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حق تامین آینده دارد؛ اجتماعی که دلگرم کار است
25-19 تیرماه؛ هفته تامین اجتماعی گرامی باد.

تشکیل پرونده الکترونیکی بیمه شدگان؛ گامی موثر در ارتقای خدمات سازمان تامین اجتماعی

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

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

آگهی برگزاری مناقصه عمومی )نوبت اول(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/04/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/05/01

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 337(
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 قائم  مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

صفحه11
پرستار بیکار در استان اصفهان نداریم

کشف بیش از 500 میلیون ریال 
کاالی قاچاق در اصفهان

4
مطرح شدن اصفهان به عنوان 

پایتخت کتاب ایران

97 درصد آسانسورهای اماکن 
استان غیر استاندارد است

زرگر پور با وزرای کشور و دفاع  
دیدار کرد

11
ادامه در صفحه 7

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

شهرکرد؛ آماده برگزاری 
همایش ملی فرش دستباف

3

مطالبه 6/5 میلیاردی اداره 
اوقاف از ادارات دولتی

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه در استان اصفهان خبر داد:

11

نرخ رشد جمعیت در استان  کمتر از
 یک درصد اعالم شد؛

بحران خفته در کمین اصفهان
8

11

آب نماهای شهر بیش از 56 هزار مترمربع مساحت دارند؛ 

  هزینه 600 میلیونی نگهداری  آب نماها  
برای شهرداری 

رییس اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، از 
آمادگی کمیته های برگزاری همایش ملی فرش دســتباف این استان در 24 

تیرماه جاری با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران خبر داد...
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کانال سوئز،  به روی شناورهای قطر بسته شد
وزارت خارجه مصر به منظور حفظ امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای راه های هوایی و آبی خود 
را به روی قطر بست به گونه ای که ورود شناورها با پرچم قطر به بنادر مصر را ممنوع و کانال 

سوئز را به روی شناورهای قطری بست.

يادداشت

بین الملل

نشــریه نیویورک تایمز به نقل از 3 مقام کاخ سفید و 
نیز دو منبــع آگاه دیگر گــزارش داد: »دونالد جان« 
پسر ارشــد ترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2016 با یکی از وکالی روس وابسته به کرملین 
دیدار کرده و در حالی حاضر به انجام این دیدار شــده 
که اطمینان حاصل کرده که این وکیل اطالعاتی علیه 
هیالری کلینتون در اختیار دارد. در این گزارش آمده 
است که دیدار دو نفر در برج ترامپ صورت گرفته و جرد 
کوشنر، داماد ترامپ و همچنین پاول مانافورت مدیر 
کارزار انتخاباتــی ترامپ نیز در ایــن مالقات بوده اند.

دونالد ترامپ در واکنش به گــزارش نیویورک تایمز 
اعالم کرده که این دیدار یک جلسه معارفه بوده است.

موضوع مالقات پسر ترامپ با 
یک وکیل روسی چه بود؟

امیر سرلشکر عطاءا... صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید 
سازمان عقیدتی سیاســی ارتش، اظهار داشــت: 12 سال 
پیش، هنگامی که برای انتصاب در فرماندهی ارتش خدمت 
مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان فرمودند که »می دانید از 
مهم ترین کارهای امام خمینــی )ره( چه بود؟« و بعد عنوان 
کردند: »از مهم ترین کارهای امام)ره(، کارهای تاسیسی بود 

و مهم ترین آنها، تاسیس نظام جمهوری اسالمی ایران بود.«
وی ادامه داد: همچنین یکی از کارهای تاسیسی امام راحل، 

تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش بود.
سرلشــکر صالحی افزود: ارتش تاسیســی نبود و با تایید و 
تحکیم به وسیله حضرت امام )ره( تداوم پیدا کرد و به عنوان 
بازوی انقالب توانست، از انقالب نوپا دفاع کند و اجازه عرض 
اندام به دشمنان در خطوط مرزی را ندهد. دشمن در اوایل 

انقالب می خواســت با انحالل ارتش، انقالب اسالمی را خلع 
سالح کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای اساسی در کشور تاسیس 
سپاه پاسداران و متعاقب آن تاسیس ارتش 20 میلیونی بود، 
که نظام نوپای انقالب را در برابر هجمه های داخلی و خارجی 

بیمه کرد.
فرمانده کل ارتش بیان داشت: ارتش، به عنوان بازوی انقالب 
اسالمی توانست در برابر تمام هجمه های نظامی و تهدیدات 
ایستادگی کند و همچنین در تشکیل سپاه پاسداران و ارتش 

20 میلیونی کمک کرده و به آن شکل دهد.
وی بیان کرد: ســازمان عقیدتی سیاســی ارتش یک نهاد 
تاسیســی از طرف امام )ره( بود تا ارتش که بدنه اصلی آن با 
انقالب بود را به ارتشــی مکتبی تبدیل کند و ما امروز نتایج 
آن را می بینیم و حضور انســان های بزرگــی چون صیادها، 
بابایی ها و ده ها و صدها بزرگ دیگر نشــان از زمینه مکتبی 
ارتش و اقدامات این سازمان است. سرلشکر صالحی با اشاره 
به خاطره ای از مقام معظم رهبری و اظهار نظر ایشان درباره 
حجت االسالم آل هاشم گفت: در یک جلسه ای که خدمت 
حضرت آقا رســیدیم، مقــام معظم رهبری درباره ایشــان 
فرمودند: آقای آل هاشــم مرد شــریفی اســت و بعد از این 
فرمایش، ما در ارتش ایشان را با لقب »سید شریف« عنوان 
کردیم. وی در پایان با اشاره به لزوم تقویت روحیه معنوی و 
ارتقای ارزش های اخالقی در ارتش، گفت: اکنون سن خدمتی 
۷۴ درصد از کارکنان ارتش زیر 20 ســال است و همچنین 
سن خدمتی 26 درصد از کارکنان ارتش باالی بیست سال 
خدمت است که این بر مسئولیت ما نسبت به جذب جامعه 
جوان و میانسال ارتش می افزاید و باید در این مسیر اهتمام 

الزم صورت گیرد.

عکس روز يادداشتيادداشت

سیزدهمین اجالس کارگروه عملیاتی 
پروژه کالکان

اجالس کارگروه عملیاتی پروژه کالکان )بررســی ســاز و کارهای 
مبارزه با تروریســم(با میزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

ایران صبح روز گذشته در هتل هما برگزار شد. 
در این اجالس وزیر کشــور، فرمانده ناجا، رییس پلیس اینترپل، 
دبیرکل سازمان اینترپل و جمعی از مقامات ارشد کشوری و لشکری 
حضور داشتند. رحمانی فضلی در این نشست گفت: متعهد هستیم 
با تروریست در هر لباس و تفکری که آزادی، صلح و امنیت جامعه را 

برهم می زند، مبارزه کنیم.

اخبار

یک منبع در دفتر نخســت وزیری عــراق در واکنش 
به برخی ادعاها از ســوی رســانه های عرب منطقه، 
گفت:»حیدر العبادی« نخســت وزیــر و فرمانده کل 
نیروهای مســلح عراق، هرگز پشــت الحشد الشعبی 
را خالــی نخواهد کرد و خبرســازی هــا درخصوص 

اختالفات، سناریویی با هدف تفرقه افکنی است.
این منبع که خواست نامش فاش نشود درگفت وگو با 
ایرنا تاکید کرد که رابطــه حیدر العبادی با فرماندهان 
ارشد الحشد الشعبی یک رابطه ویژه مبتنی برمحبت 
متقابل است و ادعاها درخصوص وجود اختالفات بین 

او با برخی فرماندهان الحشد الشعبی، واقعیت ندارد.

دولت اتریش روز گذشــته، 10 ژوئیه اعــالم کرد به 
»نهاد زیبکچی« وزیر اقتصاد ترکیه که می خواســت 
برای حضور در مراسمی در ارتباط با کودتای نافرجام 
سال پیش ترکیه وارد وین شود اجازه ورود نمی دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش دلیل این تصمیم 
دولت را »بزرگی مراسمی« که ترک تبارها می خواهند 
آن را برگزار کنند و نیز »خطری که متوجه نظم عمومی 
و امنیت اتریش« است، عنوان کرد.هلند نیز اخیرا در 
تصمیمی مشابه مانع ورود معاون نخست وزیر ترکیه 

به خاک خود شد.

 تکذیب وجود اختالف
 حیدر العبادی با الحشد الشعبی

اتریش به وزیر اقتصاد ترکیه 
اجازه ورود نمی دهد

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ايران گفت: تاسیس سپاه پاسداران و متعاقب آن تاسیس ارتش 2۰ میلیونی 
)بسیج(، نظام نوپای انقالب را در برابر هجمه های داخلی و خارجی بیمه کرد.

مدیر شبکه المیادین در یک نظرســنجی توییتری پرسید برنده 
اصلی پس از آزادسازی موصل کیست؟

علی هاشم، مدیر شبکه تلویزیونی المیادین لبنان، پس از آزادسازی 
موصل از سلطه گروهک تکفیری داعش، در صفحه شخصی خود 
در توییتر یک نظرسنجی به اشتراک گذاشت. او در این پست، نام 
3 تن از افراد شناخته شده  را ذکر کرد و پرسید »برنده واقعی پس 
از آزادسازی موصل، مرکز سابق خالفت داعش کیست؟ 1. حیدر 

العبادی 2. قاسم سلیمانی 3. دونالد ترامپ ۴. هیچ کدام«
از بین این سه نفر، سردار قاسم سلیمانی با 5۷%، حیدر العبادی با 
20% و دونالد ترامپ با ۴% در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. 
موصل عراق طی روزهای گذشــته به طور کامــل از لوث وجود 
گروهک تکفیری داعش پاک شد. ارتش عراق و نیروهای مردمی 
این کشور ظرف یک سال گذشته عملیات آزادسازی موصل را انجام 
دادند؛ عملیاتی که نیروهای ایرانی و به ویژه سردار سلیمانی نیز در 

آن نقش بسزایی داشتند.

عضو هیئت رییســه مجلس گفت: از رؤســای جمهور و مجالس 
کشــورهای مختلف برای حضور در مراسم تحلیف رییس جمهور 
دعوت به عمل می آید. اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رییسه مجلس 
شورای اســالمی اظهار داشت: مراســم تحلیف ریاست جمهوری 
دوازدهم، روز شــنبه 1۴ مردادماه در صحن علنی مجلس شورای 
اســالمی برگزار می شــود.وی افزود: با توجه به صحبت هایی که 
با مســئوالنی از وزارت امور خارجه انجام شــده، قرار است برای 
مراسم تحلیف آقای روحانی از رؤسای جمهور کشورهای مختلف 
و همچنین سطوح مختلف دولت ها در کشورهای مختلف دعوت 
به عمل آید. این عضو هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: همچنین 
قرار است آقای الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی در سطوح 
مجالس کشورهای مختلف دعوت هایی را برای حضور هیئت های 
پارلمانی از کشورهای مختلف در مراسم تحلیف ریاست جمهوری 

دوازدهم داشته باشد.

صادق زیباکالم درباره قرداد توتال گفت: متاسفانه آنچه به مردم 
گفته نمی شود، روی دیگر سکه توتال است. به واسطه تحریم های 
قبل از برجام، قطر توانسته بود به پیشرفت در پارس جنوبی ادامه 
دهد. زیباکالم افزود: جهت اطالع مردم ایران، در دولت احمدی نژاد 
به واسطه تحریم ها شرکت های بزرگ نفتی از ایران رفتند و بسیاری 
از پروژه های عســلویه و پارس جنوبی معطل مانــد و هیچ یک از 
کارفرمایان داخلی اعم از بخش خصوصی و دولتی تکنولوژی الزم 

را نداشت تا پارس جنوبی را راه اندازی کند.
وی گفت: در سال 96 دولت دیگر درآمد 50 هزار میلیارد تومان را 
از دست نخواهد داد. محض اطالع، تندروها برای اینکه بفهمند این 
مقدار یعنی چه مقدار بودجه، باید گفت در سال گذشته کل بودجه 
عمرانی کشور به 13 هزار میلیارد تومان هم نمی رسید و کل بودجه 

محیط زیست ایران 300 میلیارد تومان هم نبود.

سردار سلیمانی نفر اول یک 
نظرسنجی خارجی

 دعوت از سران کشورها
 برای حضور در تحلیف روحانی

روایت زیباکالم از آنچه در قرارداد 
توتال به مردم نمی گویند

فرمانده کل ارتش:

سپاه و بسیج،  نظام را در مقابل هجمه ها  بیمه کردند

»اکبر ترکان«، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در 
مصاحبه اختصاصی با شبکه العالم گفت: دولت دوازدهم برای رسیدن 
به اهداف مهمی مانند اشتغال، مبارزه با فساد، فقر زدایی، برنامه ای در 
اختیار دارد که برنامه ششم توسعه نام دارد و اصلی ترین حرکت های 
دولت در قالب آن برنامه خواهد بود.ترکان در پاسخ به سوالی درخصوص 
تغییرات در دولت آینده و مشارکت زنان در پست های وزارتی گفت: 
در دولت آینده حتما تغییرات خواهیم داشت و این تغییرات در نقاطی 
اســت که در دولت یازدهم نقاط قوت نبودند، مثال در بخش هایی ما 
نقایصی داشــتیم که مردم آن را دیدند و اگر با همان مدیریت و تیم 
ادامه دهیم نقص ها دنبال ما خواهند آمد. ترکان خاطرنشان کرد: در 
استفاده از خانم ها در کابینه در دولت قبلی ما یک خانم در بهداشت و 
درمان داشتیم که قضاوت راجع به ایشان این بود که توانست با توجه 
به شرایط وزارتخانه خود را مدیریت کند، بنابراین دلیل ندارد که ما در 
دولت دوازدهم نتوانیم از خانم ها به عنوان وزیر استفاد کنیم. مشاور 
رییس جمهور تاکید کرد: مهم ترین مســئله تولید و اشتغال است، 
بنابراین وزرای مرتبط با تولید اشتغال احتماال افراد جدیدی خواهند 
بود، نکته دوم این اســت که ما دربخش سیستم بانکی دچار مشکل 
هستیم؛ بنابراین برای حل مشکالت بانکی حتما در مقامات ذی ربط در 

تصمیم گیری نظام بانکی هم باید تغییراتی صورت بگیرد.

مهم ترین تغییرات وزرا درکابینه 
جدید، از زبان مشاور روحانی

بسیج

رییس سازمان بسیج مســتضعفان گفت: کسانی که به 
ســپاه هجمه وارد می کنند باید بدانند که به کجا ضربه 
می زنند. ســپاه یکی از مولفه های قدرت ملی است، این 
موضوع امر کمی نیســت، اگر می خواهند با شخص من 
برخورد کنند، مشــکلی ندارد؛ اما سپاه دارای جایگاهی 
است که برای دوست و دشمنان مشخص شده است، حتی 
دشمن امروز معترف است که سپاه یک نهاد خدمت گزار 

در طول انقالب بوده است.
سردار غالمحســین غیب پرور یادآور شد: هرجایی نیاز 
انقالب بوده واقعا ســپاه حضور داشته اســت، بنابراین 
درخواست می کنیم کمی واقع بینانه تر به موضوع نگاه 

کنند زیرا منافع ملی ما این نگاه را ایجاب می کند.
غیب پرور، اظهار کرد: اگر مطلبی بر سپاه وارد است جای 
آن مطرح کردن در رسانه نیست، امید است این موضوع به 
اتمام برسد.وی درباره همکاری بسیج با دولت گفت: محال 
است در هیچ سخنرانی بنده همکاری بسیج با دولت را 
مشاهده نکنید، بسیج در همه عرصه ها آمادگی همکاری 
با دولت را دارد، در بخش مهندســین که ما با دریایی از 

کارشناس مواجه هستیم می توانیم کمک کنیم.

یک عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از طرح 
سه فوریتی »توقف موقت قرارداد توتال برای مطالعه، 
بررسی  و رعایت مصالح ملی درآن« در پارلمان خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به انعقاد قرارداد توتال 
در زمینه توســعه فاز یازده پارس جنوبی افزود: طبق 
بررسی های انجام شده مشــخص شده که این قرارداد 
 در یک فضای عجلــه ای و بدون توجه بــه منافع ملی
  و بــدون رعایــت فرآیندهــای قانونــی منعقــد

 شده است.
نماینده مردم شاهین شــهر تصریح کرد: این طرح سه 
فوریتی برای روند این قرار داد که قبل از طی شــدن 
مهلت هایی خصوصا شرکت چین دریافت کرده و برای 
اینکه اذن دولت خود را بیاورد؛ تقدیم هئیت رییســه 

مجلس می شود .
وی با اشاره به مراحل نهایی تدوین طرح مذکور تصریح 
کرد: امضاهای طرح مذکور بالفاصله از نمایندگان اخذ 
خواهد شد تا  طرح مذکور تقدیم هئیت رییسه مجلس 
شود و برابر ظرفیت های قانونی اعالم وصول و در دستور 

سه فوریت قرار بگیرد.

سردار غیب پرور: 

بسیج آمادگی همکاری با دولت 
در همه عرصه ها را دارد

حاجی دلیگانی خبر داد:

طرح سه فوریتی »توقف 
موقت قرارداد توتال« 

پیشنهاد يک اصولگرا به روحانی: 

 باهنر را معاون اول 
کنید

سخنگوی وزارت خارجه: 

توافق آمریکا برای آتش بس 
در سوریه دارای ابهام است

عضو ارشــد جبهه پیروان خط امام و رهبری در مورد 
احتمال اســتفاده روحانی از چهره هــای اصولگرا در 
کابینه اش گفت: هر دولتی در دوره دومش یکســری 

مالحظات را باید نسبت به دور اول داشته باشد. 
محسن کوهکن اظهار داشــت: رییس جمهور در دوره 
دوم باید حرکت کالن و کلی اش را به ســمت و سوی 
کارآمدی ببرد و باید مبنای انتخاب افراد از گرایشــات 
مختلف توانمندی و کارآمدی شــان باشــد و اگر این 
چنین باشــد ترکیب ۴0 یا 60 یا هــر ترکیب دیگری 
از جریانات سیاســی که در دولت باشــد دیگر کسی 
نمی تواند اعتــراض کند. وی بیان کــرد: اگر ما به فکر 
انقالب و نظام هستیم باید انتخاب اعضای کابینه غیر 
از شرایط اولیه که تدین و انقالبی بودن است به سمت 

شرایطی چون استقالل و توانمندی افراد پیش برود. 
این نماینده اصولگرای مجلس در مــورد زمزمه های 
استفاده دولت از باهنر در یکی از وزارتخانه ها نیز گفت: 
قطعا و یقینا اگر آقای روحانی می خواهد از آقای باهنر 
اســتفاده کند شــأن وی معاون اولی است و در سطح 

وزیر نیست. 

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران در پاســخ به سوالی درمورد 
اجرایــی توافق آمریکا و روســیه بــرای آتش بس در 
بخش هایی از ســوریه ، اظهارکرد: آنچه که در تفاهم 
روسیه و آمریکا اعالم شده ، اگر تفاهمی باشد که تسری 
در تمام مناطق سوریه و مناطقی که در نشست آستانه 
درمورد آن مذاکرات شده بودیم و در حال کار هستیم، 
یابد و بتواند زمینه ای بــرای تثبیت آتش بس و ثبات 
شود، به طور قطع مفید واقع خواهد شد اما با شناختی 
که از اقدامات اخیر آمریکا در سوریه داریم در این تفاهم 

جای ابهام و تردید وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند که آتش بس در سوریه تداوم 
و ثبات داشته باشد این نوع اقدامات آمریکا در سوریه 
یعنی حمله به ارتش سوریه و بمباران ها به بهانه های 

واهی باید قطع شود.
قاســمی تاکید کرد: آنچــه که ایران دنبــال می کند 
تمامیت ارضی سوریه و تســری آتش بس و امنیت در 
تمام خاک این کشور است و نمی تواند این بحث به یک 

نقطه و نقاط خاص محدود شود.

سیاست خارجهپارلمانپیشنهاد

وزارت دفاع پاکستان اعالم کرد سپاه پاسداران ایران روز شنبه سه راکت 
به سوی مناطق مرزی در استان بلوچستان این کشور شلیک کرده است.
پایگاه خبری نیشن پاکســتان به نقل از خبرنگاران محلی گزارش کرد 
این راکت ها در غرب استان بلوچستان پاکستان و درناحیه پروم منطقه 
پنجگور فرود آمده و منفجر شده اند. بنا بر این گزارش، این انفجارها هیچ 
تلفات یا خسارتی بر جای نگذاشته است. تهران اسالم آباد را به اهمال در 
تامین امنیت مرزهای مشترک دو کشور متهم می کند. سرلشکر محمد 
باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اردیبهشت امسال و پس 
از کشته شدن چند مامور یگان های مرزی نیروی انتظامی در میرجاوه 
هشدار داده بود که در صورت »ادامه تعرضات« نیروهای ایرانی »مامن و 
مخفیگاه تروریست ها در هر کجا که باشد« را مورد حمله قرار خواهند داد.

ارتش پاکستان ماه گذشته با انتشار تصاویری اعالم کرد یک پهپاد ایرانی 
را در آسمان این کشور سرنگون کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، سرگئی شــیمیزوف، مدیرعامل شرکت دولتی 
»روستک« می گوید که دو کشور روسیه و عربستان سعودی توافقنامه 

اولیه همکاری نظامی به ارزش 3/5 میلیارد دالر را امضا کردند.
وی می گوید:  »با این وجود عربستان برای اجرایی شدن این توافق شرطی 
را تعیین کرد، اینکه ملزم باشیم بخشی از توسعه را به آنها بدهیم و تولید 
در خاک عربستان انجام شود. به نظرما ممکن نیست که آنها را مشارکت 
دهیم و تنها چیزی که می توانیم ارائه دهیم، ســاخت کارخانه ای برای 

تولید سالح های سبک از سری تفنگ های کالشنیکوف است.«
شیمیزوف می گوید: »طی پنج ساله گذشته قراردادهایی به ارزش 20 
میلیارد دالر با عربستان سعودی امضا شده است، اما این طرح ها تاکنون 
اجرایی نشده اند. سعودی ها ما را بازی دادند  و به ما خبر دادند که سیستم 
دفاع هوایی اس300 را به ایران صادر نکنیم، و )به جای آن( از شما سالح، 

تانک و دیگر تجهیزات خریداری می کنیم«.

وزارت دفاع پاکستان:

ایران سه راکت به پاکستان 
شلیک کرده است

عربستان گفت به ایران 
اس ۳۰۰ ندهید تا از شما 

سالح بخریم!

عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی درباره جزئیات نشســت 
شورای مرکزی گفت: برای تغییرات در ارکان جبهه مردمی باید 

مجمع فوق العاده برگزار شود.
لطف ا... فروزنده گفت: مهم ترین مسائلی که در این جلسه مورد 
بحث قرار گرفت ادامه مذاکرات در خصوص راهبردهای جبهه 

برای پیشبرد اهداف و رسالت های جبهه بود.
وی با اشاره به موضوع تقویت ساختار فعلی گفت: جبهه درصدد 
اصالح و تقویت ساختار خودش است و در ساختار آینده، جوانان 

و زنان نقش موثرتر و تعیین کننده تری خواهند داشت و وجوه 
تخصصی و نخبگی برجسته خواهد شد.

عضو هیئت رییسه جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی تاکید 
کرد: در بین اعضای جبهه در مرکز، استان ها و اقشار تخصصی 
یک مطالبه عمومی برای ادامه کار جبهه و گسترش فعالیت ها 
وجود دارد که این یک فرصت طالیی اســت که نیروها پس از 
انتخابات سرخورده نشــده و میل به تالش بیشتر در آنها پدید 
آمده اســت. فروزنده افزود: آنچه مهم است این است که جبهه 

مردمی باید در بر گیرنــده همه طیف هــا و نیروهای انقالبی 
باشــد، لذا نه فقط آقای رییســی و قالیباف بلکه همه فعاالن 
انقالبی به خصوص افرادی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
 شدند و با جبهه مردمی همراهی کردند از ظرفیتشان استفاده 

می شود.
عضو هیئت رییســه جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی 
درخصوص این سوال که آیا قرار است تغییراتی در شورای مرکزی 
جبهه مردمی صورت بگیرد توضیح داد: فعــال خیر،  تغییرات 
شورای مرکزی ساز و کار مشخصی دارد، اگر بخواهد در شورای 
مرکزی و هر یک از ارکان جبهه تغییری اتفاق بیفتد، باید مجمع 

فوق العاده برگزار شود اما فعال چنین موضوعی مطرح نیست.

عضو شورای مرکزی جمنا خبر داد:

از ظرفیت رئیسی و قالیباف استفاده می کنیم 
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مدیر نظارت و بازرســی اصناف اصفهان گفت: در بازرســی های 
به عمل آمده بازرســان اصناف اســتان از چند واحد تخلیه بار در 
اصفهــان، ۵۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کاالی قاچاق کشــف و 

ضبط شد.
 جواد محمدی فشارکی با اشاره به اینکه در بازرسی به عمل آمده 
بازرسان اصناف اســتان از یک واحد صنفی تخلیه بار در اصفهان، 
تعداد ۸ دستگاه پنل و اسپیلت گازی خارجی و قاچاق کشف شد، 
افزود: ارزش کاالهای جمع آوری شــده قاچاق ۲۰۰ میلیون ریال  

است.
 وی افــزود: در بازرســی دیگــر بازرســان مدیریت بازرســی و 
 نظــارت اصنــاف اســتان از یــک واحــد صنفــی تخلیــه بار 
در اصفهان، تعداد ۵۱۲۰ عدد تیغ اصالح صورت خارجی و قاچاق 
 به ارزش ۱۰۲ میلیــون و ۴۰۰ هزار ریال، کشــف و جمع آوری 
 و جهت انجام ســیر مراحــل قانونی، تحویــل مراجع ذی صالح 

شد.
مدیر نظارت و بازرسی اصناف اصفهان ادامه داد: در بازرسی دیگر از 
یک واحد تخلیه بار در اصفهان، مقدار ۳۰۰ کیلوگرم قهوه قاچاق، 
به ارزش ۲۴۰ میلیون ریال کشف و ضبط و برای انجام سیر مراحل 

قانونی، تحویل مراجع ذی صالح شد.

با مسئوالن

اخبار

خرید تضمینی 115 هزار تن گندم از گندم کاران
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰گفت:تاکنون ۱۱۵هزار تن گندم 

از کشاورزان استان اصفهان خریداری شده است.

یک مدرس بازاریابی، از گسترش فروشگاه های مجازی 
در بازار ایران خبر داد و گفت: برخی از برندهای تجاری 
باهدف جذب مشتری، اقدام به راه اندازی فروشگاه های 
زنجیره ای کردند تا بتوانند محصوالت خود را با تخفیف 

در دسترس مشتریان قرار دهند.
پرویز درگی در همایش مدیریت توزیع در بازار رقابتی، 
تصریح کرد: سیستم توزیع شاهرگی بنگاه های اقتصادی، 
به سوی سیستم مویرگی میل کرده و امروزه بنگاهی موفق 

است که سیستم توزیع مویرگی چابک داشته باشد.
وی افزود: در عصر کنونی آن واحدی در عرصه تولید موفق 
است که ۴۰درصد منابع مالی را صرف تولید و ۶۰درصد 
را در بخش بازاریابی و فروش هزینــه کند. درگی تنوع 
تولیدات را عامل جذب مشتری دانست و گفت: واحدهای 
تولیدی برای حفظ و جذب مشتریان باید تولیدات خود را 
به روز کنند تا بتوانند پاسخگوی سالیق مشتریان باشند. 
وی خطاب به مدیران بنگاه هــای اقتصادی گفت: برای 
حضور موفق در بازارهای داخلی و خارجی باید بر خالقیت 

درون و برون  سازمانی تمرکز کنید.
درگی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد استارت آپ در ایران 
شکســت می خورد زیرا در حوزه بازاریابی و نیازسنجی 

توجهی به بازار ندارند و فقط به نوآوری  فکر می کنند.
وی از گسترش فروشگاه های مجازی در بازار ایران خبر 
داد و گفت: تخصصی شــدن این بازار نشانگر استقبال 
خریداران از فروشگاه های مجازی است و برندهای تجاری 

باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند.

مدیرنظارت و بازرسی اصناف اصفهان مطرح کرد:

کشف بیش از 500 میلیون ریال 
کاالی قاچاق در اصفهان

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت:  مریم مومنی
طرح اجرای هماهنگ استانداردها در 
سراسر کشور توســط سازمان ملی اســتاندارد برنامه ریزی 
می شود؛ به طوری که اعتباری از این سازمان برای خرید نمونه 

در استان ها تخصیص یافته است.
غالمحسین شفیعی با بیان اینکه سال گذشته ۲۵۰۰ نمونه را 
از طریق طرح طاها از بازار خریداری و نمونه برداری کردیم که 
مشمول استاندارد اجباری بودند، عنوان کرد: از هزار و ۳۲۴ 
نمونه ای که از واحدهای تولیدی مشمول استاندارد مصالح 
ساختمانی نمونه برداری شده است، 97۳ نمونه یعنی معادل 
7۰ درصد غیر استاندارد ارزیابی شــدند و خواستار کنترل 

بیشتر سازمان نظام مهندسی در این خصوص بوده ایم.
وی همچنین تصریح کرد: تعداد 9 هزار و ۲۴۱ مورد بازرسی 

سرزده در سال 9۵ از واحدهای تولیدی استان صورت گرفته 
است. مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان بیان کرد: در سال 
گذشته در طرح طاها ۲۵ هزار بازرسی از مرکز تولیدی و بازار 
انجام شده است که حدود ۱۰ درصد از این بازرسی ها توسط 
شرکت های غیر و یک درصد نیز توســط کارشناسان اداره 
استاندارد صورت می گیرد تا ضوابط استاندارد در محصوالت 

مورد تایید رعایت شود.
وی افزود: از سال ۸۵ تا 9۵ نزدیک به ۸۰۰ عالمت استاندارد 
جعلی را در کشــور کشف کردیم که بیشــتر این تخلفات از 
واحدهای زیرزمینی و متخلف شناسایی شده و ۱۲ واحد از 

استان اصفهان بوده است.
مدیر کل اســتاندارد اصفهان با بیــان اینکه جعل کنندگان 
عالمت اســتاندارد به ۶ ماه زندان محکوم می شــوند گفت: 

در سال گذشــته ۳۴۲ واحد جدید، پروانه استاندارد و ۶۳7 
واحد نیز پروانه تمدید گرفتند؛ همچنین ۲۳۲ پروانه به دلیل 

بی کیفیتی محصوالت، ابطال و ۳9 پروانه تعلیق شده است.
وی همچنین افزود: ابطال و تعلیق پروانه، به دلیل بی کیفیتی 
محصوالت و عدم رعایت شرایط و ضوابط استاندارد است و تا ۳ 
ماه به این واحدها فرصت داده می شود تا مشکل خود را برطرف 
کنند. وی همچنین تاکید کرد: برای توقیف و پلمب واحدهای 

تولیدی متخلف نیازی به حکم مراجع قضائی نداریم.
غالمحسین شــفیعی در ادامه ســخنان خود اظهار کرد که 
بحث اســتاندارد یک مطالبه ملی است و خواستار شد که در 
مورد استاندارد و کاالهای اســتاندارد و... اطالعات بیشتری 

داشته باشیم.
وی به استاندارد نبودن  97 درصد آسانسورهای اماکن عمومی 
و دولتی طبق بررسی های سال 9۳ اشــاره کرد و افزود: در 
ارزیابی از آسانسورهای مراکز دولتی و عمومی این استان در 
سال جاری ۱۰۰آسانسور بررسی شدند که از این تعداد تنها 

۲۰   آسانسور استاندارد های الزم را داشتند.
شفیعی بیشترین مشکل آسانسورها را قدیمی و هزینه بر بودن 
آنها عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت اســتاندارد بودن 
آسانسورها، بازرسی ادواری و ســالیانه از تمام آسانسورهای 
مســکونی، مراکز عمومی و دولتی اجباری شــده و  سالیانه 
بررســی و ارزیابی می شــوند. وی همچنیــن تصریح کرد: 
تجهیزات ۲۳ پارک و شهربازی را پلمب کردیم که به محض 
رفع مشکل این تجهیزات و بررسی آن توسط کارشناسان اداره 

استاندارد رفع پلمب شدند.
وی در پایان از قضات خواستار مجازات برای تمامی جرایمی 
شد که به سالمت و ایمنی مردم صدمه وارد می کند و ادامه 
داد: در بعضی موارد مجازات ها بازدارنده نیستند و این موضوع 
شــاید به نوعی گویای یک خأل قانونی باشــد که به توجه و 

رسیدگی بیشتری نیاز دارد.

دوربین هندی کم / فیلم برداری 
خانگی

بازار

SONY HDR-PJ410 سونی

 14,550,000
ریال

 14,100,000
ریال

معاون وزیر نیرو  گفت: بیش از 9۰ درصــد تولیدات صنعت آب و برق 
کشور در داخل تولید می شــود که صادرات این بخش به یک میلیارد 

دالر در سال می رسد.
علی اکبر مهاجری افزود: صنایع آب و برق کشــور بیشــترین میزان 
صادرات را در میان صنایع کشور داشته و از این نظر در رتبه برتر صنایع 

کشور قرار دارد.
وی  با تاکید بر رویکرد اقتصاد دانــش بنیان و اقتصاد درونزا در صنایع 
آب و برق کشور گفت: در تولیدات این صنعت، مبنای علمی مورد توجه 
قرار گرفته که در این زمینه  ۴۰ طرح کالن ملی  به منظور  سازماندهی 
اصول فناوری بومی تصویب شــد؛ این در حالی است که کشورمان در 
بین شش کشور برتر نیروگاه ســاز جهان قرار دارد که می توان از این 

ظرفیت در جهت صادرات بهتر استفاده کرد.

یازدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آالت و تولیدات 
فلزات گرانبها و ســنگ های قیمتی از امروز تا ۲۳ تیر ماه با حضور ۱۱7 
مشارکت کننده در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در 
پل شهرستان برگزار می شود. به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، نمایشــگاه این دوره با حضور نمایندگانی از 
استان های تهران، اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی 
و یزد در 9۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار خواهد شد. همچنین 
نمایندگان فروش محصوالت کشورهای آلمان ، ژاپن ، ترکیه و ۱۰ شرکت 
ایتالیایی در این دوره حضور یافته اند. مشارکت کنندگان داخلی نیز در 
زیرگروه های ماشین ســازی، ابزار آالت، مصنوعات طال، جواهر، نقره، 
سنگ های تزئینی، تراش سنگ های قیمتی، مخراج کاری، تجهیزات و 

صنایع وابسته و فعالیت های علمی-آموزشی مرتبط فعالیت دارند.

 صنایع آب و برق 
 رتبه برتر صنایع 

کشور

برگزاری یازدهمین 
نمایشگاه تولید فلزات 

گرانبها در اصفهان
GoPro HERO4 ورزشی

 13,300,000
ریال

 13,350,000
ریال

Canon LEGRIA HF R406 کانن

 9,450,000
ریال

 9,500,000
ریال

مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان، در جلسه آغاز 
فعالیت گروه مروجین مصرف بهینه آب که با حضور معاون 
بهره برداری، معــاون خدمات مشــترکین و درآمد، مدیر 
روابط عمومی و آموزش همگانــی و مدیران مناطق برگزار 
شد، گفت: برای کاهش تبعات بحران کم آبی، باید تالشی 
جهادگونه در دســتور کار قرار گیرد که ایــن مهم تنها با 
وحدت رویه میان بخش های مختلف شــرکت اعم از فنی 
 مهندسی، بهره برداری، مشترکین، روابط عمومی و... میسر 

می شود.
هاشــم امینی فعالیت گروه مروجین مصرف بهینه آب را 
بسیار موثر برشــمرد و خاطرنشان ســاخت: اعضای گروه 
مروجین باید بدانند که وظیفه مهمی را بر عهده دارند و باید 
با مهارت های ارتباطی، اقشــار مختلف جامعه را به مصرف 

صحیح آب ترغیب نمایند.
وی افزود: اکیپ مروجین باید در کشف نصب پمپ غیرمجاز 
روی شــبکه آب دقت کنند تا توزیع عادالنــه آب به قوت 

ادامه یابد.
وی اعالم کرد: مشترکین پرمصرف که به هر نوعی اقدام به 
مصرف بی رویه آب کرده و به تذکرات گروه مروجین توجهی 
نمی کنند و در شیوه مصرف آب تغییر رویه نمی دهند قطعا 

در مراحل بعدی مطابق قانون با آنها برخورد می شود.
امینی برون رفت از بحران کم آبی در اصفهان را مســتلزم 
راه اندازی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ دانست و بیان 
کرد: هنگامی که سامانه دوم آبرسانی در مدار بهره برداری 

قرار گرفت، استان اصفهان می تواند امیدوار باشد که در تمام 
فصول به صورت پایدار آب شــرب مردم را تامین می کند؛ 
با این حال آبفای اســتان اصفهان باوجود محدودیت های 
شدیدی که در امر آبرسانی داشته است، توانسته بر مشکالت 
و چالش ها غلبه کرده و آب شرب مردم را در تمام روزهای 

سال تامین کند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان فعالیت های خانه 
فرهنگ آب را در فصل تابستان حائز اهمیت دانست و اظهار 

داشت: هم اکنون اســتان اصفهان تنها استان کشور است 
که خانه فرهنگ آب در آن تاسیس شده؛ بنابراین در فصل 
تابستان، فعالیت های خانه فرهنگ باید متنوع تر و گسترده تر 
از فصول دیگر ســال بوده و با تمام توان و امکانات درصدد 

ترویج مصرف بهینه آب میان مردم باشد.
در ادامه این نشست، بنی طبا مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: هم اکنون 
۸۰ تا ۸۵ درصد مشــترکین شــهرهای بزرگ، بیشترین 

بهره برداران از طرح آبرســانی اصفهان بزرگ هســتند و 
این در حالی است که در ســال جاری به منظور تامین آب 
شرب 9۳ شــهر و ۵۶ روســتا، با کمبود ۲/7 مترمکعب در 
ثانیه مواجه هستیم؛ بنابراین باید منابع موجود را به خوبی 
مدیریت، توزیع و مصرف کرد تا در امر خدمات رســانی به 
مردم خللی وارد نشود که در این میان روابط عمومی آبفای 
استان اصفهان، با گســتردگی و توسعه اقدامات فرهنگی و 
با به کارگیری ابزارهای مهم فرهنگــی اعم از ظرفیت های 
هنرمندان، رسانه ها، نویسندگان و صاحب نظران، در صدد 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در تابستان 9۵ برآمده است.

غالمی معاون بهره برداری آبفای استان اصفهان، به کشف 
پمپ های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: درحال حاضر بیش از 
۲ هزار فقره پمپ غیرمجاز کشف شده که درصدد رسیدگی 
و تبدیل آنها از غیرمجاز به مجاز هســتیم و نیز تالش شده 
با استفاده از سیســتم تله متری، تله کنترل، سامانه نجما 
توزیع عادالنه آب صورت گیرد و ادارات و دستگاه ها و مراکز 
درمانی- آموزشــی نیز با نصب مخازن استراتژیک تبعات 

بحران کم آبی را به حداقل برسانند.
مهندس رضایی معاون خدمات مشــترکین و درآمد گفت: 
هم اکنون حدود 7۸ درصد مصارف مربوط به بخش مسکونی 
است که حدود ۸۵ درصد مشــترکین در بخش مسکونی 
الگوی مصرف را رعایت می کنند و نیز از ســال 9۳ تاکنون 
حدود ۶۰۰ هزار اخطار کتبی به مشترکین پرمصرف داده 

شده است.

آبفا

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اصفهان 
در حالی پایتخت صنعتی ایران اســت کــه دچار چالش ها و 
معضالت اساسی و عدیده ای شده و باید برای آن چاره اندیشی 
شود. مسعود گلشیرازی اظهار داشت: در استان اصفهان، بیش 
از ۱۰۰ دانشــگاه و مرکز و موسسه آموزشی فعالیت می کند 

که بستر مناســبی برای تربیت و تامین نیروی کار به حساب 
می آید؛ بنابراین می توان با برنامه ریزی مناسب و با استفاده 
از ظرفیت های موجود، بر معضالت و مشکالت فائق آمد. وی 
اعالم کرد: اتاق بازرگانی به عبارتی مسئولیت رگوالتوری دارد؛ 
به این معنی که نیازها را پیش بینی و بــا توجه به امکانات و 

پتانسیل های موجود، سیاست گذاران، بنگاه ها و آحاد مردم را 
تجهیز می کند. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشاره به تاریخچه انقالب های صنعتی اول تا سوم، به موضوع 
انقالب صنعتی چهارم پرداخت و بیان داشت: خودروهای بدون 
سرنشــین، پهپادها و روبات ها نمونه هایی از انقالب صنعتی 
چهارم هستند؛ اما سوال اینجاســت که این انقالب اخیر چه 
تاثیری در کسب و کار و وضعیت اقتصادی خواهد گذاشت؟ 
گلشیرازی با اشاره به برگزاری سومین کنفرانس بین المللی 

انقالب صنعتی چهارم، اظهار کرد: اتاق بازرگانی اصفهان در 
حوزه صادرات و شــرکت های مدیریت صــادرات و در حوزه 
تجارت الکترونیک و ICT، همــواره از صاحبان ایده حمایت 
می کند و در این زمینه پیشــقدم اســت. وی افزود: هدف از 
برگزاری کنفرانس انقالب صنعتی چهارم در اصفهان این است 
که صاحبان صنایع و واحدهای صنعتی در اصفهان بدانند دنیا 
در حال تغییر و به روز شدن است و با این حال اگر خود را به روز 

نکنند، محکوم به فنا خواهند بود.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

پایتخت صنعتی ایران امروز دچار معضالت اساسی است

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،410،000 ریالنیم سکه

3،740،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،134،860 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

گسترش فروشگاه های مجازی 
در بازار ایران

کارآفرین نمونه اصفهانی، برای بیش از ۱۰۰ بانو فرصت 
شغلی فراهم کرده است.

مهین رهنما کار آفرین برتر اصفهانی گفت: با استفاده از 
طرح آموزش رایگان ۳ کارگاه تولیدی لباس راه اندازی 
کرده ایم که ســاالنه ۲۸۰هزار لباس بیمارستانی دراین 

کارگاه ها تولید می شود.
وی با بیان اینکه هر لباس بیمارستانی زمینه اشتغالزایی 
برای ســه نفر را فراهم می کند افزود: بــا راه اندازی این 
کارگاه ها برای ۴۴ نفر به طور مســتقیم وبرای ۱۰۰بانو 

به صورت غیر مستقیم زمینه اشتغال فراهم شده است.
این بانوی کارآفریــن گفت:کیفیت تنوع و اســتفاده از 
طرح های نوین، از جمله مزایای لباس های تولیدی  این 
کارگاه ها بوده و زمینه صادرات به کشــورهای اروپایی و 

آسیایی  نیز فراهم شده است.

راه اندازی کارگاه های اشتغالزا 

مشاور رییس کل سازمان خصوصی ســازی، از واریز اولین 
مرحله سود ســهام عدالت مشــموالن تا پایان شهریورماه 
سال جاری خبر داد و گفت: پرداخت سود 9۰ هزار تومانی 

قطعی نیست.
سیدجعفر سبحانی درباره رقم سود پرداختی سهام عدالت 
به حساب مشــموالن به میزان 9۰ هزار تومان که در برخی 
سایت ها و کانال های تلگرامی مطرح شده است، گفت: این 
رقم قطعی نیست و هنوز هم رقم قطعی سودی که به حساب 

مشموالن واریز خواهد شد، مشخص نشده است.

وی افزود: چندی قبل رییس ســازمان خصوصی ســازی 
مناظره ای با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشت که 
در آن این رقم را به عنوان مثال مطرح کرد که البته این رقم 
قطعی نیست؛ چون سود شرکت ها هنوز دریافت نشده است.
سبحانی با بیان اینکه تاکنون ۳۵ میلیون نفر به سامانه سهام 
عدالت، مراجعه و صورت حســاب دریافت کرده اند، افزود: 
حدود ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تا آخرین وقت به سامانه، 

مراجعه و شماره شبای بانکی خود را اعالم کردند.
وی با اشاره به اینکه در ۳۰ فروردین 9۶ فاز دوم ساماندهی 

سهام عدالت آغاز شد و از تمامی مشموالن برای اعالم شماره 
شبای بانکی به منظور واریز سود دعوت به عمل آمد، گفت: 
بیش از 97 درصد شماره های شبای اعالم شده مشموالن، 

صحیح و بدون ایراد بوده است.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی ســازی از واریز اولین 
مرحله سود ســهام عدالت تا قبل از تابســتان امسال خبر 
داد و اظهارداشــت: ســود عملکرد ســال 9۵ شرکت های 
سرمایه پذیر ســهام عدالت، دیگر به خزانه واریز نمی شود؛ 
بلکه مختص مشــموالن خواهد بود و به حســاب آنها واریز 
 می شود و موظفیم که این سود را به حساب مشموالن واریز 

کنیم.

سود ۹0هزار تومانی سهام عدالت تکذیب شد

مدیرکل استاندارد استان اصفهان:

97 درصد آسانسورهای اماکن استان غیر استاندارد است

در ارزیابی از 
آسانسورهای مراکز 

دولتی و عمومی 
این استان در سال 

جاری 100آسانسور 
بررسی شدند 

که از این تعداد 
تنها 20   آسانسور 

استانداردهای الزم 
را داشتند

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:

برای کاهش تبعات بحران آب، باید تالشی جهادگونه انجام گیرد
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مطرح شدن اصفهان به عنوان پایتخت کتاب ایران
رضا مهندسی،رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان گفت:تالش 

می کنیم که اصفهان به عنوان شهر پایتخت کتاب ایران وحتی جهان مطرح شود.

جشنواره

جشنواره شعر»گوهری از مخزن سّر الهی«ویژه حضرت 
زینب بنت موســی بن جعفر)ع(، از سوی آستان حرم 

زینبیه در اصفهان برگزار می شود.
این جشــنواره با مشارکت جمعی از شــعرای برجسته 
اســتان و با همکاری حوزه هنری اصفهان،اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان اصفهان، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد استان اصفهان وبنیاد خیریه راهبری آالء برگزار 
می شود. هدف از این جشنواره معرفی شخصیت حضرت 
زینب بنت موســی بن جعفر)ع(و تهیه و انتخاب اشعار 
زیبا ومناسب از بین سروده ها جهت درج در کتیبه های 
ضریح این حرم مطهر اســت. ارســال آثار برای تمامی 
گروه های سنی آزاد اســت و محدودیتی در تعداد آثار 
ارســالی توســط شــاعر وجود ندارد. به چهارده نفر از 
برگزیدگان این جشــنواره کمک هزینه ســفر عتبات 
عالیات هرکدام به ارزش ۶میلیون ریال به همراه اهدای 
تندیس به نفرات برگزیده و به هفــت نفر کمک هزینه 
ســفر مشــهد مقدس هرکدام به ارزش ۳میلیون ریال 
به همراه اهدای تندیس به نفرات شایســته تقدیر اهدا 
می شود. آخرین مهلت ارسال آثار ساعت۲۴روز سه شنبه 
۳۱مردادماه ۱۳۹۶ خواهد بود. آیین پایانی جشنواره، 
روز دوشنبه۲۰شــهریورماه۱۳۹۶مصادف بــا والدت 

حضرت موسی بن جعفر)ع( برگزار می شود.
شــرکت کنندگان می توانند آثار خــود را صرفا با زبان 
فارســی و به صورت تایپ شــده، به همراه مشخصات 
 کامل بــه دبیرخانه جشــنواره بــه نشــانی اینترنتی
 gohar@haramzeinabie.ir و شماره اختصاصی 
۰۹۰۲۸۲۴۸۱۴۷ و یاپرینت آثار خود را به همراه سی 
دی فایل Word و مشخصات کامل به آدرس دبیرخانه 
به نشــانی اصفهان،خیابــان زینبیه، چهارراه عاشــق 
اصفهانی،بلوار شهید آیت ا... غفاری،حرم مطهر حضرت 
زینب بنت موســی بن جعفر علیهم الســالم،کد پستی 
۸۱۹۷۱۱۳۵۹۵ ارسال نمایند؛ همچنین دبیرخانه حق 
چاپ آثار رسیده را در مجموعه شعر ویژه جشنواره دارد.

فراخوان جشنواره منتشر شد؛

 شعر»گوهری از مخزن 
سّر الهی« 

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان:

خردادماه امسال١٧٠عنوان کتاب 
اعالم وصول شد

غزل شاکری به اینستاگرام پیوست

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
اصفهان، معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان، از اعالم وصول۱۷۰عنوان کتاب در خردادماه سال جاری 

خبر داد. 
پرویز طاهری از جمله این کتاب ها به مجموعه شش جلدی کتاب 
های شنبه اشاره کرد و افزود: جلد اول تا پنجم این کتاب به مفاهیم 
شهر خالق می پردازد و جلد ششم آن شامل نمونه ها و مثال های پنج 

جلد قبل است که در شهرهای جهان به اجرا درآمده.
وی خاطرنشــان کرد: عناوین این مجموعه عبارت اند از مجموعه 
شــهر خالق نمونه ها و مثال های جهانی کتاب؛ مجموعه مفاهیم 
شــهر خالق:فضاهای عمومی؛مجموعه مفاهیم شهر خالق:طبقه 
خالق؛ مجموعه مفاهیم شهر خالق: گردشگری خالق. کتاب های 
این مجموعه در قطع جیبی در۴۸صفحه توسط انتشارات سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان منتشر شده است.
طاهری خاطرنشان کرد: این کتاب به ســفارش اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان توســط مهدی نوری تالیف شده 
وتوسط انتشارات نقش مانا در۲۴۰صفحه و قطع خشتی بزرگ به 

چاپ رسیده است.

شبنم مقدمی،بازیگر مشهور سینما و تلویزیون با  انتشار تصویری از 
خود در کنار غزل شاکری، از پیوستن او به اینستاگرام خبر داد و نوشت: 
غزل بانو،آقای فروشــنده و من در آینه های روبه رو. اصفهان گردی با 
دوست شیرین تر از عســل. به تاریخ همین روزهای نزدیک.توضیح: 
غزل شاکری جانم، به تازگی به اینستاگرام آمده. نشانی صفحه اش را 
روی عکس برچسب کردم تا دوستانی که دوستش دارند، صفحه اش 
را دنبال کنند. )گرچه آذر گلدره ای »شهرزاد« و گلنار سال های دور 
را نمی شود دوست نداشت( »آینه های رو به رو« هم نام فیلمی است 
 ســاخته نگار آذربایجانی که غزل جان هم در آن بازی کرده اســت. 

ghazal.shakeri.official@

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9309973633801739 دادنامــه:  شــماره   4 /394
9109983634801677 شــماره بایگانی شــعبه: 930885 شــاکی: آقای صفرعلی 
حیدریان فروشانی فرزند غالمعباس به نشانی خمینی شهر خ ش صدوقی )شهرداری( 
مقابل قرض الحســنه رضوی منزل شــخصی متهم: آقای رحمان گلــزار پیغمبری 
به نشــانی مجهول المکان اتهام: تحصیل مال از طریق نامشــروع دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای رحمان گلزار پیغمبری دایر بر تحصیل مبلغ 
بیست میلیون ریال از طریق نامشروع از آقای صفرعلی حیدری بدین نحو که شاکی 
مرغدار بوده متهم با وی تماس تلفنی برقرار می نماید و خود را سردار سپاه معرفی 
می نماید و اظهار می دارد که برای یگان خود تخم مرغ می خواهد خریداری نماید به 
شاکی پیشنهاد می دهد که می خواهم از شــما خرید نمایم شاکی را به دستگاه عابر 
بانک کشانده تا برای شــاکی پول حواله نماید با فریب شاکی او را از منوی انگلیسی 
وارد می کند و از حساب شاکی مبلغ فوق برداشت و به حساب  خود انتقال می دهد. 
با توجه به شکایت شاکی و با توجه به استعالم به عمل آمده از بانک مربوطه که مبلغ 
فوق از حساب شاکی برداشت و به حساب متهم واریز شده است و با توجه به متواری 
شدن متهم و عدم حضور جهت دفاع و با توجه به اینکه عنوان مجرمانه کالهبرداری 
صحیح بوده علی هذا اتهام وی محرز بوده دادگاه مســتندا به ماده 1 قانون تشــدید 
مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری نامبرده را به تحمل سه سال حبس 
و رد مبلغ 27/000/000 ریال به شــاکی و پرداخت مبلــغ 27/000/000 ریال جزای 
نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 4167 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر  خمینی شهر)101 جزایی سابق()319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/406 در خصوص پرونده کالسه 960440 خواهان طلعت امیدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت غالمرضا علی آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/05/29  ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11222 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()111 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351303466 ابالغنامــه:  شــماره   4 /407
9609980351300291 شماره بایگانی شعبه: 960343 خواهانها مهناز ادیب یگانه 
و مهدی کریمی و محمدعلی اســماعیلی عمروآبادی و عصمت سبزواری و رسول 
اسماعیلی بوکالت سعید حاجی هاشمی بطرفیت رسول میرباقری بخواسته مطالبه 
خسارت و خسارات دادرسی دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 206 ارجاع و به کالسه 960998035130291 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/05/31 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت 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 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 11239 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)181 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/408 در خصوص پرونده کالسه 960410 خواهان احســان خدارحمی با وکالت 
مهدیه فقیهی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت زهرا عســگری سده 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/5/30 ساعت 9صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 11186 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()120 
کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/409 در خصوص پرونده کالسه 960184 خواهان حســن صالحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مجید امینی 2- موسسه فرهنگی ورزشی خانه شناگران 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/05/29  ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11217 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()115 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354702817 ابالغنامــه:  شــماره   4 /410
9609980362800421 شــماره بایگانی شــعبه: 960487 شــاکی عباس حاجیان 
دادخواستی به طرفیت متهم مهدی بهزادی فرزند راه خدا به اتهام سرقت اموال تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به 
کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/05/31 و ساعت 11 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 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 کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم 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: 11235 

شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق()172 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/411 در خصوص پرونده کالسه 960384 خواهان عبدالحمید کالنی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت شهرام کاوه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/5/31 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهــان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف: 11216 شــعبه 32 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()113 کلمه، یک کادر(
مزایده

4/413 شماره نامه: 9610116881200579 شماره پرونده: 9509986836800134 
شماره بایگانی شعبه: 960312 اجرای احکام شــعبه 12 مدنی اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده اجرایی 960312 ج 12 له خانــم مینا موالیی و علیه آقای فرهاد 
خدادادیان به خواســته مطالبه مهریه 200 عدد ســکه تمام بهار آزادی و 100 مثقال 
طالی ساخته شده و مبلغ 110/357/907 ریال وجه نقد مهریه و مبلغ 90/492/741 
ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم لها جلســه مزایــده ای جهت فروش یک 
دستگاه اتومبیل سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 1382 به شماره انتظامی 731 
س 93 ایران 13 و شماره شاسی 82160037 به رنگ سبز یشمی متالیک با توجه به 
نوع، سیستم و تیپ و سال ســاخت، وضعیت اتاق، بدنه و رنگ و شرایط فنی موتور 
و گیربکس به مبلغ 65/000/000 ریال که توســط کارشــناس رســمی دادگستری 
ارزیابی گردیده و مصون از هرگونه اعتراض میباشــد را برگزار نماید. متقاضیان 
می توانند 5 روز قبل از مزایده از اتومبیل فوق واقع در پارکینگ ارغوانیه دیدن کرده 
و جهت خرید در تاریخ 96/5/16 ساعت 8:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان 
نیکبخت مجتمع اجرای احکام مدنی طبقه اول واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ 
ارزیابی شروع شده و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده 
و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 واریز نماید. م الف: 8479 شــعبه دوازدهم اجرای احکام مدنی 

شهرستان اصفهان )مجتمع قضائی شماره2()235 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/414 به موجب پرونده کالسه بایگانی 960003 ش 4 دادگاه انقالب اسالمی اصفهان، 
مربوط به دادخواست اعتراض ثالث خواهان: موقوفه محمدابراهیم ملک التجار علیه 

خوانده آقای مرتضی کریمی فرزند حســین مجهول المکان که وقت رسیدگی آن به 
تاریخ 96/05/28 ساعت 10 صبح می باشد بدینوســیله در اجرای ماده 73 از قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر جهت دفاع از 
این مرجع حاضر شود، در غیر اینصورت )عدم حضور( دادگاه مطابق مقررات اقدام 
خواهد نمود.م الف: 11238 منصوری رئیس شــعبه چهارم دادگاه انقالب اســالمی 

اصفهان )92 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/421 شــماره صادره: 1396/04/386860 - 1396/4/15 چون تمامی ششــدانگ 
یک قطعه باغ مشــهور مقیم پنج قفیزی در کوی صحرا پالک شماره 1754 فرعی از 
100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم ام البنین حاجی شمسی فرزند سیف اله در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
1396/05/17 ساعت 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 مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 181  عمرانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )156 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/422 شماره صادره: 1396/04/387260 - 1396/4/17 چون بموجب رای شماره 
13956302033000518 - 1395/05/31 هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی تمامی ششدانگ یکدرب باغچه به مساحت 
223 مترمربع به شــماره پالک 764 فرعی از 141 اصلی واقــع در بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز در ســهم آقای حســن صفر طرقی فرزند غالمرضا برقرار گردیده است 
طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام نامبــرده در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1396/05/18 ساعت 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 مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 182  عمرانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )171 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/415 مرجع رســیدگی: شــعبه یک حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالسه پرونده: 96-300 وقت رسیدگی ساعت 6/15 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1396/6/8 مشخصات خواهان: حسن احمدیان فرزند محمد مقیم 
خمینی شهر خ کهندژ خ شمس کوچه آذر مشــخصات خوانده: حسن اوزبان فرزند 
اسماعیل خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال دالیل خواهان: رونوشت 
چک، رونوشــت گواهی عدم پرداخت گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: 4194 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/416 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ساعت 5/25 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 1396/5/25 
مشخصات خواهان: امید موگوئی فرزند هوشنگ مقیم نجف آباد گلدشت بلوار معلم 
کوچه علی اکبر پالک 39  مشــخصات خوانده: ابراهیم رضایــی صلح بابری فرزند 
حســین خواســته و بهای آن: مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: 4192 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )159 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/355  خدابخش عسگری والشانی دارای شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست 
به کالسه  298/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی عسگری والشانی به شناسنامه 751 در تاریخ 1396/02/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- کلثوم قاسمی والشانی فرزند جعفر ش.ش 803 )همسر( 2- ابراهیم عسگری فرزند 
علی ش.ش 17 )فرزند( 3- خدابخش عسگری والشانی فرزند علی ش.ش 23 )فرزند( 
4- نوراله عســگری والشــانی فرزند علی ش.ش 1934 )فرزند( 5- بیگم عســگری 
والشانی فرزند علی ش.ش 1 )فرزند( 6- کبری عسگری والشانی فرزند علی ش.ش 
22 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 4146 شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)مجتمع شماره 

یک()162 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/356  محمدحســین ســرخی خوزانی دارای شناســنامه شــماره 124 به شــرح 
دادخواست به کالسه  297/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اقدس سرخی خوزانی به شناسنامه 80 در تاریخ 
1389/04/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمدحسین سرخی خوزانی فرزند رمضان ش.ش 124 )فرزند( 
2- عزت اله سرخی خوزانی فرزند رمضان ش.ش 461 )فرزند( 3- معصومه سرخی 
خوزانی فرزند رمضان ش.ش 150 )فرزند( 4- صدیقه سرخی خوزانی فرزند رمضان 
ش.ش 169 )فرزند(  5- محترم ســرخی خوزانی فرزند رمضان ش.ش 64 )فرزند( 
6- فاطمه صغرا ســرخی خوزانی فرزند رمضان ش.ش 4 )فرزنــد( والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد 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: 4150  شعبه هفتم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)مجتمع شماره یک()165 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/357  فریدون جعفری خوزانی دارای شناسنامه شماره 12371 به شرح دادخواست 
به کالســه  289/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که غالم جعفری خوزانی به شناســنامه 8727 در تاریخ 1387/04/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- بتول خلیلی خوزانی فرزند رمضانعلی ش.ش 9457 )همســر( 2- اســفندیار 
جعفری خوزانی فرزند غالم ش.ش 431 )فرزند(  3- فریدون جعفری خوزانی فرزند 
غالم ش.ش 12371 )فرزند( 4- عبدالرضــا جعفری خوزانی فرزند غالم ش.ش 544 
)فرزند(  5- مهین جعفری خوزانی فرزند غالم ش.ش 11495 )فرزند(  6- مریم جعفری 
خوزانی فرزند غالم ش.ش 20390 )فرزند( 7- عصمت جعفری خوزانی فرزند غالم 
ش.ش 8907 )فرزند(  8- مهری جعفری خوزانی فرزند غالم ش.ش 11496 )فرزند(  
9- محبوبه جعفری خوزانی فرزند غالم ش.ش 19282 )فرزند( والغیر اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد 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: 4151  شعبه هفتم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)مجتمع شماره یک()189 کلمه، دو کادر(

اخطار اجرایی
4/404 شماره: 284/94 به موجب رای شماره 21 تاریخ 87/3/28 حوزه ویژه منابع 
طبیعی شورای حل اختالف شهرستان شــهرضا که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ناهید تاکی به نشــانی اصفهان رکن الدوله آخر کوچه الله پالک 3 محکوم اســت به 
1-  حکم به تخلیه و انتزاع ید از یک قطعه زمین واقع در شــهرک صنعتی رنگسازان 
به مســاحت پنج هزار متر مربع موضوع قرارداد اجاره و تعهدنامه شماره 65596 - 
73/2/12 دفترخانه شماره 10 اصفهان در حق محکوم له شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان به نمایندگی مهدی رنجبری به نشانی اصفهان خ 22 بهمن مجتمع پارک اداری 
امیرکبیر 2- پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11593 شورای 

حل اختالف شهرستان شهرضا )192 کلمه، دو کادر(

با مسئوالن

اینستاگردی

شاید بتوان موزه موسیقی تهران را یکی از موزه های مطرح 
حوزه موسیقی در ایران دانست. البته کرمان و اصفهان نیز 
موزه های اختصاصی برای موســیقی دارند؛ اما اینکه چقدر 

استاندارد هستند جای سوال دارد.
عمارت باغ هرندی کرمان با وجود آنکه با تاریخ پیوند خورده 
است و زیبایی آن روح آدم را تازه می کند، اما برای راه اندازی 
موزه طراحی نشده اســت. اکنون در موزه سازهای سنتی 
کرمــان، برگه هایی که توضیح های مربوط به ســازها روی 
آنها نوشته شــده، به دلیل رطوبت جمع شده اند و اثرات نم 
روی دیوارهای عمارت دیده می شــود. دمای متغیر داخل 
ســاختمان می تواند به ســازهایی که در مــوزه نگهداری 
می شوند،آسیب برساند. از طرفی، برخی ویترین ها که سازها 
داخل آنها قرار دارند، درواقع طاقچه پنجره عمارت هستند 

و درمعرض نور آفتاب قرارگرفته اند.
فواد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی، پیش ازاین درباره 
موزه سازهای سنتی کرمان گفته بود زیرنویس سازها در این 
موزه اشتباه است. بسیاری از سازها در انبار شکسته و پوست 
برخی از آنها پاره شده اســت. من این موضوع را از نزدیک 

دیده ام، ولی اجازه عکس برداری از انبار را به من ندادند.
او با اعتقاد به اینکه موزه سازهای ســنتی کرمان وضعیت 
وحشتناکی دارد، توضیح داده بود: هر سازی را که به نظرشان 
ظاهر خوبی داشته اســت، داخل ویترین و هر سازی را که 

قدمت بیشتری دارد یا بدوی است، داخل انبار گذاشته اند!
موزه موســیقی تهران هم مثل موزه کرمان در ســاختمان 

زیبایی در شمال تهران قرار دارد. بسیاری از آالت موسیقی 
در ویترین قرارگرفته اند. وقتی از کارمندان موزه می خواهید 
راهنمای موزه را به شما معرفی کنند، از شما می خواهند با 
استفاده از اینترنت رایگان موزه، نرم افزاری را دانلود کنید و با 
عکسی که از بارکد مربوط به هر بخش می گیرید،توضیحات 
الزم را بخوانید. با آنکه برخی بازدیدکنندگان از این راهنمای 
مجازی اســتقبال می کنند، برخی دیگر ترجیح می دهند 
فقط بیننده سازها باشــند.البته تعدادی از سازها نیز بارکد 

و توضیح ندارند.
باوجود تاریخچه قدیمی موســیقی در ایــران، جای خالی 
آثار بسیاری از هنرمندان مهم کشــور در این موزه ها دیده 
می شود.در موزه های موسیقی تهران و کرمان، هیچ بخشی 
برای ارائه محصوالت فرهنگی یا آلبوم مهم ترین هنرمندان 
موســیقی وجود ندارد؛ درحالی که در بسیاری از موزه های 
دنیا،چنین اقالمی در شــکل ها و کاربری هــای متنوع به 
فروش می رســند تا مخاطب تشویق شــود که دست خالی 
از موزه بیرون نرود؛ مثال در خانه-مــوزه بتهوون در آلمان، 
کنار تعــداد کمــی از آلبوم ها، نُت های ایــن هنرمند روی 
محصوالت مختلف مانند دفترچه یادداشت، مداد، مگنت، 
جعبه موزیکال و همچنین مجسمه هایی از بتهوون و حتی 
زندگی نامه او به فروش می رسد. البته بر اساس قوانین موزه 
بتهوون، عکاسی از داخل آن ممنوع است و اگر متوجه شوند 
کسی در حال عکاســی یا فیلم برداری است، بازدیدکننده 
جریمه مالی می شــود. شــاید وضع این گونه قوانین باعث 

شــود میزان فروش محصوالت جانبی موزه به گردشگران 
افزایش یابد.

در کنار سه شهر تهران، کرمان و اصفهان، موضوع راه اندازی 
موزه  موسیقی در شهرهای تبریز، شیراز، هرمزگان،کرمانشاه 
و حتی خراســان شــمالی هم مطرح شــده امــا هنوز از 

پیگیری های بیشتر خبری منتشرنشده است.
محمدرضا درویشــی، پژوهشگر موســیقی، درباره تفاوت 
موزه های موســیقی ایران با کشــورهای دیگر گفت: من از 
موزه های مختلفی در کشورهای اروپایی مثل بلژیک، هلند 
و آلمان دیدن کردم. چینش آثار در موزه موســیقی ایران 
اشتباه است و این موضوع را بارها با آقای مرادخانی به عنوان 
مدیرعامل موزه موســیقی تهران مطرح کــردم. طراحی 
ویترین ها کامال اشتباه است، درنتیجه تعداد زیادی از سازها 
در انبار این موزه خاک می خورند و جایی برای نمایش آنها 

وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه طراحی ویترین ســازها اساسا در موزه 
موسیقی اشتباه است، ادامه داد: شیشــه های ویترین ها یا 
محدب هستند یا مقعر و تماشاگر بیشتر عکس خودش را در 
شیشه ها می بیند. چیدمان ساز ها نیز اشتباه است و بسیاری 

از آنها جایی برای نمایش ندارند.
دبیرچند دوره جشنواره موسیقی اقوام و نواحی اظهار کرد: 
این موضوع به ســرمایه گذاری نیاز دارد تــا این ویترین ها 
جمع آوری شوند و چیدمان سازها به شکل استاندارد درآید.

درویشی درباره اینکه موزه های موســیقی در ایران چقدر 
با شرایط اســتاندارد فاصله دارند،توضیح داد: مانمی توانیم 
بگوییم استاندارد کامل یعنی چه؛اما کشورهای دیگر سعی 
می کنند درجه استانداردشان را روزبه روز بیشتر کنند. موزه 
موسیقی ایران، از روز افتتاح تا امروز هیچ تغییری در جهت 

بهبود شرایط نداشته است.
نویسنده کتاب»دایره المعارف سازهای ایرانی«درباره تفاوت 
آثار نمایش داده شــده در موزه های ایران با دیگرکشورها، 
اظهارکــرد: در حال حاضــر در موزه های موســیقی فقط 
ســازهای مربوط به ایران نمایش داده می شود و بر همین 
اساس نیز بنیان گذاری شده است؛ درحالی که در موزه های 
سایر نقاط جهان، سازهای کشورهای دیگر هم وجود دارند.

این پژوهشگر موســیقی نواحی با بیان اینکه مدتی مشاور 
موزه موســیقی تهران بودم و خیلی از سازها با مشورت من 
خریده شدند، گفت:  تاکید دارم چراغی که به خانه رواست 
به مســجد حرام اســت. بنابراین وقتی هنوز همه سازهای 
ایران را در موزه هایمان نداریم، چه لزومی دارد ویولن را در 

موزه مان بگذاریم؟

نقدی بر موزه های ساز موسیقی در ایران؛

ویترین موزه به جای ساز، صورت ما را نشان می دهد!
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فناورانه

یک شرکت انگلیسی قصد دارد با به پرواز درآوردن ،کایت های پرنده بزرگ 
را به روشی جدید برای تولید انرژی های تجدیدپذیر مبدل کند. این کایت ها 

زمانی که باد نمی وزد می توانند جایگزین توربین های بادی شوند.
کایت ها که صدها متر از زمین باالتر پــرواز می کنند با تحرک و جابه جایی 

خود می توانند برق تولید کنند.
کایت های یادشــده در فاصله حدودا ۴۶۰ متری از زمیــن پرواز می کنند 
 و دارای تســمه هایی هســتند که چرخــش آنها بــه تولید بــرق منجر

 می شود. 
مهم ترین مزیت استفاده از این روش به جای توربین های بادی هزینه تمام 
شده پایین تر آن اســت. بررسی ها نشــان می دهد هزینه تولید برق از این 
طریق در مقایسه با روش اســتفاده از توربین های بادی تا ۵۰ درصد کمتر 
است، زیرا در این روش نیازی به مصرف مقدار زیادی فوالد یا نصب شبکه های 

پیچیده لوله نیست.
در جریان اســتفاده آزمایشــی از یکی از این کایت ها، ۴۰ کیلووات ساعت 
انرژی به دســت آمده و انتظار می رود این رقم در آینــده به ۵۰۰ کیلووات 
ساعت افزایش یابد. امید است که این سیستم ظرف ۳ تا ۵ سال آینده تجاری 

سازی شود.

 کایت ها پرواز می کنند 
تا انرژی تولید شود

آمازون، انبار زیر آبی می سازد

شرکت آمازون حق امتیاز اختراع جدیدی را ثبت کرده است. این شرکت قصد 
دارد انباری زیر آب بسازد و کاالهایی که اندازه و حجم مختلف دارند یا تقاضا 
برای آنها متغیر است را در آنجا نگهداری کند. طرح انبار زیر دریایی قابلیت 

ساخت در کف دریاچه ها را دارد.
در این طرح توضیح داده شــده که چطور کاالها از مراکز انبار به وسیله چتر 

نجات، کامیون یا تسمه نقاله برای ارسال به وسیله پهپادها آماده می شوند.
با کنترل میزان شناوری بســته های مختلف می توان آنها را در قفسه های 
زیر آب نگهداری کرد. به این ترتیب  هر کاال در عمق خاصی از آب نگهداری 
می شــود. در این میان سیگنال هایی از فرســتنده های آکوستیک آخرین 
مرحله ارسال را رقم می زنند. پس از ارسال سیگنال،  کانتینرهای گازی بالن 
درون بســته را باد کنند و در نتیجه کاال به ســطح آب می رسد  و به وسیله 

پهپادها به دست مشتریان می رسند.
ذخیره بسته های پستی در اعماق مختلف آب در یک انبار زیر آبی به خصوص 
برای بسته هایی کارآمد است که اشکال و اندازه های مختلفی دارند یا  تقاضا 

برای این کاالها متغیر است.

محققان سعی دارند با اســتفاده از واقعیت مجازی به افراد دچار فلج صورت 
کمک کنند تا دوباره احساس کنند و لبخند بزنند.

هم اکنون گروهی از متخصصان ســازمان خدمات درمانی انگلیس مشغول 
درمان بیماران مبتال به فلج صورت با فناوری عینک واقعیت مجازی هستند.
عینک واقعیت مجازی مذکور، بیماران را تشــویق مــی کند تا ورزش های 
معمول صورت )که برای درمان این وضعیت تجویز می شود( را مرتب انجام 
دهند تا دوباره فعالیت ماهیچه ها احیا شود. درهمین راستا بیمار با استفاده 
از عینک یک صورت آواتاری را می بیند که مشغول انجام تمرین است. این 
عینک حاوی صفحه نمایشی است که نزدیک چشمان کاربر قرار می گیرد. 
تصاویر روی صفحه، کاربر را به دنیایی ســه بعدی می برند که بسیار واقعی 

به نظر می رسد.
 بیماری فلج صورت زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه های صورت فرد به دلیل 

آسیب به اعصاب این بخش بدن ضعیف می شوند.
 هدست دارای ۱۰ الکترود است که بازخوردی از شیوه حرکت ماهیچه ها در 

بخش های مختلف صورت بیمار را شامل می شود.
به هرحال سال آینده آزمایشی به مدت ۴ ماه و با حضور ۴۰ بیمار برای این 

عینک ها برگزار می شود.

علمپژوهی

ماموریت مشترک اروپا و 
ژاپن برای کشف اسرار عطارد

مدارگردهای فضایی اروپایی و ژاپنی قرار است ماموریت 
به ســیاره عطارد را آغاز کنند. این دو مدارگرد به هم 
متصل می شوند تا سفرشان از زمین به عطارد را همراه 
با هم آغاز کنند؛ اما وقتی که به نزدیکی عطارد رسیدند، 
از هم جدا خواهند شد تا دو ماموریت متفاوت را انجام 

دهند.
مدارگرد ســیاره ای اروپایی و مدارگرد مگنتوسفری 
ژاپنی، پس از نمایش به رســانه ها مورد آزمایش های 
نهایی قرار می گیرند تا به محل پرتاب در گویان فرانسه 
منتقل شوند. این ماموریت دوگانه در سال ۲۰۱۸ آغاز 
خواهد شد. یک موشک آریان قرار است این دو مدارگرد 
و تجهیزات دیگر را به فضا پرتاب کند. با این حال همه 
باید صبور باشــند، به این دلیل که هفت ســال طول 

می کشد تا این دو کاوشگر به مدار عطارد برسند.
دو مدارگرد اروپایی و ژاپنی، قرار اســت که مطالعات 
گســترده تر و عمیق تری روی عطارد انجام دهند که 
نسبت به ماموریت اخیر ناسا اطالعات بیشتری را درباره 
این سیاره آشکار خواهد کرد. کاوشگر فضایی آمریکایی 
که ماموریتش در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید، ۲۷۰ هزار 
تصویر از سطح عطارد ارسال کرد و معادل ۱۰ ترابایت 

اندازه گیری علمی روی این سیاره انجام داده است.
این کاوشگر اطالعات جدیدی درباره ساختار و ترکیب 
کوچک ترین ســیاره منظومه شمسی آشــکار کرد و 
مهم ترین دستاورد آن کشف آب یخ  زده درون برخی 
از حفره های سطح عطارد اســت. کاوشگر آمریکایی 
همچنین دریافته است که سطح عطارد به اندازه ای داغ 
است که سرب را ذوب می کند. دانشمندان امیدوارند 
با مدارگردهای پیشرفته اروپایی و ژاپنی که تکنولوژی 
تصویربرداری با قــدرت تفکیک پذیری باالتری دارند، 
بتوانند پاسخ سوال هایی را بدهند که کاوشگر آمریکایی 
نتوانست پاسخ دهد. مهم ترین سوالی که دانشمندان 
امیدوارند در این ماموریت به آن پاســخ دهند، دلیل 

وجود هسته آهنی بزرگ درون عطارد است.

چین روی زمین، ایستگاه فضایی می سازد
دولت چین در حومه پکن یک ایستگاه فضایی که چیزی به آن وارد یا از آن خارج نمی شود 
را شبیه سازی کرده که هدف از آن بررسی واکنش های فضایی است که هیچ نوع پشتیبانی 

دریافت نمی کنند. قرار است ۴ داوطلب ۲۰۰ روز در این محیط زندگی کنند.

کمک واقعیت مجازی به مبتالیان فلج 
صورت

هوش سنج

کوچک ترین عدد طبیعی که بتوان هم آن را به صورت 
مجموع 9 عدد طبیعی متوالی نوشت و هم به صورت 

مجموع ۱۰ عدد طبیعی متوالی، چند است؟
الف( ۴۵
  ب( ۵۵

  ج( ۱۰۰
  د( ۱۳۵
  ه( ۴9۵

ب( ۱۳ بار
بدبینانه ترین حالت این اســت که تاس را دوازده بار 
پرتاب کنیم و از هر عدد، دوبار ظاهر شود. طبق اصل 
النه کبوتری در سیزدهمین پرتاب مطمئن هستیم که 

از یک عدد حداقل سه بار ظاهر شده است.

  معمای شماره 2182

  جواب معمای شماره 2181

»پزشک خانواده« آمده تا اطالعات عمومی شما در حوزه 
 سالمت و درمان را باالتر برده و با آگاه کردنتان از علل ابتال

 به بیماری ها، ارائه خواص دمنوش های گیاهی و پیشنهاد 
رژیم های غذایی موثر شما را به یک سبک زندگی درست و 
سالم برساند.پزشک خانواده محتوایش را در سه دسته کلی 
ارائه می کند: خوراکی ها، دارو و درمان و اطالعات پزشکی 
که هر کدام از چندین زیر بخش تشــکیل شده اند. بخش 
»خوراکی ها« آرشیو خوبی از خواص انواع عرقیات گیاهی، 
دمنوش ها، شربت ها و میوه ها را برایتان فراهم کرده که در 
شادابی جسم و پیشگیری از بیماری ها نقش موثری دارند.

اما در فهرســت آیتم های بخش »دارو و درمان« بیشتر به 
بیماری ها، علل ابتل به آنها و اطالعات داروهای شیمیایی 
و صنعتی پرداخته شــده، مضاف بر اینکه اطالعات خوبی 
در خصوص طب سنتی و طب اســالمی )شامل احادیث 
پیامبران و ائمه اطهار )ع(( هم می توانید از این بخش کسب 

کنید، اما بخش آخر که مربوط به »اطالعات پزشکی« است، 
حاوی مطالب بســیار مفیدی برای مراقبت از پوست و مو، 
انواع رژیم های غذایی و روش تهیه دم نوش هایی اســت 
که در بخش خوراکی ها توصیه شــده. یکی از مفیدترین 
آیتم های بخش اطالعات پزشــکی هم »برگ آزمایش« 
نام دارد؛ قسمتی که در آن با اصطالحات پزشکی رایج در 
برگه های آزمایشات پزشکی آشنا شده و به مفهوم آن ها پی 
می برید.پزشک خانواده حتی شاخص BMI و BMR بدن 
شما را هم می سنجد تا بیشتر مراقب اضافه وزن و مصرف 
کالری خود باشید. خوشــبختانه بخش زیادی از محتوای 
پزشک خانواده را می توانید به طور رایگان استفاده کنید، 
البته تمام محتوای اپلیکیشن با پرداخت ۵۰۰۰ تومان آزاد 
می شود که در مقایسه با اپ های مشابه رقم معقولی است.

 شــما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن از این لینک 
  goo.gl/wnD5jW  استفاده کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفیاپلیکیشنپزشکخانواده؛

بانک اطالعات عمومی در حوزه سالمت و درمان

 زمان فروش اینترنت نامحدود
 از مردادماه

طبق اعالم وزیر ارتباطات از مردادماه امســال فروش اینترنت به 
صورت حجمی متوقف می شــود و کاربران با خرید اشتراک ثابت 

می توانند به صورت نامحدود از اینترنت استفاده کنند.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات اعالم کرد فــروش اینترنت به 
صورت حجمی به دلیل افزایش استفاده  کاربران از اینترنت، متوقف 
خواهد شد و کاربران با خرید اشتراک ثابت می توانند به هر میزان 
که بخواهند از اینترنت استفاده کنند. به گفته واعظی این تصمیم 
برای فروش اینترنت ثابت ADSL و اینترنت ثابت TD LTE گرفته 
شده است. واعظی به اتمام زود هنگام اینترنت  های حجمی و دغدغه   
کاربران بابت گیگ خوری اشاره کرد و گفت:ما معتقدیم که حجم 
خوری اینترنت وجود ندارد و علت این ادعا این است که در گذشته 
ســرعت دسترســی به دیتا کند بود و به همین دلیل یک ویدئو با 
سرعت پایین دانلود می شد؛ اما هم اکنون کاربران ویدئو را به صورت 
آنالین می بینند و متوجه میزان مصرف حجم اینترنت نمی شوند. 
با توجه به جدی شدن استفاده از سایت های چندرسانه ای، اینترنت 

حجمی دیگر کاربردی نیست.
وزیر ارتباطات تشریح کرد که اپراتورهای موبایل از قبل، طرح های 
مختلفی را برای کاربران در نظر گرفته اند، به صورتی که هر کاربر 
با پرداخت مبلغــی ثابت به صورت قراردادی ماهانه یا ســاالنه هر 
میزان که بخواهد اینترنت استفاده کند، اما این موضوع هنوز برای 
اپراتورهای ثابت اتفاق نیفتاده است. به گفته  واعظی این تصمیم در 
راستای تشویق مردم برای استفاده  از سایت های داخلی با سرعت و 
کیفیت و همچنین تعرفه مناسب اتخاذ شده است؛ به همین دلیل 
وزارت ارتباطات درصدد است تا سیاســت فروش اینترنت تغییر 
کند و ترافیک بر بستر شبکه ملی اطالعات با سرعت و کیفیت باال و 

قیمت مناسب به کاربران ارائه شود.

 تراشه های رایانه سه بعدی
 ساخته شدند

محققان دانشگاهی موفق به ایجاد روشی تازه برای تولید تراشه های 
سه بعدی شــده اند. این تراشــه ها به قدرت رایانه های نسل آتی 
می افزایند. محققان MIT روش تازه ای برای ســاخت تراشه های 
ســه بعدی ایجاد کرده اند. در این روش با استفاده از نانوتوب های 
کربن و ســلول های حافظه PRAM  طرح یک پردازشگر ترکیبی 
نانوالکتریکی ساختند که از ساختار پیچیده و سه بعدی پشتیبانی 
می کند. این درحالی است که روش های تولید تراشه فعلی فقط با 
ساختارهای دوبعدی همخوان هستند.ترکیب های مدارهای کربن 
نانوتوب و حافظه RRAM در دمای کمتر از ۲۰۰ درجه سانتیگراد 
ساخته می شود، به همین دلیل تولید سه بعدی تراشه امکان پذیر 
شده است.  این درحالی است که تراشه های دو بعدی سیلیکونی در 
دمای هزار درجه سانتیگراد تولید می شوند. به عبارت دیگر کاهش 
دمای تولید بدان معناســت که می توان الیه های متعدد تراشه را 
بدون آسیب به الیه های زیرین ساخت. یکی دیگر از دالیل خاص 
بودن این طرح، قابلیت ترکیب این تراشــه با بخش حافظه در یک 
پردازشگر اســت. به گفته کارشناسان تولید تراشه های سه بعدی 
قدرت رایانه ها را می افزاید؛ زیرا تراشــه های فعلی با توجه به علم 

فیزیک به محدودیت بر می خورند.

آیفون 8 ، در چهار رنگ شامل یک 
مدل آینه ای عرضه می شود

براساس توئیتی از فاش کننده  معروف، بنجامین گسکین، آیفون ۸ 
در یک مدل آینه ای و سه رنگ دیگر، روانه  بازار خواهد شد.

پیش بینی می شود که اپل، نســل جدید آیفون را با ویژگی هایی 
همچون نمایشگر OLED، بدنه  شیشه ای و شارژ بی سیم به جهانیان 
معرفی کند؛ اما اکنون فاش کننده  نامدار، بنجامین گســکین در 
صفحه  توییتر خود مدعی شده است که کوپرتینونشین ها محصول 
جدید خود را در چهار رنگ، شامل مدلی آینه ای رونمایی خواهند 
کرد. در حال حاضر اطالعات چندانی در رابطه با رنگ های جدید در 
دست نیست؛ اما گسکین با انتشــار تصویری از یک آیفون در داخل 
کیسی آینه ای، ظاهر احتمالی نسخه  آینه ای آیفون ۸ را به اشتراک 
گذاشته اســت. براســاس آنچه از عبارت »مدل آینه ای آیفون ۸« 
برمی آید، احتمال دارد اپل گوشی هوشمند جدید خود را با ظاهری 
مشابه مدل های قدیمی آی پاد با طراحی آینه مانند روانه  بازار کند؛ 
اما ممکن اســت که این طراحی آینه ای، لبه های فلزی گوشی را در 

بر گیرد.

 این ساعت نیمه هوشمند 
نیازی به شارژر ندارد

اســمارت واچ های امروزی مانند تلفن های هوشــمند از باتری 
های لیتیومی اســتفاده می کنند و بر خالف ساعت های سنتی، 
 مدام نیازمند شــارژ باتری هســتند، اما اخیرا اســتارتاپی به نام 
»Sequent« تصمیم گرفته با اســتفاده از فناوری ساعت های 
سوئیسی )که از طریق حرکات دست خود را شارژ می کنند( منبع 

انرژی بی پایانی را برای ساعت نیمه هوشمند خود مهیا کند.
ساعت Sequent از یک مکانیزم تامین انرژی مبتنی بر حرکت 
بهره می گیرد که عملکردی مانند ساعت های مکانیکی داشته، اما 
فرآیند کسب انرژی در آن کمی متفاوت است. جالب است بدانید 
که اســمارت واچ مذکور از امکاناتی مانند سنســور ضربان قلب، 
پایشگر فعالیت بدنی، GPS، بلوتوث و سیستم اعالن بهره مند بوده 
و می توان گفت به نوعی از ترکیب ساعت های سنتی با مچ بندهای 

سالمتی امروزی به وجود آمده است.
البته سوال اصلی اینجاست که ظرفیت باتری موجود در ساعت مورد 

بحث چقدر بوده و تا چه زمانی می 
تواند با حرکات اندک و یا حتی 

بدون حرکــت )روی میز( 
انرژی مورد نیاز ساعت را 

تامین کند؟
همچنین سرعت شارژ از 
طریق حرکات دست نیز 

اهمیت داشــته و باید دید 
در صورت اتمام باتری، آیا می توان ساعت را با استفاده 
از انرژی جنبشــی دوباره راه اندازی کرد یا خیر.گفتنی 
 است در حال حاضر، می توان با پرداخت ۱۸9 دالر در 
»Kickstarter« یک عدد ســاعت نیمه هوشــمند 
Sequent را پیش خرید کرد و این پوشیدنی پس 

از تولید انبوه، با قیمــت ۴۳۸ دالر به بازار عرضه 
خواهدشد.

یک شــرکت تازه تاســیس به تازگی از یــک تکنولوژی 
پوشیدنی شــبیه به کاله اســکی رونمایی کرده است که 

می تواند افکار و احساسات را منتقل کند.
انتقال فکر از یک مغز به مغز دیگر، حرف زدن بدون نیاز به 
صدا یا انتقال چیزی که در ذهن دارید به شخصی که مقابل 
شماســت اما بدون نیاز به صحبت کردن، به  طور خالصه 
تله پاتی نامیده می شود و یکی از جادوهای باستانی انسان 
است. از دیرباز جادوگران و افراد استثنایی و خداواره هایی 

وجود داشته اند که می توانستند فکر را بخوانند یا فکری را 
در سر شما بگنجانند. اینکه بتوانید تخیل و اندیشه خود را 
به  همان شکلی که در رویای درونی خود می بینید به دنیای 
بیرون منتقل کنید، خود یک توانایی هیجان انگیز است و 
اکنون این توانایی در مســیر تحقیق روی یک تکنولوژی 

پزشکی به  دست آمده است.
شــرکت تکنولوژی اوپن واترز )آب های آزاد( که در سال 
۲۰۱۶ توســط یکی از مدیران ســابق فیس بوک و گوگل 

پایه گذاری شــد، اکنون اعالم کرده که موفق به ساخت 
نوعی تکنولوژی پوشــیدنی به شــکل کاله اســکی شده 
اســت که می تواند مغز یا هر اندام داخلی بدن را اسکن و 
محل و میزان آســیب احتمالی مانند خون ریزی را بیابد. 
این تکنولوژی که با هدف دسترســی ســریع به سیستم 
 MRI تشخیص پزشکی طراحی شده است، مانند دستگاه
عمل می کند، اما به  جای میدان مغناطیسی از اشعه مادون 

قرمز بهره می گیرد.
روش کار به  این شکل است که LED های موجود در بافت 
کاله، اشــعه مادون قرمز را می تابانند و حسگرهای سوی 
دیگر، آن را دریافت و بررســی می کنند و ســپس تصویر 
ســه بعدی از آنچه براســاس دمای اندام ها می بینند را به 

دستگاه می فرستند.
نکته هیجان انگیز این اســت که این کاله دوســویه عمل 
می کند و توانایی تمرکز تاباندن اشعه به نقطه ای خاص در 
داخل بدن را نیز دارد تا با استفاده از آن بتوان به تومورها 
حمله کرد. بنابر اعالم شــرکت ســازنده، این تکنولوژی 
می تواند تفکرات را هم به شکل تصویر درآورد و پژوهشگران 
در حال کار روی توســعه این توانایی هستند تا در آینده 

بتوانند از آن بهره بگیرند.
داشتن توانایی تصویرســازی از فکرها کاربردهای بسیار 
هیجان انگیزی خواهد داشــت. تصور کنید یک کارگردان 
یا یک دکورســاز می تواند آنچه در ذهن می بیند را به یک 
پرینتر سه بعدی بفرســتد تا بالفاصه ساخته شود یا اینکه 
افکار و احساس فردی از راه تماس چشــم، به فرد مقابل 

انتقال یابد.
ایالن ماسک، میلیاردر مشهور عرصه تکنولوژی نیز در یکی 
از شرکت های زیرمجموعه خود در حال کار روی تکنولوژی 
مشابهی  است که با یک تراشه بسیار ریز و کاشته شدن آن 

در بدن کار خواهد کرد.

دانشمندان مرکز هوا فضای آلمان از انجام مراحل آزمایشی و 
تست کاوشگر فضایی جدید آلمانی در فعال ترین آتش فشان 

اروپا خبر دادند.
در حالی که تصور می شــد آلمان روبات کاوشــگر خود را به 
کهکشــان های دور فرستاده باشــد، مرکز هوا فضای آلمان 
از انجام آزمایشــات روی ایــن روبات به منظــور عملکرد 
 )Etna( »بهتــر در ماموریت های پیــش رو در کوه »اتنــا
 خبــر داد. این کوه فعال تریــن کوه آتش فشــانی اروپا واقع

 در ایتالیاست.
دامنه های ناپایدار کوه »اتنا«، بادهای شدید و زمین لرزه های 

مکرر موجب شده تا این کوه بستری مناسب برای ایجاد یک 
سایت آزمایشگاهی فضایی بزرگ برای تست کاوشگرها باشد.
مرکز هــوا و فضای آلمان کــه معادل آلمانی ناساســت، از 
زمین های منحصر به فرد کوه »اتنا« برای درک بیشــتر در 
مورد عملکرد تجهیزات روباتیک مورد نیاز برای اکتشاف فضا 

استفاده می کند.
بوریس بنکه، متخصص آتش فشــان شناســی در موسسه 
ملی آتش فشــان های ایتالیا گفت: هدف از ایجاد این سایت 
آزمایشگاهی، شبیه ســازی ماموریت فرود آمدن روبات های 

منتقل کننده تجهیزات روی ماه یا مریخ است.

کاوشــگر آلمانی مذکور حدود یک متر ارتفاع داشته و روی 
چهار چرخ حرکت می کند.

ســازمان فضایی آلمــان تنهــا ســازمانی نیســت که از 
شبیه ســازی اســتفاده می کنــد. کارشناســان روباتیک 
ایتالیایی، آمریکایی و انگلیســی در این آزمایشات مشارکت 
کرده و یا با اســتفاده از»ROBEX« )اکتشــافات روباتیک 
 محیط های خاص( بــرای بهبود بخش هــای روباتیک خود

 می کوشند.
در حالی که بســیاری از گروه ها برای پیشــبرد روباتیک و 
اکتشــافات فضایی با هم همکاری می کنند، گروه هایی هم 
در حال رقابت هســتند تا اولین سازمان خصوصی در عرصه 

فرود در ماه باشند.

آلمانی ها کاوشگر فضایی خود را در آتش فشان آزمایش می کنند

تکنولوژی، تله پاتی را ممکن می کند
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يادداشت
رفع تصرف اراضی ملی در شهرضا

رییس اداره را ه و شهرسازی شهرستان شهرضا گفت: به منظور حفظ و حراست از 
اراضی دولتی و حفظ حقوق بیت المال، بیش از دو هزار متر مربع از اراضی دولتی 

شهرضا با اجرای احکام قضائی رفع تصرف شد.

اخبار

 نماينده مردم کاشان و آران و بیدگل عنوان کرد:

 اتمام کنارگذر آران و بیدگل 
تا پایان سال ۹۶

 نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس 
دهم با بیــان اینکه جاده های شهرســتان در کاشان

سال های گذشته وضعیت خوبی نداشته است تصریح کرد: در سال 
گذشته کار جاده های کنارگذر و گرمسار پیگیری شد. تالش ما این 
است که برای تامین امنیت راه، کنارگذر آران و بیدگل را در سال ۹۶ 

به پایان برسانیم.
سید جواد ساداتی نژاد به تلفات قابل توجه در جاده سفیدشهر به 
کاشان اشاره کرد و گفت: اتصال این جاده به آران و بیدگل در سال 
گذشته تامین اعتبار شــد و امیدواریم در سال جاری این جاده نیز 

به طور کامل به بهره برداری برسد.
ساداتی نژاد جاده های کاشــان به ابوزیدآباد و ابوزیدآباد به فخره و 
حسین آباد را به عنوان دیگر طرح های راه سازی شهرستان نام برد 
و خاطرنشــان کرد: زیرگذر دوم جاده نوش آباد کاشان نیز در حال 

انجام است.
وی رفع مشکل اسناد مالکیت شهرک های صنعتی شهرستان را به 
عنوان یکی دیگر از فعالیت های خود در ســال گذشته معرفی کرد 
و افزود: سال ها بود که صنعتگران ما با مشکل سند مواجه بودند و 
نمی توانستند تسهیالت دریافت کنند که درحال حاضر این مشکل 

پیگیری و بخش عمده آن رفع شده است.

معاون فرماندار اردستان:

اردستان رتبه سوم کاهش تصادفات 
در سال ۹۵ را کسب کرد

معاون فرماندار اردستان عنوان کرد: پلیس راه  اردستان در سال ۹۵ به همت نیروهای پر تالش اردستان
خود توانسته رتبه سوم کاهش تصادفات جاده ای در استان را کسب 
کند.محمد تقی کیانی همچنین از کاهش ۲۰ درصدی تصادفات 
درون شهری نسبت به ســال گذشــته خبر داد و افزود: در حوزه 
تصادف خسارتی نیز ۱۸درصد کاهش نســبت به سال گذشته را 

شاهد بوده ایم.
وی ۸۵ درصد از عمده تصادفات را عامل انســانی دانست و تاکید 
کرد: شهروندان به منظور آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی در 
کالس های آموزشی شرکت کنند که در مکان های مختلف همچون 

مساجد، مدارس و ارگان ها برگزار می شود.
کیانی اظهار کرد: نظارت مســتمر پلیس راهور، هــر ماه تجزیه و 
تحلیل تصادفات را در دستور کار قرار داده و واحد آموزش در سطح 
شهرستان اردستان فعال بوده و یک هزار و ۳۶۵ نفر در مکان های 

ذکر شده آموزش های الزم را گذرانده اند.
معاون فرماندار اردســتان علت ۸۰ درصد از تصادفات جاده ای را 
خواب آلودگی و خستگی عنوان کرد و افزود: در سال ۹۶ در حوزه 
استحفاظی شهرستان چهار واژگونی و چهار فوتی طبق آمار پلیس 

راه گزارش شده است.
وی همچنین عنوان کرد: پلیس راه اردستان در سال ۹۵ به همت 
نیروهای پر تالش خود توانسته رتبه سوم کاهش تصادفات جاده ای 

در استان را کسب کند.

با مسئوالن

 عضویت ۲۱هزار نفر 
در کتابخانه های خمینی شهر

کتابخانه های عمومی شهرستان  خمینی شهر ۲۱هزار عضو دارد خمینی شهر
و ســاالنه بیش از ۴۵۰ هزار جلد کتاب بــه امانت داده 
می شود. در دو سال گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ جلد 
کتاب به کتابخانه های شهرســتان اضافه شــده است. 
سرپرست فرمانداری خمینی شهر گفت: ۳۰ باب کتابخانه 
با زیربنای ۱۸ هزار و ۵۰۰مترمربع در شهرســتان وجود 
دارد اما هنوز شهر اصغرآباد، روســتای تیرانچی و محله 
آزادگان خمینی شــهر فاقد کتابخانه است. راعی تعداد 
اعضای کتابخانه های شهرستان را بیش از ۲۱ هزار عضو 
اعالم کرد و گفت: ساالنه بیش از ۴۵۰ هزار جلد کتاب به 
امانت داده می شود که در دو سال گذشته بیش از ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ جلد کتاب به ارزش ۱۱۸ میلیون ریال به کتابخانه 
های شهرستان اضافه شــده است. سرپرست فرمانداری 
خمینی شهر اضافه کرد: آنچه در حوزه کتاب و کتابخوانی 
در حال حاضر باید در اولویت قرار گیرد، گشایش این چند 
کتابخانه در انتظار بهره برداری است و برای اخذ مجوز و 
تایید استحکام مکانی، باید اقدامات الزم را هرچه سریع تر 

انجام داد.

اختصاص 7۵ میلیارد ریال برای 
رفع مشکالت ندامتگاه کاشان

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان گفت: 7۵میلیارد ریال در قالب کاشان

اسناد خزانه اسالمی برای رفع مشکالت ندامتگاه کاشان 
اختصاص یافت.حجت ا... غالمی افزود: این پروژه تا چند 
ماه آینده تحویل موقت خواهد شد. مطالبات پیمانکاران 
این پروژه با تخصیص 7۵ میلیارد ریال در قالب اســناد 
خزانه اسالمی از بودجه سال ۹۵ پرداخت می شود. وی 
افزود:با تخصیــص ۲۰میلیارد ریال از محــل اعتبارات 
اســتانی، آب و برق این پــروژه نیز تامین خواهد شــد. 
درتالشیم که با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، جاده دسترســی به این پروژه، احداث و سایر 
نواقص هم با پیگیری بیشتر برطرف شود. نشست بررسی 
مشــکالت ندامتگاه کاشــان با حضور مدیــرکل راه و 
شهرسازی اســتان، فرماندار ویژه کاشــان و مدیران و 
مسئوالن مرتبط، در محل این پروژه برگزار شد. عملیات 
احداث ندامتگاه کاشان از ســال ۸۸ آغاز شد و در حال 

حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
این ندامتگاه هم اینک با مشکالت تامین آب، برق، گاز، 

مخابرات و مسائل تاسیساتی مواجه است.

پیگیری موضوع مشکل آب در شهرهای مختلف شهرستان 
برخوار، ازطریق انعکاس در کانال خبری چشم برخوار و مطرح 
کردن با مسئوالن ذی ربط، طی روزهای اخیر و همزمان با اوج 

گرمای تیرماه انجام شد.
شمار زیادی از مردم نیز در این گرمای طاقت فرسا در حالی با 
مشکل کم آبی، بی آبی یا عدم کیفیت آب دست و پنجه نرم 
کردند که پاســخی ضد و نقیض از طرف ارگان های ذی ربط 
و مسئوالن برای سواالت خود می شــنیدند. »ع. ر«، یکی از 
شهروندان دولت آباد، به نمایندگی از مردم با ارسال پیامی از 
طعم نامطلوب آب این شهر گالیه کرد و از مسئوالن درخواست 
رسیدگی عاجل به این موضوع را داشت. این شهروند در پیام 
خود چنین آورده بود: اضافه کردن آب تسویه نشده چاه باعث 
مشکالت زیادی برای مردم خواهد شد که در این میان سنگ 
کلیه و مشکالت گوارشی را نمی توان نادیده گرفت! مسئوالن 
مرتبط آب بدانند حق الناس نابخشــودنی است؛ چرا که آب 
مایه حیات است و حق مسلم همه ما استفاده از آب در بهترین 

شرایط و کیفیت است.
چند روزی است که آب شرب دســتگرد بد طعم و شور شده 
اســت؛ با این وجود یا مســئوالن آب نمی خورند یا اینکه در 
این زمینه اقدامی نکرده اند. از مســئوالن خواهان رسیدگی 
فوری به وضعیت آب شهر دستگرد هستیم. »ر. ن« شهروند 
محسن آبادی: لطفا در مورد مشکل آب آشامیدنی دولت آباد و 

ادامه این مسیر تا محسن آباد اقدام کنید. آیا این انصاف است که 
برخی شهرها بهترین آب آشامیدنی را داشته باشند ولی ما این 
آب را استفاده کنیم که از طعم آن مشخص است آب چاه است؟ 
بنده و زن و فرزندانم بیش از یک ماه است که به انواع بیماری 
های گوارشی مانند اسهال، استفراغ، دل درد و...( مبتال شده 
ایم. بنده در ماه مبارک رمضان، به دلیل بیماری فرزندم از قبل 
افطار تا پاسی از شب در بیمارستان بودم که متوجه شدم افراد 
دیگری هم دچار همین عالئم هستند. هرچه به دکتر می گفتم 
مشکل چیست پاسخ متفرقه می داد. از داروهای تجویزی می 
شد فهمید که مشــکل به وضعیت نامطلوب آب بر می گردد؛ 
جالب تر اینکه متوجه شــدم اغلب افراد و دوستان و آشنایان 
نیز همین مشکالت را دارند! چه کسی پاسخگوی علت سکوت 
پزشکان است؟ شبکه بهداشــت، فرمانداری یا شرکت آب و 

فاضالب شهرستان برخوار؟ 
و به همین ترتیب چندین پیام دیگر از مردم شهرهای مختلف 
شهرستان برخوار داشتیم که همگی از افت بیش از حد فشار 
آب و طعم و بوی نامطبوع آب حکایت دارد. پس از انتشار این 
پیام ها و پیگیری موضوع آب شهرستان از طریق مسئوالن، 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار از پیگیری سالمت 
آب شرب این شهرستان خبر داد و به نقل از واحد روابط عمومی 
آبفا گفت: کنترل و تست سالمت آب شرب شهرستان برخوار از 
لحاظ آزمایش های میکروبی و شیمیایی، میزان کلر، کدورت 

و EC با قید فوریت در دستور کار رابط کنترل کیفی آب آبفا 
قرار گرفته است. برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی وضعیت 
آب شرب )صبح روز یکشــنبه ۱۸ تیرماه( با حضور تعدادی 
از مدیران و روسای شوراهای اسالمی شــهرها و روستاهای 
شهرستان و مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان به ریاست 

فرماندار شهرستان برخوار، از دیگر اقداماتی بود که انجام شد.
فرماندار برخوار در این جلسه با اشــاره به وضعیت منابع آب 
شرب و موقعیت خاص کشور و اســتان و معضل کم آبی، بر 
تامین آب شــرب مورد نیاز مردم از حیث کمیت و استاندارد 

بهداشتی تاکید کرد. 
اســفندیار تاجمیری در توضیحاتی، به موقعیت فعلی تامین 
آب شرب شهرســتان از طریق پنج خط خورزوق، دولت آباد، 
دستگرد، حبیب آباد و کمشچه و ظرفیت ها و محدودیت های 
موجود از جمله قرار داشتن در انتهای سامانه بزرگ اصفهان 
و نداشتن منبع ذخیره اســتراتژیک، اشاره و اظهار امیدواری 
کرد که با ارتقای خط انتقال شهر دستگرد و افزایش ظرفیت 
آن، زمینه پوشش کاستی های احتمالی و مشکالت ناشی از 

حوادث و اتفاقات بخش آب شهرستان فراهم شود.
وی با استناد به گزارش امور آبفا، بر استفاده نشدن چاه های 
محلی در شرایط فعلی اشاره و اظهار کرد: بر خالف انتشار برخی 
اخبار غیر مستند در شبکه های اجتماعی و برخی از کانال های 
تلگرامی، تاکنــون از چاه های محلی برای تامین آب شــرب 
شهرستان استفاده نشده و در صورت نیاز به استفاده، مسائل 

بهداشتی آن رعایت خواهد شد. 
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان برخوار و سه نفر از مدیران 
ستادی شــرکت آب و فاضالب اســتان، در ادامه در رابطه با 
وضعیت فعلی آب شــرب استان و شهرســتان )از جمله قرار 
داشتن ۸۵ درصد از مشترکین شهرستان در محدوده الگوی 
مصرف و انتظارات و نیازمندی های شرکت آبفا به ویژه مبادرت 
همگانی به صرفه جویی در ۴۵ روز آینده و...( توضیحاتی ارائه 
کرده و به ســواالت و ابهامات مســئوالن محلی پاسخ دادند. 
همچنین معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
با اشاره به انجام آزمایش های میکروبی و شیمیایی منابع آب 

موجود، از عدم وجود مشکل در این زمینه خبر داد. 
در این جلسه در چند زمینه؛ فرهنگ ســازی و تبلیغ صرفه 
جویی همگانی، مدیریت مصرف و نصب مخازن استراتژیک 
در ادارات و مجموعه هــای عمومی، برخــورد با نصب پمپ و 
انشــعابات غیرمجاز، تقویت نظارت بهدشــتی، پایش حوزه 
مصرف و برخورد با مشــترکین پرمصرف، اقدامات تشویقی، 
آماده سازی چاه های محلی برای استفاده مورد نیاز احتمالی، 
تقویت بررسی های فنی، اصالح شبکه ها و توزیع مناسب آب 
و تبیین و اطالع رسانی عمومی مناسب از موضوع تبادل نظر و 

تصمیم گیری صورت گرفت.

به گزارش صاحب نیوز، در حالی که بو و طعم نامطبوع آب حکايت از آلوده بودن آن در اکثر نقاط  برخوار
شهرستان برخوار دارد، مسئوالن اعالم کرده اند که از آب چاه برای تامین آب شرب استفاده 

نمی شود و در صورت استفاده، از آب آزمايش شده استفاده خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به وضعیت آب شرب شهرستان برخوار؛ 

فرهنگ سازی، بهترین راهکار معضل کم آبی

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9609973633500334 دادنامــه:  شــماره   4 /353
9509983633501231 شماره بایگانی شعبه: 951263 خواهان: صندوق کارآفرین 
امید صندوق مهر امــام رضا به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم عزت 
دهقانی کدنوئیه فرزند مراد  به نشــانی: اصفهان اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعد 
از چهارراه پیروزی نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی. خواندگان: 
1- آقای محســن بابایی فرزند فتح اله 2- آقــای جعفر بابائی فرزنــد فتح اله همگی 
به نشــانی مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه چک. دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درخصوص دادخواست به طرفیت آقای جعفر و محسن بابایی فرزندان فتح 
اله توســط خانم عزت دهقانی به وکالت از آقای عبدالصمد شهبازی نماینده حقوقی 
صندوق مهر امام رضا علیه السالم بخواسته مطالبه مبلغ 220/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک بانکی به شــماره 356769 مورخ 95/5/23 عهده بانک ملی به صورت 
تضامنی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی دادگاه از توجه به وجود 
اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشــتغال ذمه خوانده 
می باشــد و اینکه خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است 
دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصــوب 1355 با اصالحات و الحاقات 
بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست 
و بیست میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه براساس شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی که در زمان اجراء توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/325/000 
ریال به عنوان هزینه های دادرســی و پرداخت مبلغ ده میلیــون ریال به عنوان حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مدت 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. م 
 الف: 4137 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر

)342 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973633500336 دادنامــه:  شــماره   4 /354
9509983633501229 شماره بایگانی شعبه: 951261 خواهان: صندوق کارآفرین 
امید صندوق مهر امــام رضا به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم عزت 
دهقانی کدنوئیه فرزند مراد  به نشانی: اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 
پیروزی نرســیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباســی. خواندگان: 1- خانم 
نصرت فیوج فرزند رضــا 2- خانم ملوک کرمی فرزند ایرج 3- آقای محمدحســین 
همای فرزند نادعلی همگی به نشــانی مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه چک. 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان آقای عبدالصمد 
شهبازی نمایند حقوقی صندوق کارآفرین امید صندوق مهر امام رضا علیه السالم با 
وکالت خانم عزت دهقانی بطرفیت خواندگان آقای محمدحسین همای خوزانی فرزند 
نادعلی و خانم ها ملوک کرمی فراموش جانی فرزند ایرج و نصرت فیوج فرزند رضا 
به صورت تضامنی بخواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانکی 
به شــماره 944425 مورخ 93/5/30 عهده بانک ملی و بابت ضمانت وام گرفته شده 
توســط خانم کرمی با ضمانت تضامنی خانم فیوج به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
وهزینه دادرسی دادگاه از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید 
خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه خواندگان دلیلی بر برائت 
ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است لذا با عنایت به مفاد قرارداد اخذ وام که حسب 
آن ضامنین مســئولیت تضامنی خود را با وام گیرنده )خانم کرمی( عهده دار شده 
اند دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مســتنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات 
بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی خواندگان 
را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال با احتســاب خســارات تاخیر تادیه براساس 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجراء توسط واحد اجرای احکام محاسبه 
می شود از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/145/000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی و پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال 
به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 4138 شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )399 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9609973633200473 دادنامــه:  شــماره   4 /359
9509983633201178 شماره بایگانی شعبه: 951191 خواهان: صندوق کارآفرین 
امید صندوق مهر امــام رضا به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم عزت 
دهقانی کدنوئیه فرزند مراد  به نشــانی: اصفهان اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعد 
از چهارراه پیروزی نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی. خواندگان: 
1- آقای محســن بلدی فروشانی فرزند حسین به نشانی: اســتان اصفهان- خمینی 
شهر- خ پیمان- ک هدایت 2- آقای اصغر صرامی به نشانی مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه وجه چک. دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص دعوی صندوق کارآفرین امید )صندوق مهر امام رضا )ع(( به نمایندگی 
آقای عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی به طرفیت آقایان 1- محسن 
بلدی فرزند حســین بعنوان صادرکننده چک 2- اصغــر صرامی بعنوان ظهرنویس 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 331932 مورخ 95/2/1 عهده بانک 
کشاورزی به حساب جاری 314780846 به مبلغ 40/000/000 ریال دادگاه باتوجه 
به دادخواست تقدیمی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن دفاعیات 
بالدلیل خوانده ردیف اول و ظهرنویسی خوانده ردیف دوم خواسته خواهان را مثبت 
تلقی و با اســتناد به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 198 و 519 و 515 از قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/165/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه برمبنای 
تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای دادگاه نســبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل 
واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول 
حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 4134 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)346 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973633200471 دادنامــه:  شــماره   4 /360
9509983633201179 شماره بایگانی شعبه: 951192 خواهان: صندوق کارآفرین 
امید صندوق مهر امــام رضا به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم عزت 
دهقانی کدنوئیه فرزند مراد  به نشانی: اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 
پیروزی نرســیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباســی. خواندگان: 1- آقای 
غالمعباس حاجیان فرزند محمدحســین 2- آقای اصغر صرامی همگی به نشــانی 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء 
رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی صندوق کارآفرین امید )صندوق مهر 
امام رضا )ع(( به نمایندگی آقای عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی به 
طرفیت آقایان 1- غالمعباس حاجیان فرزند محمدحســین بعنوان صادرکننده چک 
2- اصغر صرامی بعنوان ظهرنویس به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
552742 مورخ 95/2/1 عهده بانک کشــاورزی به حساب جاری 010024385000 
به مبلغ 40/000/000 ریال دادگاه باتوجه به دادخواســت تقدیمی، کپی مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن ظهرنویسی خوانده ردیف دوم خواسته خواهان 
را مثبت تلقی و با استناد به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 198 و 519 و 515 از 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت 
تضامنــی خواندگان به پرداخــت مبلــغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
1/165/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت 
تاخیر تادیه بــر مبنای تورم از تاریخ سررســید چک تا زمــان پرداخت وجه آن در 
حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل 
واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 4135 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)300 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/405 شماره: 283/94 به موجب رای شماره 18 تاریخ 87/3/28 حوزه ویژه منابع 
طبیعی شورای حل اختالف شهرستان شــهرضا که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ابراهیم مصطفوی به نشــانی تهران ویال شهر شمالی بن بســت میرزا کوچک خان 
محکوم است به 1- الزام به تخلیه و انتزاع  ید از یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی 
رنگسازان به مساحت پنج هزار متر مربع موضوع قرارداد اجاره و تعهدنامه 58426 - 
70/2/10 دفترخانه شماره 10 اصفهان در حق محکوم له شرکت شهرک های صنعتی 

اصفهان به نمایندگی مهدی رنجبری به نشانی اصفهان خ 22 بهمن مجتمع پارک اداری 
امیرکبیر 2- پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11592 شورای 

حل اختالف شهرستان شهرضا )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970361700345 دادنامــه:  شــماره   4 /244
9509980361700441 شماره بایگانی شعبه: 950525 خواهان: خانم بتول رضائی 
نیسیانی فرزند عباس با وکالت آقای اسماعیل شــجاعی واژنانی فرزند حسنعلی به 
نشانی: اصفهان خیابان چهارباغ عباسی حدفاصل سیدعلیخان و آمادگاه طبقه فوقانی 
بانک رفاه کدپســتی: 14743-81449 دفتر وکالت آقای اصغر صادقی. خواندگان: 
1- آقای محمدرضا مهاجرانی فرزند مرتضی به نشــانی مجهــول المکان 2- آقای 
محمدحسین ملکی فرزند عباس به نشانی: اصفهان میدان قدس خ الله جنوبی روبروی 
پمپ بنزین باقوشــخانه کوچه کم بک کوچه شــهید محمدی پالک 4، 3- آقای حسن 
حاتمی فرزند علی به نشــانی: اصفهان اتوبان چمران خ پوریای ولی بعد از چهارراه 
مولوی کوچه 13 داخل کوچه شــهیدان محمدی کوچه شکوفه سمت راست نبش بن 
بست مزروعی پالک 223. خواسته ها: اثبات وقوع بیع 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک. گردشــکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص دعوی آقای اسماعیل شجاعی واژنانی به وکالت از خانم بتول رضائی 
نیســیانی به طرفیت آقایان 1- محمدحسین ملکی 2- حســن حاتمی 3- محمدرضا 
مهاجرانی به خواسته اثبات وقوع بیع فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول منعکس در 
ظهر قولنامه عادی مورخ 78/9/18 و الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم 
سند رسمی انتقال یک قطعه زمین به مساحت 68 مترمربع از پالک ثبتی 14915/231 
بخش 5 ثبــت اصفهان و مطالبه خســارات دادرســی دادگاه باتوجه بــه محتویات 
پرونده از جمله نظریه کارشناس امور ثبتی واصله از شهرداری منطقه 10 اصفهان 
و همچنین نامه اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شــمال اصفهان ثبت شده به شماره 
3275 مورخ 95/10/26 که براســاس آنها تمامیت 17 سهم مشاع از 420 سهم پالک 
ثبتی 14915/231 بخش 5 ثبت اصفهان طی سند رسمی انتقال شماره 19892 مورخ 
51/6/14 دفتر اسناد رسمی شــماره 90 اصفهان به آقای مرتضی مهاجرانی انتقال 
یافته که این مقدار معادل 1015 مترمربع از پالک ثبتی مذکور می باشد و با عنایت به 
اینکه حســب اعالم اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان خوانده ردیف سوم از ورثه 
مالک رسمی آقای مرتضی مهاجرانی است که حسب مفاد نامه شماره 1719 مورخ 
84/12/15 صادره از شعبه 110 دادگاه جزایی اصفهان آقای محمدرضا مهاجرانی 
در دادسرا حاضر و قولنامه استنادی شــاکی را تایید و به همین جهت رای بر برائت 
خوانده ردیف دوم نسبت به شکایت خواهان دعوی حاضر تحت عنوان فروش مال 
غیر نسبت به محل موضوع خواسته صادر گردیده است و باتوجه به مفاد مبایعه نامه 
عادی مورخ 78/9/18 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم و ســپس فروش 
مورد معامله به خواهان طی مرقومه ظهر آن از ســوی خوانده ردیف اول و نظر به 
حضور خوانده ردیف اول در جلسه رســیدگی مورخ 95/10/29 و اقرار به اصالت 
مبایعه نامه های استنادی خواهان و به لحاظ عدم حضور سایر خواندگان در جلسه 
رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه ایشان دعوی خواهان را 
ثابت و وارد تشخیص مستنداً به مواد 519 و 515، 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 220 و 219 قانون مدنی حکم بر اثبات وقوع بیع موضوع خواسته و همچنین الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال مقدار 68 مترمربع معادل 
1/138 سهم مشــاع از سهم االرث خوانده ردیف ســوم از 17 سهم مشاع از مالکیت 
رســمی مرتضی مهاجرانی از پالک ثبتی موضوع خواســته و همچنین محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 2599774 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
و نسبت به ســایر خواندگان غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابــل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 10311 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)630 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

4/444 کالسه پرونده: 951435 شماره دادنامه: 9609976793701953- 96/03/31 
مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: غالمعلی 
میرزائی فرزند رضاقلی به نشانی اصفهان خ ارتش بعد از کشاورز کوچه آموزگار 

کوچه فردوس پالک 31 وکیل: 1- حسین محمدیان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( ط 3 واحد18 ، 2- نفیسه عرب زاده خواندگان: 
1- فردین محمدی زامله فرزند عزت ا... 2- عزت ا... محمــدی زامله فرزند علیداد به 
نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شــورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای غالمعلی میرزائی فرزند رضاقلی با 
وکالت 1- حسین محمدیان 2- نفیسه عرب زاده به طرفیت آقایان 1- فردین محمدی 
زامله فرزند عزت ا... 2- عزت ا... محمدی زامله فرزند علیداد به خواسته مطالبه مبلغ 
شصت میلیون ریال وجه چک به شماره 386709/60 - 94/8/20 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ شــصت میلیــون ریال بابت اصل 
خواسته و دو میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 94/8/20 تا تاریــخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. در خصوص خوانده ردیف دوم آقای عزت ا... محمدی 
زامله با عنایت به اینکه خواهان ظرف مدت یکسال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت 
اقدام به طرح دعوا به طرفیت نامبرده نموده اســت لذا وفق ماده 286 قانون تجارت 
و بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرســی مدنی دعوای خواهان علیــه خوانده ردیف 
دوم محکوم به رد اســت لذا قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. م الف: 
 11268 شعبه 7 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)438 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/445 کالسه پرونده: 951436 شماره دادنامه: 9609976792701955- 96/03/31 
مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: غالمعلی 
میرزائی فرزند رضاقلی به نشــانی اصفهان خ ارتش بلوار کشاورز کوچه آموزگار 
کوچه فردوس پالک 31 وکیل: 1- حسین محمدیان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( ط 3 واحد18 ، 2- نفیسه عرب زاده خواندگان: 
1- شهرام عالی پور فرزند خسرو 2- فاطمه شــاه نظری فرزند عباس علی هردو به 
نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای غالمعلی میرزائی با وکالت 1- حسین 
محمدیان 2- نفیسه عرب زاده به طرفیت آقایان1- شــهرام عالی پور فرزند خسرو 
2- فاطمه شاه نظری فرزند عباس به خواســته مطالبه مبلغ نوزده میلیون ریال وجه 
چک به شــماره 589200- 94/10/20 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 94/10/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص خوانده ردیف 
دوم خانم فاطمه شاه نظری با عنایت به اینکه خواهان ظرف مدت یکسال از تاریخ اخذ 
گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوا به طرفیت نامبرده نموده اســت لذا وفق ماده 
286 قانون تجارت و بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان علیه 
خوانده ردیف دوم محکوم به پرداخت لذا قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می 
گردد. م الف: 11269 شعبه 7 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()429 کلمه، 4 کادر(
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رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور امروز به شهرکرد سفر می کند. حضور در 
دومین کنفرانس ملي هیدرولوژی ایران و حضور در مانور منطقه ای اطفای حریق در 

مناطق طبیعی، از مهم ترین برنامه های سفرمعصومه ابتکار   به شهرکرد است.

رییسسازمانحفاظتمحیطزیستبهشهرکردسفرمیکند
اخبار

علیرضا جیالن اظهار کرد: 64 مقاله از سراســر کشــور به 
دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این تعداد، 30 مقاله 
با محوریت بازاریابی و 34 مقاله با محوریت تخصصی تولید 

فرش است.
وی با بیان اینکه پس از بررسی و داوری، 14 مقاله در همایش 
ارائه می شود، گفت: همایش ملی فرش دستباف چهارمحال 
و بختیــاری، با رویکــرد تولید و صادرات فرش دســتباف، 
آینده پژوهی فرش، فناوری و مواد اولیه، اقتصاد و بازاریابی، 
خالقیت مدیریتی و طراحی فرش دســتباف در شــهرکرد 

برگزار می شود.
جیالن، محوریت این همایش را کاربــرد فناوری در تولید 

فرش دستباف و بازاریابی و صادرات آن دانست.
رییــس اداره فرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 

چهارمحال و بختیاری، مدیریــت، اقتصاد و بازاریابی فرش 
دستباف استان، نقش نهاد، شرکت ها و تشکل ها در توسعه 
صادرات فرش دستباف، راهکارهای بهبود کمی و کیفی در 
فروش و صادرات فرش دستباف، نقش رسانه ها، تبلیغات و 
فناوری اطالعات در توسعه و فروش فرش دستباف، تجارت 
الکترونیک در بازاریابی و توســعه صادرات فرش دستباف و 
تاثیر سیاســت های نهادهای حمایتی در تولید و صادرات 

فرش دستباف را در محورهای بازاریابی برشمرد.
رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
همزمان با برگزاری همایش ملی فرش دســتباف استان، از 
آلبوم 300 رنگ ســنتی و ثابت گیاهی فرش توسط یکی از 
پیشکسوتان فرش بافی اســتان و آلبوم یکهزار و 200 رنگی 
ســنتی و ثابت گیاهی یکی از دانش آموختگان علمی این 

رشته رونمایی می شود.
جیالن افــزود: در این همایش از مســتند تلویزیونی فرش 
دســتباف و آثار نفیس و قدیمی فرش دســتباف اســتان 

رونمایی می شود.
وی گفت: مطابق گزارش سنوات قبل 100 هزار بافنده فرش 
در چهارمحــال و بختیاری وجود دارد که هــم اینک از این 
تعداد، 50 هزار نفر در 8 شرکت تعاونی روستایی و 2 شرکت 

تعاونی شهری ساماندهی شده و مشغول فعالیت هستند.
رییــس اداره فرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری افزود: از مجموع فرش بافان اســتان، 
هم اینک 18هزار بافنده فرش، بیمه هســتند و همکاری و 
تعامل دولت برای حمایت و بیمه کردن فرش بافان استان با 

هدف ایجاد شغل پایدار ضروری است.
به گزارش ایرنا، براساس آمارها 104 هزار بافنده فرش در این 
استان شناسایی شده و هم اینک 52 هزار دار قالی در قالب 
9 تعاونی فرش روســتایی، 2 تعاونی قالی بافی شهری و یک 

اتحادیه ساماندهی شده است.
خردادماه امســال با پیگیری های سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان، فرش دســتباف چهارمحال و بختیاری در 
 )WIPO( فهرســت ســازمان جهانی مالکیت فکری وایپو

ثبت شد. 
کاربرد رنگ های زیبا با استفاده از عصاره گل ها و گیاهان و 
مواد اولیه طبیعی، شادابی و زنده بودن طرح ها و نقش های 
متنوع، از عوامل تقاضای باال بــرای خرید فرش چهارمحال 
و بختیاری است. بیشــتر فرش های چهارمحال و بختیاری 
را »یلمه« بروجن، »گبه ریزبــاف« اردل، فرش»بختیاری« 
مناطق عشایری و مناطق بختیاری نشین و فرش چالشتری 
شهرکرد تشکیل می دهد. براســاس نظر برخی از محققان، 
طرح فرش »ســرو و کاج«چهارمحال و بختیاری، به عنوان 

اصیل ترین طرح آریایی مطرح است.
فرش نقش چالشتری چهارمحال و بختیاری در استان های 
مختلف کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا، آمریکا 

و کانادا طرفداران فراوان دارد.

با مسئوالن

مسائل استان در حضور معاون 
ریيس جمهوري پيگيري شد

 قاسم سلیماني دشتکي استاندار چهارمحال و بختیاري 
گفت: در نشستي با حضور حســینعلي امیري معاون 
پارلماني رییس جمهوري، مسائل مربوط به حوزه هاي 
مختلف چهارمحال و بختیاري، مطــرح و درخصوص 

چگونگي تسریع در روند اجرایي آن تبادل نظر شد. 
وي افــزود: در این نشســت معــاون پارلماني رییس 
جمهوري بر تکمیل و بهره برداري سریع تر از طرح هاي 
نیمه تمام و همچنین تالش براي افزایش اشتغال، کاهش 
نرخ بیــکاري و رونق اقتصــادي در بخش هاي مختلف 

چهارمحال و بختیاري و کشور تاکید کرد. 
سلیماني دشــتکي تصریح کرد: در نشست دیگري به 
همراه خدیجه ربیعي فرادنبه نماینده مردم شهرستان 
بروجن در مجلس شوراي اسالمي در حضور حمیدرضا 
جانباز معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شــرکت مهندسي 
آب و فاضالب کشــور، طرح هاي حوزه آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیاري مورد بررسي کارشناسي و علمي 
قرار گرفت. وي بیان کرد: درخصوص تامین آب مورد نیاز 
طرح فوالد بروجن از محل پساب فاضالب، پیگیري هاي 

الزم انجام شد.
الزم به ذکر است  در این نشست حمیدرضا جانباز معاون 
وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب 
کشور، از پیگیري هاي بي وقفه و مستمر قاسم سلیماني 
دشتکي استاندار چهارمحال و بختیاري براي تسریع در 

روند اجرایي طرح هاي این استان تقدیر و تشکر کرد.

معاون تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص۲۵۰ميليارد تومان 
اعتبار به تامين اجتماعی استان

معاون درمان تامین اجتماعــی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ســال گذشــته 150 میلیارد تومان اعتبار برای 
بخش خرید خدمات و 100 میلیارد تومان برای بخش 
درمان مستقیم در نظر گرفته شــد. محمود جاوید به 
مناســبت هفته تامین اجتماعی اظهار داشت: خدمات 
مســتقیم تامین اجتماعی از طریق یک بیمارســتان، 
2 پلی کلینیک، 2 درمانگاه تخصصــی و یک درمانگاه 
عمومی به مردم ارائه می شود. جاوید با اشاره به خدماتی 
که توسط تامین اجتماعی برای نخستین بار در استان 
ارائه شد، خاطرنشان کرد: حذف دفترچه های کاغذی 
تنها در مراکز ملکی تامین اجتماعی انجام شد و درحال 
حاضر 99/9درصد پذیرش به صورت الکترونیکی انجام 

می شود.

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، از آمادگی کمیته های برگزاری 
همایش ملی فرش دستباف این استان در 24 تیرماه جاری با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران خبر داد.

شهرکرد؛آمادهبرگزاریهمایشملیفرشدستباف

اختصاص جایزه بهترین کارگردانی 
انيميشن به »تماشاچی «

انیمیشن کوتاه »تماشاچی« جایزه بهترین کارگردانی انیمیشن 
جشنواره بین المللی فیلم لندن را کسب کرد.

رییس حوزه هنری انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
انیمیشن کوتاه »تماشــاچی« به نویسندگی و کارگردانی محسن 
باقری دســتگردی، هنرمند اســتان، جایزه بهترین کارگردانی 
 انیمیشــن جشــنواره بین المللــی فیلــم لنــدن را از آن خود

 کرد . 
ماه گذشته نیز این انیمیشــن، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره 

بین المللی پنج قاره ونزوئال  را دریافت کرده بود.
حجت ا... شیروانی افزود: انیمیشن »تماشاچی« به تهیه کنندگی 
  VEST PRODUKTION   لقمان قاسمی، محسن باقری و شرکت
دانمارک، جامعه ای را به تصویر می کشد که تفاوت ها را نمی پذیرد و 

به دنبال نابودی آنهاست.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

 ظرفيت سردخانه های استان
 ۱۱۰ هزار تن است

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
ظرفیت سردخانه های چهارمحال و بختیاری 110 هزار تن است، 

اظهار داشت: 15 سردخانه در این استان فعالیت می کند.
ذبیح ا... غریب عنوان کرد: زمینه برای راه اندازی ســردخانه های 

جدید در این استان ایجاد شده است.
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: سردخانه های 
این اســتان در زمینه نگهداری محصوالت غذایــی از جمله مرغ، 

گوشت قرمز، ماهی، میوه و... فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: ســردخانه های چهارمحــال و بختیاری دارای 

سیستم دو مداره هستند.

 دهمين اهدای عضو در سال ۹۶ 
در چهارمحال و بختياری انجام شد

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضــای چهارمحال و بختیاری گفت: 
دهمین اهدای عضو در ســال جاری با اهدای اعضای بیمار مرگ 

مغزی فاطمه حسن زاده در این استان انجام شد.
زهرا سیاح افزود: فاطمه حسن زاده، 4۷ ساله در دوازدهمین روز 
از تیرماه جاري با تشخیص خونریزي مغزي )آنوریسم مغزي( در 
بخش ICU بیمارستان آیت ا... کاشاني شهرکرد، پذیرش و مرگ 

مغزي وی در پانزدهم همین ماه تشخیص داده شد.
وي تصریح کرد: پس از تایید مرگ مغزي و اعالم رضایت خانواده 

محترم بیمار، مقدمات جداسازي اعضا صورت گرفت.
به گفته وي، کبد و کلیه هاي بیمار در تاریخ هفدهم تیرماه در اتاق 
عمل این بیمارستان جهت پیوند به سه بیمار نیازمند پیوند عضو، 

جداسازي و به شیراز منقل شد.

 کشف هزار و ۵۰۰ کيلوگرم 
چوب جنگلی قاچاق

ماموران انتظامی چهارمحال و بختیاری، هــزار و 500 کیلوگرم 
چوب جنگلی قاچاق از نوع بلوط را در شهرســتان لردگان کشف 

و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان لردگان گفت: ایــن مقدار چوب در 
یک انبار چوب جنگلی کشف شد. ســرهنگ خسرو نجفی افزود: 
 در این ارتباط یک نفر دســتگیر و به مراجع قضائی شهرســتان 

تحویل شد.
هفته گذشــته نیز به دلیل بارگیری و حمل دو تن چوب جنگلی 
قاچاق در شهرســتان لردگان، قاچاقچیان یکی از ماموران یگان 

منابع طبیعی را زخمی کردند.
جنگل های زاگرس مرکزی در چهارمحال وبختیاری طی سال های 
اخیر با عوامل تخریب مواجه بوده است و تهیه زغال و قاچاق چوب 
درختان جنگل های زاگرس از عوامل اصلی در تخریب این منابع 

به شمار می  رود.
از مجموع مســاحت چهارمحال وبختیاری، حدود یک میلیون و 
400هزار هکتار معادل 86/4درصد عرصه منابع ملی، شامل جنگل 
و مراتع اســت که از این میزان حدود30۷ هزار هکتار را پوشش 

جنگلی تشکیل می دهد.

درآمد حقوقی  استان یک  ميليارد و 
۷۰۰ميليون تومان برآورد شد

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: سال 
گذشته میزان درآمد حقوقی اســتان، یک میلیارد و ۷00 میلیون  

تومان بوده است.
 نعیم امامی با اشــاره به درآمد حقوقی استان اظهار داشت:  درآمد 
حقوقی استان، براساس افزایش تعداد معادن و بررسی و کارشناسی 
دقیق بیت المال از برداشت هاست که در سال 92 نزدیک به 5۷0 
میلیون تومان بوده اما در سال 95 به یک میلیارد و ۷00 میلیون 

تومان افزایش یافته است  .
وی با بیان اینکه میزان درآمد حقوقی اســتان در سال 95 نسبت 
به ســال 92 نزدیک به 201 درصد رشــد داشته اســت ، افزود: 
 چهارمحال و بختیاری، رتبه اول را در دریافت حقوق دولتی کسب 

کرده است .

مسئول بسیج سازندگی سپاه قمر بنی هاشــم )ع( استان گفت: جهادگران 
اردوهای جهادی، امســال 90 طرح عمرانی، آموزشی، فرهنگی و بهداشت و 
سالمت را در مناطق سخت گذر و محروم استان  اجرا کردند. سرهنگ پاسدار 
محمد علی مرادی تصریح کرد: برای ساخت، تعمیر و تکمیل این تعداد طرح 
نیمه تمام، افزون بر 20 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. وی افزود: 
تعمیر 32 باب مسجد، نه باب خانه عالم  و هشت باب غسالخانه از جمله طرح های 
در دست اقدام بسیج سازندگی استان چهارمحال و بختیاری در سال جاری 
است. علی مرادی گفت: با تمهیدات اندیشیده شده بخشی از این طرح ها تا پایان 
نیمه نخست امسال تکمیل و بهره برداری خواهد شد. مسئول بسیج سازندگی 
سپاه قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری گفت: ساخت 25باب خانه برای 
افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و رنگ آمیزی تعدادی مدارس آموزشی، از 

دیگر طرح های در دست اجرای این بسیج سازندگی استان است.

فرماندار کوهرنگ گفت: اعتبار تملک دارایی این شهرستان در بودجه سال 
جاری حدود 163 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال گذشته ۷4درصد 
افزایش را نشان می دهد. مرتضی زمانپور افزود: این میزان اعتبار برای احداث 
و تکمیل 218 طرح عمرانی، آموزشی، راه و شهرسازی، کشاورزی، فرهنگی، 
بهداشت و سالمت و آب و فاضالب شهری و روستایی در نظر گرفته شده 
اســت. وی، تکمیل طرح های باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی و کمک 
به اجرای دقیق طرح های اقتصاد مقاومتی را از برنامه های دارای اولویت 
شهرستان کوهرنگ درسال 96 عنوان کرد. زمانپور با تاکید بر اینکه 10درصد 
اعتبار شهرستان کوهرنگ به رفع مشکالت آب و فاضالب می پردازد و پنج 
تا هشت درصد اعتبار در بخش طرح های هادی روستایی هزینه می شود، 
گفت: از این میزان اعتبار 10 میلیارد ریال برای امور عمومی و 1۷میلیارد 

ریال نیز برای بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

جهادگران اردوهای 
 جهادی و اجرای

 ۹۰ طرح

افزایش ۷4درصدی 
اعتبارات عمرانی سال 

جاری کوهرنگ

افزایش ۹ درصدی 
 بيمه شدگان اختياری 

در چهارمحال و 
بختياری

مدیرکل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته بیمه شدگان اختیاری در استان نسبت به سال 94 حدود 9 درصد افزایش یافت.
غالمرضا محمدی در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت هفته تامین اجتماعی برگزار شد اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگ ترین نهادهایی است که 

حدود 50 درصد جمعیت کشور را زیرپوشش دارد و یکی از اساسی ترین موضوعاتی که در همه دولت ها به آن توجه می شود بحث تامین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در استان چهارمحال و بختیاری 151 هزار نفر بیمه شده اصلی وجود دارد، افزود: عالوه بر بیمه شدگان اصلی، 25۷ هزار و 816 نفر بیمه شده تبعی و 54هزار 

نفر بیمه شده مستمری بگیر در استان وجود دارد که در مجموع 463 هزار و 500 نفر در استان زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به ارائه خدمات تامین اجتماعی مطرح کرد: خدمات تامین اجتماعی استان توسط 14 شعبه ثابت، 9 شعبه 

اقماری، یک کارگزاری و 24 واحد بیمه ای توسط 30۷ نیروی انسانی ارائه می شوند.
وی با بیان اینکه بیمه شدگان اختیاری در استان نسبت به سال گذشــته 9 درصد افزایش یافته اند، گفت: عالوه  بر افزایش بیمه شدگان اختیاری، امسال سهمیه جذب 

بیمه شدگان ساختمانی به 2۷00 نفر افزایش یافته است که تا ماه های آینده جذب می شوند.

28 واحد متخلف عرضه و فروش فرآورده های خام دامی در 
بازرسی های ماه مبارک رمضان در چهارمحال و بختیاری 

تعطیل شد.
عبدالمحمد نجاتی مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحال و 
بختیاری گفت: با اجرای طرح تشدید نظارت های بهداشتی 
دامپزشــکی ویژه ماه مبارک رمضان در استان، 28 واحد 
متخلف عرضه و فروش فرآورده های خام دامی در اســتان 

تعطیل  شد.
وی افزود: همچنین 3۷ واحد متخلف بــه مراجع قضائی، 
معرفــی و بــا 18 دســتگاه خــودروی حمــل غیرمجاز 

فرآورده های خام دامی برخورد شد.
نجاتی اضافه کــرد: در 3هــزار و 38۷ مورد بازرســی از 
2هزار و 620 واحد عرضه و فروش فرآورده های خام دامی 
ازجمله قصابی ها، فروشــگاه های مرغ و ماهی، رستوران ها 
و طباخی هــا، کشــتارگاه های دام و طیــور و خودرو های 
حمل فرآورده های خام دامــی، 5۷4 هزار و 20۷ کیلوگرم 
فرآورده غیر بهداشتی، ضبط و 538 هزار و 20۷ کیلوگرم 

آن معدوم شد.
وی گفت: این طرح با همکاری 22 کارشناس در قالب 10 
اکیپ بازرسی سیار و 2 اکیپ ثابت نظارتی و با انجام روزانه 
2هزار و ۷84 نفر ساعت بازرســی بهداشتی در دو شیفت 

 مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تعطيلی ۲۸ واحد متخلف عرضه فرآورده های خام دامی

مدیــرکل ورزش و جوانــان 
چهارمحال و بختیاری گفت: طرح 
ایجاد خانه جوان در این اســتان 

تدوین شده است.
عبدالرحمان قاســمی افزود: این 
خانه ها برای فعالیت ســمن ها و 

تشکل های مردم نهاد در حوزه اجتماعی و زیر پوشش اداره 
کل ورزش و جوانان دایر می شود.

وی گفت: در این زمینه، با فرمانداران نیز رایزنی شده است تا 
زمین برای ایجاد خانه جوان و سمن ها در هر 9شهرستان در 

اختیار این اداره کل قرار گیرد.
به گفته وی، در جلسه شــورای عالی جوانان که روز گذشته 
)دوشنبه 19 تیرماه( با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری 
و وزیــر ورزش و جوانــان و تعــدادی دیگــر از وزرا برگزار 
شد،چگونگی فعالیت این خانه ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: در سال گذشته حدود 24تشکل مردم نهاد و سمن 
با محوریت جوانان در استان فعال شد.

به گفته وی، هم اکنون بیش از 155تشکل مردم نهاد در این 
استان فعالیت دارد. به گزارش ایرنا،سازمان های مردم نهاد یا 
سمن )NGO(تشکل های غیرانتفاعی غیر دولتی هستند که 

در حوزه های مختلف اجتماعی فعالیت می کنند.

طرح ایجاد خانه جوان در 
چهارمحال و بختياری تدوین شد

سرپرســت شــبکه دامپزشکی 
شهرســتان لردگان، از کشــف 
و معدوم ســازی ســه هــزارو 
319کیلوگرم انواع فرآورده های 
خــام دامی در یک ماه گذشــته 

خبر داد.
بیژن حسین پور در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: طی 
بازرسی های روزانه اکیپ های نظارت بر فرآورده های خام 
دامی شبکه دامپزشکی شهرستان، مقدار سه هزار و 319 
کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی شامل گوشت قرمز، 

مرغ و ماهی کشف و معدوم سازی شدند.
وی افزود: پس از هماهنگی هــای الزم و با حضور نماینده 
دادســتان، این مقدار که شــامل 500 کیلوگــرم ماهي، 
1500کیلوگرم گوشــت قرمز و مقدار 819 کیلوگرم مرغ 
و 500 کیلوگــرم انواع فرآورده هاي خــام دامي بودند، در 
 شــهرهای آلونی، فالرد و لردگان کشــف و معدوم سازی

 شدند.
حسین پور خاطرنشان کرد: نگهداری گوشت تازه به مدت  
24 ســاعت در یخچال و ترد شــدن آن باعث از بین رفتن 
ویروس  ها از جملــه ویروس تب کریمه کنگو در گوشــت 

می  شود.

معدوم سازی بيش از 3 تن 
فرآورده  خام دامی در لردگان

صبح و بعدازظهر اجرا شد.
نجاتی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
در این زمینه، موارد را با شماره تلفن های 03833339008 

و 0383333900۷  و یا تلفن گویای 1512 گزارش کنند.

 با اجرای طرح تشدید نظارت های 
ماه  ویژه  دامپزشکی  بهداشتی 
مبارک رمضان در استان، 2۸ واحد 
متخلف عرضه و فروش فرآورده های 

خام دامی در استان تعطیل  شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: کلیات طرح تبدیل بخشــی از خیابان ملت شهرکرد، به 
عنوان قدیمی ترین خیابان مرکز استان، به پیاده رو تصویب شد.

گودرز امیری در ســتاد بازآفرینی شهری اســتان تاکید کرد: 
براساس این طرح خیابان ملت شــهرکرد از میدان 12 محرم 
)فلکه آبی( تا چهار راه ولیعصر )چهارراه بازار( این شهر به پیاده رو 
تبدیل می شــود. وی افزود: اجرای این طرح پس از تصویب در 

شوراهای قانونی و انتخاب مشاور ضرورت دارد. امیری تصریح کرد: 
فرمانداری های شهرستان های 9 گانه استان و شهرداری های 
40گانه استان، طرح های توسعه شهری را برای تامین اعتبار و 
تصویب، به ستاد بازآفرینی شهری این استان ارائه دهند. وی گفت: 
مواد قانونی برنامه ششم توسعه مربوط به بافت های فرسوده نیز 
به شهرداری ها ابالغ و طرح های بازسازی در سریع ترین زمان 
ممکن از شهرداری ها دریافت شود. امیری اظهار کرد: به منظور 

اجرای مطلوب طرح های مصوب در ستاد بازآفرینی چهارمحال 
و بختیاری، نشســتی توجیهی برای فرمانداران، شــهرداران و 
کارشناسان ستاد بازآفرینی شهرستان ها برگزار می شود.توکلی 
زانیانی رییس شورای اسالمی مرکز چهارمحال و بختیاری نیز 
یادآور شد: طرح تبدیل بخشی از خیابان ملت شهرکرد به پیاده رو 
مربوط به سال های گذشته بوده و در این زمینه مطالعات میدانی 
و اجتماعی بسیاری صورت گرفته است. رییس شورای اسالمی 
مرکز چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برای اجرای این طرح باید 

مجوزهای الزم از دستگاه های مربوطه دریافت شود.

قدیمی ترین خيابان شهرکرد پياده رو می شود

 دوستان و همکاران ارجمند
 جناب آقایان عزیزاله گنجی و 

سيد عبداله هاشمی
بدینوسیله انتصاب شایسته شما عزیزان را به سمت های 
معاونت مالیات مستقیم و معاونت شهرستان های اداره کل 
امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری صمیمانه تبریک 
عرض نموده و موفقیت شما بزرگواران را از درگاه خداوند 

متعال خواستاریم.

ریيس و کارکنان اداره امور مالياتی 
بخش بلداجی

E-MAIL
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يادداشت
تعطیلی یک کارگاه غیرمجاز در اصفهان

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: در 
بازرسی کارشناسان بهداشت محیطی این مرکز از یک منزل مسکونی، بیش از 
هشت تن سبزیجات و آبلیموی غیربهداشتی در اصفهان کشف و جمع آوری شد.

اخبار

با مسئوالن

مدير کل حفاظت محیط زيست استان:

مكان هاي دفن پسماند کمترين 
عوارض زيست محيطي را دارند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه همه 
دستگاه هاي متولي نظر و موافقت خود را براي جانمایي 
این سایت اعالم کردند گفت: این سازمان با مطالعات کافي 

نسبت به مکان یابي این محل اقدام کرده است.
وي افزود: دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان مشاور سازمان 
محیط زیست کشور، چندین نقطه را انتخاب کرده و پس 
از چند جلسه کارشناسي در نهایت این نقاط نهایي گردید.

ظهرابي با اشــاره به دالیل انتخاب و جانمایي این مکان 
افزود: فاصله از مراکز مسکوني، فاصله از منابع آب، جهت 
وزش باد، عمق آب هاي زیرزمیني،  جهت جریان آب هاي 
زیر زمیني، جنس خاك، بافت خاك و مسائل اقتصادي، از 
مهم ترین این دالیل محسوب مي شوند. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان با بیان اینکه سازمان محیط زیست 
این مکان را سال ۸۹ و بر اساس قانون در کارگروه مدیریت 
پسماند مصوب و انتخاب کرد گفت: این مکان کمترین آثار 
و تبعات ممکن را مي تواند به دنبال داشته باشد.وي گفت: 
پسماندهایي که هیچ گونه قابلیتي براي بازیافت و استفاده 
مجدد را نداشته باشند، دفن مي شوند. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان افزود: شیوه دفن پسماندها 
متناسب با نوع آنها و اثراتي که به دنبال دارد، متفاوت است.

يک کشته و ۳ مصدوم در حادثه 
واژگونی اتوبوس بدون مسافر

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی 
اســتان اصفهان گفت: برخورد اتوبوس و تریلی در محور 
گردنه داس جاده میمه-اصفهان، سه مصدوم و یک کشته 

بر جای گذاشت.
عباس عابدی اظهار کرد: بعد از ظهر یکشنبه حوالی ساعت 
۱۴:۴۱در محور گردنه داس بین مورچه خورت و وزوان، 
برخوردی بین اتوبوس در حال یدك کشی و یک تریلر اتفاق 
افتاد. وی با بیان اینکه بالفاصله پس از این اتفاق نیروهای 
اورژانس به محل حادثه اعزام شــدند، افزود: این اتوبوس 
مسافر نداشته اســت اما راننده اتوبوس و دو سرنشین از 

تریلی مصدوم شدند. 
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی 
اســتان اصفهان تصریح کرد: این حادثــه به طور کلی ۳ 
مصدوم و یک فوتی داشت که توســط دو واحد امدادی 
از اورژانس ۱۱5 گلدیس و مورچه خورت به بیمارســتان 

گلدیس شاهین شهر اعزام شدند.

مدير درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

مديريت درمان اصفهان رتبه دوم 
کشور را در درمان مستقيم دارد

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال 
گذشــته مجموع هزینه های مدیریت درمــان در دو بخش درمان 
مستقیم و غیرمستقیم بیش از یک هزار و ۳6۴ میلیارد تومان بوده 
است گفت: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان، جهت 
پاسخ به نیازهای درمانی بیمه شــدگان در بخش درمان مستقیم 

۳بیمارستان و 25 پلی کلینیک و درمانگاه دارد.
علی اعتصام پور با اشاره به اینکه جمعیت تحت پوشش درمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان اعم از بیمه شدگان و مستمری بگیران این 
سازمان حدود ۳ میلیون و 2۹۳ هزار نفر است، تاکید کرد: به زودی 
پلی کلینیک بیمارستان غرضی با مساحتی بالغ بر 5 هزار متر مربع و 

تجهیزات به بهره برداری خواهد رسید.
وی در ادامه سخنانش از ساخت بیمارستان بزرگ میالد ۴ خبرداد 
و افزود: نهایتا مجوز این بیمارســتان پس از گذشــت ۴ سال و به 
دلیل مشکالت اداری گرفته شــد و امسال شاهد شروع ساخت این 
بیمارستان خواهیم بود.وی گفت: در بخش درمان مستقیم )ویزیت 
سرپایی( اســتان اصفهان رتبه سوم کشــوری را به خود اختصاص 

داده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: در سال گذشته 
هزینه های صورت گرفته در درمان توسط این سازمان حدود ۴25 
میلیارد تومان بوده که ۱2 میلیارد آن صرف خرید تجهیزات پزشکی 
شده است.وی در ادامه، از سهم ۹/۸ درصدی مدیریت درمان استان 
اصفهان از کل اعمال جراحی بســتری انجام شده در بخش درمان 
مستقیم سازمان خبر داد و افزود: رتبه دوم کشور را در این مورد به 
خود اختصاص داده ایم و این درحالی اســت که در مدیریت شهید 
رجایی رتبه اول را داریم و این رتبه به دلیل کمترین میزان شکایت 

است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

شروع تحوالت ويژه در ۳0 کالنتري 
و پاسگاه اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در رابطه با شــروع تحوالت ویژه 
در ۳0 کالنتری و پاسگاه اصفهان اظهار داشت: پیرو تاکیدات مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه کالنتری ها و پاسگاه ها خط مقدم نیروی 
انتظامی هستند، نیروی انتظامی به منظور تکریم ارباب رجوع، حفظ 
حقوق شهروندی و رسیدگی به امور مردمی، طرح تحول کالنتری ها 

و پاسگاه ها را در دستور کار خود قرار داده است.
سردار عبدالرضا آقاخانی افزود: این طرح از سال ۹5 در استان اصفهان 
نیز در حال اجراست و کمیته ای در این خصوص در ستاد فرماندهی 
انتظامی اصفهان راه اندازی  شــده که در حال حاضر ۳0 کالنتری و 

پاسگاه سایر استان  در زمره این طرح قرار گرفته اند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه طرح تحول در کالنتری 
و پاسگاه ها با دو رویکرد فرآیندی و محیطی به اجرا گذاشته می شود 
اظهار داشت: از آنجا که ۹0 درصد ارتباط مردم با نیروی انتظامی در 
کالنتری ها و پاسگاه هاســت، در صدد هستیم که در بحث سرعت، 
دقت و کیفیت بخشــیدن به ماموریت ها و ارائــه خدمات به مردم، 

تحول جدی ایجاد کنیم.

1۳ هزار و 209 حامی جديد طرح 
اکرام ايتام و محسنين

معاون توسعه مشــارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: در خرداد امسال ۱۳ هزار و 20۹ حامی نیکوکار برای 

کمک به فرزندان یتیم و محسنین جذب شده است.
عبد الرزاق میرزایی افزود: پنج هزار و ۱۴5 حامی در قالب طرح اکرام 
ایتام حمایت مالی پنج هزار و 555 یتیم و هشت هزارو ۴56 حامی، 

حمایت ۹هزار و 2۹6 فرزند محسنین را در خرداد برعهده گرفتند.
وی گفت: این تعــداد حامی جدید طــرح اکرام ایتــام و فرزندان 

محسنین، بیش از ۱2 میلیارد و ۸0۸ میلیون ریال کمک کرده اند.
معاون توسعه مشــارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد استان 
اصفهان، هدف از اجرای طرح های اکرام و محســنین را حمایت از 
کودکان یتیم و تامین نیازمندی های آنها دانســت وگفت: حامیان 
عالوه بر کمک های نقدی، با تهیه ســبد کاال و رســیدگی به امور 
درمانی، جهیزیه و مســکن ایتام و کودکان نیازمنــد، آنان را مورد 
حمایت خود قــرار می دهند.عبدالــرزاق میرزایی افــزود: خیران 
همچنین می تواننــد کمک های خود را با اســتفاده از تلفن همراه 
خود از طریــق درگاه ussd و شــماره گیری 0۳۱#*۸۸77* و 
یا شماره حســاب 2۴0۱۱۱۳0۹۱۴072 و شــماره کارت مجازی 
606۳7۳700000250۹ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام 

کمیته امداد واریز کنند.

هدايت تحصيلی دانش آموزان 
اصفهانی به پايه دهم 

رویکرد طرح هدایت تحصیلی 6۱ هزار دانش آموز اصفهانی به پایه 
دهم، به منظور آگاهی بخشــی به دانش آموزان و خانواده ها برای 
شناسایی استعدادها و عالئق خود و امکانات آموزش و پرورش است.

معاون متوسطه دوم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
دراین طرح برای پیشگیری از مشکالت پارسال ظرفیت های رشته ها 
و مدارس به چند برابر رسیده و برای هر دانش آموز چند اولویت در 
نظر گرفته شده است. رحیم محمدی افزود: در استان اصفهان تا پایان 
مرداد بیش از 6۱هزار دانش آموز در طرح هدایت تحصیلی انتخاب 
رشــته می کنند. وی هدف طرح هدایت تحصیلی را ترویج آموزش 
های فنی و حرفه ای و کار و دانش دانست و گفت: پارسال میانگین 
ورود به رشته های فنی و حرفه ای این استان ۴2 درصد بود که باالتر 
از میانگین کشوری است.معاون متوســطه دوم اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان تنها۳0 درصد اجرای فرآیند هدایت تحصیلی 
را با آموزش و پرورش بیان کرد و گفت: نیاز بازار کار در کشور بیش 
از ۸0 درصد به نیروهای ماهر و نیمه ماهر است؛ در صورتی که بیشتر 

دانش آموزان رشته های نظری را ترجیح می دهند. 

فرمانده پلیس راه کشور، از تجهیز همه قرارگاه های پلیس راه استانی به سامانه 
هوشمند عبور و مرور خبر داد. سردار محمدحسین حمیدی در برنامه مشترك 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با پلیس راه کشور،با اشاره به اینکه نقش 
سامانه های ثبت تخلف در بهبود شــرایط ترافیکی آشکار و قابل توجه است، 
اظهار کرد: در نوروز سال جاری با وجود افزایش تردد در محورهای مواصالتی، 
با کاهش چشمگیر حوادث مواجه شدیم. وی با تاکید بر اینکه همواره درصدد 
بودیم که جاده های کشور را با این سامانه ها تجهیز کنیم تا منجر به کاهش 
حوادث شــود، گفت: امید است با سرعت بیشتری ســامانه ها در محورهای 
مواصالتی نصب شود. فرمانده پلیس راه کشور، عدم انتقال اطالعات درخصوص 
تخلفات جاده ای صورت گرفته به قرارگاه های پلیس راه اســتانی را از نواقص 
پیشین این سامانه ها برشمرد و گفت: خوشبختانه اکنون این مسائل برطرف 

شده و تمام قرارگاه های پلیس راه استان به این سامانه مجهز شده اند.

 الزامی
 برای تعويض شناسنامه 

نيست

تجهيز قرارگاه های 
پليس راه استانی به سامانه 

هوشمند عبور و مرور

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: مردم کارت ملی را تنها به عنوان 
کارت شناسایی در نظر نگیرند بلکه در صورت تامین زیرساخت ها با این کارت 

خدمات بانکی، سالمت، انتخابات و غیره انجام خواهد شد.
سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه تا پایان 
امسال اعتبار کارت های ملی قدیمی به پایان می رسد، گفت: بر این اساس ما 
با دو گروه کارت ملی مواجه هستیم: نخست کارت هایی که از سال ۸0 تا ۸۹ 

و سپس کارت هایی که بعد از سال ۸۹ صادر شده اند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به کوتاه شدن مدت اخذ کارت 
ملی به ۱5 روز گفت: پیشتر فرآیند تعویض کارت ملی ۴ ماهه بود که امروز 
این عدد به ۱5 تا ۳0 روز کاهش یافته است، مردم بدانند که الزامی به تعویض 
شناسنامه نیست مگر آنکه آسیب دیده باشد که در صورت تعویض، حداقل 

یک و حداکثر سه روزه تحویل متقاضیان می شود.

عامل شهادت مامور 
اصفهان به صحنه جرم 

بازگشت

بازسازي صحنه سرقت مسلحانه از چهار بانک و شهادت مامور استان اصفهان با همکاري ماموران پلیس آگاهي و با حضور بازپرس جنایي دادگستري استان فارس 
انجام شد.وحید اسدي، بازپرس جنایي شبعه ۱7 دادگستري شیراز که به منظور انجام بازسازي صحنه سرقت های صورت گرفته به اصفهان آمده بود، در این رابطه 
گفت: متهم از 22 اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ اقدام به سرقت مسلحانه از بانک ها کرده و آخرین سرقت وي در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹6 از یکي از بانک های شیراز بود که با 

تالش های صورت گرفته توسط ماموران پلیس آگاهي استان فارس در روزهای اخیر دستگیر شد.
وي با بیان اینکه در مجموع متهم اقدام به ۱2 سرقت کرده که دو مورد آن نافرجام بوده است، گفت: تحقیقات از متهم ادامه دارد و به زودي با تکمیل شدن تحقیقات 
متهم به سزاي اعمال خود خواهد رسید. بازپرس جنایي دادگستري شیراز اظهار کرد: حکم متهم به دلیل استفاده از اسلحه و ایجاد رعب و وحشت و شهادت مامور 

نیروي انتظامي قطعا محارب است و دستگاه قضائي در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه هیچ گونه مماشاتي ندارد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه زنان نباید منتظر باشند که دولت اشتغال ایجاد 
کند، گفت: بانوان باید تالش کنند با خالقیت و خودباوری 
و تشکیل تعاونی ها و سمن ها زمینه اشــتغال را برای خود 

فراهم کنند.
سهیال اثنی عشران اظهارداشــت: بانوان شاغل در شورای 
شهر مناطق، باید با نیازسنجی هر منطقه، کمبودهای خود را 
احصا و برنامه ها و راهکارهای اساسی را برای برطرف نمودن 

مشکالت بانوان در مناطق تحت فعالیت خود ارائه کنند.
وی گفت: 62 نفر از اعضای شوراهای اسالمی استان اصفهان 
در دور پنجم، از بانوان هستند که از این تعداد ۹ نفر از دوره 
قبل به شورا راه یافتند؛ این در حالی است که این تعداد در 

گذشته 55 نفر بودند.
وی بیان کرد: برخی از بانوان دوره قبل از حضور در رقابت های 
انتخاباتی انصراف دادند و برخی هم با بداخالقی انجام شده رد 
صالحیت شدند که تالش های ما نیز برای بازگرداندن آنها به 

صحنه انتخابات بی فایده بود.
اثنی عشران با بیان اینکه اشــتغال، دومین مطالبه زنان در 
سطح کالن است، اظهار داشــت: اگر بستر فراهم شود زنان 

می توانند در اشتغال خانگی موفق عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه زنان نباید انتظار داشته باشند که دولت 
اشتغال ایجاد کند، اظهار داشت: بانوان باید تالش کنند که 

با خالقیت و خودباوری و تشکیل تعاونی ها و سمن ها زمینه 
اشتغال را برای خود فراهم کنند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: 
الزم است خدمات ارائه شده به جامعه بانوان افزایش یابد و 
حوزه مدیریت شهری بهترین محل برای ارائه این خدمات 

است.
وی بیان کرد: یکــی از مطالبات دولــت دوازدهم افزایش 
مشــارکت بانوان در حوزه های مدیریتی است که البته این 
به معنای تصرف همه ارکان قدرت توسط آنها نیست؛ بلکه 
معتقدیم باید کارها بر مبنای شایســته ساالری و توجه به 

توانمندی همه افراد جامعه تفویض شود.

معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان گفت: ســالیانه ۱۸ هزار مددجو به مرکز 
توان بخشــی جمعیت هالل احمــر در اصفهان مراجعه 

می کنند.
محمد علیزاده اظهار کرد: مرکز توان بخشــی جمعیت 
هالل احمر به عنــوان اولین و بزرگ تریــن مرکز جامع 
توان بخشــی از ۴0 ســال پیش به معلوالن، بیماران و 
مددجویــان در زمینه های ارتــوز و پروتــز )اندام های 
مصنوعی و کمکی(، فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی 

و شنوایی سنجی خدمت می کند.
وی ادامه داد: درمانگاه تخصصی، ویژه بیماران جسمی و 
حرکتی شــامل متخصصان طب فیزیکی و توان بخشی، 
ارتوپدی، مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی و بخش های 

مشاوره روان شناسی و مشاوره تغذیه است.
معاون بهداشــت، درمان و توان بخشــی جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان با اشــاره به بخش واکسیناسیون 
بین المللی مستقر در استان، خاطر نشان کرد: این بخش 
در مرکز توان بخشی استان بعداز انستیتو پاستور تهران، 
بزرگ ترین مرکز ارائه دهنده کارت هــای بین المللی و 

تجمیع تمام واکسن هاست.
علیزاده با اشاره به اینکه ســالیانه به صورت متوسط ۱۸ 
هزار مددجو به این مرکز مراجعه می کنند، گفت: تعرفه ها 

در این مرکز بسیار مناســب و از بخش خصوصی کمتر 
بوده و هدف اصلی این مرکز کمک رسانی به قشر محروم 

جامعه است.
وی گفت: استان اصفهان با توجه به اینکه قدیمی ترین و 
بزرگ ترین مرکز جامع توان بخشی را در قسمت مرکز و 
جنوب کشور دارد پذیرای مددجویان استان های دیگر نیز 
هســت. علیزاده همچنین ابراز کرد: امسال از مرکز توان 
بخشــی تخصصی  ام اس بهره برداری شده و با همکاری 
انجمن ام اس اصفهان راه اندازی می شــود؛ در این راستا 
خدمات تخصصی و کم نظیری به بیمــاران ام اس ارائه 

می شود.

معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

مراجعه ساالنه 1۸ هزار مددجو به مرکز توان بخشی هالل احمر اصفهان

هالل احمراستانداری

مديرکل دفتر امور بانوان استانداری اصفهان: 

بانوان با تشكيل تعاونی  و سمن ها زمينه اشتغال را برای خود فراهم کنند

جمعیت یکي از ارکان به وجود آمدن 
کشورهاست که در کنار جغرافیاي 

مناسب مي تواند باعث افزایش قدرت یک کشور شود. 
سرعت و شــتاب افزایش جمعیت و بازتاب آن 

بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، 
از مسائل و مشــکالتی است که بسیاری 

ازجوامع با آن مواجه هستند. افزایش 
رشد جمعیت بدون رشد بخش های 
مولــد، باعــث کاهــش ســرانه 
تولید ناخالــص داخلی، کاهش 
سرمایه گذاری، کاهش پس انداز 
و افزایش بیکاری خواهد شد که 
در نهایــت مجموعه عوامل فوق 
می توانند باعث تشدید معضالت 
اجتماعی، اقتصدی و به تبع آن 

زیست محیطی شوند.
کشــور ما نیز در ســال های 60 و 

70 با افزایش شتاب زده و بی برنامه 
جمعیت روبه رو بود کــه عواقب آن را 

متولدین آن ســال ها در دوران تحصیل 
و اشتغال و ازدواج به صورت محسوس شاهد 

بودند و این موضوع پایه و اساسی شد برای تصمیم 
خانواده ها در راســتای کاهش فرزندآوری و به تبع آن 

کاهش نرخ رشــد جمعیت که این موضوع هم دردسرهای 
خاص خود را دارد.

با توجه به پیش بیني هاي صورت گرفته مي توان گفت که 
وضعیت جمعیتي جمهوري اسالمي ایران در 50 سال آینده 
در وضعیت مطلوبي نبوده و به سمت کاهش جمعیت پیش 
خواهد رفت که اســتان اصفهان هم از این قاعده مســتثنا 
نیست. مواجه شدن با جمعیت کهنســال و کمبود نیروی 
جوان و خالق، شاید دورنمای کشــور و استان در سال های 

پیش رو باشد.
معاون فرهنگی و پیشــگیری اداره کل بهزیســتی  اصفهان 
بااشاره به اینکه نرخ رشــد جمعیت در استان حدود 0/۹7 
درصد یعنی کمتر از یک درصد اســت که باید برای اصالح 
آن تدابیر مناسب و مبتنی بر واقعیت اتخاذ شود می گوید: با 
وجود کاهش طالق در سال ۹5 نسبت به سال های گذشته 
اما همین میزان طالق هم برای جامعه اســالمی زیاد است. 
طالق خود یکی از عوامل بازدارنده افزایش جمعیت است و 
این در حالی است که فقدان روابط اجتماعی، رابطه عاطفی 

و پرخاشگری، از اصلی ترین عوامل طالق زوج ها بوده است.
مجتبی ناجی با بیان اینکه میزان خودباوری در جامعه بانوان 

در همه دنیا پایین تر از مردان است، افزود: جامعه زنان هنوز 
هم به این خودباوری نرسیده که توانمندی هایش به مراتب 
بیش از آن چیزی است که ارائه داده. در یک رویکرد فرهنگی 
و اجتماعی سالم، باید به دنبال استقرار سبک زندگی سالم 
ایرانی اسالمی باشیم که پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

در آن نقش بسیار مهمی دارد.
معاون فرهنگی و پیشــگیری اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان با بیان اینکه ۹/۳درصد از مراجعات طالق در استان 
در سال اول زندگی مشــترك و ۴0 درصد آن در 5سال اول 
زندگی مشترك بوده اســت، بیان کرد: طالق در سال اول 
ازدواج نشان دهنده انتخاب نامناسب همسر بوده و نیازمند 
آموزش ها و مشــاوره های قبل از ازدواج در راستای کاهش 

طالق است.
ناجی تمایل به زاد و ولد را کم عنوان کرد و گفت: توســعه 
پایدار مبتنی بر تقویت انگیزه پذیرش نقش مادری اســت؛ 
درحالی که در ســال ۱۳6۸ نرخ رشــد جمعیت در استان 

اصفهان حدود ۴ درصد بوده است.

معاون فرهنگی و پیشــگیری اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان با بیان اینکه متوسط بعد خانوار در استان اصفهان 
۳/۴نفر و ایــن میزان در کشــور ۳/6نفر اســت، بیان کرد: 
متوسط سن ازدواج در استان اصفهان، در جمعیت بانوان 
2۴/5ســال و در جمعیت مردان حدود 2۹/5 تا۳0 
سال است که بیکاری و گرایش به تحصیالت عالی 

از جمله علل آن است.
ناجی با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه ۱۸ 
را در بین استان های کشور از نظر شاخص 
نرخ طالق دارد، بیان کرد: حدود ۱۱ هزار 
نفر در ســال گذشته در اســتان اصفهان 
طالق گرفتند و ادامه داد:۸۳ درصد تماس 
گیرندگان با خط مشاوره ۱۴۸0 در استان 
اصفهان خانم ها هســتند که این موضوع 
نشانگر حساســیت بیشــتر آنها به امور 
سالمت روان است. مشکالت 22درصد این 
افراد مربوط به همسر و  25درصد مربوط به 

افسردگی و اختالالت خلقی بوده است.
وی با اشاره به کاهش بیش از ۱۳درصدی آمار 
طالق در مناطق روستایی استان در سال ۹5، گفت: 
هنوز گزارشی از وقوع ازدواج سفید در استان اصفهان 

وصول نشده است.
و  فرهنگــی  معــاون 
کل  اداره  پیشــگیری 
بهزیستی استان اصفهان 
گفــت: در طــول ســال 
به دلیل ازدواج ۳ درصد به 
تعداد خانواده های استان، 
اضافــه و در اثــر طالق 6 
دهم از این تعداد کاســته 
می شــود و این مســئله 
نشــان دهنده این اســت 
که ســاالنه 2/۴درصد به 
خانواده های استان اضافه 

می شود.
با توجه به تمام این تفاسیر 
ضروري به نظر مي رســد 
که مسئولین برنامه هاي 
مختلف سیاسي، فرهنگي 
و اقتصــادي کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت را سرلوحه کارهاي خویش قرار دهند تا 
این بحران بسیار خطرناك آسیبي به کشور وارد نسازد.

نرخ رشد جمعیت در استان  کمتر از يک درصد اعالم شد

بحران خفته در کمین اصفهان

با توجه به پیش بیني هاي 
صورت گرفته مي توان 

گفت که وضعیت 
جمعیتي جمهوري 

اسالمي ايران در 50 
سال آينده در وضعیت 

مطلوبي نبوده و به سمت 
کاهش جمعیت پیش 

خواهد رفت

زاينده رود

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2182 | July 11,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2182 | سه شنبه 20 تیر 1396 | 16 شوال 1438

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9609973633200474 دادنامــه:  شــماره   4 /352
9509983633201176 شماره بایگانی شعبه: 951189 خواهان: صندوق کارآفرین 
امید صندوق مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم عزت 
دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشــانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی بعد از 
چهارراه پیروزی نرســیده به چهارراه ســعدی جنب داروخانه عباسی خواندگان: 
1-آقای علی اصغر نجفی 2- آقای نادر هارون رشــیدی فرزند محمدعلی همگی به 
نشانی مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
انشاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی صندوق کارآفرین امید )صندوق 
مهر امام رضا )ع( به نمایندگی آقای عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی 
به طرفیت آقایان 1- نادر هارون رشیدی فرزند محمدعلی بعنوان صادر کننده چک 
2- علی اصغر نجفی اسکندری بعنوان دریافت کننده ی تسهیالت به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 85597 مورخ 95/2/1 عهده بانک ملت به حساب جاری 
143768569 به مبلغ 70/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی، کپی 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن ظهرنویسی چک توسط خوانده ردیف 
دوم، خواسته خواهان را مثبت تلقی و با استناد به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 
198 و 519 و 515  از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و 1/915/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل 
واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 4136 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجراییه

4/358  شــماره پرونــده: 1395040002121000006/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9500009 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802121000017  بدین وسیله به ورثه 
مرحوم اکبر رحیم پور ورنوسفادرانی آقایان و خانم ها رسول رحیم پور فرزند اکبر  
تاریخ تولد: 1366/04/26 شــماره ملی 1142329569 شماره شناسنامه: 10472 و 
احمدرضا رحیم پور فرزند اکبر تاریخ تولد: 1361/6/25 شماره ملی 1141257572 
شماره شناسنامه: 2044 و مسعود رحیم پور ورنوسفادرانی فرزند اکبر تاریخ تولد: 
1363/03/25 شماره ملی 1141325942 شماره شناسنامه 1695 و زهرا رحیم پور 
فرزند اکبر تاریخ تولد  1354/3/1 شماره ملی 1141079984 شماره شناسنامه 283 
همگی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه ماهوش پالک 75 ابالغ می شود 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق برابر گزارش مورخ 1396/4/8 کارشناس 
خودرو پراید به شــماره انتظامی 43- 714 ن 35 شــما به مبلغ 80/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید، اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه fi ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 1/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا 
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شــد. م الف: 4133 یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

خمینی شهر)198 کلمه، دو کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   139603902127000019 آگهــي:  شــماره   3 /676
9204002127000097 آگهي مزایده مال غیر منقول بــه موجب پرونده اجرائي به 
شــماره بایگاني 9200099 تمامت چهار و یک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و دو حبه 
ششدانگ پالک ثبتي شماره 265 اصلي واقع در بخش دو ثبتي شهرضا که به موجب 
سند رهني شماره 15597 مورخ 85/04/26 دفتر اسناد رسمي شماره 145 شهرضا 
از طرف غالمرضا نرهء نسبت به نیم حبه مشاع افسانه نرهء نسبت به یک حبه مشاع 
صغري جهانگیري نســبت به دو حبه مشاع داریوش نرهء نســبت به نیم حبه مشاع 
در رهن بانک کشاورزي شعبه شــهرضا قرار گرفته و طبق اعالم بایگاني این اداره 
بموجب سند اجاره شماره 164292 مورخ 1384/09/16 دفتر اسناد رسمي شماره 
3 شهرضا به مدت ده سال در اجاره بوده که مدت آن به اتمام رسیده و تاکنون فسخ 
نشده است و به علت عدم پرداخت  بدهي بســتانکار تقاضاي صدور اجرائیه نموده 
و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بســتانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 
اصالحي قانون ثبت و آئین نامه اصالحــي مربوطه پالک مذکورمورد ارزیابي قرار 
گرفته و برابر برگ ارزیابي کارشــناس رسمي دادگســتري بدین شرح توصیف و 
ارزیابي گردید مورد معرفي شده جهت ارزیابي تعداد پنج قطعه به شرح ذیل میباشد. 
الف: قطعه اول زمیني است به مســاحت حدود دو هکتار که تقریبا 5% هکتار آن به 
صورت دیم در سال زراعي گذشته به زیر کشت گندم رفته و 1/5 هکتار دیگر حدود 

ده سال میباشــد در آن کشت صورت نگرفته اســت و داراي آثار تجهیزات آبیاري 
باراني میباشد. ب: قطعه دوم به مساحت حدود یک هکتار داراي آثار تجهیزات آبیاري 
باراني میباشد و در سال زراعي گذشته به زیر گشــت گندم دیم رفته است که آثار 
آن در زمین مشهود است.پ: قطعه سوم حدود 1/4 هکتار در شیب واقع شده و فاقد 
هرگونه آثارکشت میباشد ولي داراي آثار تجهیزات آبیاري قطره اي از گذشته است. 
ج: قطعه چهارم باغ سیبي است به مساحت 1/5 هکتار با آب مناسب و سیستم آبیاري 
قطره اي که داراي حدود 300 اصل درخت سیب ده تا دوازده ساله از نوع گلدن و رد 
میباشد.د: قطعه پنجم باغ سیبي است به مساحت  6% هکتار با آب مناسب و سیستم 
آبیاري قطره اي که داراي حدود صد اصل درخت ســیب ده ساله از نوع رد و گلدن 
مي باشد. هـ: مساحت چهار و یک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و حبه ششدانگ پالک 
265 اصل واقع در بخش دو ثبتي شهرضا حدود 10/9 هکتار میباشد که مساحت پنج 
قطعه تشریح شده فوق معادل 6/5 هکتار میباشــد و مابقي به مساحت 4/4 هکتار به 
صورت زمین بایر است که داراي ارزش چنداني از دید زراعي و باغي نمي باشد. ي: 
تامین آب ملک توسط دو رشته قنات پنجگانه به میزان شش اینچ آب در دور آبیاري 
شش روز به میزان نه ساعت میباشد کال به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال 
ارزیابي شده اســت. و مورد مزایده طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بیمه میباشد. در 
جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الي 12 روزچهارشنبه مورخ 96/05/11 در واحد 
اجراي ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه 
روز مزایده با تعطیل پیش بیني نشــده اي مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده 
تشکیل میگردد. مزایده از مبلغ کارشناسي چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادي و به هرکس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
مي توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس کیلومتر 40 جاده شهرضا 
سمیرم هوک ابتداي روســتاي هوک بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه 
هزینه هاي قانوني اعم از هزینه ي انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي و مالیات دارائي 
و عوارض شــهرداري و بدهي هاي مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و 
گاز و ســایر هزینه هاي متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد. م الف: 240 یوسفیان 

مسئول اجراي اسناد رسمي شهرضا)639 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

4/372 کالسه پرونده: 514/95 شماره دادنامه: 96/1/28-9609976797900111 
تاریخ رسیدگی: 96/1/16 مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: بانک ملت بــا مدیریت آقای علی رســتگاری به نشــانی: اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی ســاختمان مدیریت شــعب بانک ملت با وکالت: مریم صادقی 
به نشــانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی کاخ ســعادت آباد شرقی نبش بن 
بست جاودان مجتمع کیان ط 4 واحد 9. خواندگان: 1- فرزانه باقی 2- محسن گرجی 
ورنوســفادرانی هر دو به نشــانی مجهول المکان. خواســته: محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت 82/308/612 ریال به انضمام مطلق خســارات دادرســی و 
خســارت تاخیر تادیه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
درخصوص دعوی بانک ملت با مدیریت آقای علی رســتگاری به وکالت خانم مریم 
صادقی به طرفیت 1- خانم فرزانه باقی 2- آقای محســن گرجی ورنوسفادرانی به 
خواســته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 82/308/612 ریال به انضمام 
مطلق خســارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه، باتوجه به محتویات پرونده و 
اظهارات وکیل خواهــان مبنی بر اینکه اعالم می دارد طی قرارداد پیوســت، خوانده 
ردیف اول اقدام به دریافت تســهیالت بانکی نموده و خوانــده ردیف دوم ضمانت 
بازپرداخت تســهیالت را به عهده گرفته است و در سررســید مقرر ایفای تعهد از 
سوی هیچ یک از خواندگان صورت نگرفته تقاضای رســیدگی دارد. شورا نظر به 
مدارک ارائه شــده از جمله قرارداد مرابحه مورخ 1392/12/21 فی مابین طرفین و 
اینکه خواندگان در جلســه رسیدگی حضورنداشــته و هیچگونه دلیل و مدرکی که 
دال بر تکذیب ادعای خواهان باشــد به شعبه ارائه ننموده اســت دعوی خواهان را 
مقرون بر صحت تشــخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی و مــواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی حکــم به محکومیت 
خواندگان به صــورت تضامنی به پرداخــت مبلغ 82/308/612 ریــال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه طبق بند 5 قرارداد 27 درصد از مبلغ 55/301/679 
ریال از تاریخ تقدیم دادخواســت )مــورخ 95/3/27( و پرداخت مبلــغ 2/444/620 
ریال بابت هزینه دادرســی و نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه صادر و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی و مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. مرجع 
تجدیدنظر خواهی یکی از محاکم عمومی حقوقی اســتان اصفهان می باشد. م الف: 
 11215 شــعبه 45 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)414 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
4/374 کالسه پرونده: 1208/95 شــماره دادنامه: 254-96/3/21 مرجع رسیدگی: 
شعبه بیست و پنجم شــورای حل اختالف. خواهان: علی مؤمن به نشانی: اصفهان 
بلوار کشاورز سه راه ســیمین نبش کوی 118 مجتمع دی طبقه 3  با وکالت: مهشید 
داوران پور فرد به نشانی: اصفهان بلوار کشاورز ســه راه سیمین نبش کوی 118 
مجتمع دی واحد فوقانی. خوانده: ایرج عزیزی به نشــانی: مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه پنج درصد دیه مقــوم به مبلغ 9/750/000 تومان. گردشــکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی خواهان آقای علی مؤمن 
با وکالت خانم مهشید داوران پور فرد بطرفیت خوانده بخواسته مطالبه پنج درصد 
دیه مقوم به مبلغ 9/750/000 تومان و باتوجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی 
ارائه شــده و نظر به اینکه وکیل خواهان اظهار داشته مطابق رسید عادی ارائه شده 
خوانده متعهد گردیده مبلغ پنج درصد دیه مرد مسلمان را در صورتی که در پرونده 
کالســه 900875د/3 لردگان حکمی له ایشــان صادر گردید تحویل موکل اینجانب 
نماید ولی از پرداخت آن امتناع نموده اســت تقاضای محکومیت ایشان را نموده از 
طرفی مطابق صورت جلسه مورخه 96/3/16 از ایشان در خصوص صدور رای و 
محکومیت خوانده سوال گردید نامبرده اظهار بی اطالعی نموده است رسید مذکور 
هم مشروط به محکومیت خوانده در محاکم حقوقی لردگان می باشد بنابراین دعوی 
خواهان محمول بر صحت نمی باشــد و مســتنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 11183 
 شــعبه 25 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)293 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره    9609976836700620 دادنامــه:  شــماره   4 /376
9509986836701038 شــماره بایگانی شــعبه: 951154 خواهان: خانم فریبا انار 
فرهاد فرزند صفر به نشــانی: شــهر اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان خلیفه 
ســلطانی- کوچه 14- کوچه گلهای 3- کوچه گلســتان- پــالک 37. خوانده: آقای 
حمیدرضا پورسلیمانی فرزند علی به نشانی: استان تهران- شهرستان ری- ری- 
خیابان جاده قم- خیابان شهید پورسلیمانی- کوچه شهید قاسم قضائی- پالک 13 
)فعاًل مجهول المکان(. خواسته: طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه پس از 
بررســی اوراق و محتویات و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی خانم فریبا انارفرهاد فرزند صفر به 
طرفیت آقای حمید رضاپور سلیمانی فرزند علی به خواســته صدور حکم بر الزام 
خوانده به طالق به جهت عسر و حرج دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده مفاد 
سند ازدواج شماره 3416-1373/6/1 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 7 شهر ری و 
رونوشت شناسنامه خواهان اواًل رابطه زوجیت طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز 
است و اینکه دادگاه و داوران طرفین در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده سعی 
در ایجاد سازش نمودند ولیکن موثر واقع نشد و زوجه اصرار بر طالق و متارکه دارد 
و بیان نموده است همسر دائم خوانده می باشد که در طول زندگی مشترک خوانده با 
او سوء معاشرت داشته و مورد ضرب و جرح قرار می داده است تا اینکه یک بار در 
اثر ایراد ضرب عمدی منجر به مصدومیت از ناحیه گردن در 1390/1/14 وی را به 
منزل پدرش آورده است و بعد از آن سراغی از وی نگرفته فرزندان مشترک را با خود 
برده است و مکان قبلی خود را تغییر داده و اجازه مالقات با فرزندان هم نداده است 
و همسر دوم اختیار نموده و در این مدت نفقه هم به خواهان پرداخت نکرده است. از 
این روی ادامه زندگی مشترک با خوانده قابل تحمل نمی باشد در عسر و حرج است 
درخواست رسیدگی دارد و دادگاه نیز باتوجه به شرح دادخواست و اظهارات وی و 
گواهی گواهان که ایراد ضرب عمدی و اینکه خواهان چندسالی است در منزل پدرش 
زندگی می کنند را گواهی داده و تائید نموده اند و با لحاظ گواهی های صادرشده از 
پزشکی قانونی و سایر مستندات به نظر دعوی خواهان و عسر و حرج وی محرز و 
ثابت است با نظر موافق قاضی مشاور و مســتنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 
26-27-31-33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طالق صادر و اعالم و 
مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت شش ماه می باشد. و در صورت امتناع زوج از اجرای 
صیغه طالق ســردفتر طالق به نمایندگی صیغه طالق را اجــراء خواهد کرد رعایت 
شرایط موضوع مواد 1134-1135-1136-1140-1141 قانون مدنی بعهده مجری 
صیغه طالق خواهد بود. زوجه مدخوله است. راجع به حقوق مالی خود درخواستی 
در این پرونده نداشته می تواند جداگانه مطالبه نماید. فرزندان مشترک زوجین بالغ 
و از حضانت خارج هستند و حســب اظهارات خواهان با پدرشان زندگی می کنند و 
در مورد مالقات با آنان هم درخواســتی خواهان ندارد. نوع طالق قضایی در حکم 
بائن اســت هنگام ثبت طالق ارائه گواهی پزشک در خصوص وجود حمل یا عدم آن 

الزم است. این رای غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 11281 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی()549 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره    9609970350200292 دادنامــه:  شــماره   4 /377
9509980350200735 شــماره بایگانی شــعبه: 950877 خواهــان: خانم طاهره 
ارشی فرزند سیدحسین به نشانی: اصفهان- خیابان چهارباغ عباسی- جنب سینما 
فلسطین- مغازه پوشــاک خشایار- مغازه پوشاک فروشــی تاج بخش. خواندگان: 
1-آقای حســین صدیقی فرزند علی اصغر 2- آقای رضا صدیقی فرزند علی اصغر 
3- فاطمه صدیقی فرزند علی اصغر 4- آقای تقی صدیقی فرزند علی اصغر 5- آقای 
حسن صدیقی فرزند علی اصغر همگی به نشانی مجهول المکان 6- آقای سعید علی 
خاصی حبیب آبادی فرزند هوشــنگ به نشــانی: اصفهان چهارباغ عباسی- جنب 
سینما فلسطین- بن بست ســعدی- جنب قهوه خانه ابوذر- مغازه پوشاک فروشی 
علی خاصی. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- تخلیه. دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان خانم طاهره ارشی فرزند سیدحسین 
بطرفیت خواندگان آقایان 1- سعید علی خاصی حبیب آبادی فرزند هوشنگ 2- تقی 
3- حسین 4- حسن 5- رضا 6- خانم فاطمه شهرت همگی صدیقی بخواسته تخلیه 
به علت تعدی و تفریط نســبت به دو باب مغازه واقع در خیابان چهارباغ عباسی به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اعالم نموده مستاجر قبلی 
بدون اجازه مالکین اقدام به تعمیر کلی عین مستاجره نموده و در این راستا اقدام به 
تخریب راه پله نموده که منجر به ارجاع امر به کمیسیون ماده صد شهرداری شد و 
مالکین محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند لذا تقاضای تخلیه مغازه را نموده است 
و خوانده ردیف اول با حضور در جلسه رسیدگی ضمن قبول تعدی و تفریط در ملک 
مدعی انجام آن توسط ید قبلی خود گردیده است علیهذا دادگاه باتوجه به سند رسمی 
مدرکیه خواهان و احراز مالکیت وی نسبت به مقدار یک دانگ از شش دانگ عرصه و 
اعیان به استثناء ثمنیه اعیان پالک ثبتی 392/7 بخش 1 ثبت اصفهان و باتوجه به اقرار 
صریح خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی مبنی بر انجام تعمیرات اساسی در مغازه 
و تعدی و تفریط در آن و اینکه خواندگان ردیف دوم تا آخر در جلسه رسیدگی حاضر 
نشــده و در مقابل ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده اند دعوی خواهان را وارد 
و خواندگان ردیف دوم تا آخر در جلسه رســیدگی حاضر نشده ودر مقابل ادعای 
خواهان دفاعی به عمل نیاورده اند دعوی خواهان را واردو ثابت دانسته مستنداً به 
بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 43 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به تخلیه مشــاعی مغازه 
فوق الذکر به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1.793.000 ریال به عنوان هزینه 
های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. بدیهی است باتوجه به مشاع 
بودن مالکیت خواهان پس از تخلیه ملک تصرفات خواهان با رعایت مقررات مربوط 
به امالک مشاع امکان پذیر می باشد رای صادره برای خواهان و خوانده ردیف اول 
حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و برای سایر خواندگان رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. رای اصالحی: شماره رای اصالحی: 9609970350200454 شماره پرونده: 
9509980350200735 شماره بایگانی شعبه: 950877 خواهان: خانم طاهره ارشی 
فرزندسیدحسین به نشــانی: اصفهان خیابان چهارباغ عباسی جنب سینما فلسطین 
مغازه پوشاک خشایار مغازه پوشاک فروشی تاج بخش. خواندگان: 1- آقای رضا 
صدیقی فرزند علــی اصغر 2- آقای تقی صدیقی فرزند علی اصغر 3- آقای حســن 
صدیقی فرزند علی اصغر 4- آقای حسین صدیقی فرزند علی اصغر 5- فاطمه صدیقی 
فرزند علی اصغر همگی به نشانی مجهول المکان. 6- آقای سعید علی خاصی حبیب 
آبادی فرزند هوشنگ به نشــانی: اصفهان چهارباغ عباسی جنب سینما فلسطین بن 
بست سعدی جنب قهوه خانه ابوذر مغازه پوشاک فروشــی علی خاصی. خواسته 
ها: 1- تخلیه 2- مطالبه خسارت دادرســی. فلذا با عنایت به مراتب یادشده با اعالم 
ختم دادرسی به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای اصالحی می نماید. رای 
اصالحی: در خصوص اشتباه موجود در دادنامه شماره 200292 مورخ 96/02/24 
مبنی بر تخلیه دو باب مغازه نظر به حدوث اشتباه در سطر 14 دادنامه در خصوص 
محکومیت خوانده با ذکر حکم به تخلیه مشاعی دو باب مغازه فوق الذکر در دادنامه 
یادشده از آن مســتنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی رفع اشتباه می نماید 
تســلیم دادنامه اصلی بدون دادنامه اصالحی ممنوع و فاقد اعتبار اســت و دادنامه 
اصالحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع دادنامه اصلی اســت. م الف: 8492 شعبه 2 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)744 کلمه، 8 کادر(

مصرف قرص روغن ماهی بعد از حمله قلبی مفید است
به گفته محققان، روغن ماهی به افزایش طول عمر بیماران بعد از حمله قلبی کمک خواهد کرد. 
تحقیقات  نشان می دهد فایده روغن ماهی به خاطر پیشگیری از تشکیل پالک های مسدودکننده 

آب معدنى هاى جلوى مغازه ها را عروق و کاهش حمله قلبی نیست بلکه روغن ماهی ریسک اختالل ریتم قلب را کاهش می دهد.
نخرید

رییس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشــامیدنی سازمان غذا و دارو 
گفت: سالمت آب معدنی های در معرض نور آفتاب مورد تایید نیست.

نسترن محمدی، رییس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با 
منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه با شروع فصل گرما 
مصرف برخی نوشیدنی ها و مواد غذایی افزایش پیدا می کند، گفت: 
در فصل تابستان به دلیل افزایش دما خرید و مصرف آب معدنی ها 

افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه به منظور حفظ سالمتی باید برخی نکات را 
مورد توجه قرار داد، عنوان کــرد: به مردم توصیه می کنیم 

هنگام خرید موادغذایی و نوشــیدنی ها به برخی نکات 
درج شــده روی محصول توجه کنند .محمدی افزود: 
محصوالتی که روی آنها درج شــده کــه باید در جای 
خشک و خنک نگهداری شــوند نباید در معرض نور 
آفتاب و حرارت به خصوص در فصل گرما قرار گیرند 
زیرا در این صورت سالمت این موادغذایی و نوشیدنی 
به خطر می افتد.رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و 
آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو با اشاره 
به سالمت آب معدنی هایی که در برابر آفتاب قرار 
می گیرند، بیان کرد: سالمت آب معدنی هایی که 
در جلوی فروشگاه ها در برابر آفتاب قرار دارند مورد 

تایید سازمان غذا و دارو نیست.

 شیر براى مبتالیان به دیابت 
ضرر دارد؟

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان کرد: تحقیقات 
علمی نشانگر آن است که فرآورده های شیر در رژیم غذایی می تواند 
کالری بدن را کنترل و موجب کاهش ذخیره چربی شــود. کلسیم 
موجود در شیر، سوخت و ساز سلول های چربی را افزایش می دهد 
و مانع ذخیره چربی در بدن به ویژه در اطراف شکم و کمر می شود. 
کلسیم موجود در شیر عالوه بر تسریع در سوخت و ساز بدن از تبدیل 
کربوهیدرات ها به چربی جلوگیری می کند که نتیجه آن جلوگیری 

از چاقی و تسریع در کاهش وزن است.
دکتر صفورا محبی در ادامه  اظهار کرد: قند شــیر دیر هضم است و 
برای بیماران مبتال به دیابت مضر نیست و ضمن تامین نیازهای بدن 
به عنوان وعده غذایی یا میان وعده هیچگونه ضرری برای مبتالیان 
به دیابت ندارد. بعضی مطالعات از تاثیر قند شــیر بر افزایش ترشح 

انسولین در بدن داللت دارد.
دکتر محبی در پایان از تاثیرگذاری شیر و فرآورده های آن در بیماری 
نقرس و بهبود عوارض قاعدگی گفت و افزود: نقرس شایع ترین نوع 
التهاب مفاصل بدن به ویژه در میان مردان باالی 40 سال است. افراد 
مبتال به این بیماری نباید از غذاهای حاوی پروتئین مانند گوشت و 

حبوبات استفاده کنند.

دانستنی ها

محققان توصیه می کنند؛

بهبود عملکرد مغزى بازماندگان 
سکته با ورزش

 طبق بررسی های جدید، برنامه ورزشی منظم می تواند به 
بهبود بازماندگان سکته مغزی هم از لحاظ فیزیکی و هم 
روانی کمک کند.آنالیز ۱۳ آزمایش بالینی نشان داد ورزش 
درمانی به طورکلی برای تقویت قدرت شناخت بیماران 
سکته ای مفید است.شناخت به فرآیندهای مهم مغزی 
نظیر تفکر، یادگیری، فهم و یادآوری اشــاره دارد. سکته 
که موجب کاهش جریان خون به مغز می شود، می تواند 
موجب اختالل در این توانایی ها شود. باوجودی که این 
نتایج جدید نیستند، اما به وضوح تاکید می کنند که ورزش 
دقیقا چگونه عمل می کند. به عنوان مثال آنها تاکید دارند 
که تلفیق ورزش هوازی در حد متوسط و ورزش قدرتی و 
تعادلی در بهبود فعالیت مغزی بیماران سکته ای به شدت 
کارآمد و موثر است. لورن اوبرلین، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه پیتزبورگ، در این باره می گوید: »ورزش می تواند 
حرکت، قدرت و کیفیت زندگی و همچنین قدرت شناخت 

را بهبود بخشد.«

محققان انگلیسی پی بردند؛

ارتباط مواد موجود در صابون 
و مقاومت آنتى بیوتیکى

 محققان انگلیسی به وجود ارتباط بین مواد ضدباکتریایی 
متداول و مقاومت آنتی بیوتیکی پی بردند.ماده ای موسوم 
به تریکلوزان که در صابون ها یافت می شــود در ســال 
۲0۱۶ از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا ممنوع شد، اما 
هنوز این ماده در برخی محصوالت از جمله صابون های 
ضدباکتریایی یافت می شود.عالوه بر صابون، تریکلوزان 
به محصوالتی نظیر اسباب بازی ها، لوازم منزل و پوشاک 
به منظور پیشگیری از آلودگی باکتریایی افزوده می شود.

سازمان غذا و داروی آمریکا هشــدار داده که تریکلوزان 
می تواند در مقاومت آنتی بیوتیکی نقش داشته باشد.در 
مطالعه جدید محققان دریافتند زمانی که یک باکتری 
خاص به گروهی از داروها موســوم بــه کینولونز مقاوم 

می شوند، به تریکلوزان هم مقاوم خواهند شد.
 DNA تریکلوزان با هدف قرار دادن آنزیمی که به بازشدن
در طول تکثیر کمک می کند، باکتری ها را نابود می کند. 
زمانی که سلولی DNA خود را تکثیر می کند، باید آن را 
باز کرده و دو رشته DNA را که حالت مارپیچی تشکیل 
داده اند را جدا کند. اگر باکتری نتواند DNA خود را باز کند 

دیگر تکثیر نمی شود.

توصیه روز

سوال روز

 نور و گرمای خورشــید در فصل تابســتان بیش از هر زمان دیگری،  سیاره ما را در بر 
می گیرد و در صورتی که هوا بیش از اندازه گرم نباشــد، مردم دوست دارند وقت خود 
را خارج از خانه سپری کنند؛ البته قرار گرفتن در معرض نور خورشید بدون محافظت 
مناسب در بهترین حالت خطر بروز چین و چروک و در بدترین حالت ابتال به سرطان 

پوست را افزایش می دهد.
 در شرایطی که بیشتر مردم از خطرات قرار گرفتن بیش از اندازه در معرض نور خورشید 
آگاه هستند، بسیاری نیز از این مسئله غافل هســتند که نور خورشید فواید سالمت 
چشمگیری را ارائه می کند. با مد نظر قرار دادن این مسئله که هنگام ترک خانه باید 
از محصوالت محافظت از پوست با کیفیت باال استفاده کرده باشید، در ادامه با برخی 
از فواید شــگفت انگیز نور خورشید که شاید کمتر آنها را شــنیده باشید، بیشتر آشنا 

می شویم.
1-  ممکن است به پیشگیری از سرطان کمک کند

تنها گیاهان به متابولیز نور خورشــید اقدام نمی کنند و انسان ها نیز این کار را انجام 
می دهند. طی فرآیندی پیچیده، بدن انسان نور خورشید را به ماده مغذی مهم ویتامین 
D تبدیل می کند.پژوهش های جدید نشان داده اند که کمبود ویتامین D خطر ابتال 
به بسیاری از سرطان ها، به ویژه سرطان های پستان و روده بزرگ، را افزایش می دهد.

2-  برای بیماران مبتال به آلزایمر مفید است
پژوهش های بالینی نشان داده اند که قرار گرفتن در معرض نور خورشید در طول روز به 
همراه تاریکی شبانه می تواند به بهبود برخی جنبه های بیماری آلزایمر، مانند کاهش 
آشفتگی، افزایش بهره وری خواب، کاهش شب زنده داری و کاهش فعالیت شبانه در 

این بیماران کمک می کند.
3-  ممکن است خطر ابتال به بیماری ام اس را کاهش دهد

بیماری ام اس در جوامعی که از خط استوا دورتر هستند شایع تر است. افرادی که پیش 
از سن ۱5 سالگی از مناطقی با خطر کم به مناطقی با خطر زیاد نقل مکان می کنند، 
در معرض خطر باالتر برای ابتال به بیماری ام اس قرار دارند، در شرایطی که نقل مکانی 
مشابه پس از نوجوانی با خطر کمتر ابتال به این بیماری مرتبط است. مشاهدات نشان 

نورخورشید این ۷ بیماری را درمان می کند
داده اند که مواجهه محیطی و به ویژه، قرار گرفتن در معرض نور خورشید در دو دهه 

نخست زندگی، بر خطر ابتال به بیماری ام اس تاثیرگذار است.
4-  به بهبودی سوریازیس کمک می کند

قرار گرفتن در معرض نور خورشــید برای افراد مبتال به سوریازیس بسیار مفید است. 
طی یک مطالعه، حمام آفتاب درمانی به مدت چهار هفته بهبود چشمگیر نشانه های 

سوریازیس را در 84 درصد سوژه های زیر مطالعه نشان داد.
5-  می تواند افسردگی خفیف را کاهش دهد

مطالعات بسیاری در زمینه پیوند بین نور خورشید و خلق و خو صورت گرفته اند. نتایج 
یک مطالعه جامع نشان داد که نور خورشید ســطوح ضد افسردگی طبیعی در مغز را 
افزایش می دهد. در روزهای آفتابی، مغز ســروتونین بیشتری تولید می کند که ماده 

شیمیایی مسئول بهبود خلق و خو است.
6-  به سالمت استخوان در افراد مسن کمک می کند

ویتامین D جذب کلســیم، ماده معدنی تقویت کننده استخوان، را تحریک می کند. 
فرآیند تولید ویتامین D زمانی که نور خورشید 7دی هیدروکلسترول در پوست را به 
ویتامین D3 تبدیل می کند، آغاز می شود. پژوهشی جدید نشان داده است که رابطه ای 
نزدیک بین تراکم اســتخوانی و ســطوح ویتامین D3 خون وجود دارد. سطوح باالتر 
 D3 با نرخ کمتر شکستگی استخوان پیوند خورده؛ سطوح پایین ویتامین D3 ویتامین

در خون نیز با نرخ باالتر شکستگی استخوان مرتبط است.
7-  می تواند کیفیت خواب را بهبود ببخشد

هنگامی که نور خورشید با چشم های انسان برخورد می کند، عصب بینایی پیامی را 
به غده ای در مغز ارســال می کند که مالتونین )هورمونی که به خواب انسان کمک 
می کند( تولید می شود. این غده ترشح مالتونین را تا زمانی که خورشید دوباره غروب 

کند، کاهش می دهد. 
به بیان دیگر، قرار گرفتن در معرض نور خورشید طی روز تولید طبیعی مالتونین در 
شب را افزایش می دهد. سطوح پایین تولید مالتونین با کیفیت ضعیف خواب، به ویژه 

در افراد مسن، پیوند خورده است.
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جهان عالیان تایید شد؟
تداوم حضور امین جهان عالیان در جمع طالیی پوشان اصفهانی و شرکت او در 
بازی های دوستانه سپاهان به این احتمال قوت بخشیده که این بازیکن مورد 

تایید فنی زالتکو کرانچار قرار گرفته است.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: خوشحالم که اولین 
سفر ما در لیگ برتر به مشهد مقدس است 
و به پابوس امام رضا)ع( می رویم.امیر 
قلعه نویی در مورد قرعه کشی لیگ 
برتر هفدهم و قرعه تیم ذوب آهن 
گفت: از روند کلی بازی ها و قرعه 
کشی راضی هســتم. هرچند در 
لیگ برتر تیمی که می خواهد به 
موفقیت برسد باید با همه تیم ها در 
شــرایط مختلف بازی کند و شرایط 
قرعه و فرم بازی ها تاثیری بــر عزم و اراده 

چنین تیمی نباید داشته باشد.
وی تصریح کرد: خوشحالی من از قرعه کشی به این دلیل است که 
اولین سفرمان در لیگ برتر به مشهد مقدس است و لیگ را با زیارت 
امام رضا)ع( آغاز می کنیم و به پابوس امام رضا)ع( می رویم و این 

را به فال نیک می گیرم.

واکنشقلعهنوییبهقرعهذوبآهن

واکنش روز

مستطیل سبز

ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتســال بانوان اظهار کرد: در دو رده 
سنی نوجوانان و جوانان به عضویت تیم ملی 
درآمده ام؛ تیم از االن خودش را برای 
مسابقات المپیک )2018 میالدی( 
که در آرژانتین برگزار می شــود، 

آماده می کند.
زینب کرمی با بیــان اینکه رده 
ســنی زیر 18 ســال همان رده 
سنی نوجوانان است، افزود: در این 
رده کاپیتان تیم هســتم و در پست 
دروازه بانی بازی می کنم.ملی پوش اصفهانی 
تیم ملی فوتســال بانوان عنوان کرد: با توجه به اینکه امسال سنم 
هماهنگ با رده سنی نوجوانان بود توانستم به اردوی انتخابی تیم 
ملی راه پیدا کنم و در نهایت فیکس شــوم؛ در واقع از بعد از عید تا 
خرداد ماه سال جاری در اردو بودیم که نفرات اصلی مشخص شدند؛ 
در حال حاضر هم یک مرحله از اردوی آماده سازی را با همین نفرات 
در تیر ماه جاری پشت سر گذاشتیم.وی اضافه کرد: این اردوها تا 
زمان مسابقات ادامه خواهد داشت و در این فاصله اردوهای تمرینی 
برون مرزی و بازی های دوستانه با دیگر کشورها نیز انجام می گیرد.

کرمی خاطرنشان کرد: 6 سال است که به طور حرفه ای در این رشته 
فعالیت می کنم؛ خیلی دلم می خواهد همانند کســی باشم که در 

دروازه بانی بسیار موفق است.
وی ادامه داد: الگوی من فرزانه توسلی بهترین دروازه بان فوتسال 
بانوان آسیا معروف به پلنگ آسیاست؛ امیدوارم روزی در این رشته 
به خصوص دروازه بانی به جایی برسم که ایشان در آن جایگاه قرار 

دارد.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتسال بانوان:

پلنگآسیا
الگویمدردروازهبانیاست

کرانچار: 

بایدبهفکرجانشین
جباروفباشیم

زالتکو کرانچار سرمربی تیم ســپاهان،پس از تساوی 
تیمش مقابل پیکان در دیدار تدارکاتی اظهار کرد: در 
این بازی سعی کردیم پرسینگی که در تمرینات انجام 
داده بودیم را به خوبی در زمین پیاده کنیم و توانستیم 
این کار را با موفقیت انجام دهیم. در بازی شــانس های 
زیادی برای گل زدن داشــتیم ولی نتوانســتیم از آنها 

استفاده کنیم.
زالتکو کرانچار افزود: برای 1۵ روز آینده برنامه خوبی 
داریم تا برای آغاز لیگ برتر بهتر آماده شویم. صددرصد 
مطمئن هســتم که 2 بازیکن خارجــی را به خدمت 

خواهیم گرفت و بهتر خواهیم شد.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: همانطور که دیدید 
بازیکنان سپاهان مقابل پیکان کیفیت و توانایی خود را 
نشان دادند و در 1۵ روز آینده روی بدنسازی بازیکنان و 

از دست دادن موقعیت ها کار خواهیم کرد.
وی در پاســخ به اینکه آیا ترکیب ســپاهان به نظر او 
کامل است یا خیر گفت: بله، من از این مسئله و تالش 
باشــگاه در نقل و انتقاالت راضی هستم و همانطور که 
گفتم 2 بازیکن خارجی با کیفیت در حد جهانی نیز به 
تیم اضافه خواهیم کرد.کرانچار در پاسخ به اینکه آیا از 
کیفیت بازیکنان نیمکت نشین تیمش راضی است و این 
بازیکنان می توانند جای بازیکنــان اصلی را در صورت 
مصدومیت و محرومیت پر کنند، بیان داشت: ما باید 2 
بازیکن دیگر جذب کنیم و این مسئله برای ما بسیار مهم 
است. اگر این بازیکنان به سپاهان اضافه شوند می توانیم 
در کنار تیم های پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی 

برای قهرمانی بجنگیم.
وی در مورد ملیت و پست این بازیکنان اظهار کرد: این 
بازیکنان بین المللی هستند و مسئله  مهم این است که 
بازیکنان با کیفیتی هستند و هر زمانی که پیوستن آنها 
به سپاهان قطعی شود مشخصاتشان را اعالم می کنیم.

کرانچار در مورد سرور جباروف گفت: باشگاه استقالل 
حق دارد در مورد جباروف تصمیم بگیرد. این مسئله بین 
باشگاه سپاهان و استقالل است و وقتی باشگاه استقالل 
اجازه نداده این بازیکن به سپاهان بیاید، جباروف حق 

دارد در استقالل بماند و آنجا بازی کند.
ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان در مورد خروجی های 
زیاد تیمش در نقل و انتقاالت تصریح کرد: ما بازیکنان 
جایگزین خوبی داریم که توانایی و کیفیت باالیی دارند. 
االن باید در مورد جانشین ســرور جباروف فکر کنیم 

چون او بازیکن خوبی بود.

 اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی معتقدند این رشته 
برای موفقیت در المپیــک 2020 توکیو، چــاره ای جز جوانگرایی 
و تغییر نســل ندارد.با بسته شــدن پرونده رقابت های انتخابی تیم 
ملی کشــتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی 201۷ فرانسه، 
مشخص شــد که جوانان باانگیزه و آینده دار به هیچ عنوان قصد زیر 
سایه ماندن را نداشته و پای مبارزه که وســط باشد، هیچ هراسی از 

نام و تجربه بزرگان کشــتی فرنگــی ندارند.
شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی نیز 
با همین واقعیت به سیاست گذاری و برنامه 
ریزی پرداخته و قصد دارد مسیر این جوانان 
را تا المپیــک 2020 توکیو هموارتر ســازد.
بهرام مشــتاقی، یکی از اعضای شورای فنی 
که با حضور در سالن مسابقات انتخابی، جدال 
فرنگی کاران برای کسب دوبنده تیم ملی را به 
دقت زیر نظر داشت در گفت وگو با خبرنگار 

مهر اظهار داشت: کشــتی فرنگی ایران بعد از درخشش در المپیک 
2012 لندن وارد مرحله جدیدی در عرصه بین المللی شد و سپس 
در المپیک 2016 ریو نشــان داد، ساختار تیم ملی نیاز به یک تغییر 
اساسی دارد. وی تصریح کرد: خوشــبختانه در رقابت های انتخابی 
اخیر به وضوح دیدیم که جوانان مستعد و باانگیزه، فرصت را غنیمت 
شــمرده و هر چه در توان داشــتند رو کردند. نتیجه این تالش نیز 

درخشش برخی از همین جوانان بود که به شورای فنی نشان داد باید 
روی این نفرات حساب ویژه ای باز کند.

پیشکسوت کشــتی فرنگی کشــورمان ادامه داد: من به آینده این 
جوانان امیدوارم و مطمئنم اگر این نیروهای ارزشــمند را در مسیر 
درستی قرار دهیم می توانیم در المپیک بعدی به نتایج خوبی دست 
یابیم.مشــتاقی به فراز و فرود این رشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
قبل از المپیک ریو با افت محسوسی در عرصه 
ســازندگی روبه رو بودیم و نتیجــه اش را با 
ناکامی در ریو دیدیم. به همین دلیل باید به 
فکر ســازندگی می افتادیــم و بدین ترتیب 
جوانگرایی و تربیت نســل جدیدی از فرنگی 

کاران را در دستور کار قرار دادیم.
وی در پایان با اظهار رضایت از سطح کمی و 
کیفی رقابت های انتخابی گفت: بســیاری از 
توقعات ما از جوانان بر آورده شد؛ البته برخی 
نفرات باتجربه هم نتوانستند انتظارات ما را بر آورده کنند که همین 
مسئله باعث رقابت ســازنده ای بین نیروهای جوان و کشتی گیران 
باتجربه خواهد شد.با توجه به نفرات برتر رقابت های انتخابی تیم ملی 
می توان دریافت که نسل جدیدی در کشتی فرنگی در راه است؛ نسلی 
که می تواند به خوبی جایگزین بزرگان و افتخارآفرینان قبلی شود و 

دوباره در میادین جهانی و المپیک بدرخشند.

در حاشیه
با توجه به نتایج رقابت های انتخابی؛

چراغسبزشورایفنیکشتیفرنگیبهجوانگرایی

در حالی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ زمان قرعه کشی هفدهمین دوره 
لیگ برتر را با صداوسیما هماهنگ کرده بودند، اما خبری از پخش مستقیم این 

مراسم نبود.
قرعه کشی هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر قرار بود طبق اعالم سایت رسمی 
سازمان لیگ، ساعت 19 روز یکشنبه شروع و پس از 4۵ دقیقه، پخش مستقیم 
آن آغاز شود. این مراسم اما با 100 دقیقه تاخیر استارت خورد و فقط  چند دقیقه 

کوتاه که در زمان قرعه کشی نبود، از تلویزیون پخش شد.

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال همیشه مدعی تالش برای گرفتن حق پخش 
مسابقات از مسئوالن سازمان صداوسیماست و حتی در مراسم روز یکشنبه از توافق 
با صداوسیما برای گرفتن حق پخش تلویزیونی صحبت کرد، اما آنچه در مراسم 

قرعه کشی رخ داد، بیانگر چیز دیگری بود.
تاج  در آغاز ســخنرانی خود با بیان این جمله که »آنقدر صحبت خواهد کرد تا 
شرایط برای پخش مستقیم مهیا شود« نشان داد به خوبی متوجه ضعف در مقابله 
با سازمان صداوسیماست. رییس فدراسیون فوتبال غافل از این بود که در ساعت 
19:4۵ شبکه سه سیما ابتدا در حال پخش برنامه »شما و سیما« و سپس هنگام 
صحبت های او در حال پخش سریال »پنچری« بود و شــبکه ورزش نیز دیدار 

تیم های زیر 20 سال انگلیس و آلمان را به صورت زنده پخش می کرد.

این اتفاق البته برای اولین بار نبود که رخ می داد چرا که در سال های 
گذشته شاهد آن بودیم که به جای ســاعت 22:1۵ این مراسم 

ساعت 23 آغاز می شد و صداوســیما برنامه های دیگری را به 
پخش زنده مراسم قرعه کشــی ترجیح می داد. این بار هم با 
وجود اینکه سایت سازمان لیگ اعالم کرده بود مراسم قرعه 
کشی پخش می شود این اتفاق رخ نداد. این در شرایطی است 
که پیش از این رایزنی هایی برای پخش زنده آن با صداوسیما 
صورت گرفته و زمان مراسم بر اساس پخش زنده هماهنگ 

شده بود. با این شرایط مشخص نیست که فدراسیون فوتبال 
می تواند حق پخش تلویزیونی را از صداوسیما بگیرد یا خیر؟

قاب روز

سپاهاندرنقشجهانازپسپیکانبرنیامد
تیم فوتبال سپاهان اصفهان که خود را برای حضور در لیگ برتر هفدهم آماده می کند در ورزشگاه 
نقش جهان در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم پیکان تهران رفت و به نتیجه تســاوی یک بر یک 

رسید.

نقل قول روز

گادوین منشا، مهاجم جدید پرسپولیس بعد از حضور در 
ایران برای شــرکت در تمرینات سرخپوشان در آپارتمان 
جدیدی مســتقر شــد، اما کیفیت پایین این آپارتمان و 
امکانات کم آنجا باعث اعتراض وی شد.گادوین که همراه 
تیمش در اوکراین به سر می برد به مسئوالن باشگاه پیغام 
داده تحت هیچ شرایطی به آن آپارتمان بر نمی گردد و باید 

هر چه زودتر برایش آپارتمان جدیدی پیدا کنند. 

منشاپرسپولیسیهاراتهدیدکرد!

علی کریمی، سرمربی جدید نفت تهران که نخستین تجربه مربیگری 27
خود را در این تیم سپری می کند، این روزها با مشکالت مالی نفت 
مواجه شده است.شنیده ها حاکی از آن است سرمربی تیم فوتبال 
نفت تهران از شرایط فعلی باشگاه به شدت ناراحت بوده و حتی امکان 
ترک تیم را هم مطرح کرده است.گفته می شود فردی که به عنوان 
اسپانسر جدید قرار بود به باشگاه پول تزریق کند، با وجود حضور در 

تمرینات تیم به تعهدات خود عمل نکرده  است.

هشدارجادوگربهنفتیها!
بازیکن سابق تیم فوتبال پرســپولیس امیدوار است در 
بلژیک درخشش خوبی داشته باشــد. رامین رضاییان، 
بازیکن مازندرانی و سابق تیم فوتبال پرسپولیس، رسما 
به اوستنده بلژیک پیوســت تا فوتبالش را در اروپا ادامه 
بدهد. رضاییان که در پرســپولیس پیراهن شماره 2۷ را 
می پوشید، این بار تصمیم گرفت به خاطر هادی نوروزی 

شماره 24 را بپوشد.

شمارهپیراهنخاصرضاییاندراوستنده!

مراسم قرعه کشــی لیگ هفدهم فوتبال عصر یک شنبه در حالی 
برگزار شــد که  دربی تهران قرار است در 
هفته دهم لیگ برگزار شود، اما شاید 
برایتان جالب باشــد که بدانید چه 
کســی نام دو تیم پرسپولیس و 
استقالل و بازی دربی را برداشت. 
از بین هــادی عقیلی و غالمرضا 
عنایتــی که هــر دو میهمان این 
مراســم بودند این عنایتی بود که 
قرعه دربی را برداشت. مهاجم اسبق 
استقالل بعد از اتمام مراســم هم آرزو کرد 
دستش برای استقالل خوب باشد و استقالل در فصل پیش رو به 

موفقیت برسد!

چهکسیقرعهدربیرابرداشت؟

سوال روز

مربی سابق چلســی و کنونی بایرن مونیخ به همکار هم وطن خود 
هشدار داد که در صورت عدم خرید بازیکن 
در تابســتان به مشــکل برمی خورد.

چلسی که در این تابستان تاکنون 
بازنده نقل و انتقاالت بوده توانست 
پس از مدت ها تالش ســرانجام 
 اولیــن خرید خــود را بــه ثبت

برساند.
آنتونی رودیگر بــا مبلغ 34 میلیون 
پوند از رم ایتالیا راهی استمفوردبریج 
شــد. این عدم موفقیت آبراموویــچ، کونته و 
چلسی برای خرید بازیکن باعث شــده تا کارلو آنچلوتی به همکار 
هم وطن خود هشدار جدی بدهد. مربی سابق چلسی اظهار داشت: 
با اینکه آنتونیو با این بازیکنان به قهرمانی جزیره دست یافته، اما این 
تیم نیازمند جدی تغییرات است. وی گفت: »در لیگ قهرمانان اروپا، 

تو باید به فراوانی بازیکنان خوب داشته باشی.«
 آنچلوتی تاکنون 4 مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه 

خود دارد و از این حیث جزو برترین های جهان قرار گرفته است. 

هشدارجدیآنچلوتیبهکونته

کمتر کسی بعد از عدم صعود والیبال ایران به مرحله نهایی 
لیگ جهانی جزئیات این مسابقات را پیگیری کرد؛ همان 
جایی که ایران از بین 12 تیم، عنــوان یازدهمی را به خود 
اختصاص داد. شاگردان کوالکوویچ که البته حرف و حدیث 
درمورد نفرات انتخابی اش بســیار زیاد بود در لیگ جهانی 
201۷ کار را با شکست سنگین و 3 بر صفر برابر ایتالیا شروع 
کردند و در گام دوم با نتیجه 3 بر یک بازی را به برزیل واگذار 
کردند. گرفتن یک ست از برزیل خیلی ها را امیدوار کرد و 
بسیار روی این موضوع مانور دادند که شاگردان کوالکوویچ 
یک ســت از قهرمان المپیک گرفتند؛ اما کمتر کســی به 

واقعیت نگاه کرد.
والیبــال ایران در ســومین بازی با نتیجــه 3 بر یک 

لهستان را شکســت داد و مرحله اول را با 
2 شکست و یک پیروزی به پایان 
رساند. خیلی ها توجیه می کردند 

که نخستین حضور کوالکوویچ است و 
نتایج در مرحله دوم به میزبانی تهران تغییر 

می کنــد و ... اما در تهران هم شــرایط 
چندان امیدوار کننده و مســاعد 

نبود. پیروزی سخت و 3 بر 2 برابر 
بلژیک، شکست 3 بر یک برابر صربستان 
و باز هم پیروزی دشــوار و 3 بر 2 دیگر 

این بار برابر آرژانتین.
کار در مرحله سوم برای ایران وخیم تر 
هم شــد. 3 شکســت 3 بر صفر برابر 
تیم های آمریکا، لهستان و روسیه هیچ 
جای دفاعی برای کوالکوویچ نگذاشت. 
خیلی ها تالش کردند بــا بزرگ کردن 
اینکه فالنــی در بیــن 10 بازیکن برتر 
رقابت ها قــر ار گرفته تا فــالن بازیکن 
درخشش خیلی خوبی در چند مسابقه 
داشت این ناکامی بزرگ را بپوشانند، اما 
از قدیم می گویند »ســالی که نکوست از 
بهارش پیداست«؛ والیبال ایران از بین 12 
تیم حاضر در لیگ جهانی از انتها ،عنوان 
نایب قهرمانی را به دست آورد و یازدهم شد! 
باید خدا را شاکر باشیم که ایتالیایی در این 
مسابقات بود که پایین تر از ایران قرار بگیرد 
تا آخر نشــویم؛ البته تمامی اهالی والیبال 
امیدوارند که تیم ملی بــا هدایت ایگور به 

روزهای اوجش بازگردد، اما شــواهد و رفتارها پالس های 
مثبتی را به جامعه منتقل نمی کند.

سوالی که مطرح می شود این است که این ناکامی را باید به 
گردن بازیکنان انداخت یا کادر فنی؟ بازیکنان اصلی تیم ملی 
که تقریبا همان بازیکنان سال های اخیر هستند و مهم ترین 
تغییر مربوط به کادر فنی است. با این شرایط شاید بد نباشد 
در این بین نگاهی به شرایط تیم ملی کانادا داشته باشیم. آنها 

تقریبا همزمان با ایران برای تیم ملی خود سرمربی انتخاب 
کردند. آنها آنتیگا را به کشور خود آوردند و ما کوالکوویچ را 
انتخاب کردیم. دالیل منطقی و غیرمنطقی زیادی هم پشت 
این انتخاب و البته رد کردن گزینه ای مانند آنتیگا برای ایران 

وجود داشت.

اســتفان آنتیگا، مربی 
فرانسوی والیبال که با تیم ملی لهســتان در سال 2014 
قهرمان جهان شده بود قراردادی 4 ساله با کانادا بست. این 
مدت قرارداد به این معناســت که وی با کانادا در مسابقات 
المپیک 2020 توکیو حضور خواهد داشــت. پیش از وی 
مربیگری کانادا بر عهده گلن هوگ بود. وی که از سال 2006 
بر نیمکت کانادا می نشست اکنون مدیر ورزشی والیبال این 

کشور شده است.

آنتیگای جوان همراه با تیم جدیدش کار را بســیار خوب 
شروع کرد و کانادایی ها را به نخســتین مدالشان در لیگ 
جهانی رساند. کانادایی ها در لیگ جهانی 201۷ تیم هایی 
مانند بلژیک، آمریکا، بلغارستان، ایتالیا و روسیه را از پیش رو 

برداشتند و به مدال برنز دست یافتند.
ایران هم در آن زمان ایگور کوالکوویچــی را انتخاب کرد 
که تســلطش به چهار زبان صربستانی، 
انگلیسی، روسی و فرانسه یا مدرک 
کارشناســی مدیریت تجاری اش 
از دانشــگاه اقتصــاد پادگوریکا در 
مونته نگرو جزو نقــاط مثبت کارنامه 
او به شــمار می رفت! او سابقه هدایت 
تیم های باشگاهی و ملی نیز در پرونده 
کاری خود دارد که مهم ترین آن هدایت 
تیم ملی والیبال صربستان در سال های 
2006 تا 2014 اســت، اما در شــروع 
کارش همه دیدند که نتوانست اوضاع 
را مدیریت کند و نتیجه بگیرد. آنچه 
در میان سریال شکست های ایران 
کنایه آمیز به نظر می رسید، خونسردی 
و بی تفاوتی آقای ســرمربی در کنار 
خط بود که به نوعی بیش از شکست 
مــا را آزار داد. مردی که به نظر می رســید 
پشت چهره خونسرد و یخی اش چیزی به نام 
تفکر و برنامه وجود ندارد؛ چیزی شبیه یک 

مجسمه که از آن فالکت و ناکامی می بارد!
قطعا در این بین آقایان با توجیه اینکه نتایج 
لیگ جهانی چندان اهمیت ندارد و طرفین 
باید بیشتر با هم آشنا شــوند پرونده ایران 
در لیگ جهانی را خواهند بســت، اما شاید 
بد نباشد که واقع نگر باشــیم و ببینیم که 
چه بالیی بر ســر والیبــال می آید. جوری 
که شواهد نشــان می دهد باید منتظر باال 
آمدن بازیکنان کنونی تیم جوانان باشیم 
تا شاید به دست آنها ورق باردیگر به سود 

ایران برگردد.
برخی ها هم گالیه می کنند که چرا ایگور 
در روزهایی که مشــغول اســتراحت و 
خوش گذرانی بود به خودش زحمت نداد 
تا به جمهوری چک برود و حداقل یک مسابقه جوانان را از 

نزدیک ببیند و روحیه ای به این تیم بدهد.
بدون شک حاال همه چشمشان به ایگور است تا تغییر فیگور 
بدهد و تیم را به سمت پیروزی هدایت کند. ای کاش زودتر 
دست به کار شویم تا به شکست عادت نکنیم؛ یادمان نرود 
که والیبال برای رسیدن به جایگاه کنونی اش سال ها زحمت 
کشیده و حاال زمان آن رسیده که نشان دهد موفقیت هایش 

یک جرقه نبود.

تفاوت آنتیگا با کوالکوویچ چه بود؟

مجسمه فالکت!

نمی توانند پخش زنده بگیرند، دنبال حق پخش هستند!

پنچریفدراسیونفوتبالوسازمانلیگ

فوتبال جهان

تیم فوتبال یوونتوس در آستانه عقد قرارداد با داگالس کاستا، قرار 
دارد.تیم فوتبال یوونتوس در آستانه عقد قرارداد با داگالس کاستا، 
بازیکن برزیلی بایرن مونیخ قرار گرفت.یوونتوس شاید بتواند کاستا 
را با قرارداد قرضی دو ســاله و حق خرید اجباری به تورین بیاورد. 
همچنین این تیم به دنبال جذب فدریکو برناردسکی، بازیکن جوان 

فیورنتیناست.

توریوونتوسبرایبازیکنبرزیلی
بایرنمونیخ

                     مهدی زرگر
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در طرح آرامش 
بهاری 21 وقف 
جدید با ارزش 

ریالی 8 میلیارد و 
600 میلیون تومان 
داشتیم و در طرح 

ضیافت الهی ماه 
رمضان، 197 بقعه 

این طرح را اجرا 
کردند

پرستار بیکار در استان اصفهان نداریم
علیرضا ایرج پور ، قائم  مقام معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: مجموع هیچ 
رشته ای مانند پرستاری وجود ندارد که این چنین به استخدام دانشگاه یا بخش خصوصی درآیند، 

به این مفهوم که هیچ پرستار بیکاری وجود ندارد، مگر اینکه تمایل شخصی وجود نداشته باشد.

ویژهاخبار

جهت ارائه گزارش از وضعیت استان اصفهان؛

زرگر پور با وزرای کشور و دفاع  
دیدار کرد

رســول زرگرپور به  منظور ارائه گزارش وضعیت استان و همچنین 
طرح توسعه فرودگاه های اســتان اصفهان با وزرای کشور و دفاع 
دیدار کرد.زرگرپور در دیدار با وزیر کشور، آخرین وضعیت اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استان را تشریح کرد.
استاندار اصفهان با تشریح عملکرد اســتان در برگزاری انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شــورای اسالمی در اصفهان 
اظهار داشت: انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه در استان اصفهان به  طور 

کامال موفق، باشکوه، با ابهت و شایسته برگزار شد.
رحمانی فضلی نیز در این دیدار از تالش های استاندار اصفهان در 
راستای بسترسازی و فراهم آوردن شرایط و زمینه برای برگزاری 
هر چه بهتر و شایسته تر و اجرای ســالم و با ابهت انتخابات ریاست 
جمهوری و شــوراهای اسالمی شهر و روســتا در سراسر استان و 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در شهرستان اصفهان تقدیر 

و تشکر کرد.
در دیدار استاندار اصفهان با وزیر دفاع، واگذاری زمین جهت توسعه 
فرودگاه اصفهان نهایی شد؛ استاندار اصفهان همچنین در دیدار با 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن بیان اهمیت ضرورت 
توسعه فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان، خواستار رفع 
مشــکالت این طرح شــد.در این دیدار که متعاقب پیگیری های 
مجدانه و جلسات متعدد استاندار اصفهان با مقامات ذی ربط صورت 
پذیرفت، تفاهم نامه ای بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
و وزارت راه و شهرسازی در راستای تقویم کارشناسی ۴۰۰ هکتار از 
اراضی مورد درخواست برای توسعه فرودگاه تصویب و مبادله گردید 
و مقرر شد تفاهم نهایی وزارتخانه های دفاع و راه و شهرسازی برای 
تهاتر مبلغ به وزارت امور اقتصادی و دارایــی ظرف ۲۰ روز آینده 
ارسال شود.همچنین مقرر شد زمین موردنیاز به صورت موقت برای 
اجرای طرح توسعه فرودگاه در اختیار اداره کل فرودگاه ها قرار گیرد.

امروزه سامانه های اطالعات جغرافیایی با استفاده از نقشــه  ها، با ابزاری کارآمد برای استفاده در بخش  های مختلف 
شهرداری  ها، مدیریت بهتر و ارائه خدمات مطلوب  تر به شــهروندان فعال هستند.شهرداری اصفهان با به کار گیری 
تکنولوژی روز و GIS برای سامان دادن به نام گذاری معابر و اماکن شهری،  سامانه مدیریت نام گذاری معابر و اماکن 
شهری را راه اندازی کرده اســت.  مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر، مکانیزه کردن گــردش کار نام گذاری معابر، 
نمایش نقشــه معابر، مدیریت و گزارش گیری نام معابر مبتنی بر نقشه 
را از اهداف راه اندازی این سامانه عنوان کرد.وحید حیدریان با اشاره به 
قابلیت های این سامانه ادامه داد:در این سامانه  از قابلیت  های GIS به 
منظور کارآمدتر کردن فرآیندهای شورای نام گذاری معابر و همچنین 

پیاده  سازی انواع تحلیل  ها و گزارش های مکانی، استفاده شده است.
وی افزود: با استقرار و عملیاتی شدن این سامانه، بسترسازی به منظور  
آدرس یابی، گردآوری اطالعات تکمیلی معابر و استفاده از آنها توسط 
بخش  های مختلف شهری نیز فراهم می شود.مدیرعامل ســازمان فاوا همچنین تصریح کرد:  این سامانه با مدیریت 
دبیرخانه شورای نام گذاری روابط عمومی شهرداری اصفهان، مرجع معتبر نام معابر و اماکن شهر اصفهان خواهد بود.

مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان خبرداد:

GISراه اندازی سامانه مدیریت نام گذاری معابر مبتنی بر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در آیین افتتاحیه دومین جام باشگاه های کتاب کودک و نوجوانان اصفهان 
با اشاره به راه اندازی  18۰ باشگاه کتاب کودک و نوجوان در اصفهان  گفت: راه اندازی  این باشگاه ها یکی ازابتکارهای 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که در اصفهان موفق بوده است. 
حجت االسالم و المســلمین حبیب رضا ارزانی با بیان اینکه این طرح با 
همکاری آموزش و پرورش، شهرداری ها، نهاد کتابخانه ها و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اجرا شد گفت: این طرح از مهرماه سال ۹5 آغاز 
شد که در گام اول ۹5 باشــگاه با هزار و ۲۰۰دانش آموز در این طرح نام 
نویسی کردند. وی افزود: در دومین گام آن که در تابستان امسال آغاز شد 
8۰ باشگاه نام نویسی کردند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
با بیان اینکه باشــگاه های کتاب کودک و نوجوانــان در مراکز فرهنگی، 
آموزشی و حتی آپارتمانی تشکیل می شود گفت: این کودکان ۴ تا 1۲ ساله 
پس از نام نویسی در طرح به همراه مربیان کودک و نوجوان در برنامه های 

کتابخوانی، بازدید از کتابخانه ها، بازدید از کتابفروشی ها و سایر کارهای ابتکاری و فرهنگی در حوزه کتابخوانی شرکت 
می کنند. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشرو در راه اندازی باشگاه های کتاب کودک و نوجوان

آب به عنوان یکی از اساســی ترین عناصر در شــکل گیری 
فضاهای شهری تاثیر بسزایی دارد. شناخت ویژگی های آب 
به تشخیص معیارهای مناسب برای ارتقای کیفیت آب نماها 
منجر می شــود. ویژگی های ذهنی و بصــری آب به صورت 
همزمان در طراحی اثرگذارنــد. آب نماها در فضای معماری 
ایرانی بیش از 5۰۰ سال قدمت دارند، در گذشته گردش آب 
جزو ساختار طراحی آبنماها در نظر گرفته می شد، اما در حال 
حاضر با توجه به وجود آالینده های زیست محیطی، بهترین 
تأسی آب نماها برای تسکین روح و روان شهروندان است.در 
معماری ایــران، نوع رایج آب نما در گذشــته همان حوض با 
شکل هندسی در وسط خانه  ها یا در باغ ها بود که یک یا چند 
فواره در محور میانی آن قرار می  گرفت. این حوض  در خانه ها 
معموال با سطح گســترده و کم  عمق عالوه بر القای زیبایی، 
باعث ایجاد رطوبت و تنظیم شــرایط محیطی در اقلیم گرم 

و خشک می  شد.
گونه خطی آب نما نیز در کانال  هایی جاری بود که در باغ  های 
ایرانی برای نمایش و هدایت آب مورد استفاده قرار می  گرفت و 
معموال حرکت آب در آنها همراه با فواره  های کوچک به تحرک 
آن می  افزود که برای مثال مــی توان به آب نماهای خطی در 

پارک ملت )باغ اشرف( و چشمه عمارت بهشهر اشاره کرد.
در معماری معاصر همزمان با مدرنیسم و تحوالت بعد از آن، 
طراحی آب نماهــا نیز تحت تاثیر طراحی  هــای متنوع واقع 
می  شود و اشکال جدیدی به خود می  گیرد؛ بنابراین در دوران 
معاصر، انتخاب شاخص  ها در طراحی آب نما به نقش و ساختار 

جدید آنها وابسته است.

عالوه بر توجه به نوع جا و مکان استقرار آب نما و سطحی که 
به خود اختصاص می  دهد، توجه به مقیاس انســانی نیز در 
برقراری ارتباط صمیمی با آب یکی از ضوابط طراحی خواهد 
بود. از طرفی پیشرفت  های تکنیکی در زمینه بازی های آبی 
به طراحان اجازه داده تــا با طیف وســیعی از انتخاب فرم و 
شکل مواجه باشــند.مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات 
تاسیسات شهری اصفهان در گفت وگو با ایمنا اظهار می کند: 
در حال حاضر ۴8۰ آب نما و آب نماد در شهر اصفهان موجود 

است که سطح تقریبی آنها  5۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع است.
امیر حسین ملک پور ادامه می دهد: از تعداد یادشده ۹5 درصد 

آب نما و تنها 5 درصد آب نماد هستند.

وی اضافه می کند: در »آب نماها« معموال در حوضچه هایی 
آب فواره می کند، اما در »آب نمادها« آب در تندیس ها باعث 
انتقال پیام به شهروندان می شود؛ مثل تندیس وضو یا تندیس 
بدرقه در میدان فیض که نمادی از یک مادر اســت و پشــت 

سرفرزند خود که به میدان جنگ می رود، آب می پاشد.
مدیر بهینه ســازی، نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری 
اصفهان با اشاره به اینکه ماهانه حدود 5۰ میلیون تومان هزینه 
نگهداری آب نماها و آب نمادهای شهر اصفهان است، تصریح 
می کند: ســاالنه نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان شــهرداری 
اصفهان برای نگهداری تاسیســات آب نماهــا و آب نمادهای 

شهر هزینه می کند و این هزینه ها به جز هزینه آب آنهاست.
وی در خصوص مزایای آب نما می گوید: آرامشی که وجود آب 
ایجاد می کند از قدیم االیام در روحیه افراد تاثیرگذار بوده و در 

تلطیف روحیه شهروندان بسیار موثر است.                

آب نماهای شهر بیش از ۵6 هزار مترمربع مساحت دارند؛ 

  هزینه 600 میلیونی نگهداری  آب نماها  برای شهرداری 

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

 ساماندهی بوستان محلی فرهنگ
 با اعتبار ۲ میلیارد ریال

امروزه احداث فضاهای سبز در سطح شــهرها حائز اهمیت است؛ 
چرا که عالوه بر زیبایی بخشیدن به منظر شهری در تقویت روحیه 
و شادابی شهروندان نیز تاثیر گذار است.علی اصغر شاطوری، مدیر 
منطقه ۷ شــهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد: ساماندهی و 
احداث مبلمان شــهری بوســتان محلی فرهنگ در خیابان حصا 
در دست اجراست.وی با اشاره به اینکه در این بوستان نیز آب نما، 
سایت بازی  ویژه کودکان احداث می شود، افزود: همچنین  پیاده 
روهای این بوستان برای تردد روان شهروندان ساماندهی می شود.

مدیرمنطقه ۷ شــهرداری اصفهان ادامه داد: این پــروژه با اعتبار 
۲ میلیارد ریال تاکنون ۴۰ درصد پیشــرفت داشته و درنیمه دوم 
سالجاری تکمیل می شود.شاطوری با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه گفت: پیاده رو ســازی و مناسب ســازی خیابان آل بویه 
حدفاصل مادی شاه پسند در خیابان ابوریحان بیرونی تا مادی ایمان 

در بلوار ایمان تکمیل شده است.

در نشســت مطبوعاتی مدیرکل اداره 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
با موضــوع برگــزاری چهلمین دوره 
مسابقات سراســری قرآن کریم، گزارش عملکرد سال ۹۶ و 
عملکرد پایانی ســال ۹5 در چهار معاونت فرهنگی، توسعه 
و پشــتیبانی، بهره وری و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با 
تاکید بر اینکه همه می توانند واقف باشند و آخرین اقدامات 

در حوزه موقوفات تشریح شد.
حجت االسالم صادقی در جمع خبرنگاران با اشاره به وقف ۲۰ 
هزار جلد قرآن کریم در طرح ماه مبارک رمضان از برگزاری 
مسابقات سراسری قرآن کریم در روزهای 1۹ و ۲۰ مرداد در 
رشته های حفظ، قرائت، تحقیق و ترتیل، دعا خوانی و اذان 
ویژه برادران در مرحله شهرستانی با حضور33 هزار و ۲۰۰ 
نفر خبر داد که 8۲۰ نفر به مرحله اســتانی راه یافته اند. وی 
زمان پذیرش و قرعه کشی متسابقین را 18 مرداد اعالم کرد 
که 385۰ نفر در رشته های معارف اسالمی، حفظ موضوعی 
قرآن کریم، حفظ معارف و حدیث و تفســیر قرآن شــرکت 

کردند.
 وی افزود: از سال ۹1 تا پایان سال ۹5، 115 هزار و 8۷5 نفر 
در مســابقات طرح ملی حفظ قرآن شرکت کردند و در سال 

۹۶، تاکنون 8۶۷۲ نفر ثبت نام کرده اند و در آموزش و حفظ 
مجازی قرآن کریم در استان اصفهان با 15 مربی و 1۶5۰ نفر 

شرکت کننده مواجه بوده ایم.
 حجت االســالم صادقی در اجرای طرح آرامــش بهاری از 
میزبانی 3۴۰ امامــزاده از ۴ میلیون و 8۲۰ هزارنفر زائر خبر 
داد و اظهارکــرد: در طرح آرامش بهــاری ۲1 وقف جدید با 
ارزش ریالی 8 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان داشــتیم و در 
طرح ضیافت الهی ماه رمضان، 1۹۷ بقعــه این طرح را اجرا 
کردند. ضمن آنکه در 1۴1 کرسی روزانه تالوت قرآن برگزار 
شد. وی در بخش حقوق ثبتی سال ۹5، از اخذ 1۶۰۰ سند 
موقوفات، تعیین تکلیف دعاوی 18۰ پرونده، ۲۴ رای اجرای 
احکام، 3۶3 سند، ۴8 مورد تعیین تکلیف دعاوی و موقوفه 
محمد حسن خان )حصه( به وسعت 13۴ هکتار خبرداد که 
13۴ هکتار در تصرف راه و شهرسازی و 1۰ هکتار در تصرف 
شهرداری است و برای مســکونی ها مجوز ویژه ای از سوی 
نماینده ولی فقیه در اوقاف صادر شده است. دیگر موقوفه ها 
شامل ۶ دانگ روستای اسپیدان، ۷۲ حبه از اصفهانک، ۲۰۰ 
هکتار روستای کالرتان و ۲۹ هکتار روستای اندالن، موقوفه 
ملک در خورزوق و ۴۲۰ هکتار در شــهرک ســیمرغ، 35۷ 
هکتار در ســه راهی درچه، 135 هکتار موقوفه جعفرآباد در 

خمینی شــهر و موقوفه های امیرجمیله در اردستان و امیر 
لشکری در شهرضا هستند. 

حجت االسالم صادقی، میزان مطالبات اداره اوقاف استان از 
3۷ ارگان دولتی را قریب به ۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان 

اعالم کرد. 
وی پروژه های سرمایه گذاری در موقوفات را 1۷ پروژه عنوان 
کرد که شــامل عملیات عمرانی مجتمع مسکونی طالب در 
گلپایــگان، مجتمع تجاری 1۴۰ واحــدی در آقاعلی عباس، 
مجتمع اداری صنایع کاشان، کاروانسرای ابوزیدآباد، شکارگاه 
عباســی نطنز، مجتمع فرهنگی تفریحی ورتون و  1۰۰ بقعه 
متبرکه هستند؛ همچنین، تا پایان سال، مرمت و بازسازی 1۴ 
بقعه در شهرستان ها و 3 موقوفه مجتمع تجاری اداری مدح 
خوان، ولی عصر و زینت ذکایی در شهر اصفهان کامل می شوند. 
حجت االسالم صادقی از حضور نماینده ولی فقیه در سازمان 
اوقاف در روزهای ۴ و 5 مرداد به منظور سخنرانی در جشن 
ازدواج 1۰۰ زوج ناشــنوا در مقبره عالمه مجلســی، افتتاح 
۴ پروژه عمرانــی درامامزاده آقاعلی عباس با 5۰ ســوئیت، 
بهره بــرداری از درمانگاهی به مســاحت ۶۰۰ متر مربع که 
توســط خیرین و نذورات آقاعلی عباس بــا تجهیزات کامل 

پزشکی توسط دانشگاه علوم 
پزشکی ساخته شده است، 
فلکه و بلــوار امام خامنه ای 
با مبلغ 5۰۰ میلیون تومان 
که در 1۴ مــرداد با حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمی 
افتتاح می شود، افتتاح 3۰ 
واحد تجــاری از مجموعه 
1۴۰ واحــدی خبــر داد و 
خاطرنشان کرد: امسال در 
حیطه ســرمایه گذاری در 
گردشــگری با هدف ایجاد 
اشتغال، به طور جدی وارد 
عمــل خواهیم شــد. وی 
آمادگی اوقاف را با هماهنگی 
مرکز مدیریت حوزه علمیه 
امام صــادق)ع( برای تعمیر 
و مرمت گنبد و ســاختمان 
حوزه اعالم کرد و اضافه کرد: 

در اســتان اصفهان، ۷13 امامزاده، بقعه و آرامگاه داریم که 
۲۲۰ مورد درآمدزا هستند.   

نگاه

دروازه تهران اصفهان؛ گرفتار در 
هزار توی ترافیک نصف جهان

قفــل و نابســامانی ترافیکــی دروازه تهــران یکی از 
محل های قدیمی پر رفت و آمد کالنشهر اصفهان، تنها 
با اجرای طرح های ویژه و مناسب حمل و نقل و ترافیک 

گشوده می شود.
میدان جمهوری اســالمی یا در لفظ عامــه »دروازه 
تهران« به عنوان شریان ورودی و خروجی اصفهان به 

تهران محسوب می شود.
این میدان به عنوان یکی از نقاط مهم و اصلی شــهر از 
منظر ترافیکی و جابه جایی مسافران است و بر اساس 
مطالعات جامع حمل و نقل یکــی از نقاط مهم جذب 
مسافر و تبادل مســافران بین مودهای ) حالت های( 
مختلف حمل ونقل از قبیل اتوبوس، مینی بوس و ... به 
شــمار می رود. در این میدان بالغ بر 3۰ خط اتوبوس، 
مینی بوس و تاکسی شهری برقرار است و در مجموع 
۴۰۹ دستگاه اتوبوس و مینی بوس وجود دارد که از این 
تعداد 8۹ دستگاه عبوری بوده و مابقی در این میدان 

توقف دارند.
دیرگاهی است که این میدان با وجود انواع اسباب حمل 
و نقل عمومی ، بارسنگین ترافیک و عبور و مرور شهر 
اصفهان را به سختی به دوش می کشد به طوری که با 
نگاهی از بیرون متوجه نابسامانی های متعددی در این 

میدان کنونی و دروازه قدیمی می شویم.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان از 
اجرای طرح هایی تا ماه آینــده در این میدان خبر داد 
تا قفلی که چندین ســال بر این دروازه وجود داشت، 
باز شــود.علیرضا صلواتی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
از ۶ ماه پیش ســاماندهی خطوط حمل و نقل عمومی 
این میدان شروع شده است.وی اضافه کرد: باز طراحی 
کل میدان، راه اندازی خطوط اتوبــوس های تندرو و 
تراموا، زیباســازی، بازســازی و ایجاد مبلمان شهری 
مناسب این میدان را به یک میدان پویا و زنده شهری 

تبدیل می کند.
صلواتــی یادآور شــد: این میــدان ظرفیــت باالیی 
 بــرای انجام طــرح هــای ترافیکــی و ســاماندهی

 دارد.
وی گفت: تا یک ماه آینده راه اندازی خط های اتوبوس 
تندرو )BRT( از میدان قدس به مقصد میدان جمهوری 
) به طول چهار کیلومتر( و میدان جمهوری به میدان 
آزادی که یک حلقه کامل سامانه اتوبوس های تندرو 
را به وجود می آورد، بسیاری از مشکالت ترافیکی این 

میدان را برطرف می کند.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه در استان اصفهان خبر داد:

مطالبه 6/5 میلیاردی اداره اوقاف از ادارات دولتی

شهرداری

جنگ شبانه در پارک ناژوان
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درشهر سفر کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اســالم، همــواره محل رفــت و آمد 
چهره های هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در 
طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان فرصت خوبی است 
برای آنکه در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح 
گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

کنسرت رضاصادقی 
زمان: ۲۰ تیرماه- سانس: 18:3۰ و ۲1

مکان: تاالر رودکی - ملک شهر

زاینده رود

+  اصفهان

فرزانه 
افسر طاها
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امام حسن )علیه السالم(:
هرکس خدا رابندگی کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند.
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

 تا وقتی که خانه  پدر و مادرتان هســتید و سرتان 
در حساب و کتاب نیســت، همه چیز عالی پیش 
می رود و یک ســری هزینه ها کال دیده نمی شود. 
مثل هزینه های خورد و خــوراک؛ اما امان از روزی 
که پای تان را بگذاریــد خانه خودتــان یا مجبور 
 شــوید دســت به جیب شــوید و خودتان خرید 

کنید! 
پول هایی از جیب تان هزینه می شــود که اصال در 
طول عمــر عزیزتان تجربه نکــرده بودید! خالصه 
خورد و خوراک این روزها حسابی پرهزینه است. از 
ارزاق عمومی یک خانه بگیرید تا قیمت سرسام آور 
فست فودها. برای همین اگر برنامه ای برای هزینه ها 
نداشــته باشــید، احتماال نصف ماه در حال عیش 
و نوش هســتید و نصف دیگر به دنبال تکه ای نان. 
برای مدیریت مالی باید مقتصــد بود، برنامه ریزی 
کرد و چند ویژگی دیگر که ما زیاد با آنها کار نداریم. 
اما چند پیشنهاد عملی به شما می دهیم که هوای 

جیب تان را داشته باشید.
1- بودجه بندی کنید

در ابتدای هر ماه به نسبت حقوقتان مشخص کنید 
که تا چه ســقفی برای غذای بیــرون از خانه، حق 
دارید هزینه کنید. در صورتی که این هزینه بیشتر 
از سقف تان شد، حتما از ماه بعد کسر کنید؛ البته 
جوری نشود که سر جمع 5 هزار تومان اختصاص 
بدهید که بشود ماهی یک خوراک سه نان با دو تا 

سس و یک نوشابه پالستیکی!
یکی از راه های کاهش هزینه غذای بیرون از خانه، 
استفاده از رستوران های تخفیف دار در خرید های 
گروهی اســت که شــاید حق انتخابتان محدود 
 باشــد، اما قطعا در هزینه تان تغییــر زیادی ایجاد 

می شود.
2- اپلیکیشن دانلود کنید

برای مدیریــت ارزاق خــود از اپلیکیشــن های 
حسابداری خانواده استفاده کنید. اگر برایتان سخت  
اســت که بودجه بندی را رعایت کنید اپلکیشن ها 
حســابی کمکتان می کنند. در آخر هر ماه با یک 
گرافیک جذاب به شما نمایش می دهند که چقدر 
برای خانه و یا مسائل دیگر هزینه کرده اید و آنها را 
با هم مقایســه می کند. تعداد این اپلکیشن ها کم 
 ios نیســت و با مراجعه با مارکت هــای اندروید و

می توانید دانلودشان کنید.
3- میوه زیاد؛ بالی جان

در حد مصرف، میوه تهیه کنید. اگر تصور می کنید 
که خرید 3 عدد گالبی و 6 عدد زردآلو خجالت آور 
است، سخت در اشتباه هســتید. سعی کنید برای 
مصرف دو روزتان میوه تهیه کنید،تا هم از فاســد 
شدن و اسراف جلوگیری شود و هم میوه تازه میل 

کرده باشید.

گوناگون

ترفند هایی  برای مدیریت 
هزینه خورد و خوراک

یادداشت

ایده هایی که توی خواب به وجود میان
وقتی همــه زندگی آدم درگیر کاری باشــه، 
احتمال اینکه خــواب همون کار رو ببینه هم 
زیاد می شه. برای همینه که می گن، بعضی ها توی خواب یه چیزی 
رو اختراع کردن. نمونه اش، همین آقای مندلیف خودمون؛ سلطان 
شیمی. مندلیف گرفتار 62 تا عنصری بود که تا اون زمان کشف شده 
بودن، هرجور به این عناصر نگاه می کرد، می دید که جای چندتاشون 
خالیه اما نمی دونست که چطوری باید جدولش رو بکشه که اگه یه 
روزی اینها هم کشف شــدن، توی جدول، جا بشن. خالصه کنم، 
خواب جدولش رو دید و مشکلش حل شد. یکی دیگه از معماهای 
شیمی که توی خواب حل شد هم معمای مولکول بَنزنه که اون اصال 
برای خودش یه مقوله تخصصیه که می دونم بعد از کنکور، حوصله 
خوندنش رو ندارین. همین قدر اشاره کنم که کشف ساختار مولکولی 
بنزن و حتی DNA هم توی خواب اتفاق افتاده. از این به بعد هر کس 
ازتون پرسید که چرا اینقدر روزها می خوابین، جواب بدین که دارم 
اختراع می کنم؛ البته اگه از من بپرسین می گم ای کاش مندلیف اصال 
اون شب نمی خوابید و اون خواب رو نمی دید. واقعا انصافه که این آقا 
بخوابه بعدش هم به خاطر خوابی که دیده مشــهور شه، اونوقت ما 
شب های زیادی بی خوابی بکشیم تا بتونیم قضیه این جدول مندلیف 
رو برای خودمون حل کنیم؟ بگذریم. هدف من از نوشتن همه این 
چیزها درباره رابطه خواب و اختراع این بود که بگم ایده ها اگه بخوان 
بیان، میان، طوری که انگار برای اومدن دنبال بهونه می گردن؛ مثال 
این همه آدم توی عمرشون دیدن که سیب از درخت می افته، کاله از 
سر می افته، از همه اینها بدتر موبایل آدم روی زمین می افته اما جاذبه 
به عقل هیچ کدومشون نرسید! این حرف که گاهی ایده ها از غیب 

می رسن، خیلی هم حرف بی راهی نیست.

باغ 
کاغذی

مجموعه داستان »عطر دارچین« مجموعه داستان برگزیدگان               
جایزه ادبی ا.هنری در سال 2007 است که با ترجمه بیتا نفیسی 
در قالب مجموعه ترجمه های نیســتان، از 90 جلد کتاب آثار 

برگزیده این جایزه منتشر شده است.
این کتاب شامل 17 داستان کوتاه از نویســندگان آمریکایی 
سرشناس و گاه کمتر شناخته شده برای مخاطب ایرانی است 
که در آن سال در یکی از نشــریات ادبی مشهور ایاالت متحده 

منتشر شده و مورد توجه داوران این جایزه قرار گرفته است.
در میان داستان های این مجموعه، نوع نگاهی تازه به جنگ به 

چشم می خورد. نویسندگان این داستان ها در آثارشان به نوعی 
نگاه تازه از حضور انسان در بستر جنگ پرداخته اند که بیشتر 
آنها از زاویه زندگی و دید سربازان بازمانده از جنگ جهانی دوم 

دیده و روایت شده است.
همچنین آثار این مجموعه در برگیرنده تالش هایی اســت که 
نویســندگان برای تلفیق میان شعر و داســتان و عبور از شعر 
برای نوشتن داســتان و نیز بازخوانی داســتان خاطرات یک 
 انسان به منظور ترسیم ســیمای حقیقی زندگی اجتماعی او 

داشته اند.

عطر دارچین 

ایده ها)3(

ســاخت فرودگاه ها چه در اشــل کوچک و چه در اشل 
بین المللی به دلیل تعبیه قسمت های مختلف و امکانات 
استانداردی که باید این میدان هوایی داشته باشند عالوه 
بر هزینه بر بودن، زمانبر نیز هست و گاهی سال ها طول 
می کشد تا عملیات ساخت یک فرودگاه به پایان برسد و 

مسافرگیری یا بارگیری آغاز شود.
فرودگاه ها عالوه بر اســتفاده برای گردشگری، مناطق 
ویژه اقتصادی نیز هستند. فرودگاه های کوچک تنها برای 
بارگیری و حمل و نقل محصــوالت و صادرات و واردات 
مورد استفاده قرا می گیرند، اما فرودگاه های مسافربری به 
دالیل مختلف از امکان ویژه ای برای مسافران برخوردارند 
و سازندگان و طراحان برای ساخت یک میدان هوایی از 

آخرین متدهای روز بهره می گیرند.
عالوه بر باند فــرودگاه و برج مراقبت، ســوخت گیری 
هواپیما، محــل نگهداری و تعمیر ایــن پرنده های غول 
پیکر، از برخی امکانات به روز تفریحی و گردشــگری نیز 
بهره برده اند و تبدیل به یک مکان مناسب برای گذارندن 

اوقات قبل و پس از سفر شده اند.

یکی از این فرودگاه ها که مورد توجه قرار گرفته اســت 
فرودگاه بین المللی دوبی اســت، این کشور عالوه بر این 
فرودگاه بین المللی، مکانی خاص برای فرود هواپیماهای 
غول پیکر طراحی کرده است که ویژگی های خاصی دارد.

تصاویــر هوایی از این فــرودگاه، زمینی به شــکل یک 
هواپیمای غول پیکر را نشــان می دهد که با فاصله زیاد 
از ساحل قرار داشــته و آن طور که دیده می شود محل 

تفریحی مناسبی نیز دارد.

فرودگاه خاص دبی در وسط خلیج
دانستنی ها

حرف حساب

»من« اسرار آمیز
 حتی اگر زیبا یا ثروتمند هستیم، نمی خواهیم 
که ما را به دلیل این چیزها دوست بدارند، چون 
اگر این خصوصیات از بین بروند، عشق هم به 
همراهش می رود. من ترجیح می دهم که شما 
از ذهنم تعریف کنید و نه از چهره ام و اگر مجبور 
باشــید در آن صورت ترجیح می دهم در مورد 
لبخندم اظهار نظر بکنید تا دماغم. ما محتاجیم 
که دوست داشته شویم، حتی اگر همه چیزمان 
را از دســت بدهیم: همه چیز ترک شــود جز 
»من«، این »من« اسرارآمیز در ضعیف ترین و 

آسیب پذیرترین وضع خود.

»جستارهایی در باب عشق«
آلن دوباتن

 ندا
 شاه نوری

یادبگیریم و آموزش دهیم که »قرار نیست با 
استفاده از انواع چراغ ها و المپ ها، شب را 
هم مثل روز روشن کنیم.« تاریکی شب و نور کم 

موجب آرامش و رفع خستگی روزانه می شود.

این را بدانیم که استفاده از المپ های پربازده، 
کم مصرف و LED موجب کاهش قابل توجهی 

در هزینه های دوره ای برق مصرفی می شود.

در هفتمین برنامه از سلســله نشســت های برنامه رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف که با حضور کارشناسان آبفا، مجریان، 
گویندگان شبکه رادیو اصفهان و جمعی از مردم شهر خوانسار برگزار شد؛ مهندس جهانگیری، مدیر آبفای شهر خوانسار در پاسخ به سوال 
خانم رفسنجانی مجری برنامه، پیرامون تدابیر مدیر و کارکنان آبفای مبارکه در زمینه اعمال مدیریت مصرف صحیح آب در خوانسار گفت: با 
توجه به رسالت شرکت آب و فاضالب که تامین آب شرب سالم و بهداشتی و جمع آوری، دفع و تصفیه بهداشتی فاضالب است تالش شده با 
همکاری و همفکری روابط عمومی آبفای استان اصفهان و خانه فرهنگ آب اقدامات فرهنگی درخصوص مصرف صحیح آب همچون توزیع 
بروشــور، بهره گیری از رهنمودهای ائمه جمعه و جماعات، تولید برنامه های فرهنگی مصرف صحیح آب، استفاده از تجهیزات و شیرآالت 
کاهنده مصرف و نیز اقدامات فنی و مهندسی همانند اصالح خطوط فرسوده، تعویض انشعابات و کنتورهای فرسوده، نصب فشارشکن و ... از 

جمله اقدامات در این خصوص بوده است.
جهانگیری افزود: شرکت آبفای خوانسار در سال 74 فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز کرد و تا قبل از آن تحت پوشش شهرداری بوده اما 
هم اکنون 22 هزار نفر تحت پوشش شرکت آبفای خوانسار هستند و حدود 7770 انشعاب آب واگذار شده 958 کیلومتر طول شبکه انتقال 
آب است و 124 کیلومتر طول شبکه توزیع آب است و 14 حلقه چاه به منظور تامین آب شرب در مدار بهره برداری قرار دارد. این درحالیست 
که به دلیل توپوگرافی شهر خوانسار آبرسانی به تمام نقاط این شهر دشوار است؛ چرا که اختالف ارتفاعات زیاد است، اما کیفیت آب شرب مطابق 
با استانداردهای تعریف شده است. آب شرب این منطقه با توجه به در مدار قرار گرفتن فاز اضطراری تصفیه خانه آب خوانسار) که در آبان ماه 
سال گذشته  با حضور وزیر نیرو در مدار قرار گرفت( و نیز منابع آب های زیرزمینی ، از لحاظ میکروبی و شیمیایی مطابق با استاندارد است. این 

درحالیست که همه روزه عالوه بر آزمایشگاه شرکت آبفای خوانسار تحت کنترل و نظارت کیفی مرکز بهداشت نیز قرار دارد.
در ادامه این برنامه خانم تشیعی به راه های صرفه جویی در مصرف آب اشــاره کرد و گفت: مشترکین باید در فصل تابستان کولرهای آبی را 
کنترل و  از نشتی کولرها جلوگیری کنند. از شستن حیاط با آب شرب خودداری شــود و باغچه و فضای سبز را در ساعات اولیه روز و پایانی 

شب آبیاری کنند.
وی گفت: 30 درصد آب مصرفی در واحدهای مسکونی مربوط به سرویس بهداشتی است؛ بنابراین بهتر است از فالش تانک های جدید 2 حالته 
استفاده شود و از فالش تانک قدیمی که در هربار مصرف باعث تبدیل 20 تا 25 لیتر آب شرب به فاضالب می شود خودداری کنند. می توان با 

قراردادن جسم سنگین مانند آجر و بطری حاوی شن در فالش تانک از حجم فالش تانک های قدیمی کم کرد.
یکی از شهروندان پرسید چه راهکارهایی به منظور ارائه خدمات آسان تر به مشترکین در دستور کار قرار دادید؟ جهانگیری پاسخ داد: هم 
اکنون با راه اندازی سامانه 1522 بسیاری از خدمات آبفا به صورت غیرحضوری انجام می گیرد. این امر به منظور سهل الوصول بودن خدمات 

انجام گرفت . 
واگذاری انشعاب، خرید و فروش انشعابات، اخذ صورت حساب، اعالم شماره کنتور و کلیه خدمات شرکت آبفا را می توان به صورت غیرحضوری 

و از طریق ارتباط با سامانه 1522 در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کرد.

مدیر آبفای خوانسار در برنامه جاری حیات اعالم کرد:

 با راه اندازی سامانه 1522 
خدمات آبفا سهل الوصول شد

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب ســال 1396 خود در نظر دارد نسبت به اجرای 
عملیات احداث شبکه توزیع آب فاز اول شهرک مشاغل شهری با اعتبار اولیه 3/750/000/000 ریال از 
طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1396/5/3 به شهرداری زرین 

شهر مراجعه نمایند.

تجدید آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول (

جواد جمالی-  شهردار  زرین شهر
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