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ازهر67تولددراصفهان،یکنوزادمبتالبهاوتیسماست

شهردار اصفهان در آئین بهره برداری از اولین ورزشــگاه تخصصی جانبازان و معلوالن شهید حجت االسالم میثمی با اشاره به 
اینکه در سال جاری  ســرعت اجرای بهره برداری از پروژه های عمرانی شــهر اصفهان چندین برابر سال گذشته خواهد بود، 

اظهار داشت: از این رو  دراین دوره ...

فاز سوم خط اول مترو
 تا تیرماه بهره برداری می شود

7

شهردار اصفهان مطرح کرد:

3

7

3
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مدیرکل استاندارد استان اصفهان خبر داد:
کشف بیش از 5 کیلو طالی قاچاق دراصفهان

مدیران مدارس علمیه و مســئوالن مرکز مدیریت 
حوزه علمیه اصفهان با آیــت ا...  مظاهری، رییس 
حوزه علمیه اصفهان دیدار کردنــد. در این دیدار 
که به مناسبت آغاز سال جدید انجام شد و آیت ا... 

طباطبایی امام جمعه اصفهان نیز حضور داشــت، 
آیت ا...  مظاهری ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت 
نهاد مدیریــت در حوزه های علمیــه، از تالش ها و 

فعالیت های مدیران و مسئوالن ...

در دیدار مدیران مدارس علمیه و مسئوالن حوزه علمیه اصفهان مطرح شد:

مجاهدت علمی و کسب تقوا
رمز موفقیت طالب و روحانیون

ادامه در صفحه  7

تیم فوتبال استقالل در بازی برگشت مقابل لوکوموتیو ازبکستان 
به تساوی رســید. تیم فوتبال اســتقالل در هفته چهارم لیگ 
قهرمانان آسیا از ساعت 15:30 روز گذشته در تاشکند به مصاف 
لوکوموتیو ازبکســتان رفت که این دیدار با تســاوی یک بر یک 
خاتمه یافت. میکابائف )13( برای لوکوموتیو و کاوه رضایی 87 
برای استقالل گلزنی کردند. استقالل که در بازی رفت با دو گل به 
برتری رسیده بود، در دیدار برگشت نمایش خیلی خوبی نداشت 
و در ایجاد موقعیت ها خوب کار نکرد. حمالت استقاللی ها زیاد 
بود، اما در ایجاد موقعیت چندان خوب کار نکردند. شــاگردان 
علیرضا منصوریان با وجود این تســاوی با هفت امتیاز در صدر 
گروه A باقیماند. لوکوموتیو هم 4 امتیازی شد. استقاللی ها در 
همان ابتدای بازی سانتر خطرناکی روی دروازه لوکوموتیو ارسال 
کردند، اما مدافعان حریف اجازه ضربه سر به بازیکنان استقالل 
را ندادند. یک دقیقه بعد همین موقعیت برای نماینده ازبکستان 
پیش آمد که توپ بدون برخورد به کســی به گوشــه دیگری از 
زمین رفت. دردقیقه 13پاس همراه با چیپ بازیکن لوکوموتیو به 
پشت مدافعان استقالل به مارات میکابائف رسید که این بازیکن 
از زاویه بسته دروازه رحمتی را باز کرد. پس از این گل، بازیکنان 
استقالل که فشــار زیادی آورده بودند، با پاس های ترکیبی به 
دروازه نزدیک می شــدند، اما مدافعان حریف اجازه هنرنمایی 
نمی دادند. دردقیقه 39، ضربه ایســتگاهی امیــد ابراهیمی به 
صورت خطرناک از کنــار دروازه به بیرون رفــت. دردقیقه 57 
نخســین تعویض علیرضا منصوریان، فرستادن جابر انصاری به 
جای محسن کریمی بود.انصاری در بدو ورودش چند بازیکن را 
دریبل کرد، اما ضربه او را مدافعان برگشــت دادند. در این نیمه، 
خســرو حیدری هم به جای وریا غفوری به میدان رفت. آخرین 
تعویض منصوریان هم فرستادن بهنام برزای به جای عیل قربانی 
بود. در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می شد، دردقیقه 
87 ارسال توپ به محوطه جریمه لوکوموتیو به کاوه رضایی رسید 
و این بازیکن با یک ضربه دقیق و کات دار دروازه حریف را باز کرد 

تا این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

تساوی استقالل مقابل لوکوموتیو ازبکستان

کاوه فرشته نجات منصوریان

خبر آخر

استاندار اصفهان:

اصفهان یکی از 10 شهر
دیدنی دنیا است

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریــق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ تضمین)ریال(برآورد)ریال(محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
عملیات اجرائی خطوط انفصال خط انتقال و شبکه 12- 1- 96

فاضالب شهر خوانسار )با ارزیابی کیفی(
عمرانی )اسناد خزانه 

اسالمی(
12/931/828/796647/000/000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/2/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/2/3

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

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
نام روزنامه: زاینده رود شماره تلفن گویا: 8-36680030-031  )داخلی  335(

تاریخ انتشار: 96/1/23

نوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

)سهامی خاص(
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پیشنهاد سردبیر:
بهتر است نهی از منکر را از خودتان شروع کنید

انتخابات

پرویز ســروری، ســخنگوی ایثارگــران و از اعضای 
فعال جمنا دربــاره آخرین وضعیــت کاندیداتوری 
شهردار تهران می گوید: آقای قالیباف تاکید کرد که 
درخواســتی برای حضور در جمنا نداشــته و ندارم ، 
برخی این موضوع را به معنــی انصراف و بی توجهی 
قالیباف به جمنــا تلقی کردند در حالــی که چنین 
چیزی نیست و بدون شــک آقای قالیباف در صورت 
تصمیم قاطع برای حضور در انتخابات از کانال جمنا 

وارد می شوند.
ســروری درباره رویکرد و عملکرد جمنــا که منجر 
به دست یابی به 5 کاندید نهایی شــد، تصریح کرد: 
فرآیند از کف به باال انجام شد، بسیار پرمشقت بود اما 
بسیار خالقانه و جمنا با این رویکرد توانست انتخاب 
نامزد را با کم رنگ کردن نقش احزاب و شخصیت ها 

سامان دهد.
سخنگوی جبهه ایثارگران در خصوص این مطلب که 
با اعالم کاندیداتوری قطعی سید ابراهیم رییسی در 
عمل تکلیف جمنا مشخص است، گفت: نامزد نهایی 
هنوز تعیین نشــده و تکلیف جمنا بــا کاندیداتوری 

آیت ا...رییسی به پایان نرسیده است.

سید مهدی هاشــمی، نماینده ســابق مردم تهران در 
مجلس شورای اســالمی، انتخاب خود به عنوان رییس 
ســتاد انتخاباتی حجت االســالم رئیســی  در تهران را 
تائید کرد و گفت: آقای دکتر رئیســی در انتخابات سال 
92 نیز بــرای کاندیداتوری مطالبه جدی داشــتند اما 
ایشان نپذیرفتند. به گزارش نامه نیوز، وی با بیان اینکه، 
حجت االسالم رئیســی، مدیری متفکر و کارآمد است، 
افزود: آقای رئیسی نمونه و سمبلی از شهید بهشتی است 
که اندیشه ها و مبانی شهید بهشتی را در خود دارد؛ انتظار 
داشتیم که بعد از اعالم رسمی کاندیداتوری، آقای دکتر 
رئیســی مورد هجمه جریان منافقین، استکبار جهانی 
و برخی غافلین داخلی قرار بگیــرد و اینکه امروز برخی 
ایشــان را به دلیل مقابله و برخورد با جریان تروریستی 

منافقین تخریب می  کنند، نشانه مظلومیت ایشان است. 
رییس ستاد انتخابات حجت االسالم رئیســی در ادامه 
گفت: جریان تروریســتی منافقیــن، پدربزرگ جریان 
تروریستی داعش است و اگر آن روز امثال حجت االسالم 
رئیسی با تروریست ها برخورد قاطع قانونی نمی کرد امروز 
تروریست ها امنیت و آرامش را از ملت ایران سلب کرده 

بودند. 

پرویز سروری:

 قالیباف هنوز انصراف نداده 
است

رییس ستاد انتخابات رئیسی:

انتظار داشتیم رئیسی مورد 
هجمه قرار بگیرد

عارف در دیدار با سیدمهدی طباطبایی:

جریان اصالح طلبی حامی 
دولت روحانی است

فالحت پیشه، نماینده اصولگرای مجلس:

بقایی در انتخابات حضور 
نخواهد داشت 

محمدرضا عارف، رییس فراکســیون امید در  دیداری 
با حجت االسالم والمسلمین سید مهدی طباطبایی از 
وعاظ مشهور تهران به نقش و تأثیر گذاری روحانیت در 
تشویق مردم برای حضور پرشور در انتخابات اشاره کرد 
و از ایشان خواست با توجه به نقش ویژه اش در جامعه از 

مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کند.
 وی همچنیــن از حمایت اصــالح طلبــان از نامزدی 
دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و 
گفت :جریان اصالح طلبی از دولت آقای روحانی حمایت 
کرده است و این حمایت همراه با نقدهای دلسوزانه برای 
کارآمدی بیشتر دولت بوده است و در انتخابات ریاست 

جمهوری هم از ایشان حمایت خواهد کرد.
در این دیدار ،حجت اسالم والمســلمین سید مهدی 
طباطبایی بیــان خاطره ای از دیدار با آیت ا...هاشــمی 
 رفســنجانی ،گفــت: در یکــی از دیدارهایــی که با 
آیت ا...هاشمی رفسنجانی داشــتم ایشان از عالقه اش 
به جنابعالی گفت و تاکید کرد که شما در انتخابات 92 
مردانگی به خرج دادید و گذشــت و ایثار شما در تاریخ 

جاودانه خواهد ماند .

فالحت پیشــه با بیان اینکه افرادی کــه گرایش های 
انحرافی و التهابی داشــته باشــند در عرصــه رقابت 
انتخاباتی حضور نخواهند داشــت، موفقیت کاندیدای 
مورد حمایــت احمدی نــژاد برای حضــور در صحنه 
انتخابــات را بعیــد دانست.حشمت ا...فالحت پیشــه، 
نماینده اصولگرای فعــال در مجلس دهم در گفت و گو 
با »انتخاب« احتمال حضور کاندیــدای مورد حمایت 
احمدی نژاد در انتخابات پیش رو را بعید دانســت و در 
بیان علل آن اظهار کرد: بنده فکــر می کنم افرادی که 
گرایش های انحرافی و التهابی داشــته باشند در عرصه 
رقابت انتخاباتی حضور نخواهند داشــت چراکه همان 
طور که مقام معظم رهبری فرمودند قرار بر این است که 
انتخابات ریاست جمهوری رقابتی باشد نه چالشی تا به 

این طریق از دو قطبی شدن جامعه هم جلوگیری شود.
وی در پیش بینــی نتیجــه تعیین صالحیــت بقایی 
خاطرنشان کرد: این امر به تصمیم گیری شورای نگهبان 
بستگی دارد و بنده معتقدم که در این دوره از انتخابات 
نتیجه تعیین صالحیت ها مانع از دو قطبی شدن جامعه 

خواهد شد.

بین الملل

ایســنا: رزمایش زمینی»گرگ صحــرای 2۰۱۷« میان 
نیروهای عربستانی و ترکیه ای روز دوشنبه در آنکارا آغاز 
شد.به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان )واس(،  وابسته 
نظامی ســفارت عربســتان در ترکیه اعالم کرد که این 
رزمایش در راستای همکاری نظامی دو کشور با هدف باال 
بردن سطح توانایی های افسران نیروی زمینی در سطح 
فرماندهی است.این نخســتین رزمایش نظامی ترکیه و 
عربستان طی سال 2۰۱۷ است. این رزمایش حدود دو ماه 
بعد از سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به 

عربستان در اواسط فوریه گذشته برگزار می شود.

آغاز رزمایش »گرگ صحرا« 
میان عربستان و ترکیه

کافه سیاست
»ژورنال ارتش آمریکا« در آخرین شــماره خود با اشاره به پرتاب اژدرهای 
جدید از سوی ایران نوشــت: ایران می  گوید که زیردریایی کالس »غدیر« 
95 فوتی هم فن آوری رادار گریزی و هم قابلیت پرتاب موشــک و اژدر به 
صورت همزمان را دارد.این نشریه می نویسد: در حالی که این اظهارات شاید 
غلو باشند، اما این زیردریایی نه تنها می تواند خطوط کشتیرانی غیرنظامی 
بلکه نظامی را با توجه به باریک بودن نسبی خلیج فارس تهدید کند.ژورنال 
ارتش آمریکا با استناد به گزارش های منتشر شده از این زیردریایی و حضور 
آن در آب های عمیق تر در شمال اقیانوس هند نوشت: ارتش ایران در عین 
حال که شبکه پشتیبانی لجستیکی بزرگتری را در سودان، سوریه و شاید 
سریالنکا ایجاد می کند، توانایی بیان شده درباره اژدرهای والفجر نیز می تواند 
تهدیدهای زیردریایی های این کشور را گسترش دهد.این ژورنال در خاتمه 
نوشت: تصمیم مقام های نظامی ایران برای نمایش زیر دریایی غدیر و اژدر 
والفجر مبین این نکته است که آن ها به طور فزاینده هم بر دکترین دریایی و 

هم راهبرد های ویژه نواحی دسترسی ممنوع تمرکز کرده اند.

فارس : وزیر بهداشت در مراســم دومین سالگرد طرح تحول سالمت 
دهان و دندان در واکنش به اظهار نظرهــای انتخاباتی افراد مختلف 
اظهار داشت: من واقعاً از روحانیت معظم تعجب می کنم چرا که خیلی 
راجع به غیبت و اینکه این مسئله یک گناه کبیره است به کرات سخن 
می گویند ولی االن، غیبت، تهمت و دروغ رایج شده ولی خبری از بیان 
مجازات آن نیست. وزیر بهداشت عنوان کرد: اگر کسی برای دستیابی 
به قدرت عالقه دارد امیدواریم برای شیفتگی به دستیابی برای خدمت 
باشد و این مسیری که می رویم مسیر خوبی نیست.وی تصریح کرد: 
من یکی دو بار گفته ام کــه اگر اخالق را از جمهوری اســالمی ایران 
بگیریم هیچ چیز ندارد، لذا باید مراقب باشــند به ویژه کســانی که 
پولشان از بیت المال است، یا به خاطر 2 تار مو رگ گردنشان برجسته 
شــده و صورت های برافروخته پیدا می کنند، اخالق را زیر پا نگذارند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اتهام، دروغ و غیبت خیلی بدتر است و 
اگر نهی از منکر می خواهید باید از خودتان شروع کنید تا موثر باشد.

ژورنال ارتش امریکا: 

افزایش توانایی زیردریایی های 
ایران با اژدر »والفجر«

وزیر بهداشت:

بهتر است نهی از منکر را از 
خودتان شروع کنید

به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر روز )دوشنبه( 
در دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن بخش های مختلف نظام، با 
تأکید بر لزوم استفاده همگان از فرصت ها برای خدمت به مردم و 
ســعادتمند کردن جامعه و جوانان، الزمه رونق تولید و اشتغال را 
پیگیری و نظارت جدی خواندند و خاطرنشان کردند: آن وارداتی 

باید متوقف شود که کارخانه های داخلی را تعطیل می کند.
حضرت آیت ا...  خامنه ای با تبریک عید نوروز و میالد با ســعادت 
امیرالمؤمنین علی علیه الســالم به ملت، مسئوالن و خانواده های 
آنان، پیاِم نو شــدن ســال را گذشــت ُعمر و لــزوم مراقبت در 
بهره گیری از فرصت ها خواندنــد و افزودند: انســان خردمند و 
 عاقبت اندیش از همه ســاعات و لحظات برای خدمــت و انجام 

کار خیر استفاده می کند.
ایشــان با اشــاره به فراهم بودن فرصت خدمت به مردم در نظام 
اسالمی، خاطرنشان کردند: قبل از انقالب، چنین فرصتی فراهم 
نبود اما امروز سعادت یا شقاوت کشور در دست ما مسئوالن است 
و این ما هســتیم که می توانیم با تصمیم و عمل درست، مردم و 

جوانان را سعادتمند و اهل بهشت کنیم.
رهبر انقالب اســالمی با توصیه به تالوت قرآن و اســتفاده از ایام 
مبارک ماه رجــب و ادعیه آن در تقــرب به خداونــد، افزودند: 
مســئوالن می توانند در خدمت بــه مردم و انجــام امور مختلف 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با نیت و قصد قربت به خداوند عمل 

کنند.
ایشان با اشــاره به فداکاری ها و خون های ارزشمند ریخته شده 
برای تشکیل و حفظ نظام اســالمی، گفتند: امروز جبهه بزرگی 
از دشــمنان خبیث در مقابل نظام اســالمی قرار دارند که هدف 
 همه آنها نابودی یا از درون تهی کردن جمهوری اســالمی است و 
هر گونه تالش برای زمین گیر کردن دشمن در تضعیف نظام، در 

واقع همان تقرب به درگاه الهی است.
حضرت آیــت ا...خامنه ای، هــدف پیامبــران از مجاهدت های 
مخلصانه را تشکیل نظام دینی و اقامه حق خواندند و خاطرنشان 
کردند: در نظام اسالمی باید احکام و سبِک زندگی اسالمی پیاده 
شــود و فرهنگ جامعه در همه ابعاد، منطبق بر آموزه های قرآنی 

باشد.
رهبر انقالب، انگیزه اصلی مردم از فداکاری در صحنه های مختلف 
انقالب اســالمی را انگیزه دینی دانســتند و افزودند: اگر انگیزه 
اسالمی وجود نداشت، آن گستره عظیم جوانان وارد کارزار دفاع 

مقدس نمی شدند و از خانواده و راحِت زندگی خود نمی گذشتند.
ایشــان افزودند: امروز نیز برخــی جوانان با همــان انگیزه های 
مقدس برای حضور در میدان مقابله بــا جریان تکفیری و دفاع از 
حرم اصرار می کنند و اینها نشــانه هایی از فداکاری و جلوتر بودن 
مردم از مسئوالن است.رهبر انقالب اســالمی همچنین با اشاره 
به نامگذاری ســال جدید به »اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال« 
گفتند: باید بر روی تولید و اشــتغال متمرکز شــوید و این هدف 
صرفا با دستور دادن مســئوالن ارشــد محقق نمی شود بلکه به 
نظارت و پیگیری جدی نیاز دارد.حضرت آیت ا...خامنه ای با انتقاد 
از برخی برداشت های نادرســت از سخنان ابتدای سال ایشان در 
خصوص جلوگیــری از واردات، افزودند: منظــور از منع واردات، 
واردات کاالهایی نیست که در داخل به قدر کافی تولید نمی شوند 
یا واردات آنها می تواند برای تولیــد داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن 
وارداتی باید متوقف شــود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل 
می کند.ایشان نگاه منفی به واردات را ناشی از نگاه مثبت به تولید 
داخل خواندند و خاطرنشــان کردند: همه بداننــد اگر کارخانه و 
تولید داخلی راه نیفتد، اشتغال ایجاد نمی شود و نتیجه بیکاری، 
آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، فساد، مشکالت خانوادگی، 

نارضایتی از نظام و دولت است.
در این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه 

شد.

به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و 
ترزا می، نخست وزیر انگلیس و آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان طی تماســی تلفنی با موضوع حمله موشــکی 
آمریکا به سوریه بر این مطلب تاکید کردند که، فرصت 
برای قانع کردن روســیه برای توقــف حمایت از نظام 
ســوریه وجود دارد.دونالد ترامپ همچنین از ترزا می 
بابت حمایت هایش از حمالت هوایی علیه دولت سوریه 
قدردانی کرده است.آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان نیز 
در این تماس تلفنی از ترامپ خواســت در راستای حل 

سیاسی بحران سوریه گام بردارد.

درتماس ترامپ با ترزا می و مرکل صورت گرفت؛

تاکید بر قانع کردن روسیه
 به توقف حمایت ها از اسد

رهبر انقالب در دیدار نوروزی با مسئوالن:

وارداتی باید متوقف شود که 
کارخانه های داخلی را تعطیل می کند

ویژه

مهر:کاخ ســفید می گوید که »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا برای ارائه مجوز حمالت بیشــتر در 

سوریه آمادگی دارد.
 به نقل از رویترز، کاخ ســفید روز دوشنبه اعالم کرد 
که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا برای  ارائه 

مجوز حمالت بیشتر در سوریه آمادگی دارد.
کاخ سفید با ادعای اینکه »دیدن سوریه پایدار با وجود 
بشار اسد رئیس جمهور این کشــور ممکن نیست«، 
گفت: ما قادریم تدابیر سیاسی و نظامی را برای تغییر 
نظام اتخاذ کنیم.»شــون اسپایســر« سخنگوی کاخ 
سفید افزود: ترامپ برای ارائه مجوز حمالت بیشتر در 

سوریه آمادگی دارد.

ترامپ برای حمالت بیشتر به 
سوریه آمادگی دارد

ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران از روز گذشته در محل ستاد 
 انتخابات وزارت کشــور آغاز شــد. در اولین روز از ثبت نام و بعد از 4 ساعت از شروع 
ثبت نام ها،  طبق گفته سخنگوی وزارت کشــور، بیش از 70 نفر به محل ســتاد مراجعه و برای حضور در 

انتخابات ثبت نام کردند. ثبت نام نامزدها تا روز 26 فروردین به مدت 5 روز ادامه می یابد.
روز گذشته و در اولین ساعات شروع ثبت نام، عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور در محل ستاد حاضر شــد و ضمن نظارت و 
بررسی از روند ثبت نام ها، در جمع خبرنگاران سخنرانی کرد.  
رحمانی فضلی با اعالم دســتور شروع مراحل انتخابات ریاست 
جمهوری به فرمانداران سراسر کشــورگفت: »امیدواریم همه 
مســئوالن اعم از مجریان و ناظران و همه کســانی که در امر 
برگزاری انتخابات به ما کمک می کنند از جمله رسانه ها ، رادیو 
و تلویزیون ، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و همه دســتگاه های 
دیگر ضمن حفظ رعایت کامل بی طرفی و مّر قانون ، در ایجاد 
نشاط سیاسی و مشارکت باال و برگزاری انتخابات سالم و قانونی 
همکاری الزم را انجام می دهند. ما با کمک شــورای نگهبان و 
مجلس شورای اســالمی می توانیم هم در اجرا و هم در نظارت 
انتخابات ریاست جمهوری و شــوراها گام های بهتری برداریم. 
ما باید ضمن فعالیت مســتمر و قانونی و ایجاد شــور و نشاط 
 انتخاباتی بتوانیم یکبار دیگر حماســه و شــکوه حضور در روز

29 اردیبهشت  را به منصه ظهور برســانیم. ان شاء ا...در این ایام 
بتوانیم با نیت خالص و پاک برای خدمت به مردم، رفتار قانونی و 

اخالقی مناسبی داشته باشیم.«
بخش بعدی سخنان وزیر به موارد تخلف در تبلیغات کاندیداها و 
نیز اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر تشکیل کمیته 

بررسی تبلیغات در وزارت کشور اختصاص داشت:  »تشکیل این 
کمیته در قانون پیش بینی شده و ان شاء ا... شنبه این کمیته را 
تشکیل می دهیم و گزارش ها  درباره تخلف از قانون را بررسی 
 می کنیم و ســپس تخلفات در کمیته رسیدگی به تخلفات در

 قوه قضاییه  مورد رسیدگی قرار می گیرد.«
وزیر کشــور همچنین صبح دیروز از بخش های مختلف ستاد 

انتخابات کشور بازید کرد.
برخورد قاطع با موارد ضدامنیتی

دیروز همچنین حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور 
در بازدید از ستاد انتخابات کشور تاکید کرد : تهدیدات احتمالی 
تاکنون برای انتخابات اردیبهشت ماه نداشته ایم، اما آسیب ها را 
مورد توجه قرار دادیم و لحظه به لحظه مسائل داخلی و خارجی 

را مورد رصد و کنترل قرار داده ایم.
ذوالفقاری در ادامه با اعالم اینکه دســتور العمل فضای مجازی 
نیز تصویب و ابالغ شده اســت، گفت: هرکاندیدایی که بخواهد 
کار تبلیغاتی در فضای مجازی انجام دهد، فرقی با فضای واقعی 

ندارد و باید با مشخصات کامل و رعایت قانون و اخالق باشد.
در حاشیه ثبت نام 

اولین روز ثبت نام از کاندیداهای ریاســت جمهوری همچون 
دوره های قبل، با حواشــی جالبی روبه رو بــود که مورد توجه 

اصحاب رسانه نیز قرار گرفت. در بین همه آنهایی که در اولین 
ســاعات ثبت نام  برای رییس جمهور شــدن به وزارت کشور  
مراجعه کردند،  فردی سالمند با تن پوشی منقش به پرچم ایران 
و همچنین نوشته ای با مضمون نوکر ملت ایران، قرآن در دست 

بیش از دیگران جلب توجه می کرد.
 در اولین  ساعت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم  

یک زن نیز جهت ثبت نام در ستاد انتخابات حضور پیدا کرد.
از جمله نکات جالب دیگر ساعت اول ثبت نام های دیروز حضور 
فردی بود که حتی  کفش نیز به پا نداشــت و بــا دمپایی برای 
ثبت نام جهت رییس جمهور شدن به وزارت کشور مراجعه کرد و  
علت را بزرگ بودن پای خود بیان و در حالی که می گفت نگهبان   
یک کارخانه کاشی سازی اســت از  قصدش برای شنا با ترامپ 
رییس جمهور آمریکا  در اقیانوس هند برای خبرنگاران حاضر 

سخن می گفت.
حدود ساعت ده صبح ، مصطفی میرســلیم ،کاندیدای حزب 
موتلفه اســالمی با همراه جمعــی از هواداران خود در ســتاد 
انتخابات کشــور حضور پیدا کرد که می توان او را اولین گزینه 
احتمالی شــناخته شــده برای ثبت نام در انتخابات ریاســت 
جمهوری دوازدهم به حســاب آورد. این داوطلــب انتخابات 
ریاســت جمهوری با پوشــیدن لباس  کارکنان شرکت ایران 
خودرو برای ثبت نام در انتخابات ریاســت جمهوری به وزارت 

کشور مراجعه کرد.
مصطفی میرسلیم در جمع خبرنگاران در محل ستاد انتخابات 
کشــور گفت: تا آخر انتخابات در صحنه حضور دارم و اطالعی 
ندارم بادامچیان برای انتخابات ثبت نام مــی کند یا خیر. وی 
درپایان درباره جمنا نیز گفت: جمنــا را به لحاظ اخالقی قبول 
دارم نه به لحظ ساز و کار .میرسلیم همچنین مهم ترین رقیب 

خود در این انتخابات را »رییس جمهور« معرفی کرد. 
از حواشــی دیگر ثبت نام کاندیداها در اولین روز حضور افرادی 
با کراوات بــرای کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری 
بود. در عین حال قاســم شــعله وری نیز که سابقه نمایندگی 
دوره سوم و چهارم مجلس شورای اســالمی را در کارنامه دارد 
و پس از حوادث سال  88نیز به سه سال زندان محکوم شده بود 
 برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ثبت نام کرد. حضور 
شعله وری در ستاد انتخابات با حواشــی همراه بود و در ابتدا از 
ورود او به ســالن وزارت کشور ممانعت می شــد. در عین حال 
میکروفن ها در سالن نشست خبری برای سخنرانی اش باز نشد 
که البته او در جمع خبرنگاران به ارائه سخنانی پرداخت و گفت 
که با شــعار نجات ایران به صحنه انتخابات آمده و  وابستگی به 
هیچ حزب و گروهی ندارد.خبرنگاری نیز در خصوص حضور او 
با کروات برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری پرسید و او 
گفت که در هیچ جای قانون گفته نشده که نباید کراوات پوشید 

یا رییس جمهور نباید کروات داشته باشد .
 یک کارشناس ارشــد تربیت بدنی  فاقد شغل نیز در انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام و هدف خود را حل مشکل بیکاری و 
تورم اعالم کرد و گفت که در صورت انتخاب به مردم 3۰۰ هزار 

تومان یارانه خواهد داد. 

ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری در وزارت کشور آغازشد؛

از نامزد زن تا کاندیدای کرواتی!

زاینده رود 

ایســنا: بنابر اعالم منابع دیپلماتیک ترکیه، ظریف و همتای ترک 
خود آخرین پیشرفت ها در روند صلح سوریه را بررسی و در این باره 

تبادل نظر کردند.
خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد 
که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با مولود چاووش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه در مورد آخرین تحوالت ایجاد شــده در سوریه 

گفت وگوی تلفنی انجام داده است.
ظریف روز دوشنبه همچنین در تماس تلفنی با چند تن از همتایان 
خارجی خود در مورد مســائل منطقه ای و آخرین تحوالت سوریه 

گفت وگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه درتماس هایی با همتایان 
خارجی خود از جمله فدریکا موگرینی ، نماینده عالی اتحادیه اروپا 
در سیاست خارجی ، سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه و نیز 
وزرای خارجه عمان، ســوریه و الجزایر درباره مسائل منطقه ای و 

آخرین تحوالت منطقه ای به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.

دیپلماسی تلفنی ظریف با همتایان 
خارجی در مورد سوریه

خبر

رییس جمهور در مازندران
حجت االسالم والمسلمین دکتر حســن روحانی، رییس جمهور 
صبح دیروز به منظور بهره برداری از چند طــرح و پروژه عمرانی و 
زیربنایی با استقبال نماینده ولی فقیه در استان مازندران ، استاندار 

و جمعی از مقام های محلی، وارد فرودگاه بین المللی ساری شد.

عکس روز
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پیشنهاد سردبیر:
کشف بیش از 5 کیلو طالی قاچاق دراصفهان

مرتضی شریفیان نایب رئیس اتحادیه فرش ماشینی و 
موکت اصفهان با اشاره به اینکه نیمه نخست هر سال 
فروش فرش ماشــینی با کاهش روبه رو اســت، اظهار 
داشت: فروش فرش ماشــینی در نیمه دوم سال رونق 
بیشتری دارد و طبیعی است که نیمه نخست هر سال 

با کاهش فروش در این حوزه مواجه باشد.
وی با اشــاره به اینکه مــواد اولیه فرش ماشــینی با 
افزایش قیمت مواجه اســت، افــزود: از آن جایی که 
حقوق و دستمزد کارکنان و مواد اولیه در حوزه فرش 
ماشینی افزایش پیدا کرده اســت، احتمال افزایش 5 
تا 10 درصدی قیمت فرش ماشــینی در امسال برای 

مصرف کنندگان وجود دارد.
نایب رئیس اتحادیه فرش ماشــینی و موکت اصفهان 
با بیان اینکه فرش ماشــینی در دو ســال گذشــته با 
کاهش قیمت مواجه بوده اســت، تصریح کرد: قیمت 
فرش ماشینی نسبت به دو ســال گذشته و نسبت به 
محصوالت تولید داخل ایران و مواد اولیه آن از قیمت 
پایین تری برخــوردار بوده که افزایــش قیمت فرش 

ماشینی در امسال نگران کننده نخواهد بود.
وی رکود در حوزه فرش ماشــینی را 20 تا 30 درصد 
عنوان کرد و گفت: رکود در این حوزه وجود دارد ولی 
اصلی ترین موضوع، صادرات فرش به کشورهای دیگر 
است که دولت باید حمایت و پشتیبانی الزم را در این 
حوزه به وجود آورد، همچنین اگــر دولت از تولیدات 
داخلی حمایت کند و به صنعــت صادرات فرش رونق 
ببخشــد رقیب خارجی برای ایران در این حوزه باقی 

نمی ماند.
شــریفیان با بیان اینکه تولیدات بیش از حد ظرفیت 
ســبب رکود می شــود، ادامه داد: داخل کشور برای 
بافت فرش ماشینی دســتگاه های 1000 شانه وجود 
دارد و می تــوان گفت تنها در ایران فرش ماشــینی با 
این تراکم تولید می شود و کشــورهای آلمان و بلِژیک 
دســتگاه های 1000 و 1200 شــانه را بــرای ایران 
ســاختند، در صورتی که بتوانیم به صــادرات فرش 
ماشینی رونق ببخشیم رکود در این حوزه کاهش پیدا 
می کند. وی با اشاره به مشــکالتی که در حوزه فرش 
ماشــینی وجود دارد، بیــان کرد: متاســفانه افزایش 
قیمت مواد اولیه فرش ماشــینی را داریم اما افزایش 
قیمت محصول را نداریم، همچنین صادرات نادرست 
و رکود داخلــی را می توان از جمله مشــکالت در این 

حوزه دانست.

نایب رئیس اتحادیه فرش ماشینی اصفهان گفت:

کاهش فروش فرش ماشینی 
در نیمه نخست سال

مهر: محمدرضــا پور ابراهیمــی رییس کمیســیون اقتصادی ویژه
مجلس با تاکید بر الزام تعیین تکلیف هر چه زودتر سهام عدالت 
گفت: خروج ۷ شــرکت از سبد شرکتها ی ســهام عدالت مغایر 
قانون است در حالیکه این شــرکتها پر بازده و سود بوده اند، این 

اقدام دولت با بند 5 آیین نامه توزیع سهام عدالت مغایر است.
پورابراهیمی افزود: یکی از این شرکتها پاالیشگاه اصفهان است 
که پیش بینی ســال قبل این مجموعه نسبت به سال قبلش دو 

نیم برابر نسبت به پیش بینی اش سودآوری داشته است.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: پاالیشــگاه آبادان 
جایگزین پاالیشگاه اصفهان شده است که براساس بررسی های 
انجام شده نه تنها جزء مجموعه های کم بازده است بلکه به زیان 
دهی هم رســیده اســت. پورابراهیمی ادامه داد: اگر شرکتهای 
موجود در سبد سهام عدالت را به شــیوه فعلی اداره کنیم بدون 
شــک ایجاد نا امنی و نگرانی برایشــان فراهم مــی آورد و این 
نگرانی مربوط به این ۷ شرکت نیســت. معتقدیم با گذشت 10 
سال از آغاز ســهام عدالت مردم خیری ازین موضوع ندیده اند 
بلکه 2 میلیون نفر ازین تعداد از دنیا رفته و از ســهام عدالت بی 
نصیب مانده اند. پور ابراهیمی ادامه داد: طبق بررســی های ما 
حدود 250 نفر به شــکل مافیایی در اقتصاد کشور وجود دارند 
که نه به دولت پاسخگو هســتند نه به مردم، ادامه این وضعیت 

برای کشور تبعات بدی را بدنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

فعالیت ۲5۰ مافیای اقتصادی در کشور

کافه اقتصاد

بازار

قیمت انواع
لپ تاپ در بازار

IdeaPad 110 A8-7410 - لنوو
8GB 1TB 2GB

 1,755,000
 تومان

1,770,000
 تومان

E5-575G Core i3 - ایسر
4GB 1TB 2GB

 1,785,000
 تومان

1,790,000
 تومان

P2420LA Core i5 - ایسوس
8GB 128GB SSD

 1,925,000
 تومان

1,930,000
 تومان

15-BA079 A10 - اچ پی
6GB 1TB

 2,205,000
 تومان

2,210,000
 تومان

به نقل از روابط عمومی شــرکت آب منطقــه ای اصفهان، تصرفات و 
ساخت و سازهای بستر و حریم رودخانه زاینده رود و تصرف هفت نفر 
از متخلفان که اقدام به ســاخت آالچیق، محوطه سازی، حصارکشی، 
احداث پل و درخت کاری در بستر فعال و حریم رودخانه و نهر عمومی 

واقع در باغ بهادران منطقه چم تقی کرده بودند، تخریب شد. 
پیش از این با وجود اخطارهای مکرر به متخلفان جهت آزادســازی، 
رفع تصرف و اعاده به وضع سابق متأسفانه هیچ اقدامی انجام نپذیرفته 
بود لذا در بیستم فروردین ماه بر اساس شکایت تبصره 4 قانون 2 توزیع 
عادالنه آب و درخواست های مکرر کشاورزان جهت آزادسازی و رفع 
مزاحمت ویالها و تصرفات متخلفان در منطقه که به دادگاه ارائه شد  
بود احکام مربوطه اخذ و با هماهنگی با یگان انتظامی و یگان عملیات 
اجرایی شرکت آب منطقه ای نسبت به اجرای حکم و قلع  و قمع کامل 

محوطه سازی ویالها و تصرفات اقدام شد.

محمد صادقی ریاحی نایب رئیس اتحادیه میوه و تره  بار اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر در اصفهان با مشکل سرمازدگی پرتقال های شمال 
و رنگ کردن میوه ها که در ســایر شهرها دیده شــده مواجه نیستیم، 
اظهار داشت: قبال با هدف فروش بیشــتر پرتقال ها را رنگ می کردند 
که با بازرسی اتحادیه و برخورد بازرســان پرتقال های رنگ شده از بازار 
جمع آوری شد. وی با بیان اینکه اکنون پرتقال رنگ شده در بازار وجود 
ندارد، افزود: در صورتی که مجددا پرتقال رنگ شده در بازار میوه و تره 
بار اصفهان مشاهده شود، بازرســان با مغازه داران برخورد جدی و الزم 
خواهند داشــت.ریاحی تصریح کرد:از زمانی که قیمت پرتقال افزایش 
پیدا کرد، قیمت سیب درختی و کیوی هم افزایش یافت.ریاحی گفت: 
در حال حاضر مشکل ناشی از کمبود پرتقال در میدان و میوه و تره بار 
وجود ندارد و اگر دولت اقدامات الزم را در جهت مقابله با کمبود پرتقال 

به عمل نیاورده بود با کمبود جدی پرتقال در کشور مواجه می شدیم.

با درخواست کشاورزان صورت گرفت

تخریب سازه های غیرمجاز 
باغ بهادران در مسیر رود

نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:

پرتقال، سیب و کیوی در 
بازار اصفهان گران شد

غالمرضا شــفیعی بــا اعالم ایــن خبر، اظهار داشــت: 
کارشناســان اداره کل اســتاندارد اســتان با همکاری 
مامــوران انتظامی این میــزان طالی قاچــاق را که از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایتالیا و هند وارد استان 
شــده بود، در عوارضی جاده اصفهان - تهران کشــف 
کردنــد. وي ارزش این میزان کاالی قاچــاق را بیش از 
600میلیون ریال دانســت و افزود: پرونده متخلفان این 

قاچاق به مراجع قضایی تحویل داده شد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان همچنبن یادآور شد: 
پیش از عید نیز در تاریخ 30 اســفند ماه، 25 کیلوگرم 
طالي قاچاق در ساخته شده در کشورهاي دوبي، ایتالیا 

و هند در استان اصفهان کشف و ضبط شد.
وي با اشاره به اینکه همزمان با جمع آوری این کاالهای 
قاچاق، طرح نظارت بر فعالیــت واحدهای صنفی تولید 
و توزیع طال دراســتان آغاز شده اســت، گفت: در این 
طرح با متخلفان ســاخت و فروش طالی غیراستاندارد 

و قاچاق برخورد می شود.
شفیعي با اشاره به اینکه کشف هر گونه طالي قاچاق در 
سطح عرضه پشــت ویترین و یا حتي گاوصندوق ها به 
عنوان قاچاق محسوب مي شود، تاکید کرد: طي سه ماه 
گذشته عرضه هر گونه طالي خارجي در طال فروشي به 

طور کامل ممنوع و فروخته نمي شود.

به گفته مدیرکل استاندارد استان اصفهان، از نظر قانون 
عرضه هر گونه مصنوع ساخته شده از طال در کشورهاي 

خارجي، در ایران ممنوع و قاچاق محسوب مي شود.
وي افزود: پیش از این طالهاي خارجي بیشتر مربوط به 

کشورهاي عربي، ایتالیا و هند بود.
شفیعي همچنین در خصوص سکه هاي پارسیان، گفت: 
استانداردهاي سکه هاي پارسیان اجباري است و باید بر 
روي هلوگرام آن ُکد تولید، وزن و عیار آن درج شود. وي 
همچنین با تاکید بر اینکه صادرات طال از کشــور حتي 
توسط سازندگان البته با مجوزهاي بانک مرکزي بالمانع 
است، افزود: سازندگان شــمس طال با عوارض گمرکي 
صفر مي توانند وارد کشــور کنند و بعد از تولید مصنوع 

طال مي توانند آن را به کشورهاي دیگر صادر کنند.

قدس آنالین: در روزهای نخست سال قیمت برخی اقالم 
اساسی روند صعودی به خود گرفت که البته گرانی این 
اقالم خیلی دور از ذهن نیســت چرا که همه ساله شاهد 

این رویداد هستیم.
البته ناگفته نماند که افزایش قیمت ســیب زمینی سرو 
صداهای زیادی بــه راه انداخته چرا که به ســبب عدم 
رعایت الگوی کشت در یک سال با مازاد و در سال دیگر 

با کاهش و افزایش قیمت روبرو هستیم.
هدایت اصغری مدیر عامل بازرگانی تعاونی کشــاورزی 
ایران با اشاره به دالیل اصلی افزایش قیمت سیب زمینی 
اظهار داشت: تغییرات جوی و طوالنی شدن فصل سرما 
موجب تولید دیررس محصوالت شــد که درنهایت این 

دو عامل زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کرد.
وی افزود: با رســیدن محصول نو از مناطق گرمسیری 
ظرف ده الــی 15 روز آینده پیش بینی می شــود که به 

سبب تعادل عرضه و تقاضا شرایط عادی شود.
مدیر عامل بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران در پاسخ به 
این سوال که صادرات محصول می تواند افزایش قیمت 
را به همراه داشته باشد، گفت: در شش ماهه اول شرایط 
کشورهای روســیه، عراق به گونه است که امکان فراهم 
شدن محصوالت ســبزی و صیفی با قیمت مناسب در 
پیرامون وجود دارد و تنها به ســبب سرمای شدید این 

کشورها صادرات در شش ماهه دوم انجام می شود که از 
این رو این امر نمی توانــد ارتباطی به افزایش قیمت این 

محصول داشته باشد.
حســین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و ســبزی گفت: 
سال گذشته به ســبب مازاد تولید ســیب زمینی روی 
دست کشــاورزان ماند که همین امر موجب شد تا آن ها 
کشت محصوالت دیگر را جایگزین این محصول نمایند.

وی افــزود: همچنین کاهش قیمت ســیب زمینی طی 
چند ماه اخیر موجب شــد که برخی کشاورزان از کشت 
بهاره محصول امتناع نمایند که درنهایت این امر افزایش 
قیمت را به همراه داشــت به طوریکه در شرایط کنونی 
نرخ هر کیلو ســیب زمینی در میدان از هــزار و 600 تا 

هزار و ۸00 تومان است.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان خبر داد:

کشف بیش از 5 کیلو طالی قاچاق دراصفهان
مدیر عامل بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران پاسخ می دهد:

سیب زمینی چرا گران شد؟! 

سوژه روزخبر

فارس : پس از گذشت 6 ماه از اســتقرار هیأت اجرایی در شرکت 
پلی اکریل، بار دیگر مدیرعامل شــرکت، کارگران را به استفاده از 

بیمه بیکاری به مدت 6 ماه فراخواند.
بر اساس نامه ای که محسن رجایی، مدیرعامل شرکت ابالغ کرد؛ 
امکان اســتفاده کارکنان از بیمه بیکاری از ابتدای فروردین سال 
جاری میسر شده و کارکنان باید برای استفاده از این بیمه به امور 

استخدام شرکت مراجعه کنند.
نکته مهم این نامه، تائید صحبت های قبلی عباسعلی پورسیدی در 
رابطه با تعهد شرکت به استخدام دوباره استفاده کنندگان از بیمه 
بیکاری از اول مهرماه سال جاری و تعهد شرکت به پرداخت عیدی، 
پاداش و مابه التفاوت حقوق فعلی و مقرری بیمه بیکاری است. به 
گزارش فارس پورسیدی، سال گذشــته در گفت وگو با خبرنگار 

فارس اعالم کرد: از دو هزار و 500 نفر نیروی کار شــرکت، حدود 
دو هزار و 100 نفر نیروی استخدامی هســتند و با مذاکراتی که با 
سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت، مقرر شد 50 درصد قرارداد 
نیروی کار شرکت به حالت تعلیق در آید و این افراد در مدت تعلیق 
و تا راه اندازی خطوط تولید، درصد باالیی از حقوق قرارداد خود را از 

سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند.
مدیرعامل پلی اکریل تأکید کرد: این اقدام به معنای اخراج نیروی 
کار و یا فرســتادن نیروها برای دریافت بیمه بیکاری نیست و در 
صورت تأمین ماده اولیه و راه اندازی خطوط تولید، این افراد به کار 

خود باز خواهند گشــت؛ عالوه بر این عیدی و پاداش این افراد بر 
عهده شرکت خواهد بود و سوابق آن ها نیز نزد شرکت باقی خواهد 
ماند، در صورتی  که در حاالت دیگر این اتفاق نمی افتاد. بر اســاس 
این گزارش در دفعات قبل ادعا شــده بود شرکت برای تأمین ماده 
اولیه خود نیازمند سه ماه فرصت بوده و از این رو تصمیم به تعطیلی 
موقت خطوط تولید خود و معرفی سه ماهه کارگران به بیمه بیکاری 
گرفته است اما در حال حاضر، تصمیم جدید نشان می دهد این بازه 

زمانی دو برابر شده و بر اساس مستندات موجود، تا شش 
ماه آینده خبری از تولید در پلی اکریل نیست.

آغاز سرد بهار اشتغال و تولید در اصفهان؛

کارگران پلی اکریل به بیمه بیکاری معرفی می شوند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
مطرح کرد:

داروگر تعطیل نشده است

صمدی با ذکر این نکتــه که نباید فرامــوش کرد دولت 
یازدهم چه وضعیتی را در بعد اقتصــادی تحویل گرفته، 
گفت: تورم بــاالی 40 درصد، رشــد اقتصــادی منفی 
۷ درصد، ذخیره ارزی منفی، صــادرات نفتی 600 هزار 
بشــکه در روز، صندوق تامین اجتماعی خالــی از پول، 
روابط بی بند و بــار در حوزه اقتصادی و اســتخدام های 
بدون حســاب و کتاب، از نمونه های وضعیتی اســت که 

دولت یازدهم در شروع کار خود با آن روبه رو بوده است.
وی ادامه داد: ایــن ویرانه ای بود که حســن روحانی آن 

را تحویل گرفت. حال باید نگاهــی بیندازیم به آمارهای 
اقتصادی تا بهتر بتوانیم از شرایط فعلی آگاه شویم. ایجاد 
انضباط مالی، تورم تک رقمی، رســاندن رشــد اقتصادی 
منفی ۷ درصد به منفی 3 درصد در ســال بعد از روی کار 
آمدن دولت یازدهــم و در حال حاضر طبق آمار، رشــد 
اقتصادی 5 تا 11 درصد را شاهد هستیم که اگر ما همان 
5 درصد که حداقل این آمار اســت را مــورد پذیرش قرار 
دهیــم خواهیم دید تحــول بزرگی در حــوزه اقتصادی 

توسط دولت روحانی صورت گرفته است.

اســتاد دانشــگاه اصفهان افزود: همچنین مــی توان از 
صادرات نفت به روزی 2 میلیون بشــکه در روز اشاره کرد 
که به نسبت دولت گذشــته شاهد رشــد قابل مالحظه 
ای در این بخش هســتیم. همچنین نــرخ دالر در دولت 
دهم به عنوان مثال صبــح 3 هزار تومان و تــا پایان روز 

به قیمت 3 هــزار و 900 
که  می رســید،  تومــان 
این وضعیــت اصاًل برای 
درست  اقتصادی  شرایط 
نیســت. صمدی با بیان 
از نظــر جایگاه  اینکــه 
بیــن المللــی در حــال 
حاضر کشــور ما با دوره 
دولت نهم و دهــم قابل 
اظهار  نیســت،  قیــاس 
کرد: در واقــع باید به این 
امر واقف بود کــه آنقدر 
اقتصادی وخیم  وضعیت 
بود کــه دولــت یازدهم 
ایــن  در  نمی توانســت 
مدت چهار ســال بهتر از 
این عمل کنــد. بنابراین 
مــا مالحظه مــی کنیم 

تمام شاخص های اقتصادی در جهت مثبت حرکت کرده 
اســت. وی با بیان اینکه دولت روحانــی در بعد اقتصادی 
زیربنایی و وجدانی عمل کرده اســت، افــزود: دولت باید 
در تشــریح وضعیت اقتصادی با مــردم صریح تر صحبت 
می کرد. همچنیــن برخی صحبت هــای رئیس جمهور 
مانند اینکه وی گفته بود با توافق هسته ای آب آشامیدن 
مردم درست می شود در شان یک رئیس جمهور نبود که 

چنین سخنانی را بر زبان بیاورد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: 
کارخانه داروگر برنــد قدیمی کشــور در تولید محصوالت 

بهداشتی است که با افزایش تولید روبرو است.
محمد رضــا مس فروش افــزود: برند داروگــر برند بزرگ و 
معتبری است و هیچ مشکلی در عرصه تولید ندارد.وی تاکید 
کرد: کارخانه بزرگ داروگر یکی از بهترین واحدهای تولیدی 

فعال کشور است و در طول سال گذشته با افزایش تولید نیز 
همراه بوده و به هیچ عنوان تعدیل،کاهــش و یا اخراج نیرو 
ندارد. به گفته این مقام مســئول ، داروگر روال عادی تولید 
خود را طی می کنــد و در فرصت تعطیلی هــای فروردین 
برنامه بهسازی و نوسازی خود را سپری کرده تا بتواند با توان 

بیشتری در چرخه تولید محصوالت مطلوب گام بردارد.
بیژن اســماعیلی ،مدیرعامل مجتمع تولیــدی داروگر نیز 
در این رابطه با اشــاره بــه اینکه داروگر بخــش عظیمی از 
تولید صنایع شوینده و آرایشی و بهداشــتی کشور را تولید 
می کند افزود: هلدینگ داروگر شامل کارخانه های شوینده، 

بهداشتی و آرایشی کف، تولی پرس،تولید دارو، روغن نباتی 
جهان، شیرینی شــکالت کیوان و 12 واحد تولیدی بزرگ 

است.
این مدیر ارشد هلدینگ داروگر بهسازی و نوسازی تجهیزات 
)اورهال( را نیاز ســاالنه تمام کارخانجات صنعتی دانست و 
اظهار کرد: آیا ممکن است که خط تولید پودر لباسشویی ما 
که روزانه هزارتن پودر شــوما ، دریا و کف تولید می کند نیاز 
به اورهال نداشته باشد و یا دستگاه شامپوی تخم مرغی ما که 
در سراسر دنیا شناخته شده و روزانه بیش از 100 تن تولید 

می کند نیازی به تعمیرات سالیانه نداشته باشد؟

در واقع باید به این 
امر واقف بود که آنقدر 

وضعیت اقتصادی 
وخیم بود که دولت 

یازدهم نمی توانست 
در این مدت چهار سال 

 بهتر از این عمل 
کند

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

دولت در اقتصاد زیربنایی و وجدانی عمل کرده است

بعد از حدود چهار سال از سپری شــدن عمر دولت حسن روحانی، به نظر می رسد ارزیابی 
عملکردی دولت در حوزه های مختلف از ســوی جناح های سیاســی به بحث روز بدل 
شده اســت. باید دید دولت یازدهم بعد از به قدرت رسیدن در ســال 139۲ تا کنون چه عملکردی در حوزه 
های مختلف از خود به جا گذاشته است. در همین خصوص در مصاحبه ای با سعید صمدی مدیرگروه اقتصاد 

دانشگاه اصفهان سعی کرده ایم عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم

مرتضی
ره آورد
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مفاد آراء )نوبت اول(
1/54 آگهی موضوع ماده ۳  قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱- رای شــماره 2۱82 مورخ 9۵/08/2۵ خانم خورشــید طاهری  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالســه 0۵72 و به شماره شناســنامه 829 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴۱۱۵0379 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۱7۱/37 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵2۱ فرعی مجزی از ۱07  
اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

۴6۱ دفتر 603  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره ۵۱8۱ مــورخ 9۵/۱0/2۵ آقای محمدرضــا داورپناهی 
ورنوســفادرانی  فرزند اســماعیل  بشــماره کالســه ۱086 و به شماره 
شناســنامه 20۱ صادره به شــماره ملی ۱۱۴0963۱20 نسبت به ۴ دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 20۱/۱2 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک ۱۴۱ فرعی مجزی از ۱۱6  اصلی واقع در صحرای 
پاگودالی ورنوسفادران بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
۴۱878 مورخ 62/03/2۵ دفترخانه 6۱ و ثبت در صفحه ۱۱۵ دفتر 6۱ امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره ۵۱80 مورخ 9۵/۱0/2۵ خانم شهناز تقی پور ورنوسفادرانی  
فرزند رحیم  بشماره کالسه ۱08۵ و به شماره شناسنامه ۱3063 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴0۱293۴۱ نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 20۱/۱2 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک ۱۴۱ 
فرعی مجزی از ۱۱6  اصلــی واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران 
بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴۱878 مورخ 62/03/2۵ 
دفترخانه 6۱ و ثبت در صفحه ۱۱۵ دفتر 6۱ امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴- رای شــماره ۵200 مورخ 9۵/۱0/2۵ آقای نوراله مجیری فروشــانی  
فرزند فتح اله  بشماره کالسه 0769 و به شماره شناسنامه ۴۱3 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴۱۴30۴28 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۱۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 339۵  فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

دفتر ۱03 صفحه ۴00 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵- رای شــماره ۵۱99 مورخ 9۵/۱0/2۵ خانم صدیقه رضایی فروشانی  
فرزند حیدرعلی  بشماره کالسه 0768 و به شماره شناسنامه ۵6 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴۱۴96909 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۱۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 339۵  فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 370 دفتر 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره ۵33۵ مــورخ 9۵/۱0/28 آقای کرمعلــی کاملیان  فرزند 
رمضانعلی   بشماره کالسه 0۴۱0 و به شــماره شناسنامه ۱۴ صادره به 
شماره ملی ۱۱۴۱۵9۵699 نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به به مساحت ۱00 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵۵2 فرعی مجزی 
از 8۴  اصلی واقع درفتح آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه ۱۱0 دفتر 329  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره ۵336 مورخ 9۵/۱0/28 خانم نصرت ســعادتیان  فرزند 
عباس   بشماره کالسه 0۴۱۱ و به شماره شناسنامه 29۴ صادره به شماره 
ملی ۱۱۴۱663678 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به به 
مساحت ۱00 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵۵2 فرعی مجزی از 
8۴  اصلی واقع درفتح آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه ۱۱3 دفتر 329  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 3702 مــورخ 9۵/03/۱9 آقــای منوچهــر هاشــمی 
ورنوســفادرانی  فرزند عباســعلی  بشــماره کالســه 0989 و به شماره 
شناســنامه 393 صادره به شــماره ملی ۱۱۴098۵۵23 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223/26 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 73 فرعی مجــزی از ۱۱8  اصلی واقــع در بخش ۱۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 8728۱ مورخ 9۱/0۵/۱6 دفترخانه ۴6   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 3703 مورخ 9۵/03/۱9 خانم طوبــی عادلی مقدم  فرزند 
عباس  بشماره کالسه 0990 و به شماره شناسنامه ۴2۵ صادره به شماره 
ملی ۱۱۴۱0۱93۱0 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 223/26 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 73 فرعی مجزی از 
۱۱8  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 8728۱ 

مورخ 9۱/0۵/۱6 دفترخانه ۴6   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱0- رای شــماره ۵338 مورخ 9۵/۱0/28 آقای مجید پیمانی فروشــانی 
فرزند یداهلل  بشماره کالسه ۱۱7۱ و به شماره شناسنامه ۱7282 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴0۱72069 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۴2/۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۱79۱ فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند ۱6279 مورخ 9۵/08/06 دفترخانه 3۵ مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱۱- رای شماره ۵339 مورخ 9۵/۱0/28 خانم مریم لطفی فروشانی فرزند 
غالمحسن  بشماره کالسه ۱۱70 و به شــماره شناسنامه ۱92۱6 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴0۱9۱70۵ نســبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۴2/۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۱79۱ فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند ۱6279 مورخ 9۵/08/06 دفترخانه 3۵ مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱2- رای شــماره ۵223 مورخ 9۵/۱0/26 آقای محمدعلی ســتاری خواه  
فرزند فرج اله  بشماره کالسه 3۱06 و به شماره شناسنامه ۴6362 صادره 
به شماره ملی ۱2803۵27۴۴ نسبت به ۴/۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مســاحت ۱6۵/33 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 338/۱ 
فرعی مجزی از ۱۱۴  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش ۱۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 9۵86۵ مورخ 76/07/20 دفترخانه 63   

مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۱3- رای شــماره ۵222 مــورخ 9۵/۱0/26 خانم زهرا طاهریــان  فرزند 
غالمحسین  بشماره کالسه 3۱03 و به شماره شناسنامه ۱۱330 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴03663۱9 نسبت به ۱/۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مســاحت ۱6۵/33 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 338/۱ 
فرعی مجزی از ۱۱۴  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش ۱۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 9۵86۵ مورخ 76/07/20 دفترخانه 63   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱۴- رای شــماره ۵۱30 مورخ 9۵/0۴/30 آقای مجتبی عموچی فروشانی 
فرزند رمضانعلی   بشماره کالســه 60۴8 و به شماره شناسنامه ۱9۱۴8 
صادره به شماره ملی ۱۱۴0۱9۱020 نســبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۱72/86 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 3۴ فرعی از ۱۱۴  اصلی واقع در بخــش ۱۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 3۴ دفتر 2۱۱  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱۵- رای شــماره 0۵37 مــورخ 9۵/07/2۵ خانــم ایــران ســلطانی 
ورنوسفاردانی فرزند حسن بشماره کالسه ۱۴20 و به شماره شناسنامه 
۱3۴92 صادره به شماره ملی ۱۱۴0۱336۴0 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱60/۱3 مترمربع مفروز ومجزی شده از 

پالک ۱77 فرعی مجزی از ۱۱8  اصلی واقع در
بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 2 دفتر 67۵ 

امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱6-  رای شــماره 0۵3۵ مورخ 9۵/07/2۵ آقای ابوالحسن سعادت فرزند 
قدمعلی بشماره کالسه ۱۴2۱ و به شماره شناسنامه 3۴8 صادره به شماره 
ملی ۱۱۴090۱۴00 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۱60/۱3 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۱77 فرعی مجزی 
از ۱۱8  اصلی واقع دربخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه ۵ دفتر 67۵ امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱7- رای شماره ۵۱87 مورخ 9۵/۱0/2۵ خانم همدم شیروی خوزانی فرزند 
محمود  بشماره کالسه 02۱0 و به شماره شناسنامه 29 صادره به شماره 
ملی ۱۱۴۱۵۱0۵02 نســبت به 23 و 3۵/23 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به 
مساحت ۱39 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۱۴/۱ فرعی مجزی از 
8۴  اصلی واقع در فتح اباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 220 دفتر ۱۱ سند 3۵6۵9 مورخ 73/02/۱9 دفترخانه 9۱  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱8- رای شــماره ۵۱88 مورخ 9۵/۱0/2۵ آقای عبــداهلل ماندگاری اندانی 
فرزند براتعلی  بشماره کالسه 02۱۱ و به شــماره شناسنامه 60 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴۱۵097۵۱ نسبت به ۴8 و 3۵/۱2 حبه از 72 حبه  یکباب 
خانه به مســاحت ۱39 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۱۴/۱ فرعی 
مجزی از 8۴  اصلی واقع در فتح اباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 220 دفتر ۱۱ سند 3۵6۵9 مورخ 73/02/۱9 دفترخانه 

9۱  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱9- رای شــماره 2۱۵7 مــورخ 9۵/08/2۵ خانم زهره محمــدی  فرزند 
قربانعلی  بشــماره کالســه ۱3۱6 و به شماره شناســنامه 26 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴220۴09۱ نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت ۵3 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3837 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۴3 

دفتر ۵6۵   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 2۱۵8 مورخ 9۵/08/2۵ آقای علی محمدی جوآبادی  فرزند 
جعفر  بشماره کالسه ۱2۱2 و به شماره شناسنامه 32 صادره به شماره 
ملی ۱۱۴2۱70۴۱۱ نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۱۵8/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 720 فرعی مجزی 

از 99  اصلی واقع در  
جوی آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 629۴ مورخ 

67/06/۱0 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۱- رای شــماره 2۱۵6 مــورخ 9۵/08/2۵ خانــم زهره محمــدی فرزند 
قربانعلی  بشــماره کالســه ۱۱۴0 و به شماره شناســنامه 26 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴220۴09۱ نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 2۱2  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 26۵۱ فرعی مجزی 
از 99  اصلی واقع در  جوی آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 30۵ دفتر 338 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شــماره 2۱۵۵ مورخ 9۵/08/2۵ آقای حسن محمدی جوآبادی 
فرزند علی  بشــماره کالسه ۱۱38 و به شماره شناســنامه ۵0 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴2۱9۴8۱7 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 2۱2  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 26۵۱ فرعی مجزی 
از 99  اصلی واقع در  جوی آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 302 دفتر 338 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 7227 مورخ 9۴/۱۱/۱9 خانم زهــرا پاک روان خوزانی  
فرزند نعمت اله  بشــماره کالســه ۵209 و به شماره شناســنامه ۱8۴۵۴ 
صادره از به شماره ملی ۱۱۴0۱8۴083 نسبت به 3 دانگ مشاع از قسمتی 
از پالک 82/227 که با پالک 82/228 تواما تشکیل  یکباب خانه را میدهد  به 
مساحت 99/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 227 فرعی مجزی از 
82  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 200206 

مورخ 89/07/۱۴ دفترخانه 73مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۴- رای شــماره 7226 مورخ 9۴/۱۱/۱9 آقای عباس  پاک روان خوزانی  
فرزند فتح اله  بشماره کالســه ۵2۱۱ و به شماره شناسنامه ۱9 صادره از 
به شماره ملی ۱۱۴۱693۴29 نسبت به 3 دانگ مشــاع از قسمتی از پالک 
82/227 که با پالک 82/228 تواما تشکیل  یکباب خانه را میدهد  به مساحت 
99/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 227 فرعی مجزی از 82  
اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 200206 

مورخ 89/07/۱۴ دفترخانه 73مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۵- رای شماره ۴۵۴۱ مورخ 9۵/09/2۵ خانم طیبه مقصودی سرتشنیزی 
فرزند تیمور بشماره کالسه 200۵  و به شماره شناسنامه ۱۴۵۴0 صادره 
از به شماره ملی ۱۱۴2360۱3۱ نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت ۱۵۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۱77۴ فرعی 
مجزی از ۱۵9  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند ۵7۱89 مورخ 8۵/۱0/۱۴ دفترخانه ۴6 ثبت در صفحه 36۱ دفتر 60۱ 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره ۴۵۴2 مورخ 9۵/09/2۵ آقای سید مجتبی نوربخش فرزند 
سید محمود بشماره کالسه 2000  و به شــماره شناسنامه 2۴۴7 صادره 
از به شماره ملی ۱۱۴۱227۱69 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت ۱۵۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۱77۴ فرعی 

مجزی از ۱۵9  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه ۱۱6 دفتر 38۱ امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
27- رای شماره 089۵ مورخ 9۵/0۱/3۱ خانم شــهین آقاکوچکی  فرزند 
اسداله  بشماره کالسه 0729 و به شماره شناسنامه 29۴ صادره به شماره 
ملی ۱۱۴۱630877 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 
۱26 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 72 فرعی مجزی از ۱06  اصلی 
واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 388 و 

39۱ دفتر 30۴ امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 089۴ مورخ 9۵/0۱/3۱ آقای اصغر صالحی فروشانی  
فرزند رمزعلی  بشــماره کالســه 0733 و به شماره شناســنامه ۱۱69۱ 
صادره به شماره ملی ۱۱۴0۴93۱08 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مساحت ۱26 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 72 فرعی 
مجزی از ۱06  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 388 و 39۱ دفتر 30۴ امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
29- رای شماره 09۱2 مورخ 9۵/0۱/3۱ خانم منیره قصری فرزند حیدر  
بشماره کالســه 0799 و به شماره شناســنامه 90 صادره به شماره ملی 
۱۱۴۱3۵0۱۴9 نسبت به3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت 208/۴8 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 36۴ فرعی مجزی 
از 87  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

۱367۵8 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 09۱3 مورخ 9۵/0۱/3۱ آقای روح اله قصری فرزند باقر  
بشماره کالسه 0798 و به شماره شناسنامه 3۱0۴ صادره به شماره ملی 
۱۱۴۱233738 نسبت به3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت 208/۴8 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 36۴ فرعی مجزی 
از 87  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

۱367۵8 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3۱- رای شــماره 8290 مورخ 9۵/06/3۱ خانم مرضیه هــوازاده  فرزند 
براتعلی  بشماره کالسه ۱۵0۴ و به شماره شناسنامه 2۵ صادره به شماره 
ملی ۱۱۴2۱۱۴۱۵۵ نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مساحت ۱20/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۱30۵ فرعی 
مجزی از 99 اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند ۴82 مورخ 88/08/26 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 8289 مورخ 9۵/06/3۱ آقای محمــد بدیحی جوآبادی  
فرزند شکراله  بشماره کالسه ۱۵03 و به شماره شناسنامه ۱328 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴08۵۱۵3۵ نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه  به مساحت ۱20/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
۱30۵ فرعی مجزی از 99 اصلی واقــع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند ۴82 مورخ 88/08/26 دفترخانه 300 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره ۵20۱ مورخ 9۵/۱0/2۵ آقای سید حسین میری خوزانی 
فرزند ســید احمد  بشماره کالســه 0987 و به شــماره شناسنامه 376۵ 
صادره به شماره ملی ۱۱۴226۵803 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۱0۱/6۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۱۵۱ فرعی مجزی 
از 8۴ اصلی واقع در فتح آبــاد خوزان  بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند ۴8398 مورخ 9۱/09/۱۱ دفترخانه ۱72 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3۴- رای شماره 2006 مورخ 9۵/08/23 خانم فرشته سهرابی زمانی فرزند 
مرتضی  بشماره کالســه 0679 و به شماره شناســنامه 6۱7 صادره به 
شماره ملی ۱29066۵۴78 نسبت به ۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
و طبقه فوقانی به مســاحت 39/9۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
۴92 فرعی مجزی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی محمدعلی عراقی ثبت در صفحه 

322 دفتر ۱۵۴   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3۵- رای شــماره 2007 مورخ 9۵/08/23 آقای ســعید کیان ارثی فرزند 
رسول  بشماره کالسه ۱9۱0 و به شماره شناســنامه ۴7328 صادره به 
شماره ملی ۱280363088 نسبت به ۱ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
و طبقه فوقانی به مســاحت 39/9۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
۴92 فرعی مجزی از 99 اصلی واقع در جوی اباد  بخش ۱۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی محمدعلی عراقی ثبت در صفحه 

322 دفتر ۱۵۴  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره ۵667 مــورخ 9۵/۱0/29 خانــم نصــرت مالئــی  
فرزنــد رمضانعلــی  بشــماره کالســه ۱337 و به شــماره شناســنامه 
2۱896 صادره از به شــماره ملی ۱۱۴02۱8۵۱۴ نســبت به ششــدانگ 
یکبــاب خانه بــه مســاحت 207/80 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از 
پالک 2۴0 فرعــی مجزی از 98  اصلــی واقع در اســفریز بخش ۱۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه از مالک رســمی طی ســند ۱3607 
 مــورخ ۴3/02/۱6 دفترخانــه 73 بــرات باقــری مالحظــه و محــرز

 گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شماره 668۱ مورخ 9۵/۱۱/28 آقای پرویز طالبی ورنوسفادرانی  
فرزند علی محمد   بشماره کالسه ۱09۵ و به شماره شناسنامه ۱36 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴0962۴77 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
8/۱0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۱820فرعی مجزی از ۱20  
اصلی واقع در ورنوسفادران بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند الکترونیکی ۱39۵20302006008903 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
38- رای شــماره 396۵ مورخ 9۵/09/28 آقای خان علی اشــکش  فرزند 
مرادعلی   بشماره کالســه 0090 و به شماره شناســنامه ۱8۵8 صادره 
الیگودرز به شماره ملی ۴۱70967607 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۱۵3/2۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 863 و 86۴  فرعی 
مجزی از ۱۱۱  اصلی واقــع صحرای نخود جاری انــدان بخش ۱۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند تک برگ به شماره 7۱۱3۱8 و 7۱۱23۴ 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره ۵66۵ مورخ 9۵/۱0/29 آقای روح اهلل محقق فروشــانی  
فرزند نوراله  بشماره کالسه 0998 و به شماره شناسنامه ۱22۵ صادره 
به شماره ملی ۱۱۴۱۱۵۴33۱ نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 99/۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 237 فرعی 
مجزی از 80  اصلی واقع در صحرای کهنه  بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 7۴ دفتر 6۵2 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴0- رای شــماره 7۴98 مورخ 9۵/۱2/09 خانم فاطمه آقاکوچکی  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0999 و به شماره شناسنامه ۴۵79 صادره به شماره 
ملی ۱۱۴2273830 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 99/۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 237 فرعی مجزی 

از 80  اصلی واقع در صحرای کهنه  بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 77 دفتر 6۵2 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۴۱- رای شــماره ۵۱67 مورخ 9۵/۱0/2۵ آقای تقــی محمودخانی  فرزند 
قدمعلی  بشــماره کالســه ۱۱79 و به شماره شناســنامه ۱27 صادره به 
شــماره ملی ۱۱۴0923636 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت ۱۱6/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2096 و 2097/۱ 
فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش ۱۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند ۴2۱۵3 مورخ 82/03/3۱ دفترخانه ۴6  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴2- رای شــماره 2۵60 مورخ 9۵/02/30 آقــای عبدالوهاب کمالی اندانی 
فرزند محمدحسن  بشــماره کالسه 39۴۴ و به شــماره شناسنامه ۱۴79 
صادره به شماره ملی ۱۱۴0۵37۴3۱ نسبت به ۵/۵ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت ۴26/6۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 6۵ 
فرعی از 72  اصلــی واقع در  جوی آباد  بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 69۴39 مورخ 69/۱2/2۵ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴3- رای شماره 2۵6۴ مورخ 9۵/02/30 خانم مریم عمومی خوزانی فرزند 
حسن   بشماره کالسه 39۴۱ و به شماره شناسنامه 2۴9 صادره به شماره 
ملی ۱۱۴۱663228 نسبت به 0/۵ دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۴26/6۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 6۵ فرعی از 72  
اصلی واقع در  جوی آباد  بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
سند 79667 مورخ 68/06/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۴۴- رای شــماره 8۱۵2 مورخ 9۵/۱2/2۵ آقای مهدی اســماعیلی  فرزند 
بهمن  بشماره کالسه ۱۴97 و به شماره شناسنامه ۵66 صادره به شماره 
ملی ۱28۵0839۴6 نسبت به ششــدانگ یکباب سوله  به مساحت 228/۵0 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 30۱ فرعــی از 7۵  اصلی واقع در 
دستگرد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی 
ارائه قولنامه ثبت در صفحه 286 دفتر ۱۴۴  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۴۵- رای شــماره 8۱۵۱ مورخ 9۵/۱2/2۵ آقای جــواد منصوری امیریه 
فرزند جعفر  بشــماره کالسه ۱۴99 و به شــماره شناسنامه 9۵۵ صادره 
به شماره ملی ۱۱۴07۵۱82۴ نسبت به ششدانگ یکباب سوله  به مساحت 
239/2۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 30۱ فرعی از 7۵  اصلی 
واقع در دستگرد  بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه  با ارائه 
قولنامه از مالک رسمی محمد فتحیان ثبت در صفحه 286 دفتر ۱۴۴مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴6- رای شــماره 7۵96 مورخ 9۵/۱2/۱۱ خانم مرضیه پیمانی فروشانی  
فرزند محمد  بشماره کالسه ۱36۴ و به شماره شناسنامه 692 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴223۵۱06 نسبت به ۴ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه  به مســاحت ۱۵۵/63 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 286 
فرعی از ۱07  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند ۱870۴0 مورخ 87/۱۱/۱7 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۴7- رای شــماره 7۵9۵ مــورخ 9۵/۱2/۱۱ آقای حجت الــه مهدی  فرزند 
اسکندر  بشماره کالسه ۱36۵ و به شماره شناسنامه ۵ صادره به شماره 
ملی 62۱9678۴27 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو 
طبقه  به مساحت ۱۵۵/63 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 286 فرعی 
از ۱07  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

۱870۴0 مورخ 87/۱۱/۱7 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴8- رای شــماره ۵۱37 مورخ 9۵/۱0/23 آقای اکبر عاشــقی فرزند تاج 
محمد  بشماره کالسه ۱۱3۴ و به شماره شناسنامه 7 صادره شماره ملی 
۵7۵986۵93۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵8/90 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 632 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد  بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 88723 ثبت در 

صفحه 68 دفتر ۱۴۵ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴9- رای شماره 7866 مورخ 9۵/۱2/2۱ آقای سید احمد سیدی رزار فرزند 
سید محمدرضا بشماره کالسه 027۵ و به شماره شناسنامه ۵۵۵9 صادره  
دزفول به شماره ملی ۱9300۵۵692 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 322/93 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 392 
فرعی از 99  اصلــی واقع در  جوی آباد  بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه ۵0۱ و 68 و 6۵ و ۴98 دفتر 62۴ و 63۱  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵0- رای شماره 786۴ مورخ 9۵/۱2/2۱ خانم پروین دستگردی آسیابان 
فرزند رجب  بشــماره کالسه 027۴ و به شماره شناســنامه 37۵ صادره  
دزفول به شماره ملی 2002062676 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 322/93 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 392 

فرعی از 99  اصلی واقع در
جوی آباد  بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۵0۱ 

و 68 و 6۵ و ۴98 دفتر 62۴ و 63۱  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۱- رای شماره 338۵ مورخ 9۵/09/2۱ آقای بهروز گلکار خوزانی فرزند 
فضل اله  بشماره کالسه 639۴ و به شماره شناسنامه ۱۴۱0۵ صادره  به 
شماره ملی ۱۱۴0۵۱۴۴3۱ نســبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به 
مســاحت ۱9۵/۱9 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2۴2 فرعی از 
۱۱۴  اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند ۱3۵003 مورخ 8۱/02/02 دفترخانه 7  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵2- رای شــماره 67۴0 مورخ 9۵/۱۱/29 آقای محمد حســین امیرخانی 
ورنوســفادرانی فرزنــد اکبــر  بشــماره کالســه 0۵8۵ و بــه شــماره 
شناســنامه ۵2 صادره به شــماره ملی ۱۱۴۱0378۵7 نســبت به 3 دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 30۱/23  مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 89 فرعــی مجــزی از ۱۱8  اصلی واقع در  
صحرای قلعه زنگی ورنوســفادران بخــش ۱۴حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند ۱36322 مورخ 9۴/07/۱۴ دفترخانه 63  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵3- رای شــماره 6739 مــورخ 9۵/۱۱/29 خانــم اعظــم عســگری 
ورنوســفادرانی فرزند هوشــنگ   بشــماره کالســه 0۵8۴ و به شماره 
شناسنامه 2۱ صادره خمینی شهر به شماره ملی ۱۱۴۱۱۴2287 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 30۱/23  مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 89 فرعــی مجزی از ۱۱8 اصلــی واقع در  
صحرای قلعه زنگی ورنوســفادران بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ســند ۱36322 مورخ 9۴/07/0۴ دفترخانــه 63  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
م الف: 322۵ نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  

تاریخ چاپ نوبت اول: 96/0۱/23
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پیشنهاد سردبیر:
تشکیل553 فقره پرونده تخلف زیست محیطی در چهارمحال

اخبار

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۰ پروژه اشتغالزا 
در چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است.

قاسم سلیمانی دشــتکی با اشــاره به اینکه ۳۰ پروژه 
اشــتغالزا در چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است، 
اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها اشتغال قابل 
توجهی در سطح استان ایجاد می شود و مشکل بیکاری 

حل می شود.
وی عنوان کــرد: این پروژه ها در بخــش های مختلف 

صنعت، کشاورزی و ... هستند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پتروشیمی 
لردگان یکی از مهمترین این پروژه ها اســت که با بهره 
برداری از آن اشتغال مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی 

در سطح استان چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.
وی تاکید کرد: احــداث فاز دوم فــوالد چهارمحال و 
بختیاری در این اســتان اشــتغال قابل توجهی ایجاد 

می کند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ایجاد 
اشــتغال در ســطح اســتان چهارمحال و بختیاری از 
اولویت های اصلی مسئوالن ارشد استان در سال جاری 
است، ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار شغل در 

این استان ایجاد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای 3۰ پروژه اشتغالزا در 
چهارمحال و بختیاری

همزمان با گرامیداشت روز پدر، دانش آموزان شهرکردی با حضور با مسئوالن
در گلزار شهدا به دیدار پدران آسمانی رفتند.

در این دیدار بیش از 5۰ دانش آموز دختر و پســر مقطع متوسطه 
با حضور در گلزار شهدای شــهرکرد، با آرمان های امام، رهبری و 

شهدای سال های دفاع مقدس تجدید پیمان کردند.
دانش آموزان شــهرکردی ضمــن تبریک روز پدر از جانفشــانی 
ها و رشــادت های شــهدای گرانقدر قدردانی و پس از غبارروبی و 

عطرافشانی، قبور مطهر شهدا را گلباران کردند

تکریم پدران آسمانی در 
گرامیداشت روز پدر

مدیرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان چهارمحال و 
بختیاری افزود: در سال گذشــته 55۳ فقره پرونده تخلف 
زیست محیطی در سطح استان توســط اداره کل حفاظت 

محیط زیست تشکیل شد.
احمدی با اشاره به ارجاع  747 فقزه پرونده تخلف به مراجع 
قانونی، تصریح کرد: صیدغیر مجاز آبزیان 42 مورد، شــکار 
غیر مجاز پرندگان ۳6 مورد و شکار غیر مجاز پستانداران ۱۰ 

مورد تخلف صورت گرفته است.
وی در خصوص حیواناتی که توســط متخلفــان از محیط 

زیســت طبیعی دور شــده بودند، گفت:  ۳6 مــورد احیا و 
بازگرندان این حیوانات به طبیعت انجام شــد و گونه هایی 
همچون ۱4۰قطعه سهره، چهار بهله عقاب، چهار بهله سار 
گپه و یک قالده روباه، یک قطعــه کاکایی و یک بهله باالبان 
که در حوادث طبیعی زخمی شده بودند پس از مداوا توسط 

دوستداران حیوانات احیا و به طبیعت بازگشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: در شکار و 
صید حیوانات در سال گذشته 57 مورد پرونده پیشگیری و 

دو مورد خرید و فروش به دادگاه ارجاع داده شد.

احمدی تاکید کرد: 2۳ قبضه اســلحه غیرمجاز و 92 قبضه 
اسلحه مجاز و سه قبضه ســالح جنگی،  ۱24 مورد ادوات و 
وسایل شــکار و صید مانند قفس، تور زنده گیری، دوربین و 
فشنگ از متخلفین کشــف و ضبط و تحویل مراجع قضایی 
شد.وی با اشاره به اینکه در خصوص آلودگی زیست محیطی 
8۳ فقره پرونده در خصوص بی توجهی به تذکرات تشکیل 
شد، اضافه کرد: در ســال گذشته برخورد با تعلیف غیرمجاز 
دام ۱2۳ فقره بوده اســت و آتش ســوزی درمناطق تحت 

مدیریت محیط زیست کاهش چشمگیری داشته  است.
احمدی اظهار کرد: عالوه بر زحمات پرسنل، برقراری کشیک 
شبانه و شیفت آتش، تجهیز پاســگاه های محیط زیست و 
کمک های اســتانداری، مدیریت بحران اســتان، مشارکت 
جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد تاثیر مهمی در حفظ 

محیط زیست طبیعی استان داشته است.
وی از ۱8 مــورد تخلف شــهرداری و دهیاری    ها در ســال 
گذشته در سطح استان خبر داد و گفت: دفن غیر بهداشتی 
و نامناسب زباله توسط این نهادها انجام شده بود که به دادگاه 

معرفی شدند.
احمدی خاطرنشــان کرد: ســرانه تولید زبالــه صنعتی، 
کشاورزی و پزشکی در استان روزانه 725 تن و ساالنه 264 
هزار تن در استان است و سال گذشته ۳68 تن زباله خانگی 

روستایی و شهری در استان تولید شده است.
وی با اشاره به اینکه تولید روزانه چهارهزار کلوگرم پسماند 
بیمارستانی در اســتان و تفکیک و بی خطرسازی زباله های 
عفونی، تاکید کرد: تعداد پایش ها در خصوص مراکز پسماند 
در سطح اســتان 724 مورد بوده اســت که افزایش ۳5.2 

درصدی را نشان می دهد.
احمدی در پایان خاطرنشــان کرد: تشــکیل 66 کارگروه 
مدیریت پســماند و 8۱ مورد مکان یابی محل دفن زباله در 

سال گذشته در استان انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تشکیل553 فقره پرونده تخلف زیست محیطی در چهارمحال

معاون سیاسی امنیتی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
گفــت: 9 هیئت اجرایــی انتخابات درشهرســتان های 
چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.جعفر مردانی در 
گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 9 هیئت اجرایی 
انتخابات در شهرستان های چهارمحال و بختیاری فعالیت 
می کند، اظهار داشت: 25 هیئت اجرایی انتخابات در بخش 
های چهارمحال و بختیــاری فعالیت می کند.وی عنوان 
کرد: برای انتخابات شورای شــهر و روستا در چهارمحال 
و بختیاری چهار هزار و 626 نفر ثبــت نام کردند.معاون 
سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از 
این تعداد 999 نفر برای انتخابات شورای اسالمی شهر و سه 
هزار و 627 نفر برای انتخابات شورای اسالمی روستا ثبت نام 
کردند.وی ادامه داد: از تعداد کل نامزدهای های انتخابات 

شورای اسالمی شهر و روستا۱97 نفر خانم هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: امیرحسین 
علیاری برای حضور در رقابت های غرب آسیا به این اردوی آمادگی 
دعوت شده است.عبدالرحمن قاسمی افزود: علیاری از 24 فرودین 
تا چهارم اردیبهشت در مجموعه ورزشی آزادی همراه با اعضای تیم 

ملی برای این مسابقات آماده می شود.

دعوت بسکتبالیست چهارمحال و 
بختیاری به اردوی تیم ملی

شهرام احمدی با اشاره به وظیفه اصلی پرسنل محیط زیست در پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: در صورت وقوع تخلف پرسنل 
در راستای حفظ محیط طبیعی و محیط انسانی اقدام الزم را انجام می دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مطرح کرد:

فعالیت ۹ هیئت اجرایی انتخابات 
در چهارمحال و بختیاری

ساخت اورژانس بین جاده ای با کمک خیر چهارمحال و بختیاری در 
دهستان ارمند شهرستان لردگان آغاز شد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری گفت: این 
اورژانس بیــن آغاز ســاخت اورژانس بین جاده ای در شهرســتان 
لردگانجاده ای در زمینی به مساحت ۱5۰ متر مربع تا پایان امسال 

ساخته می شود.
مرتضی هاشــم زاده  افزود: برای  ســاخت اورژانس بیــن جاده ای 
دهستان ارمندخیر چهارمحال و بختیاری حدود 65 میلیون تومان 

کمک کرده است.
دهســتان ارمند با جمعیت افزون بــر ۱۳ هزار نفــر در فاصله 25 

کیلیوکتری شهرستان لردگان قرار دارد.

آغاز ساخت اورژانس بین جاده ای 
در شهرستان لردگان

تحدید حدود اختصاصی
1/38 شــماره: 96/25000340- 96/1/19 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 2092 فرعی از 36/1056 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام احمد حاجی حسینی رنانی فرزند علی 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع و شریک در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
یک شنبه مورخ 96/2/17 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. م الف: 895 حیدری 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/41 شــماره صــادره : 1396/43/351231 نظر با اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 31/9641 واقع در بخــش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اکبر کریمی بابوکانی ش ش 
23 فرزند رمضان در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 
96/2/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 1046 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/48  شــماره صــادره : 1396/43/352157 نظر با اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 36/2096 مجزی شده از 36/267 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مهدی عباسی 
ولدانی فرزند مرتضی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخ 96/2/17 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 1127 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/49 شــماره صادره: 1396/43/352193-96/1/20 نظــر به اینکه آقای 
محمد متین فرهانی فرزند جلیل با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
25000013 مورخه 96/1/5 به انضمام دو برگ استشهادیه شهود شماره 
17010 مورخــه 96/1/5 دفترخانــه 288 اصفهــان، مدعی مفقود شــدن 
سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 1174 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که تحت شــماره چاپی 632661 صادر و تسلیم گردیده 
که به موجب ســند انتقال شــماره های 30155 مورخه 92/4/1 دفترخانه 
شــماره 137 اصفهان و 202308 مورخه 95/8/20  دفتــر 71 اصفهان به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار داشــته که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را 

نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1203 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک

 غرب اصفهان 
حصر وراثت

1/55 آقــای احمد صــل علی نایینی به  شناســنامه شــماره 9  به شــرح 
دادخواســت به کالســه 16/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین صل علی نایینی 
به شناســنامه شــماره 4490 در تاریــخ 1395/12/27 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضی: احمد صل علی نایینی )پسر( 2- محمود صل علی نایینی )پسر( 
3- صفا صل علی نایینی )دختر( 4- همدم صل علی نایینی )همســر(.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 17 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نایین )مجتمع شماره یک(
حصر وراثت

1/57  خانم زهــرا مقصودی دارای شــماره شناســنامه 235  به شــرح 
دادخواست به کالسه 59/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیدعلی داودوندی فرزند حبیب به 
شماره شناسنامه 317 در تاریخ 95/11/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آیت داودوندی فرزند 
امیدعلی ش.ش 564 صادره از خوانسار )پسر متوفی( 2- جالل داودوندی 
فرزند امیدعلی ش.ش 1801 صادره از خوانســار )پسر متوفی( 3- جمال 
داودوندی فرزند امیدعلی ش.ش 403 صادره از خوانسار )پسر متوفی( 4- 
راحله داودوندی فرزند امیدعلی ش.ش 17966 صادره از خوانسار )دختر 
متوفی( 5- زهرا مقصودی فرزند یداله ش.ش 235 صادره از خوانســار 
)همسر متوفی( متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
وراثت صادر خواهد شد. م الف: 13 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خوانسار
ابالغ وقت رسیدگی

1/59 شــماره ابالغنامــه: 9510106836711004 شــماره پرونــده: 
9509986836701528 شماره بایگانی شعبه: 951709 خواهان مرتضی 
قیصری هســنیجه فرزند قاســم دادخواســتی به طرفیت خوانده فاطمه 
خدابخشی طراری فرزند علی حســین به خواســته تعدیل تقسیط مهریه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2- اتاق 205 ارجاع و به کالسه 
9509986836701528  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/02/23 
و ســاعت 9/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:1066 شــعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی(
ابالغ وقت رسیدگی

1/60 شــماره ابالغنامــه: 9610100352900269 شــماره پرونــده: 
9509980365701628 شماره بایگانی شعبه: 960031  شکات خانم رقیه 
هاشمی و آقای علیرضا کریم بیرگانی شکایتی علیه متهم سید افشین سید 
محمدی فرزند سید ابوالقاســم با موضوع کالهبرداری تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 337  ارجاع و به کالسه 9509980365701628  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1396/02/23 و ساعت 11:00  تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم  سید افشین سید محمدی و به تجویز ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:938 شعبه 

103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

1/58 شــماره ابالغنامــه: 9510100353207427 شــماره پرونــده: 
9509980358600484 شــماره بایگانی شــعبه: 951496  نظــر به اینکه 
شــکایت آقای مجتبی ژند علیه آقای محمد ذاکری فرزند غالمحســین به 
شــماره شناســنامه 914 دائر بر کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهان خ شــریعتی حدفاصل 
بیمارستان شــریعتی و چهارراه پلیس ساختمان شــماره 2 دادگستری 
اصفهان ارجاع و به شماره بایگانی 951496 ک 106 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن  96/02/18 ســاعت 8/30 صبح تعیین شده اســت. به علت 
مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:959 شعبه 106 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان ) 106 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/61 شــماره ابالغنامــه: 9610106836700002 شــماره پرونــده: 
9509986836701740 شــماره بایگانی شعبه: 951942 خواهان شکوفه 
ابراهیمــی حاجت آقائــی فرزند علــی دادخواســتی به طرفیــت خوانده 
علیرضا اکبری فرزند حسن به خواســته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 7 دادگاه 
خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ 
میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 
شهید قدوسی- طبقه 2- اتاق 205 ارجاع و به کالسه 9509986836701740  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/24 و ساعت 8/30 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
 مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:1065  شعبه 7 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(
ابالغ وقت رسیدگی

1/62 شــماره ابالغنامــه: 9510100353207644 شــماره پرونــده: 
9509980364800842 شــماره بایگانــی شــعبه: 951231  نظر به اینکه 
شــکایت جعفر نظافتی فرزند محمدعلی علیه عبــاس زارچی فرزند صمد 
دائر بر خیانت در امانــت تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی )کیفری(  شهرستان 
اصفهان ارجاع و به شــماره بایگانــی 951231 ک 106 ثبــت گردیده که 
وقت رســیدگی آن  96/2/24 ســاعت 09:00 صبح تعیین شــده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. بدیهی اســت در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
 م الف:957  شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 106 جزایی سابق(

 مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/63 شــماره ابالغنامــه: 9610100354100129 شــماره پرونــده: 
9509980358800548 شماره بایگانی شعبه: 950846  شاکی اداره جهاد 
کشاورزی استان اصفهان  شــکایتی علیه متهم آقای محمد قربانی فرزند 
قربانعلی دائــر بر تغییر غیرمجــاز اراضی تقدیم دادگاه هــای کیفری دو 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان )115 جزایی سابق( – مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان- 
خیابان شریعتی- حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و 
به کالسه 9509980358800548 )950846 ک 115( ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن روز یکشــنبه مورخ 1396/02/24 و ساعت 8:30 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز 
ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 972  شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/64 شــماره ابالغنامــه: 9610100353000028 شــماره پرونــده: 
9509980359500469 شــماره بایگانی شــعبه: 951587  شکات آقایان 
امیر رهنمای و حسین مسائلی و مصطفی نیل فروش زاده شکایتی برعلیه 
1- نادر ناصری فرزند محمد 2- جواد خاکساری فرزند محمد 3- مصطفی 
میر در یکوند فرزند محمد مبنی بر مشارکت در کالهبرداری تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 
جزایی ارجاع و به کالســه 951587 ک 104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/2/24 ساعت 9 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن متشــاکیان و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متشاکی پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و وفــق مقررات دادگاه تصمیــم مقتضی اتخاذ خواهــد نمود. م الف: 
 1032 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 104 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی

صیدغیر مجاز 
آبزیان 42 مورد، 
شکار غیر مجاز 

پرندگان 36 
مورد و شکار غیر        
مجاز پستانداران 

1۰ مورد تخلف 
صورت گرفته 

است

هنرمند چهارمحال و بختیاری رتبه دوم نهمین جشــنواره 
داستان انقالب را کسب کرد. 

مسئول آفرینش های حوزه هنری انقالب اسالمی چهارمحال 
و بختیاری در مورد ایــن موفقیت هنرمنــد چهارمحال و 
بختیاری در جشنواره داســتان انقالب گفت: اثر زنبق های 
طالیی از امید مردانی در بخش داستان کوتاه بزرگسال رتبه 

دوم جشنواره را از ان خود کرد.

اعظم قاسمی افزود:موضوع این داستان  زندگی یک دانشمند 
هسته ای است  که توسط یک گروهک تروریستی دستگیر 
شده و نویسنده تالش دارد در این داستان دالور مردی ها و 

ایثار شهدای راه پیشرفت ایران را به تصویر درآورد. 
به گفته وی مسایل و رویدادهای سال های قبل از  انقالب و 
روزهای پیروزی انقالب، استکبار ستیزی، هویت ملی و تأثیر 
انقالب اسالمی در منطقه و کشورهای اسالمی، فرصت های 

پیش رو و به دســت آمــده انقالب اســالمی در حوزه های 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نقش رهبری انقالب 
اســالمی در وحدت و انســجام ملی و هدایت جریان های 
استکبار ستیزی مســلمانان جهان، موضوعات نهمین دوره 

جشنواره داستان انقالب اسالمی بود.
امید مردانی متولد۱۳6۰ و دارای مدرک کارشناسی هنر با 
گرایش ادبیات داســتانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است و تاکنون موفق به کسب چندین رتبه  ملی و بین المللی 

شده است.

موفقیت هنرمند چهارمحال و بختیاری در جشنواره داستان انقالب
یک بهله عقاب طالیی زخمی پس ار درمــان در تاالب بین المللی 

گندمان رها سازی شد.
مدیر کل محیط زیســت چهارمحال و بختیاری گفت: دوستداران 
محیط زیست رها ســازی عقاب طالیی در تاالب گندماناین پرنده 
را که از ناحیه بال زخمی شــده بود در اطراف روستای دوراهان پیدا 

کرده بودند.
شهرام احمدی افزود: ماموران محیط زیست شهرستان بروجن پس 
از مدوا این عقاب طالیی را در تاالب بین المللی گندمان رها سازی 

کردند.
به گفته وی عقاب طالیی در زمره پرندگان شکاری و حفاظتی است.

رها سازی عقاب طالیی 
در تاالب گندمان
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پیشنهاد سر دبیر: 
بال تکلیفی هیئت هاکی، کی به پایان می رسد

در حاشیه

رییس فدراســیون فوتبال ایران در یک نشست خبری از 
بخشــنامه انضباطی AFC که دربــاره مباحث انضباطی، 
رفتار تماشــاگران و نحــوه حضور هواداران اســت، پرده 
برداشت. در واقع مهدی تاج با مشاهده این بخشنامه خطر 
را احساس کرد و دســت به دامن رســانه ها شد تا میزان 
خطری که فوتبال ایــران را تهدید می کنــد را به گوش 
هواداران برســانند. رییس فدراســیون از مسائلی گفت 
که شــاید تاکنون کمتر هوادارای به جرایم مالی آن فکر 
کرده بود. حال این جرایم می تواند داد فوتبال ایران را در 

بیاورد.
با نگاهی کوتاه به فهرســت جرایم AFC می توان متوجه 
نگرانی رییس فدراســیون فوتبال از بابت تخلف هایی که 
در آینده می تواند فدراســیون را در مضیقــه قرار دهد، 
شد. در این بخشــنامه، AFC به قدری میزان جریمه ها را 
افزایش داده که هر بطری آب معدنی که به ســمت زمین 

پرتاب شود، برای فدراسیون 5 هزار دالر آب می خورد.
 اما ماجرا  از جایی شــروع می شــود که هــواداران ایران 

روز هشتم فروردین در حالی که می توانستند از پیروزی 
تیم ملی فوتبال لذت ببرند و به جشن و پایکوبی بپردازند، 
با پرتاب نارنجک، روش دیگری را برای خوشحالی انتخاب 
کردند. برخــورد نارنجک کنار پــای داور چهارم، موجب 
ترس و وحشــت ناظر و داوران بازی می شــود و حتی تا 
متوقف کردن بازی هــم پیش می روند اما دســتگیری 
خاطیان این اتفاق تا حدودی وضعیت را ســفید می کند 
اما هیچ چیزی مانــع از گزارش مفصل ناظــر بازی علیه 

فدراسیون فوتبال ایران نمی شود.
نکته جالــب این اســت که تیم ملــی در این دیــدار به 
پیروزی رســید و هیچ توجیهی برای این رفتار از ســوی 
هواداران وجــود ندارد و حریف مقابــل تیم ملی هم هیچ 
رفتار شــیطنت آمیزی را مرتکب نشــد که هواداران به 
خاطر آن عصبانی شــوند. به گفته تاج رفتار هواداران در 
 این دیدار می تواند جریمه ای در حــدود 200 هزار دالر

) 752 میلیون تومان( برای فدراسیون در بر داشته باشد. 
عالوه بر این تاج از احتمال محرومیت های مختلف دیگر 

هم خبر داد.
این بازی نشــان داد که نظــارت یگان های ویــژه برای 
جلوگیری از ورود مواد محترقه به ورزشــگاه در حد کافی 
نیســت و از چند روز قبل از بازی باید راهکارهای دیگری 
را برای این کار اتخــاذ کنند اما بدون شــک تا زمانی که 
هــواداران نخواهند، هیچ چیز نمی توانــد جلوی این کار 

را بگیرد.
اگر AFC فقــط به جریمــه مالــی اکتفا کنــد، باز هم 
فدراســیون به ازای هر بازی مبلغی در حدود 200 هزار 
دالر جریمه خواهد شــد که مبلغ کمی نیست و تیم ملی 
با این میزان می تواند یک اردوی خارجی خوب را پشــت 
سر بگذارد. عالوه بر این فدراســیون فوتبال برای حضور 
هواداران در دیدار با چین، قید درآمد حدودا 700 میلیون 

تومانــی خــود را زد و از 
طرفــی حاال بایــد حدود 
تومــان  میلیــون   700

جریمه شود.
شــاید تا به امروز فوتبال 
ایــران به خاطر داشــتن 
و  پــر شــور   هــواداران 
عالقه مند بــه خود بالیده 
است اما اکنون این سوال 
پیش آمده که آیا حمایت 
هواداران به نفــع فوتبال 

ایران است یا نه؟
قطعا تا زمانی که مسابقات 
لیگ برتر از ایــن اتفاقات 
پاک نشود، در بازی های 
ملی هم شــاهد تکرار این 
بود.  خواهیــم  اتفاقــات 
وقتی در ورزشــگاه های 
ایران با آجر و سنگ از تیم 
مهمان پذیرایی می کنند 

 و با فحاشــی و انداختن لیزر عرصه را بــرای حریف تنگ 
می کنند، این اتفاقات در بازی های رسمی فیفا هم اتفاق 
می افتد و کشــورهایی مانند عربســتان به راحتی از این 
اتفاق ســود الزم را هم می برند و در کنار آن فدراســیون 

فوتبال هم متحمل ضرر های مالی هنگفت می شود.
 این اتفاق نیاز به فرهنگ ســازی درســت دارد؛ شــاید 
این بار اقدام AFC آغاز گر یک فرهنگ درســت باشــد. 
فرهنگ اجباری اقدامی بود که چند ســال قبل راهنمایی 
و رانندگی با افزایش جرایم رانندگی بستن کمربند ایمنی 

را به یک اصل پیش از رانندگی تبدیل کرد.
حال باید گفت هواداران ایرانی با چالشــی مواجه شده اند 
که موفقیت و ســربلندی در آن به خودشان بستگی دارد. 
امروز همانند روزهایی که فوتبال ایــران نیازمند حضور 
هواداران در ورزشگاه ها بود، همان قدر هم نیازمند رعایت 
مواردی است که AFC نسبت به آن ها حساس شده است.

ذائقه ایرانی مقابل
AFC دستور پخت جدید

رامین رضائیان در آخرین پست اینستاگرامی با هواداران پرسپولیس 
 خداحافظی کــرد و روز پدر ا تبریک گفت.) ســالم عزیزانم دســت 
تک تک شــما هواداران و پیشکسوت های عزیز پرســپولیس رو با 
افتخار می فشــارم و می بوســم چون هیچ وقت تنهام نذاشــتید و 
پدرجان شما خودت می دونی من هرچی دارم امروز از وجود و زحمت 
های شماست دستتان را با افتخار می بوســم و بابت اینکه نتونستم 
آرزویی که داشــتید اینکه من بتونم جام قهرمانی پرسپولیس رو در 
کنار شما جشن بگیرم برآورده کنم بابتش معذرت میخوام و مطمئن 

باش جبران می کنم... پدر روزت مبارک خیلی دوستت دارم.

در شــرایطی بالتکلیفــی هیئت هاکی 
اســتان اصفهــان وارد ســال دوم 
می شــود که اداره ورزش و جوانان 
مشــکلی از بابت برگزاری مجمع 
ندارد اما فدراســیون بدون دلیل 
خاصی از همکاری سر باز می زند. 
اواخر ســال 94 دوره مســئولیت 
مجید معین در هیئت هاکی اســتان 
خاتمه پیــدا کــرد و مهدی زادهــوش که از 
کارمندان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان بود، برای سرپرستی 
این هیئت انتخاب شد. از آن زمان تاکنون چندین بار از عالقه مندان 
به ریاست هیئت ثبت نام شده و یک بار نیز زمانی به منظور برگزاری 
مجمع اعالم شد اما تا به امروز اتفاقی رخ نداده است. مهدی زادهوش 
اواخر سال گذشــته فوت کرد و از آن زمان تا به امروز، هیئت بدون 
سرپرست به فعالیت خود ادامه می دهد و به گفته معاون فنی و امور 
توسعه اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان، قرار نیست برای این 
هیئت سرپرست جدیدی معرفی شود. علیرضا امین ازاد اظهار کرد: 
فدراسیون خواســتار معرفی سرپرســت برای هیئت شده است اما 
به دلیل اینکه می خواهیم مجمع هر چه ســریع تر برگزار شود، این 
خواســته را نپذیرفتیم. وی با انتقاد از رویکرد فدراســیون در قبال 
هیأت یادآور شــد: آمادگی کامل برای برگزاری مجمع انتخاباتی را 
داریم اما فدراسیون همکاری الزم را نداشته و برای برگزاری مجمع و 

تعیین تکلیف هیأت، پا پیش نمی گذارد.

ستاره سوئدی باشگاه منچستریونایتد 
 بــا گلزنــی در ایــن هفتــه در

لیگ برتر انگلیــس دوباره تمام 
نگاه هــا را به خود جلــب کرد. 
ابراهیموویچ، ســتاره  زالتــان 
ســوئدی در پیروزی 3 بر صفر 
تیــم فوتبــال منچســتریونایتد 
مقابل ســاندرلند، بار دیگر موفق به 

شــد. این گل 250اُمیــن گل زالتان بعد گلزنــی 
از گذشتن از سن 30 ســالگی بود.  وی در تیم های میالن ایتالیا، 
پاری سن ژرمن، منچســتریونایتد و تیم ملی ســوئد موفق شده 
بعد از سن 30 سالگی بازی کند. بازیکن گلزن در این فصل برای 
منچستریونایتد در لیگ برتر انگلیس در 27 بازی 17 بار موفق به 
گلزنی شده اســت. او در مجموع تا به اینجا در 430 بازی در تمام 
تورنمت ها 28 بار گلزنی کرده است.  اما نکته قابل توجه در مورد 
بازیکن سوئدی »شیاطین ســرخ« آمار بهتر گلزنی های او بعد از 
سن 30 سالگی اســت. زالتان در مجموع در تمام تیم های حاضر 
موفق شده بیش از 700 بازی انجام دهد.  ســتاره 35 ساله تنها 
تا پایان این فصل با منچســتریونایتد قرارداد دارد. این در حالی 
است که باشگاه انگلیس عالقه دارد تا برای یک فصل دیگر قرارداد 
زالتان را تمدید کند اما این بازیکن قرار اســت در مورد ماندن یا 
نماندن در لیگ برتر انگلیس در تابستان پیش رو تصمیم بگیرد.  
ابراهیموویچ در صــورت جدایی از منچســتریونایتد به احتمال 
فراوان راهی تیم لس آنجلس گالکســی در لیــگ آمریکا خواهد 
شد. این بازیکن ســوئدی تصمیم دارد ســال های پایانی دوران 
بازیگری اش را دور از هیاهوی فوتبال اروپا پشت سر بگذارد. وی 
از سن 19 ســالگی وارد دنیای فوتبال شد و توانست در تیم هایی 
همچون مالمو، باشــگاه زادگاهــش، آزاکس هلنــد، یوونتوس 
ایتالیا، میالن ایتالیا، اینترمیالن، پاری ســن ژرمن، بارســلونا و 
منچستریونایتد بازی کند. خود زالتان ابرهیموویچ در مورد دوران 
فعلی اش نظر جالبی دارد: من مانند بنجامین باتن هستم. مسن 

متولد شده ام و مانند یک جوان از دنیا خواهم رفت.

اروگوئه ای  ادینســون کاوانی، مهاجم 
پاری ســن ژرمن آمــاده تمدیــد 
قــرارداد بــا این تیم اســت هر 
چند نظر منچســتر یونایتد را 
نیز جلب کرده اســت. قرارداد 
فعلی این بازیکن 30 ســاله تا 
ســال 2019 اعتبار و گفته شده 
توافقات الزم برای تمدید یک سال 
دیگر حاصل شــده اســت. کاوانی  توجه 

تیم هایی مانند منچستریونایتد را هم به خود جلب کرد.

خداحافظی رضائیان با هواداران با 
چاشنی تبریک روز پدر

بال تکلیفی هیئت هاکی
کی به پایان می رسد

زالتان ابراهیموویچ
بنجامین باتن فوتبال

کاوانی در دوراهی منچستر و
پاری سن ژرمن

پرســپولیس و پیکان چهارشــنبه هفته گذشته به 
مصاف هم رفتنــد که در نهایت پرســپولیس موفق 
شــد دو بر صفر از ســد حریفش بگذرد. پس از این 
بازی، مجید جاللی سرمربی تیم پیکان در کنفرانس 
خبری پس از مسابقه، پرســپولیس را متهم کرد که 
با بیانیه نویســی قبل از بازی، تمرکز همه را بهم زد 
و توانســت بازی را ببرد. اظهاراتی که با پاســخ تند 
برانکــو در همان کنفرانس مواجه شــد. ســرمربی 
کروات پرسپولیس در پاسخ گفت:» کسی که چنین 
اظهاراتی را مطرح می کند باید خجالت بکشــد! ما 

بازی را بردیم چون بهتر بودیم.«
اما ماجرای برانکو و مجید جاللــی به همینجا ختم 
نمی شــود. چالش بین این دو نفر 12 ســال پیش 
 آغاز شــد. جایی که تیم ملــی با برانکــو ایوانکویچ 
جام جهانی بــدی را در آلمان تجربه کــرد و مجید 
جاللی هم با صبــا قهرمان جام حذفی ایران شــد. 
شــرایط به گونه ای بود برانکو در موضع ضعف قرار 
داشــت و مجید جاللــی در جایــگاه بهترین مربی 
فوتبال ایران. آقا معلم که شــاید آن روزها ســودای 
هدایــت تیم ملی را در ســر مــی پروراند بــا اتخاذ 
تصمیمی، خواســته خود را علنــا و روی کاغذ بیان 
کرد.ســرمربی فعلی پیکان کمی بعد از جام جهانی 
و در اوایل دوران ریاســت جمهوری محمود احمدی 
نژاد، به رییس جمهــور ایران نامه نوشــت و در آن 
به انتقاد شــدید از عملکرد مربیان خارجی شــاغل 
در فوتبــال ایران پرداخت و آن هــا را »ویچ های بی 
مصرف«خواند. نامه ای که خیلی ها آن را به خارجی 
ســتیزی جاللی تعبیر کردند. برانکو از فوتبال ایران 
رفت و ســکان هدایت تیم ملی به دســت ایرانی ها 
افتاد. البته کــه پای آقا معلم هیچوقــت به تیم ملی 
 باز نشــد اما ســایر ایرانی ها در مدتی کــه هدایت 
تیم ملی را برعهده داشــتند کاری از پیش نبردند و 

فوتبال ایران فقط در جا زد.
سال ها از آن ماجرا گذشت و برانکو به ایران برگشت. 
همان »ویچ بی مصــرف« این روزهــا دارد تدارک 
 جشن قهرمانی اش را با پرســپولیس در لیگ ایران 
 می بینــد و مجیــد جاللی هر ســال به یــک تیم 
مــی رود و در نهایــت هم بــه ســمت در خروجی 
راهنمایی می شــود. مجید کامپیوتر دیگر آن مربی 
تاپ چند سال پیش نیست، گذر زمان هم ثابت کرد 

که برانکو ایوانکویچ هم یک ویچ بی مصرف نیست.

رمزگشایی  از اختالف برانکو و جاللی؛

پای کینه ای دوازده ساله
در کار است

بخشنامه انضباطی جدید کنفدراسیون فوتبال آســیا به یک نگرانی بزرگ برای فوتبال ایران تبدیل شده و 
مشخص نیست هواداران ایرانی تغییر ذائقه خواهند داد یا به مقابله با این بخشنامه بر می خیزند.

فضای مجازی

فوتبال جهان

سوال روز
نکته جالب این 

است که تیم ملی 
در این دیدار به 
پیروزی رسید 

و هیچ توجیهی 
برای این رفتار از 

سوی هواداران 
وجود ندارد

  آقای گل لیگ برتر و کاپیتان ســابق اســتقالل روز شــنبه آینده 
 از فوتبــال خداحافظی مــی کند. رضــا عنایتی، آقــای گل تاریخ 
لیگ برتر و کاپیتان ســابق اســتقالل که همیشــه عالقه داشت با 
پیراهن اســتقالل از فوتبال خداحافظی کند، در 40 سالگی باالخره 
تصمیم خودش را گرفته تا با مســتطیل ســبز وداع کند. او با وجود 
 مخالفــت صمد مرفــاوی تصمیم گرفتــه روز شــنبه در هفته 27 
لیگ برتر فوتبال مقابل استقالل از میادین فوتبال خداحافظی کند 
و برای آخرین بار مقابل هواداران اســتقالل به میــدان برود. به نظر 
می رســد راه طوالنی عنایتی در زمین فوتبال، حاال خارج از زمین 
ادامه دار باشد. شاید چنین اتفاقی جو احساسی را در روز شنبه برای 
هواداران استقالل و کاپیتان سابق این تیم پدید بیاورد. باید دید که 

هواداران استقالل تا چه حد می توانند عنایتی را سورپرایز کنند.

اسامی دعوت شــدگان به تیم ملی جوانان ایران بعدازظهر روز دوشنبه 
اعالم شــد که در این میان اثری از نام رضا شــکاری دیده نمی شــود. 
امیرحســین پیروانی هفته گذشــته ضمن تأکید بر اینکه شکاری از 
جمله بازیکنان اصلی تیم ملی اســت دعوت از این بازیکن را منوط به 
حل مشکلش با ذوب آهن دانسته بود. ســرمربی تیم ملی در عین حال 
خواهان مساعدت مدیرعامل باشــگاه اصفهانی و شخص سعید آذری 
در این باره شد. این بازیکن 18 ساله که چندی پیش بدون هماهنگی 
و رضایت ذوب آهن و ظاهرا با اســتناد به بندی از قراردادش با باشگاه 
اصفهانی به اردوی تیم روستوف روسیه رفت همچنان وضعیت مبهمی 
دارد. البته با توجه به زمان برگــزاری اردوی پیش روی تیم ملی معلوم 
نبود که حتی در صورت برطرف شدن اختالف شکاری با ذوب آهن هم 

این بازیکن امکان حضور در جمع ملی پوشان را داشته باشد.

اتفاق ویژه برای یک استقاللی؛

سورپرایزی در راه است!

پیروانی به وعده اش عمل کرد؛

بالتکلیفی ملی و 
باشگاهی شکاری

پرسپولیس بازی با الریان را نتوانست ببرد. در این بازی طارمی یک پنالتی دیگر خراب 
کرد. هواداران به شــدت به این اتفاق اعتراض داشــتند و برانکو گفت دیگر به طارمی 

پنالتی نمی دهد.

قاب روزمنهای فوتبال

رییس هیئت ورزش جانبازان و معلوالن استان در 
مراسم بهره برداری از نخستین مجموعه ورزشی 
اختصاصی جانبازان و معلــوالن اصفهان اظهار 
کرد: در طول چهار دوره گذشته و دوره جدیدی 
که ریاست هیئت جانبازان و معلوالن را بر عهده 
داشتم، نبود یک ســالن اختصاصی دغدغه این 
ورزشــکاران بود. محمدرضا آقاباباگلیان افزود: 
در پارالمپیک ریو ورزشــکاران اصفهانی، حضور 
موفقی داشــتند و با بهره برداری از این ورزشگاه، 
بستر الزم برای موفقیت در المپیک 2020 توکیو 
سهم فراهم شــده اســت و امیدوارم با امکانات 
موجود، ورزشــکاران اصفهانی را در قله های اوج 
و افتخار ببینیم.رییس هیئت ورزش جانبازان و 
معلوالن استان اصفهان با بیان اینکه با مشارکت 
ویژه شهرداری اصفهان و ســازمان آتش نشانی، 
این سالن بر اساس آخرین استاندارد های ایمنی 
ســاخته شــده و تمام مناسب ســازی های الزم 

صورت گرفته اســت، یادآور شــد: این مجموعه 
شامل ســالن چندمنظوره با مســاحت 2 هزار و 
500 مترمربع، حمام، ســرویس بهداشتی، اتاق 
داوران، اتاق پزشک، 400 مترمربع فضای اداری، 
سالن تیراندازی با استاندارهای هوشمند و سالن 
ویژه رشــته های بوچیا، وزنه برداری، تنیس روی 
میز و بدن ســازی اســت. وی بهره برداری از این 
مجموعه ورزشی را بستر خوبی برای میزبانی های 
بین المللی عنوان کرد و گفت: توافقنامه برگزاری 
ســومین دوره این رقابت ها با حضور شــهردار، 
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان و رییس 
فدراســیون ورزش جانبازان و معلــوالن به امضا 

رسیده است.
مجموعه خوبی برای جانبازان و معلوالن 

آماده شده است
رییس کمیته پارالمپیک در مراسم بهره برداری 
از نخســتین مجموعــه ورزشــی اختصاصــی 

جانبازان و معلوالن اصفهان اظهار کرد: به همت 
شهردار اصفهان، مجموعه اســتاندارد و زیبایی 
 برای شــهروندان توانمند آماده شــده اســت. 
محمود خسروی وفا با بیان این که امثال  سیامند 
رحمان و زهرا نعمتــی می توانند از این مجموعه 
رشــد کنند، افزود: نامگذاری این مجموعه به نام 
شــهید میثمی اقدام ارزشــمندی است چرا که 
استقالل امروز کشــور را مدیون فداکاری شهدا 
هســتیم.رییس کمیته پارالمپیک با اشــاره به 
اهمیــت توجه بــه ورزش جانبــازان و معلوالن 
بیان داشــت: مجموعه خوبی آماده شده است اما 
همچنان جای تکمیــل دارد. وی تصریح کرد: در 
اکثر شهرهای کشور، ســالن های مناسب ورزش 
معلوالن وجود دارد اما در اصفهان پس از تهران، 
دومین مجموعه ورزشی ویژه جانبازان و معلوالن 
با همکاری شهرداری  و شورای شهر ساخته شده 

است.

رییس هیئت ورزش جانبازان و معلوالن استان اصفهان مطرح کرد:

مجموعه ورزشی جانبازان و معلوالن ظرفیتی مناسب برای میزبانی رویدادهای بین المللی
تلخ ترین صحنه دیدار پرسپولیس

برخالف اخبار منتشــر شــده، بازیکن مدنظــر ذوب آهن برای 
پیوستن به اســتقالل، مرتضی تبریزی نیست. برخی از رسانه ها 
اعالم کرده اند که مرتضی تبریزی، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن 
گزینه علیرضــا منصوریان برای فصل آینده اســت، در صورتی 
که علیرضا منصوریان هنوز به این بازیکــن فکر نکرده و گزینه 
اصلی او احســان پهلوان اســت. همانطور که پیش از این اشاره 
کرده بودیم، یکــی از بازیکنانی که ســرمربی اســتقالل به او 
اعتقاد دارد احســان پهلوان اســت. وی ســرعت باالیی دارد، 
خوب شــوت می زند و روی ضد حمالت به خوبی ظاهر می شود 
 و همه اینهــا فاکتورهایی هســتند که او را به گزینه مناســب

استقالل تبدیل می کند.

کرار جاسم، هافبک عراقی تراکتورسازی بعد 
از محرومیتی که کمیته انضباطی برایش در 
نظر گرفت، نزد مدیران تراکتورسازی رفت و 
خواهان دریافت رضایتنامه اش شد. در حالی 
که مدیــران تراکتورســازی تصمیم گیری 
درباره کرار را به روزهای آینده موکول کرده 
بودند، او ناگهان از تصمیمش پشیمان شد و 
با انتشار پستی در اینستاگرام از خداحافظی 
با پیراهن تراکتورسازی سخن گفت. کرار در 

این باره نوشت: از این تیم ستاره شدم، در این تیم هم خاموش خواهم شد. منت این 
پیراهن را باید کشید، دست هواداران باغیرتش را باید بوسید...

علی کریمی بازیکن ســابق  تیم ملــی فوتبال با 
اشاره به اهمیت سالمت دندان اظهار داشت: من 
متخصص دندان نیستم اما یکی از ضرورت های 
هر فرد در زندگی فردی و به خصوص اجتماعی 
داشتن دندان هایی سالم اســت. وی بیان کرد: 
داشــتن دندان هایی ســالم  و مســواک زدن را 
مسیوالن امر باید آموزش و فرهنگ سازی کنند 
تا افراد در بزرگسالی و حتی درسنین جوانی دچار 

مشکل نشوند و مجبور به کشیدن دندان نشود. کریمی عنوان کرد: 
من از بچگی عادت به مسواک زدن داشتم و به همین خاطر دندان 

هایم دچار مشکل خاصی تا به امروز نشده است. 

آموزش و فرهنگ سازی به روش علی کریمیتغییر موضع عجیب بازیکن جنجالی تراکتورسازیپهلوان گزینه استقاللی هاست، نه تبریزی
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جریمهرفتار ناشایست
با توجه به تنبیهات انضباطی ذکر شده در آیین نامه انضباطیخشونت علیه افراد حاضر در مسابقه
5000 دالر آمریکا )برای یک مورد(استفاده از مواد آتش زا و قابل انفجار

10000 دالر آمریکا )بیندو تا 5 مورد(
20000 دالر آمریکا )بین شش تا ده مورد(

5000 دالر آمریکا به ازای هر فلش )(حداکثر 5 مورد(فلش لیزر
پرتاب وسایل مختلف:

بطری آب یا قوطی آلومینیوم پر
بطری آب یا قوطی آلومینیوم خالی

سنگ
لیوان های پالستیکی یا کاغذی

ترکیب موارد فوق

خشونت علیه افراد حاضر در مسابقه
5000 دالر )بین یک تا 10 مورد(
3000 دالر )بین یک تا 10 مورد(
5000 دالر )بین یک تا 5 مورد(

2000 دالر )بین یک تا 10 مورد(
5000 دالر )بین یک تا 10 مورد(

2000 دالر به ازای هر بنر )حداکثر 5 مورد(نمایش شعارهای مذهبی، سیاسی یا توهین آمیز
بستگی به عمق جرم دارد.استفاده از کلمات یا صداهای توهین آمیز

3000 دالر )یک نفر(ورود افراد متفرقه به زمین
5000 دالر )بین دو تا پنج نفر(

5000 دالر به ازای هر پهپاداستفاده از پهپاد یا هرگونه شیء پروازی
بستگی به شدت جرم دارد.هرگونه رفتار ناشایست دیگر

به ازای هر یک دقیقه وقفه ای که به دلیل وقوع هر یک از موارد فوق در بازی صورت پذیرد، عالوه بر جریمه هر 
مورد، 1000 دالر جریمه می بایست بابت هر دقیقه وقفه پرداخت شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان یکی از 10 شهر دیدنی دنیا است

دیدگاه

رییس اداره انهار و مادی های شهرداری خبر داد:

تخصیص 12 میلیارد و 400 میلیون 
تومان برای ساماندهی مادی های شهر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

برخورد قانونی با افزایش خودسرانه 
کرایه تاکسی

مدیرمنطقه 14 شهرداری خبرداد:

احداث 2 بوستان در منطقه 14 
شهرداری اصفهان

استاندار اصفهان:

اصفهان یکی از 10 شهر دیدنی
دنیا است

رییس اداره انهار و مادی های شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
۲۷۵ کیلومتر مادی در ســطح شــهر اصفهان وجود دارد که بر 
اساس برنامه ریزی ها، ساماندهی ساالنه ۳۰ کیلومتر از مادی ها 

در دستور کار قرار دارد.
سید جالل عمرانی افزود: مادی ها در اصفهان از قدمت تاریخی 
برخوردار است و نماد عدالت ۴۰۰ ســاله در تقسیم آب هستند 

که نمونه آن در هیچ جای کشور وجود ندارد.
رییــس اداره انهار و مادی های شــهرداری اصفهــان ادامه داد: 
 در ســال جاری برای ســاماندهی و تملک حاشــیه مادی های 

1۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
عمرانی با بیان اینکه در ســال گذشته ســاماندهی 9۰ درصد 
از مادی ها و انهار شــهر انجام شده اســت، عنوان کرد: در سال 

گذشته نیز تملک ۵۰ درصد از حاشیه مادی ها اجرا شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
کرایه تاکســی هنوز افزایش نیافته است، گفت: نظارت بر فعالیت 
تاکســیرانان افزایش یافته اســت و با راننــدگان مختلف در این 
خصوص برخورد می شود. حســین جعفری اظهار کرد: شهروندان 
از پرداخت پول اضافه به تاکسي ها اجتناب کرده و در صورت مشاهده 
تخلف، کد راننده متخلف را به ســازمان نظارت بر تاکسیراني اعالم 
کنند. وي ادامه داد: الیحه افزایش کرایه تاکسي ها تهیه و برای بررسی 

و تصویب به شورای شهر ارسال شده است.
مدیرعامل سازمان تاکسیراني شهرداري اصفهان با اعالم اینکه کرایه 
تاکســی ها بر اســاس پارامترهای مربوطه بر روی سامانه هوشمند 
تاکسی اعمال شده است، گفت: نظارت بازرسان سازمان بر نرخ کرایه 
ها افزایش یافته است همچنین با متخلفان مطابق با قانون و مقررات 
برخورد خواهد شــد. وي خاطرنشــان کرد: شــهروندان می توانند 
شکایات خود را از طریق شماره تلفن ۳۵6881۰۰ و یا سامانه پیامکی 

۲۰۰۰۰۲61 مطرح کنند.

مدیرمنطقه 1۴ شهرداری اصفهان  اظهار کرد: سرانه فضای سبز 
منطقه، پایین اســت از همین رو در ســال جاری دو بوستان در 

منطقه احداث می شود.
علی شمسی افزود: در همین راستا بوستان باغ گالبی در محدوده 
خیابان آل بویه و یک بوستان نیز به وســعت 8 هزار مترمربع در 

محدوه مسکونی علوم پزشکی احداث می شود.
  منطقه 1۴ شــهرداری اصفهــان عنوان کــرد: با احــداث این

بوستان ها عالوه بر ارتقاء سرانه فضای سبز منطقه، نشاط در بین 
شهروندان افزایش پیدا می کند.

اســتاندار اصفهان در دیدار وزیر فرهنگ جمهوری اســلواکی به 
بیان ظرفیت ها و پتانســیل های اســتان در زمینه های مختلف 
پرداخت و اظهار داشت: اصفهان با سابقه  1۰ هزار ساله، پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و شهر جهانی صنایع دستی است. 
رسول زرگرپور با اشــاره به جایگاه اصفهان در حوزه های صنعت، 
کشــاورزی و دانشــگاهی، افزود: اصفهان با دارا بــودن ۲۰ هزار 
جاذبه  طبیعــی، میراثی و یک هزار و ۷۰۰ جاذبــه  تاریخی که به 
ثبت ملی رســیده و ۷ جاذبه  بین المللی یکی از 1۰ شــهر دیدنی 
دنیا بوده و بیشــترین شــهرت این شــهر به صنایع دستی و آثار 

باستانی و میراثی آن است.
اســتاندار اصفهان اضافه کرد: ورود گردشــگران خارجی از 86 
 کشــور جهان به اصفهان در سه ســال گذشــته و پس از برجام 

چهار برابر افزایش داشته است.
زرگرپور در ادامه گفت: حضور در شهر اصفهان به  عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم باعث تقویت روابط فرهنگی استان اصفهان 

با کشور اسلواکی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه گردشــگری می تواند یکی از فرصت های 
برقراری ارتباط بیشتر با اسلواکی باشد، از آمادگی اصفهان برای 

میزبانی از تورهای گردشگری اسلواکی خبر داد.
استاندار اصفهان با اشاره به آمادگی اصفهان برای برگزاری هفته  
 فرهنگی این استان در کشــور اســلواکی، ابراز داشت: برگزاری

هفته فرهنگی اصفهان در کشــورهای اروپایی در تقویت روابط 
فرهنگی دو ملت تأثیر فراوانی دارد.

زرگرپور خواســتار تعامل ســرمایه گذاران این کشــور با تجار و 
 بازرگانان اصفهانی شــد و بیان داشــت: ایران فقط یک کشــور

 8۰ میلیون نفری نیست بلکه دروازه ورود به خاورمیانه محسوب 
می شود و شــرایط ایران بعد از برجام برای برقراری رابطه با سایر 
کشــورهای دنیا تحوالت مثبت بســیاری پیدا کرده است. وی با 
اشاره به ظرفیت های علمی و دانشگاهی اصفهان، گفت: آمادگی 
داریم که در زمینه  تبادل استاد و دانشجو با کشور اسلواکی تعامل 
داشته باشــیم و تجربیات خود را به اشــتراک گذاریم. استاندار 
اصفهان در پایان اذعان داشــت: زمانی که آمریکا تازه کشف شده 
بود، آثار گرانبهایی در اصفهان ســاخته شــده که نشان از عمق 
تمدن این کشــور اســت و اصفهان آمادگی دارد که در خصوص 

بازسازی و احیا بناهای تاریخی تجربیات خود را مبادله کند.

شهرداری

بامسئوالن

در دنیای پیش رو مزیت ها حرف اول را می زند، بسیاری 
از شــهرها در گذشــته به دنبال اینگونه مزیت ها بودند، 
مزیت های تجاری و اقتصادی که توســعه شــهرها را به 

همراه دارد.
 امروز ما می دانیم که آن مزیت ها به تنهایی کافی نیست 
زیرا اکنون ما در شهرهایی زندگی می کنیم که مشکالت 
زیســت محیطی به سراغ آنها آمده اند؛ شــهرهایی که از 
مزیت های اقتصادی بســیار خوبی بهره مند شده اند اما 

دارای ناهنجاری های اجتماعی زیادی هم هستند.
 در حال حاضــر رویکرد جدیــدی در دنیــا تحت عنوان 
 شــهر خالق« به وجود آمده است. شــهری که با بهترین

ایده ها هر مشکلی را از پیش پای خود بر می دارد. جایگاه 
شهرهای خالق فراتر از شهرهای صنعتی و شهرهایی که 

دارای پتانسیل باالی فیزیکی هستند، است.
خالقیــت و ایده پــردازی همچــون چتری باالی ســر 
 دانش، پژوهش و فناوری قرار مــی گیرد و به همین دلیل 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری های دنیا بر روی خالقیت و 

فناوری انجام می شود.
اولین نــگاه مرکز خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان 

پس از راه اندازی، تغییــر و تحول در حــوزه نرم افزاری 
مدیریت شهری است.

تحقــق رویدادهای ارزشــمند در اصفهان با 
استفاده از روش های نوین اداره شهر 

مشاور شهردار و مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری 
 اصفهان در گفتگو بــا ایمنا گفت: شــهر اصفهان بیش از 
یک سال است که به عنوان اولین شــهر ایران به عضویت 
شبکه شهرهای خالق جهان که زیر نظر سازمان فرهنگ 

ملل متحد اداره می شود، در آمده است.
محمد علی ایزدخواستی این اتفاق را نشان دهنده وجود 
خالقیت در شهر اصفهان می داند که با استفاده از قدرت 

فکری و نرم افزاری خود می تواند بر مشکالت غلبه کند.
 وی خاطرنشــان کرد: طی یک ســال گذشــته اصفهان 
تحول های چشــم گیری داشــته، ســرعت پروژه های 
عمرانی به صورت شــگرف افزایش یافته، ســیما و منظر 
 شــهری به حد مطلــوب رســیده و مباحــث ترافیکی و

حمل و نقلی در شــهر اصفهان تا حــدودی بهبود یافته 
 است که این رویدادهای ارزشمند در اثر روش های نوین 

اداره شهر با رویکرد خالقیت و نوآوری محقق شده است.

مدیر مرکــز خالقیت و نــوآوری شــهرداری اصفهان با 
اشــاره به شــاخصه های شــهر خالق و مصادیق آن در 
شهر اصفهان، معتقد است در شــهر خالق توسعه پایدار 
 بسیار حائز اهمیت اســت، توســعه ای که در آن مسائل 
زیســت محیطی رعایت شده باشــد چرا که اگر در شهر 
وضعیت مطلوب زیســت محیطی وجود نداشــته باشد 
و افــراد آن جامعه نتوانند در ســالمت زندگی کنند، این 
شــهر علیرغم تمام داشته های خود ســکونت گاه خوبی 
برای افراد نیســت. وی ادامــه داد: امســال در ایام نوروز 
 اصفهان زیست محیطی ترین شهر کشور بود زیرا در تمام

دایره های شهر دوچرخه تبلور پیدا کرد و پیام هایی مثل 
دوچرخه سواری به شهروندان و مسافران گوشزد شد که 
این مهم باعث تشویق مردم به کنار گذاشتن خودروهای 
تک سرنشین و اســتفاده هر چه بیشــتر از دوچرخه می 
شود. ایزدخواستی ادامه داد: خوشــبختانه با عزم جدی 
مدیریت شهری اصفهان برای گسترش فرهنگ دوچرخه 
سواری، مســیرهای تردد دوچرخه در حال افزایش است. 
وی در ادامه ســرزندگی را از دیگر مؤلفه های شهر خالق 
دانست و گفت: شــهر خالق شــهری زنده و پویا است و 
نوروز 96 شهر اصفهان از نظر ســرزندگی بسیار متفاوت 
شــده بود و در جای جای این شــهر تاریخی برنامه های 
فرهنگی و هنری توســط شــهرداری اصفهان اجرا شد و 

سرزندگی و نشاط را برای اصفهان به ارمغان آورده بود.
تاکنون بیش از 10 جلد کتاب در حوزه شــهر 

خالق تألیف شد
مشاور شهردار و مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه شهر خالق شهری تنوع پذیر است، 
اظهار می کند: سیما و منظر شــهری اصفهان در نوروز به 
یکباره تغییر شکل داد، شهر به شکل تازه ای نونوار و کل 
شهر به تابلوی هنری تبدیل شد که در جای جای آن آثار 
 هنری پدید آمد و اینها مؤلفه های شــهر خالق به شمار 
روند که در سطح جهانی وجود دارند. وی خاطرنشان کرد: 
نوروز امســال کیفیت ارایه خدمات به مســافران متحول 
شده بود و رضایت مســافران از محل های اقامتی افزایش 

پیدا کرد.
ایزدخواســتی ادامه می دهد: اینها مواردی اســت که از 
دانش جهانی احصــاء و در قالب کتاب های متنوعی چاپ 
می شود به طوری که مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری 
اصفهان تاکنون بیــش از 1۰ جلد کتاب در حوزه شــهر 
خالق تألیف و در اختیار مدیران شهری قرار داده است که 

باعث تبلور شهر در بخش های مختلف می شود.

 امسال در ایام نوروز 
اصفهان زیست 

محیطی ترین شهر 
کشور بود زیرا در 

 تمام
دایره های شهر 

دوچرخه تبلور پیدا 
کرد 

مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تحقق رویدادهای ارزشمند به کمک روش های نوین اداره شهر

در قرن بیست و یک،جذب نخبگان و استعدادهای خالق به یکی از مهم ترین ابزارهای شهری برای رشد و 
پیشرفت اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا نظر خالقی که به وجود می آید برای شهرداری ها بسیار 

حائز اهمیت است از این رو جذب افراد خالق باعث قدرتمندی شهرها و رشد اقتصادی می شود.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

فاز سوم خط اول مترو  تا تیر ماه 
بهره برداری می شود

شــهردار اصفهان در آئیــن بهره بــرداری از اولین 
ورزشــگاه تخصصی جانبــازان و معلوالن شــهید 
حجت االسالم میثمی با اشاره به اینکه در سال جاری  
ســرعت اجرای بهره بــرداری از پروژه های عمرانی 
شــهر اصفهان چندین برابر ســال گذشــته خواهد 
 بود، اظهار داشــت: از این رو  دراین دوره پروژه های 

 تمام شهرداری را  به بهره برداری خواهیم  رساند.
مهدی جمالی نژاد بــا بیان اینکه در شــهر اصفهان 
بیشــترین تعداد جانبازان و شــهدا را در کشــور به 
 خود اختصاص داده اســت، افزود: از این رو در کنار 
مناسب ســازی پیاده روها و معابر شــهری در حوزه 
راه انــدازی مجموعه های اختصاصی نیز در دســتور 
کار قرار گرفت و از این رو ســالن تخصصی ورزشی و 
فرهنگی شهید حجت االسالم میثمی به بهره برداری 
رسید.شهردار اصفهان با بیان اینکه سالن تخصصی 
ورزشــی و فرهنگی شهید حجت االســالم میثمی 
دارای ســالن تیر اندازی تخصصی، سالن بسکتبال، 
سالن بدنســازی، چند طبقه خوابگاهی و مجموعه 
اداری است، تصریح کرد: چنین مجموعه ای شروعی 
اســت که چنین ســالن هایی را در نقــاط مختلف 
شهر اصفهان داشــته باشــیم. وی در ادامه به توجه 
شــهرداری اصفهان نسبت به مناسب ســازی معابر 
شهری برای اســتفاده معلوالن و جانبازان اشاره کرد 
و بیان داشت: در سال گذشــته در کنار بهره برداری 
از ۴۴ خیابان، ۳۷ پیاده رو سازی را نیز  انجام دادیم 
که در این  طرح های تردد معلــوالن و جانبازان نیز 
دیده شده اســت.جمالی نژاد اضافه کرد: شهرداری 
اقدامات خوبی را در دســتور کار قرار داده است و از 
این رو از  دیگر دســتگاه ها نیز درخواســت داریم به 
این مهم توجه بیشتری داشته باشند. وی همچنین 
در خصــوص کلنگ زنی پردیس  بــزرگ خانواده در 
منطقه 1۲ شهرداری اصفهان اضافه کرد: این پروژه 
در ســال جاری کلنگ زنی می شــود ضمــن اینکه 
در ســال جاری دو پردیس هنر  و پردیس گذرهای 
فرهنگی شهر اصفهان در سال جاری به بهره برداری 

می رسد.
وی در خصوص آخرین وضعیت متــرو اصفهان نیز 
ابراز داشــت: یکــی از پروژه هایی که با ســر عت در 
حال بهره برداری است قطار شــهری اصفهان است 
 که تا اوایل تیر ماه فاز ســوم خــط اول این پروژه نیز 

بهره برداری خواهد شد.

مدیران مــدارس علمیه و مســووالن مرکز مدیریت حــوزه علمیه 
اصفهان با آیت اهلل  مظاهری، رییس حوزه علمیه اصفهان دیدار کردند. 
در این دیدار که به مناســبت آغاز ســال جدید انجام شد و آیت اهلل 
طباطبایی امام جمعه اصفهان نیز حضور داشــت، آیت اهلل  مظاهری 
ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت نهاد مدیریت در حوزه های علمیه، از 
تالش ها و فعالیت های مدیران و مسؤوالن مرکز مدیریت حوزه علمیه 
اصفهان قدردانی کرده و اظهار کرد: یکی از وظایف و کارکردهای نهاد 
مدیریت در حوزه علمیه، برقراری نظم و انضباط سازنده در همه امور 

آموزشی و تربیتی طالب و ارتقای برنامه های علمی و اخالقی است.
وی در این زمینه با اشاره به گوشه هایی از سیره مراجع سلف و علمای 

موفق، افزود: یکی از عوامل موفقیت همه بزرگان اهمیت به نظم بوده 
اســت و مدیران مدارس علمیه وظیفه ســنگینی برای حفظ و رشد 

جریان نظم در مدارس و در بین مدرسین و طالب بر عهده دارند.
رییس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه رمز موفقیت، پیشــرفت و 
تعالی طالب و روحانیون، تکیه بر دو عنصر مجاهدت علمی و کسب 
تقواســت، برنامه ریزی و اقدام مؤثر مدیران و اساتید حوزه در جهت 
زمینه سازی برای پیشرفت علمی و معنوی روحانیون به ویژه طالب 
جوان را ضروری و بسیار مهم خوانده و گفت: طلبه باید با دو پایه علم 
و تقوا حرکت کند و به کمال برســد و فقدان یکی از این دو پایه، او را 
چه از حیث اجتماعی و چه از نظر مسئولیت های شرعی، در مخاطره 
عجیبی واقع خواهد ســاخت که جبران آن بسیار مشکل و در برخی 

موارد غیرممکن است.
مظاهری در زمینه لــزوم تالش بی وقفه بــرای علم آموزی صحیح و 

کاربردی، نقش اساتید و مدرسین حوزه را در این جهت، بسیار مهم 
و بی بدیل ارزیابی کرده و تأکید کرد: اســاتید حوزه باید بر درسی که 
ارائه می دهند، تسلط علمی کافی داشته باشند و نیز الزم است ضمن 
ارائه درس به جهات تربیتــی و اخالقی طالب نیز توجــه کرده و به 
جای پرداختن به بعضی مسائل جانبی و غیر ضروری به ارتقا و رشد 
علمی و اخالقی طالب بپردازند. وی در ادامه ضرورت انسان ســازی 
و تالش بــرای تهذیب نفس و تخلق به اخالق الهــی را در حوزه های 
علمیه به عنوان یک اصل اساسی یادآور شد و با اشاره به برخی آیات 
و روایات، خودسازی را مقدمه برای دیگرسازی دانسته و خاطرنشان 
کرد: مسئوالن و اداره کنندگان حوزه های علمیه و همچنین اساتید 
و مدرســان، باید در حالی که خود در رعایت تقوا و مجاهدت با نفس 
و خودســازی دائمی می کوشــند به صورت عملی و با رفتار نیکو و 

اخالقی، به تربیت اخالقی و معنوی طالب بپردازند.

در دیدار مدیران مدارس علمیه و مسئوالن حوزه علمیه اصفهان مطرح شد:

مجاهدت علمی و کسب تقوا، رمز موفقیت، طاّلب و روحانیون

معاون توانبخشی بهزیستی اســتان اصفهان با اشاره 
به اهمیت اطالع رســانی و آگاهی بخشــی در زمینه 
تشــخیص به موقع بیماری اوتیســم، اظهــار کرد: 
ســن طالیی تشــخیص اوتیســم کمتر از سه سال 
اســت و خانواده ها از طریق غربالگــری و مراجعه به 
مهدکودک ها می توانند از ابتالی کودکشــان به این 

بیماری با خبرشوند.
ســید اصغر فیاض با بیان اینکه طبق گفته سازمان 
بهداشــت جهانی از هر 6۷ تولد یک نــوزاد مبتال به 
اوتیســم اســت، ادامه داد: با توجه بــه این موضوع 
غربالگری اهمیت چندانی می یابد و در سال گذشته 
نیز در آذرماه در سراســر کشــور با توجه به دستور 

سازمان بهزیستی غربالگری اوتیسم انجام شد.
فیاض با بیــان اینکــه 1۳ فروردین به عنــوان روز 
جهانی اوتیسم شــناخته شده اســت، خاطر نشان 
کرد: غربالگری موجب شناســایی کــودکان مبتال 
 به اوتیسم می شــود که در صورت شناسایی این امر 

 زیر ساخت های الزم و آموزش های ویژه است.
وی با اشــاره به وجود یــک هزار کــودک مبتال به 
اوتیسم در سطح اســتان، گفت: تنها ۳۰۰ کودک از 

آموزش های مراکز بهزیستی استفاده می کنند.

از هر 67 تولد در اصفهان، یک 
نوزاد مبتال به اوتیسم است

میراث فرهنگی جهاد کشاورزیبهزیستی

زنده و پویابودن از ویژگی های 
اصلی میدان امام است

آبیاری 20 هزار هکتار از اراضی 
شرق اصفهان با آب های سطحی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: به منظــور آبیاری مزارع غــالت پاییزه اراضی 
شرق شهرستان اصفهان از محل شبکه زاینده رود، آب 
مورد نیاز کشاورزان هم زمان با بازگشایی رودخانه در 

اختیار آنها قرار گرفت. 
محمد زارع با بیــان اینکه ۲۰ هزار هکتــار از اراضی 
کشاورزی شرق اصفهان با بازگشایی رودخانه آبیاری 
شــد، اظهار کرد: در حدود 18 هــزار و ۵۰۰ هکتار 
گندم و حدود یک هــزار و ۵۰۰ هکتار جو در منطقه 
شــرق اصفهان شــامل مناطق مرکزی، جلگه، ورزنه 
و ... با منابع آب های ســطحی زاینده رود کشت شد 
 و حدود 1۵ هــزار هکتار دیگر نیــز از طریق آب های 
زیر زمینی آبیاری شــدند. وی با بیان اینکه نســبت 
به سال گذشته سطح زیر کشــت در شرق شهرستان 
چندان تغییری نکرده اســت، افزود: ســال گذشته 
حدود ۲۴ هزار هکتار زمین در منطقه شرق زیر سطح 
کشت رفت، اما نسبت به زمان نرمال، سطح زیر کشت 
کاهش یافت به طوری که مجموع ســطح زیر کشت 
پاییزه شهرستان اصفهان در ســال های نرمال که از 
طریق منابع آب هــای ســطحی و زیرزمینی آبیاری 

می شدند حدود ۴8 تا ۵۰ هزار هکتار بوده است.

مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان با اشــاره به قدمت میدان 
امام اظهار کرد: میدان امام جزو اولین مجموعه هایی 
است که در سال ۵8 در کشور به ثبت جهانی رسیده 

است.
فریدون الهیاری افزود:میدان امام از لحاظ وســعت 
 دومین میدان جهــان و از لحاظ زیبایــی و تزئینات 
منحصر به فرد از اولین میدان های جهان به حســاب 
می آید و یکی از مهم تریــن ویژگی های اصلی میدان 
امام زنده و پویا بودن آن است به این معنا که در حال 
حاضر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... 

در آن انجام می شود.
وی ادامــه داد : فعالیت های مختلــف در میدان امام 
لزوم حفظ و مرمت آن را جــزو اولویت های اول قرار 
می دهد، به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی برای 
مراکزی که ثبت جهانی هستند پایگاه هایی قرار داده 
اســت؛ در بین این پایگاه ها با توجه بــه اینکه روزانه 
هزاران نفر در میدان امام تردد می کنند پایگاه میدان 
امام از اهمیت ویژه ای قائل است، این پایگاه از 8 سال 
پیش دایر است و دو ســال است که به صورت مستمر 

در حال فعالیت است.

خبر

مســئول مبلغین مدارس طــرح امین حــوزه علمیه 
اصفهان از اجرای طــرح » اعتکاف دانــش آموزی« با 
شرکت ۳۰۰ دانش آموز از ۲۰ مدرسه، در شهر اصفهان 
خبر داد. حجت االســالم مهدی حق شناس اظهار کرد: 
 برای نخســتین بار به صورت آزمایشــی مرکز مدیریت 
حوزه علمیه اصفهان اقدام به برگزاری مراســم معنوی 
اعتکاف بــرای دانش آموزان از طریــق مبلغان مدارس 
امین می کند. وی تصریــح کرد: این اقــدام و برنامه با 
هدف و رویکــرد جذب دانش آموزان مقطع متوســطه 
برای ورود به حــوزه علمیه صور ت می گیــرد، چرا که  
فضای مراســم معنوی اعتکاف رجبیه  از منظر همراه با 
مربیان و مبلغین مدارس امین  بســیار می تواند زمینه 
آشــنایی دانش آموزان با فضای حوزه علمیه  را فراهم 
کند.وی با بیان اینکــه برنامه هــای مختلف فرهنگی 
 و تربیتــی برای ســه روز اعتــکاف با هدف آشــنایی 
دانش آموزان بــا فضای حوزوی  و ترویج اســالم انجام 
 گرفته اســت، خاطرنشــان کرد: دعوت و ثبــت نام از 
دانش آموزان عالقه مند به شــرکت در مراسم معنوی 
اعتکاف در اسفندماه صورت گرفته است و براین اساس 
دعوت از سخنرانان های مطرح و متناسب صورت گرفته 

است.

 اجرای طرح » اعتکاف
دانش آموزی« در اصفهان 
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 پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله(:
سعادتمند حقیقی کسی است که علی را در حیات او و پس از رحلتش 

دوست بدارد .
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عجیب ترین آدم های جهان!

باغ کاغذی

 شناســایی ارزش هــای اجتماعــی صریــح و ضمنــی منــدرج در 
 قرآن کریــم در کتاب ارزش های اجتماعی از منظــر قرآن کریم به قلم 

سید حسین شرف الدین منتشر شد .
این کتاب بخشی از یک تحقیق گسترده در حوزه اندیشه های اجتماعی 
قرآن کریم است که به صورتی مجزا، تدوین و تألیف یافته است.ارزش ها 
همان گونه که در مباحث مطرح شده در بخش نخست به تفضیل بیان 
شــده مهم ترین، کانونی ترین و زنده ترین بخش یک فرهنگ محسوب 
می شوند و از این رو، شــناخت یک فرهنگ بدون شناخت تحلیل نظام 
ارزشــی و عناصر و اجزای آن، ارتباطات متنوع میــان عناصر این نظام، 
پیوستگی این نظام با نظام باورها، هنجارها، شخصیت و رفتارها غیرممکن 
خواهد بود.بررسی اجمالی معارف اســامی نیز نمایانگر جایگاه برتر و 

موقعیت محوری )ارزش ها( در فرهنگ دینی اســت. اگر معارف دین را 
طبق تقسیم بندی معروف مرکب از یه بخش به هم پیوسته و درهم تنیده 
)باورهـا،احـــکام و اخاق( بدانیم،ارزش هـا در تاروپـــود این اجـزا به 
گـونه ای انفکـاک ناپـذیـردر هم آمیخته شده، بحث از ارزش ها پای هر سه 
بخش را به میان می کشد.محور این مطالعه، قرآن کریم و بخش گوهری 
و اساسی فرهنگ اسامی انعکاس یافته در این متن آسمانی و مقـدس 
است.این کتاب در پنـج فصـل تحت عنوان های ارزش هـای اجتمـاعی 
از دیـدگاه علوم اجتماعی، مواضـع کـلی قرآن کریـم در حوزه ارزش ها، 
مفاهیم عام ناظر به ارزش های اجتماعی،مفـاهیـــم خـاص ناظـر بـه 
ارزش هـای اجتمـاعی وارزش های اجتماعی ناظر به حـوزه هـای مختـلف 

رفتــاری تهیه و تنظیم شده است.

لبخندک

اسرار موفقیت یک شبه
داشــتم فکرمی کردم آیا هیچ راه میانبری 
برای موفق شــدن وجود دارد؟ چطور 15 
کیلو الغری در 3 روز داریم یا مثال آموزش 
زبان سواحیلی در 4 جلســه آن وقت موفقیت یک شبه نداریم؟ 
به نظر من سریع ترین راه موفق شدن این است که وانمود کنیم 
بقیه موفق نشده اند. مثال اگر کســی ذوق زده سراغ شما آمد و 
گفت: »بچه ها من فیل هوا کردم!« شــما از اســاس منکر فیل 
و هوا بشوید و خیلی خونســرد و بدون اینکه حتی سرتان را باال 
بیاورید به طرف بگویید: »خوب که چی؟« این »خوب که چی« 
طرف مقابل را وادار مــی کند تا درباره هواکــردن فیل توضیح 
بدهد و شــما هم با زبان بازی می توانید امیــد او را ناامید کنید 
و بگویید: »ای بابا این دوره زمونه اون هایی که شــتر هوا کردن 
به کجا رســیدن که تو که فیل هوا کردی!« اینطوری شما فیل 
هوا نکرده اید اما دســت کم جگرتان که خنک شــده است. راه 
دوم یک شبه موفق شــدن این اســت که موفقیت های بقیه را 
به خودتان ببندید. البته مثل هــر کار دیگری در اینجا هم نباید 
زیاده روی کنید و یکهو بگویید برق اختراع شما بوده یا مثال این 
اثر دمپایی ابری شماست که به عنوان اولین گام انسان روی ماه 
مانده اســت اما خوب موفقیت های دیگری هســت که صاحب 
شدنشان صدای کســی را در نمی آورد. مثال اگر از غذای کسی 
تعریف کردند شــما بگویید: »وای آره دســتور این خورشت رو 
که خودم به آیدا جون داده بودم!« راه سوم؛ برساختن موفقیت 
اســت. البته فکر نکنید که این برســاختن معنی چاخان کردن 
می دهد ها؟ نه! یعنی تعدادی موفقیــت انتزاعی و تخیلی را به 
جای موفقیت های واقعــی به خورد بقیه بدهید. مثال شــما به 
جز فرو کردن دو شــاخه در پریز تا به حال هیچ کار برقی یا فنی 
انجام نداده اید اما توی خیاالت تان همیشــه درحال بازکردن و 

تعمیر وسائل برقی بوده اید، شما 
می توانیــد موفقیت های علمی 
تخیلی تــان در زمینه تعمیرات 
را به جــای موفقیت های واقعی 
جا بزنید. خب فعــال راه دیگری 
 بــه ذهنم نمی رســد امــا قول

 می دهــم روزی کتابم با عنوان 
10 راه یک شبه موفق شدن، پر فروش ترین کتاب سال بشود.

ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم 

از  برخــی  خواهیــم  مــی  مطلــب  ایــن   در 
عجیب ترین های دنیا را معرفی کنیم. 

1- یک تایوانی 64 ســاله که بیش از سی سال است 
که نخوابیده اســت،این مرد بعد از یک تب در ســال 
1973 دیگر نتوانســته بخوابد. ظاهرا این بی خوابی 
طوالنی تاثیری هم بر سالمتی اش نداشته است.او در 
 یک مزرعه زندگی می کند و از خوک و مرغ نگهداری 

می کند و این کار تمام وقت او را می گیرد. 
2-یک مرد هندی که برادر دوقلــو اش را حامله بود. 
یکــی از عجیب ترین موارد پزشــکی کــه یکی از دو 
جنین در داخل رحم دیگری مدفون شــده اســت.او 
همیشه فکر می کرد که توموری در داخل شکم خود 
دارد تا اینکه این تومور زیادی بزرگ شــد و پزشک ها 
پس از عمل اعضای انســان را از داخل شکم او بیرون 
آوردند.نکته جالب این اســت که وقتی یک دوقلو در 
بدن دیگری اسیر می شــود می تواند به زندگی خود 
مثل یک انگل ادامه دهد تا زمانی که شروع به صدمه 

زدن به میزبان خود می کند. 
3-یک ســرباز ژاپنی کــه حتی پــس از پایان جنگ 
جهانی دوم از تــرس آمریکایی ها 2۸ ســال در خفا 
زندگی می کرد.او از سال 1944 تا 1972 در یک غار 
جنگلی زیر زمینی با دو نفر از ســاکنان آنجا زندگی 
می کرد ، حتی پس از آنکــه اعالمیه های پایان جنگ 

را دیده بود. 
4-یک سیاستمدار ژاپنی که فکر می کند خدا و مسیح 
است و تصمیم دارد دنیا را با رسیدن به مدارج سیاسی 
تغییر دهد. او قائل به یکی بودن دین و سیاست است 
و می خواهد قوانین ســازمان ملل را تغییر بدهد و … 
او در انتخابات زیادی شــرکت کرده ولی موفق نشده 

است. 
5- بیهاری هندی که یک کشــاورز اســت در ســال 
1976 تا 1994 رســما مرده اعالم شــده بود و او 1۸ 
سال با دولت و بوروکراسی هند جنگید تا ثابت کند که 
زنده است. ظاهرا عمویش با رشوه او را رسما و دولتی 
کشتانده بوده است تا زمینش را تصاحب کند.او زمانی 
متوجه شــد که می خواســت از بانک وام بگیرد. بعدا 
معلوم شــد که حداقل صد نفر دیگر هم سرنوشت او 
را دارنــد . این انجمــن االن 20،000 عضو دارد که تا 
سال 2004 آنها موفق شدند که 4 نفر از اعضا را زنده 

اعالم کنند.
6- دیوید ایکه که یک بازیکن حرفه ای سابق فوتبال 
بریتانیایی است، معتقد اســت جهان را کسانی اداره 
می  کنند که از نســل خزندگانند. به نظــر او این افراد 
تمایــالت کــودک آزاری و شــیطانگرایانه دارند. او 
الیزابت دوم و جرج بوش را از نســل خزندگان قدیم 
می داند و در کتاب هایش )15 کتاب( ســعی می کند 
این افراد را معرفی و جهان را از دست آنها نجات دهد.

او پس از یک سخنرانی 5 ســاعته برای دانش آموزان 
مورد تشویق دانشــگاه تورنتو در ســال 1999 قرار 

گرفت.  

ندا
 شاه نوری

آیا می دانید؟

تصاویر روز

خطرناک ترین پدردنیا

  در چنــد وقت اخیــر یک پــدر بی فکــر و عجیــب و غریب، 
عکس هایی از دخترش که او را در موقعیت های بسیار خطرناک 
نشان می دهد در اینترنت منتشــر کرده و بسیاری از کاربران را 

به وحشت انداخته است.
در تصاویری که نمونه هایی از آن ها را مــی توانید در ادامه این 
مطلب مشاهده کنید، می بینید که یک دختر خردسال چاقو به 
دست روی کانتر آشپزخانه نشســته یا همین کودکی که توان 

درست راه رفتن ندارد، در حال صعود از نردبان فلزی است.
 اما این ها فقــط ظاهر ماجرا هســتند؛ واقعیت این اســت که 
Steec پدر بی رحم و بی فکری نیســت، بلکه بسیار هنرمند و 
خوش ذوق است. فرد یاد شــده با استفاده از فتوشاپ، تصاویری 
از دخترش را با چنان ظرافت و دقتی در موقعیت های خطرناک 

ساخته که هر بیننده ای آن را باور می کند.

کشکول

برگزاری جشنواره نور نزدیک مسجد آل نور 
در امارات متحده عربی

در دنیای علم نکات بسیار زیادی وجود دارد که در 
عین سادگی کمک بسیاری به زندگی ما می کنند 

اما همه ما از آنها بی اطالع هستیم. 
 در این نوشته شما را با تعدادی از این حقایق آشنا 

می کنیم. 
 آیا می دانید: که بلندتریــن بادگیر جهان در 

یزد به ارتفاع 34 متر قرار دارد . 
آیا می دانید: طوالنی ترین پرواز ثبت شــده از 

مرغ 13 ثانیه است . 
 آیا می دانید: شــایع ترین آیتم فراموش شده 

برای مسافران مسواک است . 
 آیا می دانید:  که یک نوع پشــه وجود دارد که 

در ثانیه هزار بار بال می زند . 
 آیا می دانید:  ماه کامل ، 9مرتبه درخشان تر و 

پرنورتر از ماه نیمه است. 
 آیا می دانید:  بــازی تنیس در اصــل فقط با 

دست خالی . 
 آیا می دانید: برنج غذای اصلــی برای 50 ٪ 

مردمان جهان است. 
 آیا می دانید:  باد به تنهایی هیچ صدایی ندارد 

مگر اینکه به شیئی برخورد کند. 
 آیا می دانید:  مدونا و مایکل جکســون، هر دو 

در سال 195۸ متولد شدند. 
 آیا می دانید:  فالمینگو می تواند زانوی خود را 

به عقب خم کند. 
 آیا می دانید:  عقــرب زیر نور اشــعه ماواری 

بنفش می درخشد .

 آیا می دانیــد:  دو کشــور چیــن و آمریکا 
بیشترین تولید کننده سیر در دنیا را دارند 

 آیا می دانید: ماه اوت ، دارای باالترین درصد از 
والدت هاست 

 آیا می دانید:  طول عمر سنجاب 9 سال است 
 آیا می دانید:  به ازای هر انســان 200 میلیون 

حشره وجود دارد. 
 آیا می دانید: توپ گلف به طور متوسط تا 336 

فرورفتگی دارد. 
 آیا می دانید:  جنگل انبوه آمــازون به تولید 

نیمی از اکسیژن جهان کمک می کند. 
 آیا می دانیــد:  قایق برای اولین بــار در مصر 

ساخته شد. 
 آیا می دانید:  96 ٪ از شمع های فروخته شده 

توسط زنان خریداری شده است. 
آیا می دانید: اگر 3 قاره آسیا و آمریکا و آفریقا 

را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان است.
آیا می دانید: فرشــته ها با سرعت نور حرکت 

می کنند و زمان بر آنها کند می شود.
آیا می دانید انسان در سال 3000 قد متوسط 
2 متر و 120 ســال عمر و پوســت قهوه ای خواهد 

داشت.
آیا می دانید: وزن 1 قاشــق چایخوری از سیاه 

چاله ها 2 میلیارد تن است.
آیا می دانید: یک ســیاهچاله در کهکشــان 
راه  شــیری اســت که هر ثانیه 1000 بار دور خود 

می چرخد.
آیا مــی دانید: ضریب هوشــی انســان های 

معمولی بین ۸5 تا 105 است.
 آیا می دانید: هر تار موی انســان می تواند تا 

وزن 100 گرم رشد کند.
آیا می دانید: بلندترین موی ســر دنیا 6 متر 

است.
آیا می دانید: وزن موی ســر هــر فرد در طول 

عمرش با وزن 2 فیل آفریقایی برابر است
آیا می دانید: چشم انسان معادل یک دوربین 

135 مگا پیکسل است.
آیا می دانید : سریع ترین عنکبوت دنیا دارای 
ســرعت 16کیلومتــر در ســاعت اســت کــه در 

آفریقاست.
آیا می دانید: یک انســان نهایتا مــی تواند با 

سرعت 35 کیلومتر در ساعت بدود.
آیا می دانیــد: نوعــی عنکبوت مــی تواند

 300 برابر وزنش را بلند کند.
آیا می دانیــد:  طول مــوج نور مرئــی بین 

700 - 400 نانومتر است.

شگفت آورترین نکات علمی که از آن خبر ندارید!
سریع ترین ترن هوایی در اسپانیا

ترن هوایی که در ارتفــاع 367 پایی قــرار دارد و ظرف 5 ثانیه 
از سرعت صفر به 112 مایل در ســاعت می رسد ، سریع ترین 
و  پرارتفاع ترین ترن هوایی اروپا اســت که بــرای آنهایی که به 

تفریحات پرهیجان عالقه مند هستند مناسب است.          
این ترن هوایــی در 7 آوریل ) 1۸ فروردیــن ( در فراری لند در 
شهر سالو اسپانیا افتتاح شــد و هدف آن این بود که احساسی را 

در  افراد ایجاد کند که رانندگان فرمول 1 دارند.        
فراری لند یک پارک وســیع اســت کــه 11 جاذبــه دارد که 
تمامی آنها به روی تکنولوژی و هیجان تمرکــز دارند. عالوه بر 
این  جاذبه هــای هیجان انگیــز ، بازدیدکننــدگان این پارک 
می توانند از رستوران ها و مراکز خرید این مجموعه نیز استفاده 
 کنند و یا  برنامــه هایی که در پارک اجرا می شــود را تماشــا 

کنند.  

پزشکی یک دانش کاربردی اســت، هدف آن حفظ و ارتقاء تندرستی، 
درمان بیماری ها و بازتوانی آسیب دیدگان است.

پزشــک بودن تنها یک شــغل ســخت نیســت بلکه مضطرب ترین 
 شــغل نیز هســت.» لو هنگ« جراحی اســت که با 5 عمــل جراحی 

 در پی با مجموع 2۸ ساعت عمل جراحی انجام داد.
 این پزشــک چینی2 عمــل جراحی اورژانســی خــود را شــبانه و 
3 جراحی دیگر خود را در صبح انجام داد که پس از این عمل های طوالنی 
دچار خواب آلودگی شدید شده بودو درنهایت در راهروهای بیمارستان 
به خواب عمیقی فرو رفت .خوابیدن او به گونه ای بود که همکاران او که 
اورا در این وضعیت مشــاهده می کردند عنوان کردند که او از همیشــه 
راحت تر خوابیده است چرا که بارها دیده بودند وی براثر خستگی روی 
صندلی به خواب رفته است.عکسی از این پزشک در همین حالت خواب 
در سایتی منتشر شد که مردم پس از دیدن این عکس و با آگاه شدن از 

شرایط وی، اورا مورد ستودن و تکریم خود قرار دادند.

 پزشکی که با 28 ساعت 
عمل جراحی حماسه آفرید

طراحی دیوار یک موزه 
برای نمایشگاه هنر کودکان در میالن

اخبار علمی

یک شــرکت کانادایی برای اولین بار از ربات هوشــمند 
حفاری و برداشت مواد معدنی از بستر دریا رونمایی کرد.

اولین ربات غول پیکر شرکت Nautilus با وزن 200 تن 
در سال  2019 میالدی  برای حفاری منابع مس موجود 
در بستر دریای بیسمارک در کشور گینه نو ارسال خواهد 
شد.این ربات غول پیکر با شباهتی که به دایناسورها دارد 
قادر اســت با اســتفاده از تیغ های محکم موجود در مته 
اصلی، ســنگ های حاوی عناصر با ارزش را از بستر دریا تراشــیده، آسیاب و آماده 
خروج  کند.میشل جانستون مدیر شرکت سازنده اولین ربات حفاری معدن در بستر 
دریا عنوان کرد: دانستن این حقیقت که بســتر دریا حاوی مواد معدنی بیشتری در 

مقایسه با زمین است برای اکثر مردم  شگفت انگیز است.
 وی در ادامه افزود: متاسفانه منابع با ارزش موجود در بستر دریا و اقیانوس ها تا امروز 
قابل دسترسی نیستند و ما اولین شرکتی هستیم که با اســتفاده از ربات هوشمند 

حفاری برای اولین بار برداشت تجاری از بستر دریا را آغاز خواهیم کرد.
رونمایی از اولین ربات برداشــت منابع معدنی از بســتر دریا با انتقادهای فراوانی از 
جانب طرفداران محیط زیست همراه شده است. بســیاری از محققان نیز معتقدند 
که مطالعات الزم برای شــناخت تاثیر منفی برداشــت منابع معدنی از بستر دریا بر 
روی محیط زیست و مهمتر از آن تاثیر آن بر زنجیره غذایی که در رأس آنها انسان ها 
هستند انجام نشده اســت.با توجه به ارزش اقتصادی برداشــت منابع از بستر دریا 
احتماالً در آینــده نزدیک طرفداران محیط زیســت با پروژه هایی از این دســت به 

مبارزه خواهند پرداخت.

 یک شــرکت نوپــا در لس آنجلــس عرضه خانــه های 
پیش ساخته را در دســتور کار خود قرار داده و با استفاده 
از فناوری های پیشــرفته این کار را با هزینه بسیار پایینی 

انجام می دهد.
این شــرکت که Cover نام دارد توســط دو معمار به نام 
آلکسیس ریواس و جموئل جوزف در سال 2014 تاسیس 
شده و خانه های پیش ســاخته طراحی شده توسط آن به 

سرعت و بدون نیاز به تخصص و مهارت باال قابل سرهم کردن است.
یکی دیگر از مزایای مربوط به ســاخت این نوع خانه ها، امکان شخصی سازی آنها بر 
اساس سلیقه و نیازهای افراد است. متقاضیان قبل از طراحی خانه پیش ساخته شان 
باید به 50 تا 100 سوال پاسخ دهند تا نیازها، سبک زندگی، نحوه انجام امور مختلف 

توسط آنها در منزل و غیره مشخص شود.
در ادامه طراحی خانه با استفاده از نرم افزار طراحی CATIA صورت می گیرد و بدین 
منظور داده های جمع آوری شــده از مشتری برای ارائه پیشــنهادات طراحی مورد 
استفاده قرار می گیرند. در نهایت طرح مورد تایید مشــتری پیاده سازی و در سه روز 
اجرا می شــود.گفتنی اســت از نرم افزار CATIA در صنعت هوافضا و از جمله توسط 
شــرکت بوئینگ برای طراحی هواپیماهای بوئینگ 777 و 7۸7 اســتفاده شده، ولی 

کاربرد آن در عرصه معماری چندان سابقه ای ندارد.
مدت زمان الزم برای ساخت این نوع خانه ها بعد از طراحی 12 هفته است و با توجه به 
مســاحت این خانه ها هزینه خریداری آنها از 70 هزار دالر تا 250 هزار دالر برای یک 

خانه دوخوابه فراتر نخواهد رفت.

خانه سفارش دهید؛ ۳ روزه تحویل بگیریدساخت اولین ربات حفاری بستر دریا
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