــجویان خارج دانش
کشــورهای دیگــر تحصیــل می کننــد و از تجربیــات 
کمپین هایــی نظیــر »تحریــم کاالهــای اســرائیلی« بهــره 
ــن کمپین هــا  ــا شناســایی دســت اندرکاران ای ــد و ب گیرن
کشــورها  دیگــر  دانشــجویان  بــا  ارتبــاط  ایجــاد   و 
ــته  ــازماندهی الزم را داش ــر س ــادل نظ ــو و تب و گفت وگ
باشــند و بــا ایــن تشــکل و جبهــه دنیــا را متوجــه حــق 
کننــد. در هرحــال، در صــورت تشــکیل ایــن جبهــه واحــد 
ضدآمریکایــی- ضدصهیونیســتی، می تــوان بــه مخالفــت 
جنگ طلبــی  نــژادی،  تبعیــض  سیاســت های   بــا 
و کودک کشــی اســتکبار برخاســت و دیگــران را نیــز 

ــد.  ــش را دی ــل وصف ــار غیرقاب ــرد و آث ــراه ک هم
ــخن  ــن س ــوان ای ــه می ت ــن جبه ــکیل ای ــا تش آری، ب
ــه  ــطل آب ب ــک س ــلمان ی ــر مس ــر ه ــه »اگ ــام را ک ام
ســوی اســراییل بریــزد اســراییل را آب می بــرد« محقــق 

ــاخت. س

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

دشمن شناسی                                              
استاد دانشگاه
جواد قاسمی 

ــی  ــیر تکامل ــه و س ــات طیب ــه حی ــی الزم  دشمن شناس
موانــع  و  دشــمنان  شــناخت  بــدون  اســت.  انســان 
اهمیــت  رســید.  مقصــد  بــه  نمی تــوان  آســیب ها  و 
فوق العــاده ایــن مبحــث، از حجــم گســترده مطالــب 
قــرآن و نهج البالغــه و بــه طــور کلــی متــون دینــی دربــاره 
ــیوه های  ــا و ش ــمنی آن ه ــوع دش ــان و ن ــمنان انس دش

اســتعاذه از شــر آن هــا روشــن می شــود. 
ــان  ــمنان انس ــالم دش ــه الس ــان علی ــدگاه امیرمؤمن از دی
دارای انــواع و اقســامی  هســتند کــه بدتریــن آن هــا 
دشــمنان پنهــان و مرموزنــد و می تــوان گفــت جنــگ نــرم 
ــوع دشــمنان شــکل  علیــه جبهــه حــق، توســط همیــن ن
ــه  ــه جبه ــن الی ــن و عمیق تری ــه پیچیده تری ــرد ک می گی

ــد.  ــکیل می دهن ــل را تش باط
»شــّر األعــداء أبعدهــم غــورا و أخفاهــم مکیــدة«؛  بدترین 
ــه اش  ــى و اندیش ــه بررس ــت ک ــى اس ــمنان آن کس دش
دورتــر و کیــن و کیــدش پنهان تــر اســت )و دشــمنی اش 

بــا انســان بــر عقــل و اندیشــه اســتوار اســت(. 
  یکــی از مواقــع حســاس و خطرنــاک دشــمنی، زمانــی 
اســت کــه دشــمن بــا مشــت چدنــی در پوشــش 
ــاره  ــان درب ــر مؤمن ــود؛ امی ــن وارد ش ــتکش مخملی دس
ــد: »ال  ــمن می فرمای ــی دش ــوردن از چرب زبان ــب نخ فری
تغتــّرّن بمجاملــة العــدّو فاّنــه کالمــاء و ان اطیــل اســخانه 
 بالّنــار ال یمتنــع مــن اطفائهــا«. فریــب چرب زبانــى 
دشــمن  زیــرا  مخــور،  را  دشــمن  خوش آمدگویــى  و 
ــه  ــش ب ــا آت ــش ب ــرم کردن ــه گ ــت ک ــون آب اس همچ
ــد ــم بیای ــه جــوش ه ــی  ب ــی از گرم ــد )یعن ــول انجام  ط

بــاز خاصیتــش خامــوش کــردن آتــش اســت( و مانــع از 
خامــوش کــردن آن نشــود.

ــت و  ــاس دوس ــمن در لب ــوذ دش ــگیری از نف ــرای پیش ب
عــدم غافلگیرشــدن توســط منافقــان می فرمایــد: »ال 
تأمــن صدیقــک حّتــى تختبــره و کــن مــن عــدّوک علــى 
 اشــّد الحــذر«؛ از دوســت خــود ایمــن مبــاش تــا او 
ــز  ــخت ترین پرهی ــز س ــود نی ــمن خ ــى و از دش را بیازمای

ــاش.  را داشــته ب
ــک او  ــه کم ــت از دشــمن ب ــر غفل ــزون ب ــر کســی اف  اگ
طمــع ورزیــد، نــاکام خواهــد شــد. »مــن اســتعان بعــدّوه 
ــرآوردن  ــه در ب ــر ک ــا«؛ ه ــدا منه ــه ازداد بع ــى حاجت عل
حاجتــش از دشــمنش یــارى جویــد از حاجتــش بیشــتر 

ــود.  دور ش
ــه  ــدت ب ــه ش ــته و ب ــاس تر دانس ــح را حس ــرت صل حض
ــه  ــد. در عهدنام ــدار می ده ــمن هش ــدن از دش ــل نش غاف
ــح  ــرش صل ــه پذی ــفارش ب ــک را س ــه مال ــد از آن ک بع
ــذر کل  ــن الح ــد: »و لک ــد، می فرمای ــرافتمندانه می کن ش
الحــذر مــن عــدوک بعــد صلحــه فــان العدوربمــا قــارب 
لیتغفــل فخــذ بالحــزم و اتهــم فــی ذلــک حســن الظــن«؛  
زنهــار، زنهــار ســخت از دشــمنت پــس از پذیــرش صلــح 
برحــذر بــاش؛ چــرا کــه دشــمن گاهــی نزدیــک می شــود 
 کــه غافلگیــر ســازد. بنابرایــن دوراندیشــی را بــه کار گیــر 

و در این موارد خوش بینی را متهم کن! 
بــا الهــام از ایــن راهبردهاســت کــه مقــام معظــم رهبــری  
در حــرم رضــوی فرمودنــد: »اگــر در زیــر دســتکش 
مخملــی، دســت چدنــی و پنجــه  چدنــی باشــد، مــا 
ــم.  ــول نمی کنی ــم؛ دوســتی را قب دســتمان را دراز نمی کنی
ــه زده می شــود، خنجــری در پشــت  ــدی ک ــا لبخن ــر ب اگ
پنهــان شــده باشــد، مــا حواســمان جمع اســت. متأســفانه 
آنچــه کــه اتفــاق افتــاد، همــان چیــزی بــود کــه حــدس 
ــد  ــکا و همیــن تشــکیالت جدی ــت آمری زده می شــد. دول
ــدی  ــای عالقه من ــه  ادع ــا هم ــد، ب ــور جدی و رئیس جمه
ــتند  ــم نوش ــه ه ــه نام ــح ک ــه و صحی ــط عادالن ــه رواب  ب
گفتنــد  هــم  بلندگوهــا  در  و  دادنــد  هــم  پیغــام   و 
و در مجالــس خصوصــی هــم تکــرار کردنــد کــه مــا 
ــادی  ــان را ع ــالمی  روابطم ــوری اس ــا جمه ــم ب می خواهی
ــد«.  ــن عمــل کردن ــم، متأســفانه در عمــل عکــس ای کنی
 وقتی کــه دنیــای قــدرت، دنیــای زر و زور بــا همــه  
ــد  ــق نداری ــما ح ــت، ش ــه شماس ــود متوّج ــات خ امکان

ــد.« ــواب بروی ــد خ ــق نداری ــد، ح ــرت بزنی ُچ

یادداشت

ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح:
  با ناهنجاری 

در اماکن و کنسرت ها برخورد شود  

ــه ای  معــاون ســتاد کل نیروهــای مســلح در ابالغی
خطــاب بــه فرمانــده نیــروی انتظامــی  تأکیــد کــرد 
کــه مأموریــت ناجــا در برخــورد بــا ناهنجاری هــای 
ــرت ها  ــه کنس ــن از جمل ــی اماک ــی در بعض اخالق
بایــد بــا جدیــت انجــام شــود. بــه گــزارش کیمیــای 
ــید  ــدار س ــردار پاس ــزان، س ــل از می ــه نق ــن، ب وط
ــردار  ــه س ــاب ب ــه ای خط ــری ابالغی ــعود جزای مس
حســین اشــتری، فرمانــده نیــروی انتظامــی دربــاره 
مســائل برخــورد بــا ناهنجاری هــای عمومــی  صــادر 
کــرد. ســردار جزایــری در ایــن ابالغیــه تأکیــد 
ــا  ــورد ب ــا در برخ ــت ناج ــه مأموری ــت ک ــرده اس ک
بعضــی  در  رفتــاری  و  اخالقــی  ناهنجاری هــای 
ــد  ــه محــل برگــزاری کنســرت ها بای اماکــن از جمل

ــت انجــام شــود. ــا جدی ب
تصویــب  دولــت  هیئــت  اعضــای  اخیــرا   
کنســرت برگــزاری  کــه  بودنــد   کــرده 
ــروی  ــه مجــوز نی ــاز ب ــا نی شب نشــینی و مهمانی ه
انتظامــی )اماکــن( نــدارد و ناجــا حــق دخالــت در 
ــوای کنســرت ها را نخواهــد داشــت. مجــوز و محت

خبر

ــه  ــاره ب ــا اش ــالمی  ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
وجــود شــکاف میــان جامعــه پزشــکی و پرســتاری 
در نظــام گفــت: مجلــس در ســاماندهی فاصلــه 
ــه  ــا جامع ــکان ب ــی پزش ــی  برخ ــای نجوم حقوق ه

ــدارد. ــدی ن ــتاری تردی پرس
 بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، دکتــر 
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ــدار  ــاه( در دی ــم مردادم ــه یک ــروز )جمع ــح دی  صب
ــا اعضــای جامعــه نظــام پرســتاری کشــور گفــت:  ب
قطعــا پرســتاران جــزو اقشــار خــدوم و زحمتکــش 
کشــور محســوب می شــوند و بایــد حمایت هــای 

الزم از ایــن افــراد صــورت گیــرد.
نماینــده مــردم قــم در مجلــس شــورای اســالمی  بــا 
بیــان اینکــه بخــش عمــده ای از مدیریــت و انجــام 
امــور حــوزه ســالمت بــر عهــده پرســتاران و پرســنل 
ــی  ــام پرداخت ــا نظ ــزود: قطع ــت، اف ــس اس اورژان
ــد متناســب باشــد   در حــوزه بهداشــت و درمــان بای
و مجلــس پیگیــر ایــن مســئله اســت؛ البتــه بــرای 

ــیم  ــود را بشناس ــع موج ــد وض ــات بای ــام اقدام  انج
ایــن وضعیــت تصمیمــات درســت  فهــم  بــا   و 

را اتخاذ کنیم.
دکتــر الریجانــی بــا اشــاره بــه وجــود بعضــی 

پزشــکی  میــان جامعــه  پرداختــی   شــکاف های 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــت: ب ــتاری گف ــه پرس و جامع
دیــوان محاســبات در حــوزه پرداخــت، شــکافی 
میــان پزشــکان و پرســتاران وجــود دارد؛ از ایــن 
پرســتاری  جامعــه  می بایــد  مــن  نظــر  بــه  رو 
گزارش هــای تحلیلــی را در ایــن رابطــه بــه مجلــس 
ــای  ــا داده ه ــب را ب ــن مطال ــا ای ــا م ــد ت ــه کن ارائ
دیــوان محاســبات، وزارت بهداشــت و دســتگاه های 
مربوطــه تطبیــق دهیــم و در نهایــت تصمیمــات الزم 

ــم. را بگیری
ــل  ــیون اص ــای کمیس ــه پیگیری ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــای  ــاره پرونده ه ــس درب ــون اساســی مجل ــود قان ن
پرســتاری  نجومــی  گفــت: جامعــه  حقوق هــای 
بــرای  را  آمارهــای خــود  و  می توانــد گزارش هــا 
ایــن  بــه  ســالمت  حــوزه  حقوق هــای  کنتــرل 
کمیســیون ارائــه کنــد تــا در صــورت لــزوم بــرای این 
مســئله قانــون جدایــی تصویــب یــا در برنامه ششــم 

ــود. ــه ش ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ب

الریجانی در دیدار با اعضای جامعه نظام پرستاری کشور:

ساماندهی شکاف دریافتی پزشکان و پرستاران

ــه  ــه ب ــی ک ــا و نصیحت های ــت: توصیه ه ــاری گف ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده ول نماین
ــوده و انتظــار آن اســت کــه ایــن  مســئوالن اســتانی و کشــوری می شــود از روی خیرخواهــی ب

ــد. ــه کنن ــود، توج ــوزی می ش ــه از روی دلس ــی ک ــه نصیحت های ــراد ب اف
ــای  ــام در خطبه ه ــی نکون ــارس از شــهرکرد، حجت االســالم محمدعل ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهرکرد کــه در مصــالی بــزرگ ایــن شــهر برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 

ــا آن مواجــه بــود کام مــردم و مســئوالن را تلــخ کــرد. قضایــای روزهــای اخیــر کــه اســتان ب
وی بــا بیــان اینکــه توصیه هــا و نصیحت هایــی کــه بــه مســئوالن اســتانی و کشــوری می شــود 
از روی خیرخواهــی اســت، ادامــه داد: انتظــار آن اســت کــه ایــن افــراد بــه نصیحت هایــی کــه از 

روی دلســوزی می شــود، توجــه کننــد.
نماینــده ولــی  فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری تأکیــد کــرد: مــن در خطبه هــا، در شــورای اداری 
ــا  ــتم؛ ام ــوص را داش ــن خص ــای الزم در ای ــا و توصیه ه ــی، نصیحت ه ــات خصوص و در جلس

توجهــی بــه آن نشــد.
ــن  ــزود: ای ــت و اف ــش دانس ــان هایی زحمتک ــی را انس ــان بلداج ــهرکرد مردم ــه ش ــام  جمع ام
 مردمــان شــریف کــه بــا تــالش در صنعــت گــز، کام مــردم کشــور را شــیرین می کننــد 

در اعتراض های اخیر حتی یک سخن ضدانقالبی هم نگفتند.
نکونــام یــادآور شــد: ایــن مــردم بزرگــوار در ایــن اعتــراض، هیــچ اهانتــی نســبت بــه مســئوالن 

نظــام، انقــالب و اســتانی نداشــتند و ایــن شــایان ســتایش اســت.

ــرد  ــاد نب ــه مرص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ســنگینی بــود، گفــت: در نهایــت نیروهــای مســلح و مردمــی  کشــورمان ســبب 
ــتا  ــن راس ــدند و در همی ــان ش ــدام و منافق ــت ص ــا ذل ــراه ب ــینی هم عقب نش
هــزاران نفــر از منافقــان در یــک دره بــه هالکــت رســیدند؛ از ایــن رو معتقــدم کــه 

ــرد نامگــذاری شــود. ــام ایــن نب ــه ن ــم ب یــک روز در تقوی
ــه  ــد ک ــزار ش ــرداد ۱۳5۸ برگ ــالمی  م ــوری اس ــه در جمه ــاز جمع ــتین نم نخس
امــام خمینــی)ره( در ایــن راســتا گفتنــد یکــی از نعمت هــای ایــن انقــالب نمــاز 
جمعــه اســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه اصفه ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای ــروز در خطبه ه ــر دی ظه
نخســتین نمــاز جمعــه در جمهــوری اســالمی  در نخســتین دوره، پنجــم مــرداد 
ــد  ــی)ره( گفتن ــام خمین ــه ام ــن زمین ــار داشــت: در همی ــزار شــد، اظه ۱۳5۸برگ

ــه اســت. ــاز جمع ــن انقــالب نم یکــی از نعمت هــای ای
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه اصفه ــاز جمع ــای نم ــری از خطبه ه ــش دیگ  وی در بخ
نبــرد مرصــاد نبایــد فرامــوش شــود، بیــان کــرد: پــس از اینکــه امــام خمینــی)ره( 
ــران  ــه ای ــی ب ــه ناگهان ــد دو حمل ــرادی بی تعه ــرد اف ــول ک ــه 59۸ را قب قطع نام
صــورت دادنــد. بعــد از قبــول قطع نامــه صــدام یــک حملــه غافلگیرانــه از ســمت 
جنــوب بــه کشــورمان کــرد و از طــرف غــرب نیــز منافقــان حملــه کردنــد که شــعار 
آن هــا از مهــران تــا تهــران در 4۸ ســاعت بــود. وی ادامه داد: صدام بعضــی از مفاد 
 59۸ را قبــول نداشــت و بعــد از نبــرد مرصــاد ســر تســلیم فــرود آورد و قطع نامــه 

و تمام زوایای آن را پذیرفت.

ســید محمدرضــا میرتاج الدینــی در رابطــه بــا رد صالحیــت اصالح طلبــان  
ــرادی  ــان دانســت و گفــت: تعــداد اف ــع اصالح طلب ــه نف ــاق را ب ــن اتف ای
ــد حرف هــای  ــد می شــوند، ضمــن تأیی ــی تأیی ــان اصول گرای کــه از جری
آقــای حق شــناس، بیشــتر از اصالح طلبــان هســتند و ایــن هــم بــه نفــع 
آنــان اســت؛ چــون کاندیداهایشــان محــدود می شــود. اصول گراهــا 

کاندیداهایشــان متعــدد اســت و آراءشــان پخــش می شــود. 
دقیقــا در انتخابــات مجلــس هــم این گونــه بــود؛ شــورای نگهبــان اگــر 
ــان  ــع جری ــه نف ــد ب ــه طــی می کن نظــری را داشــته باشــد، مســیری ک
ــوری  ــت جمه ــای ریاس ــم در کاندیداه ــود؛ ه ــام می ش ــب تم  اصالح طل

و هم در کاندیداهای مجلس این گونه بود.
کــه  نکتــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  احمدی نــژاد  پارلمانــی  معــاون 
»احمدی ن ــژاد در ماجــرای خانه نشــینی کارت قرمــز گرفــت«، تأکیــد 
ــر کارت  ــت؛ اگ ــز نگرف ــژاد کارت قرم ــه احمدی ن ــدم ک ــن معتق ــرد: م ک

گرفتــه باشــد، کارت زرد اســت. 
ــد  ــت نکردن ــا تبعی ــه اینج ــت ک ــه اس ــه این گون ــن دو قضی ــاوت ای  تف
و در برابــر نظــام ایســتادند و بیانیــه صــادر کردنــد؛ امــا آقــای احمدی نــژاد 
ــه  ــدون آنک ــد، ب ــام ش ــوع تم ــرد و موض ــن ک ــا ۱2 روز تمکی ــان ۱0 ت هم

بیانیــه صــادر کنــد.

امــام جمعــه کرمــان گفــت: کرمــان 
از اســتان های خشــک و بــی آب 
ــرف  ــه مص ــد در زمین ــت و بای اس
آب صرفه جویــی کنیــم. اســراف در 
ــل  ــه دلی ــت و گاه ب ــرام اس آب ح
ــرف  ــاهد مص ــی ش ــف فرهنگ ضع

بی انــدازه آب هســتیم.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری 
ظهــر دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه مرکــز 
ــه مشــکالت دانســت  ــوا را راه حــل هم ــت تق ــان، رعای  کرم

و اظهار داشت: انسان باتقوا، هرگز اسراف نمی کند.
فــردی  همه جانبــه  ســعادت  آنچــه  افــزود:   جعفــری 
 و اجتماعــی مــا را تأمیــن می کنــد، فرهنــگ درســت 
ــان  ــد: »امیدت ــی)ع( فرموده ان ــام عل ــت. ام ــالمی  اس و اس
ــان  ــر از گناهانت ــس غی ــد و از هیچ ک ــدا باش ــه خ ــط ب فق

ــید.« نترس
 وی بــا بیــان اینکــه فــرد مســلمان از شــیطان بــزرگ 

هراســی  هــم  او  از  باالتــر  و 
نــدارد، عنــوان کــرد: اســتکبار 
ــه  ــادی ب ــای زی ــون ضرره تاکن
آن هــا  امیــدواری  و  زده  مــا 
اســالمی  جمهــوری  نابــودی 
ــران  ــت ای ــران اســت؛ امــا مل  ای
پــای  خــود،  جــان  نثــار  بــا 

می کنــد. مقاومــت  و  ایســتاده  انقــالب 
خطیــب جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه مناســبت 5 مردادمــاه 
ســالروز اقامــه نخســتین نمــاز جمعــه تهــران بعــد از انقالب 
ــراز داشــت:  ــی در ســال ۸5 اب ــت هللا طالقان ــه امامــت آی ب
ــی در  ــت هللا طالقان ــات آی ــس از وف ــی)ره( پ ــام خمین ام
بیانیــه ای فرمودنــد ایشــان شــخصی مبــارز و مجاهــد 
فی ســبیل هللا بــود و تمــام عمــر خــود را در زنــدان گذراندنــد.

ــز  ــح کــرد: نمــاز جمعــه، مهم تریــن خاکری جعفــری تصری
ــن  ــر انقــالب اســالمی  اســت و اگــر کســی در ای نفوذناپذی
جبهــه حضــور داشــته باشــد، دشــمن نمی توانــد نفــوذ کنــد.

یــزد  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
در  یکپارچگــی  و  وحــدت  گفــت: 
ــمن  ــه دش ــرایط ک ــن ش ــه در ای  جامع
در پــی نفــوذ بــرای ایجــاد تفرقــه اســت 
اهمیــت ویــژه ای دارد کــه بایــد هوشــیار 

شیم. با
ــت هللا  ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب

ــه  ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای محمدرضــا ناصــری در خطبه ه
شــهر یــزد بــا اشــاره بــه شــرایط کشــور اظهــار داشــت: 
نخســتین قــدم بــرای حــل مشــکالت و معضــالت ایــن بــوده 
ــرادری  ــی، ب ــجام، یکپارچگ ــدت و انس ــردم وح ــه م ــه هم  ک

و اخوت اسالمی  را بیش از پیش مستحکم کنند.
آیــت هللا ناصــری بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتکبار بــه دنبــال ارائــه 
الگوهــای نادرســت بــه کشــورهای مســلمان و ایجــاد تفرقــه 
در آن هاســت، اظهــار داشــت: مشــکالتی کــه امروز در بســیاری 
از کشــورهای اســالمی  در منطقــه بــروز کــرده و آن هــا نیــز در 
حــال حاضــر قــادر بــه فهــم و حــل آن نیســتند، بــه واســطه 

سیاســت های دشــمنان بــوده 
کــه مســلمانان را بــه جــان هــم 

انداختــه اســت.
امــام جمعــه یــزد بــا تأکیــد بــر 
اینکــه دشــمنان همــواره در حــال 
برنامه نویســی  و  نقشــه ریزی 
اســالمی   کشــورهای  بــرای 
هســتند تــا آن هــا را نابــود و دنبالــه رو کننــد، خاطرنشــان کــرد: 
دشــمنان از آرامــش و رشــد و توســعه اقتصــادی سیاســی کــه 
ــی  ــذا در پ ــد؛ ل ــت دارن ــد، وحش ــالمی  باش ــورهای اس در کش
ــه ایــن  راهــکاری بــرای تضعیــف آن هــا و خالــی کــردن خزان

ــتند. ــورها هس کش
وی عنــوان کــرد: دشــمن ســعی دارد تــوان و بنیــه اقتصــادی 
کشــور را خــرد کنــد و ســپس بــا کمــک منافقــان و دشــمنان 
ــد و  ــی بزن ــه تحرکات ــت ب ــت، دس ــن مملک ــورده ای ــم خ قس
مــردم را در جامعــه اســالمی  ایــران بــه جــان هــم بینــدازد تــا 

ــه نتیجــه برســاند. اهــداف شــوم خــود را ب

امام جمعه کرمان:

اسراف آب حرام است
امام جمعه یزد:

دشمن در پی نفوذ برای ایجاد تفرقه است

ــا فرمانــده نیــروی انتظامــی   آیــت هللا ســعیدی در دیــدار ب
ــدور  ــت ص ــراد جه ــی اف ــالش برخ ــت و ت ــه دول از مصوب
مجــوز بــرای برگــزاری کنســرت ها بــدون نظــارت و بررســی 
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــرد. ب ــاد ک دســتگاه های مســئول انتق
ــت  ــد ســعیدی تولی ــت هللا ســید محم ــزاری رســا، آی خبرگ
آســتان مقــدس حضــرت فاطمــه معصومــه ســالم هللا 
علیهــا در دیــدار بــا فرمانــده نیــروی انتظامــی، ضمــن تقدیــر 
از زحمــات و تالش هــای کارکنــان خــدوم نیــروی انتظامــی 
ــت  ــا حیثی ــه ب ــی در جامع ــت اخالق ــرد: امنی ــح ک   تصری
و اســاس نظــام گــره خــورده اســت و نمی تــوان آن را تابــع 
ــرار  ــراد ق ــخصی اف ــت های ش ــی و برداش ــای جناح نگاه ه

داد.
ــراد  ــی اف ــای برخ ــاد از تالش ه ــا انتق ــم ب ــه ق ــام جمع ام

ــدون  ــرت ها ب ــزاری کنس ــرای برگ ــوز ب ــدور مج ــت ص جه
بررســی دســتگاه های مســئول خاطرنشــان  و  نظــارت 
ســاخت: بعضــی کنســرت ها بــه منظــور بــه ابتــذال کشــیدن 
ــده  ــدارک دی ــی انقــالب ت ــی کــردن آن از مبان ــه و ته جامع
ــاری و اختــالط در کنســرت ها  ــد و ب ــا ترویــج بی بن شــده ت
ــام  ــل نظ ــه اص ــق ب ــن طری ــد و از ای ــوه دهن ــادی جل را ع
ضربــه بزننــد. آیــت هللا ســعیدی افــزود: بــا یــک ابالغیــه یــا 
بخشــنامه نمی تــوان ایــن مســائل را کــه در حــد کالن کشــور 

ــوه داد. ــادی جل ــت و آن را ع ــده گرف اســت، نادی
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــب دانس ــی را واج ــت اخالق وی امنی
امنیــت اخالقــی و صیانــت از آرمان هــای انقــالب اســالمی 
 بایــد حفــظ شــود و مــا مدافــع و پشــتیبان عملکــرد درســت 

ــروی انتظامــی  هســتیم. ــی نی و قانون

واکنش آیت هللا سعیدی به مصوبه دولت درباره کنسرت ها:
 امنیت اخالقی جامعه را نمی توان ذیل نگاه های جناحی قرار داد

سیاســی-انتخاباتی  نشســت  دیــروز  صبــح 
از  نفــر   ۱00 حــدود  و  احمدی نــژاد  محمــود 
نهــم  دولــت  وزرای  از  برخــی  ســابق،   فرمانــداران 
کــه  بهــار  ســاختمان  در  او  اطرافیــان  و  دهــم  و 
ــود، در  ــده ب ــادر ش ــه آن ص ــم تخلی ــن حک ــش از ای پی
ــزار  ــی برگ ــدید حفاظت ــر ش ــا تدابی ــری و ب ــکوت خب  س

شد. 
آن گونــه کــه یکــی از حاضــران گفتــه اســت: احمدی نــژاد 

و مشــایی ســخنرانان اصلــی نشســت بودنــد. 
ــالب و  ــان انق ــود گفتم ــده ب ــالم ش ــه اع ــالف اینک برخ
تبییــن موازیــن رهبــری موضــوع اصلــی اســت، انتقــاد 
ــرای  ــه آمادگــی ب ــت و دعــوت از حاضــران ب ــد از دول تن
ــور  ــه، دو مح ــرح و برنام ــه ط ــات و ارائ ــه انتخاب ورود ب
ــع آگاه  ــک منب ــت. ی ــوده اس ــت ب ــن نشس ــی ای اصل
ــن  ــت یازدهــم، محــور ای گفــت: »عملکــرد ضعیــف دول
جلســه سیاســی بــود. ایــن دیــدار آن قــدر خــوب بــود کــه 
ــده  ــرای ســال آین ــده اســت و ب ــاران رحمــت هــم باری ب
اتفاقــات  امیدواریــم  و  خیلــی خوش بیــن هســتیم 

ــد.« ــی بیفت خوب
ــل  ــه مح ــذران ب ــدن رهگ ــک ش ــدگان از نزدی  برگزارکنن
آن  در  زیــادی  اتومبیل هــای  کــه  نشســت  ایــن 
بــود، جلوگیــری می کردنــد و همیــن  پــارک شــده 
جلــب کــرده خــود  بــه  را  عابــران  توجــه   مســئله 

 بود. تابناک

 نشست انتخاباتی چراغ خاموش
 احمدی نژاد و یارانش

وزیــر کشــور گفــت: در کشــفیات دو شــب قبــل در شــرق کشــور بــا 
تونــل 40 متــری در عمــق 20 متــری مواجــه شــدیم کــه افــرادی بــه 
ــک  ــا در ی ــات داشــتند ت ــی قصــد انفجــار و عملی صــورت زیرزمین

شــرایط مناســب ایــن اقــدام را انجــام دهنــد.
 بــه گــزارش کیمیای وطــن، به نقل از ســایت وزارت کشــور عبدالرضا 
ــش  ــنبه در همای ــح روز پنجش ــور صب ــر کش ــی، وزی ــی فضل رحمان
فصلــی خانــه احــزاب در وزارت کشــور اظهار داشــت: در کشــفیات دو 
شــب قبــل در شــرق کشــور بــا تونــل 40 متــری در عمــق 20 متــری 
ــه صــورت زیرزمینــی قصــد انفجــار   مواجــه شــدیم کــه افــرادی ب
ــدام  ــن اق ــب ای ــرایط مناس ــک ش ــا در ی ــتند ت ــات داش  و عملی
 را انجــام دهنــد. وی افــزود: در ایــن زمینــه 40 نفــر دســتگیر 

شدند.

وزیر کشور در همایش فصلی خانه احزاب عنوان کرد:
 دستگیری 40 نفر در ماجرای 

حفر تونل تروریستی در شرق کشور

رئیــس کمیســیون اصــل نــود مجلــس بــا اشــاره بــه محتــوای طــرح 
ــه  ــرح ب ــن ط ــه ای ــران« از ارائ ــای مدی ــوق و مزای ــاماندهی حق »س

صحــن علنــی مجلــس، حداکثــر تــا دو مــاه آینــده خبــر داد. 
ــه  ــه تهی ــاره ب ــا اش ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــدی در گفت وگ داود محم
ــی  ــران عال ــات و مدی ــای مقام ــوق و مزای ــاماندهی حق ــرح »س ط
ــار  ــود اظه ــران« از ســوی کمیســیون اصــل ن ــوری اســالمی  ای جمه
داشــت: همزمــان بــا تهیــه ایــن طــرح یــک فوریتــی، برخی همــکاران 
ــد کــه  ــه دادن ــه صحــن علنــی ارائ مــا نیــز یــک طــرح دوفوریتــی ب
ــا کار  ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب ــرار ش ــت آن رأی آورد. ق ــک فوری ی
ــن  ــی ای ــک فوریت ــم، طــرح ی کارشناســی فشــرده ای انجــام داده ای

ــه  ــا توجــه ب ــام شــود و ب ــا ادغ ــز در طــرح م ــکاران نی دســته از هم
ــرای بررســی جزئیــات آن فرصــت وجــود دارد، اگــر دولــت  اینکــه ب
ــا از تلفیــق مجموعــه  ــه دهــد ت ــن رابطــه دارد، ارائ هــم نظــری در ای
ــی  ــع و کامل ــرح جام ــی، ط ــیون تخصص ــا در کمیس ــن دیدگاه ه ای
ــه  ــا اشــاره ب ــود مجلــس ب ــه شــود. رئیــس کمیســیون اصــل ن تهی
ــت: از  ــیون گف ــن کمیس ــوی ای ــده از س ــه ش ــرح تهی ــوای ط محت
جملــه مباحــث ایــن طــرح، رســیدگی بــه وضعیــت کســانی اســت 
کــه قانــون را دور زده انــد یــا از اختیــارات قانونــی سوء اســتفاده 
ــته اند. وی  ــارف داش ــای غیرمتع ــه آن دریافت ه ــد و در نتیج کرده ان
ــا ســقف  ــرای دریافتی ه ــن، ب ــن طــرح همچنی ــرد: در ای ــح ک تصری

تعییــن شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس ســقف دریافتــی مقامــات 
عالــی کشــور، از یــک و نیــم برابــر حداکثــر حقــوق نمی توانــد فراتــر 
بــرود؛ حداکثــر حقــوق در مــواد ۷4 تــا ۷۶ قانــون مدیریــت خدمــات 
 کشــوری معــادل هفــت برابــر حداقــل حقــوق وزارت کار تعریف شــده 

است.
ــوق  ــاماندهی حق ــرح »س ــه ط ــدن و ارائ ــان نهایی ش ــاره زم وی درب
و مزایــای مقامــات و مدیــران عالــی جمهــوری اســالمی  ایــران« بــه 
صحــن علنــی مجلــس تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه بررســی هایی کــه 
در دســت انجــام اســت، حداکثــر تــا دو مــاه آینــده بــه صحــن علنــی 

مجلــس تقدیــم خواهــد شــد.

تدوین طرح »ساماندهی حقوق مدیران« در مجلس 

نماینده ولی  فقیه در چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:
 لزوم توجه مسئوالن 

به نصیحت های خیرخواهانه و دلسوزانه

 نظر معاون پارلمانی دولت دهم 
درباره خانه نشینی احمدی نژاد 

امام  جمعه اصفهان عنوان کرد:
پیشنهاد نامگذاری یک روز با عنوان عملیات مرصاد

حتما بخوانید!
نشست انتخاباتی چراغ خاموش ... شنبه  2  مردادماه   21395

ـــمـــاره  208 ســـــال دوم        ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



استاندار اصفهان مطرح کرد:

 اصفهان، رتبه نخست کشور 
از نظر تعداد شهرک های صنعتی فعال

 اســتاندار اصفهــان گفــت: 

شــهرک   68 بــه  نزدیــک 
فعــال در اســتان وجــود دارد 
کــه از ایــن نظــر اصفهــان 
رتبــه نخســت را در کشــور 
در  زرگرپــور  رســول  دارد. 
ــوی  ــورای گفت وگ ــه ش جلس
ــود 78  ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب ــش خصوص ــت و بخ دول
اهمیــت  افــزود:  اســتان  ایــن  در  صنعتــی  شــهرک 
ــت در نظــر  ــن اســت کــه دول شــهرک های صنعتــی در ای
دارد واحدهــای تولیــدی جدیــدی در آن هــا ایجــاد شــود. 
وی اضافــه کــرد: اگــر انگیــزه ورود بــرای واحدهــای 
ــت  ــن سیاس ــد، ای ــته باش ــود نداش ــد وج ــدی جدی تولی
دولــت نیــز اجرایــی نخواهــد شــد. اســتاندار اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه واحدهــای مســتقر در ایــن شــهرک ها دربــاره 
واگــذاری نحــوه  و  زمیــن، هزینــه خدمــات   قیمــت 

بحث هــای اصولــی دارنــد، گفــت: مقــرر شــد ایــن 
مســائل در کارگــروه مربوطــه دوبــاره بررســی شــود. 
زرگرپــور افــزود: ابعــاد حقوقــی، اجرایــی و اقتصــادی ایــن 
موضــوع، نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت و مقــرر شــد بــا 
ــد  ــوع از ُبع ــن موض ــی، ای ــروه حقوق ــک کارگ ــکیل ی تش
ــتاندار  ــود. اس ــر ش ــر و کامل ت ــی دقیق ت ــی، بررس حقوق
اصفهــان همچنیــن گفــت: دو دســتورالعمل دربــاره تأمیــن 
مالــی بنگاه هــای کوچــک و متوســط توســط بانــک 
مرکــزی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ابــاغ شــده که 
در اســتان اصفهــان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. وی 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش ــان اینک ــا بی ب
خصوصــی دربــاره ایــن دو دســتورالعمل نظرهــای خــود را 
اعــام کــرده اســت، افــزود: ایــن نظرهــا بایــد جمع بنــدی 
ــتورالعمل  ــاره دس ــه درب ــم ک ــی ه ــا اصاحات ــا ب ــود ت ش
بانــک مرکــزی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت وجــود 
داشــت، بــه ایــن مراکــز ارســال شــود. زرگرپــور بــا اشــاره 
بــه اینکــه در دســتورالعمل بانــک مرکــزی، شــفاف نبــودن 
ــاهده  ــی مش ــت اجرای ــتن ضمان ــوارد و نداش ــی م بعض
می شــد، گفــت: ســعی کردیــم شــفافیت و ضمانــت 
اجرایــی را در ایــن پیونــد ایجــاد کنیــم تــا کارهــا بــا قــوت 
پیــش رود. وی دربــاره دســتورالعمل وزارت صنعــت، 
ن   معــد
کشــاورزی  بحــث  این بــاره  در  گفــت:  تجــارت   و 
و میــراث فرهنگــی کــه در دســتورالعمل های اباغــی نبــود، 
در دســتورالعمل های اصاحــی لحــاظ شــد. اســتاندار 
اصفهــان افــزود: مقــرر اســت یــک بســته حمایتــی بــرای 
واحدهــای صنعتــی تولیدی خدماتــی کــه در قالــب صنــف 
فعالیــت می کننــد، ابــاغ شــود کــه ایــن موضــوع نیــز در 

حال بررسی است.

90 کیلومتر از راه های استان اصفهان 
ایمن سازی شد

ایمنــی،  اداره  رئیــس   
ترافیــک و حریــم راه هــای 
شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
گفــت:  اصفهــان  اســتان 
از  کیلومتــر   90 از  بیــش 
ــار  ــا اعتب ــتان ب ــای اس راه ه
ــال  ــارد ری ــر 120 میلی ــغ ب بال
ــد  ــد. احم ــازی ش ــی، ایمن س ــاظ بُتن ــتفاده از حف ــا اس ب
صفــری محمــدی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: ایــن اداره 
بــرای ارتقــای پایــدار ایمنــی ترافیــک راه هــای حــوزه 
ــه  ــژه ای ب ــر، توجــه وی اســتحفاظی خــود در یکســال اخی
نقــاط  و  بزرگراه هــا  میانــه  در  بُتنــی  حفــاظ  نصــب 
ــته  ــنایی داش ــای روش ــرای طرح ه ــز اج ــادف و نی پرتص
ــای  ــر از بزرگراه ه ــش از 90 کیلومت ــت: بی ــت. وی گف اس
زرین شــهر اصفهــان-  آبــاده،  شــهرضا-   اصفهــان- 

-شــهرکرد، شاهین شــهر- میمــه، فوالدشــهر – نجف آبــاد، 
ــدی  ــاد، کمربن ــهر  – نجف آب ــودرز، خمینی ش داران –الیگ
ــان –  ــان، اصفه ــرق اصفه ــدی ش ــان، کمربن ــرب اصفه غ
ــاد-  ــن، نجف آب ــان- نایی ــتان اصفه ــاد – اردس ــب آب حبی
تیــران- داران  و اصفهــان – مبارکــه بــا اســتفاده از 31 هزار 
ــازی  ــب ایمن س ــری صل ــی 3 مت ــاظ بُتن ــدد حف  و 600 ع
ــن اقــدام باعــث حــذف برخوردهــای  شــد. وی گفــت: ای
ُرخ بــه ُرخ و افزایــش دیــد و ســهولت رانندگــی در شــب بــا 
 توجــه بــه حــذف نــور چــراغ مقابــل در ایــن محورهــا شــده 

است.

مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

میراث فرهنگی در زمینه اشتغال زایی 
نقش مهمی دارد

دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل   مدیــر 
و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری گفــت: میــراث 
فرهنگــی در زمینــه اشــتغال زایی و عمــل بــه اقتصــاد 
مقاومتــی نقــش مهمــی دارد. بهمن عســکری ســوادجانی 
اظهــار کــرد: در مــاه گذشــته اقــام فرهنگــی نظیــر نقشــه 
و کتابچــه طراحــی، چــاپ و در اختیــار 285 نفــر از 
گردشــگران اســتان قــرار گرفــت. وی گفــت: مراســم 
دهــه فاطمیــه در ســال گذشــته توســط میــراث فرهنگــی 
برگــزار شــد کــه رضایــت گردشــگران را نیــز در پــی داشــت. 
عســکری ســوادجانی خاطرنشــان کــرد: راه اندزای ســامانه 
ــی  ــت معرف ــگران در جه ــرای گردش ــک ب ــوث و پیام بلوت
ــه آن هــا  مناطــق تفریحــی و خانه هــای مســافر اســتان ب
ــزود:  ــت. وی اف ــیده اس ــام رس ــه انج ــاری ب ــال ج در س
ــی  ــی، بومــی، محل ــن برنامــه آئین در ســال جــاری چندی
 و عشــایری در مناطــق مختلــف اســتان اجــرا شــده 
 14 جــاری  ســال  در  کــرد:  اظهــار  عســکری  اســت. 
اســتان  شــهرهای  ورودی  در  اطاع رســانی  مرکــز 
بــرای  تصریــح کــرد:  وی  اســت.  شــده  راه انــدازی 
چندیــن  هم اســتانی ها،  و  گردشــگران  راحتــی 
برگــزار  جــاری  ســال  در  رایــگان  یــک روزه   تــور 

شده است.

اخبار کوتاه

و گمانه زنــی  ماه هــا کشــمکش  از  پــس    
سرویس  اقتصاد

بردیا عباس زاده
ــه امضــا  نهایتــا قــرارداد ســایپا و ســیتروئن ب
ــهم  ــن س ــس گرفت ــتای پ ــیتروئن در راس ــروه پژوس ــید. گ رس
ــرکت  ــا ش ــه ب ــودروی خاورمیان ــازار خ ــن ب ــازارش در بزرگ تری ب
ســایپا قــراردادی امضــا کــرد کــه دومیــن قــرارداد این خودروســاز 
ــن  ــت ای ــت. تح ــی اس ــده داخل ــک تولیدکنن ــا ی ــوی ب فرانس
قــرارداد، پژوســیتروئن در جوینــت ونچــری کــه بــا ســایپا خواهــد 
ــی و  ــون دالر( در طراح ــورو )330 میلی ــون ی ــت، 300 میلی داش
تولیــد ســه مــدل ســیتروئن ســرمایه گذاری خواهــد کــرد. 
پژوســیتروئن کــه در ســال 2011 تحــت فشــار تحریم هــای 
ظالمانــه آمریــکا ناچــار شــد از بــازار ایــران خــارج شــود، بــا رقابت 
شــدید از ســوی رقیبــان چینــی روبه روســت کــه در دوران 
تحریم هــا وارد بــازار ایــران شــده و ســهم بــازار ایــن خودروســاز 
فرانســوی را تصاحــب کردنــد. ایــن شــرکت همچنیــن بــا رقابــت 
عرضــه  بــا  روبه روســت کــه  رنــو  ماننــد  غربــی  همتایــان 
مدل هــای جدیدتــر قصــد دارنــد در بــازار روبه رشــد ایــران جــای 

پای محکم تری پیدا کنند.
  فصل جدید همکاری

ــرارداد  ــاره ق ــیتروئن درب ــل پژوس ــر عام ــاوارس، مدی ــوس ت کارل
جدیــد می گویــد: توافــق جدیــد فصــل جدیــدی در همــکاری ایــن 
شــرکت بــا ســایپا بــه شــمار مــی رود. وی در ادامــه افــزود: هــدف 
ــی  ــاد، ایمن ــی زی ــا راحت ــا فراهــم کــردن خودروهــای مــدرن ب م
ــی اســت. ــرای مشــتریان ایران ــا ب ــاوری روز دنی فوق العــاده و فن

  تولید 3 خودروی جدید
از ســال 1996 شــریک ســیتروئن  بــا ســایپا کــه  قــرارداد 

بــوده، پــس از امضــای قــرارداد میــان پــژو و ایران خــودرو 
تحــت  مــاه گذشــته صــورت می گیــرد. مدل هایــی کــه  در 
ســرمایه گذاری مشــترک پژوســیتروئن و ایران خــودرو تولیــد 
می شــوند شــامل پــژو 208، شاســی بلنــد 2008 و مــدل کامپکــت 
301 خواهنــد بــود کــه بــا اســتفاده از قطعاتــی کــه عمدتــا در ایــران 

ســاخته می شــوند، تولیــد می شــوند. 
ــق  ــک تواف ــم ی ــیتروئن ه ــت »دی اس« پژوس ــد گران قیم برن

فــروش در ایــران امضــا کــرده اســت. تحــت توافــق جدیــد کــه تــا 
پایــان ســال 2016 نهایــی می شــود، ســیتروئن و ســایپا نخســتین 
مــدل از ســه مــدل برنامه ریــزی شــده بــرای برنــد فرانســوی را در 

ســال 2018 معرفــی خواهنــد کــرد.
  فرار از ورشکستگی

بــرای پژوســیتروئن کــه پرفروش تریــن خودروســاز اروپــا در 
دوران پیــش از تحریم هــا در ایــران بــود، پــس گرفتــن ســهمش 

ــه شــمار مــی رود.  ــازار ایــران حیاتــی ب از ب
خطــر  سرگذاشــتن  پشــت  از  پــس  کــه  خودروســاز  ایــن 
ــارج  ــای خ ــور در بازاره ــترش حض ــال گس ــه دنب ــتگی ب ورشکس
ــر فــروش ســاالنه 400 هــزار دســتگاه خــودرو در  از اروپاســت، ب

ایــران تــا ســال 2020 حســاب می کنــد.
 ایــران یکــی از امیدبخش تریــن بازارهــای نوظهــور بــرای خــودرو 
در جهــان اســت؛ زیــرا از هــر 100 نفــر در ایــن کشــور، فقــط یــک 
ــا  ــه اروپ ــط اتحادی ــر از متوس ــر کمت ــه 6 براب ــودرو دارد ک ــر خ نف

اســت. 
فــروش بــازار ایــران در ســال 2011 بــه 1.6 میلیــون خــودرو رســید 
و در دوران تحریم هــا کــه کمبــود قطعــات وارداتــی تولیــد داخلــی 

را محــدود کــرد، بــه زیــر یــک میلیــون خــودرو کاهــش یافــت. 
طبــق بــرآورد پــژو، تقاضــا بــرای خــودرو در ایــران ممکــن اســت 
در دو ســال آینــده بــه یــک میلیــون و 600 هــزار دســتگاه افزایــش 

پیــدا کنــد و تــا ســال 2022 بــه 2 میلیــون خــودرو برســد.
  خداحافظی با پراید

در همیــن زمینــه مدیــر عامــل ســایپا در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ــد  ــه خواه ــان ادام ــایپای کاش ــی س ــوالت فعل ــد محص ــه تولی ک
داشــت یــا خیــر، خاطرنشــان کــرد: تولیــد محصــوالت فعلــی این 
شــرکت تــا 5 ســال ادامــه دارد و بــه تدریــج و همزمــان بــا ورود 
ــه  ــوند ک ــارج می ش ــه خ ــترک از چرخ ــدی مش ــای تولی خودروه
ایــن خودروهــا »تیبــا 2« و »پرایــد« هســتند. هرچنــد تــا زمــان 
ــادی باقــی  ورود خودروهــای باکیفیــت وعده داده شــده زمــان زی
اســت، امــا نویــد حضــور خودروهایــی بــا اســتاندارد حداقلــی نیــز 

بــرای بــازار خــودروی ایــران، خبــر امیدوارکننــده ای اســت.

خداحافظی با پراید و تیبا

بازگشت فرانسوی ها به بازار خودروی ایران

ــرف  ــش مص ــه افزای ــدار ب ــا هش ــرو ب ــر نی ــاون وزی مع
آب و بــرق در روزهــای اخیــر گفــت: در بخــش آب 
ــا افزایــش شــدید مصــرف مواجــه هســتیم و در 301  ب
شــهر منابــع و مصــارف در وضعیــت ســر بــه ســر قــرار 

ــه در  ــام اینک ــا اع ــی ب دارد. علیرضــا دائم
ــت  ــهر، وضعی ــدود 301 ش ــش آب ح بخ
ــت  ــک اس ــیار نزدی ــرف بس ــد و مص تولی
ــم  ــرل کنی ــرف را کنت ــد مص ــن بای و بنابرای
ــرف  ــم مص ــرای تنظی ــه ای ب ــت: برنام گف
مــردم  امــا  نداریــم؛  ســهمیه بندی  بــا 
بایــد بــرای عبــور از مــوج گرمــا در کاهــش 

ــد. ــی کنن ــرق همراه ــرف آب و ب مص
 معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو 
ــی در دوره 15روزه پیــک  اظهــار داشــت: در شــرایط کنون
ــرف  ــل در مص ــن دلی ــه همی ــتیم و ب ــوا هس ــای ه گرم
آب و بــرق از مــردم خواســته ایم در ســاعت های اوج 
مصــرف، به ویــژه در ســاعت 14 تــا 16:30 همــکاری الزم  

را داشــته باشــند. 

ــای  ــون واحده ــرق هم اکن ــش ب ــه داد: در بخ وی ادام
نیروگاهــی و شــبکه های انتقــال و توزیــع کشــور بــا 
ــار  ــتند و ب ــرداری هس ــت بهره ب ــت در دس ــام ظرفی تم
شــبکه در زمــان حاضــر تنظیــم اســت؛ امــا در روزهــای 
ــزار  ــرز 52 ه ــه م ــرق ب ــرف ب ــر مص  اخی
و 700 مــگاوات رســید؛ رکــوردی کــه تاکنون 
ــا  وجــود نداشــته. دائمــی تصریــح کــرد: ب
اینکــه وزارت نیــرو برنامــه ای بــرای تنظیــم 
ــی از  ــدارد، ول ــهمیه بندی ن ــا س ــرف ب مص
مــردم می خواهیــم تــا بــا کمــک خــود مــا 

را در عبــور از ایــن گرمــا کمــک کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون بخــش 
برق آبــی بــا ظرفیــت 9 هــزار مــگاوات و واحدهــای 
حرارتــی بــا 43 هــزار مــگاوات بــا حداکثــر ظرفیــت در 
مــدار تولیــد هســتند، گفــت: تمــام واحدهــای تعمیراتــی 
ــار مصــرف در  ــر افزایــش ب ــه اگ ــاده هســتند ک هــم آم
مناطقــی باعــث مشــکلی شــوند، ایــن مشــکل در اســرع 

وقــت برطــرف شــود. ایســنا

معاون وزیر نیرو هشدار داد:

افزایش مصرف آب و برق
ــان  ــارد توم ــاری، 76 میلی ــال ج ــت س ــه نخس ــه ماه در س
لــوازم آرایشــی از مبــادی رســمی بــه ایــران وارد شــده اســت. 
ــران ــه ای ــی ب ــوازم آرایش ــده ل ــورهای صادرکنن ــده کش  عم
ــا، آلمــان، امــارات متحــده عربــی و فرانســه  اســپانیا، ایتالی

هســتند.
 بــر اســاس اطاعــات گمــرک ایــران، در ســه 
 ماهــه نخســت ســال جــاری 2 هــزار تــن

معــادل 76 میلیــارد تومــان انــواع لــوازم 
ــه  ــی ب ــادی گمرک ــتی از مب ــی و بهداش آرایش
ایــران وارد شــده اســت. شــرح کاالهــای عمده 
وارداتــی آرایشــی و بهداشــتی بــه ایــن شــرح 
اســت: فرآورده هــای آرایشــی پوســتی 600 

ــواع پودرهــای آرایشــی  ــارد تومــان، ان تــن معــادل 33 میلی
ــون  ــارد و 350 میلی ــک میلی ــه ارزش ی ــن ب ــادل 37 ت مع
تومــان، فرآورده هــای آرایــش ناخــن دســت و پــا 77 
ــای  ــون، فرآورده ه ــارد و 300 میلی ــک میلی ــه ارزش ی ــن ب ت
آرایشــی چشــم معــادل 42 تــن بــه ارزش 2 میلیــارد و 

ــن  ــب معــادل 16 ت ــون تومــان، فرآورده هــای رژ ل 740 میلی
ــواد  ــات و م ــون، عطری ــارد و 300 میلی ــک میلی ــه ارزش ی ب
ــان  ــارد توم ــه ارزش 6.5 میلی ــن ب معطــر و اســانس 407 ت
ــتی  ــی و بهداش ــوازم آرایش ــتفاده در ل ــورد اس ــانس م و اس
معــادل 800 تــن بــه ارزش 30 میلیــارد تومــان.
 عمــده کشــورهای واردکننــده انــواع لــوازم 
آرایــش بــه ایــران نیــز بــه این شــرح هســتند: 
اســپانیا معــادل 81 تــن بــه ارزش 2 میلیــارد 
ــادل 512  ــی مع ــارات متحــده عرب ــان، ام توم
ــزی  ــان، اندون ــارد توم ــه ارزش 26 میلی ــن ب ت
معــادل یــک تــن بــه ارزش 34 میلیــون 
تومــان. ارقــام مطرح شــده مربــوط بــه واردات 
رســمی لــوازم آرایشــی بــه کشــور اســت کــه ســهم اندکــی در 
واردات انــواع لــوازم آرایشــی بــه کشــور دارنــد. همچنــان کــه 
ــا قاچــاق کاال از قاچــاق  ــارزه ب ــر کل مب ــش مدی ــدی پی چن
ــران  ــازار ای ــود در ب ــی موج ــوازم آرایش ــد از ل ــودن 80 درص ب

ــود. ربیــع خبــر داده ب

ــودن  ــم ب ــار ه ــب و کن ــدم تخری ــتلزم ع ــران را مس ــفره کارگ ــردن س ــی رنگین ک ربیع
دانســته و معتقــد اســت: وظیفــه داریــم هــر روز از درد و آالم مــردم بکاهیــم و 
نیازمنــدان را توانمنــد ســازیم. دکتــر علــی ربیعــی اظهــار کــرد: دولــت ساخت وســازی را 
بــه دولــت ســازوکاری تبدیــل کرده ایــم و بنــای دولــت ایــن اســت کــه جــای خــادم و 
مخــدوم عــوض نشــود. وی بــا بیــان اینکــه ســعی کرده ایــم همــواره شــما )تعاونی هــا 
و ســازمان های مردم نهــاد( را در جایــگاه کارفرمــای دولــت ببینیــم و دولــت تســهیلگر 
ــا  ــوری ب ــه داد: رئیس جمه ــر را ادام ــه گ ــت مداخل ــه دول ــم، ن ــا داری ــر را بن و حمایتگ
مــردم میثــاق بســته و امــروز دولــت از شــما در عرصــه اقتصــادی و اجتماعــی بیــش 
از گذشــته حمایــت می خواهــد تــا در راســتای رونــق اقتصــادی در کنــار هــم بایســتیم 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــم. ربیع ــه پیــش بروی ــق برنام ــم و مطاب و مســائل را پیــش بری
امســال دســت کم 5 درصــد رشــد در صنعــت را بــرای خــود تعریــف کرده ایــم، افــزود: 
رشــدی کــه در صنعــت جدیــد رخ می دهــد، بایــد 100 میلیــارد تومــان بــرای آن هزینــه 
شــود؛ یعنــی اگــر بخواهیــم بــه ســالی 8 درصــد برســیم بــه بیــش از 700 هــزار میلیارد 
تومــان نیــاز اســت. وی گفــت: میــزان فــروش نفــت و قیمــت آن مشــخص اســت؛ 
ــت گذاری  ــک سیاس ــت در ی ــت و دول ــوم اس ــدان معل ــی قدرتمن ــن بدخواه همچنی
ــاون، کار  ــر تع ــه شــکوفا شــود. وزی ــم اقتصــاد جامع  درســت وارد شــده و می خواهی
و رفــاه اجتماعــی گفــت: تــا پایــان ســال، خانواده هایــی کــه دارای بیــش از دو معلــول 
ــه  ــن دســتور داده شــده توانبخشــی در خان ــد شــد. همچنی ــه دار خواهن هســتند، خان

بــرای معلــوالن تأمیــن منابــع شــود.

مجــری طــرح پنبــه جزئیــات طــرح اقتصــاد مقاومتــی ایــن محصــول را تشــریح کــرد و 
گفــت: از عوامــل بی توجهــی بــه تولیــد پنبــه، قاچــاق پوشــاک بــه کشــور اســت و عــده ای 
به راحتــی بــه واردات غیرمجــاز اقــدام می کننــد. ابراهیــم هزارجریبــی اظهــار داشــت: پنبــه، 
جــزو 8 محصــول اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بــا حکــم وزیــر جهــاد کشــاورزی اخیــرا برای 
آن مجــری مشــخص شــده اســت؛ ضمــن اینکــه در پــروژه اقتصــاد مقاومتــی، 9 زیرپــروژه 
تعریــف و برنامه ریــزی شــده اســت. ایــن مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان 
اینکــه پنبــه گیاهــی اســت کــه در وهلــه اول الیــاف آن مــواد اولیــه صنعــت نســاجی را تأمین 
ــه روغن کشــی از  ــوان ب ــن محصــول می ت ــر ای ــار داشــت: از کاربردهــای دیگ ــد، اظه می کن
ــا  ــوان خــوراک دام اشــاره کــرد. وی ب ــه عن پنبه دانه هــا )وش( و اســتفاده از ایــن دانه هــا ب
اشــاره بــه اینکــه هــدف اصلــی مــا در اجــرای طــرح اقتصــاد مقاومتــی پنبــه، تأمیــن نیــاز 
ــه  ــاز کشــور ب ــع نســاجی کشــور اســت، گفــت: در حــال حاضــر حــدود 50 درصــد نی صنای
ــن اســت کــه در طــرح اقتصــاد مقاومتــی  ــا ای ــد می شــود و قصــد م ــه در داخــل تولی پنب
)تــا افــق 1404( در ایــن زمینــه بــه خوداتکایــی برســیم. مجــری طــرح پنبــه میــزان تولیــد 
ــز  ــه نی ــزان واردات پنب ــزود: می ــام و اف ــن اع ــدود 50 هزارت ــور ح ــول را در کش ــن محص ای
همیــن مقــدار اســت. هزارجریبــی بــا بیــان اینکــه در طــرح اقتصــاد مقاومتــی پنبــه، ما رشــد 
صنعــت نســاجی را نیــز ســاالنه 3 درصــد پیش بینــی کرده ایــم، ادامــه داد: بــرای رســیدن 
بــه ایــن هــدف، برنامه هــای متنوعــی داریــم. ایــن مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی 
افــزود: پنبــه گیاهــی اســت کــه مــا می خواهیــم در تنــاوب زراعــی حضــور داشــته باشــد؛ چرا 

کــه بــرای پایــداری تولیــد ســایر محصــوالت ایــن امــر اهمیــت زیــادی دارد.

ــا جهــش قیمــت مســکن مواجــه  ــر ب ــون انبوه ســازان گفــت: اگ ــره کان عضــو هیئت مدی
ــت  ــم از دس ــذب کرده ای ــزی ج ــا برنامه ری ــختی و ب ــه س ــه ب ــی را ک ــویم، خریداران ش
ــازندگان  ــز س ــداران و نی ــرای خری ــرد: ب ــار ک ــوی اظه ــد مرتض ــید محم ــم. س می دهی
ــرا در ایــن صــورت ســازندگان از  ــد؛ زی مناســب اســت کــه قیمــت مســکن جهــش نکن
قــدرت برنامه ریــزی بیشــتر و بهتــری برخــوردار می شــوند و می تواننــد برنامه هــای 
ــته  ــد را داش ــن امی ــد ای ــازان بای ــد. انبوه س ــم کن ــاس تنظی ــن اس ــر ای ــود را ب ــدی خ بع
ــده فاحــش نخواهــد  ــا هزینه هــای ســاخت در آین ــاوت فــروش امــروز ب باشــند کــه تف
ــا از  ــام بخش ه ــویم در تم ــه می ش ــت مواج ــش قیم ــا جه ــی ب ــزود: وقت ــود. وی اف ب
ــن افزایــش قیمــت رخ می دهــد  ــز، ای ــر آن نی ــن و نظای ــح، زمی ــه خدمــات، مصال جمل
ــه  ــت ک ــور نیس ــس این ط ــود. پ ــل می ش ــازنده تحمی ــه س ــا ب ــن هزینه ه ــام ای ــه تم ک
ســازندگان از جهــش منفعــت ببرنــد؛ بلکــه هــر یــک از اجــزای وابســته بــه تولید مســکن، 
بخشــی از منفعــت را در اختیــار می گیرنــد کــه ایــن هزینه هایــی بــه مشــتریان تحمیــل 
ــذب  ــزی ج ــا برنامه ری ــختی و ب ــه س ــه ب ــداری را ک ــود خری ــث می ش ــد و باع می کن
کرده ایــم، از دســت بدهیــم؛ لــذا بهتــر اســت بــازار مســکن بــا ســودی متناســب بــا نــرخ 
ــا هــر دو طــرف عرضــه و تقاضــا دچــار شــوک  ــد ت ــه ده ــت خــود ادام ــه فعالی ــورم ب ت
نشــوند. ایــن عضــو کانــون انبوه ســازان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا ظرفیــت شــوک 
قیمــت در بخــش مســکن وجــود دارد، گفــت: رونــد فعلــی کــه دولــت در پیــش گرفتــه 
ایــن نویــد را می دهــد کــه جهــش ناگهانــی قیمــت نخواهیــم داشــت؛ چــرا کــه تعــادل در 

هــر دو بخــش عرضــه و تقاضــا بــه صــورت مــوازی در حــال ایجــاد اســت.

سفره کارگران باید رنگین شود

غ در بازار غ و تخم مر افزایش قیمت مر
غ ۳۰۰ تومــان نســبت بــه هفتــه گذشــته گران تــر شــده اســت، گفــت: قیمــت  رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی بیــان اینکــه قیمــت مــر

غ نیــز نســبت بــه هفتــه اخیــر ۵۰۰ تومــان افزایــش داشــته اســت. تخــم مــر

در قاب تصویر

جهش قیمت مسکن به نفع سازندگان نیستجزئیات طرح اقتصاد مقاومتی پنبه

کوتاه از اقتصاد

نرخ سود بانکی تک رقمی می شود
بانــک  کل  رئیــس   
ــه  ــاره ب ــا اش ــزی ب مرک
تــاش بانــک مرکــزی 
ــردن  ــی ک ــرای تک نرخ ب
ارز گفــت: نــرخ ســود 
بــه زودی  هــم  بانکــی 
می شــود.  تک رقمــی 
ــا  ــزی، ب ــک مرک ــس کل بان ــیف، رئی ــی هللا س ول
ــال  ــزی در س ــک مرک ــای بان ــه برنامه ه ــاره ب اش
جــاری گفــت: تک نرخــی کــردن ارز از اولویت هــای 
ــا  ــه ت ــت ک ــاری اس ــال ج ــزی در س ــک مرک بان
خواهــد  محقــق  مهــم  ایــن  امســال،   پایــان 

شد. 
بــه  پاســخ  در  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
ســؤالی مبنــی بــر اینکــه مدیــری بــا حقــوق 
ــا دریافتی هــای  ــری ب ــن مدی ــارف جایگزی غیرمتع
ــاد  ــن اعتق ــزود: ای ــت، اف ــده اس ــارف ش  غیرمتع
را نــدارم؛ بنــده هــم ایــن موضــوع را از آقــای 
ــه ــن زمین ــی در ای ــی اطاعات ــنیدم؛ ول ــراج ش  س

 ندارم. 
ســیف در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا کاهــش 
 نــرخ ســود بانکــی بــاز هــم ادامــه خواهــد داشــت

ــک  ــه بان ــد ک ــبختانه می دانی ــرد: خوش ــح ک تصری
ــود  ــرخ س ــاره ن ــژه ای درب ــیت وی ــزی حساس مرک
ــن  ــی در ای ــد خوب ــون رون ــته و تاکن ــی داش بانک
ــا  ــی م ــدف نهای ــا ه ــرده اســت؛ ام ــه طــی ک زمین
ــورم  ــرخ ت ــرز ن ــا م ــی ت ــود بانک ــرخ س ــش ن کاه
ســود  نــرخ  کاهــش  داد:  ادامــه  وی  اســت. 
بانکــی تــا حــد فعلــی رهــا نخواهــد شــد و هــدف 
بانــک مرکــزی، کاهــش و رســاندن ایــن نــرخ 
 بــه مــرز یک رقمــی و همســو بــا نــرخ تــورم

 است. 
ســیف بــا تأکیــد بــر اینکــه نــرخ ســود ســپرده های 
ــهیات هــر  ــرخ ســود تس ــی و همچنیــن ن بانک
دو کاهــش خواهنــد یافــت، تصریــح کــرد: در 
ــد  ــپرده ها 15 درص ــود س ــرخ س ــر، ن ــال حاض  ح
و تســهیات 18 درصــد اســت؛ در حالــی کــه 
ایــن  از  بانک هــا  بعضــی  می شــود  گــزارش 
ــک  ــد، بان ــدی دارن ــی دودرص ــف یک ــا تخل نرخ ه
 مرکــزی درایــن رابطــه ســکوت نکــرده اســت 
تــا  موضــوع  پیگیــر  خــود  بررســی های  بــا  و 

بــود. خواهــد  نتیجــه  حصــول 

 اعالم شرایط خرید
 سیم کارت های اقساطی

ارتباطــی  اول  اپراتــور   
فــروش  بــرای  ایــران 
اقســاطی ســیم کارت های 
دائمــی خــود شــرایطی در 
نظــر گرفتــه کــه طبــق آن 
می تواننــد  عاقه منــدان 
ــیم کارت ها را بــا  ایــن س
ــه  ــق آنچ ــد. طب ــداری کنن ــه خری ــاط 36ماه اقس
شــرکت ارتباطــات ســیار اعــام کــرده، عاقه منــدان 
بــه ایــن شــیوه خریــد می تواننــد ابتــدا مبلــغ 
 800 و  هــزار   20 معــادل  را کــه  پیش پرداخــت 
ــس از آن  ــرده و پ ــز ک ــده، واری ــن ش ــان تعیی توم
تومانــی   3500 قســط   36 در  را  مبلــغ  مابقــی 

پرداخت کنند.
اول  همــراه  نیــز  ایــن  از  پیــش  البتــه   
شــرایط  بــا  را  خــود  دائمــی  ســیم کارت های 
خاصــی بــه صــورت اقســاطی واگــذار می کــرد 
قســط  دو  در  دوره ای  در  ترتیــب  بدیــن   و 
و پــس از آن در اقســاط شــش ماهــه امــکان 
ــا  ــت؛ ام ــود داش ــیم کارت وج ــاطی س ــد اقس خری
این بــار ایــن اپراتــور شــرایط ویــژه ای را بــرای 
ایــن طــرح در نظــر گرفتــه اســت. بدیــن ترتیــب، 
ــس از  ــوان پ ــرح می ت ــن ط ــام در ای ــت ثبت ن جه
ــراه اول  ــا فروشــگاه های هم ــر ی ــه دفات ــه ب مراجع
بــرای خریــد ســیم کارت بــه مبلــغ 20 هــزار تومــان 
اقــدام کــرد؛ ســپس بــا پرداخــت مبلــغ 20 هــزار و 
800 تومــان ســیم کارت را فعــال کــرد. الباقــی وجــه 
ســیم کارت )قیمــت کل ســیم کارت 166 هــزار و 
800 تومــان اســت( بــه صــورت اقســاط بــا شــرایط 

ــل پرداخــت اســت. فــوق قاب

 ثبات در بازار طال 
برای اولین بار در 3 ماه اخیر

ــا و  ــه ط ــس اتحادی رئی
جواهــر بــا اشــاره بــه 
اینکــه بــازار ســکه و طــا 
از  گذشــته  هفتــه  در 
ــادی برخــوردار  ــات زی ثب
قیمــت  گفــت:  بــود، 
ســکه و طــا در هفتــه 
 گذشــته کمتریــن نوســان را طــی ســه ماهــه اخیــر 

داشت. 
محمــد کشــتی آرای بــا بیــان اینکــه در هفتــه 
ــن نوســان را در ســه  ــا کمتری ــت ط گذشــته قیم
مــاه گذشــته تجربــه کــرد، گفــت: در ابتــدای 
ــود و  ــی 1337 دالر ب ــای جهان ــت ط ــه، قیم هفت
در روز چهارشــنبه بــه 1329 دالر رســید کــه معــادل 
ــه نوســانات هــر  8 دالر نوســان اســت و نســبت ب
ــم  ــیار ک ــود بس ــا 25 دالر ب ــه ت ــا ک ــه ای ط  هفت

شد. 
ــه اینکــه همیــن ثبــات در قیمــت  ــا اشــاره ب وی ب
طــای جهانــی عاملــی بــرای ثبــات قیمــت ســکه 
در هفتــه گذشــته بــود، اظهــار کــرد: قیمــت ســکه 
در ابتــدای هفتــه یــک میلیــون و 88 هــزار تومــان 
ــون و 91  ــک میلی ــه ی ــنبه ب ــود و در روز چهارش ب
هــزار تومــان رســید تــا دامنــه تغییــر 3000 تومانــی 
را در بــازار ســکه داشــته باشــیم کــه بســیار نوســان 

کمــی بــود.

حتما بخوانید!
3نرخ سود بانکی تک رقمی می شود شنبه   2  مردادماه   1395

ـــمـــاره 208 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز ماشین لباسشویی )تومان(

لباسشویی 8 کیلویی 
327X0 تیتانیوم بوش

لباسشویی 8کیلویی 
32890 بوش

4,400,000

لباسشویی 8 کیلویی 
32798 بوش

3,780,000

لباسشویی 8کیلویی 
32493 بوش

3,580,000

لباسشویی 8 کیلویی 
28793 بوش

3,460,000

لباسشویی 7 کیلویی 
2446 نقره ای بوش

3,300,000

لباسشویی 8 کیلویی 
32443 بوش

3,295,000

4,390,000

گمرک ایران اعالم کرد:

واردات ۷۶ میلیاردتومانی لوازم آرایشی به ایران
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ــا راه حــل اساســی  ــاری گفــت: تنه اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــاب  ــتفاده از پس ــتان، اس ــی اس ــهرک های صنعت ــن آب ش تأمی
ــم  ــع، قاس ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــت. ب ــاب اس فاض
 ســلیمانی دشــتکی در نشســت شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی اســتان اظهــار کــرد: تأمیــن آب مــورد نیــاز 
ــش  ــدی بخ ــای تولی ــق واحده ــت رون ــت در جه ــش صنع بخ
خصوصــی دارای اهمیــت زیــادی اســت. وی بــا اشــاره بــه 
مشــخص شــدن راهکارهــای تأمیــن آب بخــش صنعــت تصریح 
کــرد: راه حــل اساســی تأمیــن آب شــهرک های صنعتــی اســتان 

اســتفاده از پســاب فاضــاب اســت.
  پروژه انتقال آب بن-بروجن

ــی  ــمت عظیم ــزود: قس ــاری اف ــال و بختی ــتاندار چهارمح   اس
از آب مــورد نیــاز بخــش صنعــت از پــروژه انتقــال آب بن-بروجن 
ــروژه طبــق برنامــه در ســال  ــد تأمیــن شــود کــه ایــن پ می توان
آینــده قابــل بهره بــرداری اســت. ســلیمانی دشــتکی خاطرنشــان 
ــا مشــکل  ــن برنامه ه ــا اجــرای ای ــی می شــود ب ــرد: پیش بین ک
آب مــورد نیــاز بخــش صنعــت اســتان بــه طــور کامــل رفع شــود.

 توسعه روستاها
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه روســتاهای چهارمحــال 
و بختیــاری نیازمنــد اعتبــار اســت و تأمیــن اعتبــار بــرای توســعه 
روســتاهای ایــن اســتان در حــال پیگیــری اســت، بیــان داشــت: 

در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، روســتاهای بســیاری وجــود 
دارد کــه توســعه آن هــا نیازمنــد اعتبــار و بودجــه اســت. 

وی افــزود: افزایــش اعتبــار ملــی بــرای توســعه و عمــران 
روســتایی، گازرســانی، آبرســانی، معابــر روســتایی و دیگــر امــور 
مربــوط بــه روســتاها بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. اســتاندار 
ــت  ــی فعالی ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــدی  ــای بلن ــتاها گام ه ــعه روس ــیر توس ــم در مس ــت یازده دول
برداشــته شــده اســت، تصریــح کــرد: آســفالت معابــر روســتایی 

ــه روســتاها از مهم تریــن اقدامــات دولــت در ایــن  و آبرســانی ب
اســتان اســت.

  توسعه گردشگری
ــاری از اســتان های محــروم  ــه داد: چهارمحــال و بختی  وی ادام
و کمتــر توســعه یافته بــوده اســت کــه افزایــش اعتبــار ملــی برای 
ــت.  ــروری اس ــتان ض ــن اس ــف ای ــای مختل ــعه بخش ه توس
 وی بیــان کــرد: هم اکنــون بعضــی روســتاهای چهارمحــال 
ــن  ــد از ای ــه بای ــد ک ــگری دارن ــای گردش ــاری ظرفیت ه و بختی

ظرفیت هــا بــرای توســعه ایــن روســتاها اســتفاده شــود. 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری افــزود: توســعه گردشــگری و 
بهره گیــری از ظرفیت هــا بایــد مــورد توجــه بیشــتر قــرار بگیــرد.

  جهت رونق واحدهای تولیدی
ــال  ــی چهارمح ــاق بازرگان ــر کل ات ــن نشســت، مدی ــه ای  در ادام
ــدی  ــای تولی ــق واحده ــت رون ــرد: در جه ــار ک ــاری اظه و بختی
بخــش خصوصــی الزم اســت مــردم اســتان از محصــوالت 
تولیــدی واحدهــای اســتان خریــداری کننــد. محمدرضــا نبــوی 
ــا کشــورهای همســایه  تصریــح کــرد: روابــط و تعامــل مثبــت ب
ــد در  ــه منظــور صــادرات محصــوالت تولیــدی اســتان، می توان ب
رونــق بخــش خصوصــی مؤثــر باشــد. وی افــزود: در حــال حاضر 
تنهــا نیمــی از ظرفیــت 80 میلیــون تنــی شــرکت ســیمان اســتان 
بــه دلیــل نبــود بــازار صــادرات مناســب فعــال اســت. مدیــر کل 
اتــاق بازرگانــی خاطرنشــان کــرد: افزایــش اختیــارات اســتانداران 
می توانــد در جهــت تســهیل در رفــع مشــکات واحدهــای 

تولیــدی اثرگــذار باشــد.
  صادرات لبنیات

نبــوی گفــت: لبنیــات صنعــت اصلــی اســتان در بخــش صــادرات 
اســت کــه بــه دلیــل وجــود مشــکات ارزی در بخــش صــادرات 
موفــق نبــوده اســت و ایــن مشــکل موجــب بهــره نبــردن از بــازار 

روســیه جهــت صــادرات نیــز شــده اســت.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:

پساب فاضالب، تنها راه حل تأمین آب شهرک های صنعتی

 اســتاندار کرمــان گفــت: در حــال حاضــر مجموعــه ای توانمنــد 
و خــوب بــرای ایجــاد کارخانــه اســتحصال دارو از مــواد مخــدر 
ــت در  ــه الزم اس ــرده ک ــی ک ــام آمادگ ــان اع ــتان کرم در اس
ــود.  ــریع ش ــرمایه گذار تس ــه س ــه ب ــای مربوط ــدور مجوزه ص
بهداشــت،  وزیــر  دیــدار معــاون  علیرضــا رزم حســینی در 

ــه  ــان اینک ــا بی ــکی ب ــوم پزش ــان و عل درم
و  بهداشــت  حــوزه  در  کرمــان  اســتان 
تــا   50 عقب ماندگی هــای  دارای  درمــان 
ــران  ــرای جب ــد ب ــه بای ــت ک ــاله اس 60س
آن هــا گام هــای اساســی برداشــت، افــزود: 
یکــی  بیمارســتانی،  تخت هــای  کمبــود 
از مشــکات اســتان کرمــان اســت کــه 
بیمــاران  از  بخشــی  می شــود  موجــب 
ــایر  ــه س ــرت ب ــه مهاج ــور ب ــتان مجب اس

 اســتان ها باشــند. در حــال حاضــر مجموعــه ای توانمنــد 
و خــوب بــرای ایجــاد کارخانــه اســتحصال دارو از مــواد 
 مخــدر در اســتان کرمــان اعــام آمادگــی کــرده کــه الزم اســت 

در صدور مجوزهای مربوطه به وی تسریع شود. 

ــدازی پاالیشــگاه پاســمای  ــان تســریع در راه ان اســتاندار کرم
ــت  ــی دول ــده عال ــرار داد. نماین ــد ق ــورد تأکی ــز م ــان را نی کرم
در اســتان کرمــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــی از س ــی اباغ ــاد مقاومت اقتص
ــی اداری  ــتن بروکراس ــردم و شکس ــکاری م ــا هم ــامی ب اس
کرمــان  اســتاندار  اســت.  امکان پذیــر 
ــوت  ــوان پایل ــه عن ــان ب ــادآور شــد: کرم ی
ــت  ــده اس ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت اقتص
ــتان  ــده شهرس ــل، ای ــاه قب ــا در 20 م و م
ــرح  ــج را مط ــی قلعه گن ــاد مقاومت اقتص
ــات  ــط مؤسس ــده توس ــن ای ــم و ای کردی
غیردولتــی بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. 
امــروز مــردم قلعه گنــج امیــدوار شــده اند 
در صندوق هــای  و حضــور گســترده ای 
توســعه روســتایی دارنــد و امنیــت ایــن منطقــه افزایــش یافته 
اســت. رزم حســینی بــا اشــاره بــه تجلیــل از 2500 دانش آمــوز 
ــال  ــوزان در س ــن دانش آم ــار ای ــزود: آم ــج اف ــاز قلعه گن ممت

ــر رســیده اســت. ــزار نف ــه 6 ه جــاری ب

استاندار کرمان خواستار شد:
تسریع در راه اندازی کارخانه استحصال دارو از مواد مخدر

ــاره  ــا اش ــزد ب ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــاون دانش مع
بــه ظرفیــت علمــی و آموزشــی دانشــگاه های اســتان یــزد از 
اختصــاص عنــوان دانشــجوی نمونــه کشــوری بــه 3 تــن از 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد خبــر داد. »محمدرضــا 
ــن جشــنواره  ــزاری بیســت و چهارمی ــه برگ ــا اشــاره ب رحیمــی« ب

دانشــجویان نمونــه وزارت بهداشــت اظهــار 
کــرد: از مجمــوع ۱3 دانشــجوی منتخــب 
دانشــگاه  از  دانشــجو   3 بهداشــت،  وزارت 
علــوم پزشــکی یــزد در ایــن جشــنواره خــوش 
 درخشــیدند. وی ایجــاد فضــای رقابــت علمــی

پژوهشــی و فرهنگــی را از جملــه اهــداف 
ــه وزارت  ــجویان نمون ــاالنه دانش ــنواره س جش
بهداشــت دانســت و بیــان کــرد: برگــزاری 
ــی  ــی و آموزش ــای علم ــن برنامه ه ــن چنی ای

نقــش مهمــی در ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی دانشــجویان 
ایفــا می کنــد. معــاون دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــزام ۱6 دانشــجو از ســوی  ــه اع ــا اشــاره ب ــزد ب ــی ی شــهید صدوق
ــرا درخشــان  ــت: زه ــه وزرات بهداشــت گف ــزد ب ــوم پزشــکی ی عل

دانشــجوی مقطــع دکتــرای رشــته بهداشــت محیــط، زهــرا ســرافراز 
ــاد  ــری مهدی آب ــین جعف ــتیاری ENT و امیرحس ــجوی دس دانش
ــه  ــوان دانشــجوی نمون ــه ای، عن ــرای حرف  دانشــجوی مقطــع دکت
را در ایــن دوره از مســابقات بــه خــود اختصــاص دادنــد. رحیمــی 
ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد تنهــا دانشــگاهی اســت 
کــه از ســال 8۷ تاکنــون، بــه صــورت مــداوم 
زیــادی  نمونــه  دانشــجویان  همه ســاله   و 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــداد علم ــن روی ــه ای را روان
ــگاه  ــوع 58 دانش ــرد: از مجم ــح ک  وی تصری
دانشــجویان  پزشــکی،  علــوم  دانشــکده  و 
نمونــه هفــت دانشــگاه در ایــن جشــنواره 
معرفــی و تجلیــل شــدند و دانشــگاه های 
ــا  ــدام ب ــر ک ــز ه ــزد و تبری ــکی ی ــوم پزش عل
ــد.  ــرار گرفتن ــدر ق ــه در ص ــجوی نمون 3 دانش
ایــن مقــام مســئول در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــه علــت کاهــش 
ــال  ــه امس ــجوی نمون ــاب دانش ــت در انتخ ــهمیه وزارت بهداش س
علی رغــم ســوابق علمــی درخشــان دانشــجویان دانشــگاه، امــکان 

ــد. ــم نش ــجویان فراه ــر از دانش ــی دیگ ــی برخ معرف

به همت شورای شهر فوالدشهر
نشست کمیته قرآنی بانوان فوالدشهر 

برگزار شد
  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــهرداری فوالدشــهر، اولین 
نشســت قرآنــی بــا موضــوع 
قــرآن و مهدویــت و حجــاب 
ــا حضــور جمعــی  و عفــاف ب
در  قرآن پــژوه  بانــوان  از 
فوالدشــهر  نــور  بانوســرای 

برگزار شد. 
ــد از کام هللا  ــی چن ــاوت آیات ــس از ت ــت پ ــن نشس ای
مجیــد بــا خیرمقــدم فریبــا کریمــی نایب رئیــس شــورای 
اســامی فوالدشــهر آغــاز شــد. کریمــی هــدف از برگــزاری 
ایــن نشســت را بررســی امــورات قرآنــی و مهدویــت در 
حــوزه بانــوان عنــوان کــرد و گفــت: شناســایی مشــکات 
 و مســائل مربــوط بــه قرآن پژوهــان در ایــن حــوزه 
ــر  ــردن ب ــز ک ــت متمرک ــه راهکارهــای مناســب جه و ارائ
ــز اهمیــت  ــی آن حائ ــم و اجــرای علمــی و عمل ــن مه ای
خانم هــا  نشســت  ایــن  در  اســت  گفتنــی  اســت. 
ــر  ــران الغدی ــیج خواه ــوزه بس ــس ح ــاالری، رئی باباس
فوالدشــهر، ابراهیم نــژاد مســئول ســتاد اقامــه نمــاز 
خواهــران، محمــدی دکتــرای علــوم قرآنــی، زینــب ایزدی 
ــون مهدویــت، راضیــه ایــزدی حافــظ قــرآن   مســئول کان
و مســئول دارالقــرآن لنجــان، شــانجانی از فعــاالن حــوزه 
ــه  علــوم قرآنــی، بیگدلــی مســئول ســتاد احیــای امــر ب
ــل مســئول بانوســرای  ــوان فوالدشــهر و کفی ــروف بان مع

نــور حضــور داشــتند.

 افزایش 30 درصدی تولید 
مرغ اصالح نژاد شده در اصفهان

ــی ســازمان بســیج  ــع طبیع ــر کشــاورزی و مناب مدی
ســازندگی ســپاه اســتان اصفهــان بــا اعــام رشــد 30 
درصــدی تولیــد مــرغ اصــاح نــژاد شــده در اصفهــان 
ــد مــرغ بومــی  ــز تولی ــان، یکــی از مراک گفــت: اصفه
ــز  ــن مرک ــتن بزرگ تری ــا داش ــه ب ــت ک ــور اس در کش
اصــاح نــژاد بــه تکمیــل بانــک ژنــی این گونــه 

ــد.  ــک می کن ــاوم کم مق
ــتان  ــازندگی اس ــیج س ــزود: بس ــور اف ــن دانش محس
اصفهــان در 3 ســال اخیــر حــدود یــک میلیــون 
قطعــه جوجــه مــرغ بومــی 45 روزه را در ایــن اســتان 
ــال  ــتان، چهارمح ــه خوزس ــتان ها از جمل ــر اس و دیگ
و بختیــاری، ایــام و کهگیلویــه و بویــر احمــد توزیــع 
کــرده اســت و تــا پایــان امســال نیــز ۱50 هــزار قطعــه 
در اســتان اصفهــان و 200 هــزار قطعــه در اســتان های 

ــود. ــع می ش ــر توزی دیگ

اخبار کوتاه

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:
 کیفیت، هزینه و بهره وری

 سه عامل موفقیت سازمان ها
علــوی  ســید مصطفــی    
شــرکت گاز  عامــل  مدیــر 
اســتان اصفهــان در همایــش 
جدیــد  اعضــای  معرفــی 
تعالــی  کمیته هــای 
داشــت:  بیــان  ســازمانی 
کیفیــت، هزینــه و بهــره وری 
ســه عامــل کلیــدی در تحــول زیربنایــی در ســازمان ها بــه 
شــمار می رونــد و مدیــران می بایــد بــر حســب ایــن ســه 
عامــل، فعالیت هــای خــود و کارکنــان را برنامه ریــزی 
ــت همیشــه  ــود کیفی ــه بهب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد. وی ب کنن
ــال دارد  ــه دنب ــره وری را ب ــش به ــه و افزای ــش هزین کاه
ولــی عکــس آن همیشــه این طــور نیســت، گفــت: نیــروی 
انســانی در ســازمان پایــه اصلــی کیفیــت اســت؛ لــذا افراد 
ــه  ــوی ب ــد. عل ــه دهن ــت ارائ ــد کار باکیفی ــی می توانن کیف
اصــل مدیریــت کیفیــت جامــع اشــاره داشــت و افــزود: 
ــور  ــه ط ــران( ب ــد )مدی ــراد ارش ــد اف ــل می گوی ــن اص ای
باشــند،  موضــوع کیفیــت  بــه  پایبنــد  بایــد  کامــل 
خواســته های بیان شــده یــا ضمنــی ذی نفعــان بایــد 
بــرآورده شــود و هرکــس بــا ســازمان در ارتبــاط اســت، از 
جملــه مشــتریان و تأمین کننــدگان در بهبــود مســتمر 
درگیــر  شــوند. در ادامــه مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان، تغییــر و تحــول را الزمــه پویایــی ســازمان 
دانســت و بیــان داشــت: بــه هــر نــوع تغییــر کــه بــا اراده 
افــراد و بــه صــورت هدفمنــد در ســازمان بــه وقــوع 
ــت در  ــن اس ــود و ممک ــه می ش ــول گفت ــدد، تح می پیون
زمینه هــای فنــاوری، ســاختار ســازمانی، فرایندهــای 
ــی  ــا حت ــازمان ی ــی س ــط کار، خط مش ــام کار، محی انج

نقش افراد به وقوع بپیوندد.

خشک شدن 90 حلقه چاه در اصفهان
مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
اصفهــان از نصــب ۱80 کنتــور بــر روی شــبکه های آبیــاری 
ــا  ــد ســلیمانی پور ب ــر داد. احم ــان خب فضــای ســبز اصفه
ــدن 90  ــک ش ــث خش ــالی باع ــه خشکس ــه اینک ــاره ب اش
ــث  ــا باع ــرد: خشــکی چاه ه ــه ک چــاه شــده اســت، اضاف
بــاال آمــدن شــن و وارد شــدن آن هــا بــه کنتورهــا می شــود 
ــن  ــگیری از ای ــرای پیش ــی ب ــام اقدامات ــدد انج ــه درص ک

مســئله هســتیم. 
ســلیمانی پور تأکیــد کــرد: درصــدد هســتیم برداشــت های 
ــه  ــم و البت ــخص کنی ــبز را مش ــای س ــه ای در فضاه عرص
آنچــه مهــم اســت اینکــه بــرآورد نیازهــای آبــی بــرای انــواع 

ــم . ــری کنی ــی را اندازه گی ــای گیاه گونه ه

اخبار کوتاه

حتما بخوانید!
کیفیت، هزینه و بهره وری سه عامل ...

شنبه  2   مردادماه   1395
ـــمـــاره 208 ســـــال دوم         ݡسݒ

در شهر

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان
به موجب ماده ۱۱قانون ثبت اسناد واماک و ماده 59 اصاحی و آئین نامه مربوط به اماکی که در سه ماهه اول 

سال ۱395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه که به موجب آرا و هئیت 

نظارت و اختیارات تفویضی باید آگهی های آن تجدید شود، مربوط به بخشهای حوزه ثبتی گلپایگان به ترتیب در 

ردیف های الف و ب به شرح ذیل آگهی می شود.

» بند الف «
))بخش یک ثبت گلپایگان((

۱853 اصلی -  آقایان احمد و قاسم و محمود و خانمها منی

ژه و فاطمه همگی آخوندی فرزندان صادق که احمد و قاسم آخوندی هریک نسبت به 4۷4/46 سهم مشاع و 

محمود آخوندی نسبت به ۱230/2۷ سهم مشاع و منیژه و فاطمه هریک نسبت به 23۷/23 سهم مشاع و خانم 

بتول بهرامعلی فرزند محمد نسبت به ۱323/98 سهم مشاع  از 54۱4/23 سهم  ششدانگ یک قطعه زمین 

2832- آقای علیرضا خادمی فرزند محمدجواد نسبت به سه دانگ و نیم مشاع از  ششدانگ یکباب عمارت  به 

مساحت ۷30 مترمربع

2928 یک فرعی 

آقای محمد حسن امامیان فرزند محمد و آقای غامعلی توسلی فرزند محمد و خانم نسرین توسلی فرزند محمد 

مهدی هر یک نسبت به دو دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین )جای محل بهاروند( به مساحت 285/65 

متر مربع 

4349- آقای سید ابوالقاسم نیرینی فرزند جواد نسبت به 30 سهم مشاع از 50 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 

بمساحت ۱0800 مترمربع

 ))بخش دو ثبت گلپایگان((
)شماره فرعی زیر از شماره 1  اصلی واقع در قریه سر رباطان (

24- آقای اسداله صلصالی فرزند علی نسبت به  یکسهم و پنجاه و چهار یکصدم سهم مشاع و آقای علی اصغر 

فریدونی فرزند حسن نسبت به دو سهم و چهل و شش یکصدم سهم مشاع از پنج سهم  ششدانگ قطعه زمین 

بمساحت 4223/59 مترمربع

شماره فرعی زیر از شماره 3 اصلی واقع در قریه ابلوالن سفلی 
635- مالکین خانم زهرا سلطان حسینی فرزند سید محمود نسبت به دو پنجم دانگ مشاع و آقای علی شهنازی 

فرزند علی اکبر نسبت به        دانگ مشاع و آقای محمد قانونی فرزند حسینعلی نسبت به       دانگ مشاع از 

شش دانگ یک بابا امارت به مساحت ۱042/48 متر مربع  

)شماره فرعی زیر از شماره4 اصلی واقع در قریه اسفنجه (
۷09- آقایان شاهین و شاپور و شاهرخ و خانم شهین همگی فرزندان مرحوم محمدعلی و خانم توران دخت حجتی 

عیال نامبرده همگی کما فرض اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ و خانم اقدس سهرابی فرزند اسداله 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 296/20 مترمربع

)شماره فرعی زیر از شماره5 اصلی واقع در قریه رباط پیرعلی(
320-آقای حمیدرضا نوری فرزند محمدرضا تمامی 4 سهم و چهار پنجم سهم  مشاع از 50 سهم ششدانگ قطعه 

زمین پاک 65 فرعی از 5 اصلی مکرریک که به آخرین شماره تبدیل بمساحت ۷86۱/86 مترمربع

)شماره فرعی زیر از شماره۷ اصلی واقع در قریه حسن حافظ(

50۷- آقای مهدی باطنی فرزند حسین تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۱459/30 مترمربع که 

قبا با شماره ۱46 فرعی از ۷ اصلی مکرر 2 پذیرش شماره در دفتر توزیع اظهارنامه گردیده است

 )شماره فرعی زیر از شماره 9  اصلی واقع در قریه رباط حسینیه (

3۱4- آقای علی خدابخشی فرزند محمداسماعیل نسبت به یکدانگ مشاع از  ششدانگ یکباب عمارت بمساحت 

260 مترمربع

))بخش چهار ثبت گلپایگان((
شماره های فرعی زیر از شماره 4  اصلی واقع در قریه نیوان سوق (

۱98۷- آقای حسین جان مرجانی فرزند ولی اله  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱29۱2 مترمربع 

۱988- آقای احمد مرجانی فرزند حسین جان  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3005/50 مترمربع

۱989- آقای مهدی مرجانی فرزند حسین جان  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱896/۷4 مترمربع

۱990- آقای مهرداد مرجانی فرزند حسین جان  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3266/50 مترمربع

)شماره های فرعی زیر از شماره 5 اصلی واقع درسفالوزن(
۱55- آقای مرتضی صفوی فرزند سید محمد تمامی4 دانگ مشاع از  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 6255/۷6 

متر مربع

309- اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان گلپایگان موقوفه علی کربایی حسن تمامی ششدانگ یک قطعه زمین 

بمساحت ۱434 مترمربع

۱054- آقای عزت اله افخمی فرزند محمدرضا تمامی ششدانگ یکباب عمارت قدیمی مخروبه بمساحت 3۷0/38 

مترمربع

)شماره فرعی زیر از شماره 6 اصلی واقع در گوگد(

853- آقای علی وفائی فرزند محمدابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4038/33 مترمربع

لذا به موجب ماده ۱6 قانون ثبت اسناد و اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در این آگهی اعتراض داشته 

باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف نود روز برای آگهی بند الف در خواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 

و اماک گلپایگان تسلیم نماید و نسبت به آگهی مندرج در بند )ب( که در اجرای دستور هیات نظارت ثبت تجدید 

آگهی می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ اتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمایند و طبق ماده 86 آئین نامه 

اصاحی قانون ثبت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد واماک گلپایگان ظرف مدت یک ماه مهلت دارند 

گواهی طرح دعوی خود را از مراجع ذیصاح قضائی اخذ و به این اداره ارسال نمایند.در غیر این صورت متقاضی 

ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 

اداره ثبت تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.ضمنًا 

حقوق ارتفاقی طبق ماده56 آئین نامه قانون ثبت اماک فوق در هنگام تحدید حدود اماک مشخص خواهد شد

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 95/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 95/6/۱  

م الف ۱8۱

  مهدی صادقی وصفی

  سرپرست ثبت اسناد گلپایگان

آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال 1395 قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 
بموجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و اماک و ماده 59 اصاحی آئین نامه مربوطه اماکی که در سه ماهه اول سال 

۱395  تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت 

آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی می نماید : 

الف ( شماره پاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع اماکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل 

تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند: 

اول : ابنیه و امالک واقع در افجد 36 اصلی و فرعی زیر :
302 فرعی : آقای قربانعلی توکلی افجدی  فرزند حسن ششدانگ یک بابخانه و مغازه بمساحت ۱۱3/32 متر مربع 

دوم: ابنیه و امالک واقع در مهرنجان 397 اصلی و فرعی زیر :
232 فرعی : خانم فریبا نفری مهرنجانی  فرزند رحمت اله ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پاک یک فرعی  

بمساحت 223/22 متر مربع  

سوم: ابنیه و امالک واقع در فرتخون 534 اصلی و فرعی زیر : 
594 فرعی : آقای مرتضی اکبری فرتخونی فرزند نصراله ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پاک 20۷ فرعی 

بمساحت ۱0۷/36 متر مربع

چهارم: ابنیه و امالک واقع در افجد 672 اصلی و فرعی زیر : 
فرعی   ۱۱ از پاک  منتزع شده  بابخانه  فرزند حیدرعلی ششدانگ یک  افجدی  فکاری  رضا  آقای   : فرعی   55۷

بمساحت ۱۷2/3۱ متر مربع

پنجم: ابنیه و امالک واقع در اراضی شمس آباد 690 اصلی و فرعی زیر : 
۱9 فرعی : آقای محمدرضا شفیعیون فرزند مصطفی  ششدانگ قسمتی از یک باب کارگاه مجزی شده از شماره 

اصلی بمساحت 864/۱2 متر مربع

بموجب ماده ۱6 قانون ثبت اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید 

از تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده  ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی 

خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصاح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه 

شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا 

گواهی طرع دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بااثر است و مطابق قسمت اخیر ماده ۱6 و تبصره 

ماده ۱۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد . 

ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی 

صاحبان اماک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 

این آگهی   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن  چاپ اصفهان درج و 

منتشر میگردد . 

تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه ۱395/5/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم   دو شنبه ۱395/6/۱   

   رئیس اداره ثبت فاورجان 

    اکبر پورمقدم 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
به موجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و اماک و ماده 59 اصاحی آئین نامه مربوط به اماکی که در سه ماهه اول سال 

95 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده مربوط به حوزه ثبتی قمصر به شرح زیر آگهی می نماید :

اماک و ابنیه حوزه ثبتی قمصر

شماره های فرعی از 25 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر
۱48۱ فرعی – زینب حسامی آرانی فرزند ابولفضل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۷0.36 متر مربع

۱482 فرعی – جواد ذراتی مجرد فرزند اسداله ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷88.84 متر مربع

شماره های فرعی از 36 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر
56 فرعی – جعفر سامتیان قمصری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱9۱.08 متر مربع

2093 فرعی مجزی شده از 59۷ فرعی – محمد حسین میرزایی کاشانی فرزند اکبر ششدانگ قطعه زمینی به 

مساحت 425.۱۷ متر مربع

2۱00 فرعی مجزی شده از ۱64 فرعی – جواد شاطریان فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین به مساحت ۱۷3.8۱ 

متر مربع

2۱0۱ فرعی مجزی شده از 320 فرعی -  اصغر توتی قمصری فرزند رحمت اله و خانم نجمه حیدری فرزند محمد 

ابراهیم ششدانگ یک درب باغ به مساحت 44۷.02 متر مربع ) بالمناصفه (

شماره های فرعی از 49 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر
به  باب خانه  فرزند محمد ششدانگ یک  آبادی  و 2۷۷ فرعی – غامرضا سخنگو حسن   2۷6 ،  2۷5 ،  2۷4

مساحت ۷6.۷۷ متر مربع

۱526 ۱52۷ ، ۱528 و ۱529 فرعی – سعید محلوجی فرزند علی محمد و خانم زهرا لیازیان فرزند جعفر ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 30۱.35 متر مربع ) بالمناصفه (

به  باب خانه  فرزند عباس ششدانگ یک  لتحری  از ۱330 فرعی – علی حسین ماشالله  2۷06 فرعی مجزی 

مساحت 400.22 متر مربع

به  باب خانه  از ۱330 فرعی - علی حسین ماشالله لتحری فرزند عباس ششدانگ یک  2۷0۷ فرعی مجزی 

مساحت 5۷6.56 متر مربع

2۷3۷ فرعی – انیس السادات موسوی صدر فرزند سید مصطفی ششدانگ یک درب باغ به مساحت ۱0۱6.95 

متر مربع

2۷42 فرعی مجزی از ۱530 فرعی – اکرم اکبری کازرانی فرزند رمضان ششدانگ قطعه زمین باریک به مساحت 

56.95 متر مربع

2۷43 فرعی – محمد باسره فرزند علی اکبر ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 52۱.95 متر مربع

2۷46 فرعی مجزی از ۱584 فرعی – فهیمه سلیمانیه فینی فرزند عزیزاله ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

۱38.25 متر مربع

2۷4۷ فرعی – بتول سالمی قمصری فرزند نصراله ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت ۱09۷.29 متر مربع

2۷48 فرعی مجزی از 39 فرعی – عباسعلی اعتماد فرزند آقا تقی ششدانگ قطعه زمین به مساحت 58.60 

متر مربع

2۷49 فرعی مجزی شده از ۱534 فرعی – حمیدرضا کوچکی نصرآبادی فرزند سلطان علی ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 469.88 متر مربع

2۷50 فرعی مجزی از ۱534 فرعی – بهاره کوچی فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 

مساحت 224.85 متر مربع

2۷5۱ فرعی مجزی از ۱534 فرعی – حمیدرضا غفاری قهرودی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

444.65 متر مربع

به موجب ماده ۱6 قانون ثبت اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید 

از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده اند ظرف 90 روز دادخواست واخواهی خود 

را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذی صاح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوای اقامه شده طرف 

دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوا 

که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل شود با اثر و مطابق قسمت اخیر ماده ۱6 و تبصره ماده ۱۷ قانون ثبت رفتار 

خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید 

و واخواهی صاحبان اماک و مجاورین نسبت به حدود و حدود ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده 

واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 

روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن درج و منتشر می شود.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/05/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/06/0۱

رییس ثبت اسناد و اماک قمصر محمد رضا لطفی مفرد

    آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون تحدید حدود قسمتی از اماک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، تا کنون به عمل 

نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی اماک 

مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل 

عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.

شماره های فرعی  از پالکهای  اصلی واقع دراماکن آران وبیدگل
نظری  فاطمه  خانم  بیدگلیو  خراطی  احسان  -آقای  اصلی  پاک 235  از  فرعی   ۱۱ شماره  از  مجزا  فرعی   9۱   

)بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 99/۷5 مترمربع 

۱۱ فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از پاک 253 اصلی و شماره 3 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در اماکن و معین 

آباد -آقای مجتبی احسانی فرد و خانم محبوبه اربابی بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱58 مترمربع 

۱0 فرعی از پاک 525 اصلی -آقای هاشم اسکندرپور بیدگلی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205/20 مترمربع 

۱395/5/25

۱ فرعی از پاک ۱85۱ اصلی و پاک ۱850 اصلی - آقای حسین هاشمیان فرد آرانی نسبت به یک دانگ و آقای 

علی اکبر هاشمیان فرد آرانی نسبت به دو دانگ و خانم محترم حاجی باقری آرانی نسبت به سه دانگ مشاع ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 235 مترمربع 

۱۱ فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از پاک 2459 اصلی -آقای عباس عمرانی آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱0۱/85 مترمربع 

2۷65 فرعی -خانم سلطان سعدآبادی آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱09/54 مترمربع

۱395/5/26

شماره های فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت
۱۷50 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی -آقای علی اصغر مهدوی پناه و خانم ناهید خراط آرانی )بالمناصفه( ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 5۱۷ مترمربع 

۱۷54 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی -آقای مرتضی صیادی آرانی و خانم لیا علی حاجی آرانی )بالمناصفه( ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 86/5۱ مترمربع 

۱۷55 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی - آقای اصغر صیادی آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/50 

مترمربع 

۱۷56 فرعی مجزا از شماره 3۷6 فرعی از پاک 2640 اصلی و شماره ۱5 فرعی از پاک ۱965 اصلی واقع در آران 

دشت و اماکن -خانم ریحانه خاری آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 86/86 مترمربع 

۱395/5/2۷

آرانی فرزند عباس شماره  آرانی و خانم عطیه شیخ  از شماره 3۷6 فرعی آقای پرویز بوجار  ۱۷5۷ فرعی مجزا 

شناسنامه 25۱ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 254/۷0 مترمربع

۱۷58 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی آقای محمدحسین رزاق پور آرانی و خانم فاطمه فخری )بالمناصفه( ، 

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱4۱/۱5 مترمربع 

اماک بخش 4 آران وبیدگل 

شماره های فرعی از پالک41 اصلی واقع در نوش آباد 
۱۷54 فرعی مجزا از شماره ۱2۱ فرعی -آقای مقداد پادوئی نوش آبادی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/۷5 

مترمربع 

۱395/5/28

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( 

روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:  ۱395/5/2     رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل عباس  عباس زادگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-433  خواهان عبداله ایزدی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 
95/6/۱0ساعت ۱6 عصر   مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  محمدعلی کاویانی 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 

دفتر شعبه ۱6مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-435  خواهان عبداله ایزدی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 
عطاءاله کرمی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 95/6/۱0ساعت ۱6:۱5 عصر  تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر 

شعبه ۱6مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد:
درخشش دانشجویان علوم پزشکی یزد در کشور

۷9
24

۱3
48
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حتما بخوانید!
»زنگ تئاتر« تاالر هنر به صدا درآمد

شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی  معــاون    
سرویس فرهنگی

زهرا نصیری
بــرای  تاکنــون  اذعــان کــرد:  اصفهــان 
ــه  ــه بیراه ــان ب ــه شــهر اصفه ــل ب ــگ اصی ــی فرهن بازگردان

رفته ایم. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علــی قاســم زاده معــاون 
نشســت  در  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی 
ــون  ــا تاکن ــه م ــان اینک ــا بی ــانه ب ــاب رس ــا اصح ــری ب خب
اصفهــان  بــه شــهر  اصیــل  بازگردانــی فرهنــگ  بــرای 
ــردم  ــای م ــردان ج ــرد: دولتم ــار ک ــم، اظه ــه رفته ای بیراه
و کارشناســان متخصــص نظــر می دهنــد و بــه دیگــران 
ــگ ــل راه نجــات فرهن ــن دلی ــه همی ــد؛ ب  فرصــت نمی دهن

برگشتن هرکس به شأن خود است.
  واگذاری بیش از 50 مجموعه فرهنگی به مردم

وی بــا بیــان اینکــه بــر همیــن اســاس بیــش از 50 
مجموعــه فرهنگــی را بــه مــردم واگــذار کردیــم، افــزود: در 
ــع برگــزاری نشســت های فرهنگــی  گذشــته شــهرداری مان
در شــهر بــود؛ امــا اکنــون ایــن موانــع را رفــع کــرده و مشــوق 
مــردم بــرای حضــور بیشــتر آن هــا در ســطح شــهر هســتیم. 
ــاره  ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــاون فرهنگی اجتماع مع
بــه تداخــل هفتــه کــودک و ایــام عــزاداری محــرم و صفــر 
ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــه نهای ــن لحظــه تفاهم نام ــا ای گفــت: ت
ــا  ــه امض ــان ب ــوان در اصفه ــودک و نوج ــم ک ــنواره فیل جش
ــت.  ــده اس ــم ش ــای آن تنظی ــا پیش نویس ه ــیده؛ ام نرس

ــود. ــام می ش ــان آن اع ــی زم ــق نهای ــس از تواف پ
وی افــزود: در طــی 1 تــا 2 روز آینــده، توافــق نهایــی انجــام 
می شــود و همزمــان بــا آن، زمــان برگــزاری جشــنواره 
اعــام خواهــد شــد. معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
ــه  ــق هفت ــه تطاب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش اصفه

جهانــی کــودک بــا ایــام عــزاداری محــرم در مهرمــاه و پــس 
ازآن برگــزاری مراســم های ســوگواری در مــاه صفــر بــا 
ــود کــه  ــه رو خواهیــم ب تأخیــر برگــزاری ایــن جشــنواره روب
ــاری  ــال ج ــاه س ــا دی م ــا آذر ی ــاس پیش بینی ه ــر اس ب
ــی  ــال بررس ــه در ح ــده ک ــنهاد ش ــه پیش ــن برنام ــرای ای  ب

است.
 7 اولویت فرهنگ شهروندی

مدیــر  ســلطانی زاده،  منصــور  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، بــا بیــان اینکــه 

ــت  ــک مدیری ــه ی ــادی ب ــد اقتص ــک واح ــهرداری از ی ش
محلــی تقســیم شــد، تصریــح کــرد: امــروز 7 اولویــت 
ــگ ورزش ــامت، فرهن ــگ س ــهروندی، فرهن ــگ ش  فرهن

ــت حــال و حــرام  ــح و شــادی، ســامت اداری، رعای تفری
 آمــوزش مهــارت عمومــی زندگــی و نمادهــای دینــی

و انقابــی پیــش روی ماســت و بــه دنبــال تهیــه پیوســت 
ــتیم. ــهرداری هس ــای ش فعالیت ه

 مشارکت مردمی در حوزه فرهنگ شهری
 همچنیــن مســعود مهدویان فــر، مدیــر امــور اجتماعــی 

و مشــارکت های مردمــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه بــرای مشــارکت مردمــی در حــوزه فرهنــگ شــهری 
70 میلیــارد ریــال بودجــه پیش بینــی شــده اســت، افــزود: 
ــی  ــر عمران ــجد از نظ ــدود 900 مس ــهر ح ــجد ش از 1100 مس

ــت شــدند. حمای
  وی بــا بیــان اینکــه مــا در شــهرداری نــگاه حمایتــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت: ب ــم، گف ــل کردی ــه مشــارکتی تبدی را ب
ــکی ــوم پزش ــگاه عل ــتی، دانش ــد بهزیس ــی مانن ــا نهادهای  ب

آموزش پرورش و موارد دیگر به مشارکت پرداختیم. 
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی شــهرداری 
اصفهــان بیــان کــرد: الیحــه منزلــت شــهروندی بــرای 
حمایــت از معلــوالن، بازنشســتگان، ســالمندان و زنــان 

ــرار دارد. ــا ق ــتور کار م ــوار در دس ــت خان سرپرس
 برگزاری همایش نخبگان

مدیــر  نباتی نــژاد،  مصطفــی  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
امــور طــرح و برنامه ریــزی شــهرداری اصفهــان گفــت: 
سیاســت گذاری و نظــارت مبتنــی بــر تحلیــل روزانــه از 
ــل  ــر تحلی ــت و دفت ــای ماس ــن فعالیت ه ــه مهم تری جمل
مســائل فرهنگی اجتماعــی شــهرداری بــرای شناســایی 

دارایی هــای هــر منطقــه تهیــه شــد. 
اقتصادی اجتماعــی  نخبــگان  همایــش  برگــزاری  از  وی 
شــهر بــا شــعار هســته دانــا شــبکه توانــا خبــر داد. 
ــر فرهنگــی ســازمان  ــن مهــدی ســلطان آقایی، مدی همچنی
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
در گذشــته خدمــات شــهرداری در 20 درصــد محله هــا 
توزیــع می شــد، ابــراز کــرد: شــهرداری بایــد در زمینــه 
اجــرای  و  باشــد  فعــال  مدیریــت  و  سیاســت گذاری 
طرح هــا را بــه دســت بخــش خصوصــی و مــردم بســپارد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

در حوزه فرهنگ به بیراهه رفته ایم

ــش  ــتر نمای ــی از تابلوپوس ــم رونمای ــن: مراس ــای وط کیمی
»ناتمــام« همــراه بــا بــه صــدا درآوردن اولیــن »زنــگ تئاتــر« 
تــاالر هنــر اصفهــان بــا حضــور خســرو ثقفیــان، پیشکســوت 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــزار ش ــر برگ تئات
ــی از  ــم رونمای ــان، مراس ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح

ــا  تابلوپوســتر نمایــش »ناتمــام« همــراه ب
ــر«  ــگ تئات ــن »زن ــدا درآوردن اولی ــه ص ب
ــا حضــور جمعــی از  شــامگاه چهارشــنبه ب
ــر  ــاالر هن ــش در ت ــه نمای ــدان عرص هنرمن

ــزار شــد.  ــان برگ اصفه
ــی  ــورانی، یک ــدون س ــم فری ــن مراس در ای
از هنرمنــدان پیشکســوت تئاتــر و نمایــش 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بایــد بــه هنرهــای 
داد  بیشــتری  بهــای  بــزرگ   نمایشــی 
کوچــک  کارگاه هــای  هرچنــد   گفــت: 

و چندنفــره بــرای تمریــن و ترویــج و آمــوزش هنــر نمایــش 
خــوب اســت، امــا بایــد توجــه کــرد هــدف نهایــی تئاتــر ارتبــاط 
بــا مخاطــب عــام بــوده اســت. متأســفانه اکنــون مخاطبــان در 
اصفهــان و شــهرهای دیگــر بــا هنــر نمایــش بیگانــه شــده اند. 

ابتــکار  وی افــزود: بــا هنرمنــدی اصفهانی هــا و قــدرت 
و خاقیــت آن هــا، بایــد نمایش هایــی اجــرا شــود کــه 
مدت زمــان زیــادی مثــا ماه هــا و حتــی ســال ها ادامــه 
یابــد؛ نــه اینکــه یــک تئاتــر بــرای چنــد شــب در یــک مــکان 
روی صحنــه رود. متأســفانه وضــع کنونــی تئاتــر کشــور ایــن 
خواســته را بــه آرزو تبدیــل کــرده اســت. 
ــوان  ــه عن ــز ب ــان نی ــرو ثقفی ــتاد خس اس
پیشکســوت نمایــش اصفهــان بــرای 
زنــگ  درآوردن  صــدا  بــه  و  رونمایــی 
تئاتــر در ایــن مراســم حضــور داشــت 
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــان اظهارات ــن بی و ضم
ــن  ــردان ای ــت: کارگ ــام« گف ــر »ناتم تئات
ــا، خــاق  ــر هنــری، جوانــی بســیار پوی اث
و باانگیــزه اســت و برآینــد کارهــای او 
می کنــد.  طــی  را  روبه رشــد  رونــدی 
گفتنــی اســت نمایــش »ناتمــام« از 30 تیرمــاه تــا 15 
مردادمــاه در ســاعت 19 و 20 دقیقــه در تــاالر هنــر وابســته بــه 
ــه  ــان روی صحن ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س

ــی رود. م

توسط استاد ثقفیان
»زنگ تئاتر« تاالر هنر اصفهان به صدا درآمد

از  فیلم هــای ســینمایی  تیــزر  پخــش  از ســرگیری  پــی  در 
ــینمایی  ــازمان س ــارت س ــیابی و نظ ــاون ارزش ــم، مع ــبکه ج ش
ــر  ــار دیگ ــرانه ب ــی خودس ــبکه در اقدام ــن ش ــرا ای ــت: ظاه گف
ایرانــی را پخــش می کنــد و در  تیــزر فیلم هــای ســینمایی 
ایــن شــرایط، دســتگاه قضایــی می توانــد از طریــق مجامــع 

بین المللــی پیگیــر ایــن موضــوع باشــد. 
به تازگــی  داد:  ادامــه  ایل بیگــی  حبیــب 
تعــدادی از تهیه کننــدگان ســینما بــا بنــده 
تمــاس گرفتنــد و گفتنــد شــبکه جــم بــدون 
ــش  ــان را پخ ــزر فیلم هایش ــان تی ــاع آن اط
اعتــراض  بــا  موضــوع  ایــن  و  می کنــد 

تهیه کننــدگان مــا روبــه رو شــده اســت. 
ــدی  ــه چن ــه حاشــیه هایی ک ــا اشــاره ب وی ب
پیــش بــر اثــر پخــش تیــزر فیلم هــای 
ســینمایی بــرای ســینماگران بــه وجــود آمــد، 

افــزود: بعــد از آن اتفاقــات، همــه تهیه کننــدگان تأکیــد کردنــد کــه 
ــوده اســت و حــاال  پخــش تیزرهــا از ســوی خــود شــبکه جــم ب
هــم شــاهد اقدامــی عجیــب از ســوی ایــن شــبکه هســتیم. البتــه 
ایــن شــبکه چنــدی پیــش اعــام کــرده بــود مــا دوبــاره خودمــان 

ــم. او در  ــش می کنی ــا را پخ ــم و تیزره ــل می زنی ــه عم ــت ب دس
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اگــر شــبکه جــم خودســرانه آگهی هــا 
ــینمایی  ــازمان س ــاد و س ــا وزارت ارش ــد، آی ــرده باش ــش ک  را پخ
از ســینماگران حمایــت می کنــد تــا دچــار مشــکل نشــوند، توضیح 
ــتقال  ــل اس ــر اص ــا ب ــود، بن ــراز ش ــت و اح ــف ثاب ــر تخل داد: اگ
ــه عنــوان قــوه مجریــه نمی توانیــم  قــوا مــا ب

امــا  شــویم؛  وارد  قضاییــه  قــوه  کار  در 
معتقدیــم دســتگاه نظارتــی مــا بــا اطاعــات 
و اســنادی کــه دارد اصــل ماجــرا را می دانــد. 
ایل بیگــی در ادامــه بــه مشــکات تبلیــغ 
در  ســینمایی  فیلم هــای  اطاع رســانی  و 
داخــل کشــور اشــاره و اضافــه کــرد: یکــی از 
ــه  ــا ب ــه فیلم ه ــت ک ــن اس ــا ای ــکات م مش
درســتی معرفــی نمی شــوند و همان گونــه کــه 
آقــای میرکریمــی هــم گفتــه، بــا یــک تیــزر 
بیســت ثانیــه ای نمی تــوان یــک فیلــم را بــه خوبــی معرفــی کــرد. 
ضمــن اینکــه گاه بعضــی تبلیغــات، خــود بــه ضــد تبلیــغ تبدیــل 
می شــود. بنایرایــن گاهــی تبلیغــات مــا نه تنهــا کمک کننــده 

ــغ اســت. ــه ضــد تبلی نیســت، بلک

 - مســعود کیمیایی گفــت: 
ــت  ــوار اس ــیار دش ــم بس برای
کــه ســاعت بــه ســاعت، روز 
بــه روز و هفتــه بــه هفتــه 
بــرای  و  باشــم  زنــده 
رفته انــد  کــه  دوســتانم 
حــرف بزنــم. کار مشــکلی  

است و روزگار سختی ا ست.
- ناصــر طاهــری، معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان از مرمــت برج هــای کبوتــر 

ــر داد. ــه خب ــای شهرســتان مبارک زیب
ــا اظهــار نگرانــی  - رضــا قره باغــی، هنرمنــد مجسمه ســاز ب
مجسمه ســازی گفــت:  بی ینــال  برگــزاری  در  وقفــه  از 
ــران اســت  ــان مجسمه ســازی ای ــن جری ــال، مهم تری بی ین
ــن  ــر ای ــم منتظ ــرورش می دهی ــا پ ــه م ــجویانی ک و دانش

ــداد هســتند. روی
پیشکســوت  نوازنــده  شــریف،  فرهنــگ  همســر   - 
و صاحب ســبک ســاز تــار، کــه مدتــی در بیمارســتان 
بســتری بــود، دربــاره وضعیــت ســامتی اش گفــت: فرهنگ 

ــود. ــص می ش ــتان مرخ ــه زودی از بیمارس ــریف ب ش
ــه  ــق ب ــف صدی ــری و یوس ــرا صب ــعادت، زه ــم س - مری
ــن  ــه ای ای ــش صحن ــاب بخ ــت انتخ ــای هیئ ــوان اعض عن
دوره از جشــنواره بین المللــی تئاتــر عروســکی، 27 نمایــش 

ــد. ــرای حضــور در جشــنواره انتخــاب کردن را ب
- »لئونــاردو دی کاپریــو«، بازیگــر برنــده اســکار هالیــوودی 
در یــک حراجــی خیریــه، چندیــن میلیــون دالر بــرای 
حفاظــت از محیــط زیســت ســیاره زمیــن ســرمایه جمــع 

کــرد.
6جلــدی  مجموعــه  نــگارش  از  شــیخی  مــژگان   -

داد. خبــر  کچــل«   حســن  »قصه هــای 
ــش از  ــت: پی ــناس گف ــده سرش ــن، خوانن ــرزاد فرزی - ف
اینکــه بــرای اجــرا بــه روی اســتیج بیایــم، اســترس دارم؛ 
امــا هــر زمــان کــه پــا روی صحنــه می گــذارم و مخاطبانــم 

ــی رود. ــن م ــم از بی ــم، استرس را می بین
- مســابقه بیــن المللــی کارتــون ازمیــر ترکیــه در حالــی بــه 
کار خــود پایــان داد کــه جایــزه اول و چهــام ایــن جشــنواره 
بــه کارتونیســت های ایرانــی رســید. حامــد مرتضــوی 
علــوی از شــهر بجنــورد، جایــزه اول ایــن جشــنواره را شــامل 
5 هــزار دالر جایــزه نقــدی و هزینــه ســفر بــه ازمیــر بــرای 

حضــور در مراســم اختتامیــه، از آن خــود کــرده اســت.
کــه  فرانســوی  مشــهور  فیلمســاز  بســون،  لــوک   -
ــن  ــوان »والری ــا عن ــش ب ــن فیلم ــرداری جدیدتری  فیلمب
ــام  ــه اتم ــش ب ــه پی ــج هفت ــیاره« را پن ــزار س ــهر ه و ش
ــرای  ــه ب ــم دارد ک ــات از فیل ــد 273۴ ش ــاند، می گوی رس
تکمیــل فیلمــش کــه انتظــار مــی رود ظــرف 10 مــاه آینــده 

ــد. ــتفاده می کن ــا اس ــود، از آن ه ــام ش تم

عوامل فیلم »بارکد« به اصفهان می آیند
مراســم  وطــن:  کیمیــای 
اکــران ویــژه فیلــم بارکــد بــا 
حضــور کارگــردان و بازیگــران 
ایــن فیلم در ســینما ســاحل 
اصفهــان برگــزار می شــود. 
ــن  ــژه ای ــران وی ــم اک مراس
ــی  ــور مصطف ــا حض ــم ب فیل
 کیایــی، بهــرام رادان، پژمــان بازغــی، محســن کیایــی 
ــاحل  ــینما س ــاه در س ــار روز ۴ مردادم ــاره کیان افش و به
اصفهــان برگــزار می شــود. فیلــم بارکــد کــه ایــن روزهــا بــا 
ــال  ــور در ح ــینماهای کش ــی در س ــب توجه ــروش جال ف
اکــران اســت، پنجمیــن ســاخته  مصطفــی کیایــی اســت. 
ــار  ــا مهی ــترک ب ــه ای مش ــاس فیلمنام ــر اس ــد« ب »بارک

شاهرخی به تصویر درآمده است. 
ــه ای  ــه تجرب ــع ک ــاختاری متقاط ــا س ــدی ب ــی کم فیلم
ــینمای  ــدی در س ــر کم ــی و ژان ــه کیای ــد در کارنام جدی
می تواننــد  عاقه منــدان  می شــود.  محســوب  ایــران 
بــرای حضــور در مراســم اکــران ویــژه ایــن فیلــم در 
ــاحل  ــینما س ــه س ــانس های 18:30، 20:30 و 22:30 ب س
اصفهــان مراجعــه کننــد. همچنیــن رزرو اینترنتــی بلیــت 
 www.cinematicket.org این مراســم از طریــق ســایت

امکان پذیــر اســت.

»نام واژه های اصفهان« منتشر شد
ــاب  ــان« گفــت: کت ــاب »نام واژه هــای اصفه نویســنده کت
»نام واژه هــای اصفهــان«، پژوهــش در اســامی و القــاب 
کهــن اصفهــان و گام آغازینــی بــرای اصفهان پژوهــی 

اســت.
کتــاب  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  یاوریــان  اکبــر   
ایــن کتــاب  کــرد:  اظهــار  اصفهــان«  »نام واژه هــای 
پژوهشــی در اســامی و القــاب کهــن اصفهــان اســت در 
ــای تاریــخ، زمانــی کــه یخبنــدان و ســرما فرصتــی  درازن
ــوده و از  ــان ب ــه اصفه ــاکنان منطق ــران و س ــرای مهاج ب
نظــر مــن »گََیــه« بــه معنــی زندگــی نــام داشــته اســت. 
اصفهــان  نام هــای  کهن تریــن  از  می توانــد  »گََیــه« 
 باشــد؛ بــه دلیــل اینکــه در مقابــل کشــندگی ســرما 
ــل  ــد واژه متقاب ــه اســت کــه می توان ــن گی ــدان ای  و یخبن

و نبردی علیه کشندگی و مرگ در سرما باشد.
 او افــزود: حــدود 200 نــام واژه از اســامی کهــن اصفهــان 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــرده ام و ع ــردآوری ک ــاب گ ــن کت را در ای
آیین شناســی  ریشه شناســی،  تاریخ شناســی،  بــه 
ایــن  دربــاره  اسطوره شناســی  و  گاه شماری شناســی 

پرداختــه ام.  واژگان 
نویســنده کتــاب »نام واژه هــای اصفهــان« افــزود: کتــاب 
غریــب افتــاده اســت و مــا موظــف هســتیم کــه از کتــاب 

حمایــت کنیــم.

اخبار کوتاه 

آگهی حصر وراثت
آقای ایرج بنائیان دستجردی دارای شناسنامه شماره 51۴6 به شرح دادخواست 
به کاسه 222/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا بنائیان دستجردی بشناسنامه 158 
حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     1392/05/15 تاریخ  در 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- صدیقه بنائیان دستجردی فرزند حاجی 
بابا ش.ش ۴017 )همسر متوفی( )2( ایرج ش.ش 51۴6 )3( روح اله ش.ش 
56 )۴( علی ش.ش 1270108875 )5( ابراهیم ش.ش 382 )6( پری دخت 
ش.ش 51۴5 )7( شهناز ش.ش  5659  همگی بنائیان دستجردی)8( مریم 
انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  رضا  فرزند  همگی   76698 ش.ش  بنائیان 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

تاریخ  به  الف  5/37/۴۴0/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/0۴/2۴

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  حقوقی  احکام   اجرای  دوم  شعبه 
احمدی  زهرا  خانم  نفع  به  احکام  اجرای   950055 پرونده کاسه  خصوص  در 
به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/05/27 ساعت 12 به منظور 
فروش یک طبقه از یک ساختمان مسکونی دو طبقه به مساحت 110 مترمربع 
فهمیده  خیابان شهید  آباد  زمان  آباد  دولت  در  واقع  قدمت حدود سه سال  با 
کوی قائم کوچه اندیشه پاک 11 کدپستی 83۴1171187 توقیف شده که توسط 
کارشناس به مبلغ 510000000 ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای مجتبی 
بازدید  جهت  مزایده  از  قبل  روز   5 میتوانند  طالبین  نماید  برگزار  است  رستمی 
مقرر  روز  در  مزایده  نمایند  مراجعه  دادگستری  احکام  اجرای  دفتر  به  ملک  از 
در دفتر این اجرا از مبلغ ارزیابی شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در 

صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی برخوار

تاریخ  به  الف  5/37/۴95/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/0۴/31

آگهی حصر وراثت
شرح  به   1689 شماره  شناسنامه  دارای  براتعلی  فرزند  جعفری  حسن  آقای 
دادخواست به کاسه 82/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی 
فرزند  جعفری  براتعلی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
احمد بشناسنامه 27 در تاریخ 139۴/12/07   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
مرغی  عباسی  جمیله  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
براتعلی  119 )همسر متوفی( )2( حسن جعفری فرزند  فرزند عباس ش.ش 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزند   1689 ش.ش 
مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
تقدیم دارد واال  به دادگاه  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  از  باشد  او 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

تاریخ  به  الف  5/37/۴66/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/0۴/31

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

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ثبتی  آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت   برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
به مراجع  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ،  ظرف مدت یک 
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 139560302018001237 کاسه پرونده 139311۴۴0201800016۴ 
صادره   228 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  الرفیعی  ارفع  علیرضا  آقای 
 56.۴9 مساحت  به  مغازه  باب  دو  دانگ  شش  به  نسبت  آباد  دولت  از 
آباد  دولت  در  واقع  اصلی   389 پاک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر 
کثیری  عباس  آقای  از  الواسطه  مع  بطور  خریداری  اصفهان  ثبت   16  بخش 

دولت آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/17
تاریخ  به  شماره:37/05/۴29/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/0۴/22
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت   برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
به مراجع  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ،  ظرف مدت یک 
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 139560302018000858 کاسه پرونده 139111۴۴02018001811 
آقای محمد علی کمالی دولت آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 160 صادره 
از دولت آباد  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 197.80 متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پاک 389 اصلی واقع در دولت 
آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت 

آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/17
تاریخ  به  شماره:37/05/۴32/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/0۴/22

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

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت   برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
به مراجع  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ،  ظرف مدت یک 
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.
1-برابر رای شماره 139560302018001159 کاسه پرونده 139111۴۴02018001752 
از  10 صادره  بشماره شناسنامه  اسمعیل  فرزند  براتعلی حیدری کتایونچه  آقای 
مربع  متر   287.98 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  به  نسبت  برخوار 
ثبت   16 بخش  خورزوق  در  واقع  اصلی   ۴5 پاک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

اصفهان خریداری از مالک رسمی خانم معصومه احمدی
پرونده  کاسه   13956030201800115۴ شماره  رای  2-برابر 
139111۴۴02018001751 آقای براتعلی حیدری کتایونچه فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 10 صادره از برخوار نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
277.09 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۴5 اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی خانم معصومه احمدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/17
تاریخ  به  شماره:37/05/۴25/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/0۴/22
آگهی تحدید حدود اختصاصی

در  واقع   ۴5/1۴0 شماره  پاک  خانه  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم بتول حمامی کتایونچه 
فرزند رضا جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/05/26 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
یابند و  اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  خواهد شد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/05/02 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
تاریخ  به  شماره:37/05/۴۴5/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/0۴/26
   آگهی تحدید حدود اختصاصی  

چون تحدید حدود قسمتی از اماک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 

عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی اماک مرقوم 
در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در 

صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
شماره های فرعی  از پاکهای  اصلی واقع دراماکن آران وبیدگل

  91 فرعی مجزا از شماره 11 فرعی از پاک 235 اصلی -آقای احسان خراطی 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ، )بالمناصفه(  نظری  فاطمه  خانم  بیدگلیو 

99/75 مترمربع 
11 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پاک 253 اصلی و شماره 3 فرعی از پاک 
3 اصلی واقع در اماکن و معین آباد -آقای مجتبی احسانی فرد و خانم محبوبه 

اربابی بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158 مترمربع 
ششدانگ   ، بیدگلی  اسکندرپور  هاشم  -آقای  اصلی   525 پاک  از  فرعی   10

یکبابخانه به مساحت 205/20 مترمربع 
1395/5/25

1 فرعی از پاک 1851 اصلی و پاک 1850 اصلی - آقای حسین هاشمیان فرد 
دو  به  آرانی نسبت  اکبر هاشمیان فرد  آقای علی  و  دانگ  به یک  آرانی نسبت 
دانگ و خانم محترم حاجی باقری آرانی نسبت به سه دانگ مشاع ، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 235 مترمربع 
عمرانی  عباس  -آقای  اصلی   2۴59 پاک  از  فرعی   1 از شماره  فرعی مجزا   11

آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/85 مترمربع 
2765 فرعی -خانم سلطان سعدآبادی آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

109/5۴ مترمربع
1395/5/26

شماره های فرعی از پاک26۴0 اصلی واقع در آران دشت
1750 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی -آقای علی اصغر مهدوی پناه و خانم 
ناهید خراط آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 517 مترمربع 
آرانی و خانم  از شماره 235 فرعی -آقای مرتضی صیادی  175۴ فرعی مجزا 
 86/51 به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ  )بالمناصفه(  آرانی  علی حاجی  لیا 

مترمربع 
1755 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی - آقای اصغر صیادی آرانی ، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 88/50 مترمربع 
1756 فرعی مجزا از شماره 376 فرعی از پاک 26۴0 اصلی و شماره 15 فرعی 
از پاک 1965 اصلی واقع در آران دشت و اماکن -خانم ریحانه خاری آرانی ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 86/86 مترمربع 
1395/5/27

آرانی و خانم عطیه  1757 فرعی مجزا از شماره 376 فرعی آقای پرویز بوجار 
ششدانگ   ، )بالمناصفه(   251 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  شیخ 

یکبابخانه به مساحت 25۴/70 مترمربع
و  آرانی  پور  رزاق  محمدحسین  آقای  فرعی   235 شماره  از  مجزا  فرعی   1758
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ   ، )بالمناصفه(  فخری  فاطمه  خانم 

1۴1/15 مترمربع 
اماک بخش ۴ آران وبیدگل 

شماره های فرعی از پاک۴1 اصلی واقع در نوش آباد 
 ، آبادی  نوش  پادوئی  مقداد  -آقای  فرعی   121 شماره  از  مجزا  فرعی   175۴

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/75 مترمربع 
1395/5/28

و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  یابند.  ساعت مقرر در محل حضور 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:  1395/5/2   م الف 5/22/95/2۴5   رییس اداره  

ثبت اسناد آران و بیدگل ،عباس عباس زادگان

معاون سازمان سینمایی:
پخش تیزر فیلم ها از شبکه جم خودسرانه بوده است



 حاج صفی به تراکتورسازی
 نزدیک تر شد

  مدافــع هافبــک تیــم 
ــه  ــران ب ــال ای ــی فوتب مل
ــر  ــازی نزدیک ت تراکتورس
احســان  شــد. 
حاج صفــی کــه 3 تیــم 
یعنــی  بــزرگ داخلــی، 
و  اســتقالل  ســپاهان، 
تراکتورســازی خواهــان جــذب او هســتند، ظاهرا در 
صــورت منتفــی شــدن حضــورش در اروپــا بــه 

احتمال زیاد راهی تبریز می شود. 
مدافــع هافبــک ملی پــوش فوتبــال ایــران بــه 
دلیــل رابطــه نزدیکــش بــا برخــی از اطرافیــان 
راهــی  دارد  احتمــال  تراکتورســازی،  باشــگاه 
ــگاه  ــه باش ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــز ش تبری
 ســپاهان و اســتقالل از مدت هــا پیــش خواهــان او 

هستند. 
ــی  ــذب حاج صف ــه ج ــت ب ــای پایتخ ــل آبی ه تمای
پیش تــر  منصوریــان  کــه  اســت  حــدی  بــه 
ــر  ــم منتظ ــم ه ــه پنج ــا هفت ــود ت ــرده ب ــالم ک اع
ایــن بازیکــن می مانــد. هرچنــد هنــوز حضــور 
نشــده  قطعــی  ایــران  فوتبــال  در  حاج صفــی 
فوتبــال  در  او  در صــورت حضــور  ولــی  اســت، 
ــی او محســوب  ــه اصل ــی، تراکتورســازی گزین  داخل

می شود.

شهباززاده 
به آالنیا اسپور پیوست

ــا  ــتقالل ب ــال اس ــم فوتب ــل تی ــل قب ــم فص مهاج
امضــای قــراردادی رســما بــه آالنیــای اســپور ترکیــه 
پیوســت تــا بعــد از رامیــن رضاییــان، دومیــن 

ــرد.  ــب بگی ــه لق ــگ ترکی ــی لی ایران
گذشــته  فصــل  مهاجــم  شــهباززاده،  ســجاد 
اســتقالل تهــران کــه پیــش از ایــن در تیــم نیــز در 
ــت  ــت، در نهای ــت داش ــایپا عضوی ــال س ــم فوتب تی
تهرانــی  آبی پوشــان  جمــع  از  گرفــت  تصمیــم 
ــه  ــای اســپور ترکی ــت آالنی ــه عضوی  جــدا شــود و ب

درآید. 
شــهباززاده اکنــون بعــد از رامیــن رضاییــان، دومیــن 
 ایرانــی لیــگ ترکیــه اســت. ایــن مهاجــم 26ســاله
ــرای تیمــش موفــق  ــازی ب فصــل گذشــته در 27 ب
ــه از  ــپور ک ــا اس ــاند. آالنی ــر برس ــه ثم ــد 9 گل ب ش
قبــل بــه دنبــال جــذب یــک مهاجــم بــود، در نهایــت 
ــا جلــب رضایــت ســران اســتقالل، ایــن بازیکــن   ب

را به خدمت گرفت.

کوتاه از ورزش

 سپاهان 
همچنان در فوالدشهر بازی می کند

تیــم ســپاهان، بازی هــای 
ابتدایــی خــود را در لیــگ 
برتــر در ورزشــگاه فوالدشــهر 
ــود  ــا وج ــد. ب ــزار می کن برگ
نقــش  ورزشــگاه  اینکــه 
آمــاده  تقریبــا  جهــان 
بازی هــای  از  میزبانــی 
خانگــی ســپاهان در اصفهــان اســت، امــا مســئوالن ایــن 
باشــگاه همچنــان در فوالدشــهر از حریفــان پذیرایــی 
می کننــد. اصغــر باقریــان، مدیــر عامــل ســپاهان در 
در  ابتدایــی  هفته هــای  در  مــا  می گویــد:  این بــاره 
ــم و در نظــر  فوالدشــهر بازی هــای خــود را برگــزار می کنی
داریــم در تعطیــالت لیــگ بعــد از هفتــه چهــارم نواقــص 

جزئی را برطرف کنیم.
 بعــد از تعطیــالت، زمــان مناســبی بــرای افتتــاح رســمی 
ــای  ــس دیداره ــت. از آن پ ــان اس ــش جه ــگاه نق ورزش

ــم. ــل می کنی ــان منتق ــش جه ــه نق ــود را ب خ

 امید 
کاپیتان احتمالی استقالل

اول  کاپیتــان  ســه  احتمالــی  نبــود  در  ابراهیمــی 
تیمــش  بازوبنــد  بســتن  اصلــی  شــانس   آبی هــا 

است. 
منصوریــان در شــروع کار خــود در اســتقالل مهــدی 
رحمتــی، خســرو حیــدری و یعقــوب کریمــی را بــه عنــوان 
ــرایط در  ــا ش ــرد؛ ام ــی ک ــا معرف ــان اول آبی ه ــه کاپیت س
فاصلــه 72 ســاعت مانــده بــه شــروع لیــگ شــانزدهم بــه 
شــکلی رقــم خــورده اســت کــه بــه نظــر می رســد کاپیتــان 
اســتقالل در افتتاحیــه لیــگ فــردی بــه جــز ایــن بازیکنان 
ــه  ــه ای کمیت ــم دو جلس ــا حک ــی ب ــدی رحمت ــد. مه باش
انضباطــی، دو دیــدار ابتدایــی لیــگ را از دســت داده 
اســت و خســرو حیــدری نیــز روز پنجشــنبه بــه دلیــل درد 
ــا آبی هــا تمریــن نکــرد. هــر چنــد  عضــالت پــای خــود ب
ــن  ــکل در تمری ــدون مش ــا ب ــن روزه ــی ای ــوب کریم یعق
ــی  ــاد کریم ــال زی ــه احتم ــا ب ــور دارد، ام ــم حض ــن تی ای
کمــی فرصــت نیــاز دارد کــه خــودش را بــه ترکیــب اصلــی 
ــگ  ــه لی ــتقالل در افتتاحی ــان اس ــا کاپیت ــد ت ــل کن تحمی
عالمــت ســؤال بــزرگ ایــن روزهــای آبی هــا باشــد. امیــد 
ــن  ــه بازیک ــن س ــس از ای ــان پ ــر مگوی ــی و هرای ابراهیم

ــتند. ــتقالل هس ــان اس ــن بازیکن قدیمی تری

همگام با ورزش

در فاصلــه چنــد روز مانــده بــه شــروع لیــگ برتــر شــانزدهم 
فوتبــال ایــران، تقریبــا تیم هــای حاضــر در مســابقات بازیکنان 
ــابقات  ــور در مس ــاده حض ــد و آم ــذب کردن ــان را ج مدنظرش
هســتند. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، در ایــن میــان بــا 
ــران  ــال ای ــای فوتب ــتر تیم ه ــتم بیش ــر سیس ــه تغیی ــه ب توج
بــه 1-3-2-4 و اســتفاده از تک مهاجــم در خــط حملــه 
ــده  ــا ش ــذب لیگ برتری ه ــزن ج ــوروارد گل ــک ف ــت کم ی دس
ــای  ــه آق ــرد ک ــی ک ــود پیش بین ــان می ش ــن می ــت. در ای اس
ــان انتخــاب می شــود؛  ــدام بازیکن ــن ک ــده از بی ــگ آین گل لی
هرچنــد کــه ســابقه داشــته بازیکنــی غیــر از مهاجمــان عنــوان 
آقــای گلــی را بــه دســت آورد. در ادامــه بــه برخــی مهاجمــان 
ــای گل محســوب می شــوند، اشــاره  کــه شــانس های اول آق

شــده اســت.
مهدی طارمی؛ جبران مافات

ــران، دوران  ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــته لی ــل گذش ــای گل فص آق
 پراسترســی را پشــت ســر می گــذارد. طارمــی پشــیمان 
از عقــد قــرارداد بــا باشــگاه ریــزه اســپور ترکیــه به پرســپولیس 
بازگشــت. مهاجــم خوش اســتیل پرســپولیس اگــر بتوانــد در 
ــا  ــد، قطع ــازی کن ــرای تیمــش فیکــس ب ــگ شــانزدهم ب لی
یکــی از شــانس های اصلــی آقــای گل شــدن اســت. او ســال 

قبــل بــا 16 گل زده عنــوان آقــای گل را بــه دســت آورد.
لوسیانو ادینیو، بمب اعتمادبه نفس

ــد  ــت می کنی ــی تراکتورســازی صحب ــا مهاجــم برزیل ــی ب وقت
ــه  ــو کــه ب ــاد او را متوجــه می شــوید. ادینی اعتمادبه نفــس زی
واســطه ســابقه چنــد ســاله حضــور در فوتبــال ایــران، کشــور 
مــا را خانــه دومــش می دانــد، دو ســال قبــل 20 گل بــا 
ــر رســاند و نشــان داد از شــم  ــه ثم ــن تراکتورســازی ب پیراه

ــازی  ــه تراکتورس ــاال ب ــت. او ح ــوردار اس ــادی برخ ــی زی گلزن
ــه انجــام داده  ــی ک برگشــته اســت. خــودش در مصاحبه های
از تکــرار عنــوان آقــای گلــی در لیــگ شــانزدهم ســخن گفتــه 
ــی  ــن لغزش ــر کوچک تری ــد اگ ــوب می دان ــو خ ــت. ادینی اس
ــکان  ــوک پی ــش را در ن ــی جای ــرزاد حاتم ــد، ف ــته باش داش
ــرد  ــد ک ــعی خواه ــل س ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــه می گی حمل
ــی  ــه خوب پاســخ اعتمــاد هــواداران پرشــور تراکتورســازی را ب

بدهــد.
لوسیانو پریرا در اندیشه بازگشت

مهاجــم برزیلــی ســابق فــوالد هــر چقــدر در ایــن تیــم 
ــد  ــط چن ــی فق ــای گل ــب آق ــرای کس ــد و ب ــر ش ــق ظاه موف
 گل کــم آورد، ســال گذشــته بــا بدشانســی مواجــه شــد 

و نتوانســت بازی هــای زیــادی انجــام دهــد. شــیمبا در ســال 
 اول حضــورش در ســپاهان هــم عملکــرد خوبــی داشــت 
و گل هــای زیــادی زد؛ امــا در ســال دوم بــه دلیــل مشــکالت 
مربــوط بــه آی تی ســی از هفتــه هجدهــم در ترکیــب ســپاهان 
 قــرار گرفــت. مهاجــم برزیلــی در نیم فصــل دوم ســال گذشــته
ــگ(  ــازی در لی ــان و 5 ب ــگ قهرمان ــازی در لی ــازی )2 ب 7 ب
ــای  ــه ج ــاده ب ــاری فوق الع ــام داد و آم ــپاهان انج ــرای س ب
ــا  ــاند ت ــر رس ــه ثم ــازی 5 گل ب ــن 7 ب ــرا در ای ــت. پری گذاش
شــم گلزنــی زیــادش را بــه رخ بکشــد. شــیمبا بــا انگیزه هــای 
فــراوان بــه گســترش فــوالد پیوســته اســت. آبی پوشــان 
تبریــزی کــه تیــم پرمهــره ای بــه حســاب می آینــد، روی 

ــد. ــاز کرده ان ــژه ای ب ــاب وی ــیمبا حس ــای ش گلزنی ه

کاوه رضایی، امید اول منصوریان
تیم هــای  از  را  جــوان  یــک  ســایپا  باشــگاه  روزی کــه 
 پایــه ملــی بــه خدمــت گرفــت، کســی تصــور نمی کــرد 
ــب  ــران لق ــال ای ــای فوتب ــن فوروارده ــی از بهتری او روزی یک
ــد  ــتقالل بع ــم اس ــد تی ــم جدی ــی، مهاج ــرد. کاوه رضای بگی
از نمایش هــای درخشــان در ذوب آهــن، حــاال بــه نظــر 
می رســد بایــد نقــش مهاجــم نــوک تیــم منصوریــان را بــازی 
کنــد. خصوصــا حــاال کــه احتمــال جدایــی ســجاد شــهباززاده 
ــردن  ــاز ک ــرای ب ــا ب ــد اول ســرمربی آبی ه ــه، امی ــوت گرفت ق
ــگ  ــته در لی ــال گذش ــت. او س ــی اس ــان، رضای دروازه حریف
ــرد  ــی ک ــن گلزن ــرای ذوب آه ــار ب ــی 6 ب ــام حذف ــر و ج  برت
و 2 گل هــم در لیــگ قهرمانــان آســیا بــه ثمــر رســاند. رضایــی 
بی تردیــد انگیزه هــای زیــادی دارد تــا بــا درخشــش در 
اســتقالل، بتوانــد خــودش را بــه یکــی از مــردان مــورد اعتمــاد 

کــی روش تبدیــل کنــد.
مهرداد محمدی، تک مهاجم اول ویسی

تیــم جــوان عبــدهللا ویســی بــرای لیــگ شــانزدهم، بــرای گل 
ــال  ــده فصــل گذشــته فوتب ــه ســاق های پدی زدن نگاهــش ب
ایــران اســت. مهــرداد محمــدی، مهاجــم ســرعتی ســال 
ــه  ــش ب ــقوط تیم ــع س ــت مان ــه نتوانس ــن اگرچ ــل راه آه قب
ــای  ــپاهان انگیزه ه ــاال در س ــا ح ــود، ام ــته اول ش ــگ دس لی
ــتر  ــدی بیش ــه محم ــته ک ــال گذش ــالف س ــادی دارد. برخ زی
اول  تک مهاجــم  امســال  می کــرد،  بــازی  کناره هــای  در 
ویســی در ســپاهان اســت. محمــدی در تورنمنــت بابــل 
 عملکــرد خوبــی داشــت و شــاید اگــر اعتمادبه نفــس خــودش 
را بیشــتر کنــد، یکــی از کاندیداهــای آقــای گلــی لیــگ بعــد 

بــه حســاب بیایــد.

بررسی مهاجمان سرسخت لیگ برتر

جدال برای آقای گلی

ایــران  فوتبــال  فدراســیون  رئیــس  بین الملــل  مشــاور 
می گویــد کــه از دو کانــال وزارت امــور خارجــه و مذاکــره 
را در فیفــا  ایــران  بلوکه شــده  بــا فیفــا، پــول  مســتقیم 
پیگیــری می کنــد. حمیدرضــا آصفــی دربــاره پــول بلوکه شــده 

وزارت  توســط  ایــران  فوتبــال  فدراســیون 
خزانــه داری آمریــکا در فیفــا اظهــار کــرد: باالخره 
پیگیری هــای مختلــف انجــام شــده و تــاج 
هــم در ایــن زمینــه کارهــای خوبــی انجــام داده 
اســت. مــا از دو کانــال مختلــف ایــن موضــوع 
را پیگیــری می کنیــم؛ از طریــق وزارت امــور 
خارجــه و مذاکــرات مســتقیم خودمــان بــا 

ــد  ــر حــال بای ــه ه ــم. ب ــش می بری ــن موضــوع را پی ــا ای فیف
ــی از  ــرد: بخش ــه ک ــم. او اضاف ــدا کنی ــبی را پی ــل مناس راه ح
ــق  ــه داوران تعل ــر ب ــی دیگ ــگاه ها و بخش ــه باش ــول ب ــن پ ای
دارد. ایــن موضــوع را بــه مســئوالن فیفــا گفته ایــم و بــه 
ــم و منتظــر پاســخ  ــون دســت یافته ای ــی هــم تاکن راهکارهای

ــتیم.  ــران هس ــال ای ــیون فوتب ــه فدراس ــا ب ــئوالن فیف مس
ــه  ــاره اینک ــران درب ــال ای ــیون فوتب ــل فدراس ــاور بین المل مش
مبلــغ پــول بلوکه شــده چقــدر اســت، گفــت: حــدود 3 میلیــون 
ــه دلیــل ســختگیری های  ــکار هســتیم کــه ب دالر از فیفــا طلب
ــد  ــا نمی توانن ــکا آن ه ــه داری آمری وزارت خزان
ــال  ــیون فوتب ــاب فدراس ــه حس ــول را ب ــن پ ای
ایــران واریــز کننــد. آصفــی در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال کــه آیــا در ســفری که مهــدی تــاج، علی 
کفاشــیان و علیرضــا اســدی در پنجم مــرداد به 
ســوئیس خواهنــد داشــت حضــور دارد، گفــت: 
ــرده ام.  ــر نک ــوع فک ــن موض ــاره ای ــوز درب هن
نمی دانــم آن هــا را همراهــی می کنــم یــا نــه. او دربــاره اینکــه 
ــای خارجــی  ــای دوســتانه و اردوه ــدارک بازی ه ــرای ت ــا ب آی
ــن  ــا در ای ــام داده ی ــی را انج ــم اقدامات ــی ه ــم مل ــرای تی ب
ــه  ــم ک ــن نگفت ــرد: م ــد ک ــت، تأکی ــرده اس ــا ورود نک حوزه ه

ــدارد. ورزش3 ــاط ن ــه حــوزه کاری مــن ارتب ایــن مــوارد ب

راهکارهای تازه ایران برای آزادسازی پول بلوکه شده در فیفا

دعــوت دوبــاره از مســعود خســروی نژاد بــه اردوی تیــم ملــی 
جــودو در آســتانه حضــور در المپیــک نشــان داد کــه مســئوالن 
ورزش ایــران باالخــره بــه اشــتباه خــود در بــه خدمــت گرفتــن 
نصرت خــان ازبکــی و اخــراج مربیــان ایرانــی - هــر چنــد دیــر 

ــد.  ــی برده ان - پ
نصرت خــان در حالــی تمرینــات نماینــدگان 
المپیکــی ایــران را در مجموعــه ورزشــی انقــالب 
زیــر نظــر دارد کــه از روز نخســت آمدنــش 
ــران، هیــچ نقــش مهمــی در تیــم ملــی  ــه ای ب
ــق  ــود را طب ــی کار خ ــوب و مالی ــدارد و محج ن
ــری  ــروی نژاد پیگی ــدی و خس ــر ملک محم نظ

می کننــد. رودکــی، مدیــر تیم هــای ملــی نیــز بــه دلیــل 
ــرای حضــور در اردوی  مشــغله های زیــادی کــه دارد، خیلــی ب
تیــم ملــی زمــان نمی گــذارد. بایــد احتــرام نصرت خــان 
ازبکــی بــه عنــوان میهمانــی کــه بــه دعــوت اشــتباه مســئوالن 
وقــت فدراســیون جــودو و ورزش ایــران راهی کشــورمان شــده 

ــن اســت جــدا از اینکــه  نگــه داشــته شــود؛ امــا حقیقــت ای
پــول بیت المــال بــا اســتخدام ایــن مربــی خارجــی بــه هــدر 
ــن  ــن و اثرگذارتری ــان مهم تری ــتخدام نصرت خ ــا اس ــه، ب رفت
ــران  ــودوکاران ای ــر ج ــه بهت ــر چ ــرای آماده ســازی ه ــا ب روزه
ــز از  ــک نی ــر در المپی ــور قدرتمندت ــرای حض ب
ــه  ــی ک ــا رودک ــت. محمدرض ــه اس ــت رفت دس
ابتــدا از ســطح فنــی بــاال و تاثیرگــذاری مثبــت 
ــاره  ــت. درب ــخن می گف ــک س ــی ازب ــن مرب ای
ــی  ــی و نارضایت ــن مرب ــتخدام ای ــی اس چرای
هــر  کــرد:  اظهــار  او  بــا  کار  از  المپیکی هــا 
ــئوالن  ــط مس ــم توس ــن تصمی ــوده، ای ــه ب چ
ــور  ــم مجب ــا ه ــده و م ــه ش ــودو گرفت ــیون ج ــی فدراس قبل
ــه  ــی ب ــه رودک ــه گفت ــم! ب ــی کار کنی ــن مرب ــا ای ــتیم ب هس
ــی  ــار مالی ــل در کن ــک برزی ــان در المپی ــم نصرت خ ــور حت ط
و محجــوب خواهــد بــود؛ امــا ایــن بــودن می توانســت ســهم 

خســروی نژاد و ملک محمــدی باشــد. ربیــع

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سپاهان همچنان در فوالدشهر بازی ... شنبه   2   مردادماه  61395
ـــمـــاره  208 ســـــال دوم         ݡسݒ

)) آگهی مزایده ((
 : بایگانی شعبه  : 9409980351600858 شماره  پرونده  : 9510116838100323 شماره  نامه  شماره 
950032 تاریخ تنظیم : 1395/04/21 اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 950032 اجرایی شعبه اول دادگاه خانواده له خانم مینا ایروانی محمدآبادی 
فرزند علی علیه آقای محمدرضا غالمی فرزند علی به خواسته تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت 
مهریه ، مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق 
محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید به شرح زیر برگزار نماید : 
مورد مزایده عبارتست از یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ایران 53-948 ق 34 
 ، S1412289710731 شماره شاسی ، M 13-3891341 مدل 1389 ، سفید رنگ ، به شماره موتور ،
وضعیت موتور مستعمل ، وضعیت اتاق مستعمل می باشد. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
ریال   120/000/000 مذکورمبلغ  خودرو  روز  ارزش  است  مانده  باقی  اعتراض  از  مصون  نظریه  این  که 
ارزیابی و اعالم شده است. خودرو فوق در حال حاضر از سوی این اجرا توقیف فیزیکی بوده و به 

پارکینگ اسپادانا واقع در جاده اصفهان – شیراز منتقل شده است.
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش از خودرو مذکور در پارکینگ اسپادانا ، واقع در جاده اصفهان 
– شیراز ، ورودی بهارستان دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1395/06/02 ساعت 
09:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ، مجتمع اجرای احکام حقوقی ، طبقه اول 
، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده 
باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 

واریز نماید./ شماره : 12406/ م الف اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 6 فرعی از 2251 اصلی بخش یک گلپایگان

نظر به اینکه تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک 2251/6 در گلپایگان بخش یک که در 
صفحه 243 دفتر 117 امالک ذیل ثبت 22342 بنام صفر علی داودوندی فرزند فضل اله ثبت و صادر 
و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و شیرداد داود وندی فرزند صفر علی احدی از ورثه 
نامبرده در خواست صدور سند سهم االرثی خویش را نموده است و اعالم نموده که سند نزد احدی 
از ورثه می باشد که به ایشان اخطار و در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده 120 
مراتب آگهی میگردد چنانچه سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام شیرداد داودوندی فرزند صفر 

علی صادر میگردد.
تاریخ انتشار آگهی 1395/05/02 شماره : 194/ م الف رئیس ثبت گلپایگان صادقی وصفی 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 2390 اصلی بخش یک گلپایگان
نظر به اینکه تمامی پنج  دانگ مشاع از ششدانگ عمارت  پالک 2390 در گلپایگان بخش یک که در 
صفحه 175 دفتر 69 امالک ذیل ثبت 12381 بنام صفر علی داود وندی فرزند فضل اله ثبت و صادر 
و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و شیرداد داودوندی فرزند صفر علی احدی از ورثه 
نامبرده درخواست صدور سند سهم االرثی خویش را نموده است و اعالم نموده که سند نزد احدی 
از ورثه می باشد که به ایشان اخطار و در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده 120 
مراتب آگهی میگردد چنانچه سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام شیرداد داودوندی فرزند صفر 

علی صادر میگردد.
تاریخ انتشار آگهی 1395/05/02شماره :193/ م الف رئیس اداره ثبت گلپایگان صادقی وصفی 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 240 فرعی از 1 اصلی باقی مانده بخش دو گلپایگان 
آقای اسمعیل اسمعیلی فرزند غالمحسین باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین پالک 1/240 باقی مانده در گلپایگان بخش 

دو که در صفحه 517 دفتر 13
و  تسلیم گردید  و  و صادر  ثبت  غالمحسین  فرزند  اسمعیلی  اسمعیل  ثبت 2664بنام  ذیل  امالک   
بموجب سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده 

بموجب سند رسمی شماره – مورخ – دفتر – در قبال مبلغ – ریال – در رهن - - است.
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : اسباب کشی

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی : 1395/05/02 شماره : 192/ م الف رئیس ثبت گلپایگان صادقی وصفی 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 510 فرعی از 8 اصلی بخش دو گلپایگان 
رسما  شهود  امضاء  و  هویت  محلی که  استشهاد  یکبرگ  باستناد  رضا  فرزند  اکثیری  حسین  آقای 
گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ یکباب عمارت  پالک 8/510 در گلپایگان بخش دو که 
در  صفحه 58 و 61 دفتر 22 – امالک ذیل ثبت 5471 و 5472 بنام حسین اکثیری فرزند رضا ثبت 
و صادر و تسلیم گردید و بموجب سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله 
دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره 93825 مورخ 1378/07/15 دفتر 2 در قبال 

مبلغ 81300000ریال – در رهن بانک مسکن است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : آتش سوزی 

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی : 1395/05/02 شماره : 199/ م الف رئیس اداره ثبت گلپایگان صادقی وصفی 

 ))مفقودی برگ سبز((
برگ سبز سواری سایپا پراید تیپ sl 131 مدل 1390 به رنگ سفید و شماره پالک 92943 س 32 و 

  s 1412290738849   :  )VI(شماره موتور:3904294 و شماره شناسایی
و نام مالک: زینب ناظمی بیدگلی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی تحدید حدود اختصاصی

فرعی   16815 پالک شماره  - مسکونی   تجاری    یکباب ساختمان  تحدید حدود ششدانگ  چون 
اکبر  و  محمود  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی   15191/2753 از 
و  رای شماره 139460302027030378  و  است  ثبت  در جریان  بالسویه    احمد  فرزندان   خداداد 
تکلیف  تعیین  قانون  اختالف موضوع  از طرف هیات حل  139460302027030381 مورخ95/12/17 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق  وضعیت ثبتی 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/5/24 روزیکشنبه   ساعت 
9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق  انتشار: 95/05/2 شماره :11788/ م  تاریخ 

اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 12141/18 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام ابراهیم کریمی فرزند محمدرضادر جریان ثبت است و رای شماره 27755 مورخ1394/11/18 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/05/23 روز   ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 

سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/05/2 شماره :11787/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده
آگهی تحدید حدود اختصاصی

اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  مغازه شماره پالک 15202/2566  یکباب  تحدید حدود ششدانگ  چون 
شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  عباس  فرزند  کردابادی  کاظمی  مهدی  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  واز   94/12/2 مورخه   139460302027028745
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/5/24 روز یکشنبه  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 

سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس  هادیزاده  الف حسین  م   /11786: انتشار: 95/5/2 شماره  تاریخ 

شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

در  واقع   12384/239 پالک  شماره  بلوک  و  تیرچه  کارگاه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت  جریان  در  احمد  فرزند  هاشمی  حاج  سودابه  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش 
موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  واز   94/12/17 مورخه  شماره 139460302027030336  رای  و  است 
اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
تحدید اینکه  به  توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  امالک   و 

حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/5/24 روز یکشنبه  ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/5/2 شماره :11789/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  واقع   8841/1 پالک  شماره  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
طبق پرونده ثبتی بنام عزت غفوری راد فرزند جهانگیر در جریان ثبت است و رای شماره 21876 مورخ 
1394/08/24 طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 

است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/05/23 روز ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اصفهان حسین  اسناد شرق  ثبت  اداره  رئیس  الف  م   /11785: 1395/05/02 شماره  انتشار:  تاریخ 

هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2 فرعی از 6331 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام مرتضی صادقی فرزند عباس در جریان ثبت است و رای شماره 
139460302027030685 مورخ 94/12/22 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق  وضعیت ثبتی 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/5/31 روز یکشنبه ساعت 
9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/05/02 شماره :12457/ م الف هادیزاده رییس اداره ثبت و  اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11841/28 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
رای شماره 960  و  ثبت است  ابراهیمی  فرزند مرتضی در جریان  بنام سمیه  ثبتی  پرونده  که طبق 
مورخ 1395/01/30 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/05/27 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/05/02 شماره :12456/ م الف رئیس اداره ثبت  شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6556/4 شماره  پالک  خانه  یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  چون 
که طبق پرونده ثبتی بنام علی رمضانیان  فرزند محمود و غیرو در جریان ثبت است و اراء شماره 
اختالف  از طرف هیات حل  139460302027017003 و 139460302027017004  مورخه 94/6/17و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اینکه  به  با توجه  اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

تحدید حدود 
ثبت  قانون  ماده 15  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پالک 
یکشنبه  روز    95  /5/31 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و 
مالکین  کلیه  به  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت 
و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و 
روز  تا سی  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
طرح  و گواهی  اقدام  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
تسلیم  این منطقه  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  و گواهی عدم  دادگاه مربوطه مراجعه  به  میتواند 
خواهد  ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  سپس   نماید 

داد. 
تاریخ انتشار: 95/5/2 شماره :12455/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه  

شرق اصفهان

جودو و اشتباهی بزرگ به نام »نصرت خان«!
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ـــمـــاره 208 ســـــال دوم        ݡسݒ

حتما بخوانید!
برگزاری آزمون استخدامی معلمی ...

 ســفرهای تابســتانی بخــش مهمــی از خاطــرات 
سرویس اجتماعی

  هامون رشیدیان

مــا ایرانی هــا را تشــکیل می دهــد؛ خاطراتــی 
ــن  ــا گاه ای ــد. ام ــن می مان ــال ها در ذه ــا س ــه ت ــیرین ک ــا ش عمدت
ــن  ــفانه عمده تری ــه متأس ــات ک ــر از تصادف ــی غی ــه دالیل ــفرها ب س
خاطــرات بــد مــا را شــامل می شــود، کام مــا را تلــخ می کنــد. مــا در 
 ایــن گــزارش قصــد داریــم تــا بــا چنــد راهــکار ســاده، ســفر 

را برای شما لذت بخش تر کنیم. با ما همراه باشید.
  بیماری

شــما  تابســتانی  ســفرهای  مــواردی کــه  مهم تریــن  از   یکــی 
ــل ســرماخوردگی  ــی مث ــه بیماری های ــا ب ــد، ابت را خــراب می کن

ــد  ــده بای ــور ش ــر ط ــن ه ــت؛ بنابرای ــفر اس ــول س ــزا در ط و آنفلوآن
ــا هــم، منشــأ ویروســی  ــه عمدت ــا را ک ــن بیماری ه ــروز ای ــوی ب جل
ــتن  ــاده ترین راه، شس ــد: س ــان می گوین ــد. متخصص ــد، بگیری دارن
 مــداوم دســت ها و تمــاس نداشــتن آن هــا بــا مخــاط دهــان 
ــتن  ــا شس ــه م ــه هم ــت. البت ــی اس و بین
دســت ها را از دوران کودکــی یــاد 
می گیریــم؛ امــا بنابــه دالیــل 
بــا  را  ایــن کار  مختلــف 
دقــت انجــام نمی دهیــم یــا 
ــوش  ــت ها را فرام ــتن دس ــی، شس ــود آگاه ــا وج ــی ب حت
می کنیــم. بــرای شســتن دســت ها حتمــا ســراغ آب و 
ــده  ــی بی فای ــه تنهای ــویی )آب ب ــع دستش ــا مای ــون ی صاب
دســت هایتان  شست وشــو  هنــگام  برویــد.   اســت( 
 30 دســت کم  مــدت  بــه  را 
ثانیــه بــه هــم بمالیــد و بیــن 
دســت ها  پشــت  و  انگشــتان 
فرامــوش  را  ناخن هــا  زیــر  و 
نکنیــد. در صورتــی هــم کــه بــه آب و 
می توانیــد  نداشــتید،  دسترســی   صابــون 
از ژل هــای ضدعفونی کننــده بــر پایــه الــکل اســتفاده کنیــد 

 کــه همــان کارایــی را دارنــد. داروهــای ضــروری ســفر مثــل مســکن
ــرژی، پمــاد ســوختگی و...  قطــره اســتریل چشــمی، قــرص ضدآل

هــم حتمــا همراهتــان باشــد.
  غذای نیم پز ممنوع

بــرای مســافرت های تابســتانی نبایــد غذاهــا را نیم پــز کنیــم؛ بلکــه 
توصیــه می شــود آن هــا را خــام یــا پختــه همــراه خــود ببریــم؛ چــون 
ــا  ــد، ام ــد می کنن ــی رش ــه خوب ــز ب ــای نیم پ ــا در غذاه  میکروب ه

در غذاهای کامل پخته شده از بین می روند.
  کجا، چه غذایی بخوریم؟

ــده از  ــدون شــک ظاهــر غــذا، قیمــت و طعــم و ذائقــه مصرف کنن ب
مهم تریــن عوامــل در انتخــاب غذاهــا در رســتوران ها هســتند؛ ولــی 
آیــا توجــه بــه همیــن مــوارد در انتخــاب غــذا کافــی اســت؟ پیــش 
از انتخــاب رســتوران بایــد همــه جوانــب را در نظــر بگیریــد. پیشــنهاد 
ــراغ  ــاده ای س ــن ج ــتوران های بی ــرای رس ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای م
آن هایــی برویــد کــه شــلوغ تر هســتند؛ چــون احتمــال اینکــه دچــار 
ــرای انتخــاب  ــود. ب ــر خواهــد ب ــب کمت ــه مرات مســمومیت شــوید ب
رســتوران در شــهرهای مختلــف هــم ســراغ بهترین هــا را از محلی هــا 
بگیریــد. از طرفــی در طــول ســفر حداکثــر روزی یــک وعــده، 
 غــذای بیــرون بخوریــد و چــه بهتــر ایــن یــک وعــده،  ناهــار باشــد. 
در انتخــاب غــذا بهتــر اســت بــه جــای انتخــاب غذاهــای سرخ شــده 

از غذاهــای گریل شــده، کبابــی یــا بخارپــز اســتفاده کنیــد. 
  معضلی به نام آب  به  آب شدن

اصطــاح آب بــه آب شــدن زمانــی بــه کار مــی رود کــه بــه دلیل ســفر 
وضعیــت خــواب، اســتراحت و تغذیــه فــرد بــه هــم می ریــزد و دچــار 
 مشــکات متعــدد گوارشــی می شــود. مصــرف نوشــیدنی های ســالم 
و طبیعــی تــا حــد زیــادی از بــروز ایــن حالــت پیشــگیری می کنــد؛ 
ــازه و البتــه ضدعفونی شــده هــم  امــا مصــرف میــوه و ســبزیجات ت

تأثیــر بســزایی در رفــع مشــکل ایجادشــده دارد.
  از اقامت تا برگشت به خانه

ــد ــت کنی ــب اقام ــت و مناس ــی ارزان قیم ــد در هتل ــد داری ــر قص  اگ
می توانیــد ســراغ هتل آپارتمان هــا برویــد. بایــد توجــه داشــته 
باشــید ایــن هتل هــا، مکان هایــی هســتند کــه در آن هــا بــرای مــدت 
ــای  ــات هتل ه ــه امکان ــی می شــود و هم ــان پذیرای ــی از مهم کوتاه
 چندســتاره را ندارنــد. اگــر قصــد کرایــه کــردن اقامتگاه هایــی 
ــز حتمــا  ــه و روبالشــی های تمی ــد ملحف ــد بای ــل داری ــه جــز هت را ب
همراهتــان باشــد تــا دچــار مشــکات پوســتی، حساســیت و حتــی 
بیماری هــای عفونــی مســری نشــوید. از طرفــی وقتــی از ســفر بــه 
خانــه برگشــتید، حتمــا بایــد چمدان هــا را داخــل حمــام بــاز کنیــد. 
در ایــن صــورت، اگــر حشــره ای را بــا خودتــان بــه خانــه آورده باشــید 
ــل  ــز غیرقاب ــر چی ــد. ه ــد ش ــاص خواهی ــان خ ــا از شرش همان ج
شست وشــویی را هــم بایــد بــا الــکل ســفید ضدعفونــی کنیــد؛ چــون 
ــد از وســایل شــما  ــی می توانن ــه راحت ــه ب ــل کک و کن حشــراتی مث
ــادی  ــتی زی ــکات پوس ــرت و مش ــه مهاج ــف خان ــاط مختل ــه نق ب

ایجــاد کننــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

سالمتی در سفرهای تابستانی

ــات  ــاوری اطاع ــانی و فن ــع انس ــزی مناب ــز برنامه ری ــس مرک رئی
وزارت آمــوزش و پــرورش جزئیــات برگــزاری آزمــون اســتخدامی 
معلمــی را در ایــن وزارتخانــه تشــریح کــرد. محمدحســین ســلیمی 
ــاوری  ــانی و فن ــع انس ــزی مناب ــز برنامه ری ــس مرک ــی، رئی جهرم
ــه ایــن پرســش  ــرورش در پاســخ ب اطاعــات وزارت آمــوزش و پ
کــه »تعــداد، شــرایط و ضوابــط اســتخدام 10 هــزار نفــر در 

آموزش وپــرورش چگونــه اســت؟«، اظهــار 
داشــت: امســال هــم آزمــون اســتخدامی 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــته برگ ــال گذش ــد س مانن
ســایر  دانش آموختــگان  از  افــزود:  وی 
 28 مــاده  عنــوان  تحــت  دانشــگاه ها 
اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان حــدود 10 
ــد  ــرورش خواهن ــذب آموزش وپ ــر ج ــزار نف ه
دوره  یــک  طــی  بــه  مشــروط  شــد کــه 
ــت  ــاله و دریاف ــی یک س ــوزی معلم مهارت آم

گواهــی صاحیــت معلمــی از ســوی دانشــگاه فرهنگیــان اســت. 
ســلیمی جهرمــی خاطرنشــان کــرد: درخواســت برگــزاری آزمــون 
بــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی ارســال شــده و منتظریــم تــا 
مجــوز ردیــف اســتخدامی بــرای آموزش وپــرورش صــادر شــود کــه 

ــرد.  ــق پذی ــر تحق ــن ام ــده ای ــه آین ــا هفت ــم ت ــار داری انتظ
وی افــزود: پــس از دریافــت مجــوز اســتخدام، اطاعیــه برگــزاری 
آزمــون صــادر خواهــد شــد کــه داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون 
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــد. جهرم ــام کنن ــد ثبت ن می توانن
ــون  ــزاری آزم ــاره برگ ــته درب ــال گذش ــه در س ــکاتی ک ــه »مش ک
ــرف  ــور برط ــون مذک ــال در آزم ــت، امس ــود داش ــتخدامی وج اس
خواهــد شــد؟«، تصریــح کرد: ســال گذشــته 
چــون کار جدیــد بــود و بــرای نخســتین بار در 
کشــور انجــام شــد اینمشــکات پیــش آمــد؛ 
ــات  ــش تجربی ــه افزای ــه ب ــا توج ــون ب اکن
ایــن کار بهتــر انجــام خواهــد شــد. ســلیمی 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس جهرم
»آزمــون اســتخدامی امســال تــا شــهریورماه 
برگــزاری می شــود؟«، گفــت: خیلــی تــاش 
ــی  ــود و حت ــزار ش ــر برگ ــه زودت ــم ک می کنی
ــه  ــم ب ــت می کردی ــون را دریاف ــزاری آزم ــوز برگ ــر مج ــر زودت اگ
همیــن آزمــون متمرکــز دســتگاه ها کــه 29 مــرداد برگــزار می شــود 
می رســید؛ امــا اگــر بــه ایــن آزمــون در مــرداد نرســد، بــه احتمــال 

ــارس ــود. ف ــزار می ش ــهریور برگ ــراوان در ش ف

برگزاری آزمون استخدامی معلمی در شهریور
ــورت  ــه ص ــربازی ب ــت س ــه غیب ــت جریم ــرح پرداخ در ط
ــه نمی شــود. جانشــین  قســطی هیــچ ســود بانکــی ای گرفت
ســازمان وظیفــه عمومــی گفــت: در طــرح پرداخــت جریمــه 
ــی  ــود بانک ــچ س ــطی، هی ــورت قس ــه ص ــربازی ب ــت س غیب
ــت:  ــار داش ــی اظه ــم کریم ــردار ابراهی ــود. س ــه نمی ش گرفت
ثبت نــام طــرح جریمــه مشــموالن غایــب بــر اســاس مصوبــه 

ــاه 95  ــا 15 تیرم ــس از اول خــرداد ت مجل
شــروع و بــا توجــه بــه اســتقبال مراجعــان 

ــا 15 مــرداد تمدیــد شــد. ت
ــر  ــزون ب ــون اف ــه تاکن ــان اینک ــا بی  وی ب
43 هــزار نفــر در ایــن طــرح ثبت نــام 
کرده انــد، افــزود: رونــد ثبت نــام صعــودی 
اســت و روزانــه تعــداد جالــب توجهــی بــه 
انتظامــی  الکترونیــک  دفاتــر خدمــات 
ــه  ــه ب ــد ک ــه می کنن ــس +10( مراجع )پلی

همیــن دلیــل مهلــت ثبت نــام نیــز تــا 15 مــرداد تمدیــد شــد. 
جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بیــان کــرد: فراینــد 
راســتی آزمایی درخواســت متقاضیــان اســتفاده از تســهیات 
اقســاطی طــرح جریمــه مشــموالن غایــب آغــاز شــده 

ــال  ــک ارس ــی پیام ــزار متقاض ــرای 14 ه ــون ب ــت و تاکن اس
شــده کــه بایــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک 
 انتظامــی )پلیــس +10( یک ســوم مبلــغ جریمــه را پرداخــت 

کنند.
ــرادی  ــد: اف ــادآور ش ــی ی ــه عموم ــازمان وظیف ــین س  جانش
کــه بــه موقــع بــرای پرداخــت اقســاط خــود اقــدام کننــد بــا 
ســپردن وثیقــه به صــورت محــدود، امکان 
همچنیــن  دارنــد؛  را  کشــور  از  خــروج 
ــای اســتخدام برخــوردار  ــد از مزای می توانن

شــوند. 
ســردار کریمــی خاطرنشــان کــرد: در برگــه 
ــف  ــت تعری ــه پرداخ ــت دو شناس پرداخ
شــده اســت کــه اگــر شــخصی از پرداخــت 
قســطی منصــرف شــد، بتوانــد بــه صــورت 

ــد.  نقــدی جریمــه خــود را پرداخــت کن
ســردار کریمــی گفــت: ســربازان فــراری دارای بیــش از 
هشــت ســال غیبــت کــه متقاضــی اســتفاده از طــرح هســتند 
بایــد ابتــدا بــه یــگان خدمتــی برونــد و تســویه کــرده و دیگــر 

الزم نیســت کــه بــه مراجــع قضائــی مراجعــه کننــد. میــزان

به روز رسانی آموزش ها در ناجا
مأمــور  چنــد  شــهادت   
بــا  درگیــری  در  پلیــس 
اشــرار در ماه هــای اخیــر 
بــه  رو  رونــدی  گرچــه 
ــد  ــان می ده ــش را نش کاه
ــؤال  ــن س ــان ای ــا همچن ام
وجــود دارد کــه آیــا بــا ارائــه 
آموزش هــای بیشــتر امــکان جلوگیــری از آن وجــود 
نداشــت؟ ســؤالی کــه معــاون تربیــت و آمــوزش ناجــا بــه 
آن پاســخ داده اســت. ســردار امیرحســین یــاوری دربــاره 
آموزش هــای ارائه شــده بــه مأمــوران پلیــس اظهــار کــرد: 
ــه روز  ــی ب ــروی انتظام ــم در نی ــور دائ ــه ط ــا ب آموزش ه
رســانی می شــود. مــا دســتور داده ایــم هــر اتفاقــی کــه در 
در  و  مستندســازی  می دهــد  رخ  انتظامــی  نیــروی 
آموزش هــا از آن اســتفاده شــود تــا بتوانیــم بــا اســتفاده 
نیروهــا  بــه  خســارات  به دســت آمده  تجربیــات   از 
را کاهــش و موفقیــت در عملیات هایمــان را افزایــش 
ــادی  ــرارگاه جه ــدازی ق ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــم. وی ب دهی
تربیــت و آمــوزش در نیــروی انتظامــی تصریــح کــرد: بــا 
ــروی انتظامــی  ــرارگاه در نی ــن ق ــده ناجــا ای ــر فرمان تدبی
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و خوشــبختانه دســتاوردهای 
ــهدای  ــار ش ــه آم ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــته اس ــی داش خوب
نیــروی انتظامــی در ســال گذشــته و طــی 4 ماهــه ســال 
جــاری در مقایســه بــا مشــابه ســال قبــل رونــدی 

کاهشی داشته است.

 خالکوبی و حجامت 
C دو عامل مهم ابتال به هپاتیت

 معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت خالکوبــی 
 C ــت ــه هپاتی ــا ب ــم در ابت ــل مه ــت را دو عام و حجام
ــت  ــازمان بهداش ــام س ــق اع ــت: طب ــرد و گف ــوان ک عن
ــا در 15 ســال آینــده  جهانــی بایــد برنامه ریــزی کنیــم ت
ــک زاده  ــر مل ــران ریشــه کن شــود. دکت هپاتیــت C در ای
در ســمینار تازه هــای هپاتیــت C و تدویــن پروتــکل 
درمــان آن در ایــران گفــت: در حــال حاضــر نزدیــک بــه 
ــد  ــا و نیازمن ــت C مبت ــه هپاتی ــی ب ــر ایران ــزار نف 190 ه
درمــان هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه مــا تاکنــون 60 
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــراد را شناســایی کرده ای ــن اف ــر از ای نف
 اینکــه اکنــون امکانــات درمانــی مــا بــه این شــکل اســت 
ــح  ــم، تصری ــان کنی ــر را درم ــم 6000 نف ــط می توانی و فق
ــت  ــن اس ــت، ممک ــن وضعی ــه ای ــورت ادام ــرد: در ص ک
شــیوع ایــن بیمــاری نیــز ادامــه یابــد. بــر همین اســاس 
طبــق اعام ســازمان بهداشــت جهانــی و برنامــه ای که در 
ــم  ــزی می کنی ــده، برنامه ری ــرح ش ــت مط وزارت بهداش
 تــا در 15 ســال آینــده هپاتیــت C را در ایــران ریشــه کن

 کنیم.

اخبار کوتاه

دالیل افزایش سن ازدواج
مشــاور  رحیمــی،  احمــد   
خانــواده بــا انتقــاد از شــروط 
غریــب  و  عجیــب  گاه 
خانواده هــا بــرای زوجیــن 
برخــی خانواده هــا  گفــت: 
ــی  ــابقه منف ــک مس ــگار ی  ان
را بــه نمایــش می گذارنــد؛ 
بــه طــور مثــال خانواده هــا مهریــه ای زیــاد تعییــن 
ــاد  ــه زی ــل جهیزی ــرف مقاب ــواده ط ــا از خان ــد ی می کنن
می خواهنــد یــا 5 یــا 6 تکــه ســرویس را بــر عهــده طــرف 

مقابل قرار می دهند و... . 
شــرایط  ایــن  گفــت:  ادامــه  در  رحیمــی  احمــد 
ــراد  ــا، شــخصیت اف ــگ خانواده ه ــه فرهن متأســفانه ب
و همچنیــن ضعف هــای فــردی و عــدم شــناخت 
برمی گــردد  یکدیگــر  نیازهــای  از  فــردی   بحــث 
ــر گذاشــته  ــر آن تأثی ــم ب و چشــم و هم چشــمی ها ه
دالیــل  کــرد:  اضافــه  روان شــناس  ایــن  اســت. 
ــغلی ــای ش ــناختی، ضعف ه ــت محیطی، روان ش  زیس
ناپایــداری و تعدیــل نیــرو، عــدم تناســب شــغل 
ــنایی  ــن ناآش ــرد و همچنی ــص ف ــه و تخص ــا تجرب  ب
ــا مهارت هــای زندگــی از دالیــل دیگــر ازدواج نکــردن  ب

یــا طــاق اســت.

اجرای بخشودگی جرائم بیمه ای
تأمیــن  ســازمان  بیمــه  حــق  درآمــد  کل  مدیــر 
اجتماعــی، اجــرای قانــون بخشــودگی جرائــم بیمــه ای 
ــی ســازمان  ــدام عمل ــان خوش حســاب را اق کارفرمای
تأمیــن اجتماعــی در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی عنــوان 
ــه در  ــزود: وصــول حــق بیم ــب اف ــرداد قری ــرد. مه ک
ــه  ــه خدمــات ب ــرای ارائ ــن اجتماعــی ب ســازمان تأمی
ذی نفعــان انجــام می شــود. هــر از گاهــی کارفرمایــان 
بــه دلیــل مشــکاتی کــه برایشــان بــه وجــود می آیــد 
احتمــال دارد کــه نتواننــد حــق بیمــه را در موعــد مقــرر 
بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداخــت کننــد. مدیــر 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــق بیم ــد ح کل درآم
ــه بدهــی  ــون کســانی ک ــن قان ــر اســاس ای ــزود: ب اف
ــودگی  ــد از بخش ــت کنن ــط پرداخ ــود را در 12 قس خ
کامــل و صددرصــدی برخــوردار می شــوند و همچنیــن 
ــران تســهیات بســیار  ــاه کارگ ــک رف ــا همــکاری بان ب
مناســبی نیــز بــرای پرداخــت اصــل بدهــی کارفرمایــان 
مشــمول ایــن قانــون درنظــر گرفتــه شــده اســت. وی 
بــا بیــان اینکــه ایــن قانــون از 2۷ خــرداد 95 بــه اجــرا 
ــون در رابطــه  درآمــده اســت، گفــت: اجــرای ایــن قان
ــد از  ــاه بع ــا 3 م ــان ت ــی کارفرمای ــای قبل ــا بدهی ه ب
 تصویــب قانــون، یعنــی تــا 2۷ شــهریور مــاه امکان پذیر

 است.

اخبار کوتاه  رفع مشکل استخدام و مسافرت خارجی با کارت خرید خدمت

  آگهی نوبتی  سه ماهه اول سال 1395  اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان 
آران وبیدگل 

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد واماک وماده 59 اصاحی و آیین نامه مربوط به اماکی  که در سه 
ماهه  اول سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی آنها 
باید تجدید شده و یا شماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب  

در ردیف های الف وب به  شرح آتی  آگهی می نماید: 
الف (  شماره پاک  و مشخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه مربوطه  قبل تنظیم  
وجهت انتشار  آگهی در ردیف منظور گردیده اند واماکی که قبا اظهارنامه آنها تنظیم شده  ولی اشتباها  

در موعد مقرر  آگهی نشده اند :
اماک وابنیه بخش سه آران وبیدگل 

پاک1395 اصلی واقع در اماکن 
8فرعی –  اصغر حیدرزاده  آرانی  فرزند حسن– 42.۷5 سهم مشاع از 91 سهم سه دانگ  مفروز از قسمت 

شرقی ششدانگ محل یکباب  اطاق وتحتانی 
پاک 1693 اصلی واقع در اماکن

11 فرعی: آقای محمد فخرالدینی آرانی فرزند حسن- ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 136/90 
متر مربع

12 فرعی: آقای محمد فخرالدینی آرانی فرزند حسن- ششدانگ  قسمتی از یکبابخانه به مساحت 48/45 
متر مربع

شماره های فرعی  از پاک263۷ اصلی واقع در مسعود آباد 
8318 فرعی: آقای عبداله خوبی آرانی فرزند علی اصغر- ششدانگ قسمتی از یکباب چهاردیواری به 

مساحت 23/25 متر مربع
8348 فرعی: آقای ماشااله مشهودی بیدگلی فرزند عباس و خانم زینب مجیدی بیدگلی فرزند عباس 

)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/65 متر مربع
شماره های فرعی از پاک2640 اصلی واقع در آراندشت

1۷36 فرعی: آقای سید ولی میرحسینی آرانی فرزند سید احمد و خانم شهینه میرحسینی آرانی فرزند 
سید محمود )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/50 متر مربع

1۷46 فرعی: آقای حسن خدادوست آرانی فرزند ماشااله- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 1۷9/25 
متر مربع

1۷4۷ فرعی: آقای ماشااله خدادوست آرانی فرزند علی جان- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 1۷8/50 
متر مربع

شماره های فرعی از پاک2645 اصلی واقع در مزرعه وشاد آران
285 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن بابائی 
زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به سه چهارم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 21۷0/۷5 متر مربع
308 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن بابائی 
زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین محل باغ به 

مساحت 412/۷5 متر مربع
312 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن بابائی 
زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ از ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 580/۷5 متر مربع
و  و ماشااله  اکبر  آقایان علی  و  دانگ  به سه  آرانی فرزند علی نسبت  احمد دهنوی  آقای  314 فرعی: 
آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن بابائی زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به 

سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 2۷0/۷5 متر مربع
شماره های فرعی از پاک 2646 اصلی واقع در اراضی مزرعه طلق آباد آران 

1861  فرعی: آقای اکبر پوالدسنج  فرزند ماشااله  - ششدانگ  قطعه زمین به مساحت 8۷6 مترمربع.
شماره های فرعی از پاک 2648 اصلی واقع در اراضی مزرعه ابراهیم آباد آران 

935  فرعی: آقای حسین دهقانی فرزند علی  - ششدانگ  قطعه زمین مزروعی به مساحت 550/30 
مترمربع.

شماره های فرعی از پاک 2692 اصلی واقع در مزرعه حامد آباد آران 
64 فرعی: آقای احمد عائی آرانی فرزند علی محمد - ششدانگ یکدرب باغ محصور به مساحت 1215 

مترمربع.
شماره های فرعی از پاک 2۷00 اصلی واقع در مزرعه مهذب آباد بیدگل 

به مساحت 528  زمین  قطعه  عباس- ششدانگ  فرزند  بیدگلی  علیرضا سبزی کار  آقای  فرعی:   369
مترمربع.

شماره های فرعی از پاک 2۷03 اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل 

559 فرعی: آقای امیرعلی حکیمیان بیدگلی فرزند محمود- ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 
492/80 مترمربع.

ابوالفضل  اناری بیدگلی فرزند  560 فرعی: آقای میثم خداترس بیدگلی فرزند عباسعلی و خانم مریم 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/55 متر مربع 

پاک 2934 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای مهدی چوپان بیدگلی فرزند حسین و خانم محدثه اسامی 
نژاد فرزند جعفر )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168 متر مربع 

پاک 29۷1 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای حبیب دهقانی بیدگلی فرزند غامرضا و خانم فاطمه رحمن 
بیدگلی فرزند علی اکبر )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/85 متر مربع 

اکرم  خانم  و  عبدالحسین  فرزند  پور  سالمی  محمد  آقای  بیدگل:  اماکن  در  واقع  اصلی   3086 پاک 
صابردوست فرزند محمد )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 128/50 متر مربع 

اکرم  خانم  و  عبدالحسین  فرزند  پور  سالمی  محمد  آقای  بیدگل:  اماکن  در  واقع  اصلی   308۷ پاک 
صابردوست فرزند محمد )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از سه باب مغازه به مساحت 14/25 متر مربع 

پاک 3088 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای محمد سالمی پور فرزند قاسم- ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 152/20 متر مربع 

پاک 3090 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای ابوالفضل اکبری بیدگلی فرزند حسین- ششدانگ قطعه 
زمین محصور به مساحت  9۷/30 متر مربع 

اماک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل  
شماره های فرعی از پاک 40 اصلی واقع در اماکن نوش آباد:

3830 فرعی: آقای عباس سلمانیان نوش آبادی فرزند علی محمد و خانم فاطمه رحمانی نوش آبادی 
فرزند غامحسین بترتیب نسبت به 3/5 و 2/5 مشاع از شش دانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 

54/50 متر مربع 
شماره های فرعی از پاک 41 اصلی واقع در اراضی حسن آباد نوش آباد:

850 فرعی: آقای علی محمد سلیمی نوش آبادی فرزند حسن و خانم طیبه چاووشی نوش آبادی فرزند 
غام حسین )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228/8۷ متر مربع

بموجب ماده 16 قانون ثبت  اماک چنانچه  کسی نسبت به  اماک مندرج  قسمت) الف(  این آگهی 
واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 روز  ونسبت به بند )ب( ظرف مدت 30 روز  دادخواست واخواهی  
خود را به این اداره  تسلیم  و طبق تبصره 2 ماده واحده  قانون تعین تکلیف پرونده های معترضی  ثبت ،  
معترض ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم اعتراض  به این اداره  بایستی دادخواست  خود را به مرجع 
ذیصاح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست  را اخذ  وبه این اداره  تسلیم نماید ودر صورتی که قبا دعوائی  
اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی  ظرف مدت  مرقوم تسلیم نماید 
. اعتراضات  و یا گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضا  مدت مرقوم  و اصل شود  با اثر بوده  ومطابق 
قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره 1۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون  تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت پذیرفته خواهد شد  این آگهی در دو نوبت  
به فاصله 30 روز  از تاریخ انتشار  بشرح ذیل  در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.

تاریخ انتشار نوبت اول :  95/5/2  
     رئیس اداره ثبت اسناد واماک آران وبیدگل                                                                   

تاریخ انتشار نوبت  دوم  :  95/6/2  
  م الف 5/22/95/248     عباس عباس زادگان                                                      

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 155۷واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام مجید لباف  فرزند عبدالرسول در جریان ثبت است و رای شماره 13946030202۷030343 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از  مورخ94/12/1۷ 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 5/31/ 95  روز یکشنبه ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/5/2 شماره :12454/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه  شرق اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350300126شماره  پرونده:  9510100350302988شماره  اباغیه:  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  هادیان جزی   علیرضا  شاکی   / خواهان  تنظیم: 1395/04/26  950169تاریخ 
خوانده / متهم رضا سرهنگ پورکفرانی  به خواسته مطالبه  وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع 
و به کاسه  9509980350300126ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/02 و ساعت11تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / رضا سرهنگ پور کفرانی و درخواست خواهان / شاکی  و به 
تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 12410/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر: مطالبه  پور احمدی دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کاسه 655/95  خواهان سید مجتبی 
مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  مهدی   فرزند  امینی  جواد  طرفیت  به  چک 
95/6/2ساعت 8 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 11115/م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 600/95  خواهان حمید مانیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت 
محمد یراقی  فرزند حسین  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 95/6/2ساعت 10 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.شماره: 9969/م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-259  خواهان غامرضا ادیبی دادخواستی مبنی بر: انتقال سند پراید به 
شماره انتظامی 63-588 ل 4۷ به طرفیت مهدی شجاعی – شکوفه صفری  تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی برای روز........ مورخ 95/8/5ساعت 16عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختاف اصفهان
آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 95

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 مربوط به قسمتی از اماک بخش 12 ثبت اصفهان – شهرستان 
تیران و کرون

آگهی نوبتی مربوطه که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصاحی آئین نامه مربوطه به اماکی که 
در سه ماهه اول سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و یا در آگیهای سابق از قلم افتاده است 

منتشر می گردد.
ردیف الف- اماکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شد و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ اولین انتشار 

آگهی نود روز می باشد.
اماک واقع در تیران یک اصلی و فروعات ذیل : 2093- آقای مجتبی فدائی تهرانی فرزند حسین سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب که مساحت ششدانگ 2613/18 مترمربع.
۷218 فرعی مجزی شده از 4594 فرعی – آقای عباس دلکرمی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 20۷/2۷ متر مربع.
اماک واقع در اسفید واجان )رضوان شهر( دو اصلی و فروعات ذیل:

3۷41- آقای حسن رحیمی فرزند میرزا حسین ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصل به آن به مساحت 
236/45 متر مربع.

3۷۷1 فرعی مجزی شده از 140۷ مجهول – حسین شجاعی ارانی فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب خانه 

مسکونی مساحت 265/55 مترمربع.
ردیف ب – اماکی که طبق رای هیات نظارت و یا اختیارات تفویضی آگهی نوبتی آنها تجدید گردیده.

اماک واقع دردیون سه اصلی و فرعی ذیل:
56- زین العابدین امانی تهرانی فرزند مشهدی آقاجان ششدانگ یک قطعه ملک با نضمام یک سی دوم 

حبه از جمله هفتاد و دو حبه دو رشته قنات مزرعه دیون تیران کرون.
بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در این آگهی اعتراض 
داشته باشد از تاریخ اولین انتشار این آگهی به مدت 90 روز و نسبت به آنهایی که طبق رای هیات نظارت 
و یا اختیارات تفویضی تجدید آگهی می گردد بشرح ردیف  ب در مدت 30 روز در خواست اعتراض خود 
را به اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت. معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با طرح دادخواست به مرجع ذیصاح 
قضائی مراجعه نماید سپس گواهی تقدیم داد خواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی شده باشد طرف دعوی باید گواهی مشعر بر جریان دعوی 

را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید.
قسمت  مطابق  و  بااثر  شود  اصل  و  مذکور  مدت  انقضا  از  بعد  دعوی که  طرح  یا گواهی  اعتراضات 
حقوق  ثبت  قانون  نامه  آئین   56 ماده   . طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رفتار  ثبت  قانون   1۷ 16و  ماده  اخیر 
واخواهی  و  قید  حدود  تحدید  صورتمجلس  در  حدود  تحدید  هنگام  را  اماک  این  حدود  و  ارتفاقی 
ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  اماک  این  ارتفاقی  و حقوق  به حدود  نسبت  مجاورین  و  اماک  صاحبان 
این  و  شد  خواهد  پذیرفته  ثبت  معترضه  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده  دو  تبصره  و 
منتشر خواهد  و  روزنامه کیمیای وطن چاپ  در  ذیل  تاریخ های  در  روز  بفاصله 30  نوبت  دو  در   آگهی 

شد/
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/6/2 
شماره: 115/ م الف 

مهدی شبان 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک تیران

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و اماک و ماده 59 اصاحی آیین نامه مربوط به اماک در سه ماهه 
اول سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت 

ثبت آگهی های آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود
ردیف الف( شماره پاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع اماکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه 

مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند.
10330/8- مهدی نصیری هفشجانی فرزند علی یار به ش ش 68 حوزه 2 مرکزی شهر   -1
کرد- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162/06 متر مربع مجزی شده از پاک ثبتی 10330 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان .
زمین  قطعه  ششدانگ   -398 ش  ش  به  حسن  فرزند  دهقانی  رسول   -10409/181  -2

بمساحت 18 قفیز.
182-10409- رسول دهقانی فرزند حسن به ش ش 398- ششدانگ قطعه زمین )فاقد   -3

مساحت(.
ردیف ب( اماکی در این ردیف قرار نگرفته است.

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به اماکی که در ردیف الف می باشد 90 روز و نسبت به 
ردیف ب به مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید و معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست واخواهی خود را به مراجع ذیصاح قضایی  تقدیم 
اقامه شده  این اگهی دعوایی  انتشار  از  نماید و در صورتی که قبل  و گواهی تقدیم دادخواست دریافت 
باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. ضمنا  باشد ظرف دعوی 
گواهی طرح دعوی که پس از انقضا مهلت و اصل شود با اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 1۷ قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ایین 
نامه قانون ثبت ، ثبت حقوقی ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان 
اماک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره و ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به اماک ردیف 
 الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/06/02

حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان



لزوم رعایت حجاب
کیمیای وطن 

حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

ــی  ــگ قرآن ــه فرهن ــان ب ــتان اصفه ــهدای اس ــای ش در وصای
حجــاب و عفــاف بســیار توجــه، بــر آن تأکیــد و ایــن موضــوع 
عمومــا در وصیت نامــه آن هــا ذکــر شــده اســت. در ایــن تحقیــق 
مجموعــه وصایــای شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس مــورد 
ــا  ــا ب ــن آن ه ــن و اثرگذارتری ــه و جذاب تری ــرار گرفت ــی ق بررس
موضــوع حجــاب و عفــاف ارائــه شــده اســت. آنچــه می خوانیــد 
ــه  ــن زمین ــدر در ای ــهدای گرانق ــن ش ــت ای ــی از وصی فرازهای

اســت.
حسین قدیری پور

 امــام تأکیــد زیــادی داشــتند کــه زنــان ظاهــر خــود را کــه ثمــره 
خــون 60-70 هــزار شــهید و بیــش از صــد هــزار معلــول اســت 
ــته  ــامی داش ــش اس ــک پوش ــد و ی ــق دهن ــام تطبی ــا اس ب

باشــند.
سعید اعتصامی رنانی

ــوان در ســنگر حجــاب  ــژه بان ــه وی ــد؛ ب ــارزه کنی ــا فســاد مب   ب
ــی  ــا بی حجاب ــا پاســدار خــون شــهدا باشــید و ب و عفــت و حی
کــه ریشــه  طاغوتــی دارد سرســختانه مبــارزه کنیــد. ازخواهــران 
ــزرگ  ــا حفــظ حجــاب اســامی در ایــن ســنگر ب می خواهــم ب

اســامی پاســدار خــون شــهیدان باشــید.
سیدمحمد سجادی جونی

 خواهــرم! در مراســم مــن چنــان شــیون و زاری مکــن که خدای 
نکــرده حجــاب از ســر تو کنــار رود، نامحرم تو را ببیند و دشــمنان 
 اســام و قــرآن خوشــحال شــوند. خواهــرم تــو زمانــی راه شــهدا 
ــیوه  ــن ش ــه بهتری ــود را ب ــاب خ ــه حج ــی ک ــه می ده را ادام

ــی. ــظ کن حف
سید اکبر هاشمی جزی

 خواهرم! با حجاب سیاهتان حافظ خون شهیدان باشید.
مصطفی زمانی

 خواهرانــم! بــا حجــاب خــود راه مــرا ادامــه دهیــد و بدانیــد کــه 
حفــظ حجــاب پیــام شــهیدان اســت.

مجید اخوان نیلچی
 خواهــر محترمــه! بــا رعایــت شــئون اســامی و حفــظ حجــاب 
ــرو  ــهدا و پی ــون ش ــظ خ ــی و حاف ــلمان واقع ــامی، مس اس
ــات  ــه جه ــب)س( از هم ــرت زین ــرا)س( و حض ــرت زه حض

باشــید.
مرتضی خیری

شــما خواهــران حــزب هللا! بــا حجابتــان حافــظ خــون شــهیدان 
. شید با

محمدرضا امیری
ــون  ــظ خ ــان حف ــظ حجابت ــه حف ــد ک ــظ کنی ــان را حف  حجابت

ــت. شهداس
علیرضا استاد شریف معمار

  خواهــرم! بــا حفــظ حجــاب خــود ثابــت کــن کــه رهــرو راه منی
 و ادامه دهنده راه شهدا.

علیرضا شیرکش خوراسگانی
ــه  ــون ک ــد؛ چ ــظ کنی ــان را حف ــاب خودت ــران! حج  ای خواه
حجــاب شــما ارزشــش بیشــتر از خــون شــهیدان اســت. پــس 
چــه بهتــر کــه خودمــان را درایــن دنیا آمــاده کنیــم تــا در آن دنیا 

ــه عــذاب دوزخ دچــار نشــویم. ب
صادق مسجودی

خواهــر عزیــزم! مــا در جبهــه خــون می دهیــم و در عــوض تــو 
حجــاب خــود را حفــظ کــن و بــا چــادرت ســپری در برابــر نفــوذ 

فســاد ایجــاد کــن.
نجف قلی مطلبی فشارکی

 خواهــرم! حجــاب تــو می توانــد از خــون هــزاران شــهید 
پاســداری کنــد. ایــن شــمائید کــه بایــد پاســدار خــون شــهیدان 
باشــید و در غیــر ایــن صــورت در قیامــت مؤاخــذه می شــوید.

اسدهللا همایونی رادانی
ــه  ــده نگ ــهیدان را زن ــون ش ــود خ ــاب خ ــا حج ــران! ب  خواه

ــد. داری
مصطفی کارگری

ــر از خــون مــن شــهید اســت.  ــو کوبنده ت  خواهــرم! حجــاب ت
پــس بایــد حفــظ حجــاب را یــاد بگیریــد. ای خواهــرم! شــما 
بایــد بــه وصیت نامه هــای شــهدا گــوش دهیــد و بــه آن عمــل 

کنیــد تــا نــام و یــاد شــهیدان را زنــده کنیــد.
علیرضا جان قربان

ــرت  ــان آخ ــرود. در جه ــادت ن ــامی ی ــاب اس ــرم! حج   خواه
در مقابل فاطمه زهرا)س( چه داری بگویی؟ 

ــر از  ــی و بهت ــه حجــاب خــود را خــوب و عال ــاش ک مواظــب ب
پیــش انجــام دهــی تــا مــادر مــا حضــرت زهــرا)س( از همــه  
 مــا خوشــنود شــود. اگــر شــما می خواهــی راه مــرا ادامــه دهــی

همین حفظ حجاب ارزنده ترین زینت زن است.

شهدا و حجاب و عفاف

 دستبند پلیس بر دستان 
شکارچی غیرمجاز 

از  »کاشــان«  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری یــک شــکارچی غیرمجــاز و کشــف یــک 

ــر داد.  ــی خب ــوان وحش ــه حی الش
در  پورغامحســین  مهــدی  کاراگاه  ســرهنگ 
گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس بیــان 
ــر شــکار غیرمجــاز  ــال وصــول خب ــه دنب داشــت: ب
ــق  ــی از مناط ــاز در یک ــکارچیان غیرمج ــط ش توس
ییاقــی شهرســتان »کاشــان«، مأمــوران انتظامــی 
 ایــن شهرســتان بافاصلــه بــا اداره محیــط زیســت 
و مقــام قضائــی هماهنــگ و بــه محــل اعــزام 

شــدند. 
ــه  ــی و غافلگیران ــی ضربت ــی اقدام ــزود: ط وی اف
یــک نفــر شــکارچی غیرمجــاز در مخفیگاهــش 
دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه وی، الشــه 
گوشــت  همــراه  بــه  وحشــی  حیــوان   یــک 
 و متعلقــات آن و همچنیــن وســایل شــکار کشــف 

شد. 
ــوص  ــت: در این خص ــین گف ــرهنگ پورغامحس س
پرونــده تشــکیل و متهــم جهــت ســیر مراحــل 
ــد.  ــل داده ش ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ــی ب قانون

ــان  ــا بی ــان ب ــتان کاش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
اینکــه حفاظــت محیــط زیســت بــرای حیــات 
در  خواســت  شــهروندان  از  اســت  الزم  بشــری 
مشــکوک،  مــوارد  هرگونــه  مشــاهده  صــورت 
گــزارش   110 پلیــس  بــه  ســریع  را   مراتــب 

کنند.

 کشف 38 رأس دام سرقتی
 در فالورجان 

از  فاورجــان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری یــک ســارق حرفــه ای احشــام و کشــف 

داد.  دام ســرقتی خبــر  38 رأس 
بــا  گفت وگــو  در  نیکبخــت  حســن  ســرهنگ 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: در پــی 
ســرقت تعــدادی احشــام از یــک دامــداری در 
دســتگیری  و  فاورجــان شناســایی  شهرســتان 
عامــل یــا عوامــل در دســتور کار مأمــوران انتظامــی 

ــت.  ــرار گرف ــتان ق ــن شهرس ای
ــای  ــام کاره ــس از انج ــوران پ ــه داد: مأم وی ادام
شناســایی  را  ســارق  شــدند  موفــق   تخصصــی 

و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کنند. 
ســرهنگ نیکبخــت ضمــن اشــاره بــه اینکــه تعــداد 
38 رأس دام ســرقتی در مخفیــگاه ســارق کشــف 
ــکیل  ــده ای تش ــوص پرون ــت: در این خص ــد، گف ش
ــه مراجــع  ــی ب ــت ســیر مراحــل قانون ــم جه و مته

قضائــی تحویــل داده شــد. 
ــان  ــده انتظامــی شهرســتان فاورجــان در پای فرمان
ــداری  ــه کــرد: محــل نگه ــه دامــداران توصی ــه کلی ب
ــه سیســتم های پیشــگیری از ســرقت  احشــام را ب
ماننــد دزدگیــر، درب هــای اســتاندارد و ضدســرقت 
و ... مجهــز کنیــد و از ورود افــراد غریبــه کــه 
تحــت عنــوان مشــتری دام بــه شــما مراجعــه 
ــداری احشــام خــودداری  ــه محــل نگه ــد ب  می کنن

کنید.

 دستگیری سارق اتوبوس های 
بین شهری ترمینال اصفهان 

ــک  ــی اســتان از دســتگیری ی ــس آگاه رئیس پلی
ســارق حرفــه ای کــه در اتوبوس هــای بیــن شــهری 
ــار دســتی خــود را بیهــوش و اموالــش   مســافر کن

را سرقت می کرد، خبر داد. 
بــا  گفت وگــو  در  خســروی  ســتار  ســرهنگ 
ــس از  ــت: پ ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
دریافــت شــکایاتی مبنــی بــر اینکــه فــردی تحــت 
ــه  ــن شــهری ب ــای بی ــوان مســافر در اتوبوس ه عن
ــوده  ــی آل ــواد خوراک ــتی اش م ــار دس ــافر کن مس
ــه  ــدام ب ــپس اق ــارف و س ــی تع ــاده بیهوش ــه م ب
ســرقت می کنــد، بررســی موضــوع در دســتور 
قــرار  اصفهــان  آگاهــی  پلیــس  مأمــوران   کار 

گرفت. 
ــای  ــارق در اتوبوس ه ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
»اصفهان-شــیراز«  مســیرهای  شــهری   بیــن 
ــار اقــدام بــه ســرقت  و »اصفهان-تهــران« چندین ب
ــورن اداره  ــزود: مأم ــود، اف ــرده ب ــن روش ک ــا ای ب
ــه  ــن موضــوع را ب ــری ای ــه ســرقت، پیگی ــارزه ب مب
ــس  ــد و پ ــرار دادن ــتور کار ق ــژه در دس ــورت وی ص
ــایی  ــارق را شناس ــی س ــای تخصص ــام کاره از انج

ــد.    کردن
از  بیــان داشــت: پــس  انتظامــی  ایــن مقــام 
هماهنگــی بــا مقــام قضائــی، فــرد ســارق لحظاتــی 
پــس از آخریــن ســرقت هنگامــی کــه قصــد 
مســافربری  ترمینال هــای  از  یکــی  در  داشــت 
ــاده شــود، دســتگیر شــد.  ــوس پی ــان از اتوب اصفه
خســروی ضمــن اشــاره بــه کشــف مقــداری امــوال 
مســروقه از ایــن ســارق اظهــار داشــت: ایــن فــرد 
ــود  ــتی خ ــار دس ــافر کن ــا مس ــت ب ــس از صحب پ
اقــدام بــه تعــارف آب میــوه، تنقــات، چــای و دیگــر 
ــاده بیهوشــی می کــرده  ــه م ــوده ب ــی آل مــواد غذای
و در اقدامــی فــوری وســایل او را بــه ســرقت 

می بــرده اســت. 
ســرهنگ خســروی تصریــح کــرد: در این خصــوص 
پرونــده تشــکیل و متهــم جهــت ســیر مراحــل 
ــد. ــل داده ش ــی تحوی ــات قضائ ــه مقام ــی ب قانون
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طــی  جنوبــی  اســترالیای  دانشــگاه  در  محققــان 
پژوهشــی جدیــد نشــان داده انــد کــه مصــرف شــکات 
ــد. ــک می کن ــز کم ــناختی مغ ــرد ش ــود عملک ــه بهب ب

ــته  ــال های گذش ــده در س ــای انجام ش ــی پژوهش ه ط
ــه  ــد ب ــو می توان ــوردن کاکائ ــه خ ــد ک ــان دریافتن محقق
ــی کاهــش  کم کــردن وزن، کاهــش فشــار خــون و حت
ــا در  ــد؛ ام ــک کن ــی کم ــات قلب ــه حم ــا ب ــر ابت خط
ــن  ــد در پژوهشــی نوی ــه جدی ــک یافت حــال حاضــر، ی
ــت  ــمندان شکات دوس ــم از دانش ــک تی ــط ی ــه توس ک
ــکات  ــرف ش ــه مص ــد ک ــان می ده ــده، نش ــام ش انج

ــود. ــراد می ش ــوش در اف ــش ه ــبب افزای س
پــس از تجزیــه و تحلیــل داده هــای 1000 داوطلــب 

ــن  ــه ای ــم ب ــن تی ــا، ای ــن آزمون ه ــرکت کننده در ای ش
ــار  ــت کم یک ب ــه دس ــرادی ک ــه اف ــیدند ک ــه رس نتیج
در هفتــه شــکات مصــرف می کننــد، دارای حافظــه 
پــردازش  و  اســتدالل  توانایــی  و  بــوده  قوی تــری 
اطاعــات در آن هــا در مقایســه بــا کســانی کــه بــه 
ــد، بیشــتر  ــز شــکات مصــرف نمی کنن ــا هرگ ــدرت ی ن

ــت. اس
ــو  ــه گفتــه محققــان ایــن پژوهــش، شــکات و کاکائ ب

ــد اســت.  سرشــار از فاونوئی
رنگدانه هــای  تمــام  بــه مفهــوم وســیع  فاونوئیــد 
اثــرات  دارای  دربرمی گیــرد. فاونوئیدهــا  را  گیاهــی 
هســتند کــه  ضدالتهابــی  و  آنتی اکســیدانی  قــوی 

ســبب کندشــدن فرآینــد کاهــش توانایــی مغــز در اثــر 
افزایــش ســن می شــوند. 

فاونوئیدهــا ســبب بهبــود خونرســانی به مغز شــده و در 
افزایــش حافظــه و تــوان یادگیــری نقــش مهمــی دارند. 
در  فاونوئیدهــا  اثــرات  احتمالــی  مکانیســم های  از 
ــا فرآیند هــای  ــر هــم کنــش آن هــا ب کارکــرد مغــزی، ب
ــه  ــکل گیری حافظ ــز و ش ــلول، تمای ــای س ــر در بق مؤث

اســت.
ــخ  ــکات های تل ــرف ش ــان مص ــن محقق ــه ای ــه گفت ب
)Dark Chocolate( همچنیــن بــرای بیمــاران دیابتــی 
بیشــتر توصیــه می شــود و نیــز ریســک حمــات قلبــی 

ــد. ــش می ده را کاه

 آیا مصرف شکالت 
تأثیری بر هوش دارد؟

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
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ــت  ــر اس ــاری همه گی ــک بیم ــا ی ــده، تقریب ــخ مع نف
ــه ســطوح  ــر، تجرب ــی فقی ــم غذای ــل رژی ــه دلی ــه ب ک
بــاالی اســترس، قــرار گرفتــن در معــرض آالینده هــای 

ــود. ــاد می ش ــف و ... ایج مختل
ــه  ــا همیش ــت، ام ــداول اس ــه مت ــده اگرچ ــخ مع نف
ناشــی از عواملــی کــه بــه آن هــا اشــاره شــد، نیســت 
و می تــوان بعضــی از مشــکات جــدی ســامت را در 

ــا آن مطــرح کــرد. ــاط ب ارتب
ــا  ــده ب ــخ مع ــوارد نف ــیاری از م ــبختانه در بس  خوش
رعایــت رژیــم غذایــی متعــادل و ســالم برطــرف 
می شــود؛ امــا اگــر ایــن مشــکل ادامــه دار و همــراه بــا 
ســایر عائــم از قبیــل مــوارد زیــر بــود، بایــد بــه دنبــال 

ــرد: ــه ک ــک مراجع ــه پزش ــتر ب ــی های بیش بررس
ــم ــزش چش ــر، آبری ــا کهی ــت ی ــارش پوس ــب، خ  ت
 خــارش گلــو یــا واکنش هــای دیگــر حساســیتی

یبوســت یــا اســهال، اســتفراغ و تهــوع، خــون در 
درد  ناخواســته،  وزن  کاهــش  مدفــوع،  یــا  ادرار 
ران جملــه کشــاله  از  لنفــاوی  غــدد  اطــراف   در 
 گلــو یــا زیــر بغــل خســتگی، مشــکل در تمرکــز

بواسیر.
 علل عمده نفخ:

اختالالت گوارشی
 بیشــتر مــردم در برخــورد با اختاالت مختلف گوارشــی 
ماننــد ســندرم روده تحریک پذیــر، کولیــت اولســراتیو 
 و بیمــاری ســلیاک، عائمــی ماننــد نفــخ، اتســاع و ... 
ــد. بعضــی از گزارش هــا حاکــی از  ــه مــی کنن را تجرب

آننــد کــه نفــخ معــده در 96 درصــد از افــراد مبتــا بــه 
ــج اســت و 56 درصــد  ــر رای ســندرم روده تحریک پذی
ــه  ــز آن را تجرب ــه یبوســت مزمــن نی ــا ب ــراد مبت از اف

می کننــد.
 احتباس مایعات یا ادم

بــدن  سراســر  در  می تواننــد  مایعــات   گاهــی 
ــرده  ــع ک ــن تجم ــا لگ ــکم ی ــی ش ــه در نزدیک از جمل
ــت  ــش وزن موق ــش از حــد و افزای ــخ بی ــث نف و باع
ــورم و درد  ــت ت ــن اس ــن ممک ــما همچنی ــوند. ش ش
ــن  ــد. ای ــه کنی ــه آن تجرب ــز در نتیج ــل را نی در مفاص
 رونــد می توانــد ناشــی از ســرطان البتــه در مــوارد نــادر 

باشد.
 کم آب شدن بدن

ــدن  ــکل ب ــیدن ال ــا نوش ــور ی ــای ش ــرف غذاه   مص
ــی  ــت ناش ــد. یبوس ــی کن ــی م ــف و کم آب ــار پ  را دچ

از کم آبی بدن نیز علت دیگر تجربه نفخ است.
 یبوست

ــر  ــم فیب ــی ک ــم غذای ــک رژی ــی از ی ــت ناش  یبوس
دیگــری  عامــل  اســترس،  و  کم آبــی، کم تحرکــی 
ــت. ــده اس ــی در مع ــخ و ناراحت ــاس نف ــرای احس ب

 حساسیت های غذایی
 اغلــب حساســیت های غذایــی از قبیــل عــدم تحمــل 
الکتــوز از دالیــل شــایع احســاس نفــخ در معده اســت. 
 مــواد غذایــی حــاوی گلوتــن ماننــد غــات و حبوبــات 
عامــت  ایــن  نیــز  لبنــی  محصــوالت  بعضــی   و 

را می توانند ایجاد کنند.

كــه  سركشــی  بچه هــای  بــا  زندگــی   
دشــوار  بســیار  دارنــد،  ناپســندی  رفتارهــای 
پــدر  راهكارهــای  اگــر  به ویــژه   اســت؛ 
و مــادر كارایــی خــود را در قبــال رفتــار بــد كــودک از 
دســت داده باشــد. همیــن موضــوع بهانــه ای شــد تــا 
بــا مــرور 4 رفتــار ناپســند و شــایع در میــان كــودكان 
از روش هــای مدیریــت و مهــار ایــن رفتارهــا آگاه 

شــویم. بــا مــا همــراه باشــید.
رفتار كودک را ریشه یابی و تحلیل كنید

لجبــازی از جملــه رفتار هــا و واكنش هایــی اســت 
جیــغ  بــا گریه كــردن،  كــودكان  در  معمــوال  كــه 
كشــیدن، فحــش دادن یــا تخریــب اشــیا یــا آســیب 
زدن بــه كــودک دیگــر بــروز پیــدا می كنــد. بــه 
اعتقــاد برخــی از روان شناســان كــودک، لجبــازی 
غالبــا در شــرایطی كــه كــودک اعتمادبه نفــس كافــی 
نــدارد و مــدام همســاالن خــود را از خــود برتــر 
ــروز می كنــد و گاهــی كــودک ایــن رفتــار  ــد، ب می بین
را بــا الگــو گرفتــن از والدیــن انجــام می دهــد. بــرای 
ــب  توجــه دســت  ــرای جل ــه ب ــا كودكــی ك ــه ب مواجه
بــه دامــن لجبــازی شــده، چنــد راه پیــش رو داریــد. 
بایــد ببینیــد هــدف او از لجبــازی جلــب  توجــه اســت 
یــا اینكــه واقعــا مشــكلی دارد؟ در ایــن صــورت دو راه 

ــد: ــش رو داری پی
گام اول:

اســت،  توجــه  جلــب   لجبــازی  از  هدفــش  اگــر 
می توانیــد به راحتــی او را مهــار كنیــد؛ مثــا اگــر از او 

خواســتید كاری انجــام دهــد و او بــر ســرِ انجــام آن 
لجبــازی كــرد، بــا ایــن لفــظ دوبــاره از او درخواســت 
ــا  ــی؟« ی ــن كار رو بكن ــتی ای ــر تونس ــه» اگ ــد ك كنی
»اگــر تونســتی یــک شــوت محكــم بزنــی؟« در 
ــب  ــال جل ــه دنب ــر ب ــاز اگ ــودک لجب ــرایط ك ــن ش ای
ــا انجــام ایــن كار بــه دنبــال هدفــش   توجــه باشــد ب

می گــردد.
گام دوم

امــا اگــر كار پیچیده تــر از ایــن حرف هاســت و او 
ــد  ــی چن ــد ط ــدارد، بای ــی الزم را ن ــما همراه ــا ش ب
مرحلــه حالت هــای او را بررســی كنیــد و ببینیــد 
ــن  ــا ای ــا ب ــده ی ــه او ش ــادت ثانوی ــازی ع ــا لجب آی
كار احســاس آرامــش می كنــد؟ شــاید تفكیــک 
د كــه  باشــد  ســخت  برای تــان  مســائل   ایــن 

ــک  ــودک كم ــاور ك ــد از مش ــورت می توانی ــن ص ر ای
ــد.    بگیری

راه  حل  های  خوب برای بچه های بی ادبدالیل عمده  پزشکی ابتال به نفخ معده

جدول سودوکو - شماره 25پاسخ جدول شماره 22 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

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

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

یافــت:

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

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

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

ایط هم رس کار می روند چی�ن ها در این رسش

ن یک میلیون نفر تحت تأث�ی این بالی طبیعی  بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در چ�ی

 ده ها هزار نفر از خانه هایشان شده و صدها میلیون دالر 
گ

قرار گرفتند. این بارش منجر به آوار�

ن بنابر گزارش ها دست کم 75 نفر بر اثر سیل کشته  ر زده است. همچن�ی ن �ن به اقتصاد پویای چ�ی

یا مفقود شده اند.


