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وقتی سوداگران یک قدم جلوتر از باستان شناسان در اصفهان بودند؛

گورستانی که سایت موزه می شود

 در شــصت و چهارمین برنامــه افتتاحیه های 
شهرداری اصفهان، آیین بهره برداری از فاز اول فرزانه افسر طاها

سیستم جامع، هوشمند و یکپارچه شهرسازی و 
 درآمد شــهرداری اصفهان و برون ســپاری خدمات با هزینــه ای بالغ بر
 24 میلیارد ریال با حضور اعضای شورای شهر و دیگر مدیران شهری اصفهان 

در هنرسرای خورشید برگزار شد.  
در آیین بهره برداری از فاز اول سیستم جامع، هوشمند و یکپارچه شهرسازی 
و درآمد شهرداری اصفهان و برون سپاری خدمات، مهندس وحید مهدویان، 
معاون شهرسازی الکترونیک و برون سپاری در تشریح وضعیت فعلی و آتی 
پروژه بیان کرد: پروژه شهرســازی الکترونیک از سال 94 آغاز به کار کرد و 
ازاهداف اصلی طرح، شفاف سازی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان 
است. وی با اشاره به واگذاری کلیه اســتعالمات به بخش خصوصی تا پایان 
سال 94، افزود: این پروژه دو بازوی اصلی سیســتم یکپارچه شهرسازی و 
برون سپاری خدمات به بخش خصوصی را دارد. مهدویان گفت: این پروژه 
برای اولین بار در منطقه 13 شروع شد و در حال حاضر دربقیه شهرداری ها 
نصب شده است. مهدویان ارتقای هوشمندسازی در راستای برون سپاری 
خدمات را از اهداف شــهرداری نامید. وی از بارگذاری 3400 نقشه شیت، 
بارگذاری کلیه اطالعات و کارکرد مهندسان، الکترونیکی شدن کلیه فرم های 
شهرســازی و درآمد و مکانیزه شــدن کلیه فرآیندها و پرونده های امالک، 
تصویربرداری 5276 کیلومتر معابر و فضای عمومی شــهرو بارگذاری کلیه 
مصوبات طرح تفصیلی اصفهان خبر داد و در حوزه برون سپاری خدمات که از 
اردیبهشت 94 شروع شد، ارجاع کار به دفاتر پیشخوان و پاسخگویی به 108 
هزار استعالم را رضایت بخش خواند. وی بخشی از نتایج این طرح را تمرکز 
زدایی از شهرداری و کاهش 30 درصدی کارکنان، کاهش تردد و کمک به 
حفظ محیط زیست و کاهش ترافیک، شفاف سازی و اجتناب از فساد اداری 
اعالم کرد. مهدویان خاطرنشان کرد: از طریق اینترنت، دسترسی به سیستم 

یکپارچه شهرسازی برای عموم مردم امکان پذیر است. 
در آیین بهره برداری از فاز اول سیستم جامع، هوشمند و یکپارچه شهرسازی 
و درآمد شــهرداری اصفهان، دکتر جمالی نژاد شــهردار اصفهان، امکانات 
این طرح را دسترسی به کلیه طرح های توســعه شهری، اطالع از ضوابط و 
آیین نامه های مربوط به توسعه شهر، دسترسی به پرونده های الکترونیک 
و امکان پیگیری تمام خدمات شهرداری در 24 ساعت شبانه روز به صورت 
اینترنتی عنوان و تصریح کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به این سایت، 
بدون انجام سفرهای شــهری و تحمل ترافیک به اطالعات الزم دست یابند 
و این طرح، عالوه بر شــفاف سازی نسبت به عملکرد شــهرداری، گزارش 
آماری از کلیه خدمات شــهری، مانیتورینگ کارکنان و تشریح درآمدهای 
شهرداری و اعتمادسازی بین مردم و شهرداری را تحقق می بخشد. شهردار 
اصفهان از نصب نرم افزار جدیدی به نام سرای نو خبرداد که خدمات دیگری 
به شــهروندان ارائه می دهد. وی افزود: سیستم شهرســازی الکترونیک و 
درآمدهای شهرداری، عالوه بر کم کردن تشریفات اداری به سهولت در روند 

اجرای کارها کمک می کند.
در ادامه، رضا امینی رییس شورای شهر اصفهان،  با اشاره به عملکرد موفق 
شــوراها، به کاهش فاصله مصوبه تا اجرای طرح ها به مدت کمتر از 15 روز 
در شورای چهارم، گفت: شــورای دوره چهارم و شهرداری، به دلیل کمبود 
منابع مالی، سال های سختی را در این مدت تحمل کردند. وی چالش اصلی 
شهر اصفهان را مشکالت زیست محیطی اعالم کرد و از تالش های شورا در 
راستای برنامه ریزی برای این مهم سخن گفت. وی به تصویب خط دوم قطار 
شهری در کمتر از 12 ساعت اشاره کرد و گفت: 1500 میلیارد تومان اعتبار 
بخش خصوصی برای خط 2، عملیاتی شده است و هیچ مانعی برای احداث 
آن وجود ندارد. وی از اضافه شــدن 500 دستگاه اتوبوس و نوسازی 1400 
دستگاه تاکسی و اقدامات ویژه برای مسیر دوچرخه در سیستم حمل ونقل 

شهری خبرداد.                                  

بهره برداری از فاز اول سیستم جامع، هوشمند و یکپارچه شهرسازی الکترونیک و 
درآمد شهرداری درشصت و چهارمین برنامه افتتاحیه شهرداری اصفهان؛

گامی به سوی شفافیت سازی در شهرداری اصفهان

                     مهدی زرگر
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صادرات پهپادهای ایرانی به روسیه
امیر سرتیپ عبدالکریم بنی طرفی، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 
گفت: چند کار مشترک را با روس ها در زمینه پهپاد شروع کرده ایم که شامل همکاری 

در طراحی و صادرات برخی از پهپاد هایی است که می توانیم به روسیه صادر کنیم.

يادداشت

بین الملل

پیشروی گسترده مقاومت 
لبنان در عرسال

خبرنـگار شـبکه العالـم مسـتقر در لبنـان گـزارش داد: 
نیروهـای مقاومـت لبنـان پیشـرفت گسـترده و قابـل 
مالحظه ای در ناحیه عرسـال داشـته و توانستند دشت 

العوینـی را بـه کنتـرل خـود در آورنـد.
خبرنگار شـبکه العالم افزود: دشـت العوینـی یک مرکز 
مهم برای گروه تروریسـتی جبهـه النصـره در ارتفاعات 
عرسال به شـمار می رفت.به گفته وی، مبارزان حزب ا... 
همچنین ارتفاعات شعبه القلعه در شـرق ناحیه عرسال 
را به کنتـرل خـود در آوردند. ایـن دو دشـت در تیررس 

مبارزان مقاومت قـرار دارد.

 نظرسنجی ها
 به نفع بارزانی نیست

شـبکه تلویزیونـی »ان آر تی« اقلیم کردسـتان عـراق از 
ماه گذشـته اقـدام به برگـزاری همـه پرسـی در صفحه 
شـخصی این شـبکه در فیس بوک کرد و سـرانجام بعد 
از یک مـاه از مجمـوع 92 هـزار و 83 نفر کـه در این نظر 
سـنجی شـرکت کردند 56 هزار و 855 نفر اعالم کردند 
رای آنها به همه پرسـی استقالل اقلیم کردسـتان عراق 
منفی خواهد بود.این شـبکه اعالم کرد این نظر سـنجی 
بزرگ تریـن نظرسـنجی اسـت کـه در این خصـوص در 
اقلیـم کردسـتان عـراق برگـزار شـده و 61/74 درصـد 
شـرکت کننـدگان اعـالم کردنـد کـه رای آنها بـه همه 
پرسی اسـتقالل اقلیم کردسـتان عراق خیر  خواهد بود.

برگزاری همه پرسی استقالل در اقلیم کردستان، این روزها 
یکی از مسائل مورد توجه سران اکثر کشورهای منطقه غرب 
آسیاســت.در این باره ایران و ترکیه بیشتر از دیگر کشورها 
مخالفت شــدید خود را در برگزاری این همه پرسی اعالم 
کرده اند.بر این اســاس ایران طی پیام هایــی خصوصی و 
عمومی که در رسانه ها انتشار یافته ، چندین بار به مسئوالن 
عراقی بابت برگزاری این همه پرســی هشــدار داده و بارها 
از کم کاری برخی از دولتمردان عراقــی در این باره گالیه 

کرده است.
در همین راســتا طی هفته اخیر و قبل از آن ، ایران رایزنی 
دیپلماتیک خود را با دولت عراق افزایش داده است و بر همین 

اساس وزیر دفاع عراق در ایران با همتای خود دیدار کرد.
این دیدارهــای دوجانبــه در عراق نیز توســط حســین 
جابری انصاری، معاون عربــی و آفریقای وزارت امور خارجه 
پیگیری شــد و وی با ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق 

دیدار و گفت وگو کرد.
طی ســفر وزیر دفاع عــراق به ایــران یادداشــت تفاهم 
همکاری هــای دفاعی-نظامی میان ایران و عراق توســط 
سردار دهقان، وزیر دفاع کشورمان و همتای عراقی امضا شد.

در این یادداشت تفاهم آغاز طیف وسیعی از همکاری های 
دفاعی-نظامی در حوزه های مختلف مــورد توافق طرفین 

قرار گرفت.

گسترش همکاری ها و تبادل تجربیات در مبارزه با تروریسم 
و افراطی گری، امنیت مرزها و پشــتیبانی های آموزشــی، 
لجســتیکی، فنی و نظامی از مفاد این یادداشــت تفاهم به 

شمار می رود.
پس از امضای یادداشت تفاهم همکاری های دفاعی-نظامی 
میان وزرای دفاع دو کشــور، طرفین در جمع خبرنگاران بر 
تعمیق و گســترش همکاری های دفاعی میان دو کشــور 
تاکید و اظهــار امیدواری کردنــد که تفاهــم نامه مذکور 
 بتواند همکاری های جدی تــر، عمیق تر و فعال تری را رقم 

بزند.
اراده بغداد برای توسعه هر چه بیشتر مناسبات 

دوجانبه با ايران
در راســتای اظهارات وزیر دفاع عراق در ایران، وزیر خارجه 
عراق در دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان در بغداد با اشاره 
به ابعاد گسترده همکاری های ایران و عراق، اراده دولت این 
کشور برای توسعه هر چه بیشــتر روابط دوجانبه با ایران را 

مورد تاکید قرار داد.
حســین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور 
خارجه که در رأس هیئتی عالی رتبه برای برگزاری دور جدید 
نشست های کمیته مشترک سیاسی ایران و عراق وارد بغداد 
شده، عصر روز شــنبه با ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه 

عراق دیدار و گفت و گو کرد.

جابری انصاری در این دیدار ضمن تبریک پیروزی های اخیر 
عراق در نبرد علیه تروریسم و آزاد ســازی موصل، بر ادامه 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از تالش های مردم و دولت 

عراق برای ایجاد ثبات و آرامش در عراق جدید تاکید کرد.
ابراهیــم الجعفری نیــز به نوبــه خود ضمن برشــمردن 
موفقیت های عــراق جدید و ابعاد گســترده همکاری های 
ایران و عراق، اراده دولت این کشور برای توسعه هر چه بیشتر 

روابط دوجانبه را مورد تاکید قرار داد.
گفتنی است؛ در چند وقت اخیر برخی رسانه از بروز اختالف 
میان ایران و عراق صحبت هایی به میــان آورده بودند و در 
همین رابطه تارنمای المانیتور وابسته به عرب های آمریکا 
در واشــنگتن ادعا کرد که حیدر العبادی یکــی از اعضای 
حزب الدعوه اسالمی است که رابطه نزدیکی با ایران دارد. از 
زمانی که او نخست وزیر شــده است لحن او با اعضای حزب 
و دوستان ایرانیشان فاصله گرفته. ایران بر این باور است که 
بر همین اساس العبادی در حال خنثی سازی نفوذ ایران در 

میان احزاب عراق است.
المانیتور نوشــت: در رژه نظامی 15 جوالی در مرکز بغداد، 
عراق پیروزی اش را علیه داعش در موصل جشــن گرفت. 
جشــنی که به نظر می رســید عمــدا برای چیــدن نوک 

حیدرالعبادی ترتیب داده شده بود.
کانال های عــراق ویدئویــی از این رژه منتشــر کردند که 
نیروهای حشد الشــعبی در آن یونیفورم هایی مشابه سایر 
افراد در رژه نپوشــیده بوند. همین مســئله در شبکه های 

اجتماعی بازتابی گسترده داشت.
رقبای العبــادی که بــا ایران همــکاری نزدیکــی دارند 
می خواســتند تعمــدا او را شــرمنده کنند و بــه او پیامی 
بفرســتند و آن اینکه آنها در کنترل او نیســتند. این یک 
 ســوال در اذهان ایجاد می کند: ایران و العبادی به مشــکل

 خورده اند؟
رابطه العبادی با ایران به نظر خوب نیست. تهران بر این باور 
است که العبادی بر سر راه پروژه های ایران قرار گرفته است. 
بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران دوم 
جوالی گفته بود اگر ایران نبود، تروریســت ها بر دمشق و 
بغداد حکم فرمایی می کردند. در 20 ژوئن ایران به العبادی 
در مــورد اقداماتی که واحدهای بســیج مردمی را تضعیف 

می کند، هشدار داد. 
با این حال و فارغ از اینکه تحلیل های المانیتور چقدر واقع 
گرایانه اســت ،آنچه از رفتارهای دیپلماتیک و ســفرهای 
دوجانبه مسئوالن دوکشــور می توان برداشــت کرد این 
است که فصل جدیدی از روابط میان ایران و عراق در حال 

شکل گیری است.

عکس روز يادداشتيادداشت

 تصوير ويژه ای از راز و نیاز
 رهبر انقالب در كنار مضجع مطهر 

حضرت امام رضا)ع(

اخبار

  بررسی »توتال« با حضور دادستان 
در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

اسدا... قره خانی، سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس ، با اشاره به 
بررسی قرارداد »توتال« در مجلس و دیگر مراجع ذی ربط، گفت: 
قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت »توتال« فرانسه امروز در هیئت 

عالی نظارت بر منابع نفتی بررسی می شود.
وی با اشــاره به ترکیب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، اظهار 
داشت: هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با حضور وزیر نفت، معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبــردی رییس جمهور، وزیر امور اقتصاد و 
دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رؤســای کمیسیون های انرژی و 
برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران و یکی از معاونان وزارت نفت تشکیل می شود و وزیر نفت 

دبیر این هیئت است.
هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی در چارچوب طرح اصالح قانون 
نفت و گاز از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب و به تایید شورای 

نگهبان نیز رسیده است.
چندی پیش شــرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت نفتی 
دولتی قراردادی با شرکت »توتال« فرانســه برای توسعه فاز 11 
پارس جنوبی منعقــد کرد که به اعتراضاتی از ســوی نمایندگان 
مجلس و برخی منتقدان نســبت به مفاد و چگونگی این قرارداد 

منجر شد.

استقبال ايران از قطع رابطه جنبش 
فتح با رژيم صهیونیستی

دســتیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل با استقبال از قطع 
رابطه جنبش فتح با رژیم صهیونیســتی به علت جنایات اخیر این 
رژیم گفت: شهید و زخمی شدن بیش از 400 فلسطینی، جنایتی 
بزرگ بوده که نیازمند واکنش جدی و فوری مجامع بین المللی و 

کشورهای اسالمی است.
حســین امیرعبداللهیــان در واکنــش بــه جنایت اخیــر رژیم 
صهیونیستی، گفت: جمهوری اسالمی ایران از مواضع اخیر رهبران 
مقاومت فلسطین در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی حمایت 
کرده و قطع رابطه جنبش فتــح با این رژیم اشــغالگر را اقدامی 

ضروری می داند.
وی ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران از مواضــع اخیر رهبران 
مقاومت فلســطین در محکومیــت جنایات رژیم صهیونیســتی 
حمایت کرده و قطع رابطه جنبش فتح با این رژیم اشغالگر را اقدامی 
ضروری می داند و رژیم صهیونیستی نیز باید بداند که این جنایات 
بی پاســخ نبوده و مقاومت و مردم فلسطین پاســخ این اقدامات 

جنایتکارانه را خواهند داد.
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل در پایان خاطرنشان 
کرد: جمهوری اسالمی ایران همســو با ملت های مسلمان و آزاده 
جهان این جنایــت را محکوم کرده و از مردم مظلوم فلســطین و 

مقاومت علیه رژیم صهیونیستی حمایت می کند.

فراكسیون امید، مصاديقی برای وزرا 
معرفی نمی كند

عضو فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه این 
فراکســیون مصادیقی برای انتخاب اعضای دولــت دوازدهم به 
رییس جمهوری معرفی نکــرده و نمی کند، گفت: فراکســیون 
امید تاکیــد دارد که دولت باید بتواند براســاس شــاخص های 
 تعریفی خود، افراد موثر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی 

کند.
علی اکبری افزود: در جلســه های فراکســیون امید بنا را بر این 
گذاشــتیم تا وارد معرفی مصادیق برای حضور در دولت دوازدهم 

نشویم.
وی ادامه داد: سعی می کنیم در دادن رای یا رایزنی ها و تعامالت 
با دولت، نیات خود را بیان کنیم و تاکنون نیز مصادیقی به رییس 

جمهوری معرفی نکرده ایم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس 
دهم تمام تالش خود را بــرای تعامل واقعی با دولت یازدهم به کار 
گرفت، گفت: جامعــه این ارتباط منطقــی را در عملکرد مجلس 
مشاهده کرد. هرچند که گاهی یک طیف معدودی از نمایندگان 
می خواســتند برای دولــت مزاحمت هایی ایجاد کننــد، اما این 

اقدامات تاثیری نداشت.
اکبری تاکید کرد: دولت باید تکان هایی بــه بدنه خود بدهد و به 
وعده های خود عمل کند و توقعات فراوان جامعه را پاســخ دهد 
چرا که در جامعه مشــکالتی وجود دارد و باید به این مشــکالت 

توجه شود.
وی خاطرنشــان کرد: نمایندگان مجلــس بنا دارنــد به جد در 
 ارزیابی وزرا به گونه ای رفتار کنند که بهترین نتیجه را به دســت 

آورند.
عضو فراکســیون امید مجلس اظهار امیدواری کرد: دولت افرادی 
را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند که از توانمندی، 
دانش و دست پاکی برخوردار باشند و ما نیز سعی می کنیم در دادن 

رای به این مسائل توجه کنیم.
آیین تحلیف حجت االســالم والمسلمین حسن روحانی به عنوان 
رییس جمهوری دولت دوازدهم، 14 مردادماه در مجلس شورای 

اسالمی برگزار می شود.

دیدگاه

رضا سراج، کارشــناس مسائل سیاســی ، با اشاره به 
اظهارات اخیر  وزیر امورخارجه و رییس جمهور مبنی 
بر نقض متن و روح برجام اظهار داشت: اظهارات اخیر 
آقایــان ظریف و روحانــی در خصوص رفتــار آمریکا 
در برجــام از دو منظر قابل بررســی اســت؛ منتقدان 
می توانند این مواضع را در جهــت تحلیل ها و مواضع 
خود بدانند، اگر چه این امر برای یک جریان سیاســی 
 اعتبارآفرینــی می کند، اما مشــکلی را در جامعه حل 

نخواهد کرد.
سراج بر همین اســاس تاکید کرد: مواضع اخیر ظریف 
و روحانی مبنی بر نقض متن و روح برجام می تواند به 
فرصتی برای منافع ملی تبدیل شــده و به مردم نگاه 
تربیتی بدهد مبنی بر اینکه آنها متوجه شوند کلید حل 

مشکالت کشور رابطه با آمریکا نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به خسارت هایی 
که از به دست آوردن چنین نتایجی به کشور وارد شده 
است در عین حال خاطرنشان کرد: ما باید از وزیر امور 
خارجه و رییس جمهور بخواهیم کــه در مقابل رفتار 

آمریکا  اقدامات متقابل انجام دهند.

سردار رسول سنایی راد، معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه 
جمهوری اســالمی ایران در طول حیات ســی و هشت 
ساله اش، هیچ روزی را بدون تهدیدات و تحریم های متنوع 
و متکثر آمریکایی ها سپری نکرده است، اظهار کرد: یکی از 
مواردی که همواره در جمهوری اسالمی ایران روبه پیشرفت 
و ترقی بوده، صنعت دفاعی ماست که در زمان تحریم و با 

تکیه بر توان داخلی متخصصان کشور شکل گرفته است.
وی افزود: پیشــرفت های دفاعی نیروهای مسلح ایران که 
در سایه ایمان به خدا و خودباوری حاصل شده، مهم ترین 
دلیل عصبانیت آمریکا از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران علی الخصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه آمریکایی ها امروز از اینکه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یک الگوی موفق 
در عراق و سوریه جا افتاده، نگران هستند و از همین رو قصد 
دارند این نهاد مردمی را در ایران منزوی کنند، تاکید کرد: 
واکنش های دو مقام عالی رتبه ستادکل نیروهای مسلح و 
سپاه به احتمال تحریم سپاه از سوی آمریکا، دفاع از غرور 
ملی مردم ایران در برابر کشــوری بود که صرفا زبان زود و 

تهدید را می فهمد.

کارشناس مسائل سیاسی:

مواضع اخیر ظريف و روحانی 
تبديل به فرصت شود

سردار سنايی راد: 

 آمريکا از وجود سپاه ايران
 در عراق و سوريه نگران است

مسئول کمیته ويژه حقوقی مجلس خبر داد:

اعزام تیم ديپلماتیک به عربستان 
ظرف 10 روز آينده

دهقان: 

 توزيع كوپنی ترياک 
از سوی دولت در كار نیست

مســئول کمیته ویژه حقوقی، قضائی مجلس شورای 
اســالمی با اعالم اینکه با هماهنگــی وزارت خارجه تا 
حدود 10 روز آینده نمایندگان دســتگاه دیپلماســی 
به عربســتان اعزام خواهند شد در خصوص دستور کار 
کمیســیون متبوع خود گفت: به زودی علل باال بودن 
دعاوی مردم و دولت به طور ویژه مورد بررسی مجلس 
قرار مــی گیرد.محمدعلی پور مختار ضمــن انتقاد از 
کارشکنی رژیم سعودی نسبت به عدم صدور روادید برای 
هیئت دیپلماتیک کشورمان، افزود: طبق اخبار شنیده 
رایزنی های وزارت خارجه در این خصوص نتیجه بخش 
بوده و چنانچه این مهم حاصل نشود مقامات کشور یک 

تجدید نظر جدی باید اتخاذ کنند.
مســئول کمیته ویژه حقوقی، قضائی مجلس شورای 
اسالمی وقوع مشــکل و اتفاق غیر مترقبه در مناسک 
حج امســال را محتمل دانست و تصریح کرد: در چنین 
شرایطی حضور افراد آگاه به مسائل اتباع خارجی و آداب 
دیپلماتیک بسیار ضروری است؛ لذا امیدواریم مقدمات 
حضور نمایندگان دستگاه دیپلماسی در سرزمین وحی 

هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

محمد دهقان، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
گفت:  بندی در طرح الحاق یک ماده بــه قانون مبارزه با 
موادمخدر در کمیســیون قضائی و حقوقــی به تصویب 
رسید مبنی بر اینکه » به منظور کاهش مصرف موادمخدر 
و درمان معتادان دولت موظف است نیاز معتادان را به نحو 
صحیح تامین کند تا رابطه قاچاقچیان با مصرف کننده های 
موادمخدر ظرف ســه سال قطع شــود«، از این رو دولت 
آیین نامه ای برای نحــوه اجرای این مــاده باید تدوین و 

تصویب کند.
دهقان افزود: در این بند مجازات قاچاقچیان و سایر مواد 
مربوط به قاچاق موادمخدر لغو نشــده، اما بعد از این نیز 
معتادانی که شناسایی شده و نیازشان را به نحو صحیح از 
طریق دولت تامین می کنند به عنوان مجرم شناخته نشده 

و تحت کنترل قرار می گیرند.
دهقان  گفت: با تصویب این بند، توزیع موادمخدری چون 
متادون در اردوگاه های ترک اعتیاد کمی گسترده تر خواهد 
شد تا درمان معتادان به شکل بهتری انجام و از سوءمصرف 
خطرناک جلوگیری شود، در واقع با این اقدامات دسترسی 

قاچاقچیان به بازار مصرف کوتاه می شود.

پارلمانسپاهحج

پایگاه خبری »هافینگتون پست« در گزارشی ضمن اشاره به تصمیم رییس 
جمهور آمریکا مبنی بر منصوب کردن افراد مورد اعتماد خود برای گزارش 
ســه ماهه بعدی درباره پایبندی ایران به توافق هسته ای که موعد آن ماه 
اکتبر است نوشت: این امر نشان دهنده وجود اختالف میان رکس تیلرسون 
و دونالد ترامپ است؛ چرا که این اقدامات ترامپ، صرف نظر از هر تصمیمی 

که در آینده گرفته شود، موجب افزایش تنش ها در منطقه خواهد شد.
هافینگتون پست نوشت: دونالد ترامپ در اقدامی که ممکن است عربستان 
را به اقدامات بی ثبات کننده  علیه  ایران تحریک کند، از مشــاوران خود 
درخواست کرده تا مدارکی را برای وی فراهم کنند تا از تایید پایبندی ایران 

به توافق هسته ای در گزارش خود در ماه اکتبر عقب نشینی کند.
این پایگاه می نویســد: به احتمال زیاد مدارکی که دولــت آمریکا برای 
اثبات عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای، درصدد جمع آوری آنهاست 
جنبه های مربوط به روح برجام را هدف قرار  می دهند نه مفاد  این توافق را.

پس از چند ســال تکذیب، اســراییل تایید می کندکه در جنگ سوریه 
دخالت هایی دارد و مدعی اســت این کار را بــرای تامین امنیت خویش 
انجام می دهد.به گزارش صدای آمریکا، اســراییل از زمان آغاز جنگ در 
سوریه در شش سال پیش، اعالم کرده بود دخالتی در آن ندارد ولی اکنون 
فرمانده ستاد کل ارتش رژیم صهیونیســتی فاش کرد که اسراییل برای 

تروریست های سوری پول و اسلحه ارسال می کند.
بنیامین نتانیاهو، در این زمینه مدعی شده بود اسراییل ازآتش بس حقیقی 
در سوریه استقبال می کند، اما نباید به ایران امکان دهد با پر کردن کمبودی 
که ایجاد می شود، در سوریه قدرت بگیرد و در نزدیکی مرز اسراییل حضور 
داشته باشد.امین قموریه، یک روزنامه نگار عرب، در گفت وگو با بی بی سی 
گفت: اسراییل برای حفظ موجودیت خود، تالش می کند تروریست ها را 
در مرز سوریه حفظ کند تا با پرداخت پول به آنها، امنیت خود را تامین کند 

و با ایران روبه رو نشود.

اختالف ترامپ و تیلرسون 
در قبال ايران

نگرانی صهیونیست ها از 
رويارويی مستقیم با ايران

آغاز فصلی تازه در مناسبات دفاعی ايران و عراق؛

از حرکات واگرایانه عراق تا عقد قرارداد نظامی با ایران

تشکیل ائتالف جديد 
تروريستی در جنوب سوريه

11 گروه تروریستی موجود در استان درعا روز شنبه در 
بیانیه ای، ادغام خود در تشکلی جدید به نام »جبهه ملی 
برای آزادسازی ســوریه« اعالم کردند.این ائتالف چند 
روز پس از اعالم آتش بس توافقی روسیه، آمریکا و اردن 
در جنوب سوریه و آرامش نسبی در استان درعا تشکیل 
شــد.این گروه ها از دیگر گروه های تروریست موجود در 
مناطق جنوبی ســوریه نیز خواسته اند به تشکیل جدید 
بپیوندند. در سال های گذشــته، ناکامی های پی در پی 
گروه های تروریستی و در این منطقه آنها را واداشته است 

که بارها باهم ائتالف کرده  و یا از هم جدا شوند.
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تولید نخستین ورق های ساخت 
 مخازن سوخت نیروگاه ماکو 

در فوالد مبارکه
نخستین ورق های ساخت مخازن سوخت نیروگاه ماکو در شرکت 

فوالدمبارکه اصفهان طراحی و تولید شد.
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالدمبارکه اصفهان گفت: 
کارشناسان و کارکنان خالق این شرکت با دســـتیابی به دانـــــش 
  ASTM A283GR.C (GOC ( فــنــــی تولـیــــــد ورق های
موفق شدند ورق های موردنیاز ساخت مخازن سوخت نیروگاه ماکو 
را تامین کنند. غالمرضا جوانمردی افزود: برای تامین ورق هایی با این 
نوع گرید، با طراحی آنالیز شیمیایی مناسب در کاهش میزان کربن ، 
گوگرد و فسفر، کنترل ناخالصی های فوالد و همچنین کنترل دقیق 
دماهای نورد گرم، این نوع ورق با ریزساختار مناسب و قابلیت انعطاف 
پذیری در این واحد تولید شــد. وی افزود: این نوع گرید با خواص 
مکانیکی ویژه، بخصوص آزمایش ضربــه در دمای منفی 16درجه 
سانتیگراد، باضخامت های 8 ، 10 ، 12 و 15 و عرض هزار و 800 و 
طول 12 هزار میلی متر، با سفارش این شرکت و به میزان 600تن 
ورق گرم برای ســاخت مخازن نیروگاه های ماکو استفاده شد. وی 
گفت: جوش پذیری عالی ، فرم دهی مناسب و کیفیت باالی ورق های 

تولیدی، ازجمله ویژگی های دستیابی به تولید این فناوری است.

صنعت

اخبار

کاهش بارش ها در شرق حوضه زاینده رود
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: از ابتدای مهر تاکنون با بررسی 
بیش از  هفت ایستگاه در حوضه زاینده رود، کاهش بارش 40 درصدی حوضه ورزنه 

گزارش شده  است.

در دانشگاه صنعتی اصفهان تولید شد؛

آسفالت نانویی؛ راهکاری برای 
کاهش تصادفات 

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان به کمک علم نانو 
توانسته اند روشــی برای کاهش 20 درصدی تصادفات 

ابداع کنند.
مهدی زاکر زاده محقق و مجری این طرح گفت: با کمک 
نانو ماده های آب گریز ، پوششــی تولید شد که می تواند 
آســفالت را آب گریز کند و جلوی تجمع آب در جاده ها 
را بگیرد. وی با بیان اینکه در ایــن روش یک لیتر از این 
ترکیب، قابلیت آب گریزی دست کم 80 متر مکعب از جاده 
را دارد افزود: این ماده روی هر گونه آسفالت جدید یا قدیم 
پاشیده می شود. مهدی ابطحی معاون پژوهشی دانشگاه 
صنعتی اصفهان نیز با اشاره به اینکه 20 درصد تصادفات 
ناشی از لغزندگی و بارانی بودن جاده هاست گفت: این ماده 
تولید شده قابلیت فوق آب گریزی دارد و می تواند سرعت 
تخلیه آب در بارندگی جاده ها را بیش از دو برابر افزایش  
دهد. وی با بیان اینکه این ماده یکــی از بهترین موادی 
است که می تواند از تشکیل بلورهای یخی و برف در جاده 
جلوگیری کند، افزود: این ماده باعث افزایش اصطکاک 
جاده با تایرخودرو می شود و برخالف دیگر ماده هایی که 
در جاده استفاده می شود، با محیط زیست سازگار است. 
اســتاد راهنمای این طرح تحقیقاتی ادامه داد: این ماده 
سبب پاشیده نشدن آب و گل والی به شیشه خودرو می 
شود. ابطحی هزینه این ماده را در مقایسه با دیگر ماده های 

آب گریز موجود در دنیا بسیار ارزان دانست.

کاهش قیمت نفت در راستای 
فعال سازی بخش خصوصی 

رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: قیمت 
نفت کاهــش یافته و ایــن زمان بهتریــن فرصت برای 
فعال سازی بخش خصوصی است. محمد برکتین اظهار 
داشت: امروز قیمت نفت کاهش یافته است و این موضوع 
می تواند منشأ خیر باشد؛ به شــرطی که از جایگزین آن 
استفاده کرده، به بخش خصوصی توجه ویژه ای شود و به آن 
میدان داده شود. وی با بیان اینکه در کشورمان ظرفیت های 
عظیمی وجود دارد، افزود: وظیفه داریم در این شرایط خود 
را تجهیز کنیم و به لحاظ عقل و فکر و آگاهی، قابلیت های 
خود را افزایش دهیم؛ همچنین در این شرایط باید به دولت 
نیز کمک کنیم. وی تصریح کــرد: رویکرد اقتصادی پایه 
کشور سال ها وابسته به نفت بوده و بسیاری از مشکالت 
امروز، حاصل فرهنگ و تزریق دالر از طریق فروش نفت 

به اقتصاد است.

 قیمت انواع رم ریدر
USB هاب ،Ram Reader 

بازار

D-Link DUB-H7 دی لینک

 890,000
ریال

 913,000
ریال

دستگاه های فرستنده و گیرنده های ارتباطی جدید فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان نصب وراه اندازی شد.

مدیر کل فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی اصفهان گفت: تجهیزات 
ارتباطی و رادیویی این فرودگاه شامل فرستنده ها و گیرنده های سامانه 
ســوئچینگ، با قابلیت افزایش پوشش فرکانســی و هزینه ای بیش از 

10میلیارد ریال نصب و راه اندازی شد.
حسن امجدی با بیان اینکه دستگاه های فرستنده و گیرنده های جدید 
سری R&S 4200 از پیشرفته ترین تجهیزات رادیویی دنیاست، افزود: 
ارتقا در کیفیت مکالمات بین خلبان و مراقبت پرواز و افزایش پوشش 

فرکانسی واحدهای مراقبت، از مزایای این دستگاه هاست. 
وی گفت: این تجهیزات با مشارکت کارکنان اداره کل ارتباطات و ناوبری 

کشور و اداره الکترونیک فرودگاه اصفهان نصب شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف اصفهان، از کشف و جمع آوری 25 هزار 
کیلوگرم پیاز پاکستانی قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار توسط 

بازرسان این مجموعه خبر داد.
جواد محمدی فشــارکی اظهار داشــت: ارزش ایــن محصول قاچاق 
850میلیون ریال اســت که تحویل مراجع قانونی شد. وی گفت: در 
بازرسی های انجام شده از سه واحد صنفی تخلیه بار در اصفهان، 4۳20 
عدد تیغ ژیلت اصالح صورت قاچاق به ارزش 86 میلیون و 400 هزار 
ریال، ۹0 بسته پوشک بچه قاچاق ســاخت کشور ترکیه به ارزش ۳6 
میلیون ریال و 410 عدد المپ LED قاچاق ســاخت کشور چین، به 
ارزش 86 میلیون ریال کشف و ضبط شد. محمدی فشارکی تاکید کرد: 
مجموع ارزش این اقالم قاچاق کشــف شده 208 میلیون و 400 هزار 
ریال است که برای انجام مراحل قانونی، تحویل مراجع ذی صالح شد.

ارتقای تجهیزات ارتباطی 
فرودگاه اصفهان

کشف ۲۵ هزار کیلوگرم پیاز 
پاکستانی قاچاق در اصفهان

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استراتژی برای رسیدن 
به رشد اقتصادی پایدار نداریم، گفت: بعد از جنگ تحمیلی 
همه روی رشد اقتصادی تاکید داشــتند. یکی از خطاهای 
استراتژیک نظام برنامه ریزی این بوده است که بدون اینکه 
درک صحیحی از محیط داشته باشیم، برنامه ریزی کرده ایم.

محمد خوش چهره افزود:  نرخ رشــد اقتصادی در مقاطعی 
منفی بود و یکی از دالیلش این اســت که ســطحی نگری 
می کنیم و درک صحیحــی از آن نداریم، عدد گذاری ها نیز 

دقیق نبوده است.
وی گفت: اســتراتژی مجموعه ای از سیاست ها، برنامه ها و 

روش هاست که برای رسیدن به هدف تنظیم می شود.
خوش چهره در ادامه با بیان اینکه اشکال عمده ما این است 
که استراتژی درست و جامعی نداریم، گفت: سیاست صنعتی 

شدن را داشتیم، اما استراتژی جامعی نداشته ایم.
وی گفت: نرخ رشــد اقتصادی شاخص و معیاری است برای 
درســت برنامه ریزی کردن که اگر تحقق پیدا کند مشخص 

می شود که برنامه ریزی ها درست بوده است.
خوش چهره افزود: نرخ رشــد اقتصادی به درصد تغییرات 
تولید ملــی می گوییم، اما عمال انحرافــات معنی دار داریم. 
ممکن است نرخ رشد اقتصادی را به دست بیاوریم، اما زمانی 
که نتوانیم به آن استمرار ببخشــیم و آن را حفظ کنیم، نرخ 
رشد غیر واقعی بوده است. رشد مســتمر و پایدار اقتصادی 

بسیار مهم است.
وی افزود: درآمد ملی اســت که به رفاه ملی و بهبود ســطح 
جامعه می رســد. اگر درآمد ملی ریشه در تولید ملی داشته 
باشد، به اقتصاد پایدار می رسیم؛ اگر غیر از این باشد اقتصاد 

پایداری خود را از دست می دهد. دولت درآمدش از مالیات 
است، بنابراین سعی می کند تولید ناخالص ملی را حفظ کند. 
اشتغال ریشــه در تولید ناخالص ملی دارد؛ پس باید درآمد 
از طریق خام فروشــی را متوقف کنیم. بنابراین رشد پایدار و 
درآمد ملی پایدار موقعی حاصل می شود که ریشه در تولید 

ناخالص ملی داشته باشد.
خوش چهره گفــت: یکی از دالیل خطای ما این اســت که 
تناسبات دیده نشده است. در سند چشم انداز در بیست سال 
گفتیم که می خواهیم بین 24 کشــور اول شویم. آن موقع 
ترکیه و عربســتان از ما جلوتر بودند و هدف ما این بود که از 
رقبایی چون ترکیه و عربســتان جلوتر برویم، اما از آن سال 
تاکنون نه تنها نتوانستیم فاصله را با ترکیه کمتر کنیم بلکه 
بیشتر هم فاصله گرفتیم و عقب افتادیم. وی گفت: برای اینکه 
فاصله را با رقبا کم کنیم، باید بــه قابلیت های فعلی اقتصاد 
خود نیز نگاهی بیندازیم. وی در ادامه درباره اشــکاالت نرخ 
رشد اقتصادی گفت: برای نرخ رشد اقتصادی درصد تغییرات 
تعیین می کنیم که عدد گذاری در آن بســیار مهم است. اگر 
عدد 8 را در نظر می گیریم باید بدانیم که نرخ رشد را از مدلی 
انتخاب می کنند که موانع آن کم است، ما فکر می کنیم هرچه 
سرمایه گذاری بیشتر باشد نرخ رشد باالتر خواهد بود که در 

اصل این گونه نیست، بلکه باید به تنگناها نگاه کرد.
وحید شقاقی استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه اقتصاد ایران 
با نوعی بیماری تحت عنوان بیماری هلندی درست از سال 
5۳ که قیمت نفت از یک دالر به 11 دالر رسید، درگیر شده 
اســت گفت: به دنبال این بیماری عجیب تورم دهه 50 از 5 
درصد به 25 درصد در سال 56 رسید که این روند با رکود و 

تورم تا به امروز ادامه دارد.
او افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رفع این موارد 
از اقدامات سرپایی و موقت بهره برده و عمال به دنبال درمان 

قطعی برای آن نبوده است.
شقاقی گفت: تا کنون 5 استراتژی برای اقتصاد ایران تعریف 
شده که متاسفانه با روی کار آمدن هر دولتی آن استراتژی ها 
کنار گذاشته شد تا بعد از سال ها در کشور شاهد عدم وجود 
استراتژی صنعتی باشیم، حال آنکه در کشور نیازمند تولید و 

سرمایه گذاری هستیم.
این استاد دانشــگاه افزود: متاســفانه نگاه تولید در اقتصاد 

کشورمان به بازار داخل دوخته شده است.
او با اشاره به انواع استراتژی بازار گفت: گروه نخست معتقد 
به استراتژی تولید برای بازار داخل اســت، استراتژی دوم، 
اســتراتژی بازار با هدف صادرات به بازار های خارجی و در 
نهایت حضور بنگاه های تولید در زنجیره تولید جهانی است 
که اروپای شرقی این نوع از اســتراتژی را دنبال می کند؛ به 
این معنا که تولید برای برندهای معروف با هدف اشتغال زایی 

صورت می گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در همان فاز 
اول فریز شده است، گفت: متاســفانه به دلیل فقدان توسعه 
صنعتی نگاه اقتصادی کشور به بازارهای خارجی و صادرات 
معطوف نشــد و از ســوی دیگر تجربه تولید برای برندهای 
معروف نیز در کارنامه اقتصادی کشور وجود نداشت؛ لذا ما 

در همان فاز نخست متوقف شدم.
شقاقی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر 40 درصدی 
آن بر کوچک تر شدن اقتصاد کشور گفت: ماجرا سرریز شدن 
موجودی انبارها به دلیل عدم تعــادل در عرضه و تقاضا بود 
که نتیجه ای جز مازاد عرضــه در بازار به همراه کاهش توان 

مالی مردم نداشت. 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت های بی 
نظیری دارد، گفت: سرمایه انسانی خوبی در اختیار داریم، به 
لحاظ سرانه دانشجو، بعد از آمریکا و در رده دوم قرار گرفته 
ایم؛ به لحاظ معدن، گردشگری و غیره نیز رده های مشابهی را 
در اختیار داریم که همین امور موجب شد در برنامه ششم و با 
اتکا به پتانسیل های داخلی، رشد 8 درصدی را برای اقتصاد 

کشور پیش بینی کنیم. 
شقاقی افزود: برآوردها نشــان می داد ایران 1404 باید به 
تولید ملی 2000 میلیارد دالری برســد، این درحالی است 
که ترکیه و عربســتان هم برنامه توسعه اقتصادی برای خود 
تعریف و رشــد اقتصــادی 6 و 7 درصــدی را هدف گذاری 

کرده اند. 
ما در افق 20 ســاله 1404 به این نتیجه رســیدیم که اگر 
می خواهیم قدرت اول منطقه باشــیم باید به رشد اقتصادی 

8درصدی برسیم تا ترکیه و عربستان را پشت سر بگذاریم. 

استاندار اصفهان با بیان اینکه فرش دستباف از جمله بخش هایی 
است که باید در عمل شاهد رشد آن باشــیم، گفت: صادرات 
فرش دستباف اصفهان با کاهش 25 درصدی همراه شده است. 
رسول زرگرپور اظهار داشت: معتقدیم که هر کاهش و افزایش 
ناگهانی را باید رصد کرد تا مشخص شود که مشکل چیست؛ بر 
این اساس از دستگاه های امر خواستیم تا در ۳ هفته آینده برای 

جبران این کاهش، موارد مدنظر را احصــا کنند. وی افزود: در 
این جلسه ۹ محور اصلی از پیشنهادات کمیته کارشناسی شورا 
درخصوص بررسی مشکالت فرش دستباف بررسی و تصویب 
شد. اســتاندار ادامه داد: از مجموع راهکارهای مدنظر، 8 محور 
به مسائل بافندگان مربوط بوده و یک مقوله به صادرات وابسته 
است. زرگرپور خاطرنشان کرد: در کشــور ما قوانین و تفاسیر 

از این قوانین به گونه ای است که مانع تولید اشتغال و صادرات 
می شــود، عالوه بر این برای تفسیر هم با سیستم های نظارتی 

برخورد می کنیم.
وی با بیان اینکه نباید برخالف قوانین عمل کرد، اظهار داشت: 
با این حال باید حرکت ما به نفع مردم باشد، از این رو قوانین باید 
به نفع صادرکنندگان تفسیر شود، دلیل این موضوع هم وضع 
قوانین برای تحرک بخشیدن به تولید و اشتغال است و در بخش 
دیگری راه اندازی منطقه علمی و فناوری را نقطه عطفی برای 

توسعه استان دانست.
زرگرپور  از اختصاص 500 هکتار زمین در محوطه دانشــگاه 
صنعتی اصفهان به کریدور علمی و فناوری اســتان خبر داد و 
گفت:اتاق بازرگانی به همراه شهرداری و شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در هیئت مدیره این منطقه عضویت دارند.استاندار تاکید 
کرد:این منطقه بیش از 15 سال است که در استان مطرح بوده و 
در دولت یازدهم مراحل تصویب اساسنامه و نهایی شدن هیئت 

مدیره به پایان رسیده است.

کاهش ۲۵ درصدی صادرات فرش دستباف اصفهان

سکه تمام بهار آزادی
11،660،000 ریال)طرح جدید(

6،220،000 ریالنیم سکه

3،630،000  ریالربع سکه

2،470،000 ریالسکه یک گرمی

1،145،250 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

نبود استراتژی؛ چالش اصلی رشد اقتصادی پایدار

D-Link DUB-H4 دی لینک

 580,000
ریال

 640,000
ریال

ORICO M3H4 اوریکو

 950,000
ریال

 960,000
ریال

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: واحدهای صنعتی دو 
دسته هستند: بخشی مشمول استاندارد اجباری بوده و بخشی 

دیگر مشمول استاندارد نیستند.
دسته اول ۳250 واحد تولیدی اســتان را شامل می شوند که 
مشمول استاندارد اجباری و تحت پوشش استاندارد اصفهان 
قرار دارند؛ به گونه ای که تولید، توزیع و عرضه آنها باید با عالمت 
استاندارد باشد؛ یعنی بدون عالمت استاندارد مجاز به فعالیت 

نیستند. 
غالمحسین شفیعی ادامه داد: کارهای کوچک نیز همین گونه 
هســتند. اگر کارگاهی مشمول اســتاندارد باشد باید عالمت 
اســتاندارد داشــته باشــد؛ در غیر این صورت از فعالیت آن 
جلوگیری می شود و مجاز به تولید نیست؛ این در حالی است 
که استانداردهای کارخانه ای باید باالتر از استانداردهای ملی 
باشد. ما اکنون بیش از 70 استاندارد کارخانه ای را در استان ثبت 

کرده ایم که تولیداتی با کیفیت باال و مطلوب دارند.
وی افــزود: در روز جهانی اســتاندارد 22 واحــد تولیدی را از 
بین ۳ هزار واحد انتخاب می کنیم؛ حتــی در روز صنعت نیز 
یکی از اعضایی کــه باید در کارگروه تعییــن واحدهای نمونه 
مشارکت داشته باشد، اداره کل اســتاندارد است. به طور قطع 
واحدهایی که ازسال گذشــته تاکنون هیچ گونه مردودی در 
نتایج آزمایشات خود نداشته باشند و مسئول کنترل کیفیت 
به طور دائم حاضر بوده و آزمایشــگاه آنها به صورت دائم فعال 

باشــد، می توانند در رده انتخابات صنایع نمونــه قرار گیرند. 
بعضا واحدهای نمونه ای هســتند که پروانه استاندارد ندارند و 
ما اجازه معرفی آنها را در روز صنعت نمی دهیم.شفیعی تاکید 
کرد:وضعیت اصفهان نسبت به ســایر استان ها خوب است اما 
تعدادی از واحدها به دلیل رکود نمــی توانند با ظرفیت کامل 
خود کار کنند؛ درحالی که ظرفیت 50 یا 40درصد تولید دارند. 
یکی از موضوعات مهم ما رقابت صنعت داخل با خارج کشــور 
اســت که البته برخی از این تولیدات به دلیل اســتانداردهای 
 پایین و کیفیت نامناسب، قابل رقابت با تولیدات مشابه خارج

 نیستند.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در 
برخورد با متخلفان تغییر کاربری اراضی در4 ماهه نخست 
امسال، 170 مورد اجرای احکام در شهرستان های استان 
اصفهان انجام شده که شامل دیوارکشی برای ساخت وساز 

ویالیی بوده است.
مهرداد مرادمند به تعریف قانون حفظ کاربری اشاره کرد و 
گفت: این قانون از سال 74 به تصویب رسیده؛ با این موضوع 
که تغییر کاربری )یعنی تبدیل اراضی کشــاورزی به غیر 
کشاورزی) ممنوع است، بجز در موارد خاص که تصمیم 
گیری آن به عهده کمیسیونی متشــکل از 5 دستگاه به 
ریاست جهاد کشــاورزی و نمایندگانی از محیط زیست، 

استانداری و راه و شهرسازی است.
وی به قانون تغییر کاربری در بســتر زاینده رود اشــاره 
و تصریح کرد: در راســتای قانون تغییــر کاربری اراضی 
زاینده رود ضعف هایی وجود دارد امــا این قانون باوجود 
اینکه در سال 85 بازنگری شده و مجازات سنگینی ازجمله 
قلع وقمع و جریمه ۳ برابری برای آن اعمال شــده است، 
هنوز به سبک و سیاقی نیست که بازدارندگی داشته باشد.

وی به آمار تخلفات در راســتای تغییر کاربری زاینده رود 
در سال جاری اشــاره کرد و گفت: در برخورد با متخلفان 
تغییر کاربری اراضی در4 ماهه نخست امسال، 170 مورد 
اجرای احکام در شهرستان های استان اصفهان انجام شده 

که شامل دیوارکشی برای ساخت وساز ویالیی بوده است؛ 
همچنین در زمینه تبصره 2 ماده 10 قانون که در خصوص 
پیشگیری از تخلفات و برخورد در ابتدای کار است، حدود 

211 مورد اجرا شده است.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پاسخ 
به این سوال که دخل و تصرف ها در تغییر کاربری جهاد 
کشاورزی چقدر بوده است، خاطرنشان کرد: در شهرستان 
اصفهان که بستر تخلفات اســت به این دلیل که قسمت 
عمده حاشیه زاینده رود در آن واقع شده، بیش از 8 هزار و 

500 پرونده در دست بررسی قرار دارد.

قائم مقام جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

برخورد با 170 متخلف تغییر کاربری زمین در استان اصفهان

خبر
مدیرکل استاندارد استان اصفهان خبر داد:

ثبت بیش از 70 استاندارد کارخانه ای در استان اصفهان

جهاد کشاورزی
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کتاب»اسالم،روشنگری ومدرنیته« منتشرشد
کتاب »اسالم، روشنگری و مدرنیته«، نوشته جورج کاوارا در سال2017 و به زبان آلمانی است 
که به موضوع روشنگری در اسالم و اروپا می پردازد، این کتاب 200صفحه دارد و به تازگی از 

سوی انتشارات اوریان منتشر شده است.

در شهر

سرپرست میراث فرهنگی شهرستان چادگان خبرداد:

 اتمام مرمت مرحله اول حمام 
دوره قاجاری

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، 
سرپرســت میراث فرهنگی شهرســتان چادگان، حمام تاریخی 
روستای مشهد کاوه را یکی از آثار منحصربه فرد تاریخی شهرستان 
چادگان در غرب استان اصفهان دانست که در روستای تاریخی و 

هدف گردشگری مشهد کاوه قرار دارد.
نوراله عبداللهی ادامــه داد: این حمام تاریخــی متعلق به دوران 
قاجاری بوده و همانند حمام تاریخی شهر چادگان، از آب قنات در 

آن استفاده می شده است.
وی تصریح کرد: این حمام حدود چند سال بالاستفاده و متروکه 
بوده است، لذا با توجه به اینکه بنای مذکور در بافت تاریخی روستا 
و در مجاورت مســجد تاریخی و مقبره کاوه آهنگر قــرار دارد و 
می تواند در توسعه گردشگری موثر واقع شود، مرحله اول مرمت 
آن بااعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال از اعتبارات ســفر ریاست 

جمهوری انجام شد.

ابالغ
شــماره   9610106797900542 ابالغنامــه: شــماره   5 /3
پرونده:9609986797900286 شــماره بایگانی شــعبه:960286 ابالغ شونده 
حقیقی: سعید اکبری به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/06/06 دوشنبه 
ساعت 8 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه 
نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی مهدی توشقان به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:12436 شعبه 
45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(  )71 کلمه، یک کادر(

ابالغ
شــماره   9610100353101289 ابالغنامــه: شــماره   5 /7
پرونده:9609980358600012 شــماره بایگانی شــعبه:960325 ابالغ شونده 
حقیقی: حسین معمارزاده فرزند حسین به نشانی اصفهان تاریخ حضور: 1396/06/01 
چهارشنبه ســاعت 8:30 محل حضور: اصفهان خ چهاررباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 349  در خصوص 
شکایت محمدرضا کارفرساء علیه شما دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:12392 شعبه 105 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )105 جزایی سابق( )80 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/10 شــماره صادره: 1396/31/391755 - 1396/4/27 نظر به اینکه بموجب 
رای 139560302019000691 - 95/12/03 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تمامت ششدانگ یک باب 
خانه پالک شماره 488 فرعی مجزی شــده از پالک 34 فرعی واقع در نجف آباد 
دهاقان 130 اصلی بخش ثبتی دهاقان در سهم آقای محمدحسن خشابی دهاقانی 
فرزند عبدالرسول واقع شــده و چون پالک اولیه تاکنون تحدید حدود نشده است 
اینکه طبق تبصره ماده 13 قانون مذکور  و بنا به درخواســت متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1396/05/30 از ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20  قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی بمدت 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این واحد می 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخوست را 
 اخذ و به این اداره تســلیم نماید.م الف: 96/117 یعقوبی کفیل واحد ثبتی دهاقان

)201 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

5/17 شماره صادره: 960705841400532 - 96/4/28 مریم حاجی باقری فرزند 
اکبر به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است شش حبه و دو سوم حبه مشاع باستثناء بهای ثمنیه اعیانی از ششدانگ 
پالک شماره 130/1159 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 
337 دفتر 401 مســبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابه جایی مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده اســت( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4296 یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر)194 کلمه، 2 کادر( 

فقدان سند مالکیت
5/20 شماره صادره: 960705841400546 - 96/4/28 خانم مریم حاجی باقری 
فرزند اکبر به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت شش حبه و دو سوم حبه مشاع به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی از 72 حبه شش دانگ پالک شماره 130/1148 واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 410 دفتر 337 امالک ذیل شماره 74833 ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجائی 
مفقود شده است. و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند  ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شد. م الف: 4298 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

)222 کلمه، دو کادر( 
فقدان سند مالکیت

5/23 شــماره صادره: 960705841402703 - 96/4/28 وراث مرحوم ابوالقاسم 
برزنده فرزند احمد به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت سی و دو سهم مشاع از یکهزار 
و دویست و شصت و دو سهم دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک شماره 133 اصلی 
واقع در خمینی شــهربخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 404 دفتر278 امالک 
اصفهان ذیل شماره ثبت 13 بنام آن مرحوم ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و اظهار 
داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود شده است و معامله دیگری 
نیز انجام نگریده است.  چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4308 یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )231 کلمه، 3 کادر(
ابالغ

شــماره   9610106795300241 ابالغنامــه: شــماره   5 /26
پرونده:9609986795300273 شماره بایگانی شعبه:960275 ابالغ شونده حقیقی: 
سالم اله آزاد به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/06/13 دوشنبه ساعت 
18 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی 
پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی شیوا زارعان به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:12403 شعبه 23 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(  )72 کلمه، یک کادر(
ابالغ

شــماره   9610106794200388 ابالغنامــه: شــماره   5 /27
پرونده:9609986794200160 شماره بایگانی شعبه:960160 ابالغ شونده حقیقی: 
مجتبی کهزاد به نشــانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/06/29 چهارشنبه 
ســاعت 8:30 محل حضور: اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف در خصوص دعوی ابوالفضل طهماسبی 
ورزنه به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

م الف:12451 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 
حرم(  )70 کلمه، یک کادر(

ابالغ
شــماره   9610106795300240 ابالغنامــه: شــماره   5 /28
پرونده:9609986795300272 شماره بایگانی شعبه:960274 ابالغ شونده حقیقی: 
مهرداد نظری به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/06/13 دوشنبه ساعت 
17:30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه 
نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی شیوا زارعان به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:12402 شعبه 
23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(  )71 کلمه، یک کادر(

اخطار اجرایی
5/34 شماره: 227/95 به موجب رای شماره 636 تاریخ 95/8/23 حوزه 16 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ناصر صادقی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 104/500/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 2/147/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها مورخ 94/7/10 - 94/11/10 تا زمان 
وصول در حق خواهان محمدعلی کرمانی فرزند نعمت اله به نشانی اصفهان خ کهندژ 
خ بابک بن کرمانی و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق 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 اســتیفاء 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:12430 
 شعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)181 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

5/35 شماره: 1133/95 ش 25 به موجب رای شماره 112 تاریخ 96/2/2 حوزه 25 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فریدون 
پاکروان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/162/500 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/6/28 تا اجرای حکم در حق خواهان 
مرتضی ریاحی جزی به نشانی خ امام خمینی کیلومتر 3 قدیر سی ام و پرداخت نیم 
عشر اجرائی. 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:12432 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()175 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

5/36 شماره: 326/95 - 95/ 325 تاریخ: 96/4/21 به موجب رای شماره 550 تاریخ 
95/5/3 حوزه قضائی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه سعید علی زاده الرمخی فرزند رحیم شغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت یکصد و هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت دو میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه 
نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/2/13 در حق خواهان 
سید مسعود ساداتیان فرزند سید محمود شغل آزاد به نشانی اصفهان سه راه سیمین 
خ سیمین کوچه محمدی بن آزادی پ 304 محکوم و اعالم می گردد نیم عشر حق 
االجرائیه 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:12448 شــعبه 22 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()212 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

5/19 شماره صادره: 960705841400541 - 96/4/28 خانم مریم حاجی باقری 
فرزند اکبر به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی اســت تمامت شش حبه و دو سوم حبه مشــاع به استثناء بهای 
ثمنیه اعیانی از 72 حبه ششدانگ پالک شــماره 130/1158 واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 337 صفحه 392 مسبوق به ثبت و سند می باشد 
که در اثر جابه جایی مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
 خواهد شــد. م الف: 4297 یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر 

)203 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/22  فیروز شکروی خوزانی دارای شناسنامه شــماره 130 به شرح دادخواست به 
کالسه  323/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان امراله مردانمرد به شناســنامه 259 در تاریخ 1396/4/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صغرا 
اعتباری خوزانی فرزند محمد حسن به ش.ش 75 )مادر( 2- محمد مهدی مردانمرد 
فرزند امراله ش.ش 8- 109625- 113 )فرزند( 3- فیروز شکروی خوزانی فرزند 
براتعلی ش.ش 130 )همسر( و الغیر. 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: 4301 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()141 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/21  مهناز مشتاقی خوزانی دارای شناسنامه شــماره 301 به شرح دادخواست به 
کالسه  319/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبداله نوری خوزانی به شناســنامه 9442 در تاریخ 1390/10/3 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- مهناز مشــتاقی خوزانی فرزند باقر ش.ش 301 )همســر( 2- امراله 
نوری خوزانی فرزند عبداله ش.ش 20203 )فرزنــد( 3- حیدر نوری خوزانی فرزند 
عبداله ش.ش 616 )فرزند(  4- زهرا نوری خوزانــی فرزند عبداله ش.ش 14016 
)فرزند( 5- نرجس خاتون نــوری خوزانی فرزند عبدالــه ش.ش 18924 )فرزند( 
6- ســمیه نوری خوزانی فرزند عبدالــه ش.ش 2809 )فرزنــد( و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 4299 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)166 کلمه، دو کادر(

خبر

اینستاگردی

مدیر کل صدا و سیمای اصفهان خبرداد:

تعلیق از کار و توبیخ کتبی4نفر 
از عوامل شبکه خبر اصفهان

مدیرکل صداوسیمای مرکز 
اســتان اصفهان، با اشاره به 
خنده گوینده به هنگام پخش 
برنامه زنــده خبــر اصفهان 
وبازتــاب  آن در شــبکه های 
مجــازی گفت:حجــم باالی 
برنامه هــای زنــده در ایــن 

ایام،خســتگی و بی دقتی برخی عوامــل، از دالیل این 
اتفاق بود.

مسعود احمدی افزادی ادامه داد: در اولین دقایق بامداد 
پنجشنبه و هنگام اجرای برنامه زنده خبر، یکی از عوامل 
برنامه و مجری، به تصور نداشتن آنتن، یک گفت وگوی 
همراه با خنده کوتاه و چندثانیه ای با مجری داشتندکه 
البته هرچندکوتــاه بود، با توجه به لــزوم حفظ حریم 
آنتن زنده در همه ایام به ویژه مناســبت ها،به هیچ وجه 

قابل اغماض نیست.
مدیرکل صداوسیمای مرکز استان اصفهان بیان کرد:به 
همیــن منظور بالفاصلــه روزجمعه جلســه تخلفات 
محتوایی آنتن برگزار شد وپس از بازبینی دقیق تصاویر 
و اخذ دفاعیات مربوطه وشرح ماوقع، 4نفر از همکارانی 
که در این موضوع توسط کمیته مقصر شناخته شدند 
به تعلیق از کار و توبیخ کتبــی همراه با درج در پرونده 

محکوم گشتند.
احمدی ضمن تاکید بر اینکه با هرگونه کوتاهی در حین 
برنامه های زنده، خاصه در مناسبت ها، برخورد جدی و 
فوری می شود، اضافه کرد:کار همکاران در صداوسیما 
به ویژه در بخش های زنده وحوزه های پخش با استرس 

شبانه روزی همراه است.
 وی گفت:تمــام زمان هــای تعطیل،شــبانه وحتــی 
نیمه شــب ها که مخاطبان،حتی منتقدان،بینندگان 
وشنوندگان مشغول استراحت هســتند، برنامه سازان 
و کارکنان صداوسیما به شدت مشغول کارند تا بتوانند 
رضایت نسبی مخاطبان خود را به دست آورند؛ بنابراین 
در این مسیر سخت و دشوار مجاز به هیچ گونه اشتباهی 

نیستند.
مدیرکل صداوسیمای اصفهان تاکیدکرد: کار بی وقفه در 
رسانه ملی، با همه محدودیت ها و حساسیت های فراوان 
آن، به مثابه یک جنگ تمام عیــار در خط مقدم عرصه 
نبرد فرهنگی اســت که هیچ کس در آن حق اشــتباه 
ندارد وهمه باید در این نبرد بزرگ رســانه ای حساس 

و مراقب باشند.

 مزرعه پدری؛ میراث ارزشمند 
هشت سال دفاع مقدس

عضو شورای عالی فضای مجازی و رییس پیشین سازمان صداوسیما، 
با انتشار پستی در اینستاگرام، به روایت ماجرایی از رسول مالقلی پور 
وحبیب ا... کاسه ساز پرداخت و نوشــت: »رسول و حبیب، مزرعه 

پدری!
فیلم ســینمایی مزرعه پدری یادگار همکاری مشــترک رســول 
مالقلی پور و حبیب ا... کاسه ساز است. رفقای خوبی برای هم بودند.

خداوند رحمتشان کند.
مزرعه پدری میراث ارزشمند هشت سال دفاع مقدس است. متعلق 
به همه  ماست. همه  مردم ایران صاحبان این مزرعه اند. این مزرعه 
نماد سرزمین مادری است و همه ایرانیان حق دارند و باید نسبت به 
سرنوشت آن احساس مسئولیت کنند و در آینده آن سهیم باشند.«

حفاری هایی که به تخریب نیز می رسد و نتیجه این می شود 
که آثار باســتانی که هویت و تمدن ما در آن نهفته است با 
هر بار ضربه تیشه و کلنگ بر ســر آن به ناکامی و فروپاشی 
می رسد. افرادی هستند که می خواهند یک شبه پولدار شوند 
و ثروت رویایی است که ذهن هر شخصی را قلقلک می دهد 
تا تمام هوش و حواس خود را به ســمت بناهای باســتانی 

دورافتاده معطوف کند.
شــاید همین ســبب شــد که یک باره در بیــن خبرهای 
ریزودرشــت روزمره، یک خبر برای چند روزی پررنگ شود 
و در میان رسانه ها جا خوش کند. »پیدا شدن یک قبرستان 
تاریخی دوره اشــکانی در فالورجان« که زمانی ســر تیتر 
رسانه ها و حتی شبکه های اجتماعی شد، هنوز هم باگذشت 

مدتی از انتشار آن در میان سایر خبرها یکه تازی می کند.
وقتی سوداگران یک قدم جلوتر از باستان شناسان 

بودند
شاید شنیده باشید که اغلب این گونه قبرستان ها و مکان های 
باستانی یک باره به واســطه ساخت وسازها کشف می شود و 

توسط لودرهایی که  با دهان خود یک قدمت را از دل خاک 
بیرون می کشــند؛ اما این بار این اکتشــاف از طریق لودر یا 
ساخت و ساز نبود؛ بلکه این بار ســوداگران گنج یاب سبب 

شدند این قبرستان کشف شود!
این بار هم سوداگران گنج چند قدم جلوتر از باستان شناسان 
بودند. علمدار علیان مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی 
اصفهان در مورد چگونگی کشــف این گورستان تاریخی به 
تسنیم گفت: این مکان در مرکزیت نیست که ساخت وساز 
صورت بگیرد، مسئوالن شهرستان در گشت زنی دوره ای آن را 
نخست شناسایی کرده و همچنین گزارش های محلی سبب 

می شود به منطقه رفته و این قبرستان را شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: در ســال های گذشــته قاچاقچیان و افراد 
ســودجو خیلی از قبرها را بازکرده و تخریب کرده اند و این 
مکان در نقطــه ای بوده که تردد صــورت نمی گرفته و یکی 
از عواملی که سبب شــده خیلی از قبور توسط قاچاقچیان 

تخریب شود، همین مسئله است. 
اگرچه به گفته رییــس اداره میراث فرهنگی شهرســتان 

فالورجان، اکنون برای حفاظت از این گورستاِن کشف شده، 
سرکشی های مداومی از ســوی یگان حفاظت اداره میراث 
صورت می گیــرد و در صورت لــزوم نیز از تــوان نیروهای 
انتظامی، بســیج و ســپاه نیز برای حفاظــت این مجموعه 

استفاده می شود.
گورستانی پیش از اسالم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان در مورد قدمت این گورستان گفت: پیش ازاین نیز 
گورستان های قدیمی در این استان کشف شده بود که بیشتر 
آنها تاریخی و متعلق به دوره پس از اسالم بودند اما گورستان 
کشف شده در پیربکران، باســتانی و متعلق به دوره پیش از 

اسالم است.
فریــدون الهیاری همچنیــن درباره چگونگی کشــف این 
گورستان باستانی گفت: باستان شناسان مناطق مختلفی را 
برای انجام مطالعات باستان شناسی در نظر گرفته اند که این 

مکان یکی از آنها بود.
رییــس اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان فالورجــان 
نیــز دراین باره گفت: ایــن مجموعه تاریخــی، بزرگ ترین 
گورستان تاریخی است که توسط سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در فالت مرکزی ایران طی پنجاه 

سال اخیر کشف شده است.
وی افزود: عمده گورهای موجود در این گورستان، آن گونه 
که تخمین زده شده، به دوره اشــکانی تعلق دارد؛ اما شاید 
گورهای مربوط به دوره های جدیدتر یا قدیمی تر نیز در این 

گورستان یافت شود.
گورستانی که سایت موزه می شود

اکتشاف این گورســتان سبب شد تا مســئوالن به این فکر 
بیفتند که تبدیل گورســتان به ســایت موزه می تواند ایده 
خوبی برای حفظ و نگهداری آن باشد. علیان دراین باره گفت: 
گورستان تازه کشف شــده در فالورجان که متعلق به دوره 
اشکانی اســت، به صورت بالقوه قابلیت ســایت موزه را دارد 
اما متاســفانه تعداد زیادی از قبور تخریب شده و قبر سالم 

انگشت شمار است.
از ســوی دیگر  کریمیان گفت: اگر اقدامــات مطالعاتی این 
گورســتان صورت گیرد، می تواند به یک سایت موزه تبدیل 
شود و مورد بازدید گردشگران قرار گیرد و بازدیدکنندگان 
می تواننــد بقایای این گورســتان را ببینند و با بخشــی از 

معماری گورها و شیوه تدفین در آن زمان آشنا شوند. 
درواقع هدف ما این اســت که ابتدا اقدامات مطالعاتی این 
گورستان انجام شود و در مرحله بعد به بحث های حفاظتی 

آن وارد شویم و بتوانیم آن را به سایت موزه تبدیل کنیم.
تبدیل قبرســتان های تاریخی و سایت موزه ها، هم می تواند 
به عنوان یکی ظرفیت های گردشگری محسوب شود و هم به 
عنوان مرکز مطالعات تاریخی قرار گیرد؛ اما شیوه محافظت 

از چنین سایت موزه ها نیز باید موردتوجه واقع شود. 
شبیه به چنین قبرســتانی را البته پس از اسالم در اصفهان 
داریم )تخت فوالد(؛ قبرســتانی که می توانــد بهتر از اینها 

نگهداری شود.

وقتی سوداگران یک قدم جلوتر از باستان شناسان در اصفهان بودند؛

گورستانی که سایت موزه می شود

 شاید بتوان جست وجو برای به دست آوردن گنج و دفینه را یکی از کارهای هیجان انگیز و مرموز دانست؛ 
چراکه همین مرموز بودن و رازهای سربه مهر است که سبب کشش افرادی می شود که به سوی بناهای 

باستانی رفته و پنهانی در سودای یافتن گنج شروع به حفاری می کنند.
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فناورانه

محققان کشور در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید کیسه اکسازیست 
تخریب پذیر حاوی نانو ذرات اکسیدی جهت بهبود خواص مکانیکی شدند.

بررسی محصوالت نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های 
مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد 
و محصوالت تولید و عرضه شــده در حوزه فناوری نانو، ســبب شفافیت بازار 
محصوالت نانو شده و به  ارتقای کیفی این محصوالت و افزایش اعتماد مصرف 
کنندگان کمک می کند.یکی از این محصوالت که در یک شرکت دانش بنیان 
توسط محققان کشورمان به تولید رسیده، کیسه اکسازیست تخریب پذیر حاوی 
نانو ذرات اکسیدی جهت بهبود خواص مکانیکی است.از سال ۱۹۷۰ و با وخیم 
شدن مشکل دفن زباله در سطح جهان، موضوع استفاده از پلیمرهای زیست 
تخریب پذیر در ساخت کیسه های زباله مطرح شد.مطابق آمار سازمان استاندارد 
جهانی ۳۰ درصد از پالســتیک های تولیدی برای مصارف یک بار مصرف می 
باشد و این در حالی است که تنها ۲ درصد از آن بازیابی می شود؛ بنابراین بحث 
پلیمرهای زیست تخریب پذیر به عنوان جایگزین مناسب پالستیک های رایج 
مطرح شد.پلیمرها و مواد زیســت تخریب پذیر در مقایسه با پالستیک های 
موجود نه تنها در فرآیند تولید  انرژی کمتری مصرف می کنند بلکه به دلیل 

مواد مصرفی تجدید پذیر به حفظ محیط زیست نیز کمک می کنند.

توسط محققان کشور؛

 کیسه های پالستیکی دوستدار 
محیط زیست تولید شد

 شرکت فرانسوی
 خودروی آب و خاک می سازد

یک شــرکت فرانســوی، خودرویی قدیمی و محبــوب ســاحلی را دوباره 
 تولید می کند، امــا این بار خودرو عالوه برخاک قابلیــت حرکت در آب را نیز

 دارد .
مینی موک)Mini Moke( خودروی بدون سقفی است که از ۱۹۶۴ تا ۹۹۳ 
در بخش های مختلف جهان ساخته و در مناطق استوایی مانند جزایر کارائیب 
بسیار پرطرفدار بود. این خودرو به تازگی به عنوان یک اتومبیل الکتریکی دوباره 

وارد بازار شده و  هنوز هم برای استفاده در ساحل محبوب است.
اکنون شرکت طراحی خودروی فرانسوی Lazareth  نمونه جدیدی از  موک 

را عرضه کرده که قابلیت حرکت در آب و خاک را دارد.
 این خودروی ۴ در به وسیله یک موتور ۴ سیلندر با ظرفیت۴۰۰ سی سی فعال 
می شود و بیشترین ســرعت آن ۹۰ کیلومتر بر ساعت است؛ همچنین موک 
جدید برای حرکت در آب مجهز به پروانه ای شده که به جای چرخ  ها با حداکثر 

سرعت ۷ گره در آب حرکت می کند.
بدنه خودروی جدید از آلومینیوم ساخته شده که با نوعی فوم متراکم پر شده 
است. این مواد سبب می شوند خودرو روی آب شناور بماند. این خودرو به طور 

سفارشی ساخته می شود.

دانش آموزان جمهوری اســالمی ایران در پنجاه و هشتمین المپیاد جهانی 
ریاضی دو مدال طال و سه نقره و یک برنز به دست آوردند و مقام پنجم را در 

المپیاد کسب کردند.
دانش آموزان جمهوری اســالمی ایران در پنجاه و هشتمین المپیاد جهانی 
ریاضی  دو مدال طال وسه  نقره و یک برنز  به دست آوردند. این مسابقات از ۲۱ 

تا ۳۰ تیرماه در شهر ریو برزیل برگزار شد.
امیر مجتبی صبور و آریو لطفی جندقی مدال طال، طاها میران زاده، ســید 
محمد صادق مهدوی، فرهود رســتم خانی مدال نقره و سروش تسلیمی به 

مدال برنز دست یافتند.
امیر مجتبی صبور با کسب، ۳۵ نمره از ۴۲ نمره موفق به کسب رتبه اول در 
بین ۶۱۵ شرکت کننده شد. در این مسابقات ۱۱۱ کشور شرکت کرده بودند 
که تیم جمهوری اسالمی ایران بعد از کره جنوبی، چین، ویتنام و آمریکا در 

رتبه پنجم جهان قرار گرفت. 
 بر اســاس اعالم باشــگاه دانش پژوهان جوان، افتخار آفرینــان این المپیاد 
از طریق فرودگاه حضرت امام خمینی )ره( وارد کشــور می شــوند و مورد 
اســتقبال مســئوالن وزارت آموزش و پرورش ، خانواده ها و اعضای باشگاه 

دانش پژوهان جوان قرار می گیرند.

علم پژوهی

ساخت میکروسکوپ 
هولوگرافیک برای تشخیص 

نشانه های حیات فرازمینی
محققان موسسه فناوری کالیفرنیا مشغول ایجاد نوعی 
تکنولوژی میکروسکوپی هستند و امیدوارند باالخره با 
قطعیت مشــخص کند که آیا حیات در سیارات دیگر 

وجود دارد یا خیر؟
این دستگاه میکروســکوپ هولوگرافیک دیجیتال نام 
دارد و برای پیــدا کردن میکروب هــا در فضا طراحی 

شده است.
البته روشن است که تا به امروز زمان و هزینه های زیادی 
صرف یافتن آب روی سیارات دیگر شده، اما باید اضافه 
کنیم که مشــکل پیدا کردن آب، تعیین موقعیت آن 
نیست، بلکه مسئله نحوه تشخیص موجوداتی است که 

احتماال درون آن زندگی می کنند.
بنابراین دانشمندان نه می توانند مطمئن باشند که بعد 
از انتقال نمونه ها از فضا به زمیــن، اگر موجود زنده ای 
در آنها بــوده زنده می مانــد و نه اینکه با اســتفاده از 
تلسکوپ های معمولی می توانند نمونه های موجود در 

فضا را بررسی کنند.
با در نظر داشتن همین مسئله دانشمندان میکروسکوپ 
هولوگرافیک دیجیتال را طراحی کرده اند. این دستگاه 
رویکردی تازه را برای حل مسئله ای به قدمت چندین 
دهه دارد؛ در واقع دستگاه طراحی شده به جای استفاده 
از لنز برای فوکوس کردن روی ســوژه ها، از لیزر برای 
نمایش حرکت سه بعدی موجود در ذرات میکروسکوپی 

بهره می گیرد.
در مرحله بعدی، آن حرکات تحلیل می شوند تا مشخص 
شود که آیا به صورت اتفاقی رخ داده اند )درست مانند 
آنچه در آبجکت های غیرزنده شاهد هستیم( یا اینکه 
 ماننــد حــرکات درون اندامک های زنــده، هدفمند 
هســتند.محققان از انجام این کار یک هدف مشخص 
را دنبال می کننــد و آن هم یکی از اقمــار زهره به نام 

Enceladus است.
این ماه یک پوسته یخی با آتشفشان های بزرگ دارد که 
بخار را به درون فضا می فرستند و احتمال می رود که از 
این طریق میکرو اورگانیزم ها را به درون فضای کیهانی 
پرتاب کند. حال میکروسکوپی هم که در دست توسعه 
قرار دارد باید بتواند بخاری که به آن اشاره کردیم را برای 

یافتن میکروب های زنده مورد بررسی قرار دهد.
در پایان باید اشاره کنیم که دانشمندان این دستگاه را 
در قطب شمال تست کرده اند و حاال می خواهند آن را 
در محیط های خشن تری نظیر قطب جنوب هم مورد 

ارزیابی قرار دهند.

جذب گسترده نیرو در رده خدمات ابری در خاورمیانه توسط اوراکل
اوراکل قصد دارد تا توسعه ساختارهای ابری خود را به واسطه نیروهای کار در خاورمیانه تحقق 
بخشد و به زودی تعداد زیادی از کارمندان این شرکت از این منطقه جذب خواهند شد.این 

کمپانی  به دنبال استخدام ۱۰۰۰ کارمند جدید در اروپا، خاورمیانه و آفریقاست.

ایرانی ها پنجم شدند؛

۶ مدال رنگین برای دانش آموزان ایرانی 
در المپیاد جهانی ریاضی

هوش سنج

علی و امیر هــر کدام چهار عدد متمایــز از بین اعداد 
)۴،۵،۷،۸،۱۲،۱۳،۱۴،۲۳،۲۴( را انتخاب کرده اند، به 
طوری که همه  اعداد علی متفاوت از اعداد امیر است. 
مجموع اعداد انتخابی علی ســه برابــر مجموع اعداد 

انتخابی امیر است. عدد انتخاب نشده کدام است؟
الف( ۴              ب( ۷               ج( ۱۳          د( ۱۴         هـ(۲۳

قیمت کاله ۲۴۰۰ تومان بوده است.
نحوه پرداخت به این شــکل بوده که روز اول ۵ درصد 
قیمت پرداخت شــده و روز بعد ۹۵ درصد باقی مانده 
پرداخت شده که آن ۱۱۴ تومان در واقع ۵ درصد از ۹۵ 
درصد قیمت بوده و با یک معادله ساده، قیمت کاله برابر 

با ۲۴۰۰ تومان به دست می آید.

  معمای شماره 2192

  جواب معمای شماره 2191

سالمت همراه قابلیت ویژه ای به تلفن هوشمندتان اضافه 
نمی کند و قرار هم نیست که این کار را انجام دهد؛ چرا که 
هدف اصلی این اپلیکیشن سنجش سالمتی روحی-جسمی 
کاربران و ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای آنهاســت.

سالمت همراه، حاوی شش تست تایید شده و معتبر از نظر 
علمی است که کاربران با پاسخ به پرسش های آن می توانند 
از مشکالت روحی احتمالی شان مطلع شوند، به ضعف های 
خود در مهارت هــای اجتماعی پی بــرده و حتی بعضی 

مشکالت جسمی شان را شناسایی کنند.
این تست ها شامل تست اعتماد به نفس، افسردگی، پوکی 
اســتخوان، فرزندپروری، بیش فعالی و مشکالت خانواده 
هستند. در دو تست افسردگی و اعتماد به نفس می توانید 
به رایگان شرکت کنید، اما برای بازگشایی چهار مورد دیگر 
می بایســت برای هر یک مبلغ ۳۰۰ تومــان را بپردازید. 
اقدام چندان خوشــایندی نیســت؛ آن هم در شرایطی 

که اپلیکیشن هایی بســیار با کیفیت تر از سالمت همراه 
تست های مشابه را به رایگان در اختیار کاربران گذاشته اند.

در هر صورت اگر با پرداخت هزینه برای تست های پولی 
مشکلی نداشته باشید، احتمالش وجود دارد که انجام آنها 
برایتان مفید و مثمر ثمر واقع شود. تمام تست ها به شکل 
سواالت چهار گزینه ای هستند و بسته به پاسخ ها در انتها 

امتیازی به شما می دهند تا میزان مشکلتان را بسنجید.
به عنوان مثال، اگر نتیجه تست افسردگیتان شدید باشد، 
اپلیکیشن در پایان تست، راهکارهایی عملی برای خروج 
از این وضعیت در اختیارتان قرار می دهد؛ البته اطالعات 
این قسمت و کامل تر از آن را در کتاب های روان شناسی 
هم می توانید بخوانید، اما اگر حوصله خرید کتاب را ندارید 
شاید همین تست های سالمت همراه هم بتوانند برایتان 
کافی باشند. شما می توانید این اپلیکیشن را با استفاده از این 

لینک  goo.gl/Bfz8KH   دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفی اپلیکیشن سالمت همراه؛ 

تست های سالمتی همراه اول؛ برای کاربران اندروید

جزییات فاز نخست دولت الکترونیک
وزیر ارتباطات  فاز نخست دولت الکترونیکی را در نمایشگاه الکامپ 

افتتاح می کند.
رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات 
ایران با بیان اینکه بستر ارائه الکترونیکی خدمات دولت مهیا شده 
است گفت: ارائه خدمات دولت بر بســتر شبکه ملی باعث کاهش 

مراجعات و دسترسی آزاد کاربران به اطالعات و خدمات می شود.
وی از ارائه ســرویس کارورزی، ویزای الکترونیکی، کارپوشه ملی 
ایرانیان، دولت همراه و ســامانه دسترســی به اطالعات به عنوان 
ســرویس های فعال در این پروژه خبر داد و گفــت: در این مرحله 
اتصال دستگاه ها به یکدیگر برای ارائه خدمات فراهم شده است. در 
همین حال پس از این رونمایی گام دوم را برای اجرای این پروژه ها 

اجرا خواهیم کرد.
معاون سازمان فناوری اطالعات با اشاره به اتصال ۱۴ خوشه به درگاه 
خدمات دولت گفت: بستر تبادل اطالعات دولت با بخش خصوصی 

نیز فراهم شده و آماده بهره برداری است.

گلکسی نوت 4 و گلکسی نوت 5 
به روزرسانی جدید دریافت کردند   
به روزرسانی جدیدی برای سامسونگ گلکسی نوت ۴ عرضه شد. این 
به روزرسانی دارای ورژن N910FXXS1DQG5 و ۲۰۰ مگابایت 
حجم از اینترنت کاربر را مصرف می کند. عالوه بر آخرین وصله های 
امنیتی، بهبودهای کوچک دیگری را نیز در آن شــاهد هســتیم. 
هم اکنون این به روزرسانی در کشورهای اروپایی در دسترس است.

در همین حال، گلکسی نوت ۵ نیز به روزرسانی جدیدی را دریافت 
کرده اســت. هم اکنون این آپدیت برای نســخه T-Mobile این 
فبلت در آمریکا عرضه شده و حجمی برابر با ۲۴/۳۹ مگابایت دارد. 
این شرکت اعالم کرده که این به روزرسانی عالوه بر بهبود عملکرد 
دستگاه، وصله های امنیتی ماه جوالی را نیز به این گوشی هوشمند 

اضافه خواهد کرد.

 دومین اجالس وب فارسی 
با استقبال چشمگیری مواجه شد

دومین اجالس توسعه دهندگان وب فارســی )PWCONF( که 
در تاریخ ۱۲ مرداد در سالن مرکز همایش های وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برگزار می شود، با استقبال قابل توجه مخاطبان 

مواجه شده است.
این رویداد که در سالن مرکز همایش های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات برگزار می شــود، به همت کانون توسعه دهندگان فضای 
مجازی با حمایــت وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات و پلیس 
فتا با محوریت پنج موضوع شاخص وب فارسی اعم از کارآفرینی، 
کسب و کارهای اینترنتی، امنیت سایبری، طراحی و توسعه وب و 

فناوری های مالی برگزار می شود.
در این دوره بیش از ۱۶ سخنران از حوزه های مختلف حضور دارند 
و تالش شده است با کاهش میزان زمان سخنرانی ها، افزایش قابل 
توجهی  روی تعداد سخنران ها انجام شود تا از این طریق ضمن ایجاد 
فرصت برای بیان عقیده ها و نظرات مختلف، سطح علمی اجالس با 

رشد قابل توجهی مواجه شود.
حضور در این رویداد برای تمامی فعــاالن حوزه های مختلف وب 
و عالقه منــدان به حوزه های تجــارت الکترونیک و یا بســترهای 
فضای مجازی مناســب و مفید خواهد بود. بــرای حضور در این 
رویداد با توجه به محدودیت ثبت نام، فرصت زیادی باقی نیســت 
و عالقه مندان جهت کســب اطالعات دقیق از رویداد و مشــاهده 
 اطالعات و اسامی سخنرانان رویداد می توانند به وب سایت اجالس

 مراجعه کنند.

روبات ها، مسافران فرودگاه سئول را 
راهنمایی می کنند

شــرکت ال جی، از کاربرد ده هــا روبات در فــرودگاه بین المللی 
اینچئون سئول خبر داد. وظیفه این روبات ها راهنمایی مسافران 
است؛در جریان این آزمایش ها، مهندسان ال جی موفق به شناسایی 

نقاط ضعف و قوت این روبات ها و ارتقای عملکرد آنها شدند.
روبات هایی که در فرودگاه سئول به کار گرفته شده اند به دو دسته 
کلی تقسیم می شوند. یکی روبات های راهنما و دیگری روبات های 
نظافتچی. روبات های راهنما با مسافران تعامل می کنند و به علت 
نصب یک نرم افزار تشــخیص صدا می توانند به زبان های کره ای، 

انگلیسی، چینی و ژاپنی صحبت کنند.
این روبات ها شما را از محل رستوران ها، گیت پروازی مربوطه و ... 
مطلع می کنند. روبات های نظافتچی هم با بررسی شرایط فرودگاه 

می توانند به سرعت نقاط آلوده را شناسایی و تمیز کنند.

دستگاهی قابل حمل برای پایان 
دادن به سردردهای خوشه ای

شرکتی به نام ElectroCore در نیوجرسی آمریکا نوعی دستگاه 
غیرتهاجمی محرک عصبی را توسعه داده است که گفته می شود به 

درمان سردردهای خوشه ای در بزرگساالن کمک می کند.
به گزارش ســالمت آنالین؛ این فناوری که GammaCore نام 
دارد و در حال حاضر فقط با نسخه پزشــک قابل دسترسی است، 
 )vagus nerve( جریان الکتریســته را به گردن و عصــب واگ
 gammaCore انتقال می دهد. این کار با قرار دادن الکترودهای
در کنار گردن و شروع روش معمول درمانی انجام می شود. عصب 
واگیا واگوس )پنوموگاستریک( طوالنی ترین عصب مغزی و دهمین 
زوج اعصاب مغزی از ۱۲ جفت عصب مغز اســت کــه در بلعیدن 
غذا، صحبت کــردن، فعالیت های 
پاراسمپاتیک و هاضمه نقش دارد.
GammaCore کوچــک بوده و 
حمل و اســتفاده از آن بسیار آسان 
است؛ بنابراین می توان در هر جایی 

مانند مسافرت یا محل کار از آن استفاده کرد.
برای اســتفاده از این دســتگاه محدودیت فرکانس وجود ندارد؛ 
بنابراین بیماران می توانند هر زمان که بخواهند از آن برای مبارزه با 

سردرد استفاده کنند.
محققان امیدوارنــد که این دســتگاه بتوانــد در دراز مدت موثر 
واقع شده و جایگزینی برای دارو شــده و احتمال ابتال به عوارض 
جانبی را کاهش دهد.آزمایش GammaCore با موفقیت انجام 
 شده و این فناوری توانسته تا به طور چشــمگیری درد بیماران را 

کاهش دهد.

رییس پژوهشــگاه فضایی ایران از اجرای مطالعاتی در زمینه 
استفاده از الیه استراتسفر زمین خبر داد و گفت: »این مطالعات 
به منظور قراردادن بالن، پهپاد و کشــتی فضایی برای اجرای 
عملیات تصویربرداری و حمل محموله های مخابراتی در حال 

انجام است.«
دکتر حســن حدادپور تمرکز فعالیت های پژوهشگاه فضایی 
ایران را روی ماهواره های سنجشی و مخابراتی دانست و افزود: 
»عالوه بر آن در مورد یک سری از حوزه های فناورانه که حدس 

زده می شود در آینده نزدیک عملیاتی شوند، نیز مطالعاتی در 
دستور کار داریم«.

وی »سکوهای استراتوسفری« را از جمله حوزه های فناورانه ای 
دانست که مطالعات آن در این پژوهشگاه در حال انجام است و 
یادآور شد: »الیه استراتسفر یک الیه از جو زمین است که برخی از 
کشورها در تالش هستند برای عملیات فضایی از این الیه استفاده 
کنند و تاکنون تحقیقاتی برای اســتفاده از الیه استراتسفر جو 
صورت گرفته است.«حدادپور، با اشاره به برخی تجربیات جهانی 

در این زمینه، یادآور شد: »پروژه پهپاد »هلیوس« ناسا با ویژگی 
مداومت پروازی و بالن گوگل از جمله این طرح هاست.«

به گفته وی، تمامی پروژه های اجرا شده در این زمینه در دنیا در 
حد طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی است و به صورت عملیاتی 
تاکنون هیچ کشــوری نتوانســته در الیه استراتسفر موقعیت 
خود را تثبیت کند.رییس پژوهشگاه فضایی، خاطرنشان کرد: 
»پژوهشــگاه فضایی ایران نیز اقدام به اجرای پروژه ای در الیه 
استراتسفر کرده است که در حال حاضر مطالعات ساخت بالن 
استراتسفری را در دستور کار داریم و در ادامه به دنبال قراردادن 

کشتی فضایی و پهپاد در این الیه از جو زمین هستیم.«

تحقیقات کشوری برای قرار دادن بالن و کشتی فضایی در الیه استراتسفر

دانشمندان تخمین می زنند با استفاده از روش های 
فعلی، هزار سال طول خواهد کشید تا انسان بتواند به 

نزدیک ترین ستاره، پروکسیما قنطورس، سفر کند.
از زمانی که محققــان دریافتند این ســتاره دارای 
سیاره ای قابل سکونت اســت، شور و شوق بیشتری 

دارند تا ایده سفر میان ستاره ای را میسر سازند.
پروکسیما قنطورس به معنی »نزدیک« ستاره کوتوله 
قرمز با فاصله 2/4 سال نوری و نزدیک ترین ستاره به 
زمین پس از خورشید است. این ستاره در سال ۱۹۱۵ 
و توســط رابرت اینز، رییس رصدخانه ملی آفریقای 

جنوبی کشف شد.
پروکسیما قنطورس جزئی از ســامانه ستاره ای آلفا 
قنطورس به شــمار می آید و نزدیک ترین ستاره به 

خورشید ماست.
گیلیام انگالدا-اسکود، سرپرست تیم پژوهشی که 
این سیاره را کشف کردند، می گوید: »این امر بسیار 
امیدوارکننده است. حاال که می دانیم این سیاره وجود 
دارد، می توانیم بیشتر خالق باشیم. بهترین راه حل 
را پیدا کنیم؛ جست وجوگرهای بین ستاره ای به فضا 
بفرستیم یا فضاپیمای ویژه ای برای رصد این سیاره 

طراحی کنیم.«
با این حال فاصله 2/4 ســال نوری که بین سیاره ما و 
پروکسیما قنطورس وجود دارد، برای جست وجوگران 
فضایی مســافت بسیار زیادی محســوب می شود. 

بنابراین اولین ســوال که پیش می آید این است که 
دقیقا چقدر طول خواهد کشید تا اولین انسان منظومه 

شمسی را ترک کند؟
اینطور که به نظر می رســد، این سفر به این زودی ها 
اتفاق نمی افتد. در یک نظرسنجی عمومی، 3۵ درصد 

از افراد به گزینه 2۱00 سال یا بیشتر رای دادند.
چارلز هورن باستل، یکی از رای دهندگان، توضیح داد: 
»انتظار می رود اکتشافات انسان در مریخ تا سال 202۵ 
الی 2030 طول بکشد؛ بنابراین منطقی است که فکر 
کنیم بشر تا پایان قرن موفق نخواهد شد به مدارهای 

نپتون و پلوتو برسد«.
اما برخی از عالقه مندان به فضا، نسبت به فرصت سفر 
میان ستاره ها خوشبین هســتند و معتقدند که اگر 
حداکثر تالشمان را به کار بگیریم می توانیم احتیاجات 
سفر به ستاره پروکسیما قنطورس را تا سال 2۱00 مهیا 

کنیم.
برخــی دیگر ماننــد مارکوس یانــگ، محققی در 
آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی آمریکا، دیدگاه 
واقع بینانه تری دارند. در سال 2008 در یک کنفرانس 
اعالم کرد که تیم تحقیقاتی وی هیچ گزینه مناسبی 

برای سفر میان ستاره ای پیدا نکرده است.
یانگ گفت: »ایده ها و طرح های زیادی وجود دارد که 
شاید در ابتدا فکر کنید کار می کنند، اما پس از مقداری 
تحقیق و بررسی درمی یابید که هیچ کدام امکان پذیر 

نیستند.«
یانگ تاکید کرد که دانشمندان باید به مطالعه و بررسی 
مشکالتی که مانع از به حقیقت پیوستن سفرهای میان 

ستاره ای می شود، ادامه دهند.
در حال حاضر، چند راه حل برای ترک منظومه شمسی 
وجود دارد، از جمله راکت های هم جوشی که حتی ناسا 
هم آنها را خریداری کرده؛  هرچند تابش اشعه های مضر 

این روش برای حمل انسان بیش از اندازه سمی است.

چه موقع اولین انسان منظومه شمسی را ترک خواهد کرد؟

۵
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يادداشت
دستگیری چهار قاچاقچی پتو

سرهنگ علی پورکاوه، فرمانده انتظامی کاشان از دستگیری چهار قاچاقچی خبر 
داد که اقدام به انبار پتوی خارجی  در خارج از شهر کاشان به ارزش 4هزار و 781 

تومان کرده بودند.

اخبار

در منطقه اردستان رخ داد؛

بازدید نماینده مجلس شورای 
اسالمی از آبفای شهری

طباطبایی نژاد، نماینده مردم شهرستان  اردستان 
از اداره آبفای اردســتان بازدید کرد و طی آن با  اردستان

مســئولین و کارمندان پیرامون انجام فعالیت هایشــان به بحث و 
تبادل نظر پرداخت و از روندکاری اطالع کسب کرد.

مدیر منطقه ضمن توضیح وضعیت آبرســانی تابســتان، اقدامات 
انجام شده آبفای این منطقه جهت مقابله با کم آبی را توضیح داد و 

به تعدادی از مشکالت اشاره کرد.
شریعتمدار افزود: حدود 100 درصد جمعیت شهری تحت پوشش 
شــبکه آب شهری هســتند. ســرانه مصرف در شهرستان حدود 
250لیتر به ازای هر نفر است که سرانه باالیی بوده و درصدد کاهش 

آن هستیم.
وی اعالم کرد: 79درصدمشترکان در شهرستان، درحد استاندارد و 

3 درصد باالی 40 متر مکعب مصرف آب دارند.
مدیر منطقه به اصالح انشعابات اشاره کرد وگفت:  در 4 سال گذشته 
550 فقره اصالح انشعابات آب انجام گرفت  و نیز افزایش ظرفیت 

آبرسانی منابع داخلی، از94 به 163 لیتردر ثانیه افزایش یافت.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری اصفهان 
خبرداد:

 پیشرفت50درصدی تونل 
خوانسار-  بوئین میاندشت 

محمدعلی طرفــه در بازدید از طرح های عمرانی 
اظهارداشــت:تونل  خوانسار خوانســار   شهرســتان 

خوانسار_ بوئین میاندشت یکی از پروژه های مهم خوانسار است که 
تاکنون 50درصد مسیر آن شامل حفر تونل و روکش آسفالت انجام 
شــده و با تامین اعتبــار مورد نیاز از ســوی راه و شهرســازی به 

بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به عملیات احداث جاده دامنه _خوانسار _گلپایگان، 
افزود: 5/5کیلومتر جاده خوانسار_دامنه آسفالت ریزی شده است و 

5/5 کیلومتر دیگر آن نیز به زودی آسفالت ریزی می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهــان ادامه داد: با 
10کیلومتر آســفالت این جاده از بار ترافیکی آن کاسته شده و با 
انتخاب پیمانکار مناســب، از ایمنی و بهســازی بهتری برخوردار 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه پروژه تصفیه خانه آب خوانسار90درصد پیشرفت 
داشته و ظرف مدت دو ماه آینده به بهره برداری می رسد،اضافه کرد: 
با بهره برداری از این پروژه، امکان انتقال فاضالب شهر به تصفیه خانه 

و تولید پساب به میزان12لیتر در ثانیه فراهم می شود.
طرفه در پایان گفت: از محل ردیف بودجه دیگر پروژه ها که امکان 
پیگیری آنها وجود دارد، تخصیص اعتبارات شده و در اختیار پروژه ها 

قرار می دهیم.

فرماندار نجف آباد عنوان داشت:

شرایط بودجه ای امروزکشور 
مصداقی از مدیریت بحران

فرمانــدار نجف آباد با اشــاره به وجــود بیش از  نجف آباد
65مدرسه فرسوده در شهرســتان بیان داشت: 
شرایط بودجه ای امروز کشور را بایستی مصداقی از مدیریت بحران 

بدانیم.
سهراب مظفر نجفی با اشاره به فعالیت کمیته انطباق در فرمانداری 
جهت حصول اطمینان از عدم مغایرت مصوبات شــوراها با قوانین 
جاری کشــور اضافه کرد: دوره آزمون و خطا، دوباره کاری و اتالف 
منابع محدود دولتی گذشته است. تمامی کارها بایستی با مطالعه و 

بررسی دقیق انجام گیرد.
معاون اســتاندار اصفهان شــناخته شــدن دهیاری ها به عنوان 
دستگاه های اجرایی را راهکاری برای حل بخشی از معضالت موجود 
خواند و بیان داشت: در دهیاری هایی که شاهد وفاق و همدلی اعضا 
هستیم، بودجه ها سریع تر و بهتر جذب شده و در نقطه مقابل آن 
بعضا شاهد  عدم جذب اعتبارات از محل اصلی و هزینه کرد آن در 

پروژه های شهرستانی هستیم.
وی اشتغال را چالش اصلی جامعه خواند و با تشریح نقش شوراها 
در رفع یا تشــدید برخی مقاومــت های محلی در مســیر جذب 
سرمایه گذاران خاطرنشان کرد: شرایط مدیریتی برخی از روستاهای 
شهرستان، هیچ انگیزه ای برای ورود سرمایه گذار باقی نگذاشته و 
اگر ما در این نقطه هزینه نکنیم، مجبور خواهیم بود در جایی دیگر 
چندین برابر آن را برای مقابله با معضالت اجتماعی سرمایه گذاری 

کنیم.
فرماندار در پایان اعالم کرد: برخی از شهرداران شهرستان به قدری 
خوب عمل کرده اند که همه جا صحبت از موفقیت آنهاست و باید 
بدانیم که مردم ایــن دیار حتی اگر در ظاهر هــم چیزی را مطرح 

نکنند، به خوبی بر عملکرد تمامی مسئوالن واقف هستند.

نماینده مردم گلپایگان وخوانسار در مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: یکی از پروژه های موردنیاز  گلپایگان افزایش ولتاژ برق به ویژه در خیابان های اصلی شهر برای جلوگیری از شاخه زنی  درختان گلپايگان
بود.علی بختیار افزود:سالیان متوالی برای جلوگیری از قطع برق، شاخه درختان تنومندی که زیبایی و سرسبزی شهر 
و خیابان را به همراه داشت شاخه زنی می کردند. وی بیان داشت: با پیگیری در وزارت نیرو و شرکت توانیر، برای کابل 
خودنگهدار اقدام شد و پس از جذب 10میلیارد تومان اعتبار، پیمانکار 
پروژه را انتخاب  کردند. نماینده مردم گلپایگان وخوانســار در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه افزود: با اجرای پروژه کابل خود نگهدار، فضای 
خیابان های شهر گلپایگان همانند شهر خوانسار )که درختان، سایبانی 
برای خیابان های این شــهر هســتند( تجهیز می شــود. بختیار اظهار 
داشت:کلنگ زنی پست63/20کیلوولت برق در منطقه شهرک صنعتی 
گلپایگان از دیگر پروژه ها  بود که ظرف مدت2سال به بهره برداری خواهد 
رسید. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: برای تولیدات 
صنعتی نیاز به پست63/20کیلوولت بود تا سرمایه گذاران برق مطمئن و 
پایدار داشته باشند. وی با اشاره به اینکه برای پروژه پست63/20کیلوولت 
حدود20 میلیارد تومان اعتبار جذب شده است، افزود:اعتبارات این پست 

از محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی تامین شده است.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی:

پروژه کابل خودنگهدار با اعتبار۱0میلیاردتومانی اجرا شد

مسئول فیزیوتراپی اداره بهزیستی شهرستان دهاقان 
اظهارکرد: با توجــه به اینکه یک فیزیوتراپیســت، دهاقان

درمانگر تلقی می شود، اذعان داشت: اصلی ترین نقش درمانگر، توانایی 
انجام مانورهای دستی وحرکتی است که درجهت پیشگیری از بسیاری 
بیماری ها ودرمان وتوان بخشی افراد درجامعه به کار گرفته می شود.

محمدرضا جوی مسئول مرکز فیزیوتراپی اداره بهزیستی شهرستان 
دهاقان با اشــاره به وجود یک مرکز فیزیوتراپی خصوصی و یک مرکز 
دولتی در دهاقان،خاطرنشان کرد: در سال گذشته یک هزار شهروند از 

امکانات فیزیوتراپی استفاده کرده اند.
جوی با اشــاره به رایگان بودن امکانات فیزیوتراپــی برای مددجویان 
بهزیستی گفت: معموال هزینه های فیزیوتراپی کمتر از سایر رشته های 

پزشکی است.

رییس جهاد کشـاورزی فریدن، از آغاز برداشـت پیاز  در سـطح 800 هکتار از مـزارع شهرسـتان خبر داد و فريدن
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه مشـکالت مربوط بـه سـرمازدگی سـال 
گذشـته و همچنین نصب کنتورهای هوشـمند در چاه ها، کشـت این 
محصـول بـا یـک مـاه تاخیـر و 30 درصـد کاهـش نسـبت بـه سـال 

گذشته انجام می شود.
رامین رسـتمی  با بیـان اینکه برداشـت پیـاز از 25تیـر ماه آغاز  شـده 
اسـت وتا اواخر شـهریور مـاه ادامـه دارد، افـزود: پیش بینی می شـود 
از این سـطح60 هزار  تـن محصول پیـاز  در دو رقـم پیاز سـفید و زرد 

برداشـت شود. 
وی افزود: برداشـت کلـزا از سـطح 55 هکتـار از مزارع شهرسـتان  نیز 

آغاز شـده اسـت.

ريیس مرکز فیزيوتراپی شهرستان 
دهاقان خبرداد:

استفاده یکهزارشهروند 
ازامکانات فیزیوتراپی 

 ريیس جهاد کشاورزی فريدن 
خبر داد:

پیش بینی برداشت۶0هزار 
تن پیاز

رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری چادگان اظهارداشت: شهرستان چادگان طی  چادگان
روزهای اخیر که با تعطیالت مصادف بود، پذیرای بیش از 66 هزار مســافر و گردشگر از اقصی نقاط 
کشور شد. نوراله عبدالهی افزود: مسافران و گردشگران که از اقصی نقاط کشور به شهرستان چادگان سفر کرده بودند 

در مجتمع های ویالیی چادگان، مدارس آموزش و پرورش، خانه مسافر و پارک های شهر چادگان اسکان یافتند.
رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری چادگان در ادامه 
بیان کرد:با وجود اینکه شهرستان چادگان یکی از قطب های گردشگری 
کشور است و هر سال رکورد جدیدی از بازدید گردشگران را ثبت می کند، 
هنوز از داشتن یک هتل و مسافرخانه مجهز برای ارائه خدمات به مسافران 
محروم است. وی تصریح کرد: با همکاری ادارات از جمله پلیس راهور، 
شــهرداری، آموزش و پرورش و هالل احمر، امکانات رفاهی مناسبی در 

اختیار مسافران و گردشگران قرار  گرفت.
عبدالهی همچنین بیان کرد: شهر چادگان به دلیل داشتن آب  و هوای 
معتدل و همچنین جاذبه های طبیعی، به یکی از قطب های گردشگری 
کشور تبدیل شده؛ به طوری که امسال از بیشتر استان های کشور به این 
شهرستان ســفر کرده بودند. وی در پایان گفت: بخشی از مسافران نیز 

میهمان مردم منطقه بوده یا به خانه های پیشین خود در شهر یا روستا برگشته بودند.

ريیس اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری چادگان مطرح کرد:

چادگان؛ قطب  گردشگری کشور

با مسئوالن

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشگری شهرستان اصفهان:

مرمت مسجد جامع روستای 
قهی آغاز شد

سرپرســت اداره میــراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری شهرستان  اصفهان
اصفهان اظهار داشــت: مرمت بافت تاریخی و مسجد 
جامع روســتای قهی برای معرفی و تبدیل به یکی از 
مناطق گردشگری و بوم گردی استان اصفهان آغاز شد.

سید روح ا... سیدالعســگری، اعتبار اولیه مرمت بافت 
تاریخی این روســتا را 2 میلیارد و 500میلیون ریال 
اعالم کرد و افزود: بسیاری از خانه های تاریخی شامل 
بوتیمار، تقوی، رزمجو،  امین الهه و  علیرضا قهی و آب 
انبار های معروف  این روستا، از دوران صفویه و قاجار 

به یادگار مانده است.
وی با اشــاره به اینکه دومین پایــگاه میراث فرهنگی 
استان بعد از روســتای ابیانه در این منطقه برپا شده 
است، خاطرنشــان کرد:بافت تاریخی روستای قِهی، 
در ســال 1383 به ثبت آثار ملی رســیده و 40بنای 
 شاخص تاریخی آن نیز به طور جداگانه ثبت ملی شده

 است.

در بويین میاندشت برگزار می شود؛

هشتمین برنامه رادیویی 
جاری حیات4 

هشمتین برنامه رادیویی جاری 
حیــات 4 در شــهر بوییــن بويین میاندشت

میاندشت با موضوع فرهنگســازی مصرف بهینه آب 
برگزار شد. در این مراسم که معاون فرماندار و روحانیون 
وجمعی از مدیران شهرستان و همچنین اقشارمختلف 
شــهر حضور داشــتند، میکالنی، مدیر منطقه ضمن 
خوش آمدگویی بــه حضار فعالیت های انجام شــده 
درخصوص راهکارهای مدیریــت مصرف بهینه آب را 
بیان کرد و به ســواالت شهروندان پاســخ داد. خانم 
دوست محمدی از شاعران و نویسندگان شهرستان نیز 

درخصوص مصرف بهینه آب قطعه ای شعر سرودند.
هاشــم زاده، معاون فرماندار و کیخائی رییس شورای 
شهر افوس، مطالبی را درخصوص کم آبی و بحران آب 

ومصرف بهینه آن بیان کردند.
در پایان به دو نفر از مشــترکین کم مصرف و تعدادی 
از حضار که در مســابقه برنده شــده بودند، هدایایی 

اهدا شد.

وی با اشاره به بند ســه ماده شش اساســنامه تصریح کرد: 
فراهم کردن امکانات الزم جهت توانمندسازی، خوداتکایی، 
اســتقالل اقتصادی افراد و خانواده هــای نیازمند از طریق 
استعدادسنجی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال، آموزش های 
فنی و حرفه ای و اعطای وام و خدمات در حد توان، از وظایف 

این نهاد است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان، رویکرد 
این نهاد را توانمندسازی مددجویان تحت حمایت از طریق 
اجرای طرح های اشــتغال، آموزش های فنــی و حرفه ای و 
پرداخت تســهیالت اشــتغال عنوان کرد و گفت: اشتغال و 
توانمندســازی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام 
خمینی)ره( به عنوان تنها راه برون رفت مددجویان از چرخه 
فقر، همواره مورد توجه این نهاد بوده است؛ لذا باید گفت یکی 
از اهداف اساسی کمیته امداد، ایجاد اشتغال پایدار و هدایت 

مددجویان به سمت توانمندشدن است.
وی افزود: انجام خدمات مشاوره ای شــامل مشاوره شغلی، 
تهیه و تدوین طرح هــای توجیهی، فنی و اقتصــادی، ارائه 
آموزش های فنی و حرفه ای، پیگیری وصول تسهیالت بانکی 

و نظارت بر طرح های اشتغال ایجاد شده، از جمله برنامه های 
این نهاد مقدس در راســتای توانمندســازی مددجویان در 
حوزه اقتصادی است که در شهرستان لنجان با جدیت دنبال 

می شود.
پیمان اضافه کرد: یکی از زمینه های بســیار خوب در حوزه 
ایجاد اشتغال پایدار و خالص، حوزه صنایع دستی است چراکه 
کمیته امداد از نظر توسعه و تنوع می تواند به افزایش ظرفیت 

های حوزه صنایع دستی و ایجاد اشتغال کمک شایانی کند.
وی کمیته امداد امام خمینی)ره( را یکی از نهادهای تاثیرگذار 
در جامعه دانست و عنوان کرد: کمیته امداد با توانمند سازی 
مددجویان خود در جهت افزایش تولیدات صنایع دستی، به 

توسعه این بخش کمک شایانی کرده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان یادآور 
شد: راه اندازی بازارچه خوداشــتغالی ویژه بانوان در راستای 
ایجاد اشتغال و درآمدزایی مشاغل خانگی و صنایع دستی، از 
دغدغه های بانوان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان 
بود که امروز با تحقق این مهم در شهرســتان، شاهد افزایش 

امید این افراد برای ارائه محصوالت خود هستیم.

وی بیان کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که توانمندسازی 
و اشــتغال مددجویان زیر پوشــش نهادهای حمایتی بدون 
بازاریابی بی نتیجه است و در واقع این دو، حلقه های مکمل 

یکدیگر هستند.
پیمان خاطرنشان کرد: آماده کردن افراد با آموزش های فنی 
و حرفه ای برای ورود سریع تر، مفیدتر و پایدارتر به بازار کار، 
به عنوان اهداف اصلی این سازمان و به منظور توانمندسازی 
افراد نیازمند و ایجاد زمینه کارآفرینی و اشتغال پایدار برای 

آنهاست.
وی اذعان کــرد: باید توجه داشــت که مشــاغل خانگی و 
بنگاه های تولیــدی و تعاونی زودبازده مســیری کوتاه برای 
اشتغال و خودکفایی افراد جویای کار بخصوص توانمندسازی 
افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( است که باید 
درهمه مراحل حمایت شوند؛ از سوی دیگر امروزه بیشترین 
مشکل به ویژه برای مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد، 
بازاریابی برای تولیداتشان است  که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان متذکر 
شد: چه بسا افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره(  
و حتی فن آموزان بسیار که از مراکز آموزشی مجرب و آماده 
وارد بازار کار می شوند، تســهیالتی را هم دریافت می کنند؛ 

اما به دلیل نبــود حامی 
و مــکان مناســب برای 
عرضه محصوالت خود با 
مشکالت عدیده ای مواجه 
می شــوند. اینجاست که 
آموزش و اعطای تسهیالت 
نه تنهــا عقیــم مانده و 
کارســاز نخواهد بود بلکه 
فرد را به دنیای بدهکاری 
و مشکالت پس از آن نیز 

وارد خواهد کرد.
وی تاکیــد کــرد: بعضی 
مواقــع اتفاق مــی افتد 
کارآمــوزی که بســیار 
ماهرانــه واحدی تولیدی 

را راه اندازی کرده و کار  خود را آغاز می کند، پس از مدتی به 
دلیل ناتوانی در فروش محصوالت خود آن را تعطیل می کند؛ 
لذا توانمندسازی باید با بازاریابی زنجیره اش کامل شود بویژه 
برای بانوان و مددجویانی که قادر نیســتند درسطح انبوه و 
کالن تولید داشته باشند تا به تنهایی ازعهده عرضه آن برآیند.

مدير کمیته امداد امام خمینی)ره(شهرستان لنجان:

صنایع دستی، زمینه مناسب ایجاد اشتغال پایدار است

امروزه بیشترين 
مشکل به ويژه 

برای مددجويان 
بهزيستی و کمیته 

امداد، بازاريابی 
برای تولیداتشان 

است  که بايد مورد 
توجه قرار گیرد

برداشت گندم در روستای تاریخی ُسه

عبدالرضا پیمان در حاشیه افتتاح نمايشگاه توانمندسازی مددجويان تحت پوشش بهزيستی شهرستان لنجان  لنجان
اظهار کرد: هدف از تشکیل کمیته امداد امام)ره(، توانمندسازی و شکوفايی استعدادها و تامین خوداتکايی، 

تقويت و رشد ايمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمايتی، فرهنگی و معیشتی به آنان است.
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10 هزار رأس دام درمناطق کم برخوردار کوهرنگ واکسینه شدند. مسئول گروه جهادی 
تخصصی جوانان رهرو امام )ره( گفت: با اعزام 15 دامپزشک به منطقه بازفت، خدماتی ازجمله 

درمان ، واکسیناسیون ، عمل  جراحی و پیشگیری از بیماری های انگلی صورت می گیرد.

واکسیناسیون 10 هزار رأس دام در مناطق کم برخوردار
اخبار

قاسم ســلیمانی دشــتکی در شــورای برنامه ریزی و توسعه 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مدیرانی که زود موضع خود 
را با تغییر شــرایط عوض می کنند، برکنار می شوند و از افراد 
توانمند و به دور از هرگونه افراط و تفریط بهره گیری خواهد شد.
وی اســتفاده از افراد ضعیف و یکطرفه در مدیریت را بســیار 
خطرناک دانست و افزود: سیاست دولت نیز استفاده از نیروهای 

معتدل اصولگرا و اصالح طلب است.
سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از سخنان خود دستگاه های 
نظارتی را بازوی توانمند دستگاه های اجرایی اعالم و تصریح 
کرد: تمامی مدیران چهارمحال و بختیاری موظف اند به منظور 
جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در امور، نسبت به همکاری 

با مجموعه نظارتی استان اقدام کنند.
وی یادآور شد: ســال گذشــته 2 هزار و 700 میلیارد ریال از 
اعتبارات چهارمحال و بختیــاری از محل مواد 10، 12 و 180 
قانون ابالغ نشد. استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طرح 
های دارای افزون بر 80 درصد پیشرفت فیزیکی در استان باید تا 

هفته دولت امسال تکمیل و بهره برداری شود.
وی گفت: فرمانداران شهرســتان های 9 گانــه چهارمحال و 
بختیاری توجه داشته باشــند که هیچ طرحی دارای افزون بر 
80 درصد پیشرفت فیزیکی نباید راکد و معطل بماند، به همین 
منظور این طرح ها که در شــورای برنامه ریزی شهرستان ها 
مطرح نشــده اســت، باید ارائه و برنامه ریزی در این خصوص 

اصالح شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: قول های وزیر سابق 
آموزش و پرورش شامل اختصاص 40 میلیارد ریال به آموزش 
و پرورش استان و وعده تامین یک سوم هزینه ساخت مدرسه 
های خیرساز در این استان محقق نشده که نیازمند پیگیری 

جدید است.
ســلیمانی دشــتکی اظهار کرد: واگذاری حق بهــره برداری 
ســاختمان های آموزشــی مازاد بر نیاز آمــوزش و پرورش 

چهارمحال و بختیاری به دهیاری های استان ایرادی ندارد.
وی گفت: البته در صــورت نیاز به فروش این ســاختمان ها 
ازسوی آموزش و پرورش، دهیاری ها بایستی نسبت به تحویل 

آن اقدام کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تهیه و تصویب سند 

آمایش سرزمین استان تا شهریور امسال انجام می شود.
وی افزود: توزیع عادالنه امکانات و حرکت در مسیر توسعه ای 
براساس معیارهای علمی، از مهم ترین برنامه های سند آمایش 

سرزمین چهارمحال و بختیاری است.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با تصویب سند آمایش سرزمین، 
روند توسعه ای این استان در شاخص های مختلف شتاب می 

گیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری نیز گفت: 
تهیه سند آمایش سرزمین این استان از شهریور سال گذشته 

آغاز شده است.
حبیب ا... وفایی اظهار کرد: این ســند در هشت فصل از سوی 
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در حال 
تهیه است. وی یادآور شــد: فصل های سند آمایش سرزمین 
چهارمحال و بختیاری شــامل تحلیل نظام ســکونتگاه های 
استان و ساختار فضایی آن، توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی 
بین سکونتگاه ها، مالحظات ایمنی دفاعی و امنیتی در آمایش 
اســتان، جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات وضع موجود، 
تعیین چشم انداز و طراحی ســناریوی توسعه فضایی استان، 

برنامه ریزی و نظام اجرایی و مدیریت آمایش است.
در این نشست سه طرح پروار بندی گوسفند، پرواربندی گوساله 
و حفر چاه کشاورزی به تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و 

توسعه چهارمحال و بختیاری رسید.

با مسئوالن

 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:  مدیران دو زیست و ضعیف استان که زود موضعشان را عوض می کنند، 
برکنار می شوند.

وب دا: سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکي، خدمات 
بهداشــتي و درماني چهارمحال و بختیاري، از حضور 
پرشور جامعه پزشکي در هفتمین دوره انتخابات سازمان 
نظام پزشکي تقدیر کرد. دکتر ارسالن خالدي فر، با اشاره 
به نقش شاغلین حرفه پزشکي در ارتقای سطح سالمت 
و کیفیت خدمات حوزه بهداشت و درمان و تحقق اهداف 
عالي نظام سالمت افزود: حضور این عزیزان در هفتمین 
دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکي، مصداق واقعي 
حماسه حرفه اي بوده و قابل تقدیر است.دکتر خالدي فر، 
همچنین از کلیه کاندیداهاي محترم )چه آنان که حائز آرا 
شدند و بار سنگین مسئولیت حمایت حرفه اي را در چهار 
سال آتي به دوش خواهند کشید و چه آنان که نتوانستند 
آرای الزم را کســب کنند( تقدیر کرد و به منتخبین در 
کلیه حوزه هاي انتخاباتي استان تبریک گفت و براي آنان 

آرزوي توفیق و سربلندي کرد.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری، ازرشد سه 
درصدی اهدای خون در اســتان طی سه ماهه نخست 
سال جاری خبر داد.  محمد ملک  محمدی اظهار کرد: در 
سه ماهه نخست سال جاری هشت هزار و 171 نفر برای 
اهدای خون به پایگاه های انتقال خون در شهرستان های 
شــهرکرد، بن و بروجن مراجعه کردند که از این تعداد 

هفت هزار و55 نفر موفق به اهدای خون شدند. 
مدیرکل انتقال خون استان در ادامه افزود: از این تعداد 
اهداکننده، سه هزار و 776 نفر اهدا کننده مستمر و 168 

نفر اهدا کننده خانم بودند. 
وی از رشد سه درصدی اهدای خون در استان طی سه 
ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه خبر داد 
و گفت: خوشبختانه به دلیل اهدای خون مردم استان، 
چهارمحال و بختیاری تا کنون بــا کمبود خون مواجه 
نبوده است.  مدیرکل انتقال خون استان خاطرنشان کرد: 
از خون اهدا شده برای بیماران مبتال به تاالسمی، نیازمند 
به فرآورده های خونی و بیماران بســتری و تصادفی و 
سوختگی استان استفاده شده و مازاد آن به استان های 

اصفهان، اهواز و تهران صادر می شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
استان؛ جزو  برترین های کشور

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی ایران، موفق به کســب رتبه برتــر و دریافت لوح و تندیس 

جشنواره شد. 
این روابط عمومی، رتبه اول در بخش اپلیکیشن، رتبه دوم در بخش 
گزارش و رتبه سوم در بخش صفحه آرایی گروه استانی جشنواره را 

از آن خود کرد. 
دوازدهمیــن جشــنواره ملــی انتشــارات روابــط عمومی هــا، 
روز شــنبه ۳1 تیر 96 با حضور و سخنرانی مســئولین، اساتید و 
صاحب نظران و معرفی و تجلیل از آثار و الگو های انتشــاراتی برتر 
 در مرکز همایش های خانه هنرمندان ایــران در تهران به کار خود 
پایان داد. این جشنواره با هدف آشنایی با اصول و استاندارد های نشر 
در روابط عمومی و ارائه آثار و تجارب موفق ادارات روابط عمومی در 
حوزه انتشارات در دو سطح ملی و استانی توسط انجمن متخصصان 

روابط عمومی برگزار شد.

170 هزار مترمربع از اراضی ملی 
شهرستان بروجن رفع تصرف شد

مدیر کل راه و شهرسازی 
اســتان چهارمحــال و 
بختیاری، از رفع تصرف 
170 هــزار مترمربع از 
اراضی منطقه گردشگری 
موســوم به سیاســرد 
در شهرســتان بروجن 
خبرداد. قاســم قاسمی 
با اعالم ایــن خبر اظهار 
کرد:  در راستای استیفای 

حقوق بیت المال در زمینه امالک ملی، اداره کل راه و شهرسازی با 
همکاری یگان حفاظت از اراضی مستقر در این اداره کل و ادارات تابعه 
شهرستان های استان، به صورت مستمر درحال رصد و پایش اراضی 
ملی تحت مالکیت دولت هســتند. وی تصریح کرد: به همین دلیل 
با اقدام سریع و مجدانه پرسنل راه و شهرسازی شهرستان بروجن و 
پس از اخذ حکم از دادستان شهرستان، 170 هزار متر مربع از اراضی 
ملی این شهرستان واقع در منطقه تفریحی و گردشگری موسوم به 

سیاسرد با ارزشی بالغ برهشت میلیارد ریال رفع تصرف شد.
وی در ادامــه افزود: ایــن اداره کل به نمایندگی از ســازمان  ملی 
زمیــن و مســکن، وظیفــه حفاظــت، حراســت و نظــارت،  
نقشــه برداري، تجمیــع و تفکیــک امــالک ملــی را بــه عهده 
دارد و بــا متصرفــان غیــر قانونی امــالک ملی برخــورد قاطع 
 خواهد کرد. قاســمی همکاری مــردم را در ایــن زمینه ضروری 
 و موثــر دانســت وخاطرنشــان کــرد: اقشــار مختلــف 
مردم استان می توانند هرگونه اقدام غیر مجاز مبنی بر تصرف اراضی 
دولتی را طی تماس با شــماره تلفن ۳۳۳۳۳222-0۳8، به یگان 
حفاظت از اراضی مستقر در اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 

بختیاری اطالع دهند.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 2 هزار و 477 
تن انواع فرآورده های بهداشتی شامل 100 تن شیرخشک، 2۳ تن 
ماهی قزل آال و 2 هزار و ۳54 تن خوراک آبزیان به خارج از کشور 

صادر شده است.
عبدالمحمد نجاتی اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون  2 
هزار و 477 تن از انواع فرآورده های بهداشــتی شــامل 100 تن 
شیرخشک، 2۳ تن ماهی قزل آال و 2 هزار  و ۳54 تن خوراک آبزیان 

به خارج از کشور صادر شده است.
وی با بیان اینکه این میزان صادرات به کشــورهایی چون عراق، 
تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه و امارات صورت گرفته است ادامه 
داد: در سال گذشته مقدار کل صادرات استان 5 هزار و ۳00 تن بود.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری افزود: در سال جاری 
برای اولین بار مجوز صادرات مقدار 24 تن خوراک آبزیان به مقصد 
کشور ترکیه صادر شده است و پیش بینی می شود 48 تن دیگر نیز 

در برنامه صادرات قرار گیرد.
نجاتی با بیان اینکه با اجرایی شدن برجام، صادرات فراورده های 
خام دامی از استان به بســیاری از کشورها از جمله ترکیه، عراق، 
آذربایجان، تاجیکستان و امارات متحده عربی با سهولت بهتری 
انجام می شود اضافه کرد: توافق نامه برجام باعث شده که معامالت 
مالی از حالت چمدانی به حالت عادی و قانونی و بین بانکی تغییر 

یابد و متعاقب آن تولیدکنندگان ضرر و زیان نبینند.
وی گفت: اداره کل دامپزشکی استان نیز پس از انجام نظارت ها و 
آزمایشات الزم، اقدام به صدور گواهی حمل فراورده های خام دامی 

جهت صادرات می کند.

صادرات بیش از 2 هزار تن از فرآورده های بهداشتی استان به خارج از کشور

حصر وراثت
5/49  خانم پروانه قاسمی الوری دارای شناسنامه شــماره 15 به شرح دادخواست 
به کالسه 17/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حیدر قاسمی الوری به شناسنامه 32 در تاریخ 91/01/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند 
پسر 2 فرزند دخترو یک همسر  1- علی قاســمی به ش.ش 15 ت.ت 1329/6/4 
)فرزند پسر( 2- نصراله قاســمی الوری به ش.ش 310 ت.ت 1334/4/15 )فرزند 
پســر( 3- حســن قاســمی الوری به ش.ش 11 ت.ت 1344/4/15 )فرزند پسر(  
4- پروانه قاسمی الوری به ش.ش 9 ت.ت 1336/1/12 )فرزند دختر( 5- فرخنده 
قاسمی الوری به ش.ش 14 ت.ت 1340/4/12 )فرزند دختر( 6- معصومه خاتون 
یوسفی الوری به ش.ش 242 ت.ت 1307/12/19 )همسر( .اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 159 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران )181 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/50  خانم پروانه قاسمی الوری دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به 
کالسه 18/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان معصومه خاتون یوسفی الوری به شناسنامه 242 در تاریخ 95/04/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه فرزند پسر 2 فرزند دختر 1- علی قاسمی به ش.ش 15 ت.ت 1329/6/4 )فرزند 
پســر( 2- نصراله قاســمی الوری به ش.ش 310 ت.ت 1334/4/15 )فرزند پسر( 
3- حسن قاســمی الوری به ش.ش 11 ت.ت 1344/4/15 )فرزند پسر(  4- پروانه 
قاســمی الوری به ش.ش 9 ت.ت 1336/1/12 )فرزند دختر( 5- فرخنده قاسمی 
الوری بــه ش.ش 14 ت.ت 1340/4/12 )فرزند دختر(.اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 160 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران )168 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

5/51 خانم رضوان رحیم خراســانی فرزند عبدالرحیم مالک دو دانگ مشاع و آقای 
محمود کالهدوزان فرزند حسین مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه با 
تسلیم چهار برگ استشهادیه محلی مدعی میباشــد که سند مالکیت آنها از پالک 
15190/8471 واقع در بخش 5 در صفحــات 435 و 335 دفتر 166 و 203 امالک 
و بشــماره ثبت 29036 و 36292 ســابقه ثبت دارد و بعلت جابجائی سند مالکیت 
اولیه مفقود شــده و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده  لذا طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد 
مالکیت  مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 13282 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شمال  شرق اصفهان  )191 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرائی

5/54 مشخصات محکوم علیه : تضامنی 1. خانم صفیه سالمی مجارشین 2. مجتبی 
قائمی مجارشین 3. احسان احمدآبادی به نشــانی مجهول المکان ریف اول و دوم 

مشخصات محکوم له : حسین زعفرانی فرزند علی به نشانی آران و بیدگل - خ وشاد 
منزل حسین زعفرانی  محکوم به : به موجب رای شماره 83 تاریخ 96/2/3 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
محکوم است به : به صورت تضامنی به پرداخت یکصدوپنجاه میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته با احتساب خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ) 95/3/31 ( 
لغایت زمان اجرای حکم و نیز مبلغ چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسی آن . ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را 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 بــه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .م الف: 

5/2/96/275 شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  )222 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/55 در خصوص دعوی عاطفه سبزیکار به طرف رضا تجاری گراوند ف علیخان 
دایر بر طالق وقت رسیدگی به تاریخ 96/6/29 ساعت 8/30 جهت برقراری جلسه 
توجیهی داوران تعیین گردیده مراتب مطابق مــاده 73 ق. آ. د. مضمن ابالغ وقت 
مذکور به خوانده مذکور به ایشان ابالغ می گردد نشانی جدید خود را به دادگاه اعالم 
نماید . دادگاه آقای حبیب اله مهرابادی را به عنوان داور ایشان انتخاب نموده است . 
م الف: 5/22/96/309 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل)84 

کلمه، یک کادر(
اخطار اجرائی

5/56 مشخصات محکوم علیه : تضامنی 1. خانم صفیه سالمی مجارشین 2. مجتبی 
قائمی مجارشین 3. احسان احمد آبادی به نشانی مجهول المکان خواندگان ردیف 
اول و دوم . مشخصات محکوم له : حسین زعفرانی فرزند علی  شغل آزاد به نشانی 
آران و بیدگل - خ وشاد منزل حسین زعفرانی محکوم به : به موجب رای شماره 91 
تاریخ 96/2/3 حوزه سه شــورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت 
یافته اســت . محکوم علیه محکوم اســت به : به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
یکصدوسی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارات تادیه از زمان 
سررسید چک )1395/3/31 ( لغایت زمان اجرای حکم و نیز هزینه های دادرسی آن 
به مبلغ سه میلیون و ســیصد و پانزده هزار ریال . ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و 
وصول گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 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 دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید . م الف: 5/2/96/274 شــورای حل اختالف شهرستان آران و 

بیدگل )226 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/152  مهدی دهقانی پوده دارای شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست به کالسه 
291/96 ح ش 2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سیف ا... دهقانی پوده به شناســنامه 1914 در تاریخ 81/09/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- نرگس خاتون دهقانی پوده فرزند حســن به ش.ش 7 متولد 1325 صادره از 
دهاقان )همسر متوفی(2- مهدی دهقانی پوده فرزند سیف ا... به ش.ش 36 متولد 
1341 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- محمدعلی دهقانی پوده فرزند سیف ا... 
به ش.ش 12 متولد 1344 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 4- مرتضی دهقانی پوده 
فرزند ســیف ا... به ش.ش 7 متولد 1347 صادره از دهاقان )پسر متوفی(  5- زهرا 

دهقانی پوده فرزند ســیف ا... به ش.ش 9 متولد 1349 صــادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 6- مریم دهقانی پوده فرزند سیف ا... به ش.ش 2128 متولد 1350 صادره 
از دهاقان )همسر متوفی( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ســه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف 96/119 شــعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان

 )210 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/588 کالسه پرونده: 9515580 شماره دادنامه: 9609976793600615 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: کمال حاجی کریمیان 
خواندگان: 1- جــواد عابدی 2- احمد ترقیان خوابجانی هر دو به نشــانی مجهول 
المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی آقای کمال حاجــی کریمیان به طرفیت 1- جواد عابــدی 2- احمد ترقیان 
خوابجانی به خواسته مطالبه مبلغ 26/200/000 ریال وجه یکفقره چک به شماره 
606488- 94/5/22 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 26/200/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/635/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
94/5/22 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 12410 
شعبه ششم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)291 کلمه، 3 کادر(
مزایده

5 شــماره آگهــی: 139603902127000021 شــماره پرونــده:  /60
9204002127000035 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اســناد رهنی( براســاس 
پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9200035 تمامت شش دانگ پالک ثبتی شماره 
76/61 واقع در مهیار بخش یک ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحات 495 و 250 دفاتر 
سه متمم و 86 با حدود اربعه ذیل: شمااًل به طول 3100 متر به خط مستقیم به زمین 
76/60 شرقاً به دامنه کوه کاله قاضی جنوباً به طول 3100 متر به خط مستقیم مفروز 
باقی مانده مزرعــه حیدرآباد 76/5 غربًا به طول 500 متر به جاده شوســه اصفهان 
شیراز به نام محمدباقر خورزوقی ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی 
شماره 32499 مورخ 1387/12/18 دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از طرف 
نامبرده در رهن بانک کشاورزی شعبه مرکزی شــهرضا قرار گرفته و به علت عدم 
پرداخت بدهی بســتانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده که اجرائیه توسط دفترخانه 
تنظیم کننده سند صادر و پس از تشکیل پرونده و ابالغ اجرائیه به درخواست بانک 
بستانکار باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی 
مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر برگ ارزیابی کارشناس رسمی 
دادگستری بدین شــرح توصیف و ارزیابی گردید. محل معرفی شده عبارت است از 
یکباب مرغداری محصور با دیوارهای گلی اطراف که در ضلع جنوب شــرقی باغ 
مشجر آقای حســنعلی خراجی قرار گرفته است و قســمتی از پالک ثبتی شماره 

61 فرعی از 76 اصلی واقع در مهیار بخش یک ثبتی شــهرضا می باشد که دارای 
اعیانی های به شرح ذیل است الف: 1- دو باب ســالن مرغداری جمعًا به مساحت 
1566/5 مترمربع با دیوارهای آجری اطراف، ســقف های آجری قوسی، کف بتن، 
در و پنجره های فلزی و پشت بام کاه گل 2- ساختمان انبار به ابعاد 10*10 متر و 
جمعًا به مساحت 100 مترمربع با دیوارهای آجری اطراف، سقف پلیت، درب فلزی 
و دیوارهای داخلی پالستر ســیمان و کف بتن 3- موتورخانه جنب انبار به مساحت 
14 مترمربع با دیوارهای آجری اطراف، ســقف پلیت، بدنه داخلی پالستر سیمان و 
کف بتن 4- ساختمان مسکونی به مســاحت 117 مترمربع با دیوارهای آجری، در 
و پنجره های فلزی، کف موزاییک، بدنه داخلی ســرامیک و سفیدکاری، آشپزخانه 
کاشی، پشت بام ایزوگام 5- انبار سقف تیر چوبی به مساحت 12 مترمربع با دیوارهای 
آجری 6- محوطه سازی شامل دیوار گلی اطراف به طول 650 متر و ارتفاع متوسط 
حدود دو متر و آسفالت کف محوطه و قسمتی دیوارکشی آجری )دیوار زبره چینی به 
عرض 35 سانتی متر( جنب انبار به طول 26/40 متر و ارتفاع 3/5 متر، بدنه داخلی 
تا ارتفاع 2/5 متر پالستر سیمان شده است. که به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون 
ریال ارزیابی می گردد ب: 1- کل زمین به مســاحت 1550000 مترمربع می باشد 
که به مبلغ شصت و شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده است. 
2- درختان انار هشت تا ده ســاله 32500 اصله به اضافه طرح بابلر به مساحت 33 
هکتار به اضافه درب و دیوار گلی به طول 2590 متر به مبلغ سیزده میلیارد و دویست 
و شصت و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابی شده است. 3- درختان انار چهار 
تا پنج ساله 15500 اصله به اضافه طرح آبیاری بابلر به مساحت 17 هکتار و استخر 
و ساختمان کاگری و اتاق مدیریت و آغل  گوســفند به مبلغ سه میلیارد و ششصد و 
هفتاد و پنج میلیون ریال ارزیابی شده اســت. که کاًل به مبلغ هشتاد و سه میلیارد و 
پانصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابی شده است. ج: ماشین آالت 
موجود در محوطه مرغداری: 1- یک دستگاه دیزل ژنراتور 60 کیلو ولت آمپر ، 50 
هرتز، 80 آمپر که نوع آن مشخص نیست ولی باتوجه به وضعیت موجود آن قیمت 
هشتاد میلیون ریال می باشد. 2- انشعاب برق سه فاز 150 آمپر، حق امتیاز، ترانس و 
متعلقات مربوطه به قیمت یکصد و بیست میلیون ریال 3- دستگاه تصفیه آب موجود 
جهت مرغداری به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 4- باسکول 20 تنی جاده ای به 
مبلغ چهل میلیون ریال 5- دســتگاه تغذیه دان مرغ و ضدعفونی کننده سالن ها به 
مبلغ ده میلیون ریال 6- مشعل گازوئیل اتمسفر جهت تنظیم دمای سالن ها هشت 
عدد جمعًا به مبلغ هشت میلیون ریال 7- فن های سقف سالن ها چهار عدد جمعًا به 
مبلغ هشت میلیون ریال 8- فن های دیواره سالن ها هشت عدد جمعًا به مبلغ دوازده 
میلیون ریال 9- تانکر ذخیره ســوخت دو عدد بیست هزار لیتری به مبلغ ده میلیون 
ریال 10- تانکهای ذخیره آب مصرفی مرغداری به مبلغ سه میلیون ریال که ماشین 
آالت فوق کاًل به مبلغ سیصدو شانزده میلیون ریال ارزیابی می گردد. و موردمزایده 
طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 
روز دوشنبه مورخ 96/05/23 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد. 
از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای 
مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد. مزایده از مبلغ کارشناسی 
هشتاد و شش میلیارد و پانصد و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 35 جاده شهرضا- اصفهان 
بعد از مهیار نرسیده به پلیس راه سمت راست جاده دشت مهیار بازدید به عمل آورند 
الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمی و مالیات دارائی و عواض شــهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و 
آبونمان، آب و برق و گاز و ســایر هزینه های متعلقه برعهده برنده مزایده می باشد. 
این آگهی یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد. م الف: 363  اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان شهرضا)942 کلمه، 10 کادر(

استاندار چهارمحال وبختیاری:

مدیران دو زیست برکنار می شوند

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:

رشد 3 درصدی اهدای خون در 
چهارمحال و بختیاری

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد:

حضور جامعه پزشکي در  انتخابات 
نظام پزشکي قابل تقدیر است
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اتفاق روزيادداشت

محیط زيست

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست اصفهان:

آگهی دهنده فروش 
خزنده»جکو« دستگیر شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: 
فردی که اقدام بــه درج آگهی در فضــای مجازی در 
زمینه فروش خزنده محافظت شده به نام »جکو« کرده 
بود، به همراه ۸ قطعه خزنده زنده دستگیر شد. مرتضی 
جمشــیدیان در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به 
دستگیری فردی که اقدام به عمل غیرقانونی درج آگهی 
برای فروش خزندگان کرده بود، اظهار داشــت: یگان 
حفاظت محیط زیست کاشان این فرد را که آگهی فروش 
خزنده حمایت شده به نام »جکوی ُدم پَخ کایزرلینگ« 
را در فضای مجازی منتشر کرده بود شناسایی و دستگیر 
کردند. وی با بیان اینکه ماموران یگان در قالب خریدار 
با این فرد قرار گذاشــتند، افزود: پس از چندین نوبت 
قرار تلفنی و اطمینان از درستی این موضوع ماموران با 
پیشنهاد قیمت باالیی متهم را به همراه ۸ قطعه خزنده 
زنده دستگیر کردند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان تاکید کرد:این حیوانات پس از بررسی 
سالمت در زیستگاه اصلی در تاغزارهای شهرستان آران 

و بیدگل رها شدند و متهم به مراجع قانونی معرفی شد.
وی همچنین با اشاره به زنده گیری و مستندنگاری یک 
زرده بر )نوعی گونه کمیاب راسو( در آران و بیدگل ابراز 
داشت: این گونه توسط یکی از دوستداران محیط زیست 
بخش کویرات به این اداره تحویل داده شده بود که پس 
از تیمار و اطمینان از شــرایط سالمت در منطقه شکار 

ممنوع یخاب رها خواهد شد.

 بخشش قاتل محیط بان 
پس از 13 سال

دبیر شــورای اطالع رســانی اداره کل حفاظت محیط 
زیست آذربایجان شــرقی گفت: قاتل شــهید »بهرام 
حنیفی« محیط بان اسکویی که به قصاص محکوم شده 

بود ، پس از 13 سال بخشیده شد.
داود قاسم زاده خاطرنشان کرد: شهید حنیفی در سال 
۸3 در جریان ماموریت حفاظت از محیط زیست و حیات 
وحش منطقه حفاظت شده سهند،مورد اصابت گلوله 
شــکارچی غیرمجاز قرار گرفت و جان خود را از دست 
داد. وی ادامه داد: مادر این شهید محیط بان تقاضاهای 
مختلف عفو و گذشت از قصاص قاتل فرزندش را پس از 
13 سال اجابت کرد و ضمن گذشت از قصاص قاتل، دیه 

فرزندش را نیز بخشید. 

محسنی اژه ای:

قوه قضائیه، طرفدار اعدام نیست
به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ حجت االسالم  و المسلمین غالمحسین 
محســنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه میهمان برنامه این هفته 

»بدون تعارف« بود که از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.
در قسمتی از این برنامه، حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
گفت: قوه قضائیه دنبال این بوده و سیاســت های کلی نظام بر این 
است که تا آنجایی که می شود اساســا جرم زدایی کنیم. سیاست 
بعدی حبس زدایی است که باز هم سیاســت های ابالغی از طرف 
مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشــان و هم قوه قضائیه دنبال این 
بوده و هست که تا جایی که می شود به جای مجازات حبس مجازات 

دیگری صادر کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه دستگاه قضا طرفدار اعدام نیست، 
گفت: در مورد مواد مخدر که امروز دنیا به آن مبتالست، حاال عده ای 
می گویند اعدام زیاد است. اصال قوه قضائیه طرفدار این نیست که 
افراد اعدام شوند؛ بلکه می گوییم بســته ای تعریف شود که با این 
فساد بزرگ خانمانسوز برخورد شود و اگر امکان داشت، اعدام هم 
در آن کمتر می شود. ما فکر نمی کنیم که تنها اعدام در بازدارندگی 
جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر موثر است؛ بلکه اعدام یک تاثیر 
دارد، درمان یک تاثیر دارد؛پیشگیری یک اثر دارد و این مجموعه 
باید انجام شود تا اثر کامل خودش را بگذارد و این قضیه را ان شاءا...

به صفر برساند. اعتقادمان این است که اگر اعدام ها و مجازات های 
بسیار سنگین نبود، وضع بسیار بدتر بود. 

ردکلیات طرح استخدام معلمان 
حق التدریس نهضت سوادآموزی

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از رد 
طرح الحاق یک ماده به قانون اســتخدام معلمــان حق التدریس و 

آموزش یاران نهضت سوادآموزی خبر داد.
حمایت میرزاده در رابطه با تعیین تکلیف الحاق یک ماده به قانون 
استخدام معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی 
اظهار کرد: این موضوع در جلسه اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی بررسی شــد، اما کلیات آن از سوی اعضای 
کمیسیون رد شد. وی افزود: قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان 
حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی تا به امروز بیش از 
۷ تا ۸ بار اصالحیه خورده است، به همین دلیل اعضای کمیسیون 
ترجیح دادن تا با جمع آوری کامل اطالعات نسبت به الحاق یک ماده 
به این قانون تصمیم گیری کنند. سخنگوی عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: آمار دقیقی در رابطه با تعداد 
نیروهای حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در اختیار 
مجلس قرار نگرفته، یعنی به طور دقیق نمی دانیم که تعداد این افراد 
با توجه به رشته و جنسیت آنها چگونه است. میرزاده ادامه داد: اعضای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دلیل نبود اطالعات دقیق از 
تعداد افراد مشمول این طرح کلیات آن را تصویب نکردند و مقرر شد 
تا در صورت صالحدید این موضوع در صحن علنی مجلس بررسی 

شود و نمایندگان در رابطه با آن تصمیم بگیرند.

عدم حضور وزیر آموزش و پرورش 
در دولت دوازدهم

وزیر آموزش و پرورش از عدم حضــورش در کابینه دولت دوازدهم 
خبر داد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش 
در حاشیه گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی کشور و مدیران کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در کابینه دولت دوازدهم نخواهم بود. وی افزود: دالیل عدم حضورم 

در کابینه دولت دوازدهم را به رییس جمهور اعالم کرده ام.

کشف تریاک و حشیش در اصفهان
بیش از 25۷ کیلوگرم تریاک و حشیش در اصفهان کشف شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران 
ناجا 25۷ کیلو و 21۸ گرم تریاک و حشــیش کشف و 4 نفر را هم 
دستگیر کردند.سرهنگ جهانگیر کریمی افزود: از این مقدار مواد 
کشف شده 210 کیلو و 21۸ گرم آن تریاک و 4۷ کیلوگرم حشیش 
بود که پنج نفر شامل چهار مرد و یک زن دستگیر شدند.وی با اشاره 
به اینکه ســوداگران مرگ در انتقال مواد افیونی به ســمت مرکز و 
استان های شمالی کشــور بودند گفت: دو دســتگاه کامیون، یک 

دستگاه پراید و یک دستگاه وانت زامیاد هم توقیف شد.

ريیس دانشگاه اصفهان خبر داد:

برگزاری دوره مشترک گردشگری 
بین دانشگاه اصفهان و اتریش

رییس دانشــگاه اصفهان گفت: درحال مذاکره برای برگزاری دوره 
مشترک کارشناسی ارشد در حوزه گردشــگری با دانشگاه مودال 
اتریش هستیم. هوشنگ طالبی اظهار کرد: در سال ۹5 با برگزاری 
دوره کارگاهی آموزشی با همکاری دانشگاه مودال اتریش و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه اصفهان برای مدیران و هتلداران در اصفهان 
برگزار شد که زمینه ای را برای گسترش همکاری ها با دانشگاه مودال 
اتریش فراهم آورد. وی  خاطر نشان کرد: دانشگاه مودال اتریش در 
وین، دانشگاه خصوصی و معتبری بوده  که متعلق به اتاق بازرگانی 
اتریش است و در زمینه گردشگری، MBA, BBA ، مدیریت بازرگانی 

معتبر و عملکرد قوی دارد. 

تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری این استان با هدف ساماندهی و توانمندسازی رانندگان تاکسی و 
ارتقای مهارت های ارتباطی با گردشگران داخلی و خارجی امضا شد. در این 
تفاهم نامه، اتاق اصفهان تامین ابزارهای آموزشی سطوح اولیه یادگیری مکالمه 
به زبان انگلیسی و همچنین تامین استادان آموزشی در حوزه های گردشگری را 
متقبل شده، سازمان تاکسیرانی فراخوان و شناسایی رانندگان دارای مزیت های 
رقابتی و نظارت بر حسن مشارکت آنان، تدوین و ارائه سرفصل های آموزشی 
در حوزه مرتبط با ماموریت های سازمان تاکسیرانی و تامین فضای آموزشی را 
متعهد شده و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز مشارکت در انتخاب 
و تامین استادان آموزشی در حوزه های گردشــگری و ایجاد زمینه همکاری 

رانندگان آموزش دیده تاسیسات گردشگری را بر عهده گرفته است.

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

شناسایی حلقه عرفان های 
نوظهور در اصفهان

تاکسی های اصفهان 
برای پذیرش گردشگران 

خارجی آماده می شوند

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: طی روزهای اخیر ســه شــبکه 
عرفان های نوظهور در سطح استان اصفهان شناسایی و تاکنون عوامل دو 
شبکه دستگیر شده اند. سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به اینکه حلقه های 
عرفان های نوظهور در اســتان اصفهان تهدید امنیتی و اجتماعی بالفعل و 
بالقوه است، اظهار داشت: از این رو دســتگاه های امنیتی در سطح استان 
اقداماتی را در دســتور کار قرار داده اند. وی با بیان اینکه اخیرا ســه شبکه 
عرفان های  نوظهور در استان اصفهان شناسایی شده است، افزود: با دو مورد 
از این شبکه ها برخورد شــده و همچنان برخورد با این افراد در دستور کار 
ویژه نیروی انتظامی قرار دارد. فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
پلیس تخصصی نیروی انتظامی در خصوص شناسایی حلقه های عرفان های 
نوظهور فعال است، تصریح کرد: در این راستا با دیگر دستگاه های امنیتی 

هماهنگی های خوبی وجود دارد.

آیین آغاز احداث 
بزرگ ترین مرکز تولید 

تجهیزات بیمارستانی

کلنگ ساخت بزرگ ترین مرکز تولید تجهیزات هتلینگ استیل بیمارستانی کشور در اصفهان با 200 میلیارد ریال اعتبار به زمین زده شد.
مدیر روابط عمومی و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :کلنگ ساخت این مرکز در زمینی به مساحت 10هزار متر مربع و زیر بنای 

5هزار متر مربع در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در ابتدای شهر علویجه با 200 میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی به زمین زده شد.
کیانوش جهانپور با بیان اینکه با راه اندازی این مرکز تجهیزات ساالنه 20 بیمارستان کشور تامین می شود، افزود: پیش بینی می شود، این مرکز توان صادرات 50درصد 

از تجهیزات هتلینگ استیل بیمارستانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس ،ارمنستان ،پاکستان ،تاجیکستان ،آذربایجان و ازبکستان را داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه با راه اندازی این مرکز اشتغال 400 نفربه طور مستقیم فراهم می شود افزود: با شروع فعالیت این مرکز تا حدود زیادی در تامین تجهیزات استیل 

بیمارستانی کشور به خود کفایی می رسیم و ساخت این واحد تا دوسال آینده به اتمام می رسد. 

در حالی که مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان، تاریخ 
اعزام اولین گروه زائران اصفهانی به ســرزمین وحی را 12 
مردادماه عنوان کرد، عضو هیئت  رییسه کمیسیون امنیت 
ملی مجلس از احتمال لغو اعزام زائــران بیت ا... الحرام در 

صورت عدم همکاری عربستان خبر داد.
غالمعلی زاهدی، مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری ایمنا از اعزام 5 
هزار و ۷50 نفر از استان اصفهان به سرزمین وحی در قالب 
41 کاروان خبر داد و اظهار کرد: تاریخ دقیق اعزام ها هنوز 
قطعی نشــده، اما احتماال اولین تاریخ اعزام زائران استان 

اصفهان دوازدهم مرداد خواهد بود.
 وی با اشــاره به حضور 214 نفر از عوامــل اجرایی افزود:
  404 نفر زائر نیز از اســتان چهارمحال و بختیاری در قالب

 3 کاروان اعزام می شوند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه معاینات 
پزشــکی5 هزار و ۷50 زائر و تمام عوامــل اجرایی انجام  
شــده تصریح کرد: در صورتی  که در این معاینات مشکل 
خاصی تشــخیص داده شــود، فرد به گروه پزشکی ارجاع 

داده می شود.
زاهدی افزود: توصیه هــای الزم بهداشــتی و مراقبتی به 
بیماران شده و خدمات پزشکی در مکه و مدینه برای زائران 

فراهم  شده است.

گفتنی اســت؛ مدیرکل حج و زیارت پیش از این از ثبت نام 
200 نفر در لیست انتظار و جایگزینی این افراد در صورت 

انصراف افراد از سفر حج خبر داده بود.
این گفته های زاهدی در حالی است که عضو هیئت  رییسه 
کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به عدم صدور ویزای 
گروه 10 نفره وزارت خارجه برای اســتقرار در عربســتان 
از احتمال لغو اعزام زائران بیت ا... الحــرام در صورت عدم 

همکاری عربستان خبر داد.
به گفته محمدابراهیم رضایی، الزم اســت پیش از حضور 
حجاج ایرانی در عربســتان تیمــی از وزارت خارجه برای 
رسیدگی به امور حجاج از قبل در عربستان مستقر شده باشد 
اما هنوز این کشور اقدام به صدور ویزا برای آنها نکرده است.

رییس اورژانس اجتماعی کشــور گفت: در سال گذشته 
1۷3 هزار و ۷25 مورد تماس مرتبط با اورژانس اجتماعی 
انجام شــده که در موارد کودک آزاری ثبت شده با خط 
تلفن، خدمات سیار و مداخله در بحران، 2۶ هزار و ۹0۹ 

مورد کودک آزاری گزارش شده است.
حســین اســدبیگی ، گفت: آمار پذیرش ها در اورژانس 
اجتماعی در ســال گذشــته در چهار بخش است، خط 
تلفن 123، خدمات سیار، مداخله در بحران و پایگاه های 
اجتماعی که در تمام اینها موارد مختلفی از آســیب ها 

گزارش شده است. 
وی ادامه داد: ۷5۷ هزار مورد تماس های کلی به اورژانس 
اجتماعی در سال گذشته بوده که 1۷3 هزار و ۷25 مورد 
تماس مرتبط گزارش شده اســت. به این ترتیب که به 
مراکز مداخله در بحران 34 هــزار و 101 مورد پذیرش 
افتاده و در خدمات ســیار ۹0 هــزار و ۹۸5 مورد ثبت 

شده است.
رییس اورژانس اجتماعی کشــور، آمــار کودک آزاری 
ثبت شــده در مراکز مداخله در بحران را تشریح کرد و 
گفت: از 34 هــزار و 101 مورد پذیــرش، 2۷۶5 مورد 

مربوط به کودک آزاری بوده است. 
اسدبیگی تصریح کرد: از این تعداد 1403 مورد دختر و 
1355 مورد پسر بوده و به عبارتی کودکان دختر و پسر 

به یک نسبت مورد آزاد قرار گرفته اند. 
وی با اشــاره به اینکه نوع آزارها جنسی، جسمی، روانی 
و عاطفی، غفلت و سهل انگاری و جنسیـ  جسمی بوده، 
گفت: به این ترتیــب در مراکز مداخلــه در بحران که 
کودکان یا خانواده هایشان به صورت حضوری پذیرش 
شده اند، خشونت جسمی ۸00 مورد، جنسی ۸0 مورد، 
عاطفی وروانی 45۸ مورد، غفلت و سهل انگاری 1403 

مورد و جسمیـ  جنسی 24 مورد بوده است. 
رییس اورژانس اجتماعی کشــور ادامه داد: بســیاری 
از این آســیب ها طی چنــد روز، یک هفتــه، یک ماه و 
 یا حتی به مــدت یک ســال و چندین ســال به طول 

می انجامد. 

ريیس اورژانس اجتماعی کشور خبرداد:

ثبت ۲۶ هزار و ۹۰۹ مورد کودک آزاری در سال گذشته

 اورژانسحج و زیارت

ماجرای حج 96 پیچیده تر شد :

اعزام حجاج به مکه مکرمه در هاله ای از ابهام قرار دارد

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش اواخر خرداد ماه 
در خبرها اعالم کرده بود کــه عملکرد تحصیلی، اعم از نمرات 
پایه های هفتم، هشــتم و نهم مالک انتخاب رشته  است و در 
دســتورالعمل جدید هدایت تحصیلی همانند گذشته، برای 
ورود به رشته های موردنظر حداقل نمره هایی در برخی دروس 
در نظرگرفته شده است، بنابراین برای رشته هایی مانند، علوم 
تجربی، ریاضی، علوم انسانی، فنی وحرفه ای و شاخه کاردانش 
در گرایش های صنعت و کشاورزی، دانش آموز باید در برخی 
دروس متناسب با رشته موردنظر، حداقل نمره تعیین شده را 
کسب کند، وگرنه ثبت نام او در اولویت های چهارگانه صورت 

می گیرد.
زرافشــان بیان کرد: در ســال ۹5 به علت تصویب آیین نامه 
مربوطه در شــورای عالی آموزش وپرورش در اسفندماه سال 
قبل، اســتان ها فرصت کافی برای دستورالعمل اجرایی آیین 
نامه را نداشتند، اما خوشبختانه با تمهیدات صورت گرفته، این 

مشکل در سال جاری مرتفع شده است.
وی افزود: دانش آموزان براساس عملکرد تحصیلی خود در هر 
رشته، چهارفرصت ثبت نام دارند تا براساس اولویتی که در آن 

رشته به دست آورده اند در دوره دوم متوسطه ثبت نام کنند.
به گفته زرافشــان اطالعات کاملی از فرآیندانتخاب رشــته 

دانش آموزان سراسرکشــور درســامانه وجود دارد و این امر 
به اســتان ها کمک می کند تا زیرســاخت ها و ظرفیت های 
موردنیاز، برای دانش آموزان در رشــته موردعالقه شــان را 

فراهم کنند.
فرآيند هدايت تحصیلی دانش آموزان در  استان 

رییس اداره مشــاوره تربیتی اداره کل اصفهان بیان می کند: 
از 2۶ تیرماه حداکثر به مدت دوهفته مســئوالن و مشاوران 
در مدارس متوســطه اول اســتان اصفهان حضور دارند و به 
دانش آموزانی که به مدرسه مراجعه می کنند ودرباره انتخاب 
رشته سوالی دارند پاسخ داده می شــود. نمونه فرم ها به ویژه 
فرم شــماره ۶ که مربوط به هدایت تحصیلی است به منظور  

راهنمایی دانش آموزان توزیع می شوند.
وی با تاکیــد به این نکته کــه  طی تعاملی که بــا خانواده ها 
صورت می پذیرد تالش بر این است که با روشن کردن مطالب 
برای دانش آموز بر اســاس نمونه برگی که فراهم شده، دانش 
آموز بفهمد برای انتخاب چه رشــته ای مناســب تر از سایر 

رشته هاست.
نقش مشاوران در موفقیت تحصیلی دانش آموزان 

و هدايت شغلی
این مشاور تربیتی درباره نقش مشاوران در موفقیت تحصیلی 

دانش آموزان و هدایت شغلی آنها در آینده در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایمنا اذعان کرد: هدایت تحصیلی به معنای انتخاب 
رشته تحصیلی مناسب دانش آموز است،  انتخابی که آگاهانه 
و آزادانه همــراه با مســئولیت پذیری از ســوی دانش آموز 
انجام می شــود. هدایت تحصیلی باعث می شود، دانش آموز 
 رشــته ای را انتخاب کند که به تبع آن آینده شــغلی اش هم

 مشخص شود.
همکاری والدين و تشــريح جنبــه های متفاوت 

انتخاب رشته برای رضايت شغلی دانش آموزان
رییس اداره مشاوره تربیتی اداره کل اصفهان در پاسخ به این 
ســوال که آیا والدین در این زمینه همکاری الزم با آموزش و 
پرورش داشــته اند و برای انتخاب رشــته فرزندشان، توصیه 
مسئوالن را می شنوند و توجیه می شوند، می گوید: خانواده ها 
در فرآیند انتخاب رشته دانش آموزان  از ابتدای امر  همان اول 
دخیل بودند و در بخشی از پروسه کار نظر خود دانش آموزان 
و نظر والدین هم پرسیده شده و اعمال می شود، بدان معنا که 

نظر مستقیم آنها دخیل است.
عالوه بر این معموال مدارس هم در طول سال جلسات توجیهی 
در قالب آشنایی با رشته ها و بازدید از مراکز متفاوت آموزشی را 
در دستورالعمل ها قرار می دهند و خانواده ها با این موارد آشنا 
می شــوند؛ همچنین خود خانواده ها هم می توانند ا طالعات 
خوب و مناسبی را از اطراف ، اجتماع و از افراد صاحب نظر به 

دست بیاورند.
این در حالی است که مشاوره حرفه ای در اجتماع بوده که به 
سرعت در حال توسعه و افزایش اســت  و افراددر همه موارد 
زندگی می توانند از تجربه های مشاوران بهره ببرند و از مواردی 
که وجود مشاور و مشاوره گرفتن اهمیت زیادی دارد، مدارس 

هستند که  به وجود این مشاوران احساس نیاز می شود.  
در حقیقت تجربه اثبات کرده که مشاوران در بهبود تحصیلی 
دانش آموزان،  ، انتخاب رشته و فرآیند رشد عاطفی آنها موثر 

واقع شده اند.
فعالیت 9۰۰ مشاور  در استان و خدمات تخصصی 

رییس اداره مشــاوره تربیتی اداره کل اصفهــان درباره تعداد 
مشاوران در استان خاطرنشــان کرد: در کل استان ۹00 نفر 
مشــاور وجود دارد که از این تعداد قریب بــه چهار پنجم به 
صورت تخصصی و تمام وقت به دوره متوســطه اول خدمات  
می دهند و  در اختیار دانش آموزان پایه هشتم و نهم هستند و 
در زمینه تحصیلی و سازشی با آنها کار می کنند. تعداد کمتری 
هم در هسته ها و مراکز مشغول به فعالیت هستند یا در دوره 
دوم متوسطه در بخش کنکور و یا انتخاب رشته دانشگاهی به 

دانش آموزان آگاهی می دهند.

اعزام 160 زن سرپرست خانوار استان اصفهان به عتبات عالیات
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: 1۶0 نفر از زنان سرپرست 
خانوار با کمک بیش از یک میلیارد و 2۸0 میلیون ریالی خیران، به کربالی معلی اعزام 

شدند.

سیر تا پیاز هدايت تحصیلی؛

فعالیت ۹00 مشاور تحصیلی در استان اصفهان

9۰۰ مشاور تحصیلی در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند که از اين تعداد قريب به چهار پنجم به صورت 
تخصصی و تمام وقت در خدمت دانش آموزان دوره متوسطه اول و دانش آموزان پايه هشتم و نهم هستند و 

در زمینه تحصیلی و سازشی با آنها کار می کنند.

يک قالده خرس به يک مرد ســالمند روســتای کاليه 
الموت)قزوين( حمله و وی را مصدوم کرد.

اخبار
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سرهنگ سهام صالحی، رییس پلیس شهرستان عسلویه بیان کرد: طی دو هفته 
گذشته سه جسد در حاشیه شهر عسلویه پیدا شده که مرگ هیچ کدام به علت قتل 

یا موضوع امنیتی نبوده است؛ بلکه افراد متوفی، معتادان کارتن خواب بوده اند. 

ساعت ۴ صبح دومین روز از تیرماه، مامورین کالنتری ۱۳۴ 
شهرک قدس در زمان گشت زنی در خیابان عالمه جنوبی 
به یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ به شماره انتظامی 
مشخص با یک سرنشین مشکوک شدند و در بررسی های 
صورت گرفته مشخص شــد که پراید دارای سابقه اعالم 
سرقت از حوزه کالنتری ۱۱۳ بازار است. با شناسایی خودرو 
مســروقه، مامورین کالنتری به راننده پراید دستور ایست 
دادند، اما وی اقدام به فرار کــرد و نهایتا طی یک تعقیب و 
گریز و شلیک چندین تیر از ســوی مامورین، راننده پراید 
مجبور به توقف و توسط مامورین دستگیر شد. با تشکیل 
پرونده مقدماتی با موضوع »ســرقت خودرو« و به دستور 
بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای ناحیه ۲ تهران، پرونده 
برای رســیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت.
متهم دستگیر شده که در زمان دســتگیری خودش را به 
نام عبدا... اکبری معرفی کرده بود، در تحقیقات اولیه منکر 
هرگونه اطالع از مسروقه بودن خودرو شد و مدعی بود که 
خودرو را از یکی از دوســتانش به نام علی گرفته اســت. با 
انتقال عبدا... اکبری به پایگاه دوم آگاهی، هویت واقعی او 
به نام »محسن. ی« )۳۰ ســاله( محرز و با اعترافات وی، 
هم دســتش به نام علی ایزدی و به اتهام سرقت خودرو، در 
۱۳ تیرماه دستگیر شد. سپس در بازرسی از مخفیگاهش 
در منطقه سرچشمه، مقادیر قابل توجهی اسناد و مدارک 
شناسایی متعلق به افراد غیر، کشف و به پایگاه دوم پلیس 

آگاهی منتقل شد.
در تحقیقات اولیه، کارآگاهان با بررسی سوابق علی ایزدی 

اطالع پیدا کردند که او نیز همانند هم دســتش سعی در 
مخفی نگه داشتن هویت واقعی خود به نام »رهام. ر« )۳۷ 

ساله( را داشته است.
»رهام. ر« که اعتیاد شــدیدی به مصرف موادمخدر از نوع 
شیشــه دارد، پیش از احراز هویت واقعی اش درخصوص 
سرقتی بودن خودرو مکشوفه مدعی شد که خودرو را از فرد 
دیگری و در ازای پرداخت روزانه مبلغ ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان 
اجاره کرد و خودش سرقتی انجام نداده اما پس از شناسایی 
هویت واقعی و در بررسی ســوابقش مشخص شد که او از 
مجرمین سابقه دار در زمینه ارتکاب جرایم مختلف بوده و 
تاکنون بارها به اتهام ارتــکاب جرایم مرتبط با موادمخدر، 
چک، ضرب و جرح عمدی و تخریب، بارها دستگیر و روانه 
زندان شده؛ همچنین در بررسی سوابق »رهام« در سیستم 
جامع پلیس، مشخص شــد که وی از سال ۱۳۹۲ تاکنون 
تحت تعقیب پلیس آگاهی اســتان مازندران - شهرستان 
عباس آباد مازندان قرار دارد. در اســتعالم به عمل آمده از 
پلیس آگاهی شهرستان عباس آباد اعالم شد که »رهام« به 
اتهام قتل عمدی همسرش به نام »سمیرا« )۲۴ ساله( در 
یکی از روستاهای شهرستان عباس آباد، تحت تعقیب آنها 
قرار داشته که بالفاصله با اعالم خبر دستگیری رهام، تیمی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان عباس آباد به تهران اعزام 
شدند؛ برابر محتویات پرونده و اعالم نظریه پزشکی قانونی، 
مقتوله به علت اصابت جسم سخت به ناحیه سر و در منزلش 
به قتل رسیده و متهم نیز صراحتا به ارتکاب جنایت در زمان 

مصرف موادمخدر از نوع شیشه اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه ســعدا... گزافی، رییس پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با اعالم ایــن خبر گفت: با هماهنگی 
به عمل آمده، تیمی از پلیس آگاهی شهرستان عباس آباد 
با نیابت قضائی به پایگاه دوم پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
مراجعه کردند و متهم با دســتور قضائی با قرار بازداشــت 
موقت به اتهام قتل عمد، تحویل کارآگاهان پلیس آگاهی 

شهرستان عباس آباد شد.

ساعت ۳ بعد از ظهر پنجشــنبه ۲۹ تیرماه، زن جوانی به 
همراه دو پسر ۱۱ و ۵ ساله اش از آپارتمان طبقه دوم برای 

میهمانی راهی خانه همسایه طبقه چهارم شدند.
 آنها از پله ها به ســمت باال می رفتند و تازه به پاگرد طبقه 
سوم رســیده بودند که ناگهان درآپارتمانی باز شد و پسر 
جوانی چاقو به دســت به طــرف آنها حمله ور شــد. زن 
جوان که از دیدن این صحنه وحشت کرده بود با فریاد از 
بچه هایش خواست فرار کنند. اما پسر ۱۱ ساله اش در حال 

فرار تعادلش را ازدست داد و به زمین افتاد.
مرد جوان با دیدن این صحنه به ســوی پسربچه هراسان 
خیز برداشت و دو ضربه به شــکم و پهلویش زد. در حالی 
که کودک مجروح با بدنی خونین از درد فریاد می کشید، 
زن و مردی میانسال از آپارتمان ضارب خارج شده و با زور 
او را به داخل آپارتمان بردند. اما لحظاتی نگذشته بود که 
پسر ۲۴ ساله با چاقویی که در دست داشت از طبقه سوم 

به پایین افتاد و جان باخت.
»سکینه سوری« که هنوز در شوک این ماجرای هولناک 
است به خبرنگار حوادث »ایران« گفت: »بدن پسرم هنوز 
گرم بود و با وجود درد چاقویی که خورده بود توانســتیم 
خودمان را به طبقه پایین برسانیم. با صدای سعید، یکی 
از همسایه ها از خانه خارج شده بود. از ترس حمله دوباره 
آن پســر، از همســایه  خواهش کردم که اجازه دهد وارد 
آپارتمانشان شویم؛ اما پسرم سعید، لحظاتی بعد ازشدت 
درد و خونریزی بیهوش شــد. می خواستیم به اورژانس و 
پلیس زنگ بزنیم که ناگهان صدای مهیبی آمد. پسر جوانی 
که به سعید حمله کرده بود خودش را از پنجره طبقه سوم 

پایین انداخته بود.«
با سقوط پسر جوان و کشته شــدن او، موضوع به بازپرس 
کشیک پایتخت اعالم شــد و بازپرس منافی آذر از شعبه 
ســوم دادســرای امور جنایی تهران دســتور تحقیقات 

تخصصی در این خصوص را صادر کرد.
بررسی های مقدماتی نشان می دهد ضارب پس از این حمله 
با چاقوی خونین، خود را از پنجره بــه پایین انداخته و به 
زندگی اش پایان داده اســت. تحقیقات تکمیلی برای رفع 
ابهام ها در این باره ادامه دارد.پســرنوجوان نیزهم اکنون 
دربیمارستان بستری است؛ حال آنکه یکی ازکلیه هایش 

را ازدست داده است.

میهمانی تلخ!

حوادث  ایران

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران، از وقــوع حریق گســترده در یک 
ساختمان ۴ طبقه مســکونی در خیابان محبوب مجاز 

تهران خبر داد.
 جالل ملکی، درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۴ و 
۲۵ دقیقه، آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی واقع 
در خیابان محبوب مجاز، خیابان ارجمندی به نیروهای 
سازمان آتش نشانی اطالع داده شد.بالفاصله نیروهای 
۳ ایستگاه ســازمان به همراه تجهیزات کامل در محل 

حادثه حاضر شدند.
وی با اشــاره به وضعیت محل حادثــه در زمان حضور 
نیروهای آتش نشان گفت: محل حادثه یک ساختمان 
۴ طبقه مســکونی بود کــه طبقــات اول و دوم آن به 
صورت دوبلکس بنا شــده و در طبقه دوم، آتش کامال 

شعله ور بود.
ملکی از مصدومیت ۴ شهروند و یک آتش نشان در این 
حادثه خبرداد و خاطرنشان کرد: در این حادثه، یک مرد 
۴۵ ساله دچار سوختگی شد، یک زن ۳۴ ساله به همراه 
دختری ۱۱ ساله و پسری ۱۹ ساله دچار دود گرفتگی 
شدند و یک آتش نشان نیز به دلیل برخورد با جسمی 
ســنگین، مصدوم و تحویل نیروهای اورژانس شد. وی 
افزود: آتش نشان ها ساعت ۶ و ۲۳ دقیقه، عملیات مهار 
شعله های آتش و لکه گیری را به پایان رساندند. علت 
وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان 

در دست بررسی است.

 آتش سوزی در ساختمان
 ۴ طبقه

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرج، از فوت یک مرد در اثر برخورد با قطار 
خبر داد و گفت: این حادثه حوالی پل حسین آباد رخ داد.

سید جواد موسوی، با اشاره به حادثه ای که در حریم راه 
آهن کرج به وقوع پیوست، گفت: بعد ازظهر روز شنبه، 
یک مرد ۳۲ ساله  پس از برخورد با قطار فوت شد. وی 
محدوده این حادثه را در حوالی پل حســین آباد اعالم 
کرد و گفت: متاسفانه هویت فرد متوفی مشخص نیست.

موسوی تاکید کرد: هویت این فرد در حال بررسی است. 
مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری کرج با بیان اینکه آتش نشــانان به 
محض اطالع از این حادثه به محل اعزام شدند، گفت: ۱۴ 

نیروی آتش نشان این عملیات را انجام دادند.

 فوت یک مرد در اثر برخورد 
با قطار در کرج

نوزدهم مهرسال 91 خانواده ای با مراجعه به اداره 
آگاهی در تهران، از گم شدن دختر جوانشان به نام 
سیمین خبر دادند که با گذشت یک هفته جسد این 
زن جوان در سطل زباله ای در بلوار فردوس پیدا شد 
و کارآگاهان در حالی که برای رمزگشایی این جنایت 
در تالش بودند، توانستند از طریق ردیابی گوشی 
به سرقت رفته سیمین، مرد جوانی به نام اکبر 35 
ساله را شناســایی کنند. اکبر در بازجویی سعی 
کرد افسران آگاهی را گمراه کند و راز جنایتش را 
مخفی نگه دارد؛ اما پس از هشــت ماه با توجه به 

اسناد و مدارکی که پلیس به دست آورده بود به قتل 
سیمین اعتراف کرد. هفته گذشته این مرد در شعبه 
هشتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغرزاده و 
مستشاری  قاضی توکلی، تحت محاکمه قرار گرفت. 
در آغاز خانواده مقتول در قبال دریافت 50 میلیون 
تومان دیه حاضر به گذشت شدند و سپس متهم از 

نظر جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
آن گاه متهم پای میز محاکمه ایستاد و در دفاع از 
خود به قضات چنین گفت: شب حادثه من و سیمین 
مشروب خورده بودیم که ضمن مشاجره ای سیمین با 

چاقوی میوه خوری مرا زخمی کرد و من هم که حالت 
عادی نداشتم چاقو را از دستش گرفتم و در شکمش 

فرو کردم که بعد متوجه شدم مرده است.
کارآگاهان در پرونده اتهامی این مرد یادآور شده 
بودند که او نســخه پیچ داروهای بیماران بود که 
خود را یک پزشک داروساز معرفی می کرد تا زنان 
و دختران را فریب دهد. قضات در پایان محاکمه با 
توجه به رضایت اولیای دم و گذشت از حق قصاص، 
این متهم را به خاطر اخالل در نظم عمومی جامعه به 
واسطه قتلی که مرتکب شده بود به 15 سال حبس 
 و به دلیل شــرب خمر به 80 ضربه شالق محکوم

 کردند.

رهایی پزشک داروساز از چوبه دار

پرایدسرقتی راز قتل عروس جوان را فاش کرد؛

قاتلشیشهای،سارقحرفهای

مفادآراءتیران
آگهیابالغمفادآراءصادرهازسویهیأتموضوعبند2ماده1
قانونالحاقموادیبهقانونساماندهیوحمایتازتولیدوعرضه
مسکنمستقردرادارهثبتاسنادوامالکشهرستانتیرانوکرون

نظر به اینکه طبق آراء صادره باســتناد مدارک تســلیمی تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان زیر در شــهر تیران و رضوانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان احراز گردیده 
است. لذا طبق قسمت اخیر بند مذکور و ماده 10 آیین نامه اجرایی مراتب برای یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نســبت به آنها اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
انتشــار آگهی ظرف 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان تیران و کرون تسلیم و پس از تاریخ تسلیم اعتراض، ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این واحد ثبتی 
ارایه نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض و گواهی طرح دعوی ظرف 
مدت مقرر در اجرای رای صادره اقدام و سند مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد.

شهر تیران 1- اصلی
1- رای شماره 1908 مورخ 1396/02/31 به نام آقای حمیدرضا خدائی تهرانی فرزند 
ابوالقاســم و خانم ملوک نادری تهرانی فرزند محمدآقا هر کدام نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 2524 فرعی مجزی شده از 252 فرعی از 65 

اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 301.72 متر مربع.
2- رای شماره 1909 مورخ 1396/01/30 به نام آقایان محمدعلی مظاهری نسب 
فرزند حســن و غالمحسین مظاهری مقدم فرزند حســن و محمدحسین مظاهری 
نسب فرزند حسن هرکدام 18 حبه مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی و خانمها 
صدیقه مظاهری تهرانی فرزند حســن و ربابه ژولیده تهرانی فرزند حسن هرکدام 9 
حبه مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه پالک 
7493 فرعی مجزی شده از 721 فرعی از 1 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 

228.50 مترمربع.
3- رای شماره 1910 مورخ 1396/01/31 به نام خانم شهربانو دادخواه فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکباب خانه پالک 7499 فرعی مجزی شــده از 3964 فرعی از 1 اصلی 

بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 257.6 مترمربع.
4- رای شــماره 1911 مورخ 1395/09/29 به نام خانم فاطمه الســادات مطلبی 
اسفیدواجانی فرزند سیدعلی ششدانگ یکباب خانه پالک 3841 فرعی مجزی شده 

از 899 فرعی از 2 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 333.20 مترمربع.
5- رای شماره 1912 مورخ 1396/02/10 به نام آقای محسن شاهپوری فرزند عباس 
ششدانگ یکباب خانه پالک 3854 فرعی مجزی شــده از 1056  فرعی از 2 اصلی 

بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 239.68 مترمربع. 
6- رای شــماره 1913 مورخ 1396/03/03 به نام آقای عبدالــه امینی فرزندیداله 
ششدانگ یکباب خانه پالک 3855 فرعی مجزی شــده از 2182 فرعی از 2 اصلی 

بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 490.65 مترمربع. 
7- رای شــماره 1914 مورخ 1396/03/09 به نام آقای رضا مختاری فرزند عباس 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک 3856 فرعی مجزی شده از 2191 فرعی از 2 اصلی 

بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 874.34 مترمربع. 
8- رای شماره 1915 مورخ 1396/03/09 به نام آقای محمد قاسمی فرزند محمود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 3857 فرعی از 2 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به 

مساحت 237.30 مترمربع. 
9- رای شماره 1916 مورخ 1396/03/16 به نام آقای علی شاسوندی فرزند عباسقلی 
نسبت به چهار دانگ مشاع و معصومه عابدی ارانی فرزند حسینعلی نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 3859 فرعی مجزی شده از 1075 فرعی از 2 

اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 309.87 مترمربع.
شبان رئیس ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/16

م الف: 158
ابالغرای

پرونــده:  شــماره   9609973633200488 دادنامــه:  شــماره   5 /15
9309980350700626 شماره بایگانی شعبه: 940015 خواهان: اقای علیار رئیسی 
فرزند احمد با وکالت خانم سیده کتایون باقری فرزند سید اکبر به نشانی اصفهان خ 
نیکبخت غربی مجتمع اداری نیکبخت طبقــه 5 واحد 211 دفتر آقای ولی اله بابایی 
راد خواندگان: 1- خانم فاطمه خسروی فرزند مهرعلی 2- آقای احمد خسروی فرزند 
مهرعلی 3- خانم رضوان خســروی فرزند مهرعلی 4- آقای میثم خسروی فرزند 
مهرعلی 5- آقای محسن خسروی فرزند مهرعلی همگی به نشانی چادگان روستای 
علی آباد روبرو مسجد ابوالفضل 6- آقای مجتبی جوانمرد فرزند رمضانعلی به نشانی 
مجهول المکان خواسته: تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیر منقول دادگاه 
با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان 
آقای علیار رئیسی فرزند احمد با وکالت خانم سیده کتایون باقری فرزند سید اکبر به 
طرفیت وراث مرحوم مهرعلی خســروی فرزند احمد بنامهای 1- محسن 2- احمد 
3- میثم 4- رضوان 5- فاطمه همگی خسروی فرزندان احمد 6- مجتبی جوانمرد 
فرزند رمضانعلی به خواسته الزام خواندگان به تحویل صدمتر از پالک ثبتی 12229 
بخش 14 اصفهان به نشانی خ کهندژ عماد سیادت، پالک سوم به شماره 99/973 
جوی آباد ماربین مقوم به 50/100/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه 
با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و سایر محتویات پرونده بلحاظ عدم 
احراز انتقاالت صحیح مملک به خواهان و لزوم احراز آن برای رســیدگی به خواسته 
مذکور دعوا را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته مســتندا به ماده 2 قانون آئین 
دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می 
باشد. م الف: 4285 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر)296 کلمه، 3 کادر(
تجدیدنظر

5/18 شماره نامه: 9610112633200150 شماره پرونده: 9309980350700626 
شــماره بایگانی شــعبه: 940015  از : دفتر شــعبه دوم محاکم حقوقی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر به: آقای مجتبی جوانمرد فرزند رمضانعلی که در پرونده کالسه 
940015 مجهول المکان اعالم شده ابالغ می گردد. با توجه به تجدیدنظر خواهی 
آقای علیار رئیسی فرزند احمد با وکالت خانم ســیده کتایون باقری از دادنامه شماره 
9609973633200488 در پرونده کالسه 940015 چنانچه الیحه ای در پاسخ به 
تجدیدنظرخواهی مذکور دارید ظرف مهلت ده روز پس از نشر این آگهی الیحه خود را 
به دفتر شعبه تحویل نمائید. ضمنا نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم 
در دفتر دادگاه موجود می باشد جهت تحویل آن به دفتر شعبه مراجعه نمائید. م الف: 
4287 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر)124 

کلمه، یک کادر(
ابالغرای

5/43 در خصوص دادخواســت آقای مرتضی توکلی بیدگلی فرزند احمد به طرفیت 
آقایان محمدیزدانی فرزند حسین و حامد ایوبی فرزند محمدحسن به خواسته مطالبه 
مبلغ شصت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 495909 مورخ 94/2/25 
عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه . با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکــور و گواهینامه ی عدم امکان 
پرداخت بانک محال علیه و باتوجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای 
خوانده ریف اول در ذیل چک و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر آن و نظر به اینکه 
امضاهای مذکور از تعرض مصون مانده و با التفــات به حاکمیت وصف تجریدی بر 

اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و 
با استظهار از اصل استصحاب - در مورد اشتغال ذمه خواندگان - و اینکه دلیلی مبنی 
بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه ویا تحصیل نگردیده اســت و خواندگان نیز علی 
رغم وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل 
نیاورده اند .النهایه دعوی خواهان را وارد تشــخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 
313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی بــه ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات 
دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی میباشد 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم 
بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی 
این شهرستان می باشد . م الف: 5/4/96/305 زهره گرامی  نوش آبادی قاضی شورای 

حل اختالف آران و بیدگل )330 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

5/44 خواهان : آقای حمید بهداروندی فرزند کاظم به نشــانی اســتان اصفهان - 
شهرستان آران و بیدگل - شهر آران و بیدگل - بلوار الماسی - خیابان امید - کوچه 
دوم سمت راست ) کوچه شش دستگاه بنیاد شهید ( - منزل مرتضی توکلی  خواندگان 
: 1.خانم صفیه سالمی مجارشین فرزند علی به نشانی تبریز - میدان قطب - موبایل 
منوچهری 1، 2. آقای مجتبی قائمی مجارشــین فرزند اصغر به نشانی تبریز - پرواز 
کوی الله 8 - پ 6 -ط 1 خواسته : مطالبه وجه چک بتاریخ 96/4/21 در وقت مقرر 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان آران و بیدگل تشکیل و پرونده شماره 
951108 تحت نظر است .مالحظه می گردد خواهان به ارسال الیحه ای اکتفا نموده 
لیکن خواندگان علی رغم وصف ابالغ - از طریق نشــر آگهی - حضور ندارند . لذا با 
اعالم رسمیت جلسه و سپس اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می گردد . رای دادگاه در رابطه با دعوی آقــای حمید بهداروندی به طرفیت 1. خانم 
صفیه سالمی مجارشــین 2. آقای مجتبی قائمی مجارشین به خواسته - 1- مطالبه 
وجه 5 فقره چک جمعا به مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد وهشت میلیون و پانصد 
هزار ریال با شماره های 065619 مورخ 95/10/11 ، 30937912 مورخ 95/2/31 
، 30936414 مورخ 95/1/25 ، 30938053 مــورخ 95/3/31 ، 30937826 مورخ 
95/2/10 ، 2. مطالبه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و به طور مشــخص تصویر مصدق چکهای مزبور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، 
تنظیمی از ســوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق 
تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه پیش گفته و 
با استظهار از اصل استصحاب ) در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی مبنی 
بر برائت ذمه خواندگان ارائه ، اقامه و یا تحصیل نشده است . بنابراین دعوی خواهان 
را وارد تشخیص داده و به اســتناد مواد 198-502-519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی ، ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و به پرداخت مبلغ چهل و ســه میلیون و هفتصد و دوازده هزار و پانصد ریال 
بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبر های الصاقی و نیز خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی از تاریخ سررسید چکها تا 
زمان پرداخت آنها در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در هین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد 
 . م الف: 5/2/96/306 رزاقی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل

 )455 کلمه، 5 کادر(

اخطاراجرائی
5/45 مشخصات محکوم علیه : داریوش ذنوبی فرزند علی به نشانی  مجهول المکان 
مشخصات محکوم له : محمدناظمی به وکالت حمیدرضا نجارزاده و احسان بانویی 
به نشانی ناحیه مقاومت بسیج ســپاه آران و بیدگل به موجب رای شماره 199 تاریخ 
96/3/2 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته با احتساب خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 77/1/20 لغایت یوم 
الوصول آن و نیز خسارات دادرسی آن .ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد. 
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 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 دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
 نماید . م الف: 5/2/96/308 شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان آران و بیدگل

 )194 کلمه، 2 کادر( 
مزایده

پرونــده:  139603902121000010 شــماره  آگهــی:  5 شــماره  /40
139504002121000006 آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی 9500009 به 
موجب پرونده اجرائی 9500009 له خانم زهرا فخاری علیه ورثه مرحوم اکبر رحیم 
پور، خودرو پراید به شماره انتظامی 714 ن 35 ایران 43 مدل 1386 اطاق نسبت به 
مدل سالم موتور و گیربکس در حد متوســط تایرها بر روی هم 4 سال کارایی دارد 
که پراید مذکور متعلق به مدیون مرحوم اکبر رحیم پور  بوده و قبال در قبال مطالبات 
بستانکار بازداشت گردیده است و برابر نظریه کارشناس رسمی به مبلغ 80/000/000 
ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از ساعت 9 الی 12 
روز سه شــنبه مورخ 1396/5/24 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از 
مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت  پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیلی رســمی غیر مترقبه گردد، مزایــده روز اداری بعد از 
تعطیل در همان محل و ســاعت انجام می شــود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق 
 مقررات وصول خواهد شد. م الف: 4309 ســازمان ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

 )176 کلمه، دو کادر(
حصروراثت

5/41  آزاده مختاری ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 19094 به شرح دادخواست 
به کالسه  314/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر مختاری ورنوســفادرانی به شناسنامه 6 در تاریخ 1395/6/4 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- عصمــت علیرضائی ورنوســفادرانی فرزنــد کریم ش.ش 13114 )همســر( 
2- عباســعلی مختاری فرزنــد اصغــر ش.ش 437 )فرزند( 3- حســین مختاری 
ورنوســفادرانی فرزنــد اصغــر ش.ش 2310 )فرزنــد( 4- امیرحســین مختاری 
ورنوســفادرانی فرزند اصغر ش.ش 2076 )فرزند( 5- علی مختاری ورنوسفادرانی 
فرزند اصغــر ش.ش 0033090- 113 )فرزند( 6- آزاده مختاری ورنوســفادرانی 
فرزند اصغــر ش.ش 19094 )فرزنــد( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبــه آگهی می نمایــد تا هر کســی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهــی ظرف یک ماه 
بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهــد شــد. م الف: 4320 شــعبه 
 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شــماره یک(

)166 کلمه، 2 کادر(

مقتولینکارتنخواببودهاند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2192 | July  24, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERsnarimani77@gmail.comE-MAIL



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2192 | دوشنبه 2 مرداد 1396 | 29 شوال 1438

دروازه بان نامدار پرسپولیسی تیمدار شد!
با درخواست حمید درخشان، سرمربی جدید تیم نفت تهران، نیما 
نکیسا دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان و تیم پرسپولیس 

به عنوان مربی دروازه بانان این تیم انتخاب شد.
اردوی تیم ملی کاناپولوی بانــوان در دریاچه آزادی با حضور یک 

نماینده از اصفهان آغاز شد.
سومین اردو از دور جدید تمرینات 
تیم ملــی کاناپولوی بانــوان به 
منظور حضــور در مســابقات 
قهرمانی آســیا کــه در مالزی 
برگزار می شود، از  دریاچه آزادی 
تهران آغاز و تا 14 مرداد ادامه 
دارد.در این اردو، فاطمه جلیلیان 
تنها نماینده اصفهان به همراه تکتم 
آخوندزاده از مازندران، الهه پورعبدیان از 
البرز، ترانه کامیاب از تهران، مهال عاطفه دار و نفیسه خرمی نیک 
از خراســان رضوی، ســمیرا منوچهری از فارس، سونیا گماری از 
کرمانشاه، صبا رحمتی از لرستان و آمنه شیرزادی و کیمیا مرادی 
از مرکزی تمرینات خود را زیر نظر دالرام راثی مرزآبادی به عنوان 

سرمربی و سرپرست تیم انجام خواهند داد.

زنگ خطر برای کاناپولوی اصفهان

چهار بازیکن با تجربه استقالل در دفتر پندار توفیقی حاضر شدند 
و با او جلســه ای برگزار کردند. اینطور که 
گفته می شود عصر روز جمعه جلسه 
مخفیانــه ای بین چهــار کاپیتان 
منصوریــان با معاون ورزشــی 
باشــگاه اســتقالل برگزار شد. 
مهدی رحمتی، پژمان منتظری، 
خسرو حیدری و مجتبی جباری 
چهار بازیکنی بودنــد که پیش از 
تمرین استقالل به دفتر پندار توفیقی 
رفتند. محور این جلسه بیشتر در خصوص 
مسائل مالی استقالل بود. نکته قابل توجه این بود که استقاللی ها 
بیشتر تمایل به مخفی نگه داشــتن این جلسه داشتند و از این رو 

نشست خود را به دفتر توفیقی انتقال داده بودند.
با توجه به اینکه پندار توفیقی معاون ورزشی استقالل شد اختیارات 
او در این تیم باال رفت و شــاید به همین دلیل هم با چهار بازیکن 
باسابقه استقالل نشست پنهانی برگزار کرد؛ البته فصل پیش هم 
توفیقی تمام کارهای نقل و انتقاالت اســتقالل را در دست داشت 
اما وقتی بندهای قرارداد بازیکنان لو رفت مشــخص شد که او چه 
امتیازهایی برای بازیکنان خاص استقالل در نظر گرفته است، اما با 
این وجود بازهم در فصل جاری دامنه اختیارات او وسیع تر شده و 

افتخاری او را به عنوان معاون ورزشی باشگاه برگزیده است.

جلسه مخفیانه در استقالل

ورزش بانوان

بازیکن اصفهانی  تیم ملی :

وضعیت  باشگاه آینده سازان 
مشخص نیست

بازیکن تیم ملی جوانان فوتبــال بانوان گفت: در مورد 
تیم های باشــگاهی فوتبال بانوان هیچ چیز مشخص 
نیست، تیم ها تمرینات خود را شروع نکرده اند و برخی 
تیم ها اصال مشخص نیست که برای فصل بعد خواهند 

بود یا خیر؟
هاجر دباغی  اظهار کرد: متاســفانه هیــچ چیزی در 
خصوص باشگاه آینده سازان مشخص نیست. بازیکنان 
تاکنــون 20 درصــد از قراردادهای خــود را دریافت 

کرده اند.
وی افزود: برای باشــگاه آینده سازان هنوز اسپانسری 
پیدا نشده و مشخص نیســت حمایت مالی از این تیم 
به چه شــکلی خواهد بود و همچنان نیز هیچ تمرینی 

شروع نشده است.
این بازیکن تیم فوتبــال آینده ســازان تصریح کرد: 
پیشــنهاداتی دارم که به دلیل مشخص نبودن تکلیف 

آینده سازان نمی توانم تصمیم بگیرم.
دوســت دارم در آینده ســازان فوتبالم را ادامه بدهم؛ 
چراکه پیشرفت فوتبالی من در این باشگاه رخ داد و با 
 این تیم قهرمان شدم ولی خوشی این قهرمانی همان
  چنــد ســاعت پــس از قهرمانــی بــود و دیگــر 

هیچ.
دباغی در خصوص تیم ملی جوانان فوتبال کشور اظهار 
کرد: شهریور ماه یک اردو در کشور چین برپا خواهیم 
کرد که امیدوارم اردوی مثمر ثمری باشد. هرچند که 
در حال حاضر سالن بدنسازی درستی در اختیار نداریم 

و امکانات نیز در اختیار ما نمی گذارند.
وی در خصوص توجه فدراسیون به فوتبال بانوان گفت: 
صحبت های زیادی در خصوص توجه به فوتبال بانوان 
مطرح شد، اما مثل تیم ملی بزرگساالن بانوان که قرار 
بود اردوها پیگیری شود، اما تاکنون نشده است در تیم 
جوانان هم وضعیت به همین شکل است. انتظار می رود 
که حداقل اردوهای درست همواره برقرار باشد و فقط 

در حد صحبت باقی نماند.
این بازیکن تیم ملی فوتبال جوانان خاطرنشــان کرد: 
در حال حاضر انفرادی تمرین می کنم و خوشــبختانه 
توانســته ام با تمرینات خوبی که انجام می دهم بدنم 
را روی فرم نگه دارم. امیدوارم که تیم های باشــگاهی 
فوتبال بانوان کشور تمریناتشان را سریع تر شروع کنند 

چراکه زمان در حال از دست رفتن است.

 خبر جراحی گادوین منشا ،پرسپولیسی ها را در همان ابتدای 
فصل نگران کرد. اگرچه جراحی این بازیکن چندان هم سنگین 
نبود و برانکو گفته بود منشا را 20 روز در اختیار ندارد، اما حاال 
خود منشا خبر داده که وضعیتش بهتر از چیزی است که قبال 
تصور می شد. منشا گفته است: چنانچه روند بهبودی ام به همین 
شکل ادامه پیدا کند از اواخر هفته و شاید زودتر در تمرینات تیم 

شرکت خواهم کرد تا کم کم آماده همراهی تیم شوم. 
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معراج اسماعیلی، دروازه بان فصل گذشته امیدهای مقاومت 
تهران، با قراردادی سه ساله به ذوب آهن اصفهان پیوست.

تیم فوتبال ذوب آهن با معراج اســماعیلی گلر فصل گذشته 
امیدهای مقاومت تهران به توافق رسید و قرارداد سه ساله ای 
با این بازیکن جوان امضا کرد.اســماعیلی این فرصت را دارد 
که در کنار دو گلر با تجربه ذوبی ها یعنی رشــید مظاهری و 

محمدباقر صادقی تجربیات خود را افزایش دهد. 

زالتکو کرانچار، سرمربی کروات سپاهان همچنان خواهان 
جذب علی کریمی بازیکن پیشین این تیم است و از مسئوالن 

سپاهان خواسته بود تا دوباره با این بازیکن مذاکره کنند.
با این حالی کریمی برنامه ای برای بازگشت به فوتبال ایران 
ندارد. او به مسئوالن باشگاه ســپاهان پیغام داده که فعال به 
بازگشت به فوتبال ایران فکر نمی کند و می خواهد در فوتبال 

اروپا بماند.

خرید جدید ذوب آهن از تیم امید مقاومتپاسخ رد کریمی به سپاهانی ها  خبر خوب منشا برای پرسپولیسی ها

در شرایطی که هیئت فوتبال تهران از ثبت قرارداد بازیکنان نفت در دفتر 
این نهاد ابراز بی اطالعی کرده بود، اما خبرنگار »ورزش ســه«، تصویر 
مربوط به بازیکنان نفت را با عکس مستند کرده است. در این صفحه نام 
بازیکنانی مثل آل کثیر، غالمی، حق دوست، محمدزاده، بوعذار، عزتی و 
فراهانی به چشم می خورد که از بازیکنان سابق نفت هستند. همچنین 
روی اسم پیام صادقیان و حمیدرضا علی عسگری که قراردادی یک ساله 
با نفت داشته اند، با قلم قرمز خط کشیده شده تا مشخص شود نفت روی 

این دو بازیکن حسابی نمی کند. 
جالب اینکه نام هایی مثل مهدی دغاغله و ایمان موسوی همچنان در 
دفتر نفتی ها وجود دارد؛ همچنین سابا توادزه بازیکن گرجستانی هم 
خط نخورده و تنها صادقیان و علی عسگری مشمول این برخورد خشن 

شده اند! 

دربی دوستانه اصفهانی ها در شــرایطی برگزار شد که سپاهانی ها به 
عنوان میزبان بازی با پیراهنی تازه به میدان آمدند.

سپاهان در این مســابقه با پیراهن سورمه ای و شورت ورزشی زرشکی 
حضور پیدا کرد که تفاوت عمده ای با لباس همیشــگی ســپاهانی ها 
)پیراهن زرد و شورت ورزشی مشــکی( دارد؛ البته لباسی که سپاهان 
در این بازی استفاده کرده بود احتماال پیراهن های تمرینی این باشگاه 

است که استفاده آن در یک بازی مهم مثل دربی جای تعجب دارد.
 البته خوب است بدانید تیم فوتبال پرسپولیس هم در دیدار سوپرجام 
از پیراهن های تمرینی بــه جای کیت اصلی باشــگاه در فصل جدید 
اســتفاده کرده بود. اتفاقی که در هیچ جای دنیا رخ نمی دهد؛ چراکه 
 دیدارهای دوستانه فرصتی برای معرفی پیراهن های جدید باشگاه نیز 

هستند. 

 قلم قرمز خشن
 روی اسم پیام صادقیان!

 سپاهان با لباس نا آشنا
 در دربی

خبر روز

اتفاق روز

سرمربی چلســی اعتقاد دارد موراتا و لوکاکو هر دو در یک سطح 
هستند. 

آنتونیو کونته در جدیدترین اظهارات 
خود ضمن تمجید از آلوارو موراتا 
که با ۵۸ میلیون پوند به چلسی 
پیوست عنوان کرده این بازیکن 
در ســطح روملو لوکاکو که در 
آستانه پیوستن به چلسی بود، اما 
در نهایت راهی منچســتریونایتد 

شد قرار دارد. 
کونته به نقل از ESPN به خبرنگاران 
گفته:دانستن اینکه از بین لوکاکو و موراتا کدام یک گزینه نخست ما 
بودند واقعا اهمیتی ندارد. هر دو بازیکن گزینه نخست باشگاه های 
بزرگی چون منچستریونایتد و چلسی بودند. این دو از نظر من در 
یک ســطح هســتند. همه می دانیم وضعیت بازار نقل و انتقاالت 
چگونه است. به نظر می رسید موراتا به منچستر می رود و لوکاکو 

راهی چلسی خواهد شد، اما در نهایت وضعیت برعکس شد. 
من تکنیک موراتا را دوست دارم. او قدرت بدنی خوبی دارد و نشان 
داده که تمام کننده خوبی است. او در سه سال اخیر پیشرفت قابل 
توجهی کرده و حــاال یکی از بهترین مهاجمان اروپاســت. موراتا 
پتانسیل زیادی دارد و می تواند باز هم پیشرفت کند. فصل پیش 
خیلی بازی نکرد، اما 20 گل زد. قبل از تــرک یوونتوس به دنبال 
جذب او بودم. آن زمان تجربه زیادی نداشــت، اما حاال آماده بازی 

برای چلسی است.

 کونته: »موراتا« و »لوکاکو«
 در یک سطح هستند

فوتبال جهان

1- اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و ساخت و نصب 250 مورد انشعاب پلی اتیلن پراکنده 
در سطح محدوده گازرسانی مناطق 1، 3 و 6 اصفهان

2- میزان تضمین شرکت در مناقصه: 705.000.000 ریال )هفتصد و پنج میلیون ریال(
3- کد فراخوان: 1493378

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
5- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 96/05/15

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان 
به آدرس  WWW.nigc-Isfahan.ir  ،WWW.iets.mporg.ir  یا با شماره تلفن های 5- 36271031- 031 امور 

قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )1850، 1396(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

)نوبت دوم(

ذوب آهن به دنبال جذب یک مهاجم هدف است
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در مورد پیروزی تیمش در 
شهرآورد دوستانه فوتبال اصفهان اظهار کرد: فکر نمی کنم در 
هیچ جای دنیا در فاصله پنج روز تا آغاز لیگ دو تیم همشهری 
به مصاف هم بروند که این نشان دهنده نگرش باالی فرهنگی 
دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن بود. به هر دو  باشگاه به خاطر 

این بازی انسانی تبریک می گویم.
امیر قلعه نویی در مورد شرایط بازیکنان تیمش در این دیدار 
گفت: بازیکنان ما تازه از اردوی ترکیه برگشته و خسته بودند 
و در این  دیدار ۳0 درصد توانایی آنها را دیدیم. طبیعی بود که 
سپاهانی ها بهتر از ما توپ را به گردش درآوردند ولی حسن 
ذوب آهن این بود که به حریف موقعیت نداد. قلعه نویی ادامه 
داد: دو گل زدیم و چند موقعیت دیگر هم داشتیم و امیدوارم 
بدن بازیکنان تا بازی هفته نخســت لیگ شــاداب تر شود.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن بیان داشت: به دنبال جذب 
یک مهاجم هدف هستیم چون تبریزی باید در پستی که او را 

به کار می گیریم آزاد باشد.
وی گفت: از کارگــران کارخانه ذوب آهــن، هیئت مدیره و 
مسئوالن باشگاه تشکر می کنم. در دو ماهی که در ذوب آهن 
حضور دارم شرایط خوبی را تجربه کرده ام و امیدوارم بتوانیم 

با کمک خداوند و تالش بازیکنان تیم خوبی را روانه مسابقات 
کنیم.

قلعه نویــی در مورد شــرایط تیمش اظهار کــرد: تقریبا به 
اهدافی که می خواستیم رسیدیم ولی برای بازی با سپاهان 
چند مشکل داشتیم. ما پنجشنبه هفته گذشته از ترکیه به 
اصفهان بازگشــتیم و پس از تنها یک جلسه ریکاوری، بازی 
کردیم و این بازی ۳0 درصد توانایی ما بود. در اردوی ترکیه 
خوب بودیم ولی اگــر مهاجم مدنظر خــود را جذب کنیم 
20 تا ۳0 درصد به کارایی تیم اضافه می شــود. چند گزینه 
را مدنظر داریم که وقتی نهایی شــد از طریق سایت باشگاه 

اعالم می شود.
وی در پاسخ به ســوال خبرنگاری در مورد شرایط ورزشگاه 
نقش جهان تصریح کرد: نقش جهان از جمله ورزشــگاه های 
خوب ایران اســت و امیدوارم مسئوالن استان شرایطی را به 
وجود آورند که ذوب آهن هم بتواند در این ورزشــگاه بازی 
کند. بازی در این ورزشگاه به بازیکنان، کادرفنی و مسئوالن 
تیم ها نشاط می دهد و مثل فوالدشهر در آن باد نمی وزد. از 
اســتاندار اصفهان، مدیران عامــل فوالدمبارکه و ذوب آهن 
 می خواهم شــرایط بازی ذوب آهن در این ورزشگاه را فراهم 

کنند.

در گلزنی می لنگیم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از شکست 2 بر صفر تیمش 
در شهرآورد دوســتانه فوتبال اصفهان در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: به هدفی که در این مسابقه داشتیم کامال دست 
یافتیم و با وجود شکســت، نقاط ضعف خود را شناختیم. در 
بخش هایی در بازی ســازی خوب بودیم ولی هنوز در گلزنی 
می لنگیم. زالتکو کرانچار افزود: با وجود شکست دید مثبتی 
به این مسابقه دارم و تا بازی با ســایپا نقاط ضعف خود مثل 
مشــکل در خط میانی زمین را برطرف می کنیم. در بازی با 
ذوب آهن توپ را آنطور که بایــد کنترل نکردیم و فرصت را 
در ضدحمله در اختیار حریف می گذاشــتیم؛ البته در کل از 

نتیجه ناراضی نیستم.
کرانچار در پاسخ به این سوال که چرا برای حل مشکل گلزنی 
تیمش ساسان انصاری را از ابتدا به بازی نگرفت، گفت: به این 
دلیل از انصاری استفاده نکردم که حداقل از 2 بازی اول لیگ 

محروم است که امیدواریم محرومیت او کاهش پیدا کند.
ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان در مورد اینکــه ذوب آهن 
منسجم تر از ســپاهان بازی کرد و عدم هماهنگی بازیکنان 
موجب نگرانی هواداران سپاهان در آستانه آغاز لیگ برتر شده 
است بیان داشت: ذوب آهن منسجم بود ولی این تیم تنها سه 
بار موفق شد به سوی دروازه ما شلیک کند که 2 گل هم زد 
ولی ما حمالت متعددی داشتیم و فقط نتوانستیم گل بزنیم. 
این یکی از مشکالت ماست که امیدوارم بتوانیم این مشکل 

را تا بازی با سایپا رفع کنیم.
وی در مورد اینکه آیا سپاهان بازیکن دیگری جذب خواهد 
کرد یا خیر اضافه کرد:» ژایرو رودریگز« بازی با کیفیتی انجام 
داد و منتظر مروان حسین هم هســتیم. احتمال دارد یک 
بازیکن برزیلی دیگر نیز به جای سرور جباروف جذب کنیم 
و فکر می کنم بعد از هفته دوم کامل خواهیم بود. همچنین 
میالد ســرلک که با تیم ملی امید در قرقیزستان است به ما 
ملحق خواهد شد. با دید مثبت به استقبال بازی با سایپا در 
هفته نخست لیگ می رویم و شکست برابر ذوب آهن خللی در 

کار ما ایجاد نخواهد کرد.
کرانچار در پاسخ به ســوال خبرنگار ایمنا در مورد اینکه آیا 
بازیکن مدنظر او هافبک بازی ساز است تصریح کرد: او نشان 
داده که می تواند در پست هافبک بازی ساز هم کیفیت خود را 
نشان دهد. این بازیکن برزیلی در چند روز آینده به اصفهان 

می آید و امیدوارم بتوانیم با او به توافق برسیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد مذاکره با یک بازیکن 
ازبکســتانی اظهار کرد: آن بازیکن تا دی مــاه با پاختاکور 
قرارداد داشت و سخت بود او را از این تیم جدا کنیم. در کل 
بازیکن برزیلی به سپاهان نزدیک تر است تا این بازیکن ازبک.

سرمربی تیم ذوب آهن:

مسئوالن رایزنی کنند تا در نقش جهان بازی کنیم

در ادامه دیدارهای تدارکاتی تیم های لیگ برتری، پیش از شروع فصل تازه لیگ برتر فوتبال ،  دو تیم همشهری 
ذوب آهن و سپاهان در شهرآوردی دوســتانه به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه 2 برصفر به سود 

شاگردان قلعه نویی خاتمه یافت.

یادبگیریم و آموزش دهیم که »قرار 
نیست با اســتفاده 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.
عادت کنیــم تا به تغییــرات مبالغ 
قبوض برق توجه کرده و برای کاهش 
مصرف برق و هزینه هــای آن در خانواده 

هدف گذاری کنیم.
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مسئول تشکل های دینی تبلیغات اســامی اصفهان گفت: 
تدوین برنامه های اجاس پیرغامان و خادمان حســینی با 
شــعار »اصفهان؛ پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسامی« از 

برنامه های دهه کرامت در اصفهان است.
حجت االسام حسن بابایی، در ارتباط با برنامه های دهه کرامت 
در اصفهان اظهار داشت: در فاصله  سالروز والدت کریمه اهل 
بیت حضرت معصومه )س( تا والدت امام رضا )ع( که با عنوان 
دهه کرامت نام گذاری شده است جشن ها و آیین های معنوی 

در سرتاسر ایران اسامی و خارج از کشور برگزار می شود.
وی افزود: به مناســبت این دهه پرخیــر و برکت برنامه های 
مختلفی در اصفهان نیز اجرایی می شود که از آن جمله اجرای 

طرح با کریمان تا کرامت از ۳۰ تیر تا دوم مرداد ماه است.
برگزاری جشن دختران آفتاب در اصفهان

دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی 

استان اصفهان افزود: برگزاری جشن دختران آفتاب به منظور 
تجلیل از فعاالن و نخبگان علمی فرهنگی و ورزشی تشکل های 
دینی در کانون های فرهنگی تبلیغی با شعار »حضرت فاطمه 
معصومه سام ا... علیها؛ الگوی شایسته دختران«، در روز اول 

دهه کرامت، سه شنبه)فردا( سوم مرداد ماه برگزار می شود.
وی ادامه داد: تجلیل از خادمان و دست اندرکاران هیئت های 
مذهبی شهر اصفهان با شــعار »اهل بیت )ع(؛ امین والیت و 

چراغ هدایت« نیز از برنامه های ویژه این دهه است.
ساماندهی کاروان های زیارتی قم و جمکران درقالب 

مسافران کوی بهشت
حجت االسام بابایی، با بیان اینکه برگزاری مسابقه فرهنگی در 
فضای مجازی با عنوان »اهل بیت )ع(؛ باب معرفت« در کانال 
https://telegram.me/b_q_r از دیگر برنامه های دهه 
کرامت در اصفهان است، ابراز داشت: ساماندهی کاروان های 

زیارتی قم و جمکران در قالب انجمن اسامی مسافران کوی 
بهشت با شعار »شهر مقدس قم حرم اهل بیت )ع(؛ سرچشمه 

معارف الهی« روز چهارشنبه چهارم مردادماه انجام می شود.
وی اضافه کرد: برگزاری همایش »مدافعان حرم؛ مظهر نشاط 
معنوی و روحیه انقابی« با حضور مســئوالن شورای هیئات 
مذهبی اســتان اصفهان به میزبانی شهرستان تیران و کرون 
در روز پنجشنبه پنجم مردادماه، برگزاری گفتمان های دینی 
»خانواده مهــدوی؛ کانون عطوفت و صداقت« در مســاجد و 
مراکز فرهنگی و حضور خانواده هــا در مصاهای نماز جمعه 
در روز جمعه ششم مرداد ماه، از دیگر برنامه های دهه کرامت 

در اصفهان است.
معرفی هیئت های مذهبی فعال مســتقر در بقاع 

متبرکه و امامزادگان
دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی 
استان اصفهان، با اشــاره به معرفی هیئت های مذهبی فعال 
مســتقر در بقاع متبرکه و امامزادگان با شــعار »امامزادگان؛ 
هدیه های الهی، ذخایر معنوی« در روز شنبه هفتم مرداد ماه، 
ابراز داشت: حضور منسجم و سازماندهی شده دانش آموزان 
طرح اوقات فراغت در مساجد با شعار »مسجد؛ خانه بندگی، 
طراوت زندگی«، برگزاری اردوهای درون شهری دانش آموزان 
طرح اوقات فراغت، حضــور در محل بقاع متبرکه امامزادگان 
محل سکونت خود با شعار »زیارت با معرفت؛ کمال آرامش و 
سعادت« و تهیه ویژه نامه های الکترونیکی در فضای مجازی با 
موضوع خرد ورزی سیره امام رضا)ع( در تعلیم و تربیت، از دیگر 

برنامه های آماده شده است.
وی اضافه کــرد: هماهنگــی و تدوین برنامه هــای اجاس 
بین المللی پیرغامان و خادمان حســینی با شــعار »مشهد؛ 
پایتخت فرهنگی جهان اسام« و »اصفهان؛ پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایران اسامی« و برگزاری جشن های رضوی در هیئات 
مذهبی، کانون های فرهنگی و مساجد، در روز جمعه سیزدهم 
مرداد ماه، از برنامه های دیگری اســت که به مناســبت دهه 
کرامت توسط سازمان تبلیغات اسامی برنامه ریزی شده است.

استفادهسالیانه60هزاراصفهانیازآموزشهایفنیوحرفهای
ابوطالب جالی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: سالیانه نزدیک به 
6۰هزار نفر در استان اصفهان از آموزش های فنی و حرفه ای استفاده می کنند که ۳5 درصد 

این افراد، شاغل و مابقی افراد کارجو هستند.

ویژهاخبار

با مسئوالن

استاندار اصفهان خبر داد:

معرفی 15 دستگاه اجرایی 
برتر در جشنواره شهید رجایی

اســتاندار اصفهان در جلسه شــورای راهبری توسعه 
مدیریت اســتان که پیرامون فرآیند ارزیابی عملکرد و 
انتخاب دستگاه های برتر اجرایی و برگزاری جشنواره 
شهید رجایی تشکیل شد، با تشــریح فرآیند ارزیابی 
عملکرد سال 95 دستگاه های اجرایی براساس بند 94 و 
95 قانون خدمات کشوری، اظهارداشت: هدف از انتخاب 
دستگاه های برتر اجرایی و ارزیابی دستگاه ها، باال رفتن 

بهره وری و اثربخشی است.
رسول زرگرپور افزود: الزم است این ارزیابی ها، به این 
نتایج مورد نظــر )که افزایش بهره وری در دســتگاه و 
ترغیب مدیران به افزایش کمی و کیفی فعالیت هاست( 
منجر شود؛ چراکه در غیر این صورت به هدف اصلی از 

ارزیابی عملکرد دست نیافته ایم.
استاندار اصفهان گفت: بر همین اساس برای اثرگذاری 
بیشتر باید در شــاخص های ارزیابی، عوامل متعددی 
ازجمله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پیگیری اجرای 
اقتصاد مقاومتی و... مدنظر قرار گیرد و تعداد کمتری 
از دســتگاه های اجرایی به عنوان دستگاه برتر انتخاب 

شوند.
وی به گروه های پنجگانه دســتگاه های اجرایی اشاره 
کرد و یادآور شــد: دســتگاه های اجرایی به گروه های 
علمی، فرهنگی و آموزشی، عمومی، اجتماعی و قضائی، 
شــرکت ها، بانک ها و بیمه ها، زیربنایــی و تولیدی و 
حمایتی، سامت و بهداشت تقسیم شده اند و در هریک 
از این گروه ها 2 دســتگاه که باالترین امتیاز عمومی و 
یک دســتگاه که باالترین امتیاز اختصاصی را کســب 
کنند، به عنوان دستگاه برتر انتخاب شوند و تایید نهایی 
شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی 
با همکاری سازمان اداری و استخدامی تا 2۰ مرداد ماه 
صورت گیرد. زرگرپور بیان داشــت: باید حداکثر 15 
دستگاه براساس شاخص های عمومی یا اختصاصی با 
مجموع شاخص ها به عنوان دستگاه برتر انتخاب شوند.

شایان ذکر است که در این جلسه، اکبری رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریــزی، درخصوص چگونگی انتخاب 
شاخص ها و فرآیند معرفی دستگاه های برتر و سیستانی، 
معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی استانداری، 
پیرامون افزایــش نقش و جایگاه دســتگاه حاکمیتی 

استانداری در فرآیند انتخاب، توضیحاتی ارائه کردند.
گفتنی اســت که بیستمین جشــنواره شهید رجایی 
 در بازه زمانی 2 تا 9 شــهریور ماه ســال جاری برگزار 

می شود.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: مرکز ازن سنجی اصفهان تنها 
مرکز سنجش ازن در خاورمیانه است و نیاز به حمایت های دولت در جهت 
بهسازی تجهیزات از جمله دستگاه بروئر دارد. بیجندی در بازدید رییس 
سازمان برنامه و بودجه از مرکز ازن ســنجی هواشناسی اصفهان اظهار 
داشت: هواشناسی استان اصفهان در چند سال اخیر در زمینه های مختلف 
از جمله آی تی، آموزش و شبکه پایش، پیشرفت های زیادی داشته است 
و توانسته با تکیه بر توان کارشناسان در تمام عرصه های اجتماع با اجرای 
طرح تهک توسعه هواشناسی کاربردی، حضور موفقی پیدا کند. وی استقرار 
مرکز آموزش هواشناسی استان و احداث و تجهیز خوابگاه های دانشجویی 
و استادسراها را از دیگر ظرفیت های ایجاد شده در این مرکز در دولت تدبیر 
و امید خواند و گفت: در همین راستا در سال جاری برنامه های آموزشی 
متنوعی در قالب دوره های پودمانی برای همکاران هواشناسی در کل کشور 

تدارک دیده شده که در این مرکز هم برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: یک هزار و 6۰7 حلقه 
چاه غیرمجاز در استان اصفهان تا پایان امسال پلمب می شود.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان به نقل از مسعود 
میرمحمد صادقی همچنین افزود: تا پایان سال جاری شش هزار و ۳26 
دســتگاه کنتور فهام و یک هزار و هفتاد کنتور حجمی نیز در ســطح 
استان نصب می شــود. وی همچنین دی ماه پارسال شمار چاه های 
غیر مجاز در استان اصفهان را 11 هزار حلقه تخمین زد و افزود: هزینه 
تقریبی مسدود کردن هر حلقه چاه حدود چهار میلیون تومان است؛ 
بنابراین برای انجام موفق طرح مســدود کردن چاه ها به 12 میلیارد 
تومان نیاز داریم. وی همچنین از کاهش 4۰ درصدی بارش ها در شرق 
حوضه زاینده رود خبر داد و تصریح کرد: از آغاز سال آبی جاری ) مهر 
95 ( تا کنون با بررسی بیش از 7 ایستگاه در حوضه زاینده رود با کاهش 

بارش ها روبه رو بوده ایم.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

مرکز ازن سنجی اصفهان؛ 
 تنها مرکز سنجش ازن 

در خاورمیانه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
خبر داد:

پلمب بیش از یکهزار حلقه چاه 
غیرمجاز در استان اصفهان 

با حضور 10 تیم بازی ساز صورت می گیرد؛

ماراتن بازی سازی با موضوع 
شهروندی در حاشیه نمایشگاه 

فناوری های نوین
ســعید امامی، دبیر کمیته فرهنگ شهروندی ســازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساخت و طراحی بازی های 
رایانه ای به ویژه بازی های اندرویدی و تبلتی در برنامه کار کمیته 
شهروندی بوده و هست، افزود: عدم موفقیت در گذشته و کیفیت 
نامناسب بازی های تولید شده موجب شد تا استقبال خوبی از این 

قبیل بازی ها صورت نگیرد.
وی با اشاره به هزینه های فراوان برخی از گروه ها برای برگزاری این 
برنامه در اصفهان، بیان کرد: عاوه بر هزینه بسیار زیاد، این گروه در 
سطح عرضه هم از جایگاه خوب و مناسبی برخوردار نبودند و این 

موضوع، کار را سخت می کرد.
امامی با اشــاره به تولید چند بازی در کمیته فرهنگ شهروندی و 
بازخورد نه  چندان مثبت آن، اظهار داشــت: با هم اندیشی فعاالن 
در این عرصه، پیشــنهاد اجرای ماراتونی تحت عنوان بازی سازی 

رایانه ای شد.
وی ادامه داد: در این ماراتون، 1۰ تیم بازی ســازی در یک کارگاه 
سه روزه با حضور اساتید خبره شرکت کرده و در پایان به تولید بازی 

متناسب در حوزه فرهنگ شهروندی اقدام می کنند.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهــان در مورد محورهای بازی ســازی در ایــن ماراتن، گفت: 
محورهای ماراتن بازی سازی شــهروندی شامل حفظ فضای سبز 
و پارک ها، حمل  و نقل عمومی، کاه ایمنــی، بازیافت و مدیریت 
پســماند، حفظ آثار باســتانی و میراث فرهنگی، مدیریت نظارت 
و پیشــگیری )خدمات شــهری(، زیباســازی و مبلمان شهری، 
آتش نشانی و رعایت مسائل ایمنی در شــهر، نوسازی و بهسازی و 
احیای بافت فرسوده، شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک، ورزش 
عمومی، موضوعات اخاقی و روابط اجتماعی )مانند حسن خلق، 

مشارکت، حقوق( می شود.

شهرداری

مشاور ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

ساماندهی مشاغل شهری اصفهان 
اولویت بندی شده است

مشاور ساماندهی سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: سال 1۳67 در اجرای بند 2۰ قانون 
شهرداری ها با هدف انتقال مشاغل مزاحم شهری به نقاط خارج از 
شهر، موسسه ســاماندهی صنایع و مشاغل شهرداری ایجاد شد و 
در سال 77 این موسسه با سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری 
ادغام و به عنوان سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان مشــغول به فعالیت شــد. حمیدرضا 
شهیدی با اشــاره به اینکه اولویت بندی کاری در امر ساماندهی 
مشاغل شــهری اصفهان صورت گرفته است، گفت: این اولویت ها 
در 2 محور انجام شــده که بخش اول شامل آیین نامه، مطالعات و 
خألهایی است که احساس می شــد در کار داشته باشیم و اکنون 
در حال تدوین ســند راهبردی و انتخاب مشــاور هستیم. مشاور 
ساماندهی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان، در ادامه به ســاماندهی فروشــگاه های موتورسیکلت و 
دوچرخه که درمحور خیابان های الله، زینبیه و سروش مشکاتی 
را در رفت و آمد شــهروندان ایجاد کرده اند، اشاره کرد و افزود: با 
هماهنگی اتحادیه موتورسیکلت فروشان اصفهان، زمینی به وسعت 
16 هزار مترمربع با 75 هزار متر زیربنا و مطابق با اســتانداردهای 

این شغل در خیابان سروش در نظر گرفته شده است. 
شــهیدی در خصوص انتقال بــازار گل و گیاه همدانیــان به باغ 
تندرســتی نیز اظهارکرد: بــازار گل و گیاه در باغ تندرســتی به 
مساحت ۸ هکتار در حال احداث است و به زودی شاهد افتتاح این 
بازار در مرکز ایران خواهیم بود. وی تاکید کرد: برای ســاماندهی 
عمده فروشان خشکبار خیابان های ولی عصر و جهاد نیز در کنار 
میدان مرکزی میوه و تره بار در حال احداث مکانی مناسب هستیم 

که واگذاری واحدهای آن به زودی اتفاق می افتد.

مدیرمنطقه 1۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۴۰ درصدی احداث فاز 
اول خیابان آزادگان

مدیرمنطقه 1۳ شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: احداث خیابان 
آزادگان در 2 فاز برای کاهش بار ترافیکی خیابــان قائمیه و بلوار 
کشاورز پیش بینی شــده است. سیدرضا مبلغ با اشــاره به اینکه 
آزادســازی فاز اول این پروژه تکمیل شــد، افزود: فاز اول خیابان 
آزادگان حدفاصل بلوار کشاورزی تا تقاطع وحید در دست اجراست 

و تاکنون نیز 4۰ درصد پیشرفت داشته است.
مدیر منطقه 1۳ شهرداری اصفهان ادامه داد: فاز اول خیابان آزادگان 
با اعتبار 4 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال تا پایان سال جاری تکمیل 
می شود. مبلغ اضافه کرد: آزادســازی فاز دوم خیابان آزادگان از 

تقاطع وحید تا خیابان قائمیه نیز در سال جاری عملیاتی می شود.
وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه خاطرنشان کرد:  ورزشگاه 
دستگرد در محله دســتگرد به دنبال ارتقای سرانه ورزشی منطقه 

در دست اجراست و تاکنون نیز 6۰ درصد پیشرفت داشته است.

اصفهان در قاب تصویر
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جاری شدن آب در خیابان به علت ترکیدگی لوله )خیابان صفه(

کنسرت فرزاد فرزین در سالن رودکی

نایب رییس شورای شهر اصفهان به وجود ریزگردها در هوای اصفهان طی دو هفته اخیر اشاره و ابراز کرد: این ریزگردها حاصل 
خشکسالی های اخیر و خشکی تاالب گاوخونی بوده که پیامدهای نامطلوبی را نیز به همراه داشته است. احمد شریعتی در 
ادامه با اشاره به اینکه این مشکل به وضوح در شرق اصفهان به صورت متناوب یا همیشگی وجود داشته است، افزود: این در 
حالی است که گرد و غبار در این منطقه مشکات زیادی را برای سامتی 
شهروندان ایجاد کرده که انواع سرطان ها از جمله این بیماری هاست و آمار و 
پژوهش های خوبی نیز در این زمینه انجام شده. وی با انتقاد از بی توجهی به 
مشکات و معضات زاینده رود در هیئت دولت ابراز داشت: رییس جمهور 
در روزی که به نام مقابله با ریزگردها نام گذاری شده بود از معضات ارومیه و 
جنوب کشور سخن به میان آورد و از زاینده رود حرفی نزد. شریعتی با اشاره 
به اینکه تامین بودجه برای تکمیل پروژه مربوط به بهشت آباد و موارد دیگر 
نیازمند مساعدت دولت است، تصریح کرد: در این راستا نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسامی باید مطالبه گری ویژه تری داشته باشند.

وی نخاله های ساختمانی شرق اصفهان را از دیگر منابع ریزگردهای اصفهان عنوان کرد و گفت: باید محل تخلیه نخاله های 
ساختمانی اصفهان تغییر یابد و محل فعلی باید به فضای سبز تبدیل شود.

نایب رییس شورای شهر اصفهان :

نخاله های ساختمانی یکی از منابع اصلی ریزگردهای اصفهان است

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در واکنش به صحبت استاندار اصفهان مبنی براینکه صادرات صنایع دستی 
و فرش اصفهان هم اکنون در رده هشتم یا نهم اســت و این در حالی است که باید در رده چهارم یا پنجم باشد، اظهار 
داشت: وضعیت صادرات و فروش صنایع دستی به اندازه ظرفیت هایی که ما داریم خیلی مطلوب نیست ولی اینکه در 

کشور رتبه ما در صنایع دستی هشتم یا نهم باشد من اعتقادی به این ندارم؛ 
زیرا ما یکی از استان های پیشتاز در حوزه صنایع دستی در بخش حضور در 
نمایشگاه ها ی بین المللی و همچنین بازاریابی هستیم. فریدون اللهیاری 
افزود: خبر اصلی را نخوانده ام اما آنچه استاندار گفته اند درباره صنایع دستی 
و فرش  بوده، فرش حوزه وســیعی ازصنایع دستی بوده که صادرات آن به 
وسیله گمرک اتفاق می افتد اما فروش صنایع دستی در اصفهان به صورت 
چمدانی است و فروش چمدانی در آمارهای خروج خیلی اثبات نمی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه امیدوارم مشــکات حوزه 
صادرات صنایع دستی با تدابیر اســتاندار رفع شود، تصریح کرد: چون در 

مبادی صادراتی نبودیم خیلی از صنایع دستی اصفهان وقتی از مبادی استان های دیگر صادر می شد به نام اصفهان 
ثبت نمی شد و این ما را در مقابل آمار دقیق صادرات با مشکل مواجه می کرد.

واکنش میراث فرهنگی به انتقاد استاندار اصفهان از وضعیت صادرات صنایع دستی؛

فروش صنایع دستی در اصفهان به صورت چمدانی!

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

تدوینبرنامههایاجالسپیرغالمانوخادمانحسینیدراصفهان

مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به آمادگی استقرار تیم های 
بهره برداری در ایستگاه های تکمیل شده قطار شهری اصفهان 
گفت: در مردادماه خبرهای خوشی از مترو به گوش مردم اصفهان 
 می رسد.جواد شعرباف اظهارکرد: عملیات اجرایی سه ایستگاه 
سی و سه پل، شریعتی و آزادی اصفهان در مراحل پایانی قرار دارد 

تا در نیمه نخست امسال به بهره برداری برسد.
وی تصریح کــرد: قرار اســت در آینده نزدیــک و در مردادماه، 
قطارشهری به صورت آزمایشی در فاز سوم خط یک، حد فاصل 
ایستگاه تختی تا میدان آزادی حرکت کند. مشاور عالی شهردار 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر جزئیــات باقی مانده از کار 

ساخت ایستگاه ها با جدیت و سرعت قابل توجهی پیگیری می شود، 
ادامه داد: پله ها، برق کشی ایستگاه ها، سقف کاذب و آخرین مراحل 
نازک کاری ایستگاه ها در شرایط خوبی هستند و تاش می کنیم که 
قبل از زمان مقرر، پروژه را تکمیل کرده و در اختیار بهره بردار قرار 
دهیم. وی تاکید کرد: شرکت بهره بردار نیز باید در مدت باقی مانده، 
برنامه های خود را اجرایی کرده و زمینه استقرار نیروهای خود را 
در محل پروژه به منظور آشنایی با فضای کار و استفاده از ایستگاه 

فراهم کند.        

مشاور عالی شهردار اصفهان خبر داد:

مسافران مترو، مردادماه به آزادی می رسند
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله :
هرگاه امت من دنیا را بزرگ بدارند، خداوند شكوه اسالم را از آنان 

می  گیرد.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

 فصل تابستان است و بسیاری از دانشجوها برای پر 
کردن اوقات فراغت یا گذراندن واحدهای درســی، 
به دوره های کارآموزی می روند. اکثــر آنها به این 
امید در این دوره ها شرکت می کنند که بتوانند در 
همان شرکت به طور تمام وقت استخدام شوند، اما 
گذراندن این دوره های کافی نیست. اگر می خواهید 
شانس خود برای استخدام شدن را باال ببرید، باید 
تالشتان را بیشتر کنید. نگران نباشید اگر نتوانستید 
به کار کردن در آن شــرکت ادامــه دهید حداقل 
معرفی نامه  خوبی برای ارائه به شرکت های دیگر به 
دست خواهید آورد. انجام ۴ فعالیتی که در ادامه  می 
آید به شــما کمک می کندتا شانس استخدام خود 

را باال ببرید.
۱- مهارت های خود را نشان دهید

معموال افراد دیگری هم به غیر از شما برای شرکت 
در دوره های کارآموزی درخواست می دهند. بهترین 
کار این اســت که گزارشــی از کارکرد خود در هر 
جلسه تنظیم کنید. در این گزارش بگویید که چه 
چیزهای جدیدی یاد گرفته اید و چه پیشنهادهایی 
برای بهبود کسب و کار دارید. این کار هم تمرکز شما 
را باال می برد و هم باعث می شــود که هرروز برای 
پر کردن گزارش خود ســراغ کارهای جدید بروید. 

۲- بازخورد بگیرید
بازخورد گرفتن برای رشد شما حیاتی است. اینکه 
برای کیفیت کار خود نظر دیگران را جویا شــوید، 
نشان می دهد که در کار جدی هســتید. بازخورد 
نگرفتن نشان می دهد که شــما عالقه  چندانی به 
کار ندارید. افرادی که از هر فرصتی برای پیشرفت 
استفاده می کنند، کسانی هســتند که برای همه  
کارها از دیگران بازخورد می گیرنــد. از مدیر خود 
بخواهید که زمانی را به شــما اختصاص بدهد و در 
مورد عملکردتان قضاوت کند. از او بپرسید که برای 
پیشــرفت کردن باید چه کارهای بیشتری انجام 
دهید. یکی از بهترین سوال ها این است که بگویید: 
»اگر بخواهم بعد از اتمام دوره  کارآموزی در همین 
شرکت استخدام شــوم، باید روی چه موضوعاتی 

تمرکز کنم؟«
۳- کار را نیمه کاره رها نکنید

شاید واضح به نظر برســد؛ اما بسیاری از افراد دوره 
کارآموزی خود را نیمه کاره رها می کنند. البته این 
موضوع به مدیر هم بستگی دارد؛ اما باید حواستان 
باشد که کوتاهی از طرف شــما در این رابطه انجام 
نشود. همه  کارهایی را که آغاز کرده اید، کامال تمام 
کنید یا مطمئن شــوید از طرف دیگران مدیریت 
می شود. اگر کار را به اتمام رســاندید، حتما مدیر 
را از این مســئله آگاه کنید. بهترین کار این است 
 که با او صحبت کنیــد و همچنیــن از او بازخورد

 بگیرید.

گوناگون

 نکاتی  برای موفقیت 
در دوره کارآموزی

لبخندک

ما مکانیســم های مختلفی برای رای گیری 
داریم مثــل: رای اکثریت، رای بــا حق وتو و 
رای گیری به اتفاق آرا که در این مدل آخری 
از تمام جمعیت حاضرهیچ کس نباید بــه موضوع رای منفی بدهد. 
روزی که برای امر خیر زنگ زدند و قرار شد که آخر هفته با خانواده 
بیایند ما فکر می کردیم که باید از 5-6 نفر پذیرایی کنیم، اما وقتی 
در را باز کردیم با چیز دیگری مواجه شدیم. گویا در خانواده آنها رسم 
بر این بود که عموها و عمه ها و دو خاله در قید حیات داماد در مراسم 
خواستگاری حاضر باشند. به این ترتیب یک جمعیت 15 نفری پشت 
در خانه ما جمع شــده بود که وقتی باالخره روی صندلی ها مستقر 
شدند خانواده جمع و جور و چهارنفره ما نشان می داد که هنوز هیچ 
چیز نشده جنگ را در تعداد نفرات و احتماال تسلیحات باخته است. 
مسئله به نظرم تعداد نبود فقط اشــکال در مدل رای گیری خاندان 
داماد بود، چون ســر هر موضوع کوچکی همه باید توافق می کردند 
و همین ماجرا را پیچیده می کرد. پدرم که در میانه های مجلس از 
همهمه جبهه مقابل و سکوت داماد به ستوه آمده بود با پیش کشیدن 
بحث مهریه به اختالف نظرها دامــن زد و چند دقیقه بعد هم آنها را 

بدرقه کرد.
به یک نقشه خوان نیازمندیم

داماد را انگار از توی عکس های یک مجله مد مردانه درآورده بودند. 
عالوه بر جمال، کماالت زیادی هم داشت و خاله جان معتقد بود این 
یکی را جدا باید به غالمی قبول کنیم. روزی که برای اولین بار با هم 
بیرون رفتیم تا درباره آینده مشترک حرف بزنیم، من هم بیشتر از آنکه 
به مقدمه چینی های آقا گوش بدهم، داشتم شب عروسی ام را شبیه 
سازی سه بعدی می کردم تا اینکه به خودم آمدم و دیدم داماد نقشه 
بسیار دقیقی برای آینده کشــیده و به فرض اگر عروسی 6 ماه دیگر 
باشد او تا 20 سال آینده دقیقا می داند که قرار است کجا باشد و چه 
کند. از حق نباید گذشت که نقشه داماد برای آینده جذاب بود، اما تنها 
ایرادش این بود که جایی برای من در آن وجود نداشت. در واقع نقش 
عروس را دراین سناریو کامال دقیق نوشته بودند و برای من عالیق، 
نیازها و مالحظاتی به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده بود. انگار 
قرار بود آقای داماد، راننده مسابقات رالی باشد و در بهترین حالت این 
نقشه را دست من بدهند تا مثل یک کمک راننده یا نقشه خوان فقط 
پیچ ها و سرباالیی  ها را بلند بلند از رو بخوانم. خب من هم که دیدم 
خبری از آینده مشترک نیست و هرچه هست آینده آقای داماد است، 

از ماشین پیاده شدم.

باغ 
کاغذی

چاپ یازدهم کتاب »نقــش و نگارهای ایرانی« نوشــته علی               
دولتشاهی از سوی انتشارات سروش منتشر و وارد بازار نشر شد.

کتاب »نقش و نگارهــای ایرانی« مجموعه نقــش و نگارهای 
کالسیک و سنتی ایرانی و برگرفته از دوره های گوناگون است 
و نقش نگاری هایی مانند پارچه ها، فرش ها، قالی ها، کاشی ها، 
گلدوزی ها و سفال ها، به صورت ســیاه و سفید و رنگی در این 
کتاب به نمایش درآمده است. کتاب حاضر دست مایه تحقیقی، 
علمی و پژوهشی خوبی برای عالقه مندان و هنرمندان نقاشی، 

گرافیک، تصویرسازی، عکس و طراحی است است که بخشی 
از عمق عظمت تاریخ هنر در این سرزمین را در ایده، اتود، اجرا و 

ماندگاری هنرطراحی و خلق نقش و نگار نشان می دهد.
این اثر که با توجه به استقبال و خواست عالقه مندان و هنرمندان 
به چاپ یازدهم رسیده اســت در 120 صفحه، مصور و حاوی 
طرح های رنگی و سیاه و سفید و با قیمت 14000 تومان از سوی 
انتشارات سروش منتشر و در اختیار عالقه مندان به هنرمند و 

صنعتگران رشته های مرتبط قرار گرفته است.

نقش و نگارهای ایرانی رای گیری به اتفاق آرا!

4- کلیسای وست مینستر
کلیسایی تاریخی در مرکز شهر لندن است که عمدتا به 
سبک معماری گوتیک ساخته شده و مکان سنتی مراسم 
تاج گذاری، ازدواج و تدفین شــاهان و بانوان بریتانیایی 
اســت. تا قرن نوزدهم این کلیسا ســومین مرکز علمی 

 بریتانیا بعد از آکسفورد و کمبریج بود. 
این کلیسا به تازگی، میزبان ازدواج شاهزاده ویلیام و کیت 
میدلتون بود. هنگامی  که وارد این کلیسا می شوید، فضای 
انگلیسی را به خوبی احساس می کنید.این کلیساییکی 

از شاهکارهای سبک گوتیک در ایتالیا به شمار می آید.
5- کلیسای کانتربری

یکی از مهم ترین کلیساهای انگلستان، کلیسای کانتربری 
است. نما و ساخت این کلیسا ترکیبی از سبک گوتیک و 
هنر رومی  است. طراح این کلیسا شخصی به نام توماس 

بکت در سال 1170 میالدی بوده است.
6- آکروپولیس در یونان:

این مکان تاریخی در پایتخت یونان قرار دارد و 150 متر 
باالتر از سطح دریاست. این ساختمان تاریخی برای مردم 

یونان یک نماد ملی است و کلمه آکروپولیس معادل دژ یا 
قلعه است. ساخت آکروپولیس در یونان با دقت و ظرافت 

دقیق هندسی و ریاضی ساخته شده است.
۷-آمفی تئاتر »تاراگونا« در اسپانیا

تاراگونا به عنوان صحنه ای بــرای جنگ های تن به تن، 
مبارزات گالدیاتورها و همچنیــن نمایش و تئاتر در روم 
باستان استفاده می شده است. مکان مخصوصی نیز برای 
شاهان و مقامات عالی رتبه کشور در نظر گرفته شده بود 
که از مردم عادی و طبقه متوسط جامعه آن روز کامال جدا 
بود.این بنای تاریخی نیز به دلیل معماری خاصی که دارد 

جزو یکی از مراکز ثبت شده در یونسکو می باشد. 
۸ -کلیسای تورنای در بلژیک

کلیسای تورنای یکی از مهم ترین و با اهمیت ترین بناهای 
تاریخی در کشــور بلژیک محسوب می شــود. بعضی از 
قسمت های این کلیسا به ســبک بناهای شرقی ساخته 
شده اســت. برخی دیگر از قســمت های نیز ترکیبی از 

بناهای روم و گوتیک هستند.
ساخت این بنای تاریخی از اوایل قرن دوازدهم شروع شد.

مکان های  ثبت شده جذاب در دنیا توسط یونسکو)2(
دانستنی ها

حرف حساب

پرهیاهوترین دقایق زندگی

گاهی لحظه های سکوت، پرهیاهوترین دقایق 
زندگی هســتند؛ مملو از آنچــه می خواهیم 

بگوییم ولی نمی توانیم.

»دختری که می شناختم« 
جی دی سالینجر

تصاویر روز

آبی ترین آب های دنیا

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2192

افقی
1- سوسمار خانگی - پیوسته و پشت هم

2- بیزاری جستن - بسیار کوچک - جای بازگشتن
3- روشنایی ماه - پرده در - آرامگاه

۴- دشــمن سرســخت - از نام هــای حضــرت 
باری تعالی- ناسازگار و بد کار و شرور

5- برآمدگی و جلوی زین - نوعی زغال ســنگ - 
مجرای وسیع بین دو دریا

6- اندیشــمند - از القاب سابق اشــراف و نجبا در 
اروپا - پایتخت ایتالیا

7- بخشی از پا - ابزار بیختن- توسعه دادن
8- شهری در استان سیستان و بلوچستان - ترشح- 

گدا
9- راه میان دو کوه - یکی از دو نعمت مجهول - آن 

سوی سقف
10- ضمیر غایب - قاضی زرتشتی - بی وفا

11- گلی خوشبو به رنگ ســرخ یا سفید- آفتاب 
عالم تاب- واحد قوه الکتریسیته

12- سواره - سرزنش و مالمت - من و تو 
13- پوشــاک - بــرج معروف پاریس - ســخنان 

نامربوط 
1۴- از درندگان جنگلی - ریحان - نقاشی که ادعای 

پیامبری کرد
15- پاینده و الیزال - داســتانی از هرمان ملویل 

نویسنده آمریکایی
عمودی

1- چاپلــوس - رمانــی از جک لندن نویســنده 
آمریکایی

2- ویران شــدن - کاال و متاع - مار بزرگ و بی زهر 
جزایر آنتیل

3- مقابل برگشت - گاوی معروف در داستان های 
کلیله و دمنه - وسیله سنجش وزن

۴- مقصود و منظور - واحد شمارش گردو - ترس 
و بیم

5- تراس - اکنون - مخالف
6- واحد پول آلبانی - صومعه - سوغات گجرات - 

الزم و ضروری
7- برآمدگی پشت شــتر - بانگ و خروش - کشور 

خجسته!
8- فیلمی با نقــش آفرینی هدیــه تهرانی و رضا 

کیانیان
9- پرچــم و بیرق - صندوق حمل مــرده - آگهی 

و رپرتاژ
10- کند زبان- توده غله پاک شــده - از نام های 

مستعار دهخدا - هر چیز تازه 
11- از اقمار برجیس - پرخور و شــکمو - استان 

جنوبی
12- گازی ســبک تر از هوا - بزرگ تر از گنجشک 

- علم مواد
13- ملخ دریایی - نی هندی - کشوری آفریقایی
1۴- سقف محدب - کفش قدیمی - الف و گزاف

 15- جــد پــدری حضــرت محمــد )ص( - 
فاقد روشنایی
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 اقدام جالب یک کتابفروشی 
در چین برای ترویج مطالعه

یک کتابفروشی در استان آن هویی در شــرق چین تصمیم گرفته است، 
کتاب های فروشگاه خود را برای عالقه مندان به کتاب به اشتراک بگذارد. 
صاحب این کتابفروشی می گوید، هدفش از این اقدام تنها ترویج کتابخوانی 
است. این فروشگاه که اولین کتابفروشی مشترک در جهان است، به منظور 
افزایش سرانه مطالعه شهروندان چینی در تالش است تا با هر حرکت جالب 

و جذابی، مردم را کنجکاو و تشویق به خواندن کتاب کند. 
از روز 16 جوالی تا  ۴ روز بعد از آن ،200 هزار نفر به این کتابفروشی برای 
خواندن و امانــت گرفتن کتاب مراجعه کرده اند؛ افــراد عالقه مند با مبلغ 
کمی که به ودیعه می گذارند، می توانند کتاب را به خانه ببرند و هنگام پس 
دادن مبلغ ناچیزی از ودیعه آنها کســر و مابقی به آنها پس داده می شود؛ 
ضمن اینکه اگر کســی قصد خرید دارد یا کتابی که بــه عنوان قرض به 
امانت برده، دچار آسیب شده 
اســت می تواند همان کتاب را 
با پرداخت مبلغ ناچیزی بخرد. 
صاحــب اولین کتابفروشــی 
مشــترک در جهان می گوید: 
»مــا می خواهیــم هزینــه 
خوانــدن را کاهــش دهیم تا 
 مــردم کتاب های بیشــتری

 بخوانند.«

 پسربچه بازیگوش، فسیل یک میلیون ساله 
را کشف کرد

یک پسر 10 ساله که پاییز گذشته به همراه خانواده خود در حال گشت و 
گذار در بیابان های الس کروسس در نیو مکزیکو بود، به طور تصادفی یک 

فسیل یک میلیون ساله را کشف کرد.
»جود اسپارکس« در حال صحرانوردی بود که پایش به چیزی گیر کرد و 
زمین خورد؛ بعدا معلوم شد پای او به دندان جسد فسیل شده یک حیوان 

گیر کرده است.
 خانواده این پســر آمریکایی بعدا ماجرا را با »پیتر هوید« اســتاد دانشگاه
 نیو مکزیکو در میان گذاشــتند و او هم پس از مدتی، بــه همراه یک تیم 

تخصصی، برای تحقیق راهی منطقه شد.
پس از اخذ مجور از مالک زمین برای فعالیت، آقای هوید و تیم همراه او در 
بهار امســال یک هفته وقت صرف کردند تا جمجمه این فسیل باستانی را 
سالم از داخل زمین بیرون 

بیاورند.
آنها قدمت فسیل این جانور 
را  که نوعی فیل ماقبل تاریخ 
است، حدود یک میلیون و 
200 هزار سال برآورد کرده 
و می گویند تنها جمجمه این 
حیوان، نزدیــک به یک تن 

وزن دارد.
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