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 داروهایی با مشتقات 
مواد مخدر همراه نبرید

رییس پلیس فرودگاه اصفهان به حجاج هشدار داد:

نصب 3700 دستگاه کنتور هوشمند 
در استان 3

7
وقتی محدودیت جراحان در 

فارسان،باعث تایید نظر متخصصان 
نمی شود

آغاز فروش کتب درسی در استان 
اصفهان

8

ضعف والیبال اصفهان به حامیان 
مالی برمی گردد

10

 
        پزشکیان: 

صفحه  2

مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان با تشریح برنامه های این ستاد در خصوص 
گسترش فرهنگ اقامه نماز در سطح اســتان، اظهار کرد: برنامه های ستاد اقامه 
نماز استان بیشتر برنامه های فرهنگی-آموزشی است؛ به عبارت دیگر بیشتر در 
حوزه نرم افزاری نماز فعالیت داریم و در حوزه سخت افزاری بیشتر کمک کرده و 

مستقیم ورود نمی کنیم...

ادامه در صفحه 11

مدیر ستاد اقامه نماز استان مطرح کرد:

 اصفهان؛ پیشرو در 
توسعه فرهنگ اقامه نماز

هیچ کدام از امامان جمعه شیعه و سنی به تحلیف دعوت نشدند

8

غافلگیر نشــدیم؛ لیســت نهایی 
مطابق با گمانه زنی های روزهای 
اخیر بود. »رحمانی فضلی« باوجود 
تمامی فشارها، باردیگر به عنوان وزیر پیشنهادی کشور 
به مجلس معرفی شــد. وزیر علوم معرفی نشد و شنیده 
ها حکایت از انصراف لحظه آخری »علی خاکی صدیق« 
رییس دانشگاه خواجه نصیر داشت که پیش از این گفته 
می شد معرفی او به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم 
قطعی شده اســت. روحانی ریســک انتخاب وزیر زن را 
نپذیرفت؛ آن هم در حالی که در هفته های اخیر اصالح 
طلبان و فعاالن مدنی تالش های فراوانی برای قرار گرفتن 
نام یک زن در لیســت کابینه انجام دادنــد که به نتیجه 
نرسید. شهیندخت موالوردی بیشترین شانس را در این 
باره داشت و گفته می شــد قرار است گزینه پیشنهادی 
برای وزارت آموزش و پرورش باشــد. در فهرســت 17 
نفره روحانــی، از مجموع 17 وزارتخانــه، ۸ وزیر تغییر 
کرده و ۹ وزیر از دولت یازدهــم باقی ماندند و با توجه به 
اینکه وزیر علوم نیز تغییر خواهد کرد، 50درصد وزرا در 
دولت دوازدهم تغییر می کنند. بیشترین تغییر، در حوزه 
وزارتخانه های اقتصاد و فرهنگ صورت گرفته که نشان 
می دهد رییس جمهور بیشترین دغدغه را در این دو حوزه 
دارد و نقطه ضعف دولت خود را نیز در فرهنگ و اقتصاد 
دیده است. پس از معرفی وزرای پیشــنهادی، موضوع 
میانگین سنی کابینه موردتوجه قرارگرفت؛ در حالی که 
روحانی پیش از این وعده جوانگرایــی در کابینه را داده 
بود اما به نظر می رسد این وعده تحقق پیدا نخواهدکرد؛ 
چرا که گفته می شود کابینه دوازدهم با میانگین سنی 
5۸سال، پیرترین کابینه پس از انقالب است! البته روحانی 
یک وزیر 36 ساله پیشنهادی دارد که جالب توجه به نظر 

می رسد و...

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان می گوید هیچ پایان نامه ای از دانشگاه خارج نشده است؛

پایاِن پایان نامه!
11

 رییس جمهور، تیم پیشنهادی دولت دوازدهم
 را به مجلس معرفی کرد؛

لیسِت دوست نداشتنی!

دهمین جشنواره مطبوعات یا دومین جشنواره خبرنگار پرسشگر؟!
11

دیدگاه

ادامه در صفحه 2

زینب ذاکر
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با حکم رییس جمهور، جهانگیری معاون اول ماند 
رییس  جمهور روز گذشته  در حکمی دکتر اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رییس 

جمهور در دولت دوازدهم منصوب کرد.

يادداشت

بین الملل

نواز شریف از خطر گریخت
پلیس پاکستان اعالم کرد: در کامیونی که به ظاهر حامل 
جعبه های میوه بود مواد منفجره برای ترور نواز شــریف 
جاسازی شده بود. بر اساس این گزارش کامیون حامل مواد 
منفجره از یک روز قبل در مسیر حرکت نواز شریف به سمت 
الهور پارک شده بود، اما برنامه نخست وزیر سابق پاکستان 
برای سفر به این شهر در آخرین لحظه لغو و تروریست ها 
موفق نشدند.به گزارش دیلی پاکستان، اگر نواز شریف به 
الهور سفر می کرد هدف قرار می گرفت و ترور می شد.انفجار 
کامیون بمب گذاری شده در الهور 46 کشته و زخمی بر 
جای گذاشت و شــدت آن به اندازه ای بود که یک گودال 
عمیق در محل ایجاد شده است. طبق آخرین آمار بیش از 

100 خودرو در این انفجار آسیب دیده است.

»سارکوزی« به دریافت رشوه از 
قطر برای جام جهانی متهم شد

بازرســان فرانســوی می خواهند دریابند که آیا نیکوال 
سارکوزی در رایزنی ها برای میزبانی جام جهانی ۲0۲۲ 
پول دریافت کرده اســت یا نه و به همین دلیل رییس 
جمهور سابق فرانسه از سوی بازرسان فرانسوی به دلیل 
احتمال دست داشتن در میزبانی قطر برای جام جهانی 
۲0۲۲ مورد بازپرسی قرار گرفت؛ همچنین گفته می شود 
در روند داده شــدن میزبانی جام جهانی ۲0۲۲ به قطر 
1۲۸ میلیون یورو به اعضای کمیته  اجرایی فیفا رشــوه 

داده شده است.

شروط محمود عباس برای از 
سرگیری همکاری ها با تل آویو

مشــاور محمود عباس، رییس تشــکیالت خودگردان 
فلسطین اعالم کرد که این تشکیالت در صورتی همکاری 
امنیتی با مســئوالن رژیم صهیونیســتی را از سرخواهد 
گرفت که شروطش پذیرفته شود.به نوشته پایگاه خبری 
فلسطینی »معا«، »محمود الهباش« شروط وضع شده از 
سوی عباس را چنین تشرح کرد؛ نخست: مناطق موسوم 
به منطقه )الف( که در پیمان اسلو تعیین شده است تحت 
کنترل تشکیالت خود گردان قرار گیرد و مراکز متعلق به 
این تشکیالت از حمایت قانونی و بین المللی برخوردار شود 
و رژیم صهیونیستی حق ورود به این مناطق را نداشته باشد. 
دوم: آزادی آمد وشد برای شهروندان فلسطینی بدون هیچ 
قید و شرطی تضمین شود. ســوم : رژیم صهیونیستی به 
 حق تشکیالت خود گردان برای کنترل گذرگاه ها پایبند

 باشد. 

عکس  نوشت يادداشتيادداشت

کافه سیاست

يادداشت

 احمدي نژاد در قوه قضائیه
 دادگاهی می شود

فارس: ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز در ایــران از قوه قضائیه 
خواســت تا به »پرونده های احمدی نژاد« رسیدگي کند و آن را در 

دستور کار قرار دهد.
غالمرضا مصباحی مقدم با اشاره به اینکه در زمان ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد تخلفات فراوانی اتفاق افتاده افزود: از جمله برای 
اجرای غلط قانون هدفمنــدی یارانه ها که کمیســیون نظارت بر 
هدفمندی دو بار گزارشی را به مجلس ارائه داد و هر بار حکایت از 1۲ 

تخلف در نحوه اجرای قانون هدفمندی داشت.
مصباحی مقــدم گفت »تخلفــات آقای احمدی نــژاد« در دوران 
مسئولیتش، باید از ســوی دیوان محاسبات کشــور و قوه قضائیه 
پیگیری شود. زیرا او باید بداند که آیا »شایستگی  ادامه خدمت در 

جایگاه ریاست جمهوری را دارد یا خیر!«

الريجانی:

 صدا و سیما برخالف منافع ملی 
تحلیف را به حاشیه کشاند

ایسنا: نماینده تهران با اشاره به جلسه غیر علنی روز گذشته مجلس 
گفت که در این جلسه رییس مجلس شــورای اسالمی اقدام صدا 
و سیما در به حاشیه کشیدن مراســم تحلیف را خالف منافع ملی 

کشور دانست.
علیرضا رحیمــی در کانال تلگرامی اش به ارائــه توضیحاتی درباره 

جزئیات جلسه غیر علنی روز گذشته مجلس به شرح زیر پرداخت:
قبل از جلسه علنی امروز )سه شنبه 96/5/17(، دکتر الریجانی در 
خصوص مراسم تحلیف توضیحات مبسوطی ارائه دادند و نسبت به 

حاشیه سازی ها نکاتی از جمله موارد زیر را بیان داشتند.
دکتر الریجانی: اقدام صدا و ســیما در به حاشــیه کشاندن مراسم 

تحلیف، خالف منفعت ملی کشور بود و تذکر خواهیم داد.
دکتر الریجانی: راجع به آقای رحیمی خیلی تخریب انجام شد و جفا 

کردند به ایشان که آن سوابق را کنار این حاشیه آوردند.

پیگیری قضائی حمله نماینده مجلس 
به مامور پلیس

سردار ســعید منتظرالمهدی، ســخنگوی ناجا گفت: رفتار تند و 
پرخاشگرانه و نامعقولی که در فرودگاه مهرآباد از یک نماینده مجلس 
در برابر ماموران خدوم ناجا سرزد در شأن نمایندگان برگزیده هیچ 
ملتی نیست. وی افزود: این رفتار اساسا در شأن هیچ فردی نخواهدبود 
و الجرم باید با سازوکارهای قانونی با آن مقابله شود تا بار دیگر، مجال 
تکرار پیدا نکند. سخنگوی ناجا ادامه داد: به همین سبب پلیس از 
آن نماینده، شکایت کرده و امیدوارم که قوه محترم قضائیه به جهت 
تاثیر پرشمول آن واکنش سخیف بر افکار عمومی،دراسرع وقت به 

این مهم رسیدگی کند.

 طلبکار شدن نماینده سلفی بگیر
 از صدا و سیما!

وحید یامین پور در برنامه جهان آرا گفت: یکی از نمایندگان مجلس 
که با موگرینی سلفی گرفته بود را دعوت کردیم که به برنامه بیاید و یا 
از طریق تماس تلفنی راجع به آن عکس توضیح دهد که این نماینده 
مجلس در جواب گفت تا وقتی که صدا و سیما بابت انتشار این خبر 
از ما عذرخواهی نکند ما پایمان را صدا و سیما نمی گذاریم. گفتنی 
است؛ برنامه جهان آرا هر هفته از روزهای شــنبه تا دوشنبه رأس 

ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می شود.

این روزهــا در فضای اجتماعی تصویری از فرانســوا اوالند، رییس 
جمهوری پیشین فرانســه مورد استقبال و حاشیه نویسی کاربران 
قرار گرفته اســت. علت این اســت که این تصویر، آقای اوالند را با 
لباس عادی و غیر رســمی و با کیســه های خرید در حال عبور از 
عرض خیابانی - قاعدتا در پاریس- نشان می دهد.کاربران درباره 
این عکس با حســرت نظر می دهند که فردی که تا همین سه ماه 
قبل رییس جمهوری فرانســه)یکی از قدرت های برتر سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی و نظامی جهان(و ســاکن کاخ الیزه بوده حاال 
 این قدر بی شــائبه و بی تشریفات مثل هر شــهروند عادی دیگر

 رفت وآمد می کند. 

... ادامه صفحه اول
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز با 65 ســال ســن مســن ترین 
نامزد پیشنهادی اســت. »ژنرال« ها همچنان هستند. »ظریف« ، 
»هاشمی« و »زنگنه« که از وزرای محبوب و موردوثوق روحانی در 
دولت یازدهم بودند، این بار هم در لیست پیشنهادی حضور دارند. 
لیست پیشنهادی روحانی دو وزیر اصالح طلب هم دارد: »بیطرف« 
و »حجتی«  که البته به نظر می رســد اصالح طلبان به این اندازه 
قانع نیســتند؛ چرا که روز گذشــته از اظهارنظرهای چهره های 
سیاسی اصالح طلب می شــد فهمید لیست پیشنهادی روحانی، 
رضایتشان را جلب نکرده است. قرارگرفتن نام »رحمانی فضلی« 
در این لیست به تنهایی کافی است تا آنها را شاکی کند. اصولگرایان 

هم که اساسا توقعی از این دولت و رییس آن ندارند!

عکسی که مایه حسرت کاربران 
ایرانی شد!

خبر

اسداله عســگراوالدی ، رییس اتاق بازرگانی ایران در 
مورد اینکه بسته شدن حساب های ایرانی ها در چین 
ربطی به تحریم های آمریکا دارد یا خیر گفت: در حال 
حاضر چین در حال بستن حساب های شخصی ایرانیان 
است و با شرکت های ایرانی که درآنجا به ثبت رسیده اند 
 کاری ندارد، بنابرایــن ربطی به تحریــم های آمریکا 

ندارد.
وی افزود: یک عده از ایرانی ها ویزای توریستی گرفته و 
با باز کردن حساب در بانک های چین، اقدام به خرید و 
فروش کاال می کنند که در حال حاضر چین حساب این 
افراد را به تدریج مسدود می کند و دلیل مسدود کردن 
این حساب ها مربوط به مباحث پولشویی است؛ چرا که 
این افراد نه مالیات می دهند نه صورت حساب ومدرک 

می توانند ارائه دهند که این پول ها را از کجا آورده اند.
در حال حاضر چین با شرکت های ایرانی کاری ندارد 
چون اینها ثبت شــده اند ولی این افرادی که می روند 
خودسرانه حســاب باز می کنند، کاال خرید و فروش 
می کنند و ارزغیر مجاز وارد کشــور مــی کنند ثبت 

شده نیستند.

غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز 
در گفت و گو با نامه نیوز، با اشــاره به مثبت و موثر بودن 
سخنان رییس جمهور در مراســم تنفیذ و تحلیف گفت: 
واقعا احساس ما هم همین است که ایشان رویکرد مثبتی 
را نسبت به رهنمودهای مقام معظم رهبری پیدا کرده اند 
و مســیر خوبی را در پیش گرفته اند. وی در مورد اینکه 
تالش های جامعه روحانیت برای برگرداندن ناطق نوری به 
کجا رسیده است، گفت : ایشان جوابی نداده است و تاکنون 
هم این تالش ها راه به جای نبرده و نتیجه  موثری نداشته 
است. ما همواره امیدواریم که این برادر گرامی و بزرگوار ما 

به جلسات جامعه روحانیت بازگردند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه آقای روحانی هیچ موقع برای 
حضور در جلسات جامعتین اعتراضی نداشته است،تصریح 
کرد: آقای روحانی حتی دعوت های بعدی که از ایشــان 
می شد را هم نفی نکردند. ایشان رییس جمهور است و امنیت 
هم اقتضا نمی کند که در هر جایی حضور پیدا کند.مشابه 
به این موضوع را هم در مورد آقای هاشمی داشتیم. ایشان 
زمانی که در قید حیات بودند گفتند که شرایط امنیت  من 

اقتضا نمی کند که بخواهم هرجایی حضور داشته باشم.

 ريیس اتاق بازرگانی ايران:

بسته شدن حساب ایرانیان در 
چین ربطی به تحریم ندارد

 سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:

جامعه روحانیت به دنبال 
بازگشت ناطق نوری است

فعال سیاسی نزديک به قالیباف:

 قالیباف به عنوان سیاستمدار
 در عرصه می ماند

پزشکیان: 

هیچ کدام از امامان جمعه شیعه 
و سنی به تحلیف دعوت نشدند

حســین قربانــزاده، فعــال سیاســی و از نزدیــکان 
محمدباقرقالیباف،  با اشاره به برخی از اخبار منتشر شده 
مبنی بر حضور احتمالی قالیباف دربنیاد مستضعفان گفت: 
این خبرها را من هم شنیده ام، اینها شایعاتی است که در 
فضای مجازی و رسانه ای دیده می شود، اما شخصا از این 
موضوع بی اطالع هســتم.  این فعال سیاسی در واکنش 
به این موضوع که قالیباف در حال آماده سازی خود برای 
1400 است، تصریح کرد: چه آماده شدنی؟ مملکتی که 
رییس جمهور دوماهه انتخاب می شود برنامه ریزی بلند 
مدت معنایی ندارد. نوع تبلیغات و رای دادن ِ مردم ما همواره 
دقیقه نودی بوده است و اتفاقات مهم در همان یکی دوماهه 
منتهی به انتخابات رخ می دهد. قربانــزاده با بیان اینکه 
قالیباف پس از انتخابات اخیر و خروج از شهرداری تهران 
همواره به عنوان یک سیاستمدار در عرصه حضور خواهد 
داشت،خاطرنشان کرد: قالیباف دارای نظر و رای است و نامه 
اخیر ایشان هم نشان داد که او همچنان در صحنه حضور 
دارد و به دنبال اصالح  جریان اصولگرایی است.نمی توانم به 
طور دقیق از حضور و یا عدم حضور ایشان در انتخابات آتی 

سخن بگویم اما هرچیزی امکان پذیر است.

جلیل رحیمی جهان آبادی، رییس فراکسیون اهل تسنن 
در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس 
ضمن بیان تذکر شــفاهی از مردم اهل تسنن و تشیع به 
دلیل عدم دعوت مولوی عبدالحمید در مراســم تحلیف 
ریاســت جمهوری عذرخواهی کرد و گفت: این اتفاق به 
هر دلیل باشد؛ اعم از ضعف برنامه یا سهل انگاری و یا هر 
دلیل دیگر قابل توجیه نیست و پاسخی که امروز شنیدیم 

قانع کننده نبود.
مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسالمی در 
خصوص تذکر این نماینده با بیان اینکه مسیحیان دعوت 
شده نمایندگان پاپ بودند، توضیح داد: به یقین ما به دنبال 
وحدت و همدلی هســتیم؛ به دنبال صدور پیامی خالف 
دوستی و وحدت نخواهیم بود این در حالی است که وسعت 
درخواست کننده ها و وسعت میهمانان خارجی سبب شد 
نتوانیم از برخی بزرگان دعوت کنیم؛ بنابراین نباید اجازه 

دهیم برخی ها از این موضوع بهره ضد انقالبی ببرند.
نایب رییس مجلس در ادامه توضیــح داد: هیچ کدام از 
 امامان جمعه شیعه و ســنی برای مراسم تحلیف دعوت

 نشده بودند.

»خالد بن سلمان« سفیر ریاض در واشنگتن در نخستین مصاحبه  رسانه ای 
خود از زمان تصدی این سمت مدعی شــد، آمریکا و متحدان این کشور 
درک می کنند که آنچه »تهدید ایران« خوانده، »چقدر برای امنیت جامعه 
بین المللی بزرگ بوده و این کشورها آمادگی دارند تا با همکاری یکدیگر 

اقدامات ایران و سیاست های توسعه طلبانه این کشور را مهار کنند.«
سفیر جدید عربستان سعودی همچنین روابط عربستان و آمریکا را از زمانی 
که دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا روی کار آمده است، مستحکم 

و رو به بهبود توصیف کرد.
سفیر ریاض افزود: »من بر این باورم که رییس جمهور ترامپ به همکاری با 
متحدانش در منطقه به منظور مقابله با تروریسم و توسعه طلبی ایران مصمم 

است. ما از سیاست های فعلی در منطقه راضی هستیم.«
خالد بن سلمان در بخش دیگری از اظهاراتش نیز به ایران اشاره داشت و 

اعالم کرد که نفوذ ایران در میان بازیگران منطقه ای رو به افزایش است.

رییس سازمان انرژی هسته ای کشورمان به آمریکایی ها درباره خروج از 
توافق هسته ای هشدار داد و این اقدام را به ضرر آمریکا دانست. 

علی اکبر صالحی در گفت وگو با شبکه خبری المیادین تصریح کرد: در 
صورتی که آمریکا از توافق هسته ای خارج شود، تمام گزینه های ایران روی 
میز است.وی افزود: واکنش ایران به چگونگی رفتار آمریکا بستگی دارد و 
من بعید می دانم که آمریکا از توافق هسته ای خارج شود، زیرا در این صورت 
خودش ضرر خواهد کرد. صالحی در ادامه اظهار داشت: خروج آمریکا از 
توافق هسته ای، تاثیری بر ادامه این توافق نخواهد گذاشت، زیرا اتحادیه 
اروپا، چین، روسیه و سایر کشورهای جهان بر حمایت خود از این توافق 
تاکید کرده اند. وی با بیان اینکه من امیدوارم روزی فرا نرسد که ایران به 
اوضاع قبل از توافق هسته ای برگردد، افزود: از زمان مذاکرات هسته ای ما 
احتمال نقض آن را می دادیم، لذا پل های زیادی به منظور بازگشت سریع 
به آنچه که قبال داشتیم یا حتی به وضعیتی بهتر از گذشته، احداث کردیم.

ادعاهای ضد ایرانی سفیر 
 متوهم عربستان 

در واشنگتن

هشدار صالحی به 
آمریکایی ها درباره 

خروج از برجام

روحانیت پارلمانواکنش

چند نکته قابل توجه درباره کابینه جدید وجود دارد که در ادامه 
برخی از آنها اجماال آورده شده است؛

از نــکات اصلی معرفــی وزرای پیشــنهادی، عــدم معرفی 
گزینه ای برای وزارت علوم است که قبال گفته شده بود به علی 

خاکی صدیق می رسد.
و اما نکته جالب تر لیست ارائه شده این است که با معرفی بیطرف 
و شریعتمداری، نام  آنها از لیست گزینه های شهرداری تهران 
حذف خواهد شد و راه برای شــهردار شدن محمدعلی نجفی 

هموارتر می شود.
و از اینها مهم تر باید به این نکته اشاره کرد که  برخالف وعده های 
انتخاباتی حسن روحانی نام هیچ مدیر زنی در میان گزینه های 

پیشنهاد نیست.
 در ادامه بخشــی از سوابق نفرات لیســت وزرای پیشنهادی 
رییس جمهور روحانی را به مجلس خواهید خواند که نمایندگان 

مردم باید درباره اعتماد یا عدم اعتماد به آنها تصمیم بگیرند.
۱- وزير آموزش و پرورش: ســیدمحمد بطحایی - معاون 
پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، رییس مرکز 
ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور، سرپرست 
ســابق وزارت آموزش و پرورش - 54 ســال -کارشناس ارشد 

مدیریت دولتی 
2- وزير ارتباطــات و فناوری اطالعــات: محمدجواد 
آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطــات، رییس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - ۳6 سال -مهندس 

برق قدرت
۳- وزير اطالعات: سیدمحمود علوی - وزیر اطالعات، نماینده 
مجلس خبرگان رهبری، نماینده ادوار اول، دوم، چهارم و پنجم 
مجلس شورای اسالمی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش - 

6۳ سال - دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی
۴- وزير امور اقتصادی و دارايی: مسعود کرباسیان - معاون 
وزیر اقتصاد،رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران، معاون 
وزیر صنایع ســنگین، معاون وزیر بازرگانی، معاون وزیر نفت، 
مشاور عالی و معاون شهردار تهران - 61 سال - دکترای مدیریت 

بازرگانی
۵- وزير امور خارجه: محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه، 
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، معاون وزیر امور 

خارجه - 5۸ سال - دکترای حقوق و روابط بین الملل
۶- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:سیدحسن 
قاضی زاده هاشمی - وزیر بهداشت، عضو شورای عالی جمعیت 

هالل احمر جمهوری اســالمی ایران - 5۸ ســال -پزشــک 
متخصص چشم

۷- وزير تعــاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی - وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، مشاور رییس جمهور در امور 
اجتماعی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اطالعات، مســئول 
اجرایی و کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی  - 6۲ 

سال - دکترای مدیریت
۸- وزير جهاد کشــاورزی: محمود حجتی - وزیر جهاد 
کشــاورزی، وزیر راه و ترابری، وزیر جهاد سازندگی، استاندار 

سیستان و بلوچستان - 6۲ سال - مهندس عمران
۹- وزير دادگستری: سیدعلیرضا آوایی - رییس دفتر بازرسی 
ویژه رییس جمهور، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و 
رییس سازمان ثبت احوال، رییس کل دادگستری استان تهران، 
اصفهان، مرکزی و لرستان، دادستان عمومی و انقالب اهواز و 

دزفول، مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات 61 سال - حقوق
۱۰- وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر سرتیپ 
امیر حاتمی - جانشــین وزیر دفاع، جانشــین معاونت ارکان 
و امور مشترک ستاد کل نیروهای مســلح - 51 سال -درجه 

امیری ارتش
عباس آخونــدی - وزیــر راه و  ۱۱- وزير راه و شهرسازی: 
شهرسازی، وزیر مسکن و شهرســازی،  معاون سیاسی وزیر 

کشور - 60 سال -دکترای اقتصاد سیاسی
۱2- وزير صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری - 
معاون اجرایی رییس جمهور،جانشین رییس جمهور در شورای 
عالی امور ایرانیان خارج از کشور،رییس سازمان فضایی ایران،  
سرپرست وزارت ورزش و جوانان، وزیر بازرگانی، قائم مقام وزیر 

بازرگانی- 57 سال -دکترای مدیریت
۱۳- وزير علوم، تحقیقات و فناوری هنوز معرفی نشده است.

۱۴- وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمی:سیدعباس صالحی 
- معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سرپرست 

وزارت ارشاد - 54 سال -دکترای فلسفه
۱۵- وزير کشور:عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور، نماینده 
دوره چهارم مجلس شورای اسالمی، رییس دیوان محاسبات 
کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، دبیر کل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما - 5۸ 

سال -دکترای جغرافیای انسانی
۱۶- وزير نفت: بیژن نامدارزنگنه - وزیر نفت )سه دوره(،  وزیر 
نیرو )دو دوره(،   وزیر جهاد سازندگی )دو دوره(، معاون فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی - 65 سال -کارشناسی ارشد 

مهندسی عمران
۱۷- وزير نیرو: حبیب ا... بیطرف - وزیر نیــرو، معاون امور 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت،  معاون آموزشی وزیر 
نیرو، رییس سازمان نظام مهندسی اســتان تهران، استاندار 

یزد - 61 سال -کارشناس ارشد مهندسی عمران
: مسعود سلطانی فر - وزیر ورزش و  ۱۸- وزير ورزش و جوانان 
جوانان، رییس سازمان میراث فرهنگی، استاندار گیالن، زنجان 
و مرکزی، عضو شورای شهر چهارم تهران - 5۸ سال -کارشناس 

ارشد علوم سیاسی.

سرانجام تکلیف وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم توسط ريیس جمهور مشخص و لیست اسامی اين افراد به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شد.

نکاتی در مورد انتشار اسامی وزرای دولت دوازدهم؛

این 17 نفر
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توزیع 112 دستگاه پکیج خورشیدی 
بین عشایر استان اصفهان

ازابتــدایامســال112دســتگاهپکیجخورشــیدیبــاهزینه
400میلیونریالبینعشایراستانتوزیعشدهاست.

مدیرکلامورعشایریاستاناصفهانبااشــارهبهاینکهجمعیت
آماریعشــایر53هزارنفرمعادل9هزارو605خانواراستگفت:
سالگذشته900دستگاهپکیجخورشــیدیباهزینه3میلیاردو
150میلیونریالبینعشایربختیاری،قشقاییوعربتوزیعشد.

مختــاراســفندیاریافزود:امســال35طــرحبرایرفــاهحال
عشــایرشــاملآبشــرب،برق،ترویجمناطق،عملیاتاجرایی
اســکان،اســتخرذخیرهآب،منبعآب،خطانتقــالآببالوله،
ایســتگاههایپمپاژآبوبازســازیجادههاانجامشــدهاست.
مدیرکلامورعشــایریاســتاناصفهانگفت:عشــایرشــامل
بختیاری،قشــقاییوعربهســتندکه5هزارخانواردرجرقویه،
2هزاربختیاریدرچادگانوفریدونشــهرو2هــزارخانواردیگر
همدرشــهرضا،ســمیرمودهاقانزندگیمیکنند.ویبابیان
اینکهعشــایردراســتاناصفهانبایکمیلیونرأسدامساالنه
10هزارتنگوشــتقرمــزاســتانراتامینمیکننــدگفت:
5هزارو500تنمحصوالتلبنی،120هزارتنمحصوالتباغیدر
33هزارهکتاراراضیکشاورزی،ازتولیداتجامعهعشایریاست.

خبر

اخبار

سم پاشی بیش از 4میلیون متر مربع اماکن دامی اصفهان
معاونسالمتادارهکلدامپزشکیاســتاناصفهانگفت:10هزارو800لیترسم
برایسمپاشیبیشاز4میلیونمترمربعاماکندامیبهمنظورجلوگیریازشیوع

بیماریتبکریمهکنگودربیندامدارانبهطوررایگانتوزیعشدهاست.

مدیرعامل شرکت نانوفناور در اصفهان خبرداد: 

صادرات فیلتر هوای خودرو 
حاوی نانوالیاف به ترکیه

PANمدیرعاملشرکتنانوفناوردراصفهاننانوالیاف
راپلیاکریلونیتریلمعرفیکــردوگفت:باصادرات
اینمحصولنانوییبهکشورترکیه،پنجمیلیاردریال
برایاینکشــوردرآمدحاصلشدهاست.عطااکبری
ظرفیتتولیدنانوالیافPANاینشرکتراحدود700
هزارعددبیانکردوافزود:اینفیلترهاینانوییذرات
ریزمعلقدرهوارابهداممیانــدازدوهوایپاکرابه

محفظهاحتراقسوختخودرومیرساند.
کارشناسارشــدنانوتکنولوژیدانشگاهآزاداسالمی
واحدشــهرضا،ایــنفنــاوریراعالوهبــرصنعت
خودروسازی،درصنایعنیروگاهیوپزشکیقابلکاربرد
دانستوگفت:اینشرکتنانوســاختاردومینتولید
کنندهاینمحصولنانوییدردنیاپسازســهشرکت
آمریکاییاست.اکبریکاهشمصرفسوخت،افزایش
شتابوعمرموتورخودروبههمراهمحافظتازموتوررا

ازجملهویژگیهایاینمحصولبرشمرد.
شرکتنانوساختارمهرآسابا25میلیاردریالسرمایه
دوسالونیمپیشدرشهرکصنعتیفناوریاصفهان
راهاندازیوبهعنوانشرکتبرترفناورنانوییدراستان

اصفهانشناختهشدهاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

نصب 3700 دستگاه کنتور 
هوشمند در استان

مدیرعاملشــرکتآبمنطقهایاصفهانبااشارهبه
نصبسههزارو700دستگاهکنتورهوشمنددراستان
اصفهانازابتدایامسال،گفت:تاکنون224حلقهچاه
غیرمجازنیزبااخذمجوزهایقانونیوقضائیدراستان

پرشدهاست.
مسعودمیرمحمدصادقیدرســومینجلسهکمیته
راهبریطرحاحیاوتعادلبخشیمنابعآبزیرزمینی،
ازپرومسدودشدن41هزارحلقهچاهغیرمجازتاسال
1395درکلکشورخبردادوافزود:باهمکاریمردم،
کشاورزانودستگاههایاجراییدرکلکشور77درصد
برنامهپیشبینیشدهمحققعملیشد.ویاظهارکرد:
درراســتایحفاظتازمنابــعآبزیرزمینیموجود،
تاکنون3700کنتورهوشــمندرویچاههایمجاز
استاناصفهاننصبشدهاستوتاپایانسال96این

رقمبه7396دستگاهمیرسد.

قیمت انواع تردمیل

بازار

PROTEUS IMT-8000 پروتئوس

 109,500,000
ریال

 109,640,000
ریال

رییسمجمعخیرینمدرسهسازکشورگفت:650هزارخیرمدرسهسازدر
داخلویکهزارخیرمدرسهسازدرخارجکشورفعالیتدارند.

محمدرضاحافظیدرجلسهانتخاباتمجمعخیرینمدرسهسازکشوراظهار
کرد:تشکلمجمعخیرانمدرسهسازکشور،21سالپیششروعبهکارکرد

ودراولینسالفعالیتکمکخیرانبه160میلیاردریالرسید.
ویافزود:درسالگذشتهخیران1200میلیاردتومانجهتساختمدارس

کمککردندواعتباردولت200میلیاردتومانبودهاست.
رییسجامعهخیرینمدرسهسازکشــورادامهداد:مردم،فرهنگدوست
هستندودرســاختمدارسازدولتپیشیگرفتهاندو37درصدمدارس

کشوریعنیحدود40هزارمدرسهبههمتخیرانساختهشدهاست.
حافظیتصریحکرد:درحالحاضر450مجمعخیرینمدرسهسازدرکشور

تشکیلشدهاست.

مدیرآبوخاکوامورفنیمهندســیســازمانجهادکشاورزیاستان
اصفهانگفت:امسالبااختصاصهزارو500میلیاردریالبه15هزارهکتار
سامانهآبیاری،58میلیونمترمکعبصرفهجوییداریمکهاینطرحدر

تمامشهرستانهایاستاندرحالاجراست.
حمیدرضاباقرصادافزود:سالگذشــتهباتخصیصهزارو5میلیاردریال
بیشاز100هزارو500هکتارازاراضیکشــاورزیاستانبهانواعسامانه
آبیاریمجهزشدکه52میلیونمترمکعبصرفهجوییدرآبهایزیر
زمینیداشتهایم.ویافزود:بااستفادهازروشهاینوینآبیاری،بازدهی
درروشهایآبیاریقطرهایوبارانی90و70درصدافزایشداشتهاست.
باقرصادگفت:افزایش20درصدیتولیدمحصولدرواحدسطح،کاهش
10درصدیهدررفتزمین،کاهش40درصدینیرویانسانیومصرف

سمومازجملهمزایایاجرایاینطرحاست.

فعالیت ۶۵0هزار خیر 
مدرسه ساز در  کشور

 اختصاص اعتبار الزم 
 برای سامانه آبیاری نوین

زمانيکهبحرانیارکوديدرکشور
اتفاقميافتد،بــهدلیلبانکمحور
بودناقتصاد،اولینبخشيکهدچار
مشکلمیشودبدونتردیدشبکهبانکياست.اگرشرایط
رونقبرایکشورایجادشودوگردشپولوحجممعامالت
افزایشیابــد،دراینصورتتوانتســهیالتدهيبانکها
افزایشميیابدوبســیاريازفشــارهاينقدینگيآنهااز
بینخواهدرفت.دقیقاکاریکهدرزمانتحریمهابرایران
تحمیلمیشدوفشاراقتصادیبهســویبانکهاسرازیر

شد.
دردولتیازدهمبهدلیلوجودرکودحاکمبرکشورکهناشي
ازتبعاتتحریمبود،حجمپولدرسیســتمبانکيبهشدت
کاهشیافتوپولدرگردشکمشد.همیشهبانکهابخش
عمدهايازمنابعخودراتسهیالتدادهاندوایندرشرایطی
استکهاینروزهارکودحاکمبرکشــورموجبشدهاین

منابعمعوقشود.
اینهاتنهابخشیازمشکالتسیستمبانکیکشوراستوشاید
حضوربانکهایغیردولتیوموسسههایمالیواعتباری

باریشدهاستاضافهبردوشاینسیستمموسسههاییکه
بایدنقشتسهیلگریداشتهباشنداما...

درحــالحاضربــاایجــادمشــکالتومســائلموجود
درموسســههایاعتباریبــهخصوصدرامــرنقدینگی،
نظارتهایبانکمرکزیبراینموسساتبیشترشدهوطبق
قانونبرایتاسیسهربانکیاموسسهایتوانمالیصاحب
آنموسسهسنجشخواهدشدوســپسمجوزهايالزم
صادرمیشود.دربرنامهششمتوسعه،درموردصندوقهای
قرضالحســنهحکمــیوجــودداردمبنیبــراینکهاگر
ســقفســپردههایاینصندوقها،زیر30میلیاردریال
باشــد،ازشــمولنظارتبانکمرکزیخارجخواهندشد.
یعنــیاگــرجــذبمنابــعساالنهشــانکمترازســی
میلیــاردریــالباشــد،آنــگاهدیگــرنبایــدپایبندبه
نظارتهایبانکمرکزیوســوالوجوابهایشباشــند.
اینجاستکهنسبتبهآیندهمبهماینصندوقهااماواگرها

پیشخواهدآمد.
ازســویدیگربانکهاوموسســاتدراقدامهایموازی
ورقابتیباافزایشنرخســودبانکیســعیدرجلبتوجه

مشتریانبهسویاینموسساتقدمبرمیدارندایندرحالی
استکهنرخسود،تابعیازتورماستوزمانيکهتورمکاهش
ميیابد،بایدنرخســودبانکينیزکاهشپیداکند،امااین
تئوريدرشرایطيکهاقتصادکشوردررکودبهسرميبردو

کمبودعرضهپولداریم،جوابگونیست.
بههرحالبهنظرمیرسدکهبایدهمچنانخوشبینبهآینده
موسســاتاعتباریتحتنظارتبانکمرکزیبود.ایندر
حالیاستکهبانکمرکزیدربخشنامهایافزایشسقف
وامهایبرخیازقرضالحسنههارادردستورکارخودقرار
دادهاستوبهبانکهای»رســالت«و»مهرایران«افزایش
سقفوامقرضالحسنهاز15میلیونتومانبه20میلیون

تومانراابالغکرد.
اینتصمیــم18تیرماهامســالبــاهدفترویجســنت
قرضالحســنهبهتصویبکمیســیونمقــرراتونظارت

موسساتاعتباریبانکمرکزیرسیدهاست.
بخشــنامهبانکمرکزیبهاســتنادتبصره)1(ماده)35(
»دســتورالعملاجرایــیتاســیسوفعالیــتبانکهای
قرضالحســنهونظارتبــرآنها«مصوبههیئــتوزیرانو
اصالحیههایبعدازآناســتکهدرآنتاکیدشده»بانک
مرکزیمیتواندباتوجهبهنرختورمدرمبلغموضوعاینماده

تجدیدنظرکند.«
دربخشــنامهابالغی
بانــکمرکــزیبــه
قــرض بانکهــای
الحسنهرسالتومهر
ایرانتاکیدشدهاست،
مراتببهقیدتسریع
بــهتمــامواحدهای
ذیربــطابــالغوبر
حســناجــرایآن

نظارتشود.
گفتنیاست؛رسالت
ومهــرایــران،دو
بانــکتخصصــیدر
حوزهقرضالحســنه
هســتندکــهتمام
ســپردههایآنهابه
شــکلقرضالحسنه
بــودهوتنهــااجازه

پرداختتســهیالتقرضالحســنهبهمتقاضیــاندارند
وکارمــزدتســهیالتقرضالحســنه4درصدمحاســبه

میشود.

بانکمرکزیازمتقاضیانوامازدواجخواســتطبقشــرایطو
دستورالعملاینسامانه،همراهبامدارکشناساییمعتبرحداکثر

ظرف10روزکاریبهبانکمربوطمراجعهکنند.
بانکمرکزیاعالمکرد:درراستایاجرایطرحضربتیاعطایوام
ازدواجازابتدایمردادماهتاپایانشهریورماهسالجاری،بهاطالع

میرساندازابتدایشروعاینطرح،بیشاز375هزارمتقاضی
ازسویبانکهایعاملتعیینشعبهشدهاند.برایناساسالزم
استاینمتقاضیانطبقشرایطودستورالعملاینسامانه،همراه
بامدارکشناســاییمعتبرحداکثرظرف10روزکاریبهبانک
مربوطمراجعهکنند.متقاضیانپسازپذیرشازسویبانکعامل،

حداکثرظرفمدتیکماهفرصتدارندنسبتبهتکمیلمدارک
موردنیازاقدامکردهوازاینتسهیالتبهرهمندشوند.قابلتاکید
استدرصورتعدممراجعهدرموعدمقرربهبانک،متقاضیانثبت
نامیازسامانهحذفخواهندشد.بانکمرکزیبهمنظورکاهش
صفدریافتکنندگانتسهیالتقرضالحسنهازدواجباهمکاری
11بانک،طرحضربتیاعطــایوامازدواجراازابتدایمردادماه
سالجاریکلیدزدهاستکهامیداستبااجرایاینطرحتاپایان

شهریورماه،تعدادافراددرصفبهحداقلممکنکاهشیابد.

دراینطرح،بانکهایملیایران،صادراتایران،تجارت،ملت،
سپه،رفاهکارگران،کشاورزی،مسکن،توسعهتعاون،قرضالحسنه

مهرایرانوصندوققرضالحسنهپارسیانمشارکتدارند.
ازدیگرویژگیهایاینطرحمیتوانبهشرایطجدیدبانکمرکزی
برایجایگزینیضمانتتعییناشــارهکرد.اعطایوامازدواجبه
پشــتوانهیارانهنقدی،ارائهگواهیتعهدکسراقساطکارمندیو
ضمانتبااستفادهازپروانهکســبازجملهروشهایجایگزین

ضمانتپرداختوامازدواجاست.

بانک مرکزی اطالعیه داد؛

متقاضیان وام ازدواج در موعد مقرر به بانک ها مراجعه کنند

سکه تمام بهار آزادی
11،830،000 ریال)طرح جدید(

6،350،000 ریالنیم سکه

3،750،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،172،260 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

طی حکمی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت؛

افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه ای موسسات اعتباری 

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسبااشارهبهاینکهسهم
کمیازمنابعحاصلازهدفمندییارانههابهبخشتولید
ارائهشدهاست،گفت:دراولویتبودنموضوعپرداختیارانه
نقدیبهمردم،باعثشدهکهمنابعمالیبرایپرداختیارانه

سهمتولیدبامحدودیتروبهروشود.
حسینعلیحاجیدلیگانیدربارههدفمندییارانهها،اظهار
داشت:بایدپذیرفتکهدراجرایقانونمربوطبههدفمندی
یارانهها،ضعفهاییوجودداردکهیکــیازاینضعفها
مربوطبهکمتوجهیبهموضوعپرداختسهمبخشتولیداز

منابعحاصلازاجرایهدفمندییارانههاست.
نمایندهمردمشاهینشهر،میمهوبرخواردرمجلسادامه
داد:هزینههایبخشتولید،بعدازاجرایقانونمربوطبه
هدفمندییارانهها،بارشدروبهروبودهاست،اینموضوع
باعثباالرفتنبهایتمامشدهساختمحصوالت،درکشور
شــدهایندرحالیاســتکهیارانهاینیزبهبخشتولید
اختصاصنیافــت.ویافزود:کمتوجهــیبهتقویتبخش
تولید،باعثمیشــودتولیدکنندگانداخلیتوانرقابت
باتولیدکنندگانخارجیرانداشتهباشــندودراینراستا
بایدســهمیکهبرایتولیدازمحلهدفمندییارانههادر
نظرگرفتهشدهپرداختشود.حاجیدلیگانیاضافهکرد:
دراولویتبودنموضــوعپرداختیارانهنقــدیبهمردم،
باعثشدهکهمنابعمالیبرایپرداختیارانهسهمتولیدبا

محدودیتروبهروشود.
ویادامهداد:باوجوداینکهساالنهحدود80هزارمیلیارد
تومانازمحلدرآمدهایناشیازاجرایقانونهدفمندی
یارانههاحاصلمیشود،اماحدود43هزارمیلیاردتومانبه
صورتیارانهنقدیپرداختمیشودکهبخشیازاینمنابع
برایدستگاههایخدماتیبابتهزینههایتولیداستدر
حالیکهمنابعیبهواحدهایصنعتیدراینرابطهپرداخت
نمیشود.ویبااشــارهبهاینکهسهمکمیازمنابعحاصل
ازهدفمندییارانههابهبخشتولیدارائهشدهاست،یادآور
شد:بایدبهنحویازتولیدکنندگانداخلیحمایتشودکه

بتواننددربازاربامحصوالتخارجیرقابتکنند.

رییسانجمنحمایتازکشــاورزاناصفهان،بااشارهبه
ضرورتتصفیهپسابمطابقبااستانداردهایجهانیگفت:
هیچکسبهجزکشاورزان،حقبرداشتازپسابفاضالب
رانداردبنابرایننهادهابرایبهرهبرداریازاینپســابها

تصمیمگیرینکنند.
حسینمحمدرضاییدربارهاستفادهازپسابفاضالباظهار
کرد:استفادهازپساببرایکشتمحصوالتکشاورزیبا

روشتصفیهفعلیموردتاییدنیست.
رضاییگفت:بهدلیلورودپســاببــهرودخانههاوعدم
استفادهوبرداشتمستقیمکشــاورزانازرودخانهبانفوذ
پســاببهچاههایحریمیزایندهرود،کشــاورزناچاربه
استفادهازاینآبچاهمیشودکهاینآبآلودهبهپساب
استومتاسفانهتوسطبعضیازکشاورزانازرویناآگاهی
مورداســتفادهقرارمیگیرد.بهگفتهوی،یگانحفاظت
زایندهرودازبرداشــتهایغیرقانونیپســاببهشدت
جلوگیریمیکند؛چراکهبحثســالمتمردمدرمیان
است.ویافزود:شرکتآبوفاضالببایدپسابرامطابق
بااستانداردهایجهانیتصفیهوپسازآنرهاسازیکندو
بههمیندلیلوقتیپسابنیمهخامرهامیشود،کشاورز
برایاستفادهازآنتقصیریندارد.ویافزود:درصورتیکه
مسئوالنشرکتآبوفاضالباستانبرایتصفیهپساببا
مشکلروبهروهستند،کشاورزانمیتوانندباسرمایهگذاری

دراینمورد،بهتصفیهآباقدامکنند.
عضوهیئتمدیــرهنظامصنفــیکشــاورزیاصفهان
خاطرنشانکرد:کشاورزانشرقاصفهانبراساسمصوبه
4322هیئتوزیرانمصوبسال1333،استفادهازپساب
رابرایمحصوالتحقخودمیدانند؛چراکهدراینمصوبه
آمدهپسابشهراصفهانمخصوصمادیهایجیبودهو
شهرداریاصفهاندراینبارهحقواگذاریبهغیرراندارد.

محمدرضاییگفت:پسابفاضالباصفهانتنهابهکشاورزان
تعلقداردوهیچکسبهجزاینقشــرحقاستفادهازاین
منبعرانداردورهاسازیپسابتصفیهفاضالباصفهاندر

رودخانهزایندهرودبایددردستورکارقرارگیرد.

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت تصفیه پساب فاضالب؛ مطابق با استانداردهای روز دنیا

پارلمان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:

محدودیت منابع مالی برای پرداخت یارانه تولید

کشاورزی

Turbo Fit-توربو فیتن س 
ness Turbo 150

 25,400,000
ریال

 25,470,000
ریال

Eastrong ES7200

 69,500,000
ریال

 69,630,000
ریال

سیستم بانکي در کشور ما به اذعان کارشناسان، وضعیت مطلوبی ندارد؛ این در حالی است که اقتصاد 
ما بانک محور و بخش دولتی همیشه نقش زیادي در چگونگي حمایت از سیستم بانکي داشته است و در 
این راستا دولت ها در قبال وضعیت بانک ها وظایفي دارند .از سوی دیگربخشی از مسئولیت تامین مالي سرمایه 

ثابت و سرمایه در گردش بنگاه هاي اقتصادي و تولیدي کشور برعهده بانک هاست.

دردولت یازدهم به 
دلیل وجود رکود حاکم 

برکشور که ناشي از 
تبعات تحریم بود ، 

حجم پول در سیستم 
بانکي به شدت کاهش 
یافت و پول درگردش 

کم شد

فاطمه کاویانی
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مفاد آرا )نوبت اول(
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  ۱۴ 

ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 

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

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

ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 3472 مورخ 96/03/28 آقای ولی اهلل رفیعی فروشانی  
فرزند احمد  بشماره کالسه 0294 و به شماره شناسنامه 323 صادره به 
شماره ملی 1141478501 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
444/30 مترمربع از پالک 286 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا 
فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 80143 مورخ 

73/03/25 دفترخانه 62 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 0816 مورخ 96/01/27 آقای فتحعلی پرنده خوزانی  
فرزند محمد تقی  بشماره کالسه 0582 و به شماره شناسنامه 10593 
صادره به شــماره ملی 1140358898 نسبت به ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه  دو طبقه به مساحت 227/64 مترمربع از پالک 
25/1 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند  151601 مورخ 83/04/22 دفترخانه 73 

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

3- رای شماره 0815 مورخ 96/01/27 خانم صدیقه نوروزی  فرزند علی  
بشماره کالسه 0581 و به شماره شناســنامه 38 صادره به شماره ملی 
1141549212 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  دو 
طبقه به مساحت 227/64 مترمربع از پالک 25/1 فرعی از 115  اصلی 
واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند  90033 مورخ 77/01/20 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 3980 مورخ 96/04/14 آقای محسن شیرازی فرزند 
اصغر  بشماره کالسه 1538 و به شــماره شناسنامه 20182 صادره به 
شماره ملی 1140201360 نسبت به ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 
297/08 مترمربع از پالک 156   اصلی واقع درخیرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر به صورت مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری 

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

5- رای شــماره 3399 مورخ 96/03/27 خانم سکینه باقریان خوزانی 
فرزند فتح اهلل   بشماره کالسه 1363 و به شــماره شناسنامه 10232 
صادره به شماره ملی 1140355570 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 184/50 مترمربع از پالک 232 و 233 فرعی از 115   اصلی 
واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 216  دفتر 57 از مالکیت بیگــم صفاری و ارائه قولنامه  

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

6- رای شماره 3422 مورخ 96/03/28 خانم همدم خانی   فرزند محمد  
بشماره کالسه 0021 و به شماره شناسنامه 332 صادره به شماره ملی 
1141557800 نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 394 مترمربع از پالک 126 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 209926 مورخ 
90/12/09 دفترخانه 72 و سند 28616 مورخ 51/08/28  دفترخانه 72 

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

7- رای شــماره 3423 مــورخ 96/03/28 آقای نصرالــه کارخیران 
خوزانی فرزند محمد حسن  بشماره کالسه 0022 و به شماره شناسنامه 
138 صادره به شــماره ملی 1141500965 نسبت به 3 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به استثنای بها یثمنیه اعیانی  به مساحت 394 
مترمربع از پالک 126 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 209926 مورخ 90/12/09 دفترخانه 
72 و ســند 28616 مورخ 51/08/28  دفترخانه 72 مالحظه و محرز 

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

8- رای شــماره 3317 مورخ 96/03/27 خانم پروین سرخیان  فرزند 
مرتضی  بشماره کالسه 0227 و به شماره شناســنامه 450 صادره به 
شماره ملی 1141639041 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 137 مترمربع از پالک 536 فرعی از 84  اصلی واقع در 
فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 349 دفتر 135 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 3316 مــورخ 96/03/27 آقای مصطفی شــیروی 
خوزانی  فرزند محمود  بشــماره کالســه 0226 و به شماره شناسنامه 
10702 صادره به شماره ملی 1140359983 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137 مترمربع از پالک 536 فرعی 
از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحات 84 و 346 دفتر 544 و دفتر 135 مالحظه 

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

10- رای شــماره 3308 مورخ 96/03/27 خانم ســلطنت امیرخانی 

ورنوســفاردانی  فرزند عزیزاهلل  بشــماره کالســه 0117 و به شماره 
شناســنامه 2807 صادره به شــماره ملی 1141298805 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/20 مترمربع از پالک 3727 و 
2991  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 58915 مورخ 72/09/22 دفترخانه 59 و سند 

29289 مورخ 53/1/170 دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 3306 مورخ 96/03/27 آقای ســلطانعلی نجفی 
سرپیری  فرزند اللهی  بشماره کالســه 1185 و به شماره شناسنامه 2 
صادره از اردل به شماره ملی 4689729352 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 112/73 مترمربع از پالک 1116 فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
3987 مورخ 90/08/03 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
12- رای شماره 3475 مورخ 96/03/28 خانم میترا امیری دهج  فرزند 
خانی  بشماره کالسه 0331 و به شــماره شناسنامه 476 صادره یزد به 
شماره ملی 4431473531 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
207  مترمربع از پالک 137 فرعی از 75  اصلی واقع در دستگرد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44688  مورخ 67/03/11 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 3603 مورخ 96/03/31 خانم مریم نصیری جزی  
فرزند محمد  بشماره کالسه 0937 و به شماره شناسنامه 1673 صادره به 
شماره ملی 1288001061 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 208 مترمربع از پالک 421  فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماســه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 70 دفتر 169 سند 32960 مورخ 89/12/25 دفترخانه 

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

14- رای شماره 3602 مورخ 96/03/31 آقای علیرضا کریمی اندانی  
فرزند حسین  بشماره کالسه 0936 و به شماره شناسنامه 3436 صادره 
به شماره ملی 1140557955 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 208 مترمربع از پــالک 421  فرعی از 112  
اصلی واقع در صحرای ماســه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 70 دفتر 169 سند 32960 مورخ 89/12/25 

دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 3398 مورخ 96/03/27 خانم صدیقه قربانی دستگردی  
فرزند نعمت اهلل  بشماره کالسه 1593 و به شماره شناسنامه 193 صادره 
به شــماره ملی 1141660466 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 246/68 مترمربع از پالک 441 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح 
آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51582 

مورخ 94/12/27 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 3379 مورخ 96/03/27 خانم مرضیه خوش اخالق  
فرزند علی اکبر  بشماره کالسه 0198 و به شماره شناسنامه 596 صادره 
به شــماره ملی 1141066793 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به 
مســاحت 37/80 مترمربع از پالک 2401 فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 88573 

مورخ 96/02/20  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 3338 مورخ 96/03/27 خانم فاطمه میرلوحی جوآبادی 
فرزند سید علی  بشماره کالسه 0355 و به شماره شناسنامه 936 صادره 
به شــماره ملی 1140846248 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 331/23 مترمربع از پالک 1064 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 46335 
مورخ 63/01/16 دفترخانه 63 انتقال ملک از مالک رسمی  مالحظه و 

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

18- رای شــماره 3441 مورخ 96/03/28 آقای غالمرضا مسعودیان 
خوزانی  فرزند رضا  بشماره کالســه 2923 و به شماره شناسنامه 376 
صادره به شماره ملی 1141459159 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت 92/30 مترمربع از پالک 483 و 482 فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 41 دفتر 664 ثبت در صفحه 152 دفتر 669  مالحظه و محرز 

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

19- رای شماره 3326 مورخ 96/03/27 خانم مژگان رشیدی فر فرزند 
عبدالرحمن  بشماره کالســه 1489 و به شماره شناسنامه 665 صادره 
به شماره ملی 1142234835 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه و فوقانی به مساحت 164/16 مترمربع از پالک 875 فرعی 
از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 63 دفتر 498 سند الکترونیکی 654  مالحظه و 

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

20- رای شماره 3327 مورخ 96/03/27 خانم زهرا آقا محمدی فرزند 
غالمرضا  بشماره کالسه 1490 و به شــماره شناسنامه 1088 صادره 
سنندج به شــماره ملی 3732032027 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 164/16 مترمربع از پالک 
875 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 524 دفتر 476 مالحظه و محرز 

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

21- رای شماره 3328 مورخ 96/03/27 آقای محمد صادق آقامحمدی 
فرزند غالمرضا  بشماره کالســه 1495 و به شماره شناسنامه 20673 
صادره به شــماره ملی 1140206281 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 164/16 مترمربع از پالک 

875 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 65 دفتر 498 مالحظه و محرز 

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

22- رای شماره 3329 مورخ 96/03/27 آقای پژمان آقامحمدی فرزند 
غالمرضا  بشماره کالسه 1496 و به شــماره شناسنامه 3446 صادره 
سنندج به شــماره ملی 3732987701 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 164/16 مترمربع از پالک 
875 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند وکالتنامه 65844 مورخ 95/06/07 دفترخانه 
172 از مالکیت مرجان اردی ثبت در صفحه 524 دفتر 476 مالحظه و 

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

23- رای شــماره 3350 مــورخ 96/03/27 آقای حســن رســتمی 
ورنوسفادرانی  فرزند حسین  بشماره کالسه 1584 و به شماره شناسنامه 
10641 صادره به شماره ملی 1140104926 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 205 مترمربع از پالک 156  اصلی واقع در خیرآباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 

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

24- رای شــماره 4295 مورخ 96/04/20 خانم فاطمه بیگم رحمتی 
اندانی  فرزند نصراهلل  بشماره کالســه 0814 و به شماره شناسنامه 81 
صادره به شماره ملی 1141536331 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  
قدیمی به مســاحت 94/50 مترمربع از پالک 26 فرعی از 112  اصلی 
واقع در صحرای ماسه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 137 دفتر 516  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 3439 مورخ 96/03/28 آقای محسن صفاران خوزانی 
فرزند باقر  بشماره کالسه 0114 و به شماره شناسنامه 17331 صادره به 
شماره ملی 1140172451 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
172/62 مترمربــع از پالک 39 فرعی از 82  اصلــی واقع در صحرای 
سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 7218  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 3601 مورخ 96/03/31 آقای اصغر مسعودیان خوزانی  
فرزند اکبر  بشماره کالسه 1674 و به شماره شناسنامه 19891 صادره به 
شماره ملی 1140198459 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به 
مساحت 233/29 مترمربع از پالک 192 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح 
آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
350 دفتر 466 و سند 32480 مورخ 84/11/24 دفترخانه 139 و ثبت در 

صفحه 353 دفتر 466   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 4312 مورخ 96/04/20 آقای حمید نصیری  فرزند 
مرتضی  بشماره کالسه 1418 و به شماره شناســنامه 259 صادره به 
شماره ملی 1141637138 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه به مساحت 147/50 مترمربع از پالک 348 فرعی از 82  
اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 305 دفتر 524  مالحظه و محرز 

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

28- رای شماره 3470 مورخ 96/03/28 خانم زهره افتادگان خوزانی  
فرزند رحیم  بشماره کالسه 1419 و به شماره شناسنامه 851 صادره به 
شماره ملی 1141722194 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه به مساحت 147/50 مترمربع از پالک 348 فرعی از 82  
اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 449 دفتر 252  مالحظه و محرز 

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

29- رای شــماره 3460 مورخ 96/03/28 خانم احترام حاج حیدری 
ورنوسفادرانی  فرزند فتح اله  بشماره کالسه 1244 و به شماره شناسنامه 
105 صادره به شماره ملی 1140982648 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 227/30 مترمربع از پالک 2825 فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
140976 مورخ 95/08/01 و سند 40154 مورخ 60/11/04 دفترخانه 

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

30- رای شماره 3325 مورخ 96/03/27 آقای محمد عموشاهی خوزانی  
فرزند احمدرضا  بشماره کالسه 0081 و به شماره شناسنامه 133 صادره 
به شــماره ملی 1141500914 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 432/21 مترمربع از پالک 10 

فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای
 فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
28179 مورخ 96/01/21 دفترخانه 301 و ســهم االرث از احمدرضا 

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

31- رای شــماره 2159 مورخ 96/02/29 آقای علی کریمی آرپناهی  
فرزند مرید  بشماره کالسه 0024 و به شماره شناسنامه 498 صادره به 
شماره ملی 5558821671 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
186/30 مترمربع از پالک 156اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی 

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

32- رای شماره 3432 مورخ 96/03/28 خانم زهره عزیزی  فرزند علی  
بشماره کالسه 0143 و به شماره شناســنامه 16 صادره به شماره ملی 
1142204502 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی 
به مساحت 44 مترمربع از پالک 1069 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح 
آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

167 دفتر 388  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
33- رای شماره 3437 مورخ 96/03/28 خانم فاطمه محرابی خوزانی  
فرزند عباس  بشماره کالسه 0328 و به شماره شناسنامه 1130153436 
صادره به شــماره ملی 1130153436 نســبت به 3 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/05 مترمربع از پالک 960 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری  اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 45025 مورخ 92/09/12 دفترخانه 139 

و ثبت در صفحه 59 و 62 دفتر 328   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 3436 مورخ 96/03/28 آقای محمد عمادی اندانی  
فرزند علی  بشماره کالسه 0327 و به شماره شناسنامه 14416 صادره به 
شماره ملی 1142358895 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 184/05 مترمربع از پالک 960 فرعی از 111  اصلی 
واقع در صحرای نخود جاری  اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 45025 مورخ 92/09/12 دفترخانه 139 و ثبت در 

صفحه 59 دفتر 328   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 3594 مورخ 96/03/31 خانم شکوفه شاهین فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0381 و به شماره شناســنامه 14884 صادره به 
شماره ملی 1140147609 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه 
به مســاحت 146/66 مترمربع از پالک 237 و 236 و 236/1 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 55106 مورخ 71/06/31 و سند 38626 مورخ 59/11/31 
دفترخانه 61 و ارائه قولنامه از خلیل شاهین   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 3340 مورخ 96/03/27 خانم ستوده نجات بخش 
اصفهانی  فرزند مجید  بشماره کالسه 0038 و به شماره شناسنامه 1446 
صادره به شماره ملی 1142402452 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 167/60 مترمربع از پالک 338 فرعی از 114  اصلی واقع در 
صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
53637 مورخ 96/01/15 دفترخانه 139 و ارائه وکالتنامه 33748 مورخ 

90/03/07 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شماره 3438 مورخ 96/03/28 آقای محمدرضا نظری   فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 1606 و به شماره شناسنامه 21534 صادره به 
شماره ملی 1140214896 نسبت به ششدانگ یکباب خانه تیرچه بلوک 
به مساحت 173/40 مترمربع از پالک 978 فرعی از 112  اصلی واقع در 
صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 41 دفتر 596 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 3481 مورخ 96/03/28 خانم محترم عمادی  فرزند 
محمود  بشماره کالسه 1420 و به شماره شناسنامه 40 صادره به شماره 
ملی 1141376032 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 87 
مترمربع از پالک 349 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 56126 مورخ 93/02/24 مالحظه 

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

39- رای شــماره 3461 مورخ 96/03/28 آقــای علی رضا کریمیان 
خوزانی   فرزند نصراهلل  بشماره کالسه 2914 و به شماره شناسنامه 563 
صادره به شماره ملی 1141092621 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 104/65 مترمربع از پالک 220 فرعی از 82  اصلی واقع در 
صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 508 دفتر 518 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 3418 مورخ 96/03/28 آقای سلیمان عموسلطانی 
فرزند رمضانعلی  بشماره کالســه 0066 و به شماره شناسنامه 1710 
صادره به شــماره ملی 1141326094 نسبت به ششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 82 مترمربع از پالک 5932 فرعی از 87  اصلی واقع 
در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
28170 مورخ 96/01/21 و ســند الکترونیکی 4651 مالحظه و محرز 

گردیده است.
مورخ 86/09/07 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
41- رای شــماره 3380 مورخ 96/03/27 آقــای حمیدرضا عابدی 
فروشانی فرزند اسماعیل  بشماره کالسه 0162 و به شماره شناسنامه 
8861 صادره به شماره ملی 1142313484 نسبت به 3 دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 216/60 مترمربع از 
پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 330 دفتر 522  مالحظه و محرز 

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

42- رای شــماره 3381 مورخ 96/03/27 خانم ســمیه عســگری 
فروشانی فرزند براتعلی  بشماره کالســه 0161 و به شماره شناسنامه 
1130237788 صادره به شماره ملی 1130237788 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 216/60 
مترمربع از پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 227 دفتر 680  مالحظه 

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

43- رای شماره 4375 مورخ 96/04/22 خانم زهرا قصری  فرزند مانده 
علی  بشماره کالسه 1261 و به شماره شناسنامه 1141269619 صادره 
به شماره ملی 1141269619 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 121/40 مترمربع از پالک 147 فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
228156 مورخ 94/03/07 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
44- رای شــماره 3600 مورخ 96/03/31 آقای مصطفی سیاهمرد 
خوزانی  فرزند براتعلی  بشماره کالســه 1262 و به شماره شناسنامه 
3249 صادره به شماره ملی 1141269619 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 121/40 مترمربع از پالک 147 
فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 228156 مورخ 94/03/07 دفترخانه 73   مالحظه 

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

45- رای شماره 3346 مورخ 96/03/27 خانم زهرا روح اللهی فرزند 
محمد علی  بشــماره کالسه 0341 و به شــماره شناسنامه 21893 
صادره به شــماره ملی 1140218484 نســبت به 4 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 195/29 مترمربع از پالک 203 
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 17960 مورخ 93/09/02 دفترخانه 301 
و ســند 123412 مورخ 86/09/07 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

46- رای شماره 3347 مورخ 96/03/27 آقای محمدرضا روح اللهی 
فرزند رحیم  بشــماره کالسه 0342 و به شــماره شناسنامه 17529 
صادره به شــماره ملی 1140174436 نســبت به 2 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 195/29 مترمربع از پالک 203 
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 123412 مورخ 86/09/07 مالحظه و محرز 

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

47- رای شــماره 3390 مورخ 96/03/27 آقای جــواد مانده گاری 
اندانی  فرزند حسن  بشــماره کالسه 0266 و به شــماره شناسنامه 
3221 صادره به شماره ملی 1141269333 نسبت به 3 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 118 مترمربع از پالک 727 فرعی 
از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 155806 مورخ 83/11/27 دفترخانه 73  

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

48- رای شــماره 3389 مــورخ 96/03/27 خانــم ملیحه کورنگ 
بهشتی  فرزند رجبعلی  بشماره کالســه 0265 و به شماره شناسنامه 
1130024881 صادره به شــماره ملی 1130024881 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 118 مترمربع 
از پالک 727 فرعــی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 155806 مورخ 

93/11/27 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 3397 مــورخ 96/03/27 آقای مجتبی اســدی 
ورنوســفادرانی  فرزند حســین  بشماره کالســه 1635 و به شماره 
شناســنامه 146 صادره به شــماره ملی 1141029286 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 157/50 مترمربع از پالک 2425 
فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 575 دفتر 246   مالحظه و محرز 

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

50- رای شماره 4392 مورخ 96/04/22 آقای عباس رحیمی  اندانی  
فرزند حسن  بشماره کالسه 1715 و به شماره شناسنامه 54 صادره 
به شماره ملی 1141203197 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به 
مساحت 176/80 مترمربع از پالک 885 فرعی از 75  اصلی واقع در 
دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه ارائه 
قولنامه از مالک رسمی رضا شاه ســنایی   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 3433 مورخ 96/03/28 آقای حسین کمالی  فرزند 
کریم  بشماره کالســه 0528 و به شماره شناســنامه 1124 صادره 
به شــماره ملی 1141153327 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه 
موزاییک سازی  به مساحت 568/30 مترمربع از پالک 304 فرعی 
از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 26215 مورخ 88/10/28 دفترخانه 139 

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

52- رای شماره 3373 مورخ 96/03/27 آقای اصغر عندلیب  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 1367 و به شماره شناسنامه 14 صادره به شماره 
ملی 1289901236 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه و گاراژ  به 
مساحت 484/40 مترمربع از پالک 473 فرعی از 132  اصلی واقع در 
هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

399 دفتر 469  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 3425 مورخ 96/03/28 خانم حبیبه رحیمی اندانی  
فرزند حسن  بشماره کالسه 1569 و به شــماره شناسنامه 13299 
صادره به شــماره ملی 1140509179 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315 مترمربع از پالک 386 فرعی 
از 105   اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 200878 مورخ 89/08/12 دفترخانه 72 و سند 32071 

مورخ 79/03/16 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 3426 مورخ 96/03/28 خانم طاهره مختاری  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 1568 و به شماره شناسنامه 1130176045 
صادره به شــماره ملی 1130176045 نســبت به 1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315 مترمربع از پالک 386 فرعی 
از 105   اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 200878 مورخ 89/08/12 دفترخانه 72 و سند 32071 

مورخ 79/03/16 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 3424 مورخ 96/03/28 آقــای علیرضا مختاری 

اندانی  فرزند حســین  بشماره کالســه 1129 و به شماره شناسنامه 
1130313190 صادره به شــماره ملی 1130313190 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 315 مترمربع از 
پالک 386 فرعی از 105   اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 200878 مورخ 89/08/12 دفترخانه 

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

56- رای شماره 3598 مورخ 96/03/31 آقای حسن کریمی اندانی  
فرزند فتح اله  بشماره کالسه 1542 و به شماره شناسنامه 73 صادره 
به شماره ملی 1141562529 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه و فوقانی به مساحت 228/51 مترمربع از پالک 14 فرعی 
از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 383 دفتر 659 مالحظه و 

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

57- رای شــماره 3597 مــورخ 96/03/31 خانــم فاطمه کریمی 
اندانی   فرزند عبدالرضا  بشماره کالسه 1541 و به شماره شناسنامه 
1130369218 صادره به شماره ملی 1130369218 نسبت به 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 228/51 
مترمربع از پالک 14 فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

113 دفتر 684 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 3427 مورخ 96/03/28 خانم مرضیه کمالی اندانی  
فرزند تقی بشماره کالسه 0910 و به شماره شناسنامه 1223 صادره 
به شماره ملی 1141249324 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 157/50 مترمربع از پالک 438 فرعی از 112 
اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 58987 مورخ 93/08/27 دفترخانه 172  

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

59- رای شماره 3428 مورخ 96/03/28 آقای روح اله جاللی خوزانی  
فرزند ابراهیم بشماره کالســه 0912 و به شماره شناسنامه 18949 
صادره به شــماره ملی 1140189034 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157/50 مترمربع از پالک 438 
فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51645 مورخ 92/04/29 دفترخانه 

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

60- رای شــماره 3464 مورخ 96/03/28 آقای اســماعیل خادمی 
خوزانی  فرزند یداهلل بشــماره کالسه 0497 و به شــماره شناسنامه 
95 صادره به شماره ملی 1141169606 نســبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 99/44 مترمربع از پالک 706 
فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36127 مورخ 90/09/12 دفترخانه 

139مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 3465 مورخ 96/03/28 خانم میترا رحیمی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 0498 و به شماره شناسنامه 1130161099 
صادره به شــماره ملی 1130161099 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 99/44 مترمربع از پالک 706 
فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36127 مورخ 90/09/12 دفترخانه 

139مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شماره 4632 مورخ 96/04/26 خانم زهرا رضایی خوزانی  
فرزند عبدالرسول بشماره کالســه 1159 و به شماره شناسنامه 853 
صادره به شــماره ملی 1141722216 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197/05 مترمربع از پالک 184 
فرعی از 82 اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از محمد فرهادی مالحظه 

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

63- رای شماره 3360 مورخ 96/03/27 آقای محمد فرهادی خوزانی  
فرزند قدمعلی بشماره کالسه 1158 و به شماره شناسنامه 527 صادره 
به شماره ملی 1141652110 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 197/05 مترمربع از پالک 184 فرعی از 82 
اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 223466 موزخ 93/04/08 دفترخانه 73  

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

64- رای شــماره 3573 مــورخ 96/03/30 آقای نــوراهلل صمدی 
فروشــانی  فرزند غالمعباس بشــماره کالســه 0288 و به شماره 
شناســنامه 257 صادره به شــماره ملی 1141542862 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/82 مترمربع از پالک 2574 
فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند الکترونیکی 6002014  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 3574 مــورخ 96/03/30 خانم طیبــه گلی زاده  
فرزند حسن  بشماره کالسه 0289 و به شــماره شناسنامه 19422 
صادره به شــماره ملی 1140193767 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 163 مترمربع از پــالک 2574 فرعی از 72 اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 6002013  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 4486 مورخ 96/04/25 آقای مصطفی صالحی  
فرزند حاتم بشماره کالسه 0934 و به شماره شناسنامه 1075 صادره 
به شماره ملی 5759354701 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 207/93 مترمربع از پالک 1245 فرعی از 99 اصلی واقع در 

جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17100 
مورخ 94/12/12 دفترخانه 322   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
67- رای شماره 3575 مورخ 96/03/30 آقای محمدرضا جعفریان 
فرد  فرزند حسینعلی بشماره کالسه 1176 و به شماره شناسنامه 709 
صادره به شــماره ملی 1141106701 نســبت به ششدانگ یکباب 
زمین دارای اعیانی به مســاحت 144 مترمربــع از پالک 9 فرعی از 
156 اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 106104 مورخ 95/07/25 دفترخانه 46   مالحظه و محرز 

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

68- رای شــماره 4641 مورخ 96/04/26 خانم زهره عمادی فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 1359 و به شماره شناسنامه 132 صادره به 
شماره ملی 1141659840 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مســاحت 183/15 مترمربع از پــالک 479 فرعی از 111 
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 20076 مورخ 95/10/13 مالحظه و محرز 

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

69- رای شــماره 7833 مورخ 95/12/21 خانم زهرا عموشــاهی 
فروشانی  فرزند اسداهلل بشماره کالسه 0881 و به شماره شناسنامه 
356 صادره به شماره ملی 1141621819 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 99/20 مترمربع از پالک 112 فرعی از 80 اصلی واقع 
در کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 92924 

مورخ 75/10/04 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 4638 مورخ 96/04/26 آقای رحیم قجاوند بلتیجه  
فرزند زین العابدین بشماره کالســه 0079 و به شماره شناسنامه 6 
صادره به شــماره ملی 6219841123 نســبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه  به مســاحت 655/50 مترمربع از پــالک 91 اصلی واقع در 
تیرانچی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند مع 
الواسطه از مالک رسمی سید مصطفی هاشمی سند 104363 مورخ 
55/10/12 دفترخانه 2 و ارائه قولنامه   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
71- رای شماره 4748 مورخ 96/04/27 آقای مرادعلی پرنده خوزانی  
فرزند رمضان  بشماره کالسه 1637 و به شماره شناسنامه 234 صادره 
به شماره ملی 1141436094 نسبت به ششدانگ یکباب نمایشگاه 
اتومبیل  به مساحت 733 مترمربع از پالک 1044 و 1726 فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 118 دفتر 111 و ثبت در صفحه 112 دفتر 11 مالحظه 

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

72- رای شــماره 3590 مورخ 96/03/31 آقای سید غالم بهرامی  
فرزند سید مراد  بشماره کالسه 0384 و به شماره شناسنامه 3 صادره 
فریدونشهر به شماره ملی 1129841146 نسبت به 23 حبه و 125/43 
حبه از 72 حبه  یکباب ساختمان سه طبقه و مغازه به مساحت 180/80 
مترمربع از پالک 700 فرعی از 99 اصلــی واقع در جوی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12701 مورخ 93/08/26 

دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 3592 مورخ 96/03/31 آقای صفرعلی جوانمرد 
جوآبادی  فرزند محمود  بشماره کالسه 1325 و به شماره شناسنامه 
36 صادره به شماره ملی 1142191753 نسبت به 15/75 حبه از 72 
حبه  یکباب ساختمان سه طبقه و مغازه به مساحت 180/80 مترمربع 
از پالک 700 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 206130 مورخ 90/05/10 دفترخانه 

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

74- رای شماره 3593 مورخ 96/03/31 خانم صدیقه هوازاده  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 1000 و به شماره شناسنامه 21 صادره به شماره 
ملی 1142197591 نسبت به 15/75 حبه از 72 حبه  یکباب ساختمان 
سه طبقه و مغازه به مساحت 180/80 مترمربع از پالک 700 فرعی 
از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 9413 مورخ 92/10/05 دفترخانه 300  مالحظه و محرز 

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

75- رای شماره 3591 مورخ 96/03/31 آقای رضا محمدی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 0899 و به شماره شناســنامه 28 صادره به 
شماره ملی 1142174107 نسبت به36 حبه و  125/7 حبه از 72 حبه  
یکباب ساختمان ســه طبقه و مغازه به مساحت 180/80 مترمربع از 
پالک 700 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 26841 مورخ 51/01/12 دفترخانه 
20 ســند 16027 مورخ 50/05/05 دفترخانه 63   مالحظه و محرز 

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

76- رای شــماره 2251 مورخ 96/02/30 آقای اصغر مهدور  فرزند 
فاضل  بشماره کالسه 0994 و به شــماره شناسنامه 440 صادره به 
شــماره ملی 1285036190 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 88/15 مترمربع از پالک 477 فرعی از 99 اصلی واقع در 
جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

377 دفتر 195 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 3477 مورخ 96/03/28 آقای محمدرضا رحیمی  
فرزند مرتضی  بشماره کالسه 0197 و به شــماره شناسنامه 2329 
صادره به شــماره ملی 1141260425 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 272/60 مترمربع از پالک 340 
فرعی از 114 اصلی واقع در شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 13640 مورخ 94/02/30 دفترخانه 305  

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

78- رای شــماره 3476 مورخ 96/03/28 خانم صدیقه الســادات 
حســینی اندانی  فرزند سید رضا  بشماره کالســه 0196 و به شماره 
شناسنامه 5223 صادره به شــماره ملی 1142280268 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 272/60 مترمربع 
از پالک 340 فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13640 مورخ 94/02/30 دفترخانه 

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

79- رای شماره 3456 مورخ 96/03/28 آقای عبدالرسول اصغری  
فرزند محمد هاشم  بشماره کالســه 1556 و به شماره شناسنامه 74 
صادره به شــماره ملی 1141453789 نســبت به 2 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 186 مترمربع از پالک 697 فرعی 
از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت الکترونیکی 7996 ثبت در صفحه 107 دفتر 

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

80- رای شــماره 3457 مورخ 96/03/28 آقــای علیرضا اصغری  
فرزند عبدالرســول  بشماره کالســه 1555 و به شــماره شناسنامه 
1130095045 صادره به شــماره ملی 1130095045 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 186 مترمربع از 
پالک 697 فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 634 دفتر 68  

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

81- رای شــماره 3335 مورخ 96/03/27 خانــم فاطمه پیرهاجی  
فرزند عبداهلل  بشماره کالسه 1588 و به شماره شناسنامه 231 صادره 
به شماره ملی 1141576511 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 76/45 مترمربع از پالک 324 فرعی از 85 
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند  الکترونیکی 9202  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 3334 مورخ 96/03/27 آقای غالمرضا شایان  فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 1587 و به شــماره شناسنامه 1105 صادره 
به شماره ملی 1284542742 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 76/45 مترمربع از پالک 324 فرعی از 85 
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند  الکترونیکی 9203  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شــماره 1343 مــورخ 93/11/23 خانم آصفه شــکرانی 
فروشانی  فرزند لطف اله  بشماره کالسه 3449 و به شماره شناسنامه 
169 صادره به شماره ملی 1141204347 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 122/04 مترمربع از پالک 1897 
فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند رسمی 85215 مورخ 74/02/22 دفترخانه 63   مالحظه 

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

84- رای شــماره 1342 مورخ 93/11/23 آقای نادعلی جعفری پور  
فرزند عباس  بشماره کالسه 3454 و به شماره شناسنامه 351 صادره 
به شماره ملی 1141486237 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 122/04 مترمربع از پالک 1897 فرعی از 
72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
رســمی 109245 مورخ 81/02/05 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

85- رای شماره 1341 مورخ 93/11/23 خانم معصومه سلیمی  فرزند 
نصراله  بشماره کالسه 3456 و به شماره شناسنامه 2036 صادره قم 
به شماره ملی 0385029055 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 132/62 مترمربع از پالک 1897 فرعی از 
72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
رسمی 45365 مورخ 87/08/28 دفترخانه 108 اصفهان مالحظه و 

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

86- رای شــماره 1340 مورخ 93/11/23 آقای نادعلی جعفری پور  
فرزند عباس  بشماره کالسه 3453 و به شماره شناسنامه 351 صادره 
به شماره ملی 1141486237 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 132/62 مترمربع از پالک 1897 فرعی از 
72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
رســمی 85215 مورخ 74/03/23 دفترخانــه 63 مالحظه و محرز 

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

87- رای شماره 3315 مورخ 96/03/27 آقای سلمان رضایی آدریانی  
فرزند ابراهیم  بشماره کالسه 0047 و به شماره شناسنامه 361 صادره 
به شماره ملی 1142437787 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 160/20 مترمربع از پالک 396 فرعی از 107 اصلی واقع در 
صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی ابراهیم رضایی ثبت در صفحه 187 دفتر 59  

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

88- رای شماره 3314 مورخ 96/03/27 خانم زهرا رضایی آدریانی  
فرزند علی  بشماره کالسه 0046 و به شماره شناسنامه 1840 صادره 
به شماره ملی 0045347141 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 180/80 مترمربع از پالک 396 فرعی از 107 اصلی واقع در 
صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی ابراهیم رضایی ثبت در صفحه 187 دفتر 59  

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/04

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/18 
نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر 

م الف: 4315 
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يادداشت
اعزام۱۳۰قرآن پژوه نجف آبادی به اردوهای سیاحتی وزیارتی

حجت االســام توســلی،رییس اداره اوقاف نجف آباد گفت: به منظور اجرای 
طرح نشاط معنوی ۱۳۰نفر از قرآن پژوهان دختر و پسر شهرستان نجف آباد به 

اردوهای یک روزه درون استانی اعزام شدند.

اخبار

فرمانده انتظامی شاهین شهر خبر داد:

توقف قاچاق محموله800میلیون 
ریالی پوشاک

فرمانده انتظامی شاهین شهر با اشاره به  شاهین شهر
کشــف محموله پوشــاک قاچــاق در 
شاهین شهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک 
دستگاه خودروی ایسوزو در حال حمل کاالی قاچاق از اصفهان به 
طرف شاهین شــهر اســت، موضوع در دســتور کار ماموران این 

فرماندهی قرار گرفت.
رجبعلی مختاری افزود: ماموران در این راســتا به منظور توقیف 
کامیون مذکور به محور ورودی شهرستان اعزام شده و قبل از ورود 

این کامیون به شاهین شهر، آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بررســی های اولیه کابین بــار آن خالی به نظر 
می رسید ولی ماموران با بررســی های دقیق تر تعداد بیش از ۱8 
بسته پلمب شده پوشــاک حاوی بیش از ۳ هزار و 4۳۰ ثوب انواع 
لباس را کشــف کردند که به نحوی ماهرانه در قســمت وسط بار 

جاسازی شده بود.
فرمانده انتظامی شاهین شــهر در پایان، با اشــاره به اینکه ارزش 
تقریبی محموله کشــف شــده بیش از 8۰۰ میلیون ریال است، 
خاطرنشان کرد: در این راستا ضمن توقیف خودروی مذکور، کلیه 
اقام کشف شــده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، منتقل و 

مالک محموله نیز با تشکیل پرونده به مراجع مربوطه معرفی شد.

مدير آموزش و پرورش آران و بیدگل خبر داد:

پیشرفت 8۵درصدی سالن ورزشی 
اسماعیلیان

مدیر آموزش و پــرورش آران و بیدگل  آران و بیدگل
اظهار داشت: سالن ورزشــی تبارک در 
مســاحت ۵۰۰ متر مربع و 8۵ درصد پیشــرفت، سالن ورزشی 
اســماعیلیان در متراژ دو هزار متر مربع و ۷۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی و ســالن ورزشی شهید شــادان پور در هزار و ۲۰۰ متر و 

۶۰درصد پیشرفت تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
محمد معدن دار اظهار داشت: سرانه فضای ورزشی دانش آموزی 
در آران و بیدگل، هم اکنون نیز حدود ســه برابر میزان کشــوری 

است.
مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل تصریح کرد: ســرانه فضای 
ورزشی در کشور حدود ۲۰ ســانتی متر مربع و در آران و بیدگل 

بیش از ۵۶ سانتی متر است.
وی افزود: این میزان در حالی اســت که ســرانه فضای ورزشــی 
دانش آموزی در آران و بیدگل در سال ۱۳۹۲، ۳۶ سانتی متر بوده 
و طی سه سال  اخیر۲۰ سانتی متر به این میزان اضافه شده است.

معدن دار با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۱سالن ورزشی سرپوشیده 
و ســرباز برای بیش از ۱۷ هزار دانش آموزان آران و بیدگل فعال 
است تصریح کرد: سه سالن ورزشــی دانش آموزی در شهرستان 
در مراحل پایانی است و سه سالن نیز کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
وی نقش خیران آران و بیدگل را در ســاخت مکان های فرهنگی 
و ورزشــی برای دانش آموزان موثر خواند و گفت: اغلب فضاهای 
ورزشــی دانش آموزی و فرهنگی در آران و بیدگل توسط خیران 
و با کمک دولت احداث شده است. مدیر آموزش و پرورش آران و 
بیدگل، در ادامه به اســتعدادهای ورزشی دانش آموزی در آران و 
بیدگل نیز اشاره کرد و گفت: وجود دانش آموزان مستعد در کنار 
ایجاد فضاهای ورزشی مناسب در شهرستان، موجب شده فقط در 
سال جاری آموزشی بیش از ۷۵ رتبه برتر کشوری و استانی توسط 

دانش آموزان شهرستان کسب شود.

ريیس اداره ورزش و جوانان لنجان خبرداد:

تدوین بانک اطالعاتی هیئت های 
ورزشی لنجان

مرتضی سلیمی با اشاره به نحوه عملکرد هیئت های  لنجان
ورزشی در این شهرســتان اظهار کرد: بیش از 4۶ 
 هیئــت ورزشــی فعــال در ســطح شهرســتان لنجــان وجود 

دارد.
رییس اداره ورزش و جوانان لنجان بابیان اینکه بالغ بر ۲۹ ســالن 
سرپوشیده و چمن در اختیار ورزشکاران شهرستان لنجان قرار دارد 
تصریح کرد: بیســت هزار نفر از ورزشکاران ما دارای بیمه ورزشی 
بوده و اغلب این افراد در رشته های مختلف ورزشی دارای مقام های 

جهانی و کشوری هستند.
وی از تدوین بانک اطاعاتی برای هیئت های ورزشی شهرستان 
لنجان در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطرنشــان کرد: شهرستان 
لنجان از ظرفیت بســیار باالیی در عرصه های مختلف ورزشــی 
برخوردار اســت که نمونه بارز آن میزبانی بســیاری از مسابقات 

کشوری در لنجان است.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان با اشاره به کسب سه 
مدال طای ورزشکاران لنجان در مسابقات جهانی تکواندو متذکر 
شــد: تیم تکواندوی ما که چندی پیش برای مســابقات به کشور 
کره اعزام شده بودند، موفق شدند ســه مدال ارزشمند برای تیم 

کشورمان کسب کنند.
سلیمی با تاکید بر رشــد همه جانبه داوران رشته های ورزشی در 
شهرستان لنجان تصریح کرد: برخی از داوران شهرستان لنجان در 
مسابقات آسیایی نیز قضاوت می کنند که این موضوع به خودی خود 

نشانگر سطح باالی داوران منطقه است.

با مسئوالن

 ريیس اداره میراث فرهنگی شهرستان 
آران و بیدگل:

مرمت حمام حاجی محمد 
آغاز شد

روابط عمومی اداره کل میراث   آران و بیدگل
فرهنگی اســتان اصفهان، از 
آغاز مرمت حمام حاجی محمد آران و بیدگل با رویکرد 
بهسازی و مرمت در این شهرســتان خبر داد و گفت: 
حمام حاجی محمد از عناصر بــا ارزش تاریخی آران و 
بیدگل است و برای مرمت این بنای تاریخی ۵۰۰میلیون 
ریال اعتبار تخصیص یافته و این طرح توسط پیمانکار 

آغاز شده است.
جواد صدیقیان افزود: آواربرداری و ســبک سازی بام، 
اجرای آجرچینی جان پناه دور بام، اجرای پاالنه روی 
ســطوح قوســی و اجرای اندود کاهگل بام در دو الیه، 
ازجمله فعالیت هایی است که برای مرمت و بهسازی این 

حمام تاریخی انجام می شود.
شهرســتان آران و بیدگل دارای ۱۳۱ اثر ثبت شده در 
فهرست میراث ملی اســت که حمام حاجی محمد از 
یادگاران دوره صفویه نیز به شــماره۱۲۹۶۷ در سال 

۱۳84درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

دبیر ستاد مديريت بحران تیران و کرون خبر داد:

حریق در بانک ملت تیران 
دبیر ستاد مدیریت بحران تیران  تیران و کرون
و کرون با اشاره به حادثه آتش 
سوزی در بانک ملت تیران، اظهار کرد: این حادثه بعدازظهر 
یکشنبه به سامانه ۱۲۵ آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تیران اعام شد که به علت گستردگی حادثه، دو 
گروه از این مرکز برای مهار آتش اعزام شدند. فرامز بیگدلی 
گفت: پس از انجام اقدام های اولیه توسط آتش نشانی تیران 
به دلیل گستردگی آتش سوزی نیروهای خدمات شهری، 
آتش نشانی رضوانشهر و دو گروه از آتش نشانی شهرداری 
نجف آباد به محــل حادثه فراخوانده شــدند. وی افزود: 
نیروهای امدادی پس از دو ساعت و نیم فعالیت بدون وقفه 
و با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی آتش را بدون تلفات 
جانی مهار کردند. دبیر ستاد مدیریت بحران تیران و کرون 
خاطرنشان کرد: آتش سوزی در انبار، پارکینگ و بایگانی 
بانک ملت رخ داده و علت حادثه در دست بررسی است. 
بیگدلی یادآور شد: خدمت رسانی بانک ملت برای مشتریان 
این شعبه بنا بر هماهنگی های انجام شده با استان در شعبه 
رضوانشــهر از توابع تیران و نجف آباد انجام خواهد شد و 

جای نگرانی برای مردم نخواهد بود.

رییس دانشگاه آزاد نطنز، از پیشرفت 8۰ درصدی ساختمان مرکز رشد واحد دانشگاه آزاد نطنز به  نطنز
عنوان مرکز دانش بنیان خبرداد.حسین زینلی افزود: مرکز رشد، مرکزی دانش بنیان خواهد بود که 
قرار است به عنوان حامی و پشتوانه در تحقیقات علمی، پژوهشی، اختراعات و غیره حتی برای پژوهشگران منطقه که 
دانشجوی این دانشگاه نیستند نیز ایفای نقش کند. وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد نطنز در رشته های سابق که حدود 
۲4 رشته تحصیلی است همچنان دانشجو می پذیرد و در حال حاضر ثبت نام بدون آزمون این دانشگاه در چهار مقطع 
کارشناسی و کاردانی پیوسته و ناپیوسته از ۹ مرداد تا اواخر شهریور ماه 

آغاز شده است.
رییس دانشگاه آزاد نطنز گفت: از جمله رشته های مقطع کارشناسی 
پیوسته، حقوق، حسابداری، مهندسی برق، مکانیک، ارتباط تصویری و 
معماری، در مقطع کارشناسی ناپیوسته، حسابداری، گرافیک، معماری 
و کامپیوتر، در مقطع کاردانی، الکترونیک، گرافیک، هنرهای تجسمی و 
نقاشی و در مقطع کاردانی ناپیوسته، حسابداری، الکترونیک و کامپیوتر 
است.وی با بیان اینکه کاهش رشته های دانشگاه آزاد تاثیری در تعداد 
رشته های این واحد نداشته است، افزود: حدود ۹۰۰ دانشجو در مقاطع 
مختلف این دانشگاه در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند و قرار است چند رشته پیرا پزشکی به رشته های آن 

افزوده شود که منتظر مصوبات وزارت علوم و تحقیقات برای تحقق آن هستیم.

ريیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز خبرداد:

پیشرفت 80 درصدی ساختمان مرکز رشد واحد دانشگاه آزاد نطنز

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی کاشان، از اجرای 
طرح تابســتانه کتــاب در بــازه زمانــی یک ماهه کاشان

خبردادواظهارکرد: این طرح کتاب خوانی با شعار»اینچنین دوست کتاب 
است،از او دست مدار«از۱۵مرداد تا۱۵شهریورماه در کتاب فروشی های 

عضو  طرح در کاشان اجرا می شود.
مصطفی جوادی مقدم تصریح کرد:در طرح تابستانه کتاب،کتاب های 
عمومی از۲۰درصد وکتاب های کــودک ونوجوان از ۲۵درصد تخفیف 

برخوردار می شوند.
وی با بیان اینکه در کاشان هشت کتاب فروشی واجد شرایط در این طرح 
وجود داردگفت:کتاب فروشی های خانه کتاب، ساربوک، خاطرات قلم، 
اندیشه نو، شهرکتاب، کتابخانه کاشان شناسی آیت ا... غروی، کتاب سرای 

مرسل وکتاب فروشی ادبستان، درطرح تخفیف مشارکت دارند.

فرمانـدار گلپایـگان اظهـار کـرد: انجمـن و سـمن ها در  گلپايگان
قالب هـای مختلـف ازجملـه دوسـتداران طبیعـت، 

بهداشت و... تشکیل می شوند اما نباید به کار سیاسی گرایش پیدا کنند.
حسـین فراسـت با اشـاره به اینکه سیاسـت بر این اسـت که برخـی از کارها 
به انجمن ها و مردم سـپرده شـود تصریح کرد: اگـر این انجمن ها و سـمن ها 
گرایش سیاسـی پیدا کنند از حالت ذاتـی خود خارج می شـوند و نمی توانند 
اثرگذاری مطلوبی داشـته باشـند. وی خاطرنشـان کرد:یکی از رسـالت های 
اصلـی این گروه هـا ایجاد فرهنگ سـازی اسـت که باید به سـمت گسـترش 
ایـن گروه هـا پیـش رویـم. فراسـت در ادامـه، با اشـاره بـه وضعیت مسـجد 
جامع گلپایـگان، بیان کرد: وقتـي کاشـي کاري هاي محراب کـه هیچ گونه 
سـازگاري با معماري مسـجد ندارد و کنده شـدن کاشـي هاي قدیمي آن را 

در اثر گذشـت زمان مـي بینم، دلـم براي این مسـجد مي سـوزد.

ريیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی 
کاشان خبرداد: 

اجرای طرح»تابستانه 
کتاب«در8کتاب فروشی

فرماندارگلپايگان:

انجمن ها وسمن ها نباید 
گرایش سیاسی پیدا کنند

فرماندار شهرستان تیران و کرون، با بیان اینکه سد شهید منتظری واقع در روستای خمیران از توابع  تیران و کرون
این شهرستان از ظرفیت گردشگری برخوردار است، اظهار داشت: بستر برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال برای توسعه گردشگری سد شهید منتظری روستای خمیران فراهم شده؛ 

اما تعارض بین کاربری نظامی و گردشگری مانع این اقدام مهم است.
علی رحمانی افزود: اصرار بر آموزش نظامی در منطقه گردشگری روستای خمیران، مانع توسعه گردشگری این روستا و 

سرمایه گذاری در این منطقه شده که همکاری مسئوالن حوزه گردشگری 
و مدیرکان استان اصفهان برای رفع این تعارض و سرمایه گذاری در این 
منطقه نیاز است. وی بیان داشت: یکی از بسترهای مهم توسعه اقتصادی 
شهرســتان تیران و کرون ســرمایه گذاری بر ظرفیت های گردشگری 
این شهرستان است که رونق و ســرمایه گذاری  در منطقه گردشگری 
روستای خمیران، منجر به جذب گردشــگران خارجی نیز خواهد بود. 
فرماندار شهرستان تیران و کرون با اشاره به اینکه زمینه آموزش غواصی 
و انجام ورزش های آبی در این منطقه فراهم اســت، خاطرنشان کرد: با 
سرمایه گذاری در این منطقه، عاوه بر ارائه برنامه های آموزشی و تفریحی 

آبی، مردم می توانند از طبیعت این منطقه نیز بهر مند شوند. رحمانی ادامه داد: بستر و زمینه برای فعالیت های آموزش 
نظامی در بخش های دیگر شهرستان و استان اصفهان نیز وجود دارد.

فرماندار شهرستان تیران و کرون خبر داد:

اعتبار2۵0میلیاردریالی توسعه گردشگری سدشهید منتظری

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر  خمینی شهر
در مجلس شورای اسامی با اشاره به 
اینکه در دنیای امروز که دنیای اطاعات و انفجار اطاعاتی است، 
بار اصلی بر دوش اصحاب رســانه و خبرنگاران اســت، گفت: 
خبرنگاران یکی از ســتون فقرات مشــارکت مردم  در مسائل 

مختلف هستند.
سید محمدجواد ابطحی  افزود: اطاع رسانی از حوزه های مختلف 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... به مسئولین و مردم، متخصصین 
و نخبگان کمک می کند تا بدانند چه برنامه ای را پیش بینی 
کنند و این اطاع رســانی باعث می شود که مسئوالن به عدم 

اجرای قانون در حوزه های مختلف پی ببرند.
وی با اذعان اینکه مجلس فشل است، اظهار کرد: ۱۲۰پیشنهاد در 
برنامه ششم توسعه داشته ام که نیاز به مطالعه و تحقیق فراوانی 
دارد. حل مشکات عمرانی شــهر از وظایف نماینده نیست و 
متاسفانه اعظم مراجعات مردمی درخصوص مشکاتی است که 
مردم با شهرداری و شورای شهر دارند که متاسفانه وقتگیر بوده و 

باعث می شود از امور اصلی مجلس باز بمانم.
عضو کمیســیون آموزش مجلس گفت: بیمارستان منظریه 
که به موزه ای برای شهرستان، تبدیل و اسکلت ساختمان آن 
فرسوده شده بود، مقاوم سازی شد و با تغییر نقشه آن، از ۹۶ به 
۱۶۰تختخوابی تبدیل شد و تا ۲۰۰تختخواب نیز ظرفیت دارد.

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به اینکه این ساختمان پس از تکمیل و پیشرفت فیزیکی، 
توسط وزارت راه و شهرســازی به وزارت بهداشت واگذار شد و 
تجهیز آن نیز بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت، گفت: فاز اول 

این بیمارستان توسط وزیر بهداشــت و درمان دولت یازدهم 
۱۷مردادماه سال جاری افتتاح می شود و بخش های دیگر آن تا 

پایان امسال به مرور زمان به بهره برداری می رسد.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس اضافه کرد: من روی 
نامگذاری بیمارستان حساســیت ندارم و اسم این بیمارستان 
در ابتدا ۹دی انتخاب شــد؛ اما اگر آیــت ا... احمدی نماینده و 
امام جمعه فقید شهرستان برای آن اسم انتخاب کنند، اشکالی 
ندارد؛ من فقط به تجهیزات و کادر درمانی بیمارستان منظریه 

حساس هستم.
دغدغه نمايندگان استان اصفهان مسئله آب است

وی با بیان اینکه دغدغه نمایندگان استان اصفهان و بیشترین 
وقت گذاری آنها بر سر مسئله آب است، گفت: این دوره بیشترین 
تفاهم را در بین نمایندگان مجلس استان اصفهان شاهد هستیم.
عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: برای آب زاینده رود، 
رییس جمهور در میدان امام)ره( در زمان تبلیغات انتخاباتی قول 
داد کاری کند که در رودخانه زاینده رود همیشه آب جاری باشد.

وی با اشــاره به اینکه آب را بدون افتتاح تونل سوم کوهرنگ و 
بهشــت آباد و برخاف توافقات وارده در زمان دولت اصاحات 
به یزد هدایت کردند، خاطرنشان کرد: حقابه های سال ۱۳۳۹تا 
۱۳4۱ را به وزیر دولت یازدهم ارائه کردم که وزیر از آن بی اطاع 
بود و این حرکت در خصوص هدایت آب بدون در نظر گرفتن 
حقابه ها شرعی نیست و مراجع تقلید باید در این زمینه نیز نظر 
دهند. ابطحی با بیان اینکه درختان صدساله ای در خمینی شهر 
وجود دارد که هر کدام به دلیل بی آبی در حال خشــک شدن 
است، افزود: استان چهارمحال و بختیاری مشکل دارد و در این 

شکی نیست؛ اما راه حل این موضوع نیست و باید با ایجاد کارخانه 
و توسعه دامداری، مشکل بیکاری را در آن منطقه حل کنند.

وی تصریح کرد: آب مســئله مهمی اســت که به منظور حل 
مشکات آن، جلسه کمیسیون امنیت ملی و شورای عالی آب 
برگزار شد و مصوباتی داشت که در بارگذاری جدید نباید انجام 
شود و 4۲طرح در بارگذاری جدید است که باید متوقف شده تا 
آب ساماندهی شود و این ساماندهی به دست کشاورزان صنف در 

اصفهان و چهارمحال انجام خواهد شد.
این نماینده مجلس ابراز کرد: کمبود آب در دنیا و بخصوص در 
کشور ایران جدی اســت و باید رحمت خداوند را با التماس از 
درگاهش بخواهیم و در این زمینه از طرح های علمی و دانشگاهی 

نخبگان نیز استفاده کنیم.
حاشیه نشینی و مهاجرت؛ يکی از معضالت کشور

وی حاشیه نشینی و مهاجرت را یکی از معضات کشور برشمرد 
و ادامه داد: در استان اصفهان حدود ۲۳۰روستا خالی از سکنه 
شده و نقشه های ماهواره ای نشان می دهد که ایران به یک بیابان 

تبدیل می شود.
ابطحی افزود: ۲4اســتان درگیر ریزگردها هستند، منابع آبی 
۵۷۰شهر تمام شده و این مشکاتی است که مجلس و دولت باید 
پیگیر آن باشند و هر دولتی که برسر کار می آید، باید با برنامه 

وارد میدان شود.
وی با اشاره به اینکه نزدیکی خمینی شهر به اصفهان مشکاتی را 
ایجاد کرده که توقعات و امکاناتی را حاشیه نشینان می خواهند 
و این حق آنهاست، اضافه کرد: ســاماندهی حاشیه شهرها در 
برنامه ششم توسعه مطرح شد اما رای کافی را به دست نیاورد 
و باید در منطقه جوی آباد خمینی شهر که از نقاط حاشیه ای 
است کمربند سبزی مشخص کرد و جلوی ساخت و ساز شبانه 

را  گرفت تا طبق ساماندهی در این منطقه سکونت پیدا کنند.
اخذ مجوز راه اندازی مجتمع آموزش عالی سالمت 

خمینی شهر
ا خذ مجوز راه اندازی مجتمع آموزش عالی سامت خمینی شهر

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسامی 
خبر داد: راه اندازی مجتمع آموزش عالی سامت در شهرستان 
خمینی شــهر مجوزهای الزم را گرفته و مســئوالن مربوطه 
این مجتمع مشخص شده که ۱۶دانشکده نیز در این مجتمع 
آموزشی فعال می شود.عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
تصریح کرد: این مجتمع زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بوده و 
رشته های مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ها را 
تدریس کرده و از ظرفیت کاس های دانشگاه آزاد واحد خمینی 
شهر و خیریه رسول اکرم )ص( استفاده شده و پیش بینی شده 

برای سال تحصیلی آینده نیز راه اندازی و شروع به کار کند.

نماينده مردم شهرستان خمینی شهر:

دغدغه نمایندگان استان اصفهان، مسئله آب است

قاب روز 

 طرح واليت دانش آموزان دختر کاشان

ارگاه های تولید مصنوعات چوبی در لنجان رصد ماه گرفتگی در مبارکه

ماه گرفتگی جزئی در آسمان فريدونشهر
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جهانبخش علیزاده، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان از فعال شدن ۲۰ پایگاه انتخاب 
رشته کنکور سراسری با مجوز خبر داد و گفت: هزینه مشاوره انتخاب رشته در این مراکز در 
مرکز استان ۵۰۰ هزار ریال و در شهرستان ها براساس مصوبه در هر شهرستان محاسبه می شود.

فعالیت ۲۰ پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری در استان
اخبار

دکتر هادي تقوي نژاد، رییس بیمارســتان ســید الشهدای 
فارسان افزود: این بیمار ناامید از درمان، دچار عوارض ناشي 
از توده شده و با انســداد روده ناشي از توده بدخیم شکمي به 
صورت اورژانسي به بیمارستان سیدالشهدای فارسان مراجعه 

کرد که مراحل اولیه تشخیصي در همین مرکز انجام شد.
به گفته وي، تیمي از متخصصان شامل جراح عمومي، جراح 
زنان، جراح ارولوژي، بیهوشي و رادیولوژي تشکیل شد و این 

شوراي پزشکي تصمیم به عمل جراحي گرفتند.
دکتر تقوي نــژاد افــزود: در تاریخ دهم تیرماه نود و شــش 
طي یك عمل جراحي ۵ ســاعته با حضور جراح زنان ،جراح 
عمومي و جراح ارولوژي عمل خروج توده ۱۰ کیلویي با وجود 
چسبندگي هاي شــدید به روده، مثانه، حالب و لگن، به طور 

کامل و به صورت curative انجام شد.
وي تصریح کرد: با وجود رادیوتراپي هاي قبلي وآســیب هاي 
متعدد به بافت هاي شکمي، خوشــبختانه این تیم جراحي 
توانستند توده را به طور کامل و بدون آسیب جدي خارج کنند.

رییس بیمارستان سید الشهدای فارسان گفت: بیمار به بخش 

ICU منتقل شد و مراقبت هاي اولیه انجام شد  و در حال حاضر 
بیمار با حال عمومي خوب در ریکاوري به سر مي برد.

دکتر تقوي نژاد افزود: همچنین خانم ۶۳ ساله با سابقه دیابت 
و فشار خون با شکایت درد پهلوي چپ از چندین سال قبل به 
این مرکز مراجعه کرد. در بررسي هاي انجام شده توسط سي 
تي اسکن و سونوگرافي، توده بزرگ بدون منشأ مشخص و با 

احتمال تومور GIST مطرح شد. 
وي تصریح کــرد: بیمار تحــت الپاراتومي قــرار گرفت و با 
تشخیص توده بزرگ و ســفت دم پانکراس در تاریخ ۲۹ تیر 
ماه در بیمارستان سیدالشهدای فارسان تحت عمل جراحي 
دیســتال پانکراتکتومي با حفظ طحال قرار گرفت و با حال 

عمومي خوب مرخص شد.
دکتر تقوي نژاد افزود: خانم ۳۴ ســاله با شــکایت توده قدام 
گوش چپ از دیگــر مراجعین این مرکز درمانــي بود که در 
بررسي هاي انجام شده توسط ســونوگرافي و ام ار اي تومور 
پاروتید تشــخیص داده شــد و پس از انجــام FNA کاندید 

پاروتیدکتومي شد.

به گفتــه وي، بیمــار در تاریــخ ۲۲ خرداد در بیمارســتان 
سیدالشهدای فارســان تحت عمل جراحي پاروتیدکتومي 
سطحي با حفظ عصب فاشــیال قرار گرفت و با حال عمومي 

خوب و بدون هیچگونه عارضه مرخص شد. 
وي خاطر نشــان کرد: اهمیت غده پاروتید که در قدام گوش 
قرار دارد، به علت عصب فاشــیال مي باشــد که این عصب با 
عبور از داخل غده پاروتید آن را به دو لوب ســطحي و عمقي 

تبدیل مي کند.
وي ادامه داد در صورت، آسیب به عصب فاشیال یا شاخه هاي 
آن با توجه به اینکه عضالت صورت فلج مي شود بسیار حائز 

اهمیت است.
رییس بیمارستان سیدالشهدای فارســان ضمن قدرداني از 
زحمات دکتر مهدي کریمیان، متخصــص جراح عمومي و 
سایرهمکارانشان افزود: این امر براي بیماران به ویژه در زنان 
جوان که چهره آنها را تحت تاثیر قرار مي دهد بســیار حائز 
اهمیت است و به همین علت است که جراحان عمومي سعي 
مي کنند چنین اعمالي را انجام ندهند و یا در مراکز آموزشي 

و ریفرال انجام دهند.
رییس بیمارستان سیدالشهدای فارسان، از دیگر عمل های 
جراحي شاخص انجام شده توسط دکتر کریمیان متخصص 
جراحي عمومي این بیمارستان با عمل جراحي، به خانم ۵۴ 
ساله اشاره کرد که با شــکایت درد فالنك چپ از چند سال 
قبل، مراجعه کرده بود که پس از انجام ســي تي اسکن توده 
پانکراس تشخیص داده شد و پس از انجام اقدامات الزم قبل 
از عمل و رزرو آي ســیو عمل جراحي دیستال پانکراتکتومي 
در بیمارستان سیدالشهدای فارسان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت 
جهت بیمار انجام و بیمار با حال عمومي خوب ترخیص شد. 
دکتر تقوي نژاد افزود: همچنین پس از آماده شــدن جواب 

پاتولوژي کــه از تومورهاي 
نوراندوکریــن بــود جهت 
درمان تکمیلــي کموتراپي 
بــه ســرویس هماتولوژي 
ارجاع شد.وي خاطر نشان 
کرد:عمل جراحي پانکراس 
به علت دسترســي مشکل 
و قرار داشــتن پانکراس در 
رتروپریتوئن، جزو عمل هاي 
جراحــي بســیار مشــکل 
محسوب مي شود و به علت 
پرعروق بــودن پانکراس و 
نزدیکي به عــروق بزرگ و 
نیز قرابت با طحال، احتمال 
خونریزي وسیع حین عمل 
یا بعد از عمل وجود دارد. به 

همین علت معموال عمل هاي جراحي پانکراس به صورت تیمي 
و در مراکز آموزشي درماني و توسط جراحان باتجربه انجام مي 
شود.از علمي و هنري که باعث خودباوري می شود،همچنین 

استخدام نیروهاي بومي در دوایر دولتي و... اشاره کرد.

با مسئوالن

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
شهركرد خبر داد:

رشد ۴۰ درصدي نمك در 
نان های طبخ شده در استان

وب دا؛ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 
گفت: امسال شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدي نمك 

در نان طبخ شده در استان بودیم.
دکتر عبدالمجید فدایي افزود: این درحالي اســت  که 
سال گذشــته تنها ۱۱/۵درصد رشــد داشتیم، قطعا 
افرادي که در این خصوص تخلفي مرتکب شده اند باید 

به مراجع قضائي معرفي شوند.
وي، در کارگــروه تخصصي ســالمت و امنیت غذایي 
استان، تعداد قصابي هاي فعال استان را۷۲۹ مورد اعالم 
کرد و افزود: بازدیدهاي مشترکي با اداره کل دامپزشکي 
چهارمحال و بختیاري از قصابي هاي اســتان صورت 
گرفته و در نتیجه این بازدیدهــا ۴۳ قصابي که اغلب 
در شهرستان اردل فعالیت مي کردند تعطیل شدند و 
براي قصابي هایي که در ایــن باره فعالیت مي کنند نیز 

اخطاریه صادر شده است.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با بیان 
اینکه تعــداد ۸۳۳ نانواني در چهارمحــال و بختیاري 
فعالیت مي کنند کــه همگي داراي مجوز هســتند، 
ادامه داد: در ســال ۹۵ تعداد ۹ هزار و ۱۶۳ بازدید از 

نانوایي هاي سطح استان صورت گرفت.
دکترفدایي، بازدیدهاي صــورت گرفته از نانوایي هاي 
چهارمحال و بختیاري در سه ماهه اول سال جاري را 
۲ هزار و ۲۱۱ مورد عنوان و بیان داشت: امسال شاهد 
افزایش بیش از ۴۰ درصدي نمك در نان طبخ شده در 
استان بودیم درحالي که سال گذشته تنها ۱۱/۵ درصد 
رشد داشتیم، قطعا افرادي که در این خصوص تخلفي 

مرتکب شده اند باید به مراجع قضائي معرفي شوند.
وي، با تاکید بر اینکه در سال گذشته یك هزار و ۴۸۹ 
مورد نمونه برداري از نان مصرفي مردم استان صورت 
گرفت، اضافه کرد: از این تعداد نمونه برداري ۱۸ مورد 
از نان ها حاوي جوش شــیرین بــوده و ۱۸۹ مورد نیز 
نمك بیش از حد در نان مشاهده شد.معاون بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشکي شــهرکرد به انجام ۳۹۸ مورد 
نمونه برداري از نان در ســال جاري اشــاره و تصریح 
کرد: تاکنون و در ســال جدید هیچ مورد اضافه کردن 
جوش شیرین مشاهده نشــده ولي ۱۷۰ مورد حاوي 
نمك فراوان بودند.دکترفدایي خاطرنشان کرد: یکي از 
دالیلي که نانواها به استفاده از نمك زیاد در نان روي 
مي آورند پایین بودن میزان گلوتن است؛ بنابراین باید 

از آرد با درصد گلوتن مناسب استفاده کنیم.

ریيس بيمارستان سيد الشهدای فارسان گفت: خانم ۵۴ ســاله با توده بسيار بزرگ و بدخيم كه طي 
عمل هاي جراحي ناموفق در سال هاي گذشته نااميدانه به متخصصان نام آور در شهرهاي بزرگ مراجعه 
كرده و به علت ماهيت بدخيم بيماري و دشواري عمل جراحي دست رد به سينه وي زده شده بود توسط پزشك 

متخصص این مركز تحت درمان قرار گرفت.

از خبرنگاران چهارمحال و بختیاری 
تجلیل شد

خبرنگاران چهارمحال و بختیاری شامگاه دوشنبه طی مراسمی در 
تاالر قصر شهرکرد تجلیل شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری در این 
مراســم اظهار داشــت: خبرنگاران نقش مهمی در مسیر توسعه و 

پیشرفت استان دارند.
جواد کارگران اظهار داشــت: خبرنگاران با وجود ســختی شغل با 
تالش ها و مجاهدت های بسیاری در مســیر اطالع رسانی در این 
اســتان گام بر می دارند. وی تاکید کرد: خبرنگاران دارای جایگاه 
ارزشمندی درجامعه هســتند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: باید حمایــت ها از بخش 

خبرنگاران افزایش یابد و مشکالت این قشر حل شود.
رییس خانه مطبوعات چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم با 
تبریك روز خبرنگار، بیان کرد: خبرنگاران با تالش و کوشش فراوان 
در مسیر اطالع رسانی گام بر می دارند و تالش می کنند در مسیر 

توسعه استان و کشور نقش مهمی ایفا کنند.
میثم محمودیان عنوان کرد: خبرنگاران بدون هیچ چشمداشــتی 
در مسیر اطالع رســانی گام بر می دارند و تنها خواسته آنها حفظ 

عزت است.
وی گفت: درآمد پایین خبرنگاران از مهم ترین مشــکالت آنها به 

شمار می رود که باید تالش شود این مشکل مرتفع شود.
وی تاکیدکرد: ســاختمان خانه مطبوعات چهارمحال و بختیاری 
در حال پیگیری است و  اعضای خانه مطبوعات به دنبال اختصاص 

ساختمانی به خانه مطبوعات این استان هستند.
دبیر خانه مطبوعات چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم اظهار 
داشت: مشــکالت خبرنگاران به صورت جدی در خانه مطبوعات 

پیگیری می شود.
مجید تقیان عنوان کرد: مشکالت بیمه خبرنگاران استان در حال 
پیگیری اســت و باید از ظرفیت اختصاصی یارانه دولت برای بیمه 

خبرنگاران استفاده کرد.
وی ادامه داد: مدیران روزنامه ها می توانند تا پنج نفر را بیمه کنند و 

از یارانه دولت بهره مند شوند.
مراسم روز خبرنگار در حالی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد که 
تاکنون هیچ خبرنگاری شاهد برگزاری چنین مراسمی در این استان 

به مناسبت روز خبرنگار نبوده است.
برای نخستین بار مراسمی در شأن و شــخصیت خبرنگار در این 

استان برگزار شد که رضایت باالی خبرنگاران را در پی داشت.
مراسم تجلیل از خبرنگاران چهارمحال و بختیاری به همت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری و خانه مطبوعات 

چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

نجات بیمار ۵۴ ساله در يك قدمي مرگ
مسئول روابط عمومي مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي 
چهارمحال و بختیاري، از نجات مرد ۵۴ ســاله شهرکردي توسط 

کارشناسان اورژانس ۱۱۵ خبر داد.
محســن ابراهیمي از نجات مرد ۵۴ ســاله شــهرکردي توســط 
کارشناسان اورژانس ۱۱۵ خبر داد و اظهار کرد: عصر روز چهارشنبه 
یازدهم مردادماه جاري طي تمــاس تلفني همراهان بیمار با مرکز 
پیام اورژانس ۱۱۵ و اعالم وضعیت بیمار ۵۴ ســاله کارشناســان 

اورژانس بالفاصله بر بالین بیمار حاضر شدند.
وي با بیان اینکه بیمار دچار درد شــدید در قفسه سینه بود، ادامه 
داد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات اولیه درماني 
به دلیل وخامت حال بیمار، ایشان را به بیمارستان هاجر شهرکرد 

منتقل کردند.
مسئول روابط عمومي مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي 
چهارمحال و بختیــاري اضافه کرد: پس از انتقال آقاي ۵۴ ســاله 
به بیمارستان، بیمار دچار ایســت قلبي، تنفسي شد که بالفاصله 
کارشناسان فوریت هاي پزشکي اورژانس ۱۱۵ و پرسنل بیمارستان 
عملیات احیاي قلبي- ریوي را  روي بیمار آغــاز کردند و بیمار به 

زندگي دوباره باز گشت.

دستگیري 7 سارق با11 فقره سرقت 
در چهارمحال و بختیاري

جانشــین فرمانده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: 
ماموران فرماندهي انتظامي اســتان ،۷ سارق را با ۱۱ فقره سرقت، 

دستگیر کردند. 
ســرهنگ فضل ا... برزویي گفت: در پي وقوع چندین فقره سرقت 
منزل، احشــام، مغازه و داخل خودرو رســیدگي بــه موضوع به 
 صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهي انتظامي استان قرار

 گرفت. 
وي افزود: ماموران پلیس آگاهي اســتان، شــهرکرد، کیار، اردل و 
کوهرنگ با انجام اقدامات گسترده پلیسي و بررسي آثار و عالیم به 
جا مانده در صحنه هاي سرقت موفق شدند ۷ سارق را دستگیر کنند. 
جانشین فرمانده انتظامي استان خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات 
علمي و فني پلیس، سارقان به ۱۱ فقره سرقت منزل، احشام، مغازه 
و داخل خودرو اعتراف کردند که متهمان برای سیر مراحل قانوني 

به مراجع قضائي معرفي شدند.

ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۲۴ نوع کاال از چهارمحال و بختیاری 
صادر شد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری 
گفت: ۲۴ نوع کاال از چهارمحال و بختیاری به کشورهای مختلف 

جهان صادر شد.
نعیم امامی با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ نوع 
کاال از چهارمحال و بختیاری به کشــور های مختلف جهان صادر 
شد، اظهار داشت: این کاالها شــامل لوازم خانگی، موکت، بادام، 
محصوالت لبنی، کاشی و سرامیك، مصنوعات فلزی، الیاف، چدن 

و آهن و فوالد است.
وی عنوان کرد: از ابتدای ســال تاکنون ۳۳ میلیون دالر کاال از این 

استان صادر شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: کشورهای عراق، هند، افغانســتان، امارات متحده عربی، 
ترکمنستان، کویت، گرجستان از مهم ترین کشور هایی هستند که 

محصوالت این استان به آنها صادر شده است.

رییس جهاد دانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری گفت: در آستانه سالروز 
تشکیل جهاد دانشگاهی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری 
به عنوان جهادگر نمونه انتخاب و معرفی شد. وحید خلیلی با بیان اینکه معیار 
انتخاب جهادگران نمونه در دو بخش معیارهای عمومی و تخصصی بررســی 
می شود، تصریح کرد: پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع، انضباط 
کاری، خالقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری، وجدان کاری و کار 
جهادی، رعایت شعائر و اخالق و رفتار اسالمی و استاندارد سازی فعالیت ها از 

جمله این معیارها هستند.
وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس ســید غالمرضا رضوی، معاون آموزشی 
جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری، به عنوان جهادگر نمونه معرفی و 
انتخاب  شد  وطی مراسمی با حضور رییس جهاد دانشگاهی کشور، وزیر بهداشت 

و سایر مسئوالن  از این جهادگر نمونه استان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

رییس دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه سال ۹۳ در دانشگاه شهرکرد به ازای 
هر عضو هیئت علمی ۱.۲ مقاله تولید شده است، گفت:  در سال جاری به ازای 
هر عضو هیئت علمی در دانشگاه، تولید مقاله به ۳.۷ رسیده و سرانه مقاالت 

تولید شده بیش از سه برابر افزایش یافته است. 
شایان شامحمدی با اشاره به اینکه این دانشگاه از نظر کیفیت جزو ۱۸ دانشگاه 
برتر کشور محسوب می شود، تصریح کرد: با وجود اختالف زیاد در زمینه تولید 
مقاالت با میانگین کشوری، خوشبختانه کیفیت مقاالت تولیدی در این دانشگاه 
بسیار باالست.  شامحمدی با اشاره به اینکه طبق استانداردهای جهانی یك 
دانشگاه خوب و استاندارد باید به ازای هر ۱۸ دانشجو یك عضو هیئت علمی 
داشته باشد، گفت: خوشبختانه عالوه بر این، کیفیت اساتید دانشگاه نیز ارتقا 
یافته و بیش از ۴۰ درصد اعضای هیئت عمی دانشگاه استاد تمام یا دانشیار 
هستند که نشان می دهد وضعیت کیفی اساتید این دانشگاه مطلوب بوده است. 

معاون آموزشی جهاد 
دانشگاهی استان، جهادگر 

نمونه کشوری شد

سه برابر شدن سرانه 
مقاالت تولید شده در 

دانشگاه شهرکرد

جلسه هماهنگی  
المپیاد ورزشی 

دانشجويان دختر 
برگزارشد

معاون دانشجویي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از برگزاري جلسه هماهنگي کمیته هاي سیزدهمین المپیاد ورزشي دانشجویان دختر دانشگاه هاي علوم پزشکي 
کشور با حضور سرپرست دانشگاه خبر داد.

سید علي هاشمي نیا افزود: این جلسه صبح روز یکشنبه هشتم مردادماه جاري برگزار و ضمن تبادل نظر بین اعضاي کمیته ها تصمیماتي به شرح ذیل اتخاذ شد.
وي تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته بهداشتي نظارت فعال بر خوابگاه هاي محل اسکان دانشجویان و عوامل اجرایي، آشپزخانه وسلف سرویس داشته باشد و در صورت 
وجود هرگونه مشکل با دبیر اجرایي المپیادهماهنگي به عمل آید.مهندس هاشمي نیا افزود: همچنین مقرر شد  نظارت دقیق بر کیفیت مواد اولیه خریداري شده توسط شرکت 
غذایي انجام و آب استخر شهید رجب پور)محل برگزاري مسابقات شنا(به صورت مرتب کنترل شود.وي گفت: در این راستا، دوره هاي آموزشي جهت افراد شاغل در خوابگاه ها و 
آشپزخانه برگزار مي شود. به گفته وي، بر اساس مصوبات این جلسه، یك سوئیت در مهمانسراي دانشگاه جهت مدیران کشیك در ایام المپیاد توسط معاونت توسعه در نظر گرفته 
مي شود. معاون دانشجویي فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد گفت: اقدام جهت عقد قرارداد با شرکت غذایي توسط معاونت توسعه و پیش بیني، سه دستگاه آمبوالنس 

جهت مکان هاي برگزاري مسابقات توسط کمیته درمان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

کارشناس ایمني بیمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي، 
خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختیاري، از برگزاري 
اولین جلسه آموزشي وهم اندیشي کارشناسان ایمني بیمار 
مراکز درماني اســتان در معاونت درمان دانشگاه خبر داد.

عباس بحریني، با اشــاره به غیر قابل اجتناب بودن عوارض 
درمان گفت: باید تالش کنیم خطاهــاي درماني را تا آنجا 
که ممکن اســت کاهش دهیم. وي تصریح کرد: با توجه به 
ضرورت فرهنگ سازي وتوجه ویژه مدیران ارشد و کارکنان 
بیمارستان ها به ایمني بیمار، باید در جهت افزایش و ارتقای 
فرهنگ ایمني بیمــار تالش کرد. وي ادامــه داد: به همین 
منظور تهیه وانتشار نشریه الکترونیکي »بیمارستان ایمن« 
و استقرار فرم ارســال خطاهاي پزشکي به صورت اینترنتي 
به منظور درس گیري از خطاها و پیشــگیري وجلوگیري از 
تکرار آنها، فعال شــدن کمیته مدیریت خطر بیمارستان ها 
وکمیته مدیریت خطر دانشگاه به ریاست رییس دانشگاه و 
دبیري معاون درمان برگزاري کالس هاي آموزشي و استقرار 
تلفن ایمني بیمار در بیمارستان ها، ارسال پیام هاي آموزشي 
کوتاه از طریق سامانه ارسال پیامك و بازدید کارشناسان از 
بیمارستان هاي دوســتدار ایمني بیمار، برگزاري جشنواره 
بیمارستان ایمن وده ها برنامه دیگر از جمله اقداماتي است که 

در معاونت درمان دانشگاه در حال پیگیري است.

كارشناس ایمني بيمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري:

 برگزاری جلسه آموزش کارشناسان ايمني بیمار 
مراکز درماني استان

وب دا؛ معاون تحقیقات و فناوري 
دانشــگاه علوم پزشکي، خدمات 
بهداشتي و درماني چهارمحال و 
بختیاري، از برگزاري یازدهمین 
نشســت شــوراي راهبــردي 
کمیته هاي تحقیقات دانشجویي 

 منطقه جنوب غرب کشــور به میزباني این دانشــگاه خبر
 داد.

دکتر سید کمال صولتي با اعالم این خبر افزود: این نشست 
روز جمعه ســیزدهم مردادماه جاري با حضور،سرپرستان 
و مدیران کمیته هاي تحقیقات دانشــجویي دانشگاه هاي 
علوم پزشکي شهرکرد،جندي شــاپوراهواز،آبادان،ایالم، 
دزفول، شوشتر،لرســتان، بهبهان و کرمانشــاه  به مدت 
یك روز در هتل دامون شــهرکرد برگزار شد. به گفته وي، 
در این جلســه ضمن بیان اهمیت فنــاوري و کمیته هاي 
تحقیقات دانشجویي، دستور جلســه گذشته بررسي و راه 
کارهاي کاهش شکاف نتایج تحقیقات و حوزه کاربردي یا 
توســعه صنعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. وي در 
ادامه ، تعامالت بیشتر دانشگاه ها جهت فراهم شدن زمینه 
همکاري و مشارکت در حوزه تحقیقات و فناوري را از اهداف 

تشکیل جلسات این شورا عنوان کرد.

در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد؛

نشستي برای تحقیقات دانشجويان 
جنوب غرب کشور

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکي، 
خدمــات بهداشــتي و درمانــي 
چهارمحال و بختیــاري گفت: به 
زودي بزرگ ترین جشنواره با عنوان 
»عمران وســالمت در بام ایران« با 
رویکرد ارتقای سطح کمي و کیفي 

در امور عمراني حوزه سالمت برگزار و از دست اندرکاران حوزه 
عمران تقدیر به عمل مي آید.

دکتر ارسالن خالدي فر افزود: این جشنواره با حضور نمایندگان 
مجلس، استاندار، فرمانداران، خیرین، معاونین، رؤسا و مدیران 
بیمارســتان ها و مراکز بهداشــتي و درماني تابعه دانشگاه و 
مسئولین ســازمان هاي مرتبط برگزار خواهد شد. وی اظهار 
داشــت: نظر به اهمیت موضوع تامین زیر ســاخت هاي ارائه 
خدمات، به ویژه در حوزه پروژه هاي عمراني در برقراري تامین 
عدالت اجتماعي و افزایش دسترســي آحاد جامعه به خدمات 
بهداشتي درماني خصوصا در مناطق محروم روستایي،  دور افتاده 
و کمتر توسعه یافته و اینکه دانشــگاه علوم پزشکي طي چهار 
سال گذشته کارنامه اي پربار و درخشان را در این خصوص رقم 
زده است، امید است برگزاري این جشنواره در راستاي اطالع 
رساني این موضوع و قدرداني هرچند ناچیز از تالش فعالین و 

خدمتگزاران این عرصه موثر واقع شود.

 سرپرست دانشگاه علوم پزشكي استان مطرح كرد:

برگزاری جشنواره سالمت با 
 رويكرد ارتقای سطح کمي و کیفي 

 وقتی محدودیت جراحان در فارسان،
باعث تایید نظر متخصصان نمی شود

با وجود 
رادیوتراپي هاي قبلي 

وآسيب هاي متعدد 
به بافت هاي شكمي، 
خوشبختانه این تيم 

جراحي توانستند 
توده را به طور كامل 

و بدون آسيب جدي 
خارج كنند

جراحان بيمارستان سيد الشهدای فارسان، اميد را به بيمار ۵۴ ساله بازگرداندند؛

 با توجه به ضرورت فرهنگ سازي وتوجه 
ویژه مدیران ارشد و كاركنان بيمارستان ها 

به ایمني بيمار، باید در جهت افزایش و 
ارتقای فرهنگ ایمني بيمار تالش كرد
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اخباريادداشت

محیط زيست

ستار خسروی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت 
از اماکن خصوصی آنها، رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه 
شرق پلیس آگاهی قرار گرفت. وی ادامه داد: کارآگاهان، تحقیقات وسیعی را 
انجام داده و با اقدامات علمی و تخصصی خود سرانجام توانستند رد پای 3 سارق 

سابقه دار را در این سرقت ها به دست آورند.
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان ابراز داشــت: با مشخص شدن هویت 
سارقان، ماموران در یک عملیات ویژه و غافلگیرانه هر سه نفر را در مخفیگاه 

خود دستگیر کردند.
وی تاکید کرد: متهمان هنگامی که با مستندات و مدارک پلیس روبه رو شدند 
به چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در شرق شــهر اصفهان به ارزش 
200میلیون ریال اقرار کردند که در این زمینه پرونده ای تشکیل شد و هر سه 

متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شدند.

 تولید نرم افزار باز آر 
با قابلیت تفکیک زباله

انهدام باند سارقان اماکن 
خصوصی در اصفهان

نرم افزار »باز آر« با قابلیت تشویق مردم به تفکیک زباله در اصفهان طراحی و 
ساخته شد. معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، 
این کالنشهر را در مدیریت پسماند پیشرو دانست و گفت: برای جایگزینی آثار 
مخرب زیست محیطی، با بهره گیری از اپلیکیشن باز آر، پسماند یا زباله برای 

تولید گازهای طبیعی و برق استفاده می شود.
حمیدرضا پور عالقه مندان، تولید ساالنه پسماند شهر اصفهان را حدود هزار 
و 100 تن بیان کرد و افزود: از این میزان ،100 تن آن در طرح دفعی از مبدأ 
جداگانه جمع آوری می شود. معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان، این شهر را تنها شــهر موفق کشور درمدیریت پسماند 
معرفی کرد و افزود: این نرم افزار کاربردی برای مشــارکت بیشــتر و جذب 
مخاطبان و همچنین تشویق شهروندان به تفکیک سازی زباله های خشک و 

تر، مواد آلی و مواد غذایی طراحی شده است.

ناکامی سارقان در 
سرقت محموله یک 

میلیارد ریالی ژن دامی

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از دامداران صاحب نام اصفهانی به پاسگاه دشتی شهرستان اصفهان مبنی بر سرقت کانتینر حاوی محموله ژن 
وارداتی، موضوع در دستور کار ماموران این پاسگاه قرار گرفت. حسن یاردوستی با بیان اینکه ارزش این محموله یک میلیارد ریال است، افزود: در تحقیقات صورت گرفته 

مشخص شد که این سرقت توسط یکی از کارگران سابق گاوداری انجام گرفته که از ارزش باالی ژن های دامی وارداتی مطلع بوده است.
وی بیان داشت: با اقدامات ویژه و تخصصی ماموران پلیس و کنترل راه های ورودی و خروجی، سرانجام در کمتر از 48 ساعت هر دو سارق در حالی دستگیر شدند که قصد 

خارج کردن کاالی مذکور از استان و فروش آن را داشتند.
وی در ادامه با بیان اینکه کانتینر مسروقه به مالک آن تحویل داده شد، گفت: سارقان دو جوان غیربومی 18 ساله هستند که از حسن نیت صاحب گاوداری سوءاستفاده کرده 

و دست به این سرقت زده بودند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سیزدهمین همایش معرفی رشــته های تحصیلی دانشگاه 
صنعتی اصفهان، با استقبال دانش آموزان دختر ممتاز آزمون 

سراسری در تاالر شیخ بهایی این دانشگاه آغاز به کار کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه صنعتی اصفهان  در این 
همایش با تاکید بر اینکه کیفیت گرایی، اصلی ترین شاخصه این 
دانشگاه محسوب می شود، اظهار داشت: آموزش، پژوهش و 
زندگی دانشجویی همواره از اولویت های اصلی دانشگاه صنعتی 

اصفهان بوده است.
ســید مهدی ابطحی  با بیان اینکه کیفیت بــاالی آموزش، 
اصلی ترین برند دانشگاه صنعتی اصفهان محسوب می شود، 
افزود: آینده علمی یک فرد وابستگی بســیار زیادی به دوره 
کارشناسی او در دانشگاه دارد و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز 
همواره این موضوع را به بهترین شــکل ممکن ارائه می کند. 
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه صنعتی اصفهان وضعیت 
این دانشگاه را در زمینه پژوهشی ممتاز ارزیابی کرد و ادامه داد: 
این دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین المللی همیشه جزو 
دانشگاه های برتر کشور بوده و در حال حاضر نیز رتبه 61 را در 
بین برترین دانشگاه های جوان آسیا دارد. وی ارتباط این دانشگاه 
با دانشــگاه های مطرح بین المللی همچون کشور سوئیس را 
ازجمله موفقیت های این دانشگاه در روابط بین الملل دانست 
و گفت: با وجود کتابخانه ای با بیش از 180هزار جلد کتاب و 
نشریه، کادر هیئت علمی مجرب و زیرساخت های آموزشی و 

پژوهشی مناســب، تمامی امکانات مورد نیاز برای یک دوران 
تحصیلی عالی در این دانشگاه فراهم اســت. ابطحی با بیان 
اینکه نگاه دانشگاه صنعتی اصفهان به دانشجویان نگاهی پدر 
و فرزندی اســت، اذعان کرد: این نگاه به این منظور است که 
بهترین شرایط را برای زندگی و تحصیل دانشجویان در یک 
شهر دانشــگاهی ایجاد کند. وی همچنین راه اندازی مراکز و 
طرح هایی همچون مرکز نوآوری، کارآفرینــی و تم دانش را 
درراستای فعالیت دانشگاه برای کمک به اشتغال دانشجویان 
دانست و ابراز امیدواری کرد که دانشجویان این دانشگاه فعاالن 

خوبی در کارهای دانشگاهی و صنعتی کشور باشند.

رییس پلیس فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان گفت: 
براســاس ماده 1۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه 
در مرزهای ورودی و خروجی کشور از جمله مرز هوایی 
فرودگاه، از فردی مواد مخدر یا داروهایی با مشتقات آن 
کشف شود، ضمن تشکیل پرونده قضائی، به مدت یک 

تا ۵ سال از کشور ممنوع الخروج خواهد شد.
ســرهنگ حمیدرضا زیودار اظهارکرد: عملیات اعزام 
حجاج اســتان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 

درقالب 44 کاروان از هفته گذشته آغاز شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه تاکنــون 1800 زائــر، بدون 
کوچک ترین مشــکلی از فرودگاه اصفهان عازم مدینه 
منوره شده اند، به آن دســته از زائرانی که قرار است در 
روزهای آینده عازم ســرزمین وحی شوند توصیه هایی 

داشت.
رییس پلیس فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان گفت: 
براســاس ماده 1۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه 
در مرزهای ورودی و خروجی کشور از جمله مرز هوایی 
فرودگاه، از فردی مواد مخدر یا داروهایی با مشــتقات 
آن کشف شود، ضمن تشکیل پرونده قضائی، به مدت 
یک تا ۵ سال از کشــور ممنوع الخروج خواهد شد. وی 
تصریح کرد: این مجازات بی شــک در کشور عربستان 
سخت تر و ســنگین تر خواهد بود، بنابراین توصیه می 

شود چنانچه فردی به دلیل بیماری ناچار به استفاده از 
این داروهاست، هنگام ورود به فرودگاه به هیچ عنوان 
این داروها را با خود حمل نکند. زیودار ادامه داد: لیست 
این داروها در اختیار کاروان ها قرار گرفته و زائران باید 

به لیست داروها توجه کنند تا با مشکلی مواجه نشوند.
وی یاد آور شــد: همچنین برخــی از داروهای گیاهی 
هستند که از نظر ظاهری با مواد مخدر شباهت دارند؛ 
مثل شیرین بیان که ممکن است برای پلیس عربستان 
ناشناخته باشد؛ لذا توصیه می شود از حمل این دارو نیز 

خودداری شود.

ريیس پلیس فرودگاه اصفهان به حجاج هشدار داد؛

داروهایی با مشتقات  مواد مخدر همراه نبرید

حج و زیارتدانشگاه

با استقبال گسترده دانش آموزان ممتاز آزمون سراسری صورت گرفت؛

برگزار ی سیزدهمین همایش معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان

اجرای طرح همیار درمان دراصفهان 
مدیر امور بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: برای 
نخستین بار اجرای طرح همیار درمان و اعتبار بخشــی بیمارستان ها با هدف 

ایمنی بیشتر بیمار در اصفهان آغاز شده است. آغاز فروش کتب درسی در استان 
اصفهان

سامانه فروش کتب درسی استان اصفهان تا 30 مرداد فعال شد.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به فعال شدن سامانه فروش کتب درسی در 
این استان گفت: دانش آموزان پایه های دوم تا ششم ابتدایی، پیش 
دانشگاهی و پایه دهم و یازدهم شــاخه فنی و حرفه ای می توانند 

برای ثبت نام به سامانه فروش کتب درسی مراجعه کنند.
محمد میرپور با بیان اینکه 9۵ درصد دانش آموزان ثبت سفارش 
انجام داده انــد افزود: ۵ درصــد باقی مانده در مقطــع ابتدایی و 
پیش دانشگاهی هســتند که تاکنون 3 میلیون و 600 هزار جلد 

کتاب با 41 عنوان در سامانه ثبت شده است.
وی گفت: دانش آموزان می  توانند تا 30 مرداد با مراجعه به سامانه 
http://www.irtextbook.com نســبت به ثبت ســفارش 
کتاب های درسی اقدام کنند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: دانش آموزان پایه 

اول ابتدایی و شاخه دهم تا 1۷ مهر برای ثبت نام مهلت دارند.
محمد میرپور با اشــاره به گزینه های انفرادی و گروهی ثبت نام 
در ســامانه افزود: مناطق کم برخــوردار از اینترنت برای ثبت نام 

می توانند به مدیران مدارس مراجعه کنند.

 رهایی مرد 75 ساله اصفهانی
از اسارت ربایندگان

ربایندگان پیرمرد ۷۵ ســاله اصفهانی که در ازای آزادی وی پول 
درخواست کرده بودند با تالش پلیس دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: دوتبهکار این پیرمرد 
اصفهانی را درخیابان ربوده و برای آزادی او با تهدید از خانواده اش 

10میلیون تومان پول طلب کرده بودند.
سرهنگ حسن یاردوســتی افزود: این پیرمرد در عملیات پلیسی 
پس از چهار روز اسارت بدون آب و غذا در خانه ای متروک، نجات 
یافت. وی گفت: دو رباینده که غیر بومی وسابقه دار بودند هنگام 
تحویل پول درخواســتی، در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر 

شدند و پرونده آنان تحویل مراجع قضائی شد.

مزاحمت تلگرامی برای نوجوان
 12ساله

ســید مصطفی مرتضوی بیان داشــت: در پی شــکایت یکی از 
شــهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشــناس در یکی از شبکه های 
اجتماعی موبایلی برای فرزند نوجوانــش مزاحمت ایجاد می کند 

بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان عنوان داشــت: با انجام اقدامات علمی و تخصصی 
در فضای مجازی، سرانجام هویت متهم که مرد جوانی در خارج از 

استان اصفهان بود مشخص شد.
وی افزود: با شناسایی متهم، ماموران طی هماهنگی با مقام قضائی 
به محل سکونت وی اعزام شده و او را دستگیر کردند که در مواجهه 
با مدارک و مســتندات پلیس، صراحتا به بزه انتسابی، اقرار و در 
بازجویی های انجام گرفته به فریب دیگر کاربران در شــبکه های 

اجتماعی نیز اعتراف کرد.
مرتضوی با بیان اینکــه والدین نباید فرزندان خــود را در فضای 
مجازی تنها رها کنند و الزم اســت از آموزش و نظارت های الزم 
در این زمینه برخوردار باشند، گفت: توصیه ما به همه شهروندان 
این است که در صورت حضور و عضویت در شبکه های اجتماعی، 
از برقراری ارتباط با افراد غریبه اجتنــاب کرده و به فرزندان خود 
بیاموزند به درخواســت کاربرانی که نمی شناسند پاسخ ندهند و 
تحت هیچ عنوان اطالعات شخصی خود را برای آنها ارسال نکنند.

معاون امور اجتماعی بهزيستی کشور:

 زنان و دختران رانده شده از خانه 
با 12۳ تماس بگیرند

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به وجود 22 خانه امن 
در کشور برای کاهش خشونت خانگی و همسرآزاری گفت: زنان و 
دختران رانده شده از خانه می توانند با شماره تلفن های اورژانس 
اجتماعی 123 یا صدای مشاور 1480 تماس بگیرند تا در خانه های 

امن اسکان داده شوند.
حبیب ا... مســعودی فرید اظهار کرد: خانه های امن، مکان هایی 
هســتند که از زنان در معرض خشــونت حمایت می کند؛ زنان و 
دخترانی که ممکن است به هر دلیلی شب از خانه رانده شوند یا در 
خانه خودشان از نظر خشــونت در معرض خطر باشند. این زنان و 

دختران در خانه های امن اسکان داده می شوند.
وی ادامه داد: همسرآزاری، ممکن است در برخی خانواده ها اتفاق 
بیفتد. ممکن است مردی به هردلیلی همســرش را شب هنگام، 
به طور ناگهانی از خانه بیرون کند یا به طورمثال به هر دلیلی ممکن 
است شرایط خشونت آمیز در خانواده تا اندازه ای افزایش یابد که 
زن در آن خانه احســاس عدم امنیت جانی کند یااینکه خشونت 
بارها و بارها در خانواده اتفاق بیفتد و زن مستاصل و درمانده شود. 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور اضافه کرد: حتی 
ممکن است خشونت یک یا دو بار اتفاق بیفتد و همان موارد معدود 
نیز منجر به عواقبی شود؛ بنابراین کارشناسان متخصص بهزیستی 
در صدای مشاور با شــماره 1480 آمادگی دارد در این زمینه به 
هم وطنان خود مشــاوره های تلفنی رایگان ارائــه کند و اورژانس 
اجتماعی با شماره تلفن 123 نیز می تواند از طریق اسکان این زنان 

در خانه های امن، به حمایت آنها بپردازد.
وی تاکیــد کرد: نحوه تماس بــا خانه های امن از طریق شــماره 
تلفن 123 اســت؛ به آن معنا که اگــر با ســامانه 123 اورژانس 
اجتماعی تماس گرفته شود، کارشناسان مستقر در این مرکز، زنان 
خشونت دیده را راهنمایی می کنند که اگر می توانند، خودشان به 

خانه های امن بروند.

صدور حکم قضائي براي یک 
واحد متخلف تولیدي

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
نجف آبــاد، براي یــک واحــد متخلف تولیــدي در 
 شــهرک صنعتي منتظریــه نجف آباد حکــم قضائي 

صادر شد.
دادگاه، مســئول  این واحد صنعتي متخلف را به دلیل 
رعایت نکردن الزامات زیســت محیطي  وآلوده کردن 
هوا، به پرداخت 2 میلیون ریــال جزاي نقدي در حق 

صندوق دولت محکوم کرد.
بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسالمي، هر اقدامي 
که تهدید علیه بهداشــت عمومــي و موجب آلودگي 
محیط زیست شــناخته شــود، ممنوع بوده و پیگرد 

قانوني دارد.

کشف یک بز وحشي در 
اراضي کشاورزي داالنکوه

یک بز وحشي زنده در اراضي کشاورزي مجاور منطقه 
حفاظت شــده داالنکوه، کشــف و جهــت اطمینان 
از ســالمت حیوان بــه اداره حفاظت محیط زیســت 

شهرستان فریدن انتقال داده شد.
به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
فریدن، در پي گزارش واصله از همیاران محیط زیست 
مبني بر تعقیب و گریز یک رأس بز وحشــي توســط 
عده اي در مجاورت اراضي کشــاورزي حاشیه منطقه 
حفاظت شده داالنکوه، مامورین یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان فریدن به منطقه اعزام شدند و پس از 
کشف حیوان مورد نظر، ضمن بررسي مسائل مربوط و 
اطمینان از سالمت حیوان جهت رها سازي در منطقه 
حفاظت شــده داالنکوه،حیوان مذکور به اداره محیط 

زیست شهرستان انتقال یافت.
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فا دکتر احمدرضا قاسمی، مشاور رییس دانشگاه های علمی کاربردی 
اصفهان، سخن خود را با تجلیل از خبرنگاران آغاز و حرفه خبرنگاری را نماد 
ایثار، عشق، آزادی، هنر و قلم توصیف کرد و خبرنگاران را انقالب آفرین، 
ریسک پذیر و چشم و گوش جامعه عنوان کرد و افزود: اصل سرعت، دقت 
و صحت در حرفه خبرنگاری الزامی است. مجید وفادار، معاون آموزشی 
پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی، در تبیین احداث دانشگاه های علمی 
کاربردی بیان داشت: بعد از پایان جنگ تحمیلی، توجه وزارتخانه ها به 
لزوم آموزش های تخصصی جلب گردید و مقرر شد برای تامین و توسعه 
آموزش های مهارتی و تخصصی از ظرفیت سازمان ها استفاده شود. اکنون 
۷1۷ شغل در ارتباط با رشته های تحصیلی در دانشگاه آموزش داده می 
شود. وی با بیان اینکه رشته های تحصیلی، شغل محور و مهارتی هستند، 
دانشگاه علمی کاربردی را بخشی از پیکر وزارت علوم عنوان کرد و گفت: 
43 مرکز آموزش علمی کاربردی در 3 گروه دولتی، مردم نهاد و خصوصی 
تعریف می شوند. همچنین، ۷ هزار دانشجو و 3000 مدرس در دانشگاه 

های علمی کاربردی مشغول هستند.
آذرصباغ مسئول حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با 
اشاره به ارتقای کیفیت آموزش ها، سه اولویت دانشگاه را ارائه آموزش های 
برخوردار از کیفیت مبتنی بر شاخص ها و ارتقای آموزش های مهارت 
محور، استقرار نظام ارزیابی و نظارت یکپارچه و کاربردی بودن آموزش ها، 

برقراری ارتباطی منطقی میان نظارت و ارزیابی مطرح کرد.
محسن حاج کاظمیان، رییس دانشگاه علمی کاربردی انتخاب گفت: 
دانشگاه با هدف تامین نیاز به نیروی ماهر و متخصص و ارزش آفرینی 
نیروی کار در سال 82، فعالیت خود را با 20 رشته و 1200 دانشجو آغاز 
کرد. وی از راه اندازی چندین مرکز رشد، چند محصول و ایده جدید خبر 
داد؛ همچنین از تعامل با دانشگاه پردیس پرستیژلند برای تبادل دانشجو 
و اساتید از کشورهای  آلمان و سوئیس  برای دوره های فنی و حرفه 
ای  و خدمات اجتماعی سخن راند و افزود: از ایده های جدید در جهت 

کارآفرینی حمایت می کنیم. 
دکتر کرمی، رییس مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی 
استان اصفهان با اشاره به آغاز فعالیت این دانشگاه  از سال 91، اظهار 
کرد: اکنون 12۵0 دانشجو در 1۷ رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و 
کارشناسی مشغول تحصیل هستند. وی از انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان 
های تامین اجتماعی، بهزیستی و شورای مبارزه با مواد مخدر برای آسیب 

شناسی، پذیرش دانشجو و تربیت نیروی ماهر خبر داد. 
عباس خلیلی، رییس واحد علمی کاربردی مبارکه بیان داشت: 8 مرکز 
تابع علمی کاربردی در اصفهان وجود دارد که از آن جمله می توان به مرکز 
مبارکه اشاره کرد که از لحاظ تعداد دانشجو و کیفیت آموزش در جایگاه 
برتری قرار دارد. وی با اشاره به صنعتی شدن شهرستان مبارکه، استقبال 
از رشته های فنی و صنعتی را رضایت بخش خواند و افزود: اکنون 1600 
دانشجو در رشته های فنی و مشابه آن تحصیل می کنند که 1200 نفر 

از آنها مرد هستند.
حنایی نژاد، رییس واحد ذوب آهن با اشاره به سابقه تاسیس این دانشگاه 
در سال 1348، گفت: در سال 92 دوره های کارشناسی ارشد در رشته های 

صنعتی همراه با  زنجیره تامین و تدارک فعال شده اند.
وی از فارغ التحصیلی 19 کارشناس ارشد و 16 نفر در مراحل پایانی 

خبر داد. 

دانشگاه با هدف تامین نیاز به نیروی 
ماهر و متخصص و ارزش آفرينی نیروی 

کار در سال 82، فعالیت خود را با 20 
رشته و 1200 دانشجو آغاز کرد
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تحدید حدود اختصاصی
5/369 شــماره صادره: 1396/42/398614 - 1396/5/14 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 12504 مورخ 1395/10/30 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره 4786/398 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی عطایی کچویی فرزند علیرضا در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به استناد ماده 13 
قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1396/06/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 15015  قویدل رئیس ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/440 در خصــوص پرونده کالســه 95-1414 ش 51 ح خواهان بانــک مهر اقتصاد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- توحید فرهادی 2- حبیب ظاهری عبدوند تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/7/5  ساعت 8 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه 
پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14317 شعبه 51 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره سه( )119 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/441 در خصوص پرونده کالســه 960507 خواهان حســین ابراهیمی با وکالت آقای 
محمدیان و خانم نمازیان دادخواســتی مبنــی بر مطالبه به طرفیت پیمان حســنی زاده 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/7/5  ســاعت 10/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع 
شــهدای مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:14286 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )119 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/442 در خصوص پرونده کالســه 960506 خواهان حســین ابراهیمی با وکالت آقای 
محمدیان و خانم نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت هدایت اله شیروانی ناغانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/7/5  ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14290 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )117 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/443 در خصوص پرونده کالســه 960312 ش 11 خواهان امیداله طالبی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رحمت اله کنارنگ دستنایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/07/3  ســاعت 10:30 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی نبش چهار راه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:14331 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/444 در خصوص پرونده کالســه 960501 ش 11 خواهان حسین ابراهیمی با وکالت 

حسین محمدیان و مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرید نامدارپور 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/07/2  ساعت 10:30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش چهار راه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:14288 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()113 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/446 در خصوص پرونده کالسه 960520 ش 11 خواهان غالمعلی باقرهادی با وکالت 
حسین محمدیان و مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت احسان قربانی و 
علی برونی و عباس قربانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/07/2  ساعت 
11تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی نبش چهار راه وکال مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14291 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/447 در خصوص پرونده کالسه 960480 خواهان محمدرضا رجبی جوزدانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرزاد تاجیک تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
96/7/3 ساعت 16 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 27 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. )افزایش خواسته( م الف: 14338 
شعبه 27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )115 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/448 در خصوص پرونده کالســه 960100 خواهان بتول مرتضوی نژاد دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی احمدی صفت تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/7/1 ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. )افزایش خواسته( 
م الف: 14330 شعبه 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )117 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/462 شماره نامه: 9610113633900666 شــماره پرونده: 9509983634901199 
شماره بایگانی شعبه: 960612 از: شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر به: اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خمینی شهر موضوع: نشرآگهی نظر به اینکه در پرونده 
کالســه 960612 ک 102 آقای احمد خاوری  فرزند محمد متهم می باشد به ترک نفقه 
همسر و فرزند موضوع شکایت خانم زهرا رضائی لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز 2 شنبه 
مورخ 1396/06/27 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم 
فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق رسیدگی 
ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 4497 شعبه 

102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )102 جزایی سابق()140 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/463 شماره نامه: 9610113633900722 شــماره پرونده: 9509983634800563 
شماره بایگانی شعبه: 951615 از: شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر به: اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خمینی شهر موضوع: نشرآگهی نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 951615 ک 102 آقای گودرز صالحی فرزند ستار متهم می باشد به سرقت موضوع 

شکایت آقایان اکبر وطن خواه و داریوش شیخ پناهی لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز 4 
شنبه مورخ 1396/07/12 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر 
 فوق رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 4493 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شــهر )102 جزایی سابق()141 

کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/464 شماره نامه: 9610113633900668 شــماره پرونده: 9009983634701583 
شماره بایگانی شعبه: 960540 از: شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر به: اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خمینی شهر موضوع: نشرآگهی نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 960540 ک 102 خانم راحه سادات حسینی فرزند سید صادق متهم می باشد به 
فروش مال غیر نسبت به قدرالسهم شاکی از ملک موروثی ایشان موضوع شکایت آقای سید 
صالح حسینی دینانی لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز 4 شنبه مورخ 1396/07/05 ساعت 
11:30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک 
نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده 
بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق رسیدگی ابالغ شده محسوب و 
دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 4496 شعبه 102 دادگاه کیفری دو 

شهر خمینی شهر )102 جزایی سابق()150 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/465 شماره نامه: 9610113634600461 شــماره پرونده: 9409983634600899 
شماره بایگانی شعبه: 941013 در پرونده کالسه 941013 این شعبه آقای ناصر یوسفیان 
فرزند حســین به اتهام ایراد جرح عمدی با قمه تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 20 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر 
و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رســیدگی و اظهار نظر 
می گردد. م الف: 4495 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی 

شهر)104 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/466 شماره نامه: 9610113632900720 شــماره پرونده: 9509983635601355 
شماره بایگانی شعبه: 952333 از: شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر به: اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خمینی شهر موضوع: نشرآگهی نظر به اینکه در پرونده 
کالســه 952333 ک 102 آقای حافظ ماجدی فرزند عبدا... متهم می باشد به توهین به 
مامورین حین انجام وظیفه شکایت آقایان شهرام هاشمی و داود مقدم فر لذا وقت رسیدگی 
پرونده برای روز یکشنبه مورخ 1396/07/16 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید 
که در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور 
متهم در وقت مقرر فوق رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 4492 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )102 جزایی سابق(

)143 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/173 کالســه پرونده: 1071/95 شــماره دادنامــه: 9609976794800482 مرجع 
رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای رمضان عبدالهی به نشانی: 
اصفهان خیابان الله شمالی 8 متری الله کوچه یاس پالک 44. خوانده: آقای حشمت اله 
طالبی خوندابی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
045450-94/5/22 بعهده بانک ملی )بعثت اصفهان( گردشــکار پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رمضان عبدالهی به طرفیت آقای حشمت اله طالبی 
خوندابی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 12/9221/045450-94/5/22 تقدیمی از 
ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول 
مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته 
و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است. مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ ششصد و ده 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/5/22 تا زمان اجرای حکم 
براساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشر آگهی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشد. م الف: 13398 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/169 کالسه پرونده: 951581 شماره دادنامه: 9609976794400703- 96/3/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف خواهان: غالمعلی نظری به نشانی: اصفهان خ 
ماربین خ 17 شهریور ک 57. خواندگان: 1- قاسم احمدی 2- ناصر کریمی هر دو به نشانی 
مجهول المکان. شورا 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 شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای غالمعلی نظری به طرفیت قاسم احمدی و ناصر کریمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه چک به شماره 689238 به عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/980/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )95/11/30(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. شورا با توجه به اینکه خواهان در صورتجلسه 96/3/29 دعوی خود را نسبت به 
خوانده ردیف اول قاسم احمدی مسترد نموده لذا شــورا با استناد به ماده 107 بند ب 7 و 1 
رد دعوی صادر می نماید. م الف: 13329 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()320 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/378 شماره صادره: 1396/04/400561 - 1396/5/17 چون تمامی ششدانگ چهار 
قطعه زمین مزروعی و مشجر متصالت بهم معروف به باغ ســید جعفر تقریبا سی و پنج 
قفیز پالک شماره 1146 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه بخش 10 ثبت نطنز که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا قطبی فرزند احمد و غیره در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 
1396/06/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 237  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )161 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/452 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/7/3 مشخصات خواهان: 
زهرا فتحی مقیم خ کهندژ خ نبوی منش روبروی کوچه 104 مشــخصات خوانده: فرهاد 
منصوری خواســته و بهای آن: مطالبه  گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 
 4490 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

 )151 کلمه، 2 کادر(

مفاد آراء شهرضا
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرضا تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض  دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره 1036 فرعی از 2 اصلی فضل آباد

1- رای شماره 139660302008001190 - 96/02/31 ادهم محمدی فرزند مظفر 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1036 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت ششدانگ  305/85 مترمربع
موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1396/05/03 

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهار شنبه 1396/05/18 
م الف:353

مزایده
5 شــماره آگهــی: 139603902004000061 شــماره پرونــده:  /248
139504002004000317 آگهــی مزایده اموال غیرمنقول )اســناد رهنی( آگهی 
مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9500862 شش دانگ عرصه و اعیان پالک 
شماره هشــت هزار و نهصد و پنج فرعی از پانزده هزار و یکصد و نود اصلی مجزی 
شده از پالک شماره سه هزار و یکصد و بیست و هشــت فرعی از اصلی به مساحت 
چهارصد و پنجاه متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
عسگریه دوم کوی همافر روبروی پارک همافر پالک 2 کدپستی 8199974946 که 
ســند مالکیت آن در صفحه 47 دفتر 24 امالک ذیل ثبت شماره 125055 با شماره 
چاپی 952257 سری ب سال 93 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل در دو قسمت 
اول پی است بطول )9/00( نه متر به شماره هشت هزار و هشتصد و نود و پنج فرعی 
دوم پی است بطول )3/50( سه متر و پنجاه سانتیمتر به شماره هشت هزار و هشتصد 
و نود و شش فرعی شرقًا پی اســت بطول )36/00( سی و شش متر به شماره هشت 
هزار و نهصد و شش فرعی جنوبًا غیره به طول )12/50( دوازده متر و پنجاه سانتیمتر 
به خیابان به عرض ده متر غربًا پی اســت بطول )36/00( سی و شش متر به شماره 
هشت هزار و نهصد و پنج فرعی حکایت دیگری ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق یکباب منزل مسکونی ســه طبقه دارای عرصه 450 مترمربع و اعیانی 
504 مترمربع در سه طبقه شامل طبقات زیرزمین، همکف و اول که با اسکلت بتنی، 
ســقف تیرچه بلوک، کف همکف پارکت، کف طبقه اول موزائیک و موکت، سطوح 
داخلی گچ و نقاشی وکاغذ دیواری، درب و پنجره آلومینیوم، درب های داخلی چوبی، 
دارای سرویس و حمام و آشپزخانه تمام کاشی و سرامیک با کابینت ام دی اف، نمای 
خارجی و حیاط آجرنما، کف حیاط سنگ و گرمایش شــوفاژ با موتورخانه مرکزی از 
زیرزمین و دارای اشــتراکات آب، برق و گاز می باشد. ضمناً پالک فوق دارای پروانه 
ساختمانی به شماره 20/4712 مورخ 1372/05/15 و گواهی پایان ساخت به شماره 

10/92/12296 مورخ 1392/06/26 از شهرداری منطقه 10 اصفهان می باشد ملکی 
خانم مینا جعفری خرمی که طبق سند رهنی شماره 166538 مورخ 1393/01/21 
تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین واقع 
می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک تا تاریخ 1396/10/01 بیمه می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/06/06 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
می شــود. مزایده از مبلغ پایه 32/600/000/000 ریال )سی و دو میلیارد و ششصد 
میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ 
اصفهان مورخ 96/05/18 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک 
ملی ایران به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایــان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره 
 ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 14273  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

)619 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

5/422 کالسه پرونده: 1928-95 شــماره دادنامه: 437 تاریخ رسیدگی: 96/3/31 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: رجبعلی 
آذرنیک ف اسدا... با وکالت مریم محمدی مقیم خمینی شهر منظریه 2 بلوار دانشجو 
ابتدای خ ش دستغیب خوانده: جواد بخشــی نژاد ف احمد به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
درخصوص دادخواســت تقدیمی آقای رجبعلی آذرنیک با وکالت مریم محمدی به 
طرفیت آقای جواد بخشی نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه دو فقره 
چک به شماره 075531- 92/8/30 )20/000/000 ریال( 075533 - 1392/08/20 
)20/000/000( عهده بانک ملی شعبه سمنان به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق 
چک و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/3/27 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 96/3/27 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای 
دین و و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت هزینه دادرســی 590/000 ریال و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 4476 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )371 کلمه، 4 کادر(
مزایده

5/437 شعبه 5 اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
522/96 ش ج/5 امیرحسین کریم زاده علیه محمد باباصفری به آدرس: اصفهان خ 
رهنان - شریف شرقی - کوچه آزمایش - بن بست سادات بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی به مبلغ 109/911/347 ریال اموال توقیفی به شرح یک دستگاه سواری 
پژو LX 405  به شماره انتظامی 936ص81 ایران53 به رنگ نقره ای و مدل 1393 به 
شماره موتور 417406 ن K و به شماره شاسی EK 639381 در زمان بازدید سواری 
فوق از ناحیه عقب و بخصوص سمت چپ مورد اصابت یک دستگاه وسیله دیگر قرار 
گرفته بود و از ناحیه عقب و ستون عقب سمت چپ و پوسته سقف خسارت دیده است 
و به منظور تعمیر و راه اندازی نیاز به درب صندوق عقب- کف صندوق- گلگیر عقب 
سمت چپ و راست- ســپر عقب یا دیاق و چراغهای عقب - درب عقب سمت چپ 
یک عدد رنگ و الستیک باک بنزین پوسته سقف و همچنین اجرت تعمیرات و رنگ 
آمیزی دار دکه میزان خســارت وارده به مبلغ هفت میلیون تومان برآورد می گردد و 
ضمناً قیمت پایه فوق قبل از تصادف باتوجه به وضعیت بررسی شده و مدل آن به مبلغ 
بیست و پنج میلیون تومان بوده که با کســر کردن هزینه تعمیر و راه اندازی در حال 
حاضر به مبلغ هیجده میلیون تومان 180/000/000 ریال برآورد می گردد. باتوجه 
به نظریه کارشناسی و طبق استعالم از بیمه آسیا و به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث 
یک میلیون از خودرو موصوف کســر و مبلغ 170/000/000 ریال مورد مزایده قرار 
می گیرد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در مورخ 96/6/12 در ساعت 10 تا 9 در محل اجرای احکام واقع در خیابان 
آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری برگزار می گردد طالبین 
شــرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملی 5 روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرای 
احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م 
الف: 14370 اجرای احکام شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()357 کلمه، 4 کادر(
مزایده

5/451 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالسه 
950569 له خانم لیال رضایی علیه مژگان، امیر، آذر، بنفشه، علی، رضا و نادر همگی 
صفی پور به خواسته دســتور فروش در نظر دارد ملکی به شماره ثبتی 158/2997 
بخش 14 اصفهان با مساحت عرصه حدود 306/2 مترمربع و اعیانی آن حدود 260 
مترمربع می باشد که ملک مذکور به صورت ساختمان یک طبقه ساختمان یک طبقه 
مسکونی به انضمام زیرزمین آن و یک اتاق و یک انباری در سرسرا و همچنین یک 
اتاق بر روی پشت بام است که کارشناس رسمی دادگستری 3/500/000/000 ریال 
ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 
1396/6/1 ســاعت 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان 
خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی خمینی 
شهر 700 دستگاه بلوار بهشتی سه راه بهشتی خیابان انقالب اسالمی کوچه امیرآقا 
طاهری پالک 20 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید. در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع 

 دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4459 اجرای احکام حقوقی شهرستان خمینی شهر
 )225 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/430 نظر به اینکه ورثه آقای علی امینی و خانم صدیقه امینی با ارائه گواهی حصر 
وراثت و فرم 19 مالیاتی و دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسما گواهی 
شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و 
بهاربند و اصطبل شماره پالک 438 فرعی واقع در تیران یک اصلی بخش 12 ثبت 
اصفهان شده اند که ســند فوق در دفتر 2 صفحه 405 به نام خانم جان جان امینی 
تهرانی صادر گردیده و سپس به موجب اســناد انتقال متعدد به خانم صدیقه امینی 
نسبت به هفت و یک پنجم و آقای علی امینی نسبت چهار و چهار پنجم حبه مشاع 
انتقال گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. تا مراتب 
صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به 
متقاضی تسلیم می گردد. م الف:187 شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران و 

کرون )216 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/449 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/6/27 
مشخصات خواهان: حبیب اله سلطانی مقیم خمینی شهر شهرک صنعتی محمودآباد 
خ 14 صنایع ســنگ داریوش مشــخصات خوانده: بهزاد گلیارانی خواسته و بهای 
آن: مطالبه  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4503 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/450 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 10/15 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/6/27 
مشخصات خواهان: حبیب اله سلطانی مقیم خمینی شهر شهرک صنعتی محمودآباد 
خ 14 صنایع سنگ داریوش مشخصات خوانده: مدینه گلیارانی گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4504 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )149 کلمه، 2 کادر(
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کارت پایان خدمت، برخورداری را به سپاهان بازگرداند
سعید برخورداری که فصل گذشته برای گذراندن خدمت سربازی در تیم 
نیروی زمینی تهران بازی می کرد، با پایان این دوران بار دیگر به سپاهان 

بازگشت؛ قرارداد وی به مدت یک سال منعقد شده است.

هافبک - مهاجــم تیم فوتبال پدیده در خصــوص پیروزی پرگل 
مقابل تیم فوتبال سپاهان در هفته دوم لیگ 
برتر اظهار داشــت: بازی خوبی بود و 
توانستیم 4 گل به سپاهان بزنیم. 
مهاجم های ما خوب کار کردند 
و هر موقعیتی که داشتیم را به 

گل تبدیل کردند.
محمدرضا خلعتبــری در مورد 
هماهنگی که بــا محمد قاضی 
دارد، گفــت: بــا او در ذوب آهــن 
هم تیمی بودم و شناختی که از هم 
داریم کار را برای ما آســان می کند و می توانیــم عملکرد بهتری 

داشته باشیم.
هافبک - مهاجم تیم پدیده درباره نتایج خوب پدیده در دو هفته 
گذشته تاکید کرد:  پدیده پتانسیل خوبی داشته و همچنین مربی 

دارد که کارش را دوست دارد و من برای همین به پدیده آمده ام.
خلعتبری در مورد سپاهان، تیم ســابق خود گفت: همه خاطرات 
من در سپاهان اســت و به این تیم عرق خاصی دارم و اعتقاد دارم 
سپاهان شیری است که به زودی بیدار شــده و خود واقعی اش را 

نشان می دهد.
وی در مورد دیدار هفته آینده مقابل نفت آبادان، تصریح کرد: بازی 
در گرمای آبادان سخت است و صنعت نفت هم عملکرد خوبی دارد 

ولی ما فقط برای پیروزی به مصاف این تیم می رویم. 

خلعتبری :

سپاهان شیری است که به زودی 
منهای فوتبالبیدار می شود

رییس هیئت نجات غریق اصفهان خبر داد:

فعالیت نزدیک به 2 هزار 
منجی غریق فعال در اصفهان

رییس هیئت نجات غریق اصفهان در خصوص وضعیت 
هیئت نجات غریق اصفهان اظهار داشــت: فصل آبی را 
شروع کرده ایم و بحث مجوز های فنی استخر ها در حال 
انجام بوده و بخش آمادگی منجیان و مدیران استخر ها 

نیز به انجام رسیده است.
محسن تابش فر افزود: کلیه منجیان غریق دوره آمادگی 
را ســپری کردند و تمام کالس های دانش افزایی برای 
باال بردن سطح آگاهی منجیان غریق در حال برگزاری 
است؛ یک هفته است که شــروع کالس آموزش نجات 
غریق درجه 2 را در اســتخر آبسار داریم و در فالورجان 
از شنبه آغاز شده است و در شاهین شهر از روز دوشنبه 
آغاز خواهد شد.رییس هیئت نجات غریق اصفهان ادامه 
داد: از 22 تا 25 مرداد ماه مسابقات قهرمانی نجات غریق 
استان را برای حضور در مســابقات کشوری به میزبانی 
شهرستان چادگان و اســتخر دهکده عمران زاینده رود 

برگزار می کنیم.
وی در ادامه بیان داشــت: مانور های امداد و نجات را در 
استخر ها اجرا کردیم و بحث نظارت و بازرسی از فضاهای 
آبی را در دســتور کار داریم که از ابتدای سال دو بار این 
اتفاق رخ داده است؛ استخر ها باید استاندارد های الزم را 

رعایت کنند.
تابش فر تصریح کرد: در استان اصفهان نزدیک به 2 هزار 
منجی غریق فعال در دو بخش آقایان و بانوان داریم؛ 60 
مدرس نجات غریق و 115 استخر فعال در سطح استان 
وجود دارد و 12 دوره کالس آمــوزش غواصی 1، 2 و 3 

ستاره را در جزیره قشم و کیش برگزار کرده ایم.
وی اذعان کرد: کالس های آموزش منجیان غریق هر 3 
ماه یک بار در استان برگزار می شود و سعی داریم 2 دوره 
دیگر را تا پایان سال برگزار کنیم؛ این کالس ها عمومیت 
دارد و به صورت منطقه ای برگزار می شــود و منجیان 
چند شهرستان مجاور در کالس هایی که برگزار می شود 

شرکت می کنند.
رییس هیئت نجات غریق اصفهــان در پایان گفت: ما 
از هیئت های خــاص اداره ورزش و جوانان هســتیم و 
رسالتمان امداد و نجات است و بیشتر برای رفع خستگی و 
تفریح در مسابقات قهرمانی شرکت می کنیم؛ تمام تالش 
خود را انجام می دهیم که منجیان با کیفیت در ابعاد فنی 
و ارزشی را تربیت کنیم تا مراجعه  کنندگان در سالمت 
کامل از خدمات ما استفاده کنند و محیط سالمی به دور 
از حادثه داشته باشیم؛ هر کسی که از فضای آبی استفاده 

می کند باید مسائل ایمنی و بهداشتی را رعایت کند.

هفته گذشته هفته ای داغ و پر بحث  برای فوتبــال ایران بــود.در کنار سعید  نریمانی
برگزاری هفته دوم مسابقات لیگ برتر و نتایج عجیب و غریب 
برخی از تیم ها،انتشــار یک خبر از آن ســوی مرزها باعث 
جریحه دار شدن روحیه ورزشی و سیاسی کشور شد.مسعود 
شجاعی و احسان حاج صفی،دو بازیکن مطرح ایرانی شاغل 
در یونان در مســابقه ای با تیمی از رژیم صهونیستی به 
میدان رفتند .این مسئله سبب شد تا واکنش های 

مختلفی از جانب اقشــار مختلف کشــور بــروز کند.
فدراسیون فوتبال،کمیته اخالق و سایر نهادهای ورزشی 
با انتشار بیانیه های مختلف حضور این دو بازیکن را در 
این مســابقه محکوم کردند و خبر از برخورد با آنها دادند.
همچنین برخی از مسئوالن خبر از ورود و بررسی فراکسیون 
ورزش مجلس در این موضوع دادند تا آشکار شود که حضور 
این دو بازیکن تا چه حد در ورزش کشــور مسئله ساز شده 
اســت.در طرف مقابل بازیکنان قدیمی و مشهور کشور در 
صفحات اجتماعی خود به پشتیبانی از این دو بازیکن پرداخته 
و با نوشــتن پیام ها و قدردانی از زحمات چند ساله آنها در 
عرصه ملی، ورزش را جدای از سیاســت دانسته اند.جدایی 
ورزش و به خصوص فوتبال از سیاست یکی از شعارهای اصلی 

فیفا در دورهای مختلف بوده اســت، اما بــا نگاهی به تاریخ 
می توان دریافت کــه ورزش و البته فوتبــال چندان هم از 
سیاست جدا نبوده  وتحت تاثیر آن واقع شده است.از وقایع 
اروپایی و کشــورهای بانفــوذ در مقر فیفا کــه بگذریم به 
همسایگان متمول عرب خود می رسیم که با سیاست خاص 
خود توانسته اند در سازمان AFC  برای خود جایگاهی دست 
و پا کنند.اگــر فوتبــال را در دهه شــصت دنبــال کرده 
باشید،حتما مسابقات جام ملت های آسیا 1980کویت را به 
خاطر دارید.جایی که تیم کشورمان با انبوهی از ستارگان در 
برابر تیم میزبان قرار گرفت و تحت تاثیر کارشکنی های کشور 
کویت و با روحیه ای نامناســب از رسیدن به فینال باز ماند.

ناگفته نماند که ایران در آن روزگار درگیر جنگ با کشور عراق 

بود و کویت یکی از حامیان صمیمی عراق به 
حســاب می آمدو  این موضوع بارها تکرار شده وکسی 

خرده نگرفته و گویی سیاست همراه ورزش است.
آنچه در این مقــال باید مورد اشــاره گیرد این اســت که 
هرچندحضور دوبازیکن ایرانی در برابر نماینده رژیم اشغالگر 
قدس به هیچ عنوان مورد پسند جامعه ورزشی ایران نیست 
چرا که حضور کشوری به نام اسراییل برای ما رسمیت ندارد 
ولی محکوم کردن بی قید و بند دوبازیکن مطرح ایرانی هم 
امری پسندیده نیست و نباید زحمات آنها یک باره بر باد رود. 
جدایی مسائل سیاســی از فوتبال امری مطلوب است ولی 
تاریخ نشان می دهد که سیاست های ورزشی همواره نقش 

موثر در میدان ورزش داشته اند.

مربی تیم والیبال جوانان استان :

ضعف والیبال اصفهان، به حامیان مالی برمی گردد

نقل قول روز

مربی تیم والیبال جوانان اســتان اصفهــان اظهار کرد: برای 
حضور در مسابقات قهرمانی کشــور در رده سنی جوانان که 
15 شهریور ماه در ارومیه برگزار می شود در فراخوانی از همه 
والیبالیست های جوان اصفهان دعوت کردیم که تا االن ۷5 نفر 
اعالم آمادگی کرده اند و پس از انجام تست، بازیکنان قوی تر 

انتخاب می شوند.
محمد رجالی گفت: تیم والیبال جوانان استان اصفهان سال 
گذشته بدون کســب مقام از لیگ دســته 2 به لیگ دسته 
یک راه یافت که البته دلیل آن را نمی دانم، اما در هر صورت 
اتفاق خوبی نیست و کار ما را ســخت تر کرده است؛ چراکه 
تیم هایی مثل ارومیه که مهد والیبال است  و تیم های شمالی، 

گنبدی، گلستان و تهران به دلیل تعدد کانون های والیبال 
و باشگاه های زیادی که دارند باانگیزه تر و قوی تر هستند.
مربی تیم والیبال جوانان استان اصفهان خاطرنشان 

کرد: با وجود این شرایط، تالشمان را در این مسابقات 
انجام می دهیم، نه صرفا برای کسب مقام بلکه برای 
ایجاد انگیــزه بین بازیکنان تا بجنگند و کشــف 
استعداد کنیم چون این رقابت ها به نوعی انتخابی 

تیم ملی هم است.
وی ادامه داد: در اســتان اصفهان 12 والیبالیست 
در رده سنی جوانان که از لحاظ فنی و قدرت باالی 

60 درصد باشند وجود ندارد، چون در این رده سنی 
بازیکن ملی پوش نداریم و حتی بازیکنان جوان اصفهان 

به اردوهای تیــم ملی هم دعوت نشــده اند که البته این 
موضوع نشان  می دهد در این رده سنی استان اصفهان خیلی 

خوب کار نکرده و ضعف دارد.
رجالی با اشاره به اینکه بانوان والیبالیست رده سنی نوجوانان، 
جوانان و امید اصفهان در کشــور دارای مقام هســتند و به 
مسابقات لیگ راه یافته اند اما اصفهان در بخش آقایان موفق 
به کسب مقام نمی شود، بیان کرد: باشگاه  ذوب آهن در لیگ 
برتر بانوان و شهرستان کاشــان در مسابقات لیگ دسته یک 
تیمداری می کنند و بازیکنان در این تیم ها  تقسیم شده اند که 
بازی در کنار والیبالیست های قوی موجب ارتقای شخصیت و 

کسب تجربه آنان می شود.
مربی تیم والیبال جوانان اســتان اصفهان افزود: در اســتان 
اصفهان بازیکنان در بخش مردان حتی از تماشای یک مسابقه 
لیگ دسته یک و لیگ برتر هم محروم هستند و چندین سال 
اســت تیم لیگ برتری در اســتان نداریم و بازیکنان مطرح 
و نوجوانان ما نتوانســتند روی ســکوها بروند که متاسفانه 
باعث شــده اهالی والیبال اصفهان سرد شوند و دیگر شرایط 

را پیگیری هم نکنند.وی اضافــه کرد: ضعف والیبال اصفهان 
صرفا مربوط به اهالی والیبال نیســت و به حامیان مالی هم 
بستگی دارد و مسئوالن باید این ضعف ها را ریشه یابی کنند و 
به باشگاه های قدرتمند دستور داده شود تا رشته والیبال را هم 

تحت پوشش قرار دهند.
دبیر سابق هیئت والیبال اســتان اصفهان اذعان کرد: به نظر 

ر من باید ساختارشــکنی  د
هیئت والیبال 

ن  ستا ا

ن  صفهــا ا
گیــرد.  صــورت 

شــرایط  در  گرچــه 
اقتصــادی امــروز و بــا وجــود عدم 

حمایت باشــگاه ها کانون های والیبال به منبع درآمد خوبی 
برای مربیان تبدیل شــده، اما باید این کانون ها خروجی نیز 
داشته باشند.رجالی گفت: برای پیشرفت والیبال اصفهان باید 
جلسات و اتاق فکری از پیشکسوتان، قهرمانان والیبال استان، 
جوانان، کارشناسان خبره و تحصیلکردگان ورزشی تشکیل 

شود تا از تجربیات پیشکسوتان، استفاده کنند.
تیم والیبال رعدپدافند، برای اصفهان ســودمند 

نیست

وی در مورد عدم حمایت اسپانسرها از تیم والیبال رعدپدافند 
که سال گذشته موفق شــد به لیگ برتر راه یابد، اظهار کرد: 
این تیم نظامی اســت و  برای اصفهان سودمند نیست چون 
فقط ســربازگیری می کند. مگر اصفهان چند ســرباز دارد؟ 
 همه بازیکنان والیبالیست اصفهان که سرباز نیستند. نهایتا

 6 بازیکن در این تیم از اصفهان باشند.
دبیر سابق هیئت والیبال اســتان اصفهان ادامه داد: باشگاه 
رعدپدافند هم در زمینه والیبال تیمــداری می کند، اما چرا 
باید بازیکنان ما به تیم های دیگر بروند و شهر خودشان تیم 
نداشته باشد که بتوانند در آن بازی کنند؟ در اصل مشکل 
اصفهان این است که والیبالیســت ها برای تیم های 
دیگر بازی می کنند و در مقابل اســتان اصفهان از 

استان های دیگر بازیکن جذب می کند.
رجالی گفت: والیبالیســت های استان اصفهان 
حاضر هستند با همان مبلغی که با تیم های دیگر 
قرارداد دارند یا حتی بدون دریافت پاداش برای 
تیم شهر خودشــان بازی کنند، اما فرصت به 

آنان داده نمی شود و شرایط مهیا نیست.
وی اضافه کرد: اگر افرادی که تنها منیت دارند 
کنار بروند و افراد دلســوز روی کار بیایند که 
برای دیگران کارشکنی نکنند و همه تفکرات 
تجمیع و ریل گذاری شــود و همه تابع راننده 
باشند، والیبال اصفهان پیشرفت خواهد کرد. 
مربیان و مسئوالن شهرهای موفق در ورزش 
والیبال همه همدل هستند و به یکدیگر احترام 
می گذارنــد و این موضوع بایــد در اصفهان نیز 

انجام شود.
رجالی تصریح کرد: در مدت 23 سال تجربه ای که در 
والیبال استان اصفهان دارم این موضوع مشخص است 
که مربیان دلسوز و باتجربه استان اصفهان کم کم در حال 
کنار رفتن هستند و مربیان جوانی روی کار می آیند. خیلی 
خوب اســت که جوانان زود به عرصه مربیگری وارد شده اند 
که البته به دلیل اعتبار تیم ملی اســت که این شور را در بین 
جوانانمان ایجاد کرده، اما اگر نتوانیم این شــور را جهت دار و 

هدفمند کنیم دچار مشکل می شویم.
وی گفت: یکی از مشکالت ما این است که رده سنی جوانان 
آخرین ایستگاه قطار است که باید والیبالیست ها پیاده شوند. 
در رده سنی امید باشگاه و مســابقات داخلی نداریم و صرفا 
مسابقات کشوری برگزار می شــود که نتیجه ای هم حاصل 

نمی شود.

پیگیری علی مطهری برای پرداخت حق پخش فوتبال در مجلس، 
باعث شده که خبرآنالین این نماینده مجلس 
را با یک چهره سرشناس دیگر مقایسه 
کند. به نوشــته این ســایت، علی 
مطهری در هفته های گذشــته 
دنبال حل مشــکل حق پخش 
افتاده اســت. کاری که پیش تر 
و بیش از یک دهه قبل محســن 
صفایی فراهانی در مجلس ششم 
تقریبا حلش کرده بود، اما وقتی طرح 
به مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
رفت ، علی فتح ا... زاده و غمخوار مدیران وقت استقالل و پرسپولیس 
در توافقی با صدا و سیمای وقت برای گرفتن رقمی حدود دو میلیارد 
تومان برای یک ســال ، آن طرح را هوا کردند و ضربه ای بزرگ به 
پیکره فوتبال زدند. حاال اما علی مطهری به شدت پیگیر مسیری 
است که صفایی فراهانی می خواســت انجامش دهد اما ناکامش 
گذاشتند. نایب رییس مجلس این بار خیلی جدی پیگیر حل این 

بحران است.

محســن کریمی که قبل از شــروع فصل، کتفش را جراحی کرده 
بود حاال در وضعیت بهتری قــرار دارد و برای 
بازگشــت لحظــه شــماری می کند. 
هافبک ریزنقش و تکنیکی استقالل 
می گوید: »در این مدت شبانه روز 
تحت نظر پزشکان استقالل بودم 
و دوران مصدومیتــم خیلی زود 
طی می شــود. مدام در کلینیک 
باشگاه هســتم تا بتوانم با قدرت 
برگردم. االن دیگر کتــف بند ندارم 
و فیزیوتراپــی می کنم. فکر می کنم 
به زودی کتفم خوب شــود و آماده حضور در میادین شــوم؛ البته 
چون تا نیم فصل از لیست اســتقالل خارج شده ام عجله ای ندارم و 
دوست دارم با قدرت برگردم.«کریمی در مورد بازگشتش به میادین 
می گوید: »دوست دارم برگردم و موفق شوم. می خواهم در بازگشت 
به میادین ستاره استقالل شوم و ان شاءا... در بازگشت به میادین این 
اتفاق برایم خواهد افتاد. شرایط استقالل خیلی خوب است. ما نیاز به 
هماهنگی داریم، اما شک ندارم استقالل مدعی جدی قهرمانی است 

و از بازی با تراکتورسازی نتایج خوب ما شروع می شود.«

علی مطهری، صفایی فراهانی جدید 
فوتبال می شود!

کریمی:

 برمی گردم و ستاره استقالل می شوم

 زمزمه های انتخاب برخــی گزینه ها برای ســرمربیگری تیم ملی 
ژیمناستیک نگرانی هایی در میان خانواده این رشته به وجود آورده 

است.
اگر چند مدال اخیر ژیمناستیک که بیشتر ناشی از درخشش ذاتی 
استعدادهای این رشته است را کنار بگذاریم، ژیمناستیک ایران طی 
سال های متمادی به موفقیت و پیشرفتی نرســیده است. گواه این 
موضوع هم می تواند بی تفاوتی فدراســیون های وقت به غیبت هر 

چهار سال یک بار در المپیک و ناکامی در بازی های آسیایی باشد. 
ژیمناستیک ایران در کنار همه نداشــته های خود یک نقطه قوت 
بزرگ دارد و آن هم استعدادهای بی نظیر این رشته است که در همین 
چند سال اخیر هم مشاهده شد؛ بدون هیچ امکاناتی و حتی اعزام و 
اردوی منسجمی با تکیه بر استعداد ذاتی در آسیا مدال گرفتند، اما 
شاید یکی از بزرگ ترین و با اهمیت ترین صحنه های تربیت و رشد 
ژیمناستیک، تیم ملی این رشته به ویژه در رده سنی پایه باشد. مرثیه 
ژیمناستیک در تیم ملی به فعالیت چند مهره خاص و همیشگی که 
البته برخی از آنها با فنون اولیه مربیگری و داوری هم آشنایی ندارند، 

خالصه می شود. 
با انتخاب زهرا اینچه درگاهی به عنوان رییس فدراسیون ژیمناستیک 
همه امیدوار به ایجاد تغییر در فداســیون بودنــد. تغییری که البته 

صحیح یا غلط با پایــان همکاری وی با حــدود 20 نفر از کارمندان 
قدیمی فدراســیون همراه شــد. کادر فنی تیم های ملی هم از موج 
تغییرات در امــان نماند، اما آنچه امروز به یک ســوال بزرگ تبدیل 
شده این است که چه فرد یا افرادی جایگزین کادر گذشته می شوند؟ 
تغییر، امری پسندیده و مورد استقبال است به شرطی که شرایط را به 

وضعیت بهتر سوق دهد.
این روزها زمزمه های حضــور برخی افــراد در کادر فنی تیم ملی 
ژیمناستیک)به ویژه ژیمناستیک هنری( به گوش می رسد که پیش 
از این هم حضور ناموفق آنها در ســال های گذشــته بار فنی خاصی 
برای تیم ملی نداشت. انتخاب ســرمربی تیم ملی معیارهایی دارد 
که آشــنایی به علوم روز مربیگری و البته داوری یکی از اصلی ترین 

آنهاست.
اگر ژیمناســتیک به دنبــال تغییر در نتیجــه و روند اســت باید 
انتخاب هایی از روی شایستگی و مطالعه داشته باشد نه تصمیم هایی 
بر پایه احســاس و قــول و قرارهای قبلــی. جامعــه ورزش و البته 
ژیمناســتیک کشــور از اینچه درگاهی به عنــوان رییس منتخب 
ژیمناستیک انتظار دارد تا حاال که نقطه پایانی بر اسامی تکراری در 
تیم ملی گذاشــته، با انتخاب هایی موجه جایی برای گالیه، انتقاد و 

درجا زدن نگذارد. 

سوال روز

تصمیمی حساس در فدراسیون پایه؛

چه کسی سرمربی تیم ملی ژیمناستیک می شود؟

آندرانیک تیموریان که به تازگی به جمــع آبی های تبریزی 
اضافه شده، کاپیتان اول این تیم خواهد بود.با نظر لوکا بوناچیچ 
سرمربی کروات تیم گسترش فوالد، آندرانیک که به تازگی به 
جمع آبی های تبریزی اضافه شده، کاپیتان اول این تیم خواهد 
بود.قبل از حضور آندو در گسترش فوالد، مسعود ابراهیم زاده 
به عنوان کاپیتان اول این تیم معرفی شد اما با حضور تیموریان، 

لوکا تصمیم گرفت بازوبند را به آندو  بدهد. 
14

اخبار متفاوتی از بحران جدید استقالل در رسانه ها نوشته شده 
اینکه بازیکنان سابق این تیم برای گرفتن مطالباتشان از باشگاه 
به ای اف سی و فیفا شکایت می کنند. حاال از جدیدترین شاکی 
استقالل هم رونمایی شــده. کیانوش رحمتی، بازیکن سابق 
استقالل که 300 میلیون از این باشگاه طلب دارد قصد دارد 
شکایتش را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ببرد تا شاید از این راه 

به حق و حقوقش برسد. 

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان که چندی پیش دستش مورد 
جراحی قرار گرفت، اظهار داشت: دست من هنوز در گچ قرار 
دارد و فکر می کنم سه تا چهار هفته دیگر گچ دستم را باز کنم. 
در حال حاضر هم بدنسازی می کنم و تمرینات ویژه ای را پشت 
ســر می گذارم تا از لحاظ بدنی عقب نمانم.مهدی امینی در 
پاسخ به این پرسش که چه زمانی قرار است به ترکیب سپاهان 

برگردد، گفت: زمان بازگشت من مشخص نیست .

شاکی جدید استقالل از راه رسیدزمان بازگشتم به میدان مشخص نیست بازوبند کاپیتانی بر بازوی آندو!

 ورزش سیاسی یا سیاست های ورزشی با حضور حاشیه ساز شجاعی و حاج صفی دوباره مطرح می شود؛

کار فرهنگی قهرمان المپیک؛

من پشت خط عابر پیاده، توقف می کنم 

فضای مجازی

اتفاق روز

وعده روز

 آرسنال در فصل نقل  و انتقاالت تابستانی توانست آلکساندر الکازت 
را از لیــون به خدمت بگیرد. ایــن بازیکن در 
مدت حضور خود در جمع آرسنالی ها 
توانست بازی های خوب و درخشانی 
را به نمایش بگذارد. تیری آنری 
که خودش سابقه درخشانی در 
آرســنال دارد، با تمجید از این 
بازیکن، گفت : »الکازت در حال  
حاضر یکی از مهم ترین بازیکنان 
آرسنال اســت و من خوشحالم که 
چنین بازیکن با کیفیتی در تیم وجود 
دارد. خرید او از سوی آرسنال خریدی بسیار هوشمندانه بود و من 
معتقدم که ظرف مدت کمی می تواند خودش را با فضای لیگ برتر 
وفق دهد و بیشترین اثرگذاری را داشته باشــد. من هوادار بزرگ 
الکازت هستم و مدت ها بازی های او را دنبال می کنم چون او یکی از 

استعدادهای ناب فوتبال فرانسه است.«
آنری تردیدها درباره موفقیت الکازت در انگلیس را هم بی اســاس 

دانست و گفت: »الکازت در لیگ فرانسه خودش را اثبات کرد.    «

تمجید آنری از جانشینش؛ 

طرفدار الکازت هستم

فوتبال جهان

قهرمان المپیک ریو 
در دسته 94 کیلوگرم 

وزنه برداری در یک اقدام 
فرهنگی شرکت کرد.

سهراب مرادی با انتشار پستی 
در صفحه شخصی خود در 

اینستاگرام به پویش »از 
خودمان شروع کنیم« پیوست. 

هدف این پویش اصالح و 
ارتقای فرهنگ ترافیک کشور 

است و تمرکز آن بر رعایت 
حقوق عابر پیاده و تشویق 
به استفاده از دوچرخه به 

عنوان وسیله نقیله می باشد.
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برنامه هر هفته، چند افتتاح به ایستگاه شصت و هفتم رسید
امروز در شصت و هفتمین برنامه از سری برنامه های »هرهفته، چند افتتاح«، از پروژه های منطقه 

۱۴ شهرداری اصفهان به صورت رسمی بهره برداری می شود.

با مسئوالن

جهش های عمرانی شهرداری اصفهان، این شهر 
را سال ها بیمه می کند

مشارکت؛ نقطه عطف 
پروژه های شهرداری اصفهان

جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف، همواره عاملی 
برجسته برای تداوم رشد اقتصادی هر شهر به شمار می رود 
که در این راستا شهرداری اصفهان توانسته است با جذب 
ســرمایه گذار بخش خصوصی در جهت توسعه شهر گام 
بردارد. در این میان شهرداری ها، یکی از نهادهای عمومی 
با توان مالی باال و ظرفیت های متعدد هستند که قادرند با 
بهره گیری از تمامی  قابلیت ها و ویژگی های آن شهر، ظرف 
توسعه اقتصادی و شهری را  انباشته ساخته و پیشبرد اهداف 
کالن شهر را میسر سازند. شهرداری اصفهان نیز سال هاست 
که در این مسیر گام برداشته و بخصوص در سال گذشته 
افزایش چشمگیر پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری 
در شهر اصفهان را شاهد بوده ایم. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه فرش قرمزی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
در اصفهان پهن شده اســت، تاکید می کند: امور سرمایه 
گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان در اوج شرایط 
رکود، چیزی حدود ۲/۵برابر ده ســال گذشته یا ۲۵ برابر 
متوسط یکساله قرارداد منعقد کرده است. مهدی جمالی نژاد 
خاطرنشان می کند: در شرایط افت و خیز اقتصادی کشور،  
قراردادهای مشارکتی افت ها و گودال های نمودار توسعه را 
پُر کرده است. وی تصریح می کند:  جهش بسیار خوبی در 
پروژه های شهری اصفهان شاهد هستیم که شهر اصفهان 
رامتحول می کند و شهروندان نتایج اجرای این پروژه ها را در 
آینده دیده و لمس خواهند کرد. شهردار اصفهان اظهارمی 
کند: برای هر پروژه ای که فراخوان آن توســط شهرداری 
اعالم می شود، بیش از ۱۲ سرمایه گذار اعالم آمادگی می 
کنند. رقابت برای گرفتن یک پروژه باالست و هیچ پروژه ای 
نیست که استقبال کننده نداشته باشد.وی با اشاره به اینکه 
سرمایه گذاران خواستار فراهم کردن بسترهای الزم برای 
سرمایه گذاری هستند، اضافه می کند: خوشبختانه پتانسیل 
سرمایه گذاری در شهر اصفهان افزایش یافته و البته اعتماد 
سرمایه گذاران به شهرداری، یکی از مهم ترین دالیل رغبت 
برای سرمایه گذاری است. شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه 
ما توسعه شهر اصفهان را در کنار حفظ میراث می خواهیم، 
معتقد است جهش های عمرانی مدیریت شهری اصفهان، 
این شهر را برای سال ها درپروژه های عمرانی بیمه خواهد 
کرد. وی مشــارکت را نقطه عطف پروژه های شــهرداری 
اصفهان می داند و می گوید: شهرداری اصفهان بر این باور 
است که توسعه و پیشرفت شــهر با واگذاری کار مردم به 

خودشان، بهترین خروجی را می تواند داشته باشد.

دهمین جشنواره مطبوعات یا دومین 
جشنواره خبرنگار پرسشگر؟!

کره کــره  دهمیــن  جشــنواره  مطبوعات، 
خبرگزاری هــا و پایگاه های خبری  اســتان 
اصفهان، روز دوشــنبه با برگزاری مراســم 
اختتامیه پایین کشیده  شد. این جشنواره شیرین  شروع شد ولی پایان 
چندان شیرینی نداشت؛ زیرا قرار بود نخستین  جشنواره  مطبوعاتی 
باشد که توسط خود خبرنگاران برگزار می شود؛ ولی در انتها همین 
خبرنگاران بودند که سالن  را ناراضی ترک کردند. البته ذات جشنواره ها 
حکم می کند که در انتها یک عده راضی و یک عده ناراضی باشند و پس 
از  تمام جشنواره ها انتقادات زیادی مطرح  شود؛ ولی شامگاه دوشنبه 
خبرنگاران زیادی می پرسیدند مگر می شــود به این جشنواره انتقاد 
نکرد؟ جشنواره ای که قرار بود مطابق با استاندارد های کشوری و حتی 
جهانی)!( باشد؛ به همین دلیل مســئولین برگزاری اعالم کردند که 
قبل از اختتامیه با برگزیدگان تماس نمی گیرند؛ ولی تعدادی از افراد 
منتخب با خانواده  وارد سالن شــدند تا آنها را در زمان دریافت جایزه 

تشویق کنند. 
خبرنگاران یکی از روزنامه ها از قبل می دانستند که برنده  می شوند و 
برای آن برنامه  ریزی کرده  بودند؛ در حالی که اگر شنبه یا یکشنبه با 
خانه  مطبوعات تماس می گرفتید، به هیچ وجه راضی نمی شدند نامی 
از برگزیدگان ببرند تا روز اختتامیه همه را سورپرایز کنند. الحق که 
همه سورپرایز شــدند که چطور بعضی از افراد حتی رتبه  خود را نیز 
می دانند و با همراهان زیادی آمده بودند تا جشن بگیرند. البته اطالع 
قبلی از برنده  شدن مسئله  مهمی نبوده و قابل توجیه است؛ اما حرف  
و حدیث زیادی در مورد جوایز وجود دارد. در اینکه افراد زیادی مانند 
بچه های اصفهان نیمروز یا اصفهان  زیبا  کامال به حق خود رسیدند هیچ 
شکی نیست، شاید حتی سزاوار جوایزی بیشتر از این بودند؛ ولی در 
بعضی از بخش ها هیچ منطقی جوایز را توجیه نمی کند. در بخش  مقاله، 
گزارش، یادداشت و از این قبیل کسی حق قضاوت ندارد و باید حق را به 
داوران داد؛ چرا که آثار را ندیده ایم ولی در بخشی مانند »تیتر«، برخی 

می پرسیدند که آیا اصال داوری وجود داشته است؟ 
بعضی از خبرنگاران در پایان مراسم می گفتند که حتی صحبت های دو 
مجری هم با آثار برگزیده هماهنگ است؛ زیرا دقیقا زمانی که استاندار 
اصفهان وارد سالن  شد دو مجری شروع به کنایه  درباره وضعیت استان 
کردند؛ یکی از رتبه  دوم اســتان در بحث پرداخت مالیات  می گفت و 
دیگری بحث کم  آبی  استان را مطرح می کرد و در پایان  آثاری برنده 

شدند که همگی جنبه  منفی استان را نشان می داد.
البته کسی به این آثار انتقاد ندارد زیرا منفی یا مثبت نوشتن کامال مرتبط 
به سوژه  است؛ ولی باز خبرنگاران زیادی در پایان مراسم می پرسیدند که 
چرا یک مطلب مثبت مقام نیاورد؟ چرا تمام رتبه ها مربوط به مطالبی بود 
که جنبه  منفی دارند؟ حتی مجری برنامه در یک بخش گفت که تیتر 
مطالب او را می ترساند؛ زیرا همگی از بحران و وضعیت وخیم اصفهان 
حکایت می کنند. با این حساب آیا شرط رتبه آوردن در این جشنواره،  
منفی نوشتن در مورد اصفهان اســت؟ تعداد زیادی از خبرنگاران در 
پایان مراســم این موضوع را تایید می کردند و به شوخی این جشنواره  
را به جای جشنواره مطبوعات اصفهان، جشنواره  سیاه  کردن اصفهان 
می نامیدند؛ جشنواره ای که به تعبیر منتقدان مطالب مثبت درباره  شهر 
در آن مقامی نیاورد. ناگفته نماند که این دومین جشنواره ای است که 
خانه مطبوعات اصفهان برگزار می کند. پیش  از این درسال 9۲ جشنواره  
دیگری با عنوان »خبرنگار پرسشگر« برگزار شد که مالک انتخاب اثر 
»انتقاد« بود؛ به این صورت که مطالب از نظر انتقاد  رده بندی می شدند. 
مدیر وقت خانه مطبوعات گفت که جشنواره  خبرنگار پرسشگر با هدف 
تشویق خبرنگاران اصفهان به نقد برگزار شده است و حاال بعد از حدود 
۴ سال، خانه  مطبوعات باردیگر مجری جشنواره ای  دیگر شد که بعضی 
از خبرنگاران می گویند اصول جشــنواره  خبرنگار پرسشگر را به ارث 
برده است؛ یعنی فقط در صورتی می توانی رتبه کسب کنی که از اصفهان 
منفی بنویسی و در غیر این صورت همان طور که دوشنبه عصر مشخص 
شد، رتبه ای به دست نمی آوری. به هرحال کره کره  دهمین  جشنواره  
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری  استان اصفهان، روز دوشنبه 

با برگزاری مراسم اختتامیه، پایین کشیده  شد.
      

)یادداشت منتشرشــده، دیدگاه یکی از خبرنگاران فعال و شاغل در 
رسانه های محلی اصفهان است که انتشــار آن به معنای تایید یا رد 
دیدگاه نویسنده نیست و صرفا نشر داده می شود؛ کما اینکه حق گالیه ، 
نقد و البته تعریف و تمجید از تالش متولیان برگزاری این جشنواره برای 
سایر خبرنگاران اصفهانی و همچنین متولیان امر برگزاری جشنواره 

مطبوعات محفوظ است.(

چهره:

آیین اختتامیه دهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اصفهان

رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان اظهارکــرد: روزانه 
۱۲۰۰تن ضایعات ساختمانی در شهر اصفهان جمع آوری می شود که 
در این راستا شهرداری برای حفظ پاکیزگی شهر و جابه جایی نخاله های 

ساختمانی امکانات ویژه ای در نظر گرفته است.
غالمرضا ســاکتی افزود: در راســتای حفظ پاکیزگی شــهر و ایمنی 
شهروندان، در مجموعه خدمات شــهری برای حمل نخاله های کمتر 
از حجم یک کامیون شامل نخاله های خرد، سازمان خدمات موتوری 
شهرداری اصفهان قراردادی با یک شــرکت در قالب برگزاری مناقصه 
منعقد کرده که بر اساس آن، باکس های حمل نخاله در سطح شهر به 
صورت مکانیزه برای شهرداری جهت نخاله های عمرانی، خرد و فضای 

سبز و همچنین برای شهروندان نصب می شود.

در جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان، 
یک نشست علمی با عنوان »فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر پایدار 
هوشمند« برگزار شد که در این نشست ضمن بیان جدیدترین تجربیات 
ملی و بین المللی در حوزه ICT و فناوری های نوین شهری،  با حضور 
مسئوالن حاضر در سمینار، از کتاب »شهر پایدار هوشمند« و تمبر 

یادبود آن رونمایی شد.
مهندس وحید حیدریان، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان، 
هدف از تهیه و انتشار این کتاب را تبیین کرد و افزود: کتاب شهر پایدار 
هوشمند، یکی از نتایج حاصل از تحقیقات سازمان فاوای شهرداری 
اصفهان است که در راستای تحقق هدف اصلی این سازمان در برنامه 

اصفهان ۱۴۰۰ شهرداری  تهیه و تدوین شده است.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری 
اصفهان خبر داد:

 نصب باکس های مکانیزه 
حمل نخاله در شهر

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری 
اصفهان خبرداد:

رونمایی از تمبر و کتاب 
»شهر پایدار هوشمند«

ماجرا آن قدر جالب توجه بود که حتی »آمدنیوز« هم به آن پرداخت و تصاویر 
بارزدن پایان نامه های دانشجویی و خارج کردن آنها از دانشگاه اصفهان را منتشر 

کرد. در شبکه های اجتماعی این گونه عنوان شد که پایان نامه ها را به مکانی 
نامعلوم منتقل کرده اند. مسئوالن دانشگاه اما صراحتا این موضوع را تکذیب می کنند. ابتدا سایت 

»صاحب نیوز« با انتشار تصاویری از بارزدن پایان نامه ها نوشت که » دانشکده فیزیک دانشگاه 
اصفهان، در اقدامی عجیب، پایان نامه های دانشجویی را به بهانه کمبود فضای نگهداری، به 

مکان نامعلومی انتقال داد. این اقدام در زمانی صورت می گیرد که دانشگاه تعطیل بوده 
و استادان و دانشجویان در تعطیالت تابســتانی به سر می برند.« پس از انتشار تصاویر، 
جنجالی در شبکه های مجازی برســر این موضوع به راه افتاد و حاال معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه اصفهان در گفت وگو با »ایسنا« می گوید که »انتشار تصاویری از بار 
زدن برخی پایان نامه های دانشجویی بعدی سیاسی به وی ارائه شده است.« باز هم 
پای سیاست به داستان باز شده و مشخص نیست چرا معاون دانشگاه مدعی سیاسی 

بودن  این موضوع شده است.
 امیر رحیمی گفته است: پس از سیاســت گذاری سه سال گذشته که طی آن قرار 
شــد دریافت پایان نامه ها به صورت دیجیتالی باشد، صرفا یک نسخه هاردکپی از 
پایان نامه دریافت و در بخش های مخصوص نگهداری می شود و اجازه داده نشده که 
به لحاظ رعایت مسائل اخالقی پژوهش و تخلفات پژوهشی، نسخه دیگری در جای 

دیگری از دانشگاه ثبت شود.
رحیمی همچنین می گویــد: » پایان نامه های مازاد را بایــد نگهداری می کردیم؛ 
بنابراین از فضاهای دانشــکده ها باید به کتابخانه مرکزی دانشگاه انتقال می یافت؛ 

زیرا اطالع داشــتیم برخی از دانشــجویان که به دنبال این پایان نامه ها هســتند به 
صورت غیرمجاز به دانشــگاه ها، مراجعه و آنهــا را از کتابخانه هــای اقماری دریافت 

می کنند؛ زیرا کاربری برای کتابخانه های اقماری نداشــته اســت و از آن استفاده های 
غیر صحیح می شــد.« اما اینکه چرا انتقــال پایان نامه هــا در اوج بی ســلیقگی و با آن 

شکل عجیب و أسف بار صورت گرفته، ســوالی است که رحیمی در پاســخ به آن می گوید: 
»شــکی در این نیســت که در این داســتان بی ســلیقگی در انتقال آنها اتفاق افتاده است اما 

اینکه قرار بوده باشــد این پایان نامه ها از دانشــگاه خارج شــود اصال صحت ندارد و ما هیچ گاه به 
 دنبال این موضوع نبوده ایم و این صرفا یک جوســازی غیر اخالقی بوده که شــاید به تحریک عده ای

 صورت گرفته باشد.«

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان می گوید هیچ پایان نامه ای از دانشگاه خارج نشده است؛

پایاِن پایان نامه!

فرمانده انتظامی استان در آیین صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی استان اظهار داشت: امروزه شغل پلیس یک شغل 
مقدس در نظام جمهوری اسالمی است؛ چرا که حراست از حریم و حرم نظام جمهوری اسالمی بر عهده نیروهای جان 

برکف پلیس نهاده شده است.
سردار عبدالرضا آقاخانی،  با بیان اینکه زمینه خدمت رسانی در نیروی انتظامی بیش از سایر مشاغل است گفت: مسائل 
معنوی بیش از مسائل مادی در این نیرو حکم فرماست و همه نیروهای شــاغل در ناجا از سرباز و درجه دار تا افسران 
باتجربه و متخصص در کالنتری ها و پاســگاه ها و پلیس های تخصصی، جان برکف خدمــت نهاده و با تمام بدی ها و 

شرارت ها مبارزه می کنند تا مردم در امنیت و آرامش باشند.
سردار آقاخانی، بزرگ ترین مدال افتخار نیروی انتظامی را سرباز والیت 
بودن عنوان و اظهارکرد: خداوند عنایت بزرگی به ما در نیروی انتظامی 
کرده که بتوانیم در سرزمین امام زمان )عج( ، زیر پرچم والیت و سربازی 
برای ولی فقیه زمان و سالله پاک رسول ا... حضرت آیت ا... خامنه ای، برای 
بهترین مردم دنیا خدمت کنیم که به این خدمت کردن افتخار می کنیم.
فرمانده انتظامی استان در ادامه به 37 سال خدمت برای نظام جمهوری 
اسالمی اشــاره و بیان کرد: آن روزی که امام پالک سربازی را برگردن 
من انداختند حتی یک لحظه به این  فکر نکردم که یک روز از این لباس 

سربازی خارج شوم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

بزرگ ترین مدال افتخار نیروی انتظامی، سرباز والیت بودن است

مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان با تشریح برنامه های این ستاد در خصوص گسترش فرهنگ اقامه نماز در سطح استان، 
اظهار کرد: برنامه های ستاد اقامه نماز استان بیشتر برنامه های فرهنگی-آموزشی است، به عبارت دیگر بیشتر در حوزه 

نرم افزاری نماز فعالیت داریم و در حوزه سخت افزاری بیشتر کمک کرده و مستقیم ورود نمی کنیم.
حجت االســالم والمســلمین ابراهیم رنجبر ادامه داد: نشست های دانشــجویی و اندیشه نماز در ســطح دانشگاه ها، 
نشســت هایی برای آموزش خانواده ها با همکاری آموزش و پرورش در مدارس و همچنین نشست های دانش آموزی و 
گفتمان نمازشناسی برگزار می شود.وی تصریح کرد: در سیره انبیا و ائمه معصومین)ع(، سه اصل راجع به نماز رعایت 

می شده که ما باید برای فرهنگ سازی این اصول در جامعه تالش کنیم تا 
اقامه نماز رونق بیشــتری پیدا کند. اصل اول این است که نماز باید در اول 
وقت خوانده شود؛ دوم اینکه به جماعت اقامه شــود، مگر اینکه زمینه آن 
فراهم نباشد؛ اصل سوم که بسیار مهم اســت و نتیجه کاربردی در زندگی 
 همه افراد جامعه بــه دنبال دارد، این اســت که نماز در مســجد خوانده

 شود.
وی ادامه داد: طبق ارزیابی های ســتاد مرکزی اقامه نماز، هر سال استان 
اصفهان، جزو سه استان اول، هم در زمینه فعالیت های ابتکاری و توانمندی ها 
و هم به لحاظ اجرای برنامه های ابالغی ستاد مرکزی قرار داشته و معموال 

از برنامه جلوتر بوده است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشرو   در توسعه فرهنگ اقامه نماز

یادداشت

امام جمعه اصفهان:

دانشجویان باید با بنیه قوی علمی و دینی 
تربیت شوند

آیت ا... سید یوســف طباطبایی  نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 
در دیدار با مســئول نهاد نمایندگی 
ولی فقیه در دانشــگاه آزاد اسالمی 
اســتان اصفهان گفت: باید کرسی 
آزاداندیشــی در دانشــگاه ها وجود 
داشته باشد و دانشجویان به راحتی 
حرف هــا و اندیشــه های مخالف را 
مطرح کرده و آن را به بحث بگذارند؛ 
چراکه مــا معتقدیم دانشــجو باید 
معتقد تربیت شــود نه مقدس مآب؛ بنابراین دانشجویان باید با بنیه قوی 

علمی و دینی تربیت شوند.

 استاندار اصفهان شامگاه دوشنبه در اختتامیه دهمین جشنواره 
مطبوعات و خبرگزاری های استان اصفهان با بیان اینکه به اخبار 
رسانه ها توجه ویژه دارد، اظهار داشت: هر روز صبح پیش از آغاز 
کار،  ۱۵ روزنامه را ورق می زنم و پــس از مطالعه با مدیران کل  
استان در ارتباط با موضوعات  مطرح شــده در رسانه ها تماس 

گرفته و از آنها طلب پاسخ می کنم.

رسول زرگرپور  افزود: بخشی از موضوعات مطرح شده در رسانه ها 
با تورق رفع نمی شــود و بر این اســاس بعدازظهر و شب آنها را 

مطالعه کرده و مورد پیگیری قرار می دهم.
اســتاندار اصفهان تاکید کــرد: در واقع روزانه بیشــتر مطالب 
خبرنگاران را پیگیری می کنم؛ چراکه معتقدم شــما مطالبات 
مردم را به خوبی به مسئوالن و مدیران استانی منتقل می کنید و 

باید از این اطالعات ذی قیمت استفاده شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود  ابراز داشت: در دنیای 
کنونی با وجود تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته و متعدد در امر 
دستیابی سریع به اطالعات و منابع، کسب اخباری موثق و قابل 
اطمینان در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و 

انتشار آن بسیار دشوار و در عین حال ضروری است.
وی ادامه داد: این امر باعث شــده تا دقت، سرعت و امانت داری 
خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات در راه آگاهی، روشنگری 

و تنویر افکار عمومی، بیش از گذشته حائز اهمیت باشد.

استاندار اصفهان:

تذکرات خبرنگاران را از مسئوالن مطالبه می کنم

سعید غفاری
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4- همه  کارها را به طرف مقابل واگذار نکنید
اگر می خواهید در کنار هم یک زندگی شاد داشته 
باشید، بهتر اســت تا حد امکان در وظایف منزل یا 
هر کار دیگری که توانش را دارید، به همســر خود 
کمک کنید. همیشه قبل از اینکه همسرتان از شما 
درخواست کمک کند، شما پیش قدم شوید. اگر او 
مدام به شما یادآوری کند که چه کارهایی را انجام 
دهید، قطعا در رابطه  شــما مشکل جدی به وجود 
خواهد آمد. یکی از این مشکالت ایجاد حس مادر و 
فرزندی در میان شماست. این حس به هیچ عنوان 

حس خوبی در روابط زوجین نیست. 
۵- با او سرد برخورد نکنید

اغلب مردان هنگامی که با رفتار ســردی از جانب 
همســرخود مواجه می شــوند، در پــی علت آن 
می گردند و اگر به علتش پی نبرند عصبی می شوند 
و تصمیم می گیرند با بی توجهی موضوع را نادیده 
بگیرند. این در حالی اســت که زنان معموال دالیل 
ناراحتی خود را بروز نمی دهنــد و تصور می کنند 
طرف مقابل توانایی خواندن ذهن آنها را دارد! شما 
به عنوان یک شــوهر ایده آل به هیچ عنوان نباید 
همســر خود را در چنین حالتی رهــا کنید یا با او 
بدرفتاری کنید. مطمئن باشــید اگر با مهربانی و 
مالیمت با او رفتار کنید، بــه تدریج علت ناراحتی 
مشخص می شود. حتی ممکن است موضوعی که 
او را ناراحت کرده به قدری ســاده باشد که با یک 
مکالمه  چند دقیقه ای به طور کامل برطرف شــود! 
البته گاهی اوقات نیز موضوع بسیار حساس است 
و موجب عصبانیت شما می شــود. سعی کنید در 
چنین شرایطی صحبت را ادامه ندهید و زمانی که 
عصبانیت تان فروکش کرد به آرامی با همسر خود 

گفت وگو کنید.
۶- او را تحقیر نکنید

تحقیــر خطرناک ترین ســم در روابط اســت. به 
شــما حق می دهیم که گاهی همسرتان چنان که 
می پسندید نباشــد؛ اما هیچ گاه با احساس برتری 
او را تحقیر نکنید. تحقیر تنها در کالم نیست، حتی 
گاهی یک پوزخند یا یک نــگاه تحقیرآمیز کافی 
است تا سم آن کل زندگی شما را آلوده کند! هر چند 
ممکن اســت این حرکات چندان به چشم نیایند، 
اما تاثیرات عمیقی در زندگی شما به جای خواهند 
گذاشــت. این موضوع می تواند احتــرام، اعتماد و 

حمایت دو طرف را از بین ببرد.
هر اتفاقی که افتاده باشــد و در هــر وضعیتی که 
باشــید باید به همســرتان بها و ارزش بدهید. از 
طرفی، رفتارهای تحقیرآمیز در مقابل کودکان نیز 
بسیار مخرب است؛ زیرا آنها نیز از شما الگوبرداری 
می کنند و در آینده همین رفتار را با همســر خود 

خواهند داشت.

مهارت زندگی

ویژگی های  یک شوهر 
ایده آل

یادداشت

بــاور کنید ایــن را هــم دارم از روی تجربه 
زیســته ام می گویم. به جــای اینکه مدام از 
این شاخه به آن شاخه بپرید، به همین کاری 
که دارید انجام می دهید، شــاخ و برگ بدهید. گرچه فصل شاخ و 
برگ دادن درخت ها بهار اســت، اما بیشــتر ما تابستان ها فرصت 
داریم تا مهارت های تــازه ای را یاد بگیریم که بــه کارمان مرتبط 
است. من خیلی به این موضوع فکر کرده ام که چرا بعضی ها انقدر 
از ما موفق ترند. با اجازه بزرگان موفقیت باید بگویم آنها از همان اول 
می دانستند چه کاری می خواهند بکنند. در عوض آدم های کمتر 
موفق اگرچه  می دانستند که چه کارهایی را می توانند انجام بدهند 
اما هیچ وقت نفهمیدند که باالخره از بین آن کارها، کدام یکی را باید 
انتخاب کنند. به زبان ساده، آن کسی که موفق نشده لزوما آدم بی 
استعدادی نیســت؛ فقط گاهی انرژی اش را بین چند کار مختلف 
تقسیم کرده و در همه آنها به سطح متوسطی رسیده است. به زبان 
ساده تر برای موفق شدن باید به یک کار بچسبید و آن را تا آخر ادامه 
بدهید. از تابستان ها برای شاخ و برگ دادن به مهارت هایتان استفاده 
کنید، با نرم افزارهای تازه آشنا شوید، روش های جدید را یاد بگیرید 
و دنبال ســرگرمی هایی بروید که در نهایت به شما کمک می کند 
تا کارتان را بهتر انجام دهید. فرض کنیم که شــما به نوشتن عالقه 
دارید؛ نوشتن یک بخشش ذوقی است و بقیه اش مطالعه و تمرین 
است. حاال به همین نوشتن چطور می شود شاخ و برگ داد؟ واقعیت 
این است که اگر بخواهید یک نویسنده درســت و حسابی بشوید 
باید از خیلی چیزها ســر دربیاورید، از دستور زبان و آیین نگارش 
فارسی گرفته تا ویراستاری و تایپ! عالوه بر این باید اطالعات 
عمومی تان را هم باال ببرید 
و تاریخ، روانشناســی، 
اصول داستان نویسی 
و اگــر پیــش آمد 
اسطوره شناسی و 
علوم غریبه بخوانید. 
منظور من از شــاخ 
و بــرگ دادن همین  
است. برای خودتان هدفی 
مشخص کنید و کارها را طوری سازمان بدهید که در نهایت به آن 

هدف ختم شوند. تابستان وقت این کارهاست. 

باغ 
کاغذی

              
کتاب»تربیت کودک بدون کتک یا لوس کردن« اثر»الیزابت 
کرری« و با ترجمه »نسرین پارسا« است که انتشارات »رشد« 

آن را چاپ کرده است.
در این کتاب به اختصار مراحــل و روش های تربیت روحی و 
جسمی کودکان، با این موضوعات، معرفی شده است : نكاتی 
چند درباره قبل از انعقاد نطفه، اهمیت دوران بارداری، طرز 
تغذیه جنین در دوران بــارداری، چگونگی رفتار با کودکان، 
چگونگی احســان و رعایت اعتدال بین کــودکان، راه عالج 

حســادت کودک، اثرات بازی در تربیت کودک، طرز رفتار با 
کودک لجباز و پرورش راســت گویی در کودک از موضوعات 
اصلی این اثر اســت .  مولف، کتاب را حاصــل تجربیاتش به 
عنوان یک مادر و یک پــرورش کار والدین می داند و در باب 
تالیف این کتاب به همین یک نكته بسنده می کند که تربیت 
فرزند و استفاده از شــیوه های صحیح برخورد با فرزندان در 
تمام دوره های رشدی تضمین کننده آینده والدین فرزندان 

و جامعه خواهد بود .

تربیت کودک بدون 
کتک یا لوس کردن

شاخ و برگ بدهیم

خانه صخره ای
Wiscon� )در یکی از تپه های ایالت »ویسکانســین« 

sin( آمریکا، خانه ای جالب ســاخته شده است. »الکس 
 جردن« )Alex Jordan( فردی اســت که از دهه  ۴۰

 قرن ۲۰ میالدی ســاخت این خانه را با اشیای عجیب 
و غریبی که از ســفرهای خــود به اقصی نقــاط جهان 
جمع آوری می کرد، آغاز کرد. یکــی دیگر از ویژگی های 
این خانه، اشیا و موجوداتی است که از زیر آب پیدا شده  
و در تزیین آن به کار گرفته شده اند. بازدید از این خانه از 

سال ۱۹۶۰ برای عموم امکان پذیر شد.
موزه زباله ها

در مســاحتی ۴ هکتاری در یکی از صحراهای کالیفرنیا، 
موزه ای از مجسمه های که با اشــیای دورریختنی مانند 
قطعــات الکترونیکی، تلویزیون هــای قدیمی، تایرهای 
کوچک و بزرگ، دوچرخه های فرسوده و دیگر آشغال ها 
ساخته شده، دایر شده است. این کار توسط هنرمندی به 
نام »نوآه پوریفوی« )Noah Purifoy( انجام شده که 
۱۵ سال برای ساخت آن وقت گذاشته و سود حاصل از آن 

را وقف خیریه می کند.
شهر ماشین های فرسوده

در زمینــی ۱۰ هکتاری در یکــی از مناطــق جنگلی 
ایالــت »جرجیا« )Gerogia( ۴۴۰۰ ماشــین قدیمی 
و فرســوده کنار یکدیگر قرار گرفته اند و موزه ای جالب 
را به وجود آورده اند. این شــهر به همت »دین لوییس« 
)Dean Lewis( ساخته شــد. نکته  جالب آن است که 
ایده این کار از ۳۸ ســال پیش در ذهن او شــکل گرفت 
 و به مرور بــا جمع آوری دیگــر وســایل قدیمی کامل

 شد.
کلیسای زباله ها

دوباره به تگزاس برمی گردیم، جایی که »وینس هانمان« 
)Vince Hannemann( کلیســایی از زباله هــای 
مختلف ســاخته اســت. انواع و اقســام هر چیزی را که 
فکرش کنید، از دوچرخه تا شــیرآالت، در ســاخت این 
کلیســا نقش داشــته اند. نکته  جالب این است که هر از 
 چندگاهی مراســم عروســی نیز در این کلیســا برگزار 

می شود!

زباله هایی که به اثر هنری تبدیل شدند
دانستنی ها

حرف حساب

همه ما تماشاچی شده ایم
این روزها همه کارشــناس زندگی شده اند 
اما هیچ کس کارش زندگی کردن نیســت! 
همه شاعراِن شعرهای قشــنگ و متفکران 
جمالت ناب شــده اند، اما هیچ کس قدرت 
درک ساده ترین مسائل زندگی را ندارد، همه 
تماشاچیانی شده ایم که فقط بیرون از گود 
داد می زنیم لنگش کن، اما هیچ کس قدرت 

و جرأت جنگیدن را ندارد...

 »قانون های نانوشته«
 شهرام شریف پیران

 ندا
 شاه نوری

 تولید اولین خودروی برقی
 ویژه مناطق صعب العبور

یک شرکت نوپای آمریکایی به نام Bollinger Motors یک خودروی برقی 
با ۳۶۰ قدرت تولید کرده که با یک بار شارژ تا ۳۲۰ کیلومتر را طی می کند.

این خودرو که B۱ نام دارد، حدود ۶۰ هــزار دالر قدرت دارد و طراحی آن به 
گونه ای اســت که عالوه بر بزرگراه ها می تواند در مسیرهای صعب العبور هم 
به راحتی حرکت کند. این درحالی است که اکثر خودروهای برقی رقیب به 

علت طراحی ظریف و شکننده چنین قابلیتی ندارند.
رابرت بولینگر، سازنده این خودرو آن را در یک زمین کشاورزی در هوبارت در 
نزدیکی نیویورک تولید کرده و B۱ را اولین خودروی تمام برقی ورزشی توصیف 
کرده که می تواند در دشوارترین مسیرها حرکت کند. خودروی یاد شده تنها 

۱۳۳ کیلوگرم وزن دارد     .

 اسکورت 50 نفره یک دانش آموز
 به مدرسه!

۵۰ نفر از موتورسواران ایندیانا، پســربچه ای را به مدرسه اسکورت کردند 
تا کسی از او زورگیری نکند.یک پســر بچه ۱۱ ساله اهل ایندیانای آمریکا 
در اولین روز مدرسه خود، همراه ۵۰ اسکورت موتورسوار ورودی فراموش 
نشــدنی داشــت تا پیامی را به گوش همه افرادی را برســاند که از بچه ها 
زورگیری می کنند.فیل میک ۱۱ ســاله در دوران ابتدایی مدرسه خود در 
مدرسه و بیرون از مدرسه توسط قلدرها کتک می خورد و مورد زورگیری قرار 
می گرفت، اما امسال با ورود او به مدرسه راهنمایی برنت وارفیلد، صاحب یک 
کمپانی موتورسازی در ایندیانا و دوستانش با اسکورت این دانش آموز با ۵۰ 
موتور سعی کردند به همه پیام دهند که زورگیری خوب نیست و دانش آموز 

در مدرسه یا بیرون آن محیط نباید مورد زورگیری قرار گیرد.
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که نرخ رشــد آن ۰/۱درصد بوده و صادراتش اعم از 
هواپیما، خودرو و بلبرینگ اســت - عالمت مفعول 

بی واسطه - تکنیک
۵- آتشگیره - مساعدت - شاداب

۶- بخشندگی - نت سوم موسیقی - بافته شده
7- موی بلند - اقتصاددان فرانسوی که فعالیت های 
بسیاری در ارتباط با سود اضافی و موازنه عمومی انجام 

داده است - موجود موهوم
۸- تلخ تازی - بیمار - یخ - تکیه دادن
۹- پاداش - زشت و کریه - روشندل

۱۰-  آسان گیری - پسوند ساینده - خویشاوند
۱۱- تمام کننده - بدون کله و سر - باالی خانه

۱۲-  غذای ساده - از دو رقمی ها - وسیله جابه جایی 
اجسام سنگین - پیغمبر قوم عاد

۱۳-  آفت گیاه - نویســنده - تیر کوچک - خدای 
باستان

۱۴-روشن کردن اتومبیل - نوآوری
۱۵- این عملیات زمانی اتفاق می افتد که بانک مرکزی 
پایه پولی را با خرید و فــروش اوراق بهادار )قرضه و 

خزانه( تغییر دهد - آواز خواب کودکان
عمودی

۱- تهنیت - سوگ - از مهم ترین مواد کانی فلزی ایران
۲- ترازنامــه - این کشــور با نرخ رشــد اقتصادی 

۸/۵درصدی رتبه هشتم جهان را دارد
۳- گربه تازی - دوری و بیزاری - آسودگی - حرص 

و طمع
۴- حراست - درست - اراده - گلیم

۵- الهه زیبایــی - کارخانه آلومینیــوم در دوبی - 
پوشاننده

۶- از رنگ ها - رود شولوخوف - بدون طاقت
7- تزویر - بازرسی - قطع کننده

۸- گوشت آذری - این اقتصاددان برجسته، رابطه ای 
را که میان درآمد، پس انداز، نرخ رشد اقتصادی و تولید 
ناخالص ملی وجود دارد، بیان می کند - نظرات - رساله 

دکتری
۹- نیستی - راه آهنی - بزرگواری

۱۰-  از وسایل گرمایشی - آزاد - زنجیره
۱۱- از این روی - پیشینه - همراه همیشگی عسل 

و کره
۱۲- زندان - هزار کیلوگرم - سرها - اسب یدک

۱۳-  سودای ناله - تباه - شــماره و عدد - ویتامین 
انعقاد خون

۱۴- این کشور با نرخ تورم ۱۹/۶درصدی رتبه سوم 
جهان را دارد - دارای شک

۱۵- از قدرت های اقتصادی نوظهور جهان - حمله 
و یورش- فرزند بی نظیر بوتو نخست وزیر ترور شده 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

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

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه به تاریخ ۹۶/۰۵/۲۸
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹۶/۰۵/۲۹

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: ۸-۳۶۶۸۰۰۳۰-۰۳۱ )داخلی ۳۳7(

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
 مبلغ تضمینبرآورد )ریال(اعتبار

 )ریال(

2/9۵۶/877/972148/000/000جاریعملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان9۶-2-13۶

9۶-2-137
بهره برداری، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی اصفهان بزرگ و ایستگاه های پمپاژ 

مبارکه، زرین شهر و نوگوران
21/۵18/822/9091/07۶/000/000جاری

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: ۹۶/۰۵/۱۸

نوبت دوم
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