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فرارسیدن سالروز شهادت امام محمدتقی)ع( تسلیت باد 

افتتاح یک هزار و 655 
پروژه در هفته دولت

استاندار اصفهان در اولین نشست دولت دوازدهم خبر داد:

نسخه پیچی مجدد بسیج جامعه 
پزشکی برای سمیرم 6

سفید دشت را از باتالق روغن 7
نجات دهید

تشکیل شبکه گسترده واسطان ازدواج 
در اصفهان

8

دو کماندار اصفهانی در ترکیب تیم 
ملی قرار گرفتند

10

رهبر معظم انقاب اســامی، صبح دیروز در دیدار جمعی از مسئوالن و 
فعاالن فرهنگی از استان های یزد و همدان با تاکید بر لزوم تقویت روحیه 
انقابی در نسل جوان، شــهید حججی را نمونه ای درخشان از رویش های انقاب 
خواندند و خاطرنشان کردند: مسئوالن فرهنگی موظفند روحیه و جریان انقابی 

را در محیط های مختلف تقویت و از آن پشتیبانی کنند...
ادامه در صفحه 2

رهبر معظم انقالب:

شهید حججی عزیز، حجت 
خداوند در مقابل چشم همگان شد

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبرداد:

صفحه 11
آمار 65درصدی شهروندان بدون کارت ملی هوشمند

11

 رییس بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: امسال ۳۰۰ گروه 
از استان اصفهان به اردوهای جهادی اعزام شدند که تعداد کل 
این شرکت کنندگان در طرح های اردویی به ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر 
می رسد. احسان ا... رضاپور، با اشاره به اردوهای بسیج سازندگی 
اظهار داشــت: حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰  نفر از اســتان اصفهان در 
اردوهای ۷ روزه و 1۰ روزه بســیج سازندگی شرکت کردند.وی 
افزود: این اردوها در قالب های پزشکی، عمرانی، دندان پزشکی و 
اشتغال زایی برگزار شده و شرکت کنندگان به استان هایی مانند 
کرمان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال 
و بختیاری، لرستان و مناطقی در استان اعزام شده اند.رییس بسیج 
سازندگی اســتان اصفهان با بیان اینکه ۳۰ هزار نفر نیز درقالب 
اردوهای یک روزه حلقه های صالحین به شهرهای مورد نیاز اعزام 
شدند که در راستای همین طرح ها بوده است، بیان کرد: اردوهایی 
نیز با عنوان اردوهای دانش آموزی به منظور بهســازی و مرمت 
مدارس برگزار شده اســت. وی با اشاره به حضور اقشار مختلفی 
از جامعه در اردوهای ۷ روزه و 1۰ روزه جهاد سازندگی، تصریح 
کرد: قشرهای مختلفی مانند بسیج مهندسان، گروهی از جامعه 
پزشکی و دانشجویان در این اردوها شرکت کردند. رضاپور با بیان 
اینکه در نظر داریم با ساماندهی این ۳۰۰ گروه اعزام شده در ایام 
دیگری از ســال نیز از داوطلبان در بحث های مختلف فرهنگی، 
جهادی و اجتماعی اســتفاده کنیم، افزود: ســعی کردیم تمام 
ثبت نام کنندگان برای اردوها را اعزام کنیم؛ اما تا حدودی با مشکل 
مالی و بودجه مواجه شــدیم؛ با این حال این موضوع را پیگیری 
کرده و به رفع آن خواهیم پرداخت. رییس بسیج سازندگی استان 
اصفهان با بیان اینکه اردوهای جهادی سبب ایجاد روحیه جهادی 
در بین شرکت کنندگان می شود، گفت: نمونه بارز آن که شاهدش 
بودیم، شهید حججی اســت؛ این جوان با روحیه جهادی خود 

جهانی را تحت تاثیر قرار داد.

 رییس بسیج سازندگی استان اعالم کرد:

اعزام بیش از ۳۷ هزار 
اصفهانی به اردوهای جهادی 

خبرآخر
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 16 درصد زندانیان، بازگشت مجدد 
به کانون اصالح و تربیت دارند

مدیرکل زندان های استان اصفهان: 

8

قطار لیگ به ایستگاه پنجم رسید؛

طالیی پوشان نصف جهان به دنبال دومین پیروزی

همکار گرامی، سرکار خانم عالی پور

همکاران شما در روزنامه زاینده رود 

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مناقصه: نصب برج و سیم کشی خطوط 1۳2 کیلو ولت لردگان- فارد- پتروشیمی )در سه قطعه(

شرط ورود به مناقصه: دارا بودن حداقل رتبه ۳ نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد بحســاب سیبا 21۷۵۰9۰2۰4۰۰8 به مبالغ 
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) برای قطعه اول( و 6۵۵.۰۰۰.۰۰۰  ریال )برای قطعه دوم( و ۵8۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال )برای قطعه سوم(؛ در وجه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: دریافت فایل الکترونیکی اسناد با مراجعه به »سیستم معامات و تامین کنندگان« وب سایت شرکت برق 
منطقه ای اصفهان به نشانی www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 

کاری با شماره ۰۳1-۳62۷۷68۷(
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/۰۵/۳1 تا پایان روز دوشنبه مورخ 96/۰6/1۳ 

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه:  حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/6/2۷ به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 
دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 1۰ صبح روز دوشنبه مورخ 96/۰6/2۷- سالن کمیسیون معامات ساختمان معاونت 
مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه: 
- به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء مشــروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir                        www.tavanir.org.ir

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 960/1005 )نوبت اول(

م الف: 76863 روابط عمومی شرکت برق  منطقه ای اصفهان 

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 )نوبت اول(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 1۵:۳۰ روز شنبه به تاریخ 96/۰6/11
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/۰6/12

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-۳668۰۰۳۰-۰۳1 )داخلی ۳۳۵(

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ برآورد) ریال(اعتبار

تضمین)ریال(

11.2۷2.464.418۵64.۰۰۰.۰۰۰جاریانجام خدمات مشترکین منطقه یک شهر اصفهان همراه با )ارزیابی کیفی(141- 2- 96

عملیات اجرایی رسیدگی به حوادث، تعمیرات و نگهداری از شبکه 149- 2- 96
6.194.۰۳6.۷12۳1۰.۰۰۰.۰۰۰جاریآبرسانی منطقه برخوار- همراه با )ارزیابی کیفی(

2.۷۰۰.۵9۷.6۰۰1۳6.۰۰۰.۰۰۰جاریعملیات نصب انشعابات فاضاب1۵۰- 2- 96

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/۰۵/۳1

م               مهدی زرگر/ زاینده رود
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ایران و ترکیه اقدام مشترک علیه شبه نظامیان کرد را بررسی می کنند
فارس: اردوغان، رییس جمهور ترکیه طی صحبت هایی قبل از عزیمت به اردن با اشاره به 
مذاکراتش با رییس ستادکل نیروهای مســلح ایران، اعالم کرد که آنکارا و تهران مشغول 

گفت وگو درباره اقدام مشترک نظامی علیه شبه نظامیان کرد هستند.

يادداشت

بین الملل

تمرین خبرگزاری های انگليس 
برای اعالم خبر فوت ملکه

باشگاه خبرنگاران جوان: ملکه انگلیس با سنی حدود 91 
سال از زمان به قدرت رسیدن، شــاهد روی کار آمدن 13 
نخست وزیر در این کشــور و 12 رییس جمهور در آمریکا 
بوده است.با توجه به کهولت سن، طی یکی دو سال اخیر، 
زمزمه های بیشتری درباره احتمال مرگ او و بحران هایی که 
انگلیس پس از او با آنها مواجه خواهد شد،  به گوش می رسد.

گفته می شــود حداقل 12 روز برای مراســم فوت ملکه 
انگلیس، فعالیت ها در این کشور فلج شــده و میلیاردها 
پوند برای اقتصاد آن هزینه در بر داشته باشد. روز درگذشت 
ملکه و همچنین روز تاج گذاری پادشاه جدید، به تعطیالت 
رسمی انگلیس افزوده خواهند شد. تعطیلی هر یک از این 
دو روز- به ســبب تعطیلی بانک ها، موسسات اقتصادی و 
بورس های انگلیس- حدود 1/2 تا 6 میلیارد پوند به تولید 
ناخالص داخلی این کشور زیان وارد خواهد کرد. اگر فوت 
ملکه پس از یک دوره بیماری طوالنی  مدت اتفاق بیفتد، 
کاخ باکینگهام از پیش برای چنین رویدادی و اعالم خبر 
درگذشت او آمادگی خواهد داشــت. این اقدامات شامل 
برنامه ریزی ها برای روزهای پس از مرگ ملکه و انتقال قدرت 
به پادشاه جدید در حال حاضر در کاخ باکینگهام، اقامتگاه 
اصلی خانواده سطنتی انگلیس، در حال انجام است. در این 
صورت، خبر درگذشت ملکه از طریق شبکه های تلویزیونی 
اعالم خواهد شد. بی بی سی و دیگر شبکه های دولتی با قطع 

همه برنامه های خود این خبر را اعالم خواهند کرد.
در حال حاضر، گویندگان بی بی ســی در بازه های زمانی 
مختلف چگونگی اعالم خبر فوت ملکه را تمرین می کنند 
تا در صورت وقوع آن فاغلگیر نشــوند. پس از مرگ ملکه 
الیزابت » مادر الیزابت دوم « یکی از مجریان بی بی سی در 
حالی که کراوات قرمزرنگی بر گردن داشت خبر فوت او را 
اعالم کرد که باعث انتقادات فراوانی شد؛ به همین دلیل، 
مسئوالن این شبکه از آن زمان، کت و شلوار و کراوات های 
مشکی رنگی را برای این منظور آماده نگه داشته اند.از سوی 
دیگر، گویندگان بی بی سی طی یکی دو سال اخیر چندین 
بار اعالم خبر درگذشت ملکه را در جلوی دوربین تمرین 
کرده و بهترین های آنها را برای استفاده آرشیو کرده اند. سال 
2015 میالدی یکی از خبرنگاران این شبکه به طور تصادفی 
شاهد یکی از این تمرین ها بود، به اشتباه خبر مرگ ملکه را 
توییت کرد و شبکه های خارجی نیز بالفاصله از روی توییتر او 
این خبر را به عنوان یک خبر رسمی منتشر کردند!همچنین، 
گفته می شود شبکه تلویزیونی سی ان ان )و احتماال بسیاری 
دیگر از شبکه های خبری مهم جهان( یک مستند کامل از 
زندگی ملکه تهیه کرده و آن را برای پخش بالفاصله پس از 

اعالم خبر مرگ ملکه آماده نگه داشته است.

ويژهيادداشتيادداشت

کافه سیاست

رهبرمعظم انقالب:

شهيد حججی عزیز، حجت خداوند 
در مقابل چشم همگان شد

کابینهسیاست خارجهنیروهای مسلح دیدگاه

سرلشــکر محمد باقری در حاشــیه بازدید از نمایشگاه 
توانمندی هــا و تجهیزات مرزبانی نیــروی انتظامی در 
مصاحبه با خبرنگاران گفت: در این بازدید مجموعه مباحثی 
را برای تقویت بیشتر مرزبانی مطرح می کنیم تا بهتر از 

گذشته بتواند مسئولیت خطیر خود را انجام دهد.
وی افزود: نیروی انتظامی و صنایع دفاعی کشــور نمونه 
محصوالت تولیدی و بومی خود را که براساس تحقیقات 
تولید کرده اند و در میان پاسگاه ها، واحدها و فرماندهی 

ناجا توزیع شده است، به نمایش گذاشتند.
باقری گفت: امکانــات خوبی در ابعاد مختلف کشــف، 
شناســایی، برخورد و انهدام متجاوز در این نمایشــگاه 
وجود دارد که حتما بیش از گذشــته استفاده می شود و 
تاثیرگذار خواهد بود.سرلشکر باقری افزود: البته مشاهده 
این تجهیزات و استفاده از آن به معنای اصالت تجهیزات 
و غلبه آن بر نیروی انسانی نیســت زیرا اصل ماموریت بر 
عهده نیروهای خدوم و پایور مرزبانی نیروی انتظامی است.

وی افزود: امروز مرزها و کشــورمان امن اســت، آن هم 
داخل منطقه ای که پر از ناامنی است این امنیت را مرهون 
 زحمات این عزیزان هســتیم که باید همه قدردان آنها

 باشیم.

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در 
نشســت مطبوعاتی خود با بیان اینکه ایران روی حفظ 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق تاکید دارد، در پاسخ به 
این سوال که برخی از مقامات اقلیم کردستان به اظهارات 
سرلشگر باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مورد 
بحث رفراندوم در اقلیم کردستان واکنش نشان داده و آن 
را مداخله جویانه عنوان کرده اند گفت: صحبت های ایشان 
دقیق و بجا بوده است و همان طور که گفتم مواضع ایران 
در ارتباط با برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان روشن 

و واضح است.
وی همچنین در واکنش به سفر رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح به ترکیه و دیدار او با تعدادی از مقامات عالی رتبه 
این کشور گفت: این سفر بی نظیر بود و یک جهش و گام 
تکاملی در روند روابط بین تهران و آنکارا بود و ما این سفر را 

به فال نیک می گیریم.
قاسمی در بخش دیگری از نشست خبری اش با خبرنگاران 
در مورد اخبار منتشر شده درباره تغییر غالمعلی خوشرو 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت با بیان اینکه 
»اطالعی از این تغییر ندارم« افزود: تا جایی که من می دانم 

چنین بحثی مطرح نیست.

سرلشکرباقری:

نيروهای مرزبانی ناجا تقویت 
می شوند

قاسمی:  

سفر سردار باقری به ترکيه موفق و 
بی نظير بود

کارشناس مسائل غرب آسیا:

آزادسازی »تلعفر« کمتر از 
آزادسازی »موصل« نيست

معاون پارلمانی ريیس جمهور: 

موافق نبودن ریيس جمهور با 
وزارت »بيطرف« درست نيست

کارشــناس مســائل غرب آســیا گفت: با وجود فشار 
آمریکایی ها به نخســت وزیر عــراق در خصوص عدم 
استفاده از حشدالشــعبی در جریان عملیات آزادسازی 
تلعفر، دیدیم که حیدرالعبادی خواســته آنها را اجابت 
نکرد و از توان عظیم بسیج مردمی عراق برای آزادسازی 

تلعفر استفاده کرد.
حســن هانی زاده در گفت وگو با خبرگــزاری میزان، با 
اشاره به دســتور آغاز عملیات آزادسازی تلعفر از سوی 
نخست وزیر عراق، با بیان اینکه آزادسازی تلعفر کمتر از 
آزادسازی موصل نخواهد بود، اظهار کرد: تلعفر به عنوان 
یکی از شهرهای استان نینوا در 70 کیلومتری موصل و 
در نزدیکی مرزهای مشترک سوریه، عراق و ترکیه قرار 
دارد و به همیــن دلیل از اهمیت اســتراتژیک فراوانی 

برخوردار است.
این کارشناس مسائل غرب آســیا ادامه داد: با توجه به 
اینکه داعش در طول 3 سال گذشته با ایجاد استحکامات 
قوی و تونل های طویل، موقعیت خودش را تا حدی در 
عراق حفظ کرده، پیروزی در تلعفر و آزادسازی این شهر 
می تواند گام گســترده ای در پاک سازی نهایی عراق از 

لوث وجود تروریست ها باشد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: این موضوع که آقای 
روحانی به شخصه موافق وزارت آقای بیطرف در وزارت نیرو 
نبوده، درست نیست و طبعا وقتی رییس جمهوری کسی را 
به مجلس معرفی می کند امیدوار است که وی از نمایندگان 

رای اعتماد بگیرد.
حسینعلی امیری با اشاره به فضای آرام و منطقی مجلس 
برای بررســی صالحیت وزرای پیشــنهادی اظهار کرد: 
مجلس کامال در یک مسیر کارشناسی موضوع صالحیت 
وزرا و برنامه هایشان را بررسی کرد و در فضای آرام و منطقی 

و البته دوستانه کار را پیش برد.
وی افزود: سواالت مخالفان وزرای پیشنهادی در موضوع  
نشــان می داد که آنان دغدغه دارنــد و وزرا نیز در همان 
زمینه ای که سواالت مطرح شده بود پاسخ نمایندگان را 
می دادند که در این زمینه مدیریت خوب آقای الریجانی و 

نایبان رییس مجلس قابل تقدیر بود.
وی در پایان در مورد اینکــه وزرای علوم و نیرو چه زمانی 
معرفی می شوند، گفت: در حال حاضر که برای وزارت علوم 
سرپرست انتخاب شده و حتما در فرصت مقتضی وزرای 
این دو وزارتخانه به مجلس معرفی خواهند شد که طبق 

قانون این فرصت سه ماه است.

نیوزمکس نوشت: استراتژی عربستان سال ها تزریق پول به کشور ها و 
گروه های عربی بوده است تا از به قدرت رسیدن ایران جلوگیری کند 
ولی کاهش قیمت نفت و محدودیت های مالــی مانع از اعمال قدرت 
ریاض شده است.در همین رابطه در ایمیل های هک شده سفیر امارات 
در عربستان آمده است که شاهزاده عربستان تمایل دارد از یمن خارج 

شود و می خواهد که آمریکا از طرف عربستان با ایران درگیر شود.
با اینکه عربســتان ترجیح می دهد تا گروه های مورد حمایت ایران را 
از یمن حذف کند ولی اقتصاد وابسته به نفت آنها را وادار می کند تا به 

توافق تقسیم قدرت با ایران بسنده کند. 
شاید توافق با ایران بهترین عکس العمل عربستان در وضعیت کنونی 
باشد. توافق با ایران برای عربســتان هیچ چیز کوچکی نیست، چون 
عربستان می داند با این کار نفوذ ایران در منطقه بسیار زیاد می شود. 
در هر صورت عربستان بین دو راهی توافق با ایران یا تحمل مشکالت 

اقتصادی قرار دارد.

به گزارش نامه نیوز؛ پایگاه خبری لبنان 24 به نقل از منابع دیپلماتیک اعالم 
کرد: ایران، ترکیه، عربستان، عراق و بخش هایی از دولت سوریه برای یافتن 
راه حل نهایی برای بحران سوریه به طور پنهانی در حال مذاکره هستند و 
عمان به عنوان کشور ناظر بر این مذاکرات حضور دارد؛ همچنین مسقط 

شاهد سفر پی در پی هیئت هایی از این کشورهاست.
در این گزارش آمده است: با وجود اینکه این مذاکرات به طور پنهانی انجام 
می شود، اما در چند وقت اخیر شاهد سیاست باز ترکیه و ایران در پی مسئله 
کردستان و عالوه بر آن شاهد نزدیک شــدن روابط عربستان و عراق نیز 
بوده ایم. این پایگاه خبری همچنین نوشت: بشار اسد، رییس جمهور سوریه 
در آخرین سخنرانی اش در دمشق برای بهبود شرایط ،مسائلی را مطرح کرد. 
اسد بر ناراضی بودن از نقش ترکیه و منفی شمردن نقش اردوغان، تاکید بر 
یکپارچگی سوریه و رد کردن تروریسم و هم پیمانی  سوریه با ایران و حزب ا...

تاکید کرد.

عربستان بین دوراهی قرار گرفته است؛ 

توافق با ایران یا تحمل 
مشکالت اقتصادی؟

يک پايگاه خبری لبنانی خبر داد:

مذاکره پنهانی ایران، 
ترکيه، عربستان و عراق

 واکنش حسن روحانی
 به دستگيری حسين فریدون

ایســنا: صادق خرازی، دبیر کل حزب ندای ایرانیان درباره واکنش 
رییس جمهور به دســتگیری برادرش گفت: اصالح طلبان، آقای 
روحانی، آقای خاتمی و دیگران توانستند روی فرکانس مردم بیایند 
اما این موضوع الزاما هر دوره ای تکرار نمی شــود. مردم هوشــمند 
هســتند، زندگی ها و رفتارها را می بینند. مثال برادر آقای روحانی 
را گرفتند، اما هیچ دخالتی نکرد. من همان روز پیش آقای روحانی 
بودم. یک نفر سوال کرد که چه کار می خواهید بکنید؟ ایشان گفت که 
من کاری نمی کنم، کشور قانون دارد، برود وکیل بگیرد و کارهایش 

را بکند.

حجاريان: 

چه کسی می گوید نباید روحانی را 
نقد کرد؟

سعید حجاریان، تئوریسین جریان اصالحات در گفت وگو با ایسنا، در 
ارتباط با حاشیه های مربوط به تشکیل کابینه دوازدهم اظهار کرد: 
این حاشیه ها، رای نیاوردن بیطرف و رای آوردن جهرمی با آن همه 
مخالف نشان می دهد که در کشور ما مشکالت جدی وجود دارد و 

مردم هم نسبت به مشکالت خیلی حساس هستند.
وی در ادامه با اشــاره به نقش جریان اصالحات در رای آوری دولت 
دوازدهم تصریح کرد: نقــد کردن چه اشــکالی دارد؟ چرا عده ای 
می گویند طرفداران دولت نمی توانند روحانی و دولتش را نقد کنند؟ 

خود آقای روحانی تاکید دارد که او را باید نقد کرد.

بيانيه پيشمرگه کردستان عراق در 
واکنش به اظهارات سرلشکر باقری

سرلشکر محمد باقری، فرمانده ســتاد کل نیروهای مسلح درباره  
همه پرسی در اقلیم کردستان گفته بود که این همه پرسی مشکل 
زاســت و نباید برگزار شــود. در واکنش به این اظهــارات، وزارت 
پیشــمرگه اقلیم کردســتان ادعا کرد: به  همه  اعالم می کنیم که  
صحبت کردن درباره  حقوق مردم کردستان در حوزه  کاری ایشان 
نیست و این دخالت روشن در کار و امور داخلی اقلیم کردستان به  
شمار می رود.انجام دادن همه پرســی حق طبیعی و جهانی مردم 
کردستان اســت و به جز خود مردم کردســتان هیچ کس دیگری 
حق صحبت کردن در این خصــوص را ندارد. این درحالی اســت 
که رویکردهای تجزیه طلبانه اقلیم کردســتان امنیت تمام منطقه 
را هدف قرار می دهــد و به همین دلیل، برگزاری همه پرســی در 
اقلیم کردســتان، نه تنها واکنش تهران که واکنش قاطعانه تمامی 

کشورهای منطقه را می طلبد.
در این بیانیه نیامده است که کدام قانون به این اقلیم اجازه برگزاری 
رفراندوم را می دهد.طبق آنچه که در قانون اساسی عراق آمده، بر لزوم 

یکپارچگی این کشور تاکید شده است.

واليتی:

 به دنبال برقراری حسن همجواری 
در بين کشورهای منطقه هستيم

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشاره به تکذیب خبر میانجی گری عراق بین ایران و عربستان از سوی 
ریاض، گفت: از اینکه بین مســئوالن عربســتان و عراق چه گذشت 
اطالعی ندارم، اما مهم حسن همجواری بین کشورهای منطقه است.

 والیتی گفت: ما مراتب حمایت ایران از مقابله عراق با تروریست ها و 
بیگانگان را اعالم کردیم.وی در پاسخ به این سوال که وزیر کشور عراق 
در ســفر به تهران از درخواست عربســتان از آنها برای میانجی گری 
سخن گفت ولی عربستان این ادعا را تکذیب کرد و عراق دوباره به آن 
تاکید کرد. واقعیت امر به چه صورت بوده است؟ خاطرنشان کرد:  من از 
اینکه بین دوستان عراقی ما و مسئوالن عربستان چه گذشته اطالعی  
ندارم . وزیر کشور عراق چنین چیزی را مطرح کرده و آنها هم تکذیب 
کردند مهم این است که کشــورهای منطقه با هم حسن همجواری 
داشته باشند و اگر کشوری از این اصول حسن همجواری تخطی کرده 

درصورت بازگشت مورد استقبال ایران قرار خواهد گرفت.

1- مايکل فلین : مشــاور سابق 
امنیــت ملــی دونالــد ترامپ، 
نخستین فرد بلند پایه ای بود که 
از کاخ سفید اخراج شد. اخراج او 
از کاخ ســفید به عنوان یک خود 
آســیب زنی بزرگ برای ترامپ 

تلقی می شــود. ترامپ فوریه امسال، زمانی مجبور به اخراج 
فلینی شد که واشنگتن پست فاش کرد او در جریان مذاکرات 
با روسیه در زمان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا دروغ 

پراکنی کرده است.
2- سالی ياتس : دادستان کل 
آمریکا نیز از مهــم ترین افرادی 
اســت که پس از انتخاب ترامپ 
به عنوان رییس جمهور از سمت 
خود برکنار شــد. یاتــس قبل از 
فلین اخراج شد، اما بعد از او سمت 

خود را ترک کرد. اخراج یاتس به مخالفت شــدید او با قانون 
جدید ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشــور به 
خاک ایاالت متحده مربوط می شود. یاتس این تصمیم ترامپ 

را خالف قانون اساسی آمریکا قلمداد کرد.
3- جیمز کومی : او رییس» اف 
بی آی« بود. کومی در ماه می از 
سمت خود برکنار شــد. دونالد 
ترامپ، جیمز کومــی را به اتهام 
عملکرد نامطلوبش در رسیدگی 
به ماجــرای جنجالی ایمیل های 

هیالری کلینتون اخراج کرد. دموکرات ها می گویند که دلیل 
اصلی اخراج کومی، اصرارش به ادامه تحقیقات درباره اتهام 

تعامالت سری ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه بوده است.
4-پريت باهــارا : پریت باهارا 
یکی از دادســتان های عالی رتبه 
آمریکا بعد از آنکه با دستور دونالد 
ترامپ رییس جمهوری آمریکا، 
مبنی بر استعفا مخالفت کرد، از 
مقام خود عزل شد. عالوه بر باهارا 

45 دادستان دیگر از سمت های خود عزل شده بودند. 
5- شان اسپايسر : سخنگوی 
کاخ سفید در اعتراض به انتخاب 
»آنتونی اسکاراموچی« به عنوان 
مدیرجدید ارتباطات کاخ سفید 
از سمت خود اســتعفا داد. شان 
اسپایســر از آغاز دولت پرزیدنت 

ترامپ در بهمن گذشته در مقام سخنگوی کاخ سفید فعالیت 
 می کرد و نشســت های او گاه با حاشــیه هایی روبه رو بوده 

است.
6- والتر شــاب : والتر شــاب 
رییس دفتر نظارت بــر عملکرد 
کارکنان دولت آمریکا بعد از ماه ها 
اختالف نظر با دونالــد ترامپ، از 

سمت خود کناره گیری کرد.
به گفته مقامات کاخ سفید شاب 

که سال 2013 از سوی اوباما رییس جمهوری پیشین آمریکا 
به این سمت منصوب شده بود از ابتدای ورود ترامپ به کاخ 
ســفید، بارها برســر رویکردهای رییس جمهــوری با او به 

مشاجره پرداخت و نظراتش را رد کرده بود.
7- رينــس پرايباس : رینس 
پریبس به عنوان ریاســت ستاد 
کارکنان کاخ سفید معرفی شده 
بود. او یک هفته پس از اخراج شان 
اسپایسر از سمت خود برکنار شد. 
پریبس نیز مخالف انتصاب آنتونی 

اسکاراموچی به عنوان مدیرجدید ارتباطات کاخ سفید بود.
8-درک هاروی : او مشاور ارشد 
امــور خاورمیانه دونالــد ترامپ، 
رییس جمهور آمریــکا بود که از 
سمت خود استعفا داد.هاروی به 
دلیل اختالف نظر با ترامپ مجبور 
به ترک کاخ ســفید شد. هاروی 

یک سرهنگ بازنشسته و افســر اطالعاتی ارتش آمریکاست 
که در عراق و افغانستان خدمت کرده است.

9- کتی والش : معاون رییس 
دفتر ترامپ تنها پس از دو ماه از 
انتصاب ترامپ بــه عنوان رییس 
جمهور آمریکا پس از فشار جرد 
کوشنر و دیگر مقامات بال غربی 
کاخ سفید مجبور به استعفا شد. 

دلیل استعفای او اختالف نظر شدید با برخی از اعضای کاخ 
سفید از جمله همان کوشنر بود.

10-مايکل دوبــک:  مایکل 
دوبــک، رییس دفتــر ارتباطات 
کاخ ســفید بــود. او از مخالفان 
انتصاب اســکاراموچی به عنوان 
مدیر ارتباطات کاخ سفید به شمار 
می رفت. قبل از اینکه کارش به 

استعفا بکشد حکم عزل وی صادر شد. او مشاجره شدیدی با 
ساندرز، سخنگوی کاخ سفید هم پیدا کرده بود.

11- آنتونی اســکاراموچی : 
اســکاراموچی کســی است که 
حضورش در کاخ ســفید سبب 
ایجاد موجی از اعتراضات شــد. 
بسیاری مخالف انتصاب او بودند از 
جمله دوبک، اسپایزر و پرایباس. 

او که به عنوان مدیر ارتباطات کاخ سفید منصوب شده بود اما 
دوام زیادی در کاخ سفید نیاورد و به دلیل اختالف نظر شدید 
با برخی دیگر از اعضای کاخ ســفید 10 روز پس از انتصابش 

کنار گذاشته شد.
12- مايکل شــورت : مایکل 
شــورت، معــاون مطبوعاتــی 
ســابق کاخ ســفید اســت. در 
جریان دو دســتگی هــای کاخ 
ســفید او در صــدد طرفــداری 
از دونالــد ترامپ برنیامــد و به 

 همین دلیل اســتعفا داد؛ چیزی که بعدا به »اخراج« تعبیر 
یافت.

13- اســتیو بانون : مشاور و 
استراتژیست ارشد دونالد ترامپ 
نیز همین هفته از کار خود برکنار 
شــد. بانون که نقــش مهمی در 
پیــروزی ترامــپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا داشت، 

از روز اعالم اسمش در کابینه ترامپ هدف رسانه های جریان 
اصلی این کشــور قرار گرفت.گفتنی است بانون که از منافع 
آمریکایی های ســفید پوســت حمایت کرده است و رهبر 
بریت برت نیوز که یکی از نشــریات جناح راســت به شمار 
 می رود، به عنوان نزدیک ترین شــخص به ترامپ شناخته 

می شد.

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان ريیس جمهور آمريکا، موج بی سابقه از اخراج شدن ها در کاخ سفید راه افتاده 
است. به گزارش جام جم آنالين و به نقل از businessinsider ، کاخ سفید رسما اعالم کرد که »استیو بانون« مشاور استراتژيک 
دونالد ترامپ از کار خود برکنار شده است. بانون که در زمان انتخابات رياست جمهوری 2016 آمريکا از اعضای اصلی کمپین 
انتخاباتی ترامپ بود به دلیل اختالف نظر و درگیری با برخی از اعضای خانواده ترامپ و برخی ديگر از کارکنان کاخ سفید رسما 
از کار خود برکنار شد.در ادامه نگاهی کوتاه به برخی از بلندپايه ترين افرادی که از زمان روی کار آمدن ترامپ شغل خود را از 

دست داده اند خواهیم داشت :

اخراج يک نفر ديگر از کاخ سفید؛

نحسی ترامپ و 13   اخراجی
رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح دیروز در دیدار جمعی از مسئوالن 
و فعاالن فرهنگی از استان های یزد و همدان با تاکید بر لزوم تقویت 
روحیه انقالبی در نسل جوان، شهید حججی را نمونه ای درخشان از 
رویش های انقالب خواندند و خاطرنشان کردند: مسئوالن فرهنگی 
موظفند روحیه و جریان انقالبی را در محیط های مختلف تقویت و 

از آن پشتیبانی کنند.
به گزارش ایسنا؛ حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با اشاره به 
بسترهای فراوانی که در دنیای امروز در جهت گمراه کردن نسل جوان 
ایجاد شده اســت، افزودند: در مقابل این تبلیغات مضر و صداهای 
گمراه کننده، ظرفیت های بزرگی در جهت هدایت و رویش جوانان 

وجود دارد.
رهبر انقالب اســالمی، شــهید حججی را نمونه ای درخشــان از 
رویش های اســالمی و انقالبی خواندند و گفتند: شــهید حججِی 
عزیز در دنیایی که روزنه های اغواگر صوتی و تصویری فراوانی وجود 
دارد، چنین درخشید و خداوند او را همچون حجتی در مقابل چشم 

همگان قرار داد.
ایشان با اشــاره به درخواســت های فراوان جوانان برای حضور در 
جبهه های مبارزه با دشمن، افزودند: امروز بسیاری از جوانان با انگیزه 
باال و ایمان باورنکردنی، به دنبال آنند که از زندگی، خانواده و راحتی 
خود بگذرند و با عشق به جهاد و دفاع از ارزش ها با دشمن مبارزه کنند 

که باید قدر این رویش های جدید و ارزشمند را دانست.
حضرت آیت ا... خامنه ای، تقویت روحیه انقالبی و جهادی را مهم ترین 
وظیفه مسئوالن و دست اندرکاران فرهنگی خواندند و خطاب به آنان 
خاطرنشــان کردند: باید همه تالش خود را مصروف تربیت دینی 
و انقالبی جوانان کنید و بدانید اخالق نیــز همراه با تقویت روحیه 
انقالبی و دینی و حرکت جهادی و میل به جهاد در راه خدا، ایجاد و 

ماندگار می شود.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: مسئوالن باید جریان عظیم نیروی 
انقالب را که خوشبختانه در بین جوانان جریان دارد، تقویت کنند 
و به گونه ای عمل نکنند که جریان انقالبی، تضعیف و جریان مقابل 
آن در محیط های فرهنگی، دانشگاهی و تبلیغات دینی تقویت شود.
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شرط و شروط عراق برای واردات کاال از ایران
وزارت خارجه عراق طی نامه ای به ســفارت ایران در آن کشور، بخشنامه 
اصالحات قوانین گمرکی عراق را ابالغ کرد. طبق نامه سازمان توسعه تجارت 
به رییس کل گمرک، معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران و رؤسای 
سازمان های صنعت و معدن استان های غربی، این نامه و مندرجات آن باید 
تحلیل قرار گرفته و اثرات آن بررسی شود. این نامه توسط وزارت امور خارجه 
عراق به سفارت ایران ارسال شد و در ترجمه  غیررسمی آن ذکر شده است 
که به موجب اقتضای مصالح عمومی و جهت جلوگیری از ورود کاالهایی با 
معافیت سود و عوارض گمرکی )که خرید و فروش آن خالف قانون بوده( 
به بازارهای داخلی و محلی و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، 
دولت عراق برای ورود کاالهایی که معافیت گمرکی یا پرداخت معوق دارند، 

شروطی را تعیین کرده است. این شروط  به شرح زیر است:
- کاالها و محصوالت باید با نام ذی نفع وارد عراق شود.

- روی هر یک از محصوالت، جمله »معــاف از پرداخت عوارض گمرکی، 
مالکیت کاال و غیرقابل فروش بودن« به صورت کامال واضح درج شود.

- کاالها و وسایل ورودی باید از نظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته 
فعالیت واردکننده باشد.

- مقامات مسئول جلوگیری از ریزش کاالهای دارای معافیت گمرکی به 
بازارهای داخلی که در قبل از این اتفاق افتاده است، از تاریخ ۲۰۱۷/۸/۱ کار 

خود را شروع می کنند.

ویژه

بامسئوالن

تسهیالت پرداختی بانک ها ۱۸ درصد افزایش یافت
تســهیالت پرداختی بانک ها طی چهارماهه ســال ۱۳۹۶ به بخش های اقتصادی 
مبلغ ۱5۳۳/۱هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 

۲۳۸/۱هزار میلیارد ریال معادل ۱۸/4درصد افزایش داشت.

افزایش ۶۹درصدی صادرات 
ایران به نیجریه

آمارها نشان دهنده افزایش ۶۹ درصدی حجم صادرات 
ایران به نیجریه در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۶، در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال است.
»محمود حاجی یوسفی پور« دبیر میز نیجریه سازمان 
توســعه تجارت ایران گفت: حجم صادرات به کشــور 
نیجریه در چهار ماهه ســال ۱۳۹۶ به میزان تقریبا سه 
میلیون دالر بوده که در مقایســه با مدت مشــابه سال 
۱۳۹5، درمجموع ۱/۲میلیون دالر به حجم صادرات به 

این کشور آفریقایی افزوده شده است.
 وی تشــریح کرد: افزایش حجم صــادرات به نیجریه 
شــامل اضافه شــدن کاالهای صادراتی جدید به این 
کشــور اســت که عمده ترین آنها مربوط به کاالهایی 
ازقبیل انواع شربت ها، شکالت، بیســکویت، رب، انواع 
وازلین، پلی اتیلن، قطعات خودرو، کف پوش ها، مصالح 

ساختمانی و غیره است.

کاهش واردات و افزایش 
۶۱درصدی درآمدهای گمرکی

معاون فنی گمرک ایران، از افزایش ۶۱ درصدی درآمد 
این سازمان در ســال گذشــته باوجود کاهش واردات 

خبر داد.
فرود عســگری، با بیان اینکه دقیق تر شــدن عملیات 
حسابداری و اعمال نرخ های حمایتی دولت در واردات 
برخی کاالهــا، از مهم ترین دســتاوردهای گمرک در 
سال های اخیر اســت، گفت: در سال ۱۳۹۲ در مجموع 
5۰ میلیارد دالر واردات داشــتیم که ۸۶ هزار میلیارد 
ریال حقوق گمرکی از آن اخذ شد. وی با اشاره به افزایش 
درآمدهای گمرک در پایان ســال ۱۳۹5 اظهار کرد: در 
ســال ۱۳۹5 باوجود اینکه ارزش واردات به 44 میلیارد 
دالر کاهش یافــت، درآمدهای گمرکی بــه ۱۸۱ هزار 

میلیارد ریال رسید و رشد ۶۱ درصدی را ثبت کرد.
 معــاون فنی گمــرک ایران افــزود: گمرک در ســال 
گذشــته توانســت در حوزه وصــول عــوارض برای 
دســتگاه های مختلــف، ۱۳هــزار میلیــارد ریــال 
 دریافت کند که نســبت به ســال قبل از آن، ۳۸درصد 

رشد داشته است.
به گفته عســگری، در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیز 
گمرک در سال ۱۳۹5 توانست ۱۰۰هزار میلیارد ریال 
عوارض اخذ کند که رشد ۳۰ درصدی را نسبت به سال 

پیش از آن یعنی سال ۱۳۹4 نشان می دهد.

قیمت انواع گوشی موبایل

بازار

 SAMSUNG Galaxy سامسونگ
Grand Prime Plus Dual SIM 8GB

 4,530,000
ریال

 4,650,000
ریال

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، از محکومیت مدیرعامل 
یک شــرکت خصوصی به دلیل تخلف ارزی در شــعبه ششم این اداره 

کل خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری ایمنــا، غالمرضــا صالحی با اعــالم این خبر 
اظهار داشــت: پرونــده این تخلــف با شــکایت مدیر شــعب یکی از 
بانک های استان مورد رســیدگی قرار گرفت و شــعبه مذکور، متهم 
 پرونده را بــه دلیل اجرا نکــردن تعهــدات اعتبار اســناد ارزی خود

 محکوم کرد. وی گفت: این شرکت عالوه بر محکومیت به استرداد عین 
ارز موضوع اعتبار به مبلغ ۲۲ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۹۳۱ یورو معادل ۷۸4 
میلیارد و ۸۳4 میلیون و ۲۳5 هزار و 4۲۷ ریال بر اساس نرخ روز ارز در 
حق بانک شاکی، حکم به تعلیق کارت بازرگانی شرکت موصوف به مدت 

یکسال را نیز صادر کرد.

محکومیت یک شرکت 
خصوصی در اصفهان 

به دلیل تخلف ارزی

به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش برنامه احداث شهرک 
طال در اصفهان مطرح شد و با توجه به پتانسیل باالی این شهر 
در زمینه تولید و صادرات طال، اصفهان به  عنوان اصلی ترین 

قطب طالی ایران شناخته  شده است.
احداث شهرک طال، در شرایطی که حدود هزار و 4۰۰ کارگاه 
تولیدی و 5 هــزار واحد صنفی فعال در زمینه طال در شــهر 
اصفهان مشغول به کار هستند، عالوه بر ساماندهی کارگاه های 
تولید طال، می تواند شرایط جذب گردشگران در این زمینه را 

نیز فراهم آورد.
تاکنون به  منظور احداث این شهرک، جانمایی و انتخاب زمین 
در مناطق مختلف اســتان اصفهان صورت گرفته و براساس 
معیارهایی که مدنظر است، از جمله نزدیکی به شهر، فراهم 
کردن امنیت شهرک، دسترسی به زیرساخت های ارتباطی و 
غیره، چند محل نزدیک به شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته 
است. باوجود پیگیری های به  عمل  آمده هنوز مکان مشخصی 
که تمام ویژگی های الزم برای احداث شــهرک طال را داشته 

باشد، تعیین نشده است.
پتانسیل مناسب شرق اصفهان برای احداث شهرک 

طال
در سال ۸۸ بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان اصفهان 

مقرر شــد به  منظور کاهش آثار بیان زدایی و فرسایش بادی، 
معادن گچ، شــن و ماسه و برداشــت خاک رس و همچنین 
کوره های مرتبط با آن در مناطق سجزی، قهاب، گز و برخوار 
که در حوالی دشت سجزی قرار دارند تعطیل شده و مجوزهای 
برداشت آنها تمدید نشود تا از ورود مواد آالینده به سطح شهر 
اصفهان جلوگیری شود. کارخانه های آجرپزی منطقه شرق 
اصفهان نیز نمونه ای از این دست بودند که جزو کارخانه های 
آالینده به شمار رفتند و تصمیم به تعطیلی این واحدها در آن 
منطقه گرفته شــد و طرح جابه جایی این واحدها و جانمایی 
مناسب برای کارخانه های آجر، در دستور کار سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان اصفهان قرار گرفت.
ادامه توقف فعالیت کارخانه های آجرپزی منطقه 

شرق  
از آن ســال تاکنون فعالیت کارخانه های آجرپزی به تعلیق 
درآمده و امکان سرمایه گذاری، خرید تجهیزات و ماشین آالت 

جدید و توسعه فعالیت این کارخانه ها فراهم نیست.
در این شــرایط عمال امکان تداوم فعالیت برای کارخانه های 
آجرپزی شرق اصفهان فراهم نیســت و برای تداوم فعالیت، 
ناچار به انتقال کارخانه ها به شعاع 5۰ کیلومتری شهر اصفهان 
هســتند. از آنجایی که انتقال این کارخانه ها ضروری بوده و 
فعالیت کارخانه ها نیز در این مکان میســر نیست، استفاده 

از زمین کارخانه هــا برای احداث شــهرک هایی که آلودگی 
زیست محیطی ندارند، می تواند به توسعه مناسب شهر اصفهان 

کمک کند.
پتانسیل باالی منطقه شرق برای جذب شهرک های 

تخصصی
به لحاظ موقعیت جغرافیایی مناسب این منطقه و دسترسی 
سریع و آسان به زیرســاخت های ارتباطی همچون فرودگاه، 
راه آهن و کمربندی شرق اصفهان، می تواند به  عنوان یکی از 
گزینه های مقرون  به  صرفه به  منظور احداث شهرک طال درنظر 
گرفته شــود. همچنین یکی دیگر از مواردی که برای احداث 
شهرک طال در استان اصفهان مطرح اســت، بحث نزدیکی 
به شــهر و ایجاد امنیت الزم به  منظور اســتقرار کارگاه های 
طالسازی و فعالیت واحدهای صنفی است که منطقه شرق به 
لحاظ موقعیت مناسبی که دارد، پتانسیل جذب شهرک های 
تخصصی را خواهد داشت. در بررسی به  عمل  آمده مشخص شد 
که زمین های این منطقه تمام امکانات ضروری همچون آب، 
برق و گاز را دارا هستند که به  عنوان یکی دیگر از مزایای این 

منطقه محسوب می شود.
بهبود اشتغال منطقه شرق در شرایط رکود فضای 

کسب  وکار منطقه
از ســوی دیگر در منطقه شــرق اصفهان، به دلیل تعطیلی 
واحدهای صنفی مذکور و خشکســالی اخیر زاینده رود، آمار 
بیکاری افزایش  یافته و بســیاری از کشــاورزان این منطقه 
شغل خود را از دست  داده اند؛ بر همین اساس تغییر کاربری 

زمین هــای بالاســتفاده 
و بهره گیــری از آنهــا در 
فعالیت هــای همســو با 
محیط زیســت،  حفــظ 
عالوه بر کمک به جانمایی 
شــهرک هایی همچــون 
شهرک طال و شهرک های 
کارگاه هــای نیمه مزاحم 
شــهری، می توانــد در 
بهبــود اوضاع اشــتغال 
منطقــه نیــز تاثیرگذار 
باشــد. امروزه با توســعه 
زندگی شــهری و افزایش 
جمعیت شهر اصفهان، در 
برخی خیابان ها همچون 
عبدالرزاق و خیابان ولیعصر، 
برخی کارگاه هــای نیمه 

مزاحم شهری به مشکالت ترافیکی و آلودگی محیط زیست 
شهری دامن زده اند.

مدیر بخش مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان گفت: امسال حدود ۸۰ مگاوات مدیریت بار در ساعات 
اوج مصرف برق داشتیم و موفق شدیم تابستانی بدون خاموشی 

را پشت سر بگذاریم.
محمد مهدی عسگری اظهارکرد: یکی از مشکالت صنعت برق 
در تابستان هر سال به ویژه در ماه های تیر و مرداد این است که 

در ســاعات اوج مصرف، میزان مصرف برق از میزان تولید آن 
پیشی می گیرد.

وی ادامه داد: در این مواقع دو راهکاروجــود دارد: راهکار اول 
خاموشی اســت که موجب نارضایتی مردم می شود و دیگری 
مشارکت و همیاری مشترکان است. مدیر بخش مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، با اشاره به اینکه امسال 

بیش از ۳ هزار مشترک بخش صنعتی، کشاورزی، تجاری، اداری 
و خانگی برق اصفهان در طرح های مدیریت بار مشارکت کردند، 
افزود: حدود ۸۰ مگاوات مدیریت بار در ساعات اوج بار داشتیم 

و موفق شدیم تابستانی بدون خاموشی را پشت سر بگذاریم.
وی تصریح کرد: بخشــی از طرح های مدیریــت بار مربوط به 
ماه های تیر و مرداد است و بخشی دیگر برای مشترکان تجاری، 

اداری و خانگی تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.
عســگری، درمان اصلی مدیریت مصــرف را اصالح فرهنگ 
مدیریت مصــرف و انجام فعالیت های فنــی همچون ممیزی 

انرژی درساختمان ها و انجام اقدامات اصالحی دانست و ابراز 
امیدواری کرد که تا پایان ســال در این راستا بتوانیم گام های 
ارزشمندی برداریم. مدیر بخش مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: با کاهش مصرف وسایل 
سرمایشی، استفاده نکردن از وسایل پر مصرف انرژی تامین برق 
از دیزل ژنراتور در صنایع واحدهای مســکونی بزرگ و صنایع 
وابسته به کشــاورزی و خاموش کردن موتور چاه ها در بخش 
کشاورزی در ســاعات ۱۱ تا ۱5، می توان درمدیریت مصرف 

انرژی گام های بلندی برداشت.

مدیر بخش مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مطرح کرد:

مدیریت بار ۸۰ مگاواتی برق در اصفهان

سکه تمام بهار آزادی
11،770،000 ریال)طرح جدید(

6،250،000 ریالنیم سکه

3،620،000  ریالربع سکه

2،470،000 ریالسکه یک گرمی

1،187،270 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در سال ۸۶ میزان آب 
بدون درآمد استان حدود ۳۱ درصد بوده و این در حالی است که این رقم در 
سال گذشــته به حدود ۱۷درصد کاهش یافت؛ به طوری که می توان گفت 
طی ۹ سال اخیر میزان آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

حدود ۱4درصد کاهش یافت.
هاشــم امینی با اشــاره به عواملی که در کاهش آب بدون درآمد موثر واقع 
شدند، بیان داشت: شفاف سازی آمار تولید و فروش، تجهیز تمامی مبادی 
تولید به کنتور و فلومتر، کنترل مداوم فلومترها و کنتورها، تعویض کنتورهای 
خراب، فرســوده و کم کار، رصد کردن مداوم و ماهانه مقدار تولید و فروش، 
مدیریت هوشمند شبکه، تله متری و تله کنترل و تحلیل هیدرولیکی شبکه، 
ازجمله مواردی بودند که با اجرای آن توانستیم میزان بدون درآمد آب را در 

استان کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه اجرای برنامه جامع شناســایی نشــت یابی، خصوصا برای 
مناطق دارای مقدار آب بدون درآمد باال، در کاهش آب بدون درآمد بسیار 
موثر بوده است، افزود: در چند سال اخیر برنامه جامع شناسایی نشت یابی به 
منظور جلوگیری از هدررفت آب در بسیاری از مناطق عملیاتی شد؛ به طوری 
که در سال ۹5 دو اکیپ نشــت یابی در سطح استان با بررسی ۱۰۹کیلومتر 
شبکه توزیع آب و پیمایش ۱۲هزار و 4۰۰ فقره انشعاب آب، از هدررفت ۹۱ 

لیتر آب بر ثانیه جلوگیری به عمل آمد.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان، شناســایی انشعابات 
غیرمجــاز را در کاهــش آب بدون درآمد موثر شــمرد و بیان داشــت: در 
چندســال اخیر به منظور کاهش آب بدون درآمد، شناســایی انشــعابات 
غیرمجاز در همه کاربری ها با پیمایش محلی، به ویژه پیمایش انشــعابات 
فضای سبز شــهرداری ها، پارک ها و اماکن خدمات عمومی و... در دستور 
کار قرار گرفت؛ به گونه ای که در ســال گذشــته در ســطح استان ۲۳۷ 
مورد انشــعاب غیرمجاز شناســایی شــد و نیز امکان شناســایی برخی از 

 انشعابات غیرمجاز با اســتفاده از تجهیزات نشــت یابی در دستور کار قرار 
داده شد.

وی همچنین اضافه کرد: از ســال ۹۳ تاکنون به منظور مدیریت مصرف و 
اجرای تفاهم نامه وزارت نیرو با وزارت کشــور، در راستای کاهش انشعابات 
فضای سبز، طی هماهنگی به عمل آمده آبفای استان با شهرداری ها، 5۱۱ 
فقره انشــعاب فضای ســبز به ۸۱ فقره کاهش یافته که این مهم در جهت 
اســتفاده بهینه از منابــع آب در زمینه تامین و توزیع پایدار آب شــرب به 
مشترکین در سطح استان اســت و تمهیدات الزم، اتخاذ شده تا انشعابات 

فضای سبز که از آب شرب استفاده می کنند به صفر 
برسد.

امینی به تاثیر مدیریت فشار شبکه بر کاهش آب بدون درآمد اشاره و تصریح 
کرد: با مدیریت فشار شبکه قطعا کاهش حوادث صورت می گیرد. در نتیجه 
کاهش حوادث، هدررفت آب هم کمتر می شــود و این درحالی اســت که 
هم اکنون به خاطر وجود سامانه پایش فشار شبکه، ۳۲۲ ایستگاه فشارسنجی 
در کل استان وجود دارد؛ همچنین تســت کنتور خوشه ای، نوشتن برنامه 
جهت ارسال اطالعات از ۱۲۲ به سپتا، تهیه نقشه های تراکم حوادث و برنامه 
ریزی جهت اصالح شبکه، از جمله اقدامات دیگر پیرامون کاهش آب بدون 

درآمد در سطح استان است.

طی ۹ سال اخیر صورت گرفت؛

کاهش ۱۴درصدی میزان آب بدون درآمد در استان اصفهان

 SAMSUNG Galaxy سامسونگ
J1 Ace Dual SIM 8Gb 4.3inch

 3,800,000
ریال

 4,120,000
ریال

 Huawei P8 Lite Dual هوآوی
SIM 16GB 5.0 inch

 4,910,000
ریال

 5,220,000
ریال

      به  منظور احداث شهرک طال، جانمایی و انتخاب زمین در مناطق مختلف استان اصفهان صورت گرفته و 
براساس معیارهایی از جمله نزدیکی به شهر، فراهم کردن امنیت شهرک و دسترسی به زیرساخت های ارتباطی، 

چند محل نزدیک به شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، تامین آب صنایع و 
بخش های تولیدی را یکی از چالش های مهم اســتان دانست و تاکید کرد: 
متاسفانه در چند سال گذشته  نرخ بیکاری استان، ۲ درصد بیشتر از میانگین 
بیکاری کشور بوده است؛ بنابراین به منظور ایجاد اشــتغال پایدار ناگزیر به 
حمایت از توسعه صنعتی و فراصنعتی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان و حفظ 
محیط زیست خواهیم بود. محمدجواد  بگی تصریح کرد: توسعه صنعتی استان 
بدون تامین آب مورد نیاز صنایع مقدور نخواهد بود و به منظور رفع این چالش، 
عزم ویژه و حمایت همه جانبه بخش های تاثیر گذار مانند استاندارد، اداره آب 
و فاضالب استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... را نیاز دارد. وی با اشاره به 
سهم ۹۰درصدی بخش کشاورزی و کمتر از 5 درصدی بخش صنعت استان در 
استفاده از آب، بیان داشت: حل چالش آب صنایع با افزایش بهره وری مصرف 

آب در بخش کشاورزی و صرفه جویی در مصارف خانگی عملی است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

تامین آب، چالش مهم 
صنعت اصفهان است

بررسی جانمایی شهرک طال با تمرکز بر معیارهای الزم؛

پتانسیل مناسب شرق اصفهان برای احداث شهرک طال 

 باوجود 
پیگیری های به  
عمل  آمده هنوز 

مکان مشخصی که 
تمام ویژگی های 
الزم برای احداث 

شهرک طال را 
داشته باشد، تعیین 

نشده است
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برپایی نمایشگاه عکس»از زبان اصفهان،خالی گاهی چون زاینده رود«
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه گروهی عکس»از زبــان اصفهان،خالی گاهی چون 
زاینده رود« می توانند تا ۲شهریورماه ســاعت8 تا۲۰به گالری شماره یک کتابخانه مرکزی 

شهرداری اصفهان، واقع درخیابان استانداری مراجعه کنند.

اخبار فرهنگی

برای اولین بار برگزار می شود؛

دوره تخصصی آموزشی و داوری 
ترتیل در مهدقرآن

اولیـن دوره تخصصـی آموزشـی و داوری ترتیـل، بـرای اولیـن بار 
در موسسـه مهد قـرآن کریـم و والیـت اسـتان اصفهان آغاز شـد.

ایـن دوره کـه توسـط اسـتاد »شـاه میـوه اصفهانـی« تدریـس 
می شـود، به صورت فشـرده بـه آمـوزش مباحث تخصصـی ترتیل 

و داوری مـی پـردازد.
در این دوره تعـداد ۶۰ نفـر از خواهران و بـرادران پـس از گذراندن 
مراحل تسـت اولیـه، آزمون کتبـی و مصاحبـه، موفق بـه حضور و 

گذرانـدن محتوای دوره شـدند.
این آموزش ها طی بررسـی۲۰ دوره ترتیل از قاریان مطرح توسـط 
اسـتاد شـاه میوه و ارائه نکات فنـی و اجرایی درخصـوص برگزاری 
محافل و مسـابقات ترتیل، به نحوی کـه مرتالن بتواننـد یک دوره 
ترتیـل فنـی را ارائه کـرده و بـر داوری ترتیـل نیز به صورت نسـبی 

توانایی کسـب کننـد، برنامه ریزی و اجرا شـده اسـت.
عالقه منـدان مـی توانند برای ثبـت نام در این موسسـه بـه خیابان 

ابن سـینا، کوچه شـماره 37 مراجعه کنند.

در شهر

به میزبانی نگارستان امام خمینی)ره(؛

 نمایش»هومو ساپینس«
اجرا می شود

خانه مستند اصفهان که در ســه هفته گذشته اکران و 
نقد و بررســی مســتندهای فرم گرا را بر عهده داشت، 
آخرین برنامه پخش مســتندهای فرم گرای خود را به 
نمایش »هومو ساپینس« اختصاص داده است و فرزاد 
طبایی، کارشناس خانه مستند، تحلیل و نقد این فیلم 

را بر عهده دارد.
این فیلم در سال ۲۰۱۶ توسط گی هالتر ساخته شده و 
مستندی ۹۴ دقیقه ای درباره مکان های فراموش شده 
و ساختمان هایی است که به دست انسان ساخته شده و 

مدت هاست به حال خود رها شده اند.
بیننده با تماشــای »هومو ســاپینس« با تصاویری از 
این بناهــای متروکه )خانــه ها، دفاتــر کار، مغازه ها، 
بیمارســتان ها، مدارس، کلیساها، ســالن های تئاتر 
و...( در سراسر کره زمین از فوکوشــیما تا بلغارستان، 
ایــاالت متحده و آمریــکای جنوبی و بخــش هایی از 
اروپا تنها مــی ماند و چــون توضیحــی روی تصاویر 
 نیســت، ایــن خــود اوســت که بایــد تفسیرشــان 

کند.
 گفتنــی اســت واژه »هومــو ســاپینس« بــه معنی

  انســان خردمند اســت. عالقه مندان برای دیدن این 
مســتند و شــرکت در جلســه تحلیل و نقد و بررسی 
آن می تواننــد امروز  رأس ســاعت۱7به نگارســتان 
 امــام خمینــی)ره( واقع در میــدان فیــض مراجعه 

کنند.

فردا برگزار می شود؛

افتتاح رسمی سال تحصیلی 
جدید حوزه علمیه

آیین افتتاح رسمی سال تحصیلی جدید ۹۶-۹7 حوزه 
علمیه اصفهان با حضور مرجع عالی قدر آیت ا... العظمی 

مظاهری برگزار می شود.
این مراســم همزمان با اول ذی الحجه ســالروز ازدواج 
آسمانی حضرت مولی الموحدین علی بن ابی طالب)ع( 
و حضرت فاطمه زهرا )س(، فردا در ســالن اجتماعات 

مدرسه علمیه صدر بازار برگزار می شود.
برپایه این گزارش، این مراســم هر ســاله با سخنرانی 
حضرت آیت ا... مظاهری و آیــت اهلل طباطبایی نژاد و 
با حضور جمع کثیری از فضال و روحانیون حوزه علمیه 

اصفهان برگزار می شود.

اینستاگردی

مرزها شبیه توپ ها و ژنرال ها هستند 
پرویز پرستویی صفحه اینسـتاگرام خود را به بخشـی از کتاب ِهرمان 
ِهِسـه، نویسـنده و نقـاش آلمانی-سوییسـی اختصـاص داد.  بازیگـر 
فیلم های سـینمایی همچون کتاب قانـون، من و زیبا، شـوخی، روبان 
قرمز، مهـر مـادری، آژانس شیشـه ای، لیلی با من اسـت، دوئـل و بید 
مجنون، با انتشار پسـتی در صفحه اینسـتاگرام خود، از مرز، انسانیت 
و جنگ نوشـت. پرویز پرسـتویی در صفحه اینسـتاگرام خود نوشـت:
»هیچ چیـز در روی زمین منفورتـر و حقیرتـر از مرز نیسـت...! مرزها 
شـبیه توپ ها و ژنرال ها هسـتند. تا زمانی که عقل و خرد، انسـانیت و 
صلح وجود دارد، کسـی بـه آنها توجهی نمـی کند، اما بـه محض آنکه 
جنگ و جنـون پدیدار شـود، فوریت مـی یابند و مقدس می شـوند.«

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان در این باره اظهار داشت: این موارد یکسری 
شــایعات بی ربط هستند که درباره فروشــگاه های صنایع 
دســتی در اصفهان و راهنمایان تور مطرح شــده اســت و 

بعد از پاســخ قاطع ما به این موضوع، فضــا هم به طور کلی 
 تغییر کرده و ما باید ســعی کنیــم به این موضــوع دامن 

نزنیم.
فریدون الهیاری افزود: اساسا در اصفهان هیچ مشکلی وجود 

ندارد؛ اما یک مشکل کلی که در کشور وجوددارد این است 
که عده ای در این زمینه تخلفاتــی را انجام داده و می دهند 
و دوستان ما در اصفهان چون از این موضوع ناراحت بودند، 
آن را بزرگ کرده و این گونه گفتند که چنین مســئله ای در 
اصفهان هست، درحالی که اصال چنین موضوعی صحت ندارد 
و االن هم ما تدابیری اندیشیده ایم که ان شاءا... در شهریورماه 
که موج جدید ورود توریست ها در اصفهان اتفاق می افتد، 
اصفهان امن ترین و مطمئن ترین جایگاه برای خرید صنایع 

دستی کشور خواهد بود.
وی همچنین درباره مسئولیت جدید »علی اصغر مونسان« به 

عنوان ریاست سازمان میراث 
فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری کشور گفت: این 
انتخاب هــا سیاســت هایی 
اســت که دولت و ریاســت 
جمهور برای دوره جدیدش 
انجام داده و من فکر می کنم 
حتما ریاست جدید سازمان 
با اندیشــه های نو و تجاربی 
که دارند می توانند منشأ اثر 
بسیار مثبتی در حوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری باشند.
فریدون الهیاری در پاســخ 
بــه تاثیــر تغییــرات مکرر 
در ریاست ســازمان میراث 
فرهنگــی صنایع دســتی 
و گردشــگری کشــور بیان 
کرد: تغییــرات گاهی اوقات 

مقتضای کار سیستم بوده اســت ولی امیدواریم پس از این، 
مدیریت پایدارتر و باثبات تری را در سازمان شاهد باشیم.

به گزارش ایمنا، مدتی است که اخباری مرتبط با گران فروشی برخی از فروشگاه های صنایع دستی در 
تبانی با راهنمایان گردشگری به گردشگران خارجی، در محافل و رسانه های خبری مطرح شده است.

مفاد آراء تیران 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر آراء صادره هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- برابر رای شــماره 139660302016000021 مورخ 96/2/12 مالکیت آقای 
روح اله فیروزمندی نجف آبادی بشناســنامه 843 کدملی 1090799853 صادره 
نجف آباد فرزند غالمحسین در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه مزروعی 
و مشجر به مساحت ششدانگ 32098/84 مترمربع واقع در مزرعه قرقچی پالک 
137 اصلی واقع در بخش دوازده ثبــت اصفهان حوزه ثبت ملک تیران خریداری از 

غالمحسین فیروزمندی
2-  برابر رای شــماره 139660302016000022 مورخ 96/2/12 مالکیت آقای 
عطاء اله فیروزمندی نجف آبادی بشناسنامه 1015 کدملی 1090738749 صادره 
نجف آباد فرزند غالمحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی 
و مشجر به مساحت ششدانگ 32098/84 مترمربع واقع در مزرعه قرقچی پالک 
137 اصلی واقع در بخش دوازده ثبــت اصفهان حوزه ثبت ملک تیران خریداری از 

غالمحسین فیروزمندی
3- برابر رای شماره 139660302016000095 مورخ 96/4/10 مالکیت شرکت 
گاز استان اصفهان بشماره ثبت 23727 و شناسه ملی 10101891781 با نمایندگی 
آقای مهدی پیمان با شــماره ملی 1287059945 در ششدانگ ساختمان ایستگاه 
تقلیل فشار گاز به مساحت 140 متر مربع واقع در روستای قهریزجان پالک 33 اصلی 
بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از حسن، مجتبی و مرتضی شجاعی و مرتضی 
و حسن احمدی و عبدالحسین، حسین و محمد طاهری و حسن و بخشعلی براتی و 

عبداله قنبری مالکین پنج حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ
4-  برابر رای شــماره 139660302016000105 مورخ 96/4/17 مالکیت آقای 
اسماعیل ترکی بشناســنامه 17 کدملی 5499337438 صادره از حوزه یک تیران 
فرزند اکبر در ششــدانگ یک قطعه ملک مزروعی مشــجر به مساحت 1579/97 
متر مربع پالک شــماره 465 فرعی از پنج اصلی واقع در کوهان بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریداری از مالک رسمی مع الواسطه از بانو بیگم آغا خلیفه سلطانی فرزند 

عبدالحسین 
5- برابر رای شــماره 139660302016000106 مورخ 96/4/18 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون به شناســه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب مدرسه به نام دبیرستان فضیلت به مساحت 2501/77 متر مربع پالک شماره 
3 فرعی از 52 اصلی واقع در روستای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان که اعیانی 
آن توسط غیر احداث شده است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/1/3 شعبه 

دهم دیوانعالی کشور حکم به وقفیت پالک مذکور صادر شده است.  
6- برابر رای شــماره 139660302016000107 مورخ 96/4/19 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به  شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب خانه به مساحت 3768/77 متر مربع پالک 52 اصلی واقع در روستای دولت 
آباد بخش دوازده ثبت اصفهان که اعیانی آن توسط غیر احداث شده است و به موجب 

دادنامه شماره 487 مورخ 68/1/3 شعبه دهم دیوانعالی کشور حکم به وقفیت پالک 
مذکور صادره شده است.  

7- برابر رای شــماره 139660302016000108 مورخ 96/4/22 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به  شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب ساختمان نهضت سوادآموزی به مساحت 654/92 متر مربع مجزی شده از 
پالک 48 اصلی واقع در روستای کرد علیا بخش دوازده ثبت اصفهان که اعیانی آن 
توسط غیر احداث شده است و مقدار 48 حبه مشاع از پالک مرقوم وقف عام می باشد.  
8- برابر رای شــماره 139660302016000109 مورخ 96/4/22 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به  شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب درمانگاه به مساحت 10949/84 متر مربع مجزی شده از پالک 52 اصلی واقع 
در روســتای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان که اعیانی آن توسط غیر احداث 
شده است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/1/3 شعبه دهم دیوانعالی کشور 

حکم به وقفیت پالک مذکور صادره شده است.  
9- برابر رای شــماره 139660302016000110 مورخ 96/4/22 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به  شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب مدرسه به نام دبیرستان حضرت زهرا )س( به مساحت 4372/42 متر مربع 
مجزی شده از پالک 52 اصلی واقع در روستای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان 
که اعیانی آن توسط غیر احداث شده اســت و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 
68/1/3 شعبه دهم دیوانعالی کشور حکم به وقفیت پالک مذکور صادره شده است.  

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/5/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/31 

شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کرون   
م الف: 183

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1396 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي آیین نامه مربوطه 
امالکي که تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه اول سال1396 پذیرفته شده و امالکي که 
در آگهي های  نوبتي قبلي از قلم افتاده در بند الف  این آگهی و امالکی که بموجب 
آراء هیات نظارت در بند  ب این آگهی می بایست تجدید آگهی گردند مربوط به حوزه 

ثبتی نطنز  به شرح ذیل آگهي مي گردند:
بند الف(

اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه
شماره  های فرعی از 33 اصلي واقع درشهر نطنز

822- آقای ســید علی مرتضوی  طبا طبایی  فرزند    سید باقر     تما می  پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه بمساحت 37/ 135 متر مربع 

2468- دولت جمهوری اسالمی ایران  بنمایندگی  وزارت آموزش و پرورش  اداره 
کل آموزش و پرورش  اســتان  اصفهان  اداره آموزش و پرورش شهرســتان  نطنز  
ششدانگ قســمتی   از یکباب مدرسه( آموزشــگاه  آزادگان) بمساحت 18/ 1031 

متر مربع 
شماره فرعی از 51- اصلي واقع دررهن

1992  خانم مهری اسد سلطان  فرزند  عباس  ششــدانگ قطعه زمین محصور به 
مساحت 5/ 203 متر مربع  مفرو ز و مجزی  شده از پالک 130 فرعی از اصلی مرقوم 

شماره  های فرعی از 100 - اصلي واقع درطامه
1773  و 1772و 1771 آقای ســید مهدی شــمس زاده واقفی  فرزند رضا  تمامی 
یکسهم مشاع از شش سهم ششدانگ یکباب خانه  و باغچه به شماره 1771 فرعی 
و تمامی چهار سهم مشاع از شش سهم یکباب طویله به شماره 1772 فرعی و چهار 
سهم مشاع از شش سهم ششــدانگ یکباب اطاق  فوقانی  به شماره 1773 فرعی 

جمعا به مساحت 112 متر مربع 
2378- دو لت جمهوری اسالمی ایران  بنمایندگی وزارت آموزش و پرورش  اداره 
کل اموزش و پرورش اســتان اصفهان  اداره آموزش و پرورش نطنز    ششــدانگ 

آموزشگاه  بعثت بمساحت 1739 متر مربع  
2379- دولت جمهوری اسالمی ایران  بنمایندگی از وزارت آموزش و پرورش اداره 
کل  آموزش و پرورش اســتان  اصفهان  اداره آموزش و پرورش نطنز   ششــدانگ 

آموزشگاه شهید مطهری به مساحت   65/ 2316 متر مربع  
شماره فرعی از 118 اصلی واقع در جاریان

1078- خانم سهیال جاریانی  فرزند حســین  ششدانگ یکباب خانه بمساحت 70/ 
124 متر مربع 

شماره  فرعی از 129 اصلی واقع در جزن
201- آقای محمد جزنی فرزند علی  ششــدانگ یکباب طویله بمساحت 40/ 18 

متر مربع 
شماره فرعی از  130 اصلی ویشگان جزن 

133- آقای محمد جزنی فرزند علی  ششدانگ یکدرب باغ بسماحت 64/ 1260 متر 
مربع که مقدار 34/ 203 متر مربع آن در حریم مسیل قرار دارد 

دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه
شماره   های فرعی از 25  اصلي واقع در چیمه 

1404- آقای سید مهدی میری چیمه فرزند سید فرج اله   ششدانگ خانه و باغچه 
معروف  به هلگ ستان بمساحت 30/ 185 متر مربع 

3422- آقای رضا  احســانی  چیمه فرزند  حســین  تمامی  ششدانگ یکباب  خانه  
معروف محله باغادی  بمساحت 50 متر مربع     مفروز از پالک 2119 فرعی از اصلی 

مرقوم 
شماره فرعی از 128 اصلی واقع در هنجن  

2141 آقای غالمرضا مقیم  هنجنی فرزند ماشــا اهلل نســبت یه 112 سهم و خانم 
بتول قیصریان هنجنی  فرزند علی اکبر  نسبت به 80 سهم از 192  سهم ششدانگ  
قطعه زمین  محصور به مساحت 192 متر مربع  مفروز و مجزی شده از 459 فرعی 

از اصلی مرقوم 
شمار ه های فرعی از 134 اصلی یارند

637-آقایان  ابولقاسم و ناصر و  و خانم ناهید همگی نعیمی  یارندی  هر یک نسبت 
به دو  دانگ از ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 04/ 469 متر مربع

901- خانم شمسی خانم یارند پور فرزند رمضان   دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
حصار و طویله  بمساحت 80/ 125 متر مربع 

902- خانم شمســی خانم یارند پور  فرزند رمضان  دو و یک چهارم دانگ  مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 90/ 149 متر مربع 

940-خانم شمســی خانم  یارند پور فرزند رمضان  ســه دانگ مشاع  از ششدانگ 
یکباب خانه  بمساحت 66/ 83 متر مربع 

1388- خانم  شمســی خانم یارند پور  فرزند رمضان   سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین بمساحت 80/ 390 متر مربع 

شماره فرعی از 149 اصلی واقع درطره
3146- آقای ما شا ء اله اسمعیلی  فرزند علی    تمامی ششدانگ قطعه زمین محصور 

و انباری  داخل آن  روبروی قبرستان طره بمساحت 10/ 476 متر مربع
شماره فرعی از 150 اصلی واقع دربرز

2643-آقای قاسم نظری  گل شکنانی  فرزند عباس   ششدانگ قطعه زمین محصور 
به مساحت 80/ 49 متر مربع 

سوم(شمار های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعه
شماره فرعی  از 152 اصلی واقع در نیه 

1287-آقای حجت زمانی  فرزند حسین      562 سهم مشاع از 604 سهم  ششدانگ  
قطعه زمین  محصور به مساحت 604 متر مربع 
شماره  های فرعی از 182 اصلی واقع در ابیازن 

1471- خانم زهرا باقر زاده  ابیازنی  فرزند عزیز    ششدانگ قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت  20/ 836 متر مربع 

1728-آقای سید جال ل انوری  فرزند ســید یداهلل   ششدانگ قطعه زمین محصور 
به مساحت 85/ 3375 متر مربع که مقدار 50/ 502 متر مربع  آن در حریم رود خانه 

قرار دارد 
شماره  های فرعی از 193 اصلی واقع در طرق 

4669-  آقای محمد جواد شکوهی طرقی  فرزند رضا   ششدانگ یکباب  مغازه جنب 
بانک صادرات بمساحت 75/ 49 متر مربع

4869- خانم فاطمه زرین نام  فرزند علی ششــدانگ یکبــاب خانه  معروف کوی 
زعفرانیه  بمســاحت 20/ 191 متر مربع مفروز و مجزی  از پالک 4615 فرعی از 

اصلی مرقوم
4870- آقای علی  اکبر رفیعی  طرقی  فرزند حسین  ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 

26/ 619 متر مربع  
شمار ه فرعی از 215 اصلی الدریجه طرق

160- خانم شهین نوروزی  ورزانی فرزند لطف اهلل  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
1031/50 متر مربع مفروز از 35 فرعی از اصلی مزقوم

شماره فرعی از 277 اصلی واقع در نسران
537- آقای رضا زارع ادیب واقفی  فرزند محمد  ششدانگ یکباب کار گاه موزاییک 

سازی به مساحت 613/70 متر مربع
ابند ب- امالکی که بموجب آراء هیات نظارت و یا اختیارات  تفویضی  به روســای 

ثبتی که  بایستی  آگهی آنها تجدید شود  به شرح ذیل آگهی می گردند
شماره فرعی از 212 اصلی دشت بزرگ طرق

931- خانم فاطمه شکوهی  فرزند محمود  ششدانگ قطعه  باغ موستان   به مساحت 
70/ 1035 متر مربع  انتقال مع الواسطه از اقای محمود شکوهی طرقی و خانم ربابه 
عزیز پور طرقی که در اگهی های نوبتی قبلی  اشتباها  به نام خانم شیرین  ریاضتی 

کشه اگهی شده است 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت 
به امالک مندرج در بند الف این آگهي اعتراض )واخواهی( داشته باشند بایستی از 
تاریخ اولین نوبت انتشــار آگهی ظرف مدت 90 روز  نسبت به امالک مندرج در بند 
ب این آگهی   ظرف مدت  30 روزدادخواست اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم 
نموده و رسید دریافت نمایند و برابر قانون معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض 
ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به مرجع قضایی نموده و گواهی 
طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از تاریخ اولین انتشار 
دعوایی اقامه شده و در جریان باشــد وفق ماده17 باید تصدیق محکمه را مشعر بر 
جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم و اال حق او ساقط خواهد شد و اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بال اثر و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید حدود 
قید و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  این آگهي در دو 

نوبت و به فاصله سی روز در روزنامه کثیر االنتشار درج ومنتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 01/ 05/ 1396
تاریخ انتشار نوبت دوم 31/ 05/ 1396

عباسعلی عمرانی  رییس  اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
م الف: 198 

 سرپرســت دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه 
 هنر اصفهــان، درخصوص راه اندازی مدرســه تابســتانی

 اصفهان با موضوع زاینده رود اظهار کرد: مدارس تابســتانی 
برای پوشــش دادن و حمایت کردن از برنامه های آموزشی 
راه اندازی می شــوند که مصوبات الزم را نداشته یا در نمودار 
و جدول درسی رسمی دانشــگاه ها قرار ندارند اما از مسائل 

ضروری جامعه هستند.
رامین مدنی افزود: مدارس تابســتانی، امکان همکاری های 
بین المللی به صورت گســترده تر از فعالیت دانشــگاه ها را 
برای دانشگاه ها فراهم می کنند؛ مشکل زاینده رود نیز یکی 
از مسائل حیاتی اســت که باید به آن پرداخته شود و طبق 

رسالتی که برای دانشگاه هنر تعریف شده، این دانشگاه درنظر 
داشته که در این موضوع ورود کند.

وی با اشــاره به موضــوع مورد بررســی درخصوص معضل 
رودخانه زاینده رود گفت: این مدرسه، عدم وجود رودخانه به 
صورت دائمی و تاثیرات آن بر حیات شهری را بررسی می کند 
و به ارائه راهکار برای حل آن می پردازد؛ به این منظور و برای 
حل این مشکل از برخی اســاتید برجسته داخلی و خارجی 

دعوت شده است.
سرپرســت دانشــکده معماری و شهرســازی دانشگاه هنر 
اصفهان عنوان کرد: با فراخوان عمومی برای دانشــجویان، 
در ســطح اروپا از کشــورهای مختلف ۱3 نفر و در ســطح 

ملــی از سراســر کشــور 5۰ نفــر در این مدرســه حاضر 
می شوند؛ اساتید این مدرسه نیز از کشورهای ژاپن، برزیل، 
انگلستان، فرانسه، دانشــگاه تهران، دانشــگاه هنر تهران، 
 دانشــگاه هنر اصفهــان و دانشــگاه علــم و صنعت حضور 

دارند.
مدنی تصریح کرد: زمان شــروع به کار مدرســه از فردا یکم 
شهریورماه بوده و هشتم شهریور خاتمه خواهد یافت؛ در انتها 
با ارائه ایده های برتر و راه حل ها و همچنین نمایشــگاه، کار 

برنامه به اتمام می رسد.
وی در پایان گفت: هدف ما این اســت کــه بتوانیم وضعیت 
جدید اصفهان را درست درک کرده و درست تحلیل کنیم و 
ایده های خوبی را مبتنی بر تجارب کشورهای دیگر به دست 
آوریم و در اختیار دولتمردان و دســتگاه هایی قرار دهیم که 

برای مسئله زاینده رود به آن نیاز دارند.

سرپرست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان:

اساتید سه قاره برای حل مشکل زاینده رود می آیند

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خبرداد:

ورود موج جدیدی از توریست در شهریور

 اساسا در اصفهان 
هیچ مشکلی وجود 

ندارد؛ اما یک 
مشکل کلی که در 
کشور وجوددارد 
این است که عده 
ای در این زمینه 

تخلفاتی را انجام 
داده و می دهند
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ویژه 

دو شــرکت تجاری موفق به تولید روبات هوشمندی شــده اند که با تکیه بر 
توانمندی های مختلف خود، فرآیند تولید کفش را از ابتدا تا به آخر به تنهایی و 

بدون دخالت انسان انجام می دهد.
این روبات متشکل از دو بازوی روباتیک، تعدادی ابزار برای سفارشی کردن کفش 
های تولید شده بر مبنای خواســت خریدار و یک تبلت است که برای کنترل 

بازوهای روباتیک به کار می رود. 
از این طریق می توان متغیرهای مختلــف را برای تولید کفش درنظر گرفت یا 

فرآیند تولید کفش را متحول کرد.
دو بازوی روباتیک این دســتگاه به طــور کامل با هم هماهنگ هســتند و به 
طور خودکار رنگ نخ های دوخــت و دوز یا الیاف مورد اســتفاده برای تولید 
 کفش را انتخاب می کنند و در عرض شــش دقیقه کار تولید کفش را به پایان 
مــی رســانند.این روبــات بــرای اولیــن بــار در شــهر توکیــو، پایتخت 
ژاپن، بــرای تولیــد کفش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و پیــش بینی 
 می شــود در آینده نزدیــک اســتفاده گســترده از آن بــرای تولید کفش

 آغاز شود.

این خودرو مجهز به فناوری رصد تولید کفش در ۶ دقیقه توسط روبات هوشمند
خورشیدگرفتگی است

یک شرکت خودروسازی دستگاهی برای خودروها ساخته تا سرنشینان آن بتوانند به طور 
ایمن خورشیدگرفتگی را تماشا کنند. هفته آتی در آمریکا خورشید گرفتگی قابل مشاهده 
است و راه های متعددی برای تماشای آن وجود دارد. درهمین راستا ولوو، وسیله ای  به 
نام Volvo XC60 Panoramic Moonroof Eclipse Viewer ارائه کرده  که به 

وسیله آهنربا روی سقف خودرو سوار می شود.
بــه هرحــال XC60 Panoramic Moonroof Eclipse Viewer این خودرو از 
ماده ای ساخته شده که استاندارد بین المللیISO برای نورهای قابل مشاهده مادون قرمز 
و مافوق بنفش را دارد. این دستگاه روی سقف خودرو و قاب مغناطیسی آن می چسبد 

و به ۵ سرنشین خودرو اجازه می دهد به طور ایمن خورشیدگرفتگی را مشاهده کنند.
این درحالی است که برخی نمایشگاه های خودرو در ایالت های مختلف آمریکا می توانند 
این قطعه را روی خودرویXC60 2018 نصب کنند.Volvo XC60 یک SUV با حجم 
متوسط است که شباهت زیادی به XC90 دارد و جدیدترین فناوری های ایمنی از جمله  
سیستم کنترل کروز Pilot Assist II   و آخرین فناوری مربوط به هشدار نقطه کور در 
آن به کار می رود. جالب آنکه در زمانی که حواس راننده متوجه یک رویداد آسمانی است، 

هر دو  قابلیت کارآمد هستند.

شارژ نگهداشتن دستگاه ها هنگام سفر بیشتر اوقات یک چالش به حساب می آید. 
امروزه دستگاه های الکترونیکی که فرد با خود حمل می کند، فقط شامل موبایل 
نمی شود. بسیاری از افراد نقشه های الکترونیک، دوربین دیجیتال و دستگاه های 

GPS را با خود حمل می کنند که همه دارای باتری های قابل شارژ هستند.
در همین راستا، شرکت Ghostek نوعی کوله پشتی ساخته است که راه حلی 
برای این مشکل به حساب می آید. این کوله پشتی دارای ویژگی های فناورانه ای 
است که دستگاه های الکترونیک فرد را هنگام سفر شارژ می کند. این گجت دارای 
یک پنل خورشیدی 11 واتی و باتری 1۶ هزار میلی آمپری با خروجی USB است. 
این پنل همراه یک پنل دیگر انرژی خورشیدی را جمع آوری می کند. همچنین 
در بخش های خارجی کوله پشــتی نیز پورت های USB متعددی وجود دارد؛ به 
این ترتیب کاربر می تواند هنگام حرکت، باتری را شارژ کند.کوله پشتی مذکور با 
ظرفیت ۶0 لیتر دارای ویژگی های مختلف بوده و شامل یک پوشش ضدباران نیز 
هست. جالب آنکه وزن این گجت حتی پیش از پر کردن وسایل، سه کیلوگرم است 
که کمی سنگین به نظر می رسد. خوشبختانه پنل های خورشیدی و باتری متحرک 

هستند و بدون آنها وزن کوله پشتی به 3/1 کیلوگرم می رسد.

علم پژوهی

BMW رونمایی از غول جدید
شرکت بی ام و آلمان تقریبا یک سال پس از توقف تولید نسل دوم رودستر Z4، اکنون از نسل 
سوم این خودروی رویایی رونمایی کرد که شباهت های بسیاری به سری 8 نیز دارد و فضای 

داخلی آن از یک تریم چرم دو رنگ بهره برده است.

با این کوله پشتی موبایل تان را شارژ کنید

اگر به دنبال ویرایشگری هستید که بتوان به کمک آن تصویر 
زمینه یا رنگ موها را تغییر داد، ابزار کاربردی Teleport را 
به شما پیشنهاد می کنیم.به محض دانلود و نصب اپلیکیشن 
Teleport دو راه به منظور وارد کردن تصاویر پیش روی شما 
قرار می گیرد. در رابطه با همین موضوع کاربران قادر هستند با 
استفاده از ابزار دوربین Teleport از خود تصاویر سلفی بگیرند 
و یا به وسیله بخش گالری تلفن هوشمندشان، یکی از تصاویر 
خود را به طور دلخواه انتخاب کرده و سپس اقدام به ویرایش 
آن کنند.البته نباید از ابزار دوربین این اپ انتظار باالیی داشت. 
کلیه تنظیماتی که می توانید روی این بخش اعمال کنید به 
روشن و خاموش کردن فلش یا جا به جایی بین دوربین سلفی 
و عقب خالصه می شود. پس از ثبت سلفی و یا انتخاب عکس 
دلخواه خود از بخش گالری تلفن هوشمندتان، اپ مذکور چند 
دقیقه ای را صرف پردازش تصویر می کند. پس از آن به بخش 
ویرایش منتقل می شوید و می توانید تنظیمات مختلف اعم از 

تغییر رنگ مو و پس زمینه را روی تصویر مورد نظر خود اعمال 
نمایید. از طریق تب Color می توانید رنگ موی خود را تغییر 
داده و با مراجعه به تب Background نیز قادر خواهید بود 
پس زمینه تصویرتان را عوض کنید.عــالوه بر تصاویر پس 
زمینه ای که در اپلیکیشن تعبیه شده است، می توانید از پس 

زمینه های شخصی خود نیز استفاده کنید. 
Teleport همچنیــن امــکان ایجــاد کالژهــای 2×2 و 
3×3 را برای کاربران فراهم کرده اســت؛ امــا قابلیت ایجاد 
افکت بو، یکی دیگر از مزایای این اپلیکیشــن اســت که به 
 صورت نرم افزاری روی تصاویــر وجود دارد. با مراجعه به تب
 Background blur و کــم و زیاد کــردن درجه آن قادر 
هســتید افکت بوی تصویرتان را کم و زیاد کنید؛اپلیکیشن 
خوب و کاربــردی Teleport را می توانیــد همین حاال از 
 goo.gl/9ibHBR   پلی استور و اپ استور یا با استفاده از لینک

دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

محققان چینی و باتری هایی 
که با آب شور کار می کنند

محققان دانشگاه »فودان« چین باتری های جدیدی 
را توسعه داده اند که به جای استفاده از مواد شیمیایی 
ســمی، از مایعات بی خطری مانند آب شور به عنوان 
الکترولیت بهره بــرده و برای اســتفاده در ابزارهای 
پوشیدنی و دســتگاه های ســالمتی که در بدن قرار 

می گیرند ایده آل به نظر می رسند.
باتری های مورد بحث بسیار سبک وزن و انعطاف پذیر 
بوده و استفاده از مایعاتی مانند آب شور در آنها، باعث 
می شود در صورت هرگونه خرابی یا نشت مواد به درون 

بدن، اندام های داخلی آسیب کمتری ببینند.
همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، باتری های 
جدید در دو مدل طراحی شده اند؛ نوع اول به صورت 
ســاندویچی با دو الکترود ورقه ای اســت که در میان 
آنها، مایع الکترولیتی قرار داشــته و انرژی را در خود 

ذخیره می کند.
باتری های جدید در پوشیدنی ها و لباس های 

هوشمند به کار گرفته می شوند
نوع دوم نیز از دو الکترود نخ مانند از جنس نانو لوله های 
کربنی ساخته شده که در لوله باریکی در کنار هم قرار 
داشته و فضای خالی درون لوله نیز با مایع الکترولیتی 
پر می شود. جالب اســت بدانید که  ایده اصلی پشت 
این طراحی، اســتفاده در ابزارهای پوشیدنی آینده و 

لباس های هوشمند بوده است.
گفتنی است دانشمندان محلول های متنوعی را برای 
اســتفاده به عنوان الکترولیت مورد آزمایش قرار داده 
اند که در میان آنها، سدیم سولفات و محلول های آب 

و نمک رقیق شده بهترین نتایج ممکن را رقم زده اند.
به گفته پژوهشــگران، هدف نهایی استفاده از مایعات 
بدن انسان مانند اشک، عرق و خون به عنوان الکترولیت 
برای باتری هــای جدید اســت تا ایمنــی ابزارهای 

پوشیدنی پزشکی بیش از پیش افزایش یابد.

از این پس با سلفی به پیام های 
تصویری در اینستاگرام پاسخ دهید

شبکه اجتماعی اینستاگرام در ســال جاری میالدی با اضافه شدن 
ویژگی هایی مانند اســتوری، ماسک های ســه بعدی و عکس های 
مدت دار در بخش پیام های مستقیم، تغییرات زیادی به خود دیده و 
تقریبا با هر به روز رسانی، ویژگی جدیدی نیز به مجموعه قابلیت های 

خود اضافه کرده است.
حال اینستاگرام در آپدیت اخیر خود، ویژگی جدیدی را ارائه کرده که 
به تمرکز این شبکه اجتماعی بر اشتراک گذاری تصاویر تاکید دارد؛ 
قابلیت مورد بحث به کاربران اجازه می دهد در پاسخ به تصاویر دریافتی 
در بخش پیام های مستقیم )Direct Messages(، »واکنش« نشان 

داده و با ارسال یک تصویر سلفی مدت دار، به مخاطب پاسخ دهند.
نکته جالب توجه در ویژگی جدید، استفاده از تصویر دریافتی در عکس 
سلفی است که در قاب کوچکی قرار گرفته و کاربر می تواند از آن مانند 

یک استیکر استفاده کند.
الزم به ذکر است که قابلیت مذکور فقط در پاسخ به تصاویر دائمی قابل 
استفاده بوده و برای عکس های مدت دار کاربرد ندارد. همچنین باید 
توجه داشت که تصاویر ارسالی از این طریق )گزینه Reply زیر عکس 
دریافتی( نیز مدت دار بوده و در نتیجه امکان واکنش به آنها )و ایجاد 

یک مکالمه( وجود نخواهد داشت.

سرعت مرورگر اِج در آپدیت پاییز 
افزایش خواهد یافت

به روزرسانی پاییزه ویندوز 10 در راه اســت و طبق اطالعات قبلی، 
ویژگی هایــی مانند پشــتیبانی کامل از زیر سیســتم لینوکس در 
 ،AutoPilot ویندوز، امنیت بیشــتر، بهبــود قابلیت های بخــش
 قابلیت های جدید در پورتال ابزارها و همچنین پیشرفت های قسمت 

Accessibility را به همراه خواهد داشت.
حــال مایکروســافت از اعمال تغییــرات در مرورگــر پیش فرض 
سیســتم عامل خود خبر داده و گفته با اســتفاده از متدهای جدید، 
صفحات وب پس از آپدیت Creators با افزایش قابل توجه سرعت 

بارگیری خواهند شد.
کمپانی مذکور اظهار داشته »EdgeHTML 16« که در فصل پاییز 
عرضه می شود، امکان رندرینگ مستقل را برای وبسایت ها فراهم کرده 

که این قابلیت، تاثیر بسزایی در افزایش کارآیی آنها خواهد داشت.
ویژگی جدید بخصوص در پردازش محتوا، انجام عملیات های پر تکرار 
و همچنین اسکرول کردن در هنگام رندرینگ موثر بوده و موجب بهبود 
عملکرد مرورگر با استفاده از پردازنده های چند هسته ای می شود. 
رندرینگ مستقل همچنین به بهره گیری هرچه بهتر از منابع برای 
پردازش انیمیشــن ها کمک کرده و در نتیجه، موجب کاهش زمان 
انتظار برای بارگیری وبسایت های شــلوغ و بازی های مبتنی بر وب 

می شود.
مایکروسافت ادعا می کند که نسخه های 1۵ و 1۶ مرورگر خود را روی 
دو دستگاه سرفس بوک کامال مشابه نصب کرده که در شرایط برابر، 

نسخه جدید نسبت به ورژن قبلی 43 درصد بهتر عمل کرده است.
Windows In� »مرورگر مورد بحث همین حاال از طریــق برنامه 

 sider« مایکروسافت در دســترس بوده و نســخه نهایی آن نیز با 
به روز رسانی پاییز در اختیار کاربران قرار می گیرد.

با بزرگ نمایی تصویر؛

اپلیکیشن واقعیت مجازی به افراد 
نابینا کمک می کند

یک شرکت فناوری، نوعی اپلیکیشن واقعیت مجازی تهیه کرده که به 
افراد نابینا کمک می کند تا دید بهتری داشته باشند.

سامسونگ فقط از هدست های واقعیت مجازی برای ارتقای فروش 
موبایل هایش اســتفاده نمی کند؛ بخش C�Lab این شــرکت یک 
اپلیکیشن واقعیت مجازی به نام Relumino راه اندازی کرده که به 

افراد دچار اختالالت بینایی کمک می کند.
این اپلیکیشن می تواند تصویر را بزرگ نمایی کند یا کنتراست آن را 
طوری تغییر دهد که وضوح تصویر بیشــتر شود. عالوه بر آن قابلیت 
تغییر چشم انداز فرد )برای کاهش نقاط کور( و تاکید روی اشیا و فیلتر 

رنگ ها را نیز دارد.
اپلیکیشن مذکور به صورت رایگان در Oculus Store عرضه شده و 

از زبان انگلیسی نیز پشتیبانی می کند.
البته قدم زدن در خیابان با یک هدست واقعیت مجازی و گوشی موبایل 
در دست کمی عجیب به نظر می رسد. بنابراین این اپلیکیشن برای 
موقعیت های خاص به کار می رود؛ از سوی دیگر محققان سامسونگ  

تصمیم دارند یک سخت افزار شبیه عینک بسازند که سبک تر باشد.

Galaxy Note 8 آخرین خبرها از
در حالی که تنها مدت کمی تا عرضه نوت 8 سامسونگ باقی مانده است، 

احتمال عرضه این گوشی در رنگ طالیی تقویت شد.
شرکت سامسونگ یکی از شرکت هایی اســت که همیشه با عرضه 
گوشی های قدرتمند خود، سر و صدای بســیاری به پا کرده است. از 
ابتدای سال 2017 همه کاربران در انتظار عرضه نسخه جدید گوشی 

پرچمدار سامسونگ یعنی Galaxy Note 8 هستند.
حال که به تاریخ عرضه این گوشــی هوشمند نزدیک می شویم شور 
و هیجان ها بیشتر شده است؛ تا حدی که کوچک ترین خبر و شایعه 
درباره نوت 8 نیز به بزرگ ترین گزارش خبرگزاری ها تبدیل می شود. 
به همین خاطر اطالعات حقیقی از این گوشی پیش از عرضه آن بسیار 

ارزشمند است.
یکی از مهم ترین مباحثی که حول محور یک گوشی می چرخد، موضوع 
رنگ بدنه آن است. گفتنی است که اخیرا یک منبع خبری اعالم کرده 
که رنگ های مشکی و طالیی برای گوشی نوت 8 سامسونگ تایید شده 
است. منشأ این گزارش یک فروشگاه اینترنتی است که گوشی نوت 8 
سامسونگ را پیش فروش کرده و در توضیحات این گوشی به دو رنگ 

مشکی و طالیی اشاره کرده است.
با توجه به این گزارش احتماال نوت 8 در ســه رنگ طالیی ، مشکی و 

نقره ای عرضه خواهد شد.

فناورانه

در تمام گوشــی های هوشــمند، گوشی های ســاده و دیگر 
 Airplane( دستگاه های همراه، گزینه ای به نام حالت هواپیما
mode( یا حالت پرواز وجود دارد. کارکرد این گزینه خاموش 
کردن بلوتوث، وای فای، شبکه  موبایل و اتصاالت داده  دستگاه 
همراه شماست. علت اســتفاده از حالت هواپیما این است که 
اتصاالت یادشده می توانند کارکرد سنســورهای مختلف و 
تجهیزات موجود در هواپیماهای مسافربری یا تجاری را دچار 

اختالل کنند.
دسترســی به این گزینــه و فعال کردن آن در گوشــی های 

هوشــمند از طریق تنظیمات امکان پذیر است. پس از فعال 
شدن، آیکون آن را می توانید در نوار اعالن ها در قسمت باالی 
نمایشگر گوشی مشاهده کنید. قاعدتا زمانی که سوار هواپیما 

می شوید، پیش از پرواز باید آن را فعال کنید.
گاهی اوقات، تفاوت های جزئی در کارکرد حالت هواپیما بین 
دستگاه های مختلف وجود دارد؛ اما هدف اصلی آن، همیشه 
قطع اتصاالت داده و صدای شبکه  موبایل است. اگر این گزینه 
را در آیفون، آیپد، آیپاد یا ســاعت اپل فعال کنید، اتصاالت 
وای فای و بلوتوث نیز قطع می شود.با وجود فعال بودن حالت 

هواپیما، همچنان می توانید از برخی اپلیکیشــن های خود و 
بازی ها استفاده کنید؛ با دوربین گوشی عکس برداری کنید و 
فایل های آهنگ و ویدئوهای ذخیره شده روی حافظه  داخلی 

را پخش کنید.
استفاده از بلوتوث و وای فای

سازمان هوانوردی فدرال ایاالت متحده آمریکا،  در سال 2013 
آیین نامه های داخلی خود را به روزرسانی کرد تا از این طریق 
میزان استفاده از دستگاه های الکترونیکی شخصی را افزایش 
دهد؛ بدین مفهوم که می توانید از این پس در پروازهای خود، 
از بلوتوث برای اتصال به دســتگاه هایی نظیر هدفون  بی سیم 
اســتفاده کنید. عالوه بر این درصورت مجهــز بودن پرواز به 

وای فای، می توانید از آن نیز استفاده کنید.
خوشبختانه امکان روشن کردن بلوتوث و وای فای بدون خارج 
شدن از حالت هواپیما وجود دارد. برای انجام آن در دستگاه های 
اندرویــدی، می توانید از طریــق پایین آوردن نــوار اعالن و 
 ،iOS تنظیمات سریع یا مرکز کنترل در دستگاه های مجهز به
اقدام به روشن کردن بلوتوث کنید. با این حال قوانین خطوط 
هواپیمایی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در نتیجه پیش 
از به کارگیری اتصاالت گوشی خود در هواپیما، بهتر است از 

قوانین داخلی آن پرواز مطلع شوید.
کاربردهای دیگر حالت هواپیما

اکنون که کاربرد حالت هواپیما را می دانید، بد نیســت اشاره 
کنیم که این گزینه در مواقع دیگری غیــر از پرواز نیز به کار 
می آید. اگر با اتصاالت گوشی همراه خود و دریافت سیگنال 
به مشکل برخورده اید، خاموش و روشن کردن حالت هواپیما، 

گاهی اوقات می تواند مفید واقع شود.
این ویژگی همچنین در زمان هایی که تمایلی به دریافت اعالن  
ندارید، مثل زمان رفتن به رختخواب، می تواند مفید باشد. در 
این صورت هیچ پیام، ایمیل یا تماسی دریافت نخواهید کرد؛ 

البته هشدارها همچنان کار می کنند.
عالوه بــر این، فعــال کــردن حالــت هواپیمــا زمانی که 
در انتظــار تماس یــا پیامــی نیســتید، یکــی از راه های 
کاهش مصــرف باتری محســوب می شــود. فعــال بودن 
 ایــن گزینــه، ســرعت شــارژ گوشــی را نیز تــا حدودی

 تسریع می کند.

موارد استفاده از حالت هواپیما در گوشی های موبایل

حالت هواپیما تنها مخصوص استفاده در سفرهایی هوایی نیست؛ از این قابلیت در زمان های متعدد 
دیگری نیز می توان بهره مند شد.

ایسوس، زنفون 4 و زنفون 4 پرو را باالخره در جریان کامپیوتکس 
2017 در تایوان معرفی کرد. بر اساس مشخصات به نظر می رسد 
که زنفون 4 یک محصول میان رده است. این اسمارت فون از ۶ 
گیگ رم، ۶4 گیگ فضای حافظه، بدنه ای شیشه ای و دوربین 
12مگاپیکسلی IMX362 سونی با تثبیت کننده اپتیکال و درجه 

گشودگی دیافراگم f/1.8 برخوردار است.
آنچه این گوشی را در گروه میان رده ها قرار می دهد پردازنده آن 
است. این اسمارت فون به اسنپدراگون ۶۶0 کوالکام و نمایشگری 
۵/۵ اینچی مجهز است. اگر به دنبال مدل قدرتمندتر هستید، 

می توانید به سراغ زنفون 4 پرو با اسنپدراگون 83۵ بروید.

این اســمارت فــون، غیــر از پردازنــده و دوربین، در ســایر 
مشخصات با زنفون 4 مشابه اســت. دوربین های زنفون 4 پرو 
از زوم دو برابــری در یک دوربین و لنــزf/1.7 در دوربین دیگر 
برخوردارند. همچنین انتظار مــی رود در این مــدل از باتری 
بزرگ تر 3۶00 میلی آمپرســاعتی استفاده شــود. متاسفانه 
 ایســوس در خصوص زمــان عرضه و قیمت ایــن دو محصول

 حرفی نزده است.

معرفی زنفون 4 و زنفون 4 پرو توسط ایسوس

هوش سنج

اگر عدد !10 )که عدد 10 در پایه 10 نوشــته شده 
است( در پایه 12 نوشته شــود، دقیقا به چند صفر 

ختم می شود؟

پاسخ معمای طوطی های در قفس:
با توجه به صورت معما داریم: 

بخش نخست: 
تعداد طوطی ها برابر اســت با 4 برابــر تعداد قفس ها 

)1 - C(4 = P  :منهای یک
بخش دوم: 

تعداد طوطی ها برابر است با سه برابر تعداد قفس ها به 
P = 3C + 1 :عالوه یک

با حل این دو معادله، خواهیم داشت:  تعداد طوطی ها: 
1۶ و تعداد قفس ها: ۵

  معمای شماره 2217

  جواب معمای شماره 221۶

معرفی اپلیکیشن Teleport؛ 

تصاویر خود را حرفه ای تر ویرایش کنید
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يادداشت
ساخت ضریح جدید امامزاده شاه ابوالقاسم)ع( پس از 4 ماه

احمد آزادگی، رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان گفت: پس از 
چهار ماه ضریح جدید امامزاده شاه ابوالقاسم)ع( روستای سهروفیروزان ساخته 

و آماده نصب شد.

اخبار

مديرجهاد کشاورزی نطنز خبرداد:

آغازبرداشتزعفرانمنطقهطرقرود
مدیر جهــاد کشــاورزی نطنز گفت: برداشــت و  نطنز
جابه جایی پیاز زعفران به ویژه در منطقه طرق رود 
- قطب زعفران- این شهرستان در هفته جاری آغاز شد. مدیر جهاد 
کشاورزی نطنز اظهارکرد: در راستای ضرورت تغییر الگوی کشت به 
علت پدیده خشکسالی و ترویج کشت گیاهان دارویی و افزایش سطح 
زیر کشت زعفران، کشاورزان منطقه اقدام به جابه جایی پیاز زعفران 
می کنند. عبدالرضا مهدی بادی افزود: زعفران کاران همچنین برای 
جوان سازی مزرعه ها هر سال با این اقدام عالوه بر کسب درآمد از 

محل فروش پیاز زعفران اشتغال زایی فصلی ایجاد می کنند.
وی سطح زیر کشــت زعفران در این شهرستان را 220 هکتار بیان 
کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال حدود250 تن پیاز زعفران 
از مزارع شهرستان نطنز برداشت شود.مهدی بادی به کشاورزانی که 
قصد افزایش سطح و یا برای نخستین بار می خواهند زعفران بکارند، 
توصیه کرد از پیاز زعفران برداشت شده از مزارع داخل شهرستان و 

عاری از هر گونه آلودگی استفاده کنند.

فرماندار برخوار:

اشتغال۲۰۷نفردرسامانهرصد
ثبتشدهاست

فرماندار برخوار گفت: بر اساس گزارش دبیرخانه  برخوار
اشــتغال )اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
شهرستان( از ابتدای ســال جاری تاکنون اشــتغال 20۷ نفر در 
بخش های صنعت، مســکن و صندوق کارآفرینی در سامانه رصد 
ثبت شده که الزم اســت در مدت زمان باقی مانده از سال جاری 
تالش الزم در این خصوص توســط اعضا  صورت گیرد. اسفندیار 
تاجمیری با اشــاره به اینکه بر اســاس تحلیل آماری ارائه شــده 
شهرستان با نرخ بیکاری 2/۷ درصد در جایگاه پایین تر از میانگین 
اســتان قرار دارد، یادآور شــد: از ظرفیت بخش هــای صنعت و 

کشاورزی موجود می توان بیشتر استفاده کرد.

فعالیت1۷کانونفرهنگیهنریبا
مجوزدبیرخانهکانونهایمساجد

مســئول کانون معین کانون های فرهنگی  خوروبیابانک
هنری شهرســتان خوروبیابانک از فعالیت 
۱۷کانون هنری با مجوز دبیرخانه کانون های مساجد استان خبر 
داد و افزود: برنامه های تابستانی با هدف غنی سازی اوقات فراغت 
برادران و خواهران در کانون های مساجد برگزار می شود. محمدرضا 
کمالی افزود: در کانون های مساجد برنامه هایی از جمله حلقه های 
تربیتی، کتاب و کتابخوانی، تفسیر قرآن و نهج البالغه، برنامه های 
هنری، سبک زندگی ایرانی و اسالمی، اردوهای فرهنگی و بازدید، 
مسابقات فرهنگی و ورزشی در حال اجراست. وی خاطر نشان کرد: 
فعالیت های کانون ها مختص تابســتان نیســت و در تمام سال 

متناسب با موضوعات روز برنامه هایی در نظر گرفته می شود.

با مسئوالن

معاون درمان بسیج جامعه پزشکی اصفهان 
خبرداد:

نسخهپیچیمجددبسیج
جامعهپزشکیبرایسمیرم

معاون درمان بسیج جامعه پزشکی   سمیرم
اصفهان گفت: با حضور کارشناسان 
مربوطه مناطق مختلفی از شهرســتان سمیرم شامل 
روستاهای بخش پادنا شناسایی شــد تا در آینده ای 
نزدیک تحت پوشش مجدد خدمات رایگان بهداشتی 

درمانی بسیج جامعه پزشکی قرار بگیرند.
محمد حیــدری همچنین تاکید کرد: بســیج جامعه 
پزشــکی همیشــه در تمامی صحنه هایی که نیازی 
احســاس شــده در کنار مردم بوده و ارائــه خدمات 
تخصصی به مردم مناطق مختلف را با تمام توان ادامه 

خواهیم داد.
پزشــک متخصص اطفال که با این کاروان همراه شد 
معتقد بود که پزشــکان چون با بیــت المال تحصیل 
کرده اند و در دانشگاه های علوم پزشکی به رشد علمی 
رسیده اند، باید برنامه ای مدون داشته باشند و به همان 
مردمی که پشتوانه ای برای تحصیل آنها شدند خدمات 

رایگان ارائه داده و مرهمی برای دردهایشان باشند.

ريیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان 
دهاقان مطرح کرد:

اشتغالزاییبیشاز۲۰۰نفر
درصنایعتولیدی

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت   دهاقان
شهرســتان  دهاقان گفــت: رکود  
حاکم بر صنایع، شرایط ســخت تسهیالت بانکی، باال 
رفتن نرخ بهره وام و تصرف بازارهای تولیدی از سوی 
رقبای سایر استان و شهرستان ها، باعث تعطیلی و یا 
نیمه تعطیل شــدن برخــی صنایع تولیــدی در این 

شهرستان  شده است.
ســید حمید جهان افزود: عدم تبدیل پتانسیل های 
موجود شهرســتان به فرصت ها، باعث شــده صنایع 

کوچک ما از رونق کمتری برخوردار شوند.
وی با اشاره به اشتغال زایی بیش از 200 نفر در صنایع 
تولیدی دهاقان، اذعان داشت: همه صنایع تولیدی در 
این شهرستان در رده صنایع کوچک به شمار می آیند 
و تنها 2 واحــد تولیدی با بیش از ۴0 نفر اشــتغال در 
شهرک های صنعتی شهرســتان فعالیت می کنند که 

جزو صنایع متوسط به شمار می آیند.

وی عنوان کرد: خدمت در نظام مقدس جمهوری اســالمی 
عطیه ای است که باید با صرف وقت و هزینه برای اصالح امور 

مردم، شکر آن را به جا آورد.
فرماندار شــهرضا در ادامه افزود: قانون، مهم ترین ابزار کار 

اعضای شوراهای اسالمی اســت پس باید تا جایی که امکان 
دارد تسلط خود را به قوانین و مقررات افزایش دهند.

گالبی تصریح کرد: باتوجه به ابالغیه وزارت کشور و سازمان 
شــهرداری هاو دهیاری ها در زمینه برگزاری دوره آموزشی 

برای منتخبان شــوراها این اعضا در حدود اختیارات قانونی 
خود ملــزم به رعایت قوانیــن و مقررات هســتند و وظیفه 
آنها نظارت بر اداره امور جریان روستاســت و می بایست در 
راستای اجرای مصوبات با یک سری قوانین و ضوابط اداری، 

تشکیالتی و مالی آشنا شوند.
وی با بیان اینکه هــدف از برگزاری این کارگاه آموزشــی 
توانمندسازی اعضای شوراهای اسالمی است، گفت: هرچه 
اعضای شوراها با وظایف و مســئولیت های خود و مقررات و 
حدود وظایف آشنا باشــند، بهتر می توانند کار خود را انجام 

دهند.
فرماندار شهرضا مهم ترین وظیفه شوراهای اسالمی روستا 
را انتخاب دهیاران کارآمد دانست و بیان کرد: رمز موفقیت 
دهیاری ها در چند ســال اخیر این اســت کــه از دل مردم 
برخواســته اســت؛ بنابراین در انتخاب آنها دقت شــود تا 

دهیارانی دلسوز، متعهد و متخصص روی کار آیند.
گالبی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از بی هویتی 
ســاختمان های روســتایی، افزود: نباید به دید حقارت به 
ساختمان های خشــت و گلی نگاه کرد، دنیایی از ثروت زیر 

این خشت و گل نهفته شده است.
وی با بیــان اینکه از خارج از کشــور می آیند تا یک شــب 
در چنین ســاختمان هایی اقامت کنند، بیــان کرد: امروز 

اکوتوریسم و گردشگری از نفت بیشتر درآمد دارد.
فرماندار شــهرضا تصریح کرد: کوچه های که متناســب با 
ساختار روستاست نباید آسفالت شــود بلکه باید آجر فرش 
شود، اما متاســفانه بلوک فرش شده که با ســاختار روستا 

سازگار نیست.
گالبی با اشاره به اینکه باید گردشگری و مشاغل خانگی در 
روستاها تقویت شود، اظهارداشت: دو سوم از اعتبارات کل 

شهرستان شهرضا به روستاها اختصاص یافته است.

آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1396 بخش ثبتي دهاقان                                                 
بموجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك وماده 59 اصالحي آئين نامه مربوطه 
امالكي كه در سه ماهه اول سال 1396 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده وهمچنين 
شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت ثبت آگهي آنها بايد تجديد 

شود مربوط به بخش ثبتي دهاقان را بشرح ذيل آگهي مي نمايد.
رديــف الف-شــماره پالك ومشــخصات مالــك و نــوع ملك ومحــل وقوع 
 امالكي كه اظهــار نامه آنها در ســه ماهه مربوطــه قبل تنظيم وجهت انتشــار 

آگهي در رديف منظور گرديده اند.
اول- شماره های فرعی مجزی شده از 121 اصلی ابنيه دهاقان

1642-آقای سيد مرتضی مير باقری فرزند سيد شهاب ششدانگ يکباب خانه قديمی  
به مساحت 207.17 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان

دوم- شماره های فرعی مجزی شده از 126 – اصلی موسوم به خير آباد دهاقان
127- آقای محمد علی ابوترابی دهاقانی فرزند حسين ششدانگ يك قطعه باغ به 

مساحت 1255 متر مربع واقع در اراضی خير آباد دهاقان
سوم- شماره های فرعی مجزی شده از 130 اصلی موسوم به نجف آباد دهاقان

474-آقای اكبر شکوری دهاقانی فرزند محمد ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
148.30 متر مربع واقع در اراضی نجف آباد دهاقان

483- آقای محمد رحمانی دهاقانی فرزند حســين ششــدانگ يك قطعه زمين با 
كاربری فضای سبز به مساحت 855 متر مربع واقع در اراصی نجف آباد دهاقان

چهارم- آب قنات خير آباد دهاقان 136 اصلی
136- اصلی- آقای فتح اله محسنی فرزند خداداد تمامت 65 سهم مشاع از 1280 

سهم ششدانگ آب قنات خير آباد دهاقان
رديف ب-شــماره پــالك ومشــخصات مالــك و نــوع ملك ومحــل وقوع 
 امالكي كه در آگهی قبلی اشــتباه آگهی شــده و بنا بدســتور هيــات نظارت يا 

رئيس واحد ثبتی تجديد آگهی ميگردد.
شماره های فرعی مجزی شده از 137- اصلی ابنيه دهاقان

162-خانم ايران طاهرزاده نقنه فرزند مهدی نسبت به سه دانگ مشاع و آقای سيف 
اله باباجانی فرزند امراله نسبت به پنج ششم از يکدانگ و خانم سلطنت طاوسی ينگ 
آبادی نسبت به يك ششم از يك دانگ از 6 دانگ و آقای نوراله بابا جانی فرزند امراله 
نسبت به 1.479 سهم مشاع از 6 سهم و آقای خداكرم محمديان فرزند شکراله نسبت 
به 0.348 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ يك قطعه زمين واقع در ابنيه عطا آباد كه 
در آگهی نوبتی اوليه نوع ملك اشتباه آگهی شده است اينك تجديد آگهی می گردد.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت ثبت اســناد و امالك و مــاده 86 آئين نامه قانون 
 ثبت چنانچه كســي نســبت به امالك مندرج در ايــن آگهي وا خواهي داشــته

 باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهي نسبت به امالكي كه در رديف الف مي باشد 
نود روز  و نسبت به رديف ب به مدت 30 روز دادخواست واخواهي خود را كتبا  به اين 
اداره تسليم نمايد و معترض بايد ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهي خود را به 
مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي تقديم دادخواست دريافت نمايد ضمنا گواهي 

طرح دعوي كه پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر و مطابق قسمت 
اخير مــاده 16  و تبصره مــاده 17  قانــون ثبت و مــاده 86 آئين نامــه اجرائي 
 قانــون ثبت رفتــار خواهد شــد. ايــن آگهي نســبت بــه امالك رديــف الف

 در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ب فقط يك نوبت از تاريخ اولين آگهي 
منتشر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:يك شنبه 96/5/1
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 96/5/31

يعقوبی كفيل ثبت دهاقان
م الف: 96/108 

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صــادره هيات موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه 

وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه 
شــرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده 
رود و اصفهان امروزچاپ اصفهان آگهي ميشــودتادرصورتي كه اشخاص نسبت 
به صدورســندمالکيت متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهي 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت واســنادوامالك شهرضاتســليم وپس 
ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع 
قضايي تقديم نمايند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاارائه 
نمايندبديهي اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکيت صادرخواهدشد
شماره 2098 فرعي ) كه به شماره 8345 تبديل شده ( از1 اصلي ابنيه 

شماره 3079 فرعي از1 اصلي ابنيه 
1-راي شــماره 139660302008002828 - 24 / 05 / 96 - محمدجــواد هدا 
شهرضا فرزند محمد حسين ششدانگ يکباب مغازه به استثناء بهاء ثمنيه اعياني آن 

مفروزي ازپالك 3079 فرعي از1 اصلي ابنيه به ششدانگ 22 مترمربع 
2-راي شــماره 139660302008002829 - 24 / 05 / 96 - محمدحسين هدا 
شــهرضا فرزند قدرت اله ششدانگ يکباب مغازه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعياني آن 

مفروزي ازپالك 3079 فرعي از1 اصلي ابنيه به ششدانگ 22 مترمربع 
  سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  31 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  15 / 6 / 96

م الف: 482 
مفاد آراء تيران

آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از سوي هيأت موضوع بند 2 ماده 1 قانون 
الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تيران و کرون
نظر به اينکه طبق آراء صادره باستناد مدارك تســليمي تصرفات مالکانه مفروزي 
متقاضيان زير در شهر تيران و رضوانشهر و روستای كوهان بخش 12 ثبت اصفهان 
احراز گرديده است. لذا طبق قســمت اخير بند مذكور و ماده 10 آيين نامه اجرايي 
مراتب براي يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه كسي نسبت به آنها اعتراضي داشته 
باشد از تاريخ انتشــار آگهي ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان تيران و كرون تسليم و پس از تاريخ تسليم 
اعتراض، ظرف يك ماه دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي طرح 
دعوي را به اين واحد ثبتي ارايه نمايد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض 
و گواهي طرح دعوي ظرف مدت مقرر در اجراي راي صادره اقدام و سند مالکيت به 

نام متقاضيان صادر خواهد شد.
شهر تيران 1- اصلي

1- رای شــماره 1929 مورخ 1396/04/24 به نام آقای رضا واعظ تهرانی فرزند 
خسرو ششدانگ يك قطعه زمين محصور پالك 2532 فرعی مجزی شده از 315 

فرعی از 65 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 219.06 متر مربع. 
2- رای شماره ی 1930 مورخ 1396/404/24 به نام آقای محمدعلی واعظ تهرانی 
فرزند خسرو ششــدانگ يك قطعه زمين محصور پالك 2533 فرعی مجزی شده 

از 315 فرعی از 65 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 209.77 متر مربع.
3- رای شــماره ی 1931 مورخ 1396/04/13 به نام خانم طاهره چاوشی تهرانی 
فرزند ها جی محمد ششدانگ يك باب خانه پالك 934 فرعی باقيمانده از 1 اصلی 

بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 197.70 متر مربع.
4- رای شــماره ی 1932 مورخ 1396/05/08 بنام آقای محســن شيرازی فرزند 
عباس ششــدانگ يك قطعه زمين محصور پالك 7317 فرعی مجزی شــده از 

2769/3 از 1 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 238.31 متر مربع.
5- رای شماره ی 1933 مورخ 1396/04/12 ب نام خانم فاطمه فدائی فرزند محمد 
علی ششدانگ يکباب خانه پالك 7456 فرعی مجزی شــده از 2769 فرعی از 1 

اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 308.53 متر مربع.

6- رای شماره ی 1934 مورخ 1396/05/11 بنام آقای اكبر مراديان فرزند حسين 
ششــدانگ يك قطعه زمين محصور پالك 7546 فرعی مجزی شده از 2760 از 1 

اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 171.18 متر مربع.
شهر رضوانشهر 2- اصلی 

7- رای شماره ی 1935 مورخ 1396/04/31 به نام آقای محمد علی شياسی ارانی 
فرزند ابوالقاسم ششدانگ يکباب خانه پالك 2825 فرعی از 2 اصلی بخش 12 ثبت 

اصفهان به مساحت 425.78 متر مربع.
8- رای شمره ی 1936 مورخ 1396/04/13 بنام خانم مرضيه مطلبی اسفيد واجانی 
فرزند سيد كريم ششــدانگ يکباب خانه پالك 3826 فرعی مجزی شده از 2184 

فرعی از 2 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 198.46 مترمربع.
9- رای شــماره ی 1937 مورخ 1396/04/13 بنام خانم سکينه رحيمی وريشتی 
فرزند آيت اله ششدانگ يکباب خانه پالك 3860 فرعی مجزی شده از 401 فرعی 

از 2 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 195.65 مترمربع. 
10- رای شماره 1938 مورخ 1396/04/27 به نام آقای عبداله مختاری اسفيدواجانی 
فرزند رضا نسبت به پنج دانگ مشاع و خانم مريم مختاری اسفيدواجانی فرزند عبداله 
نسبت يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه پالك 3862 فرعی از 2 اصلی بخش 

12 ثبت اصفهان به مساحت 324.25 مترمربع. 
11- رای شــماره 1939 مورخ 1396/05/08 بنام آقای علی مختاری فرزند يداله 
ششــدانگ يکباب خانه پالك 3863 فرعی مجزی شده از 2615 فرعی از 2 اصلی 

بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 505.45 مترمربع.
روستای كوهان 5- اصلی 

12- رای شــماره 1940 مورخ 1396/03/31 به نام آقای عليرضا دادخواه تهرانی 
فرزند ابراهيم ششدانگ يکباب خانه و زمين متصله پالك 153 فرعی باقيمانده از 5 

اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 1125.35 متر مربع.
تاريخ انتشار: 1396/05/31

م الف: 208
اخطار اجرايی

5/639 شــماره: 960030 - 96/5/15 به موجب رای شــماره 9600372 تاريخ 
96/2/28 حوزه 14 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محکوم عليه محمد اســماعيل عارف جو فرزند عباس به نشــانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته 
وجه چك شــماره 108786 به عهده بانك صادرات و مبلغ يکصد و سی و نه هزار 
تومان بابت هزينه دادرســی و هزينه نشرآگهی و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررســيد چك تا تاريخ اجرای حکم در حق محکوم له ســعيد فاطمی زاده فرزند 
مصطفی شــغل آزاد به نشــانی خ كاوه خ برازنده خ صفائيه كوچه شماره 10 بلوك 
رز پالك 23. و نيم عشــر حق االجرا. مــاده 34 قانون اجرای احــکام: همين كه 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد، محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد يا مالی معرفی 
كند كه اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميســر باشد و در صورتی كه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:15420 
 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)205 كلمه، 2 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

5/686 شماره صادره : 1396/42/404324 - 1396/5/26 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 6026 مورخ 1395/04/16 صادره از هيات قانون تعيين تکليف اراضی 
فاقد سند رسمی تحديد حدود ششــدانگ يکباب خانه پالك شماره 4483/3737 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام احمد عمرانی 
فرزند باقر در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينك باستناد ماده 13 قانون مذكور قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/7/3 ساعت 9 صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمــد، لذا به موجب اين آگهی به كليــه مجاورين اخطار می گردد 
كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 8525 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

اصفهان)157 كلمه، 2 كادر(
مزايده

5/695 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمينی شهر در پرونده كالسه 
960436 له خانم فاطمه السادات ميرصفی عليه زهرا مالكريمی، محمد پيرحاجی، 
شهناز مســعوديان، مهرداد غفاری و جميله همدانيان و شهرداری خمينی شهر به 
خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی به شماره پالك ثبتی 85/904 به مساحت 
حدودا 387/55 مترمربع كه به صورت دو باب منزل مسکونی و يك دهانه مغازه كه 
منزل مسکونی شماره 1: يك طبقه درب به ساخت كه دارای زير بنای اعيانی حدودا 
135 مترمربع و عرصه 170 مترمربع و قدمت ساخت باالی 20 سال می باشد، منزل 
مسکونی شــماره 2: دو طبقه و نيم درب به حياط كه دارای زيربنای، اعيانی حدودا 
330 مترمربع و عرصه 207/55 مترمربع و قدمت ساخت باالی 10 سال می باشد، 
مغازه:يك دهانه مغازه به مساحت عرصه و اعيان حدودا 10 مترمربع كه دارای قدمت 
ساخت باالی 20 سال می باشد، كه كارشناس رسمی دادگستری 4/200/000/000 
ريال ارزيابی نموده را از طريق مزايده به فروش رســاند لذا جلسه مزايده در تاريخ 
دوشــنبه 1396/06/13 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمينی شهر برگزار می گردد، طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به 
نشانی خمينی شهر خيابان شريعتی جنوبی كوچه شهيد نکويی مهر داخل كوچه بعد 
از پيچ به كدپستی 56884- 84149 مراجعه و مورد مزايده را از نزديك بازديد نمايند. 
خريدار كسی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، خريدار می بايست ده درصد 
قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به  حساب 
سپرده دادگســتری واريز نمايد در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از كسر هزينه 
های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. تذكر: متقاضيان شركت در مزايده می 
بايست 10 درصد بهای مال را طی فيش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری 
خمينی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانك ملی واريز و با در دست داشتن 
اصل فيش و اصل كارت ملی نيم ساعت قبل از شروع مزايده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شركت در مزايده را تکميل و به همراه كپی كارت و اصل فيش 
سپرده تحويل اجرا نمايند. م الف: 4650 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمينی شهر )350 كلمه، 4 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

5/707 چون آقای محمدرضا طالبی فرزند علی به وكالت از طرف قاسم زارع فرزند 
علی به شماره شناسنامه 8 صادره از دولت آباد به موجب وكالتنامه شماره 164419 
مورخ 1396/5/24 دفتر يك اصفهان با تسليم دو برگ استشهاد محلی كه هويت 
و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تاييد دفتر 432 اصفهان رسيده است كه سند 
مالکيت ششدانگ خانه پالك 15190/705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به ذيل 
ثبت 6068 كه در صفحه 543 دفتر 41 خ به نام نامبرده )قاســم زارع( ثبت و سند 
شماره 261310 صادر و تســليم گرديده و طبق گواهی دفتر امالك به موجب نامه 
شماره 930362 مورخ 1393/7/8 شعبه دهم اجرای احکام دادگاه حقوقی اصفهان 
بازداشــت گرديده و به علت جابجايی مفقود گرديده اســت و صدور سند مالکيت 
المثنی نموده اســت طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی 
ذكر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارايه اصل سند مالکيت و 
سند معامله به اين اداره تسليم نماييد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارايه 
كننده مســترد گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد 
 شــد.م الف:16841 هاديزاده رئيس ثبت اســناد و امالك منطقه شــرق اصفهان

)216 كلمه، 2 كادر(

فرماندارشهرضا:

مهم ترین وظیفه شوراهای روستا، انتخاب دهیاران کارآمد است

محسن گالبی، فرماندار شهرضا در کارگاه آموزشی آشنايی با وظايف تشکیالت و جايگاه قانونی  شهرضا
شوراها برای منتخبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی روستاهای شهرضا، اظهار کرد: 
انتخاب شدن با رای مستقیم مردم افتخاری است که نصیب اعضای شورای اسالمی شده است، بنابراين بايد با همه 

توان برای خدمت به مردم تالش کنند.

رییــس اداره صنعت، معــدن و تجارت 
اردســتان اظهارکرد: واحدهای پذیرنده اردستان

طرح کارورزی از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی خواهد بود 
که در سامانه کاورزی ثبت نام کرده اند.

محمدرضا باقری گفت: اعضای شورای کارورزی عبارتند از 
تامین اجتماعی،صنعت و معدن و نماینده بنیاد شهید و متولی 

اصلی آن نیز وزارت کار و رفاه امور اجتماعی است.
وی با بیان اینکه فارغ التحصیالن با توجه به رشته تحصیلی 

مورد نیاز کارگاه ها و کارخانه ها ثبت نام می کنند و به مدت 
۹ماه بیمه آنها توسط دولت پرداخت می شود، تصریح کرد: 
حضور افراد در صورت رازی بودن کارخانه پذیرنده به مدت 
دوسال دیگر تمدید شــده و بیمه آن توسط دولت پرداخت 

می شود.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان همچنین تاکید 
کرد: طرح دیگری که در این خصوص اجرا می شود مربوط به 
بنیاد شهید و امور ایثارگران است که اگر واحدهای تولیدی 

افرادی از خانــواده ایثارگران را جذب کنند تا پنج ســال از 
پرداخت بیمه معاف می شوند.

باقری با اشاره به جذب افراد ایثارگر توسط واحدهای تولیدی 
افزود: این واحدها می توانند ازتســهیالت 20 تا ۳0 میلیون 
تومان با کارمــزد چهار درصد در قبال یک نفر جذب شــده 

استفاده کنند.
جمشــید عامری، رییس اداره کارو رفاه امــور اجتماعی نیز  
گفت: نرخ بیکاری کشور ۳/۱2 دهم بوده و نرخ بیکاری استان 
اصفهان با توجه به مهاجر پذیر بودن آن 5/۱2 درصد است که 
دو دهم درصد از نرخ بیکاری کشور بیشتر بوده و نرخ بیکاری 

اردستان در حال حاضر ۹/۷ دهم است.

ريیس اداره کارو رفاه امور اجتماعی اردستان اعالم کرد:

نرخ9/۷درصدیبیکاریدراردستان

No. 2217 | August 22,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



سیامك حیدري، مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت هفته 
دولت در 13 روستای شهرستان هاي لردگان، فارسان، اردل و کیار ، طرح های گازرسانی به 

بهره برداری خواهد رسید.

بهره برداري از طرح هاي گازرساني به 13 روستاي استان
اخبار

با مسئوالن

رییس نهضت سوادآموزی استان خبر داد:

راه اندازی ۸ مرکز سواد آموزی 
در چهارمحال و بختیاری 

رییس نهضت سوادآموزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
هشــت مرکز ســواد آموزی در چهارمحال و بختیاری 
راه اندازی شد. مرتضی ارشادی در گفت و گو با مهر اظهار 
داشت: در آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تعداد 
هشت مرکز یادگیری محلی راه اندازی شده است. وی 
با بیان اینکه ظرفیت هر مرکز ۵۰ نفر است، تاکید کرد: 
در شهرستان لردگان ســه مرکز، کوهرنگ دو مرکز در 
شــهرکرد یك مرکز، اردل یك مرکز و فارسان نیز یك 
مرکز وجود دارد. مدیر نهضت سوادآموزی چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: گروه های هدف این مراکز 1۰ تا 
۴۹ سال است و رایزنی های الزم برای راه اندازی چهار 

مرکز دیگر در سطح استان انجام شده است.

در نشست توجیهی اعضای شورای اسالمی شهر و 
روستا در چهارمحال و بختیاری مطرح شد؛

برگزاری آموزش های 
توجیهی برای  شوراها

مدیرکل امور اســتان های شــورای عالی استان های 
کشــورگفت: آموزش هــای توجیهی بــرای اعضای 
 شورای اســامی شــهر وروســتا، در ســطح کشور

 برگزار می شود.
علی احمدی در نشست توجیهی اعضای شورای اسامی 
شهر و روستا در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
آموزش های توجیهی برای اعضای شورای اسامی شهر 
وروستا برگزار می شود، اظهار داشت: این دوره آموزشی 
برای هفت هزار نفر عضو شورای اسامی شهر و روستا در 
کشور برگزار می شود. وی عنوان کرد: شوراهای اسامی 
امانتدار مردم هســتند و باید تاش کنند که در مسیر 
توسعه و پیشرفت منطقه خود گام بردارند.مدیرکل امور 
استان های شورای عالی استان های کشور عنوان کرد: 
شوراهای اسامی شهر و روستا وظیفه دارند به جامعه 
شورای کشور نیز ثابت کنند که وظایف خود را به خوبی 

انجام داده اند.
وی  ادامه داد: شوراهای اســامی شهر از ظرفیت های 
مختلفی برخوردار هســتند که باید در مســیر اجرای 
مطلوب مدیریت شــهری حرکت کنند. احمدی تاکید 
کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پر ظرفیت 
از جمله گردشگری اســت که باید از این ظرفیت برای 

توسعه روستاها و مناطق شهری بهره گرفت.

درخشش دانش آموزان چهارمحالی 
در جشنواره خوارزمی

دانش آموزان چهارمحال و بختیاری درســومین مرحله کشــوری 
جشنواره نوجوان خوارزمی در شش مرحله موفق به کسب رتبه برتر 

کشوری شدند.
مدیر کل آموزش وپرورش اســتان گفت: در این جشــنواره  الناز 
علیزاده،  ملیکا هزاران  ،  آیدا سلجوقی  رتبه اول در محور ایفای نقش 
زبان انگلیسی و  نگین شریف یلمه  و  فائزه حیدری رتبه سوم محور 

پژوهش را به دست آوردند.
بهروز امیدی افــزود: نازنین هاشــمی و مهســا محمد پــور  در 
محورمسابقات آزمایشگاهی ،  شیوا طاهری  درمحور زبان وادبیات 
فارسی و راضیه آزاد در محور دست ســازه حائز رتبه سوم کشوری 
شدند. وی  افزود: همچنین شــها صفیان موفق به کسب رتبه اول 

کشوری در محور بازارچه کار آفرینی شد.
مدیر کل آموزش وپرورش چهارمحــال و بختیاری تاکید کرد: این 
جشنواره با حضور دانش آموزان اول متوسطه کشور به منظور پرورش 

روحیه خاقیت و خودباوری وتوسعه کار آفرینی  برگزار شد.

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی 
لردگانی به چهار بیمار نیازمند

به گزارش ایرنا؛ هماهنگ کننده تیم پیونــد اعضای چهارمحال و 
بختیاری از اهدای اعضای بیمار مــرگ مغزی اهل لردگان به چهار 

بیمار نیازمند خبر داد.
زهرا سیاح افزود: گنجعلی مالکی 37 ســاله در 1۹ مردادماه جاری 
به دنبال خونریزی مغزی ناشی از تصادف با موتور سیکلت در بخش 

ICU بیمارستان لردگان تحت مراقبت ویژه قرار گرفت.
وی ادامــه داد: بــا تایید مرگ مغزی بیمار توســط تیم پزشــکی 
 بیمارســتان، مقدمات پذیرش بیمار در مرکز آموزشــی و درمانی 
آیت ا... کاشانی شهرکرد فراهم و بیمار در تاریخ 2۵ مردادماه در این 

مرکز پذیرش شد.
 سیاح تصریح کرد: عمل جداسازی اعضای بیمار با کمك تیم جراحی 
اعزامی از شیراز انجام و کبد پس از جداسازی به شیراز و یکی از کلیه ها 

به اصفهان انتقال داده شد.
هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای چهارمحال و بختیاری افزود: یکی 
از کلیه های بیمار مرگ مغزی نیز به بیمــار نیازمند پیوند کلیه در 
بیمارستان کاشانی پیوند زده شد و بخشی از نسوج جداسازی شده 
نیز به تهران منتقل شد. وی خاطرنشان کرد: با اهدای کلیه های این 
بیمار مرگ مغزی بیست و پنجمین جراحی پیوند کلیه در استان با 
موفقیت انجام شد.، ساالنه بین پنج تا هشت هزار نفر در کشور دچار 
مرگ مغزی می شوند که در 36 درصد موارد، تیم های پیوند عضو 
موفق به جلب رضایت خانواده ها می شوند.  این رقم درحالی است که 
در استان های محرومی نظیر چهارمحال و بختیاری تیم پیوند اعضا 
در 6۵ درصد موارد مرگ مغزی موفق به جلب رضایت خانواده ها برای 

اهدای عضو می شوند. 
چهارمحال و بختیاری در کنار اســتان های کوچــك دیگر نظیر 
کهکیلویه و بویراحمد از نظر آمار اهدای عضو به تناســب جمعیت، 
 در دوره های زمانی مختلف در رتبه های نخســت تا ســوم کشور

 قرار دارد.

به گزارش کار؛ جمعي از مردم شهر سفیددشت که معتقدند 
فعالیت مرگبار کارخانه تصفیه روغن، ســامت شش هزار نفر 
را به خطر انداختــه؛ مقابل اســتانداري چهارمحال بختیاري 

تجمع کردند.
تجمع کنندگان بنري با مضمون»ما شــهروندان سفیددشتي 
از استاندار محترم و دلسوز استان و مسئولین محترم عاجزانه 
خواهشمندیم از فعالیت مرگبار شــرکت تصفیه روغن بهاران 
شیمي که سامت شش هزار انسان را به خطر انداخته است، از 

این فاجعه انساني محافظت فرمایید« در دست داشتند.
یکي از تجمع کنندگان با بیــان اینکه بوي آزار دهنده کارخانه 

تصفیه روغن این شهر را پر کرده است به خبرنگار کار، گفت: 
بوي مشمئز کننده این کارخانه موجب سردرد و بیماري براي 
اهالي این شهر شده اســت. وي با اشــاره به اینکه مردم شهر 
سفیددشت از بوي نامطبوع کارخانه تصفیه روغن سفید دشت 
گایه دارند، گفت: بوي نامطبوع کارخانه تصفیه روغن که در هوا 

پراکنده مي شود مردم را مورد آزار قرار داده است.
یکي دیگر از تجمع کنندگان با بیان اینکه اعتراضات ما هم راه به 
جایي نبرده است، تاکید کرد: مردم شهر سفیددشت از مسئولین 
مي خواهند تا فکري براي عوارض و بیماري هاي ناشي از وجود 

این کارخانه کنند.

مردم شهر سفیددشت که پیش تر نیز به آلودگي کارخانه تصفیه 
روغن و هواي مسموم این شهر اعتراض داشتند به تجمع مقابل 

استانداري چهارمحال و بختیاري اقدام کردند.
گفتني است؛ چندي پیش نیز پایگاه خبري کار در پي اعتراض 
مردم سفیددشــت که فعالیت این کارخانه را موجب آلودگي 
هوا و تهدید علیه بهداشــت عمومي مي دانند گزارشــاتي با 
عنوان»ناراحتي مردم سفید دشــت از بوي نامطبوع کارخانه 

تصفیه روغن« و »هواي مسموم سفیددشت« منتشر کرد.
آزمایش کارخانه تصفیه روغن، ضوابط قابل قبولي 

نداشت
مرتضي منصوري، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بروجن در همین خصوص به کار، گفت: کارخانه تصفیه روغن 
براي ساختن روغن جدید روغن هاي سوخته را مي جوشاند و 
به خاطر گازهایي هیدرو کربنیك که از آن متصاعد مي شــود 
ناخودآگاه بوي شدید و مشــمئز کننده اي ایجاد مي کند.وي 
گفت: کارخانه تصفیه روغن سفید دشت آزمایشي انجام داده 
و ادعا مي کند مشکلي وجود ندارد در حالي که آزمایش از قبل 
هماهنگ شده از لحاظ ضوابط زیست محیطي مورد تایید نیست. 
منصوري با اشاره به اینکه آزمایش از قبل هماهنگ شده و رعایت 
فاکتورهاي زیست محیطي در زمان خاص مورد قبول ما نیست، 
افزود: آزمایشي که از سوي کارخانه تصفیه روغن سفید دشت 
به ما ارائه شده از لحاظ زیست محیطي ضوابط قبولي را نداشت.

بوي تصفیه روغن تهدیدي علیه بهداشت عمومي 
است

محمد حسن کرمي، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بروجن نیز در این خصوص به کار، گفت: چون در فرآیند تصفیه 
روغن مصرفي و مستعمل اسید ترکیب مي شود گازهاي مشمئز 
کننده اي تولید مي کند که موجب ناراحتي مردم این شــهر 
شده است. وي افزود: بوي مشمئز کننده تصفیه روغن مي تواند 
تاثیرات بسیار زیادي از لحاظ روحي، رواني و اخاقي ایجاد کند 

که تهدید کننده سامت محسوب مي شود.
کرمي ضمن بیان اینکه کارشــناس شــبکه بهداشت مشکل 
کارخانه را تایید و به دادســتاني ارائه کرده اســت، گفت: بوي 
مشــمئز کننده تصفیه روغن تهدیدي علیه بهداشت عمومي 
است؛ این کارخانه بایســتي فرآیند تصفیه روغن را به گونه اي 

تغییر دهد که این بو انتشار پیدا نکند.

جمعي از مردم شهر سفیددشت در اعتراض به فعالیت مرگبار کارخانه تصفیه روغن که سالمت آنها را به 
خطر انداخته است، مقابل استانداري چهارمحال بختیاري تجمع کردند.

در تجمع مردمی مقابل استانداري مطرح شد؛

سفید دشت را از باتالق روغن نجات دهید

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی چهارمحال و بختیاری 
از آبرسانی سیار به 11 هزار و 7۰۰ نفر از روستاییان این استان 
خبر داد. تورج احمدپور در گفت و گو با ایرنا افزود: درحالی که 
سال گذشته ۴۰ روستای استان با تانکر آبرسانی می شد، اما با 
بهره برداری از تعدادی مجتمع های آبرســانی در سال جاری، 
1۰ روستا از نعمت آب لوله کشی بهره مند شدند و 3۰ روستای 
دیگر همچنان آبرسانی سیار می شود. احمدپور تصریح کرد: 
ماهانه ۴8۰ مترمکعب آب از طریق ۴۰ تانکر به چهار روســتا 

در شهرستان اردل و 36 روســتا در شهرستان لردگان انتقال 
داده می شود.

مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه به 
تازگی دو روستای تشنیز و خراجی شهرستان کیار نیز با کمبود 
آب مواجه شده اند، افزود: با حفر و تجهیز چاه جدید در این دو 

منطقه توانستیم کمبود آب را جبران کنیم.
احمدپور خاطرنشان کرد: همچنین در مناطقی دیگر از جمله 
شهرستان لردگان با اجاره چاه کشاورزی و در شهرستان اردل با 

انتقال آب از چشمه دزداران از طریق دیزل جنرال موفق به رفع 
مشکل تامین آب در این مناطق شدیم.

وی به بهره مندی بیش از 3۰۰ روســتای این اســتان از آب 
آشامیدنی ســالم و لوله کشــی در دولت یازدهم اشاره کرد و 
جمعیت بهره مند از شاخص های آب آشامیدنی سالم در این 
روستاها را بیش از 13۵ هزار نفر در قالب مجتمع ها و طرح های 

آبرسانی اعام کرد.
از 7۵۴ روستای چهارمحال و بختیاری، ۴63 روستا زیرپوشش 
صدور قبض آب قرار دارند و 6۰۰ روســتا نیز از خدمات آب و 

فاضاب روستایی بهره مند هستند.

آبرسانی سیار به 11 هزار و 700 روستا در چهارمحال و بختیاری

مزایده
5/434 اجرای احکام حقوقی شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961768 ج/4 له حمید نراقی و 2 نفر دیگر و علیه 
جمال نراقی مبنی بر دستور فروش ملک مشاع در تاریخ 96/6/21 ساعت 9 صبح 
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
ششدانگ پالک ثبتی 5636/8 بخش 3 ثبت اصفهان که اکنون در تصرف خواهان 
می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 16/910/000/000 ریال ارزیابی 
شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از اموال بازدید و با 
سپرده 10% قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد. 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده با 
سالم و احترام عطف به پرونده اجرایی کالســه 93- 669 ج 13 مبنی بر ارزیابی از 
پالک ثبتی شماره 5636/8 موضوع دعوی آقایان حمید و جالل نراقی و خانم انیس 
گلستانه طالیی به عنوان خواهان و به طرفیت آقای جمال نراقی )خوانده( واقع در 
اصفهان خیابان احمد آباد و به خیابان نظام الملک فیش کوچه ســجادیه پالک 23 
اینجانب به عنوان کارشناسی منتخب پس از بررسی پرونده به همراه خواهان )حمید 
نراقی( به محل مورد نظر رفته و یا معاینه و برداشــت و تحقیق الزم از پالک مورد 
اشاره نظریه خود را به شــرح قبل اعالم می نمائیم. ملک فوق الذکر امالک ثبتی 
5636/8 بر اساس حدود اربعه آن دارای وسعتی معادل 383 متر مربع می باشد که 
با توجه به در مسیر بودن 205 مترمربع آن متعلق به شهرداری گردیده و باقی مانده 
آن 178 مترمربع در حال حاضر به صورت یک قطعه زمین بوده و بر اساس توافق به 
عمل آمده باشد و این منطقه 3 داری کاربری تجاری اداری می باشد با توجه به استناد 
مالکیت سهم هر کدام از خواهان ها و خوانده از پالک ثبتی 5636/8 همانند شرح 
زیر می باشد. 1- آقای حمید نراقی با شماره های دفتر مالکیت 261198 سری پ 
و 218131 سری الف/ 79 به مقدار اقرار 32 و 8 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش 
دانگ پالک مورد اشاره 2- آقای جالل نراقی با شماره دفتر مالکیت 261199 سری 
پ به مقدار 16 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ پالک مورد اشاره 3- آقای 
جمال نراقی به مقدار 16 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ. جمعا معادل 72 
حبه )ششدانگ( می باشد که با عنایت به مطالب  یاد شده و با در نظر گرفتن موقعیت 
محل و نوع کاربری و دیگر عوامل دخیل و قیمت گذاری ارزش ششدانگ ملک فوق 
بالغ بر 16/910/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششــصد و نود و یک میلیون 
تومان. م الف: 14325 شعبه چهارم حقوقی اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان 

)473 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

5/642 شــماره: 96-67 به موجب رای شــماره 244 تاریــخ 96/3/21 حوزه 31 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
جعفری سراور به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و سه 
میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و ششصد و نود و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف 83586 - 96/3/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
له شهنام روحانی نجف آبادی به نشانی اصفهان خ مالصدرا خ شبنم مجتمع پیوند 
واحد 23. و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را 
به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:15329 
 شعبه 31 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/644 شــماره: 1403/95 ش 51  به موجــب رای شــماره 89 تاریخ 96/1/31 
حوزه 51 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مجتبی بهرامی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
37/500/000 ریال بابت خسارت وارده به خودرو 2/600/000 ریال و هزینه نشر 
آگهی بابت هزینه های دادرســی و 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و خسارت 
تاخیر از تاریــخ تقدیم دادخواســت 95/12/4 و پرداخت نیم عشــر حق االجرای 
احکام. مشــخصات محکوم له: 1- محســن دزک 2- پری فروغی به نشــانی خ 
جی خ ابر کوچه شــهید حســین فروغی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:15421 
 شعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/684  علی یوســفی دارای شناسنامه شماره 22 به شــرح دادخواست به کالسه  
228/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مسلم یوسفی به شناسنامه 3604 در تاریخ 1396/5/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا قلمی بادی 
فرزند شیرمحمد شناسنامه شــماره 170 صادره از نطنز )همسر( 2- فاطمه یوسفی 
فرزند مسلم شناسنامه شماره 13 صادره از نطنز )فرزند دختر( 3- زهرا یوسفی فرزند 
مسلم شناسنامه شماره 4 صادره از نطنز )فرزند دختر(  4- زینت یوسفی فرزند مسلم 
شناسنامه شــماره 18 صادره از نطنز )فرزند دختر( 5- محمد یوسفی فرزند مسلم 
شناسنامه شــماره 295 صادره از نطنز )فرزند پســر( 6- علی یوسفی فرزند مسلم 
شناسنامه شــماره 22 صادره از نطنز )فرزند پســر( 7- فرزانه یوسفی فرزند مسلم 
شناسنامه شماره 1230055975 صادره از نطنز مادر زهرا )فرزند دختر( 8- ابراهیم 
یوسفی فرزند مسلم شــماره ملی 1230063218 صادره از نطنز مادر زهرا )فرزند 
دختر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 259 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک()215 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/689 شماره:614/95 به موجب رای شماره 82 تاریخ 96/2/20 شعبه سوم شورای 
حل اختالف شهرســتان تیران که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- مجید 
جهان بخش 2- سعید جهان بخش هردو به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 106/000/000 ریال بابت اصل خواسته چک به شماره 156051 
و تاریخ سررسید 94/3/1 بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی و حق الوکاله طبق 
تعرفه در حق خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مرضیه امیرنیرومند به نشانی 
نجف آباد خ 15 خرداد مرکزی بن بست گلریز پ 52. صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی می باشد و پرداخت نیم عشر اجرایی که توسط اجرای احکام احتساب 
می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. م الف:206 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
تیران )مجتمع شماره یک()200 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973623100478 دادنامــه:  شــماره   /690
950983623100888 شماره بایگانی شعبه: 951025 خواهان: بانک مهر اقتصاد 
بنمایندگی علیرضا زمانی با وکالت آقای سیدحســین نیکوئی فرزند سیدفخرالدین 
به نشــانی اردســتان خ امام جنب کوچه دارائی پالک 757 خوانــدگان: 1- آقای 
محمدمهدی عامری راد فرزند ناصر 2- آقای علی جمالی بین کالیه فرزند رحمت 
اله 3- آقای داود فلسفی فرزند عباس همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه وجه چک 
4- پرداخت حق الوکاله دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در 
خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا 
زمانی با وکالت آقای سیدحسین نیکویی به طرفیت خواندگان آقای محمد مهدی 
عامری راد فرزند ناصر 2- داوود فلســفی فرزند عباس 3- علی جمالی بین کالیه 
بخواسته مطالبه قسمتی از وجه چک با مشخصات 066938 مورخ 95/10/06 میزان 
393/729/937 ریال و هزینه دادرسی و خســارات تاخیر و حق الوکاله وکیل تادیه 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله تصویر مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیــه و اینکه اصل آن در ید دارنده )خواهان( 
داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد و عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
جهت دفاع یا ایراد موثر، دعوی وارد و ثابت تشــخیص و مستندا به مواد 18 و 515 
و 519 از قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و نیز ماده 
واحده استفســاره الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 
393/729/937 ریال اصل خواســته و مبلغ 12/170/000 ریال هزینه دادرسی و 
خســارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم و حــق الوکاله وکیل  وفق 
مقررات در حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابالغ قانون واخواهی در 
این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 212 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

اردستان )361 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/691 به تاریخ 1396/05/19 در وقت فوق العاده جلســه شعبه سوم شورای حل 
اختالف آران وبیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 386/95 
تحت نظر اســت با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونــده و ضمن اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد: رأی قاضی شورا در خصوص 
دادخواســت آقای روح اهلل صالحی راد فرزند حبیب اله به طرفیت آقایان 1.رحمان 
امامی کرانی فرزند روزعلی و 2.محمود باقرپور فرزند علی دایر بر مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 9020/116852-12 مورخ 94/01/20 
عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه. با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور وگواهینامه عدم امکان 
پرداخت بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای 
خوانده ردیف اول در ذیــل چک و امضای خوانده دوم در ظهــر آن و نظر به اینکه 
امضاهای مذکور از تعرض مصون مانده و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر 
اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور 
و با استظهار از اصل استصحاب - در مورد اشــتغال ذمه خواندگان- و اینکه دلیلی 
مبنی بر برایت ذمه خواندگان ارایه اقامه و با تحصیل نگردیده است. و خواندگان نیز 
علی رغم وصف ابالغ در جلسه رســیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی 
به عمل نیاروده اند. النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 و 

311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی، حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت 
خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاســبه و وصول در اجرای احکام 
مدنی می باشد و پراخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت 
زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرســتان می باشد. م الف: 5/2/96/377 
 قاضی شعبه ســوم شــورای حل اختالف آران و بیدگل- زهره گرامی نوش آبادی

)388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/692 به تاریخ 1396/04/24 در وقت فوق العاده جلســه شعبه سوم شورای حل 
اختالف آران وبیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 1341/95 
تحت نظر اســت با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونــده و ضمن اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رأی قاضی شورا در خصوص 
دادخواست آقای مهدی عالیی آرانی فرزند عزت اهلل با وکالت آقای مصیب مرشدی 
آرانی به طرفیت آقای حسن شرعی علیایی فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه مبلغ 
دویســت میلیون ریال وجه دو فقره چک به شــماره های 0930/230192 مورخ 
95/06/20 و 0930/230194 مــورخ 95/07/20 عهده بانــک صادرات ایران به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. . با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
به ویژه تصویر مصدق چکهای مذکور وگواهینامه های عدم امکان پرداخت تنظیمی 
از ســوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چکهای مستند دعوا در ید خواهان و 
امضای خوانده در ذیل چکها و باعنایت به اینکــه امضای مذکور مصون از تعرض 
مانده و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب – در مورد 
اشتغال ذمه خوانده- و اینکه دلیلی مبنی بر برایت ذمه خوانده ارایه اقامه و با تحصیل 
نگردیده است. و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به 
نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاروده است. النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص 
و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی 
مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و 
وصول در اجرای احکام مدنی می باشد و پراخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکهای مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. 
م الف: 5/2/96/378 قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف آران و بیدگل- زهره 

گرامی نوش آبادی)389 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106797200380 ابالغنامــه: شــماره   5 /703
پرونده:9609986797200406 شماره بایگانی شعبه:960406 ابالغ شونده حقیقی: 
مجید صالحی فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/02 
یکشنبه ساعت: 16 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه 
روی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی سهراب 
داویدی  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:16393 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)74 کلمه، یک کادر(
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يادداشت

محیط زيست

 مسئول فرهنگی ســپاه صاحب الزمان در ستاد ســاماندهی امور جوانان 
اظهار داشت: امیرالمومنین بهترین وساطت و شــفاعت را در امر ازدواج 
می دانند و امام صادق)ع( نیز می فرمایند کســی که ســبب ازدواج فرد 
مجردی شود خدا در قیامت به او با دیده رحمت نگاه می کند. مرکز فرهنگی 
سپاه استان نیز به  منظور تسهیل در امر ازدواج، یک مرکز مشاوره ازدواج 
را در خارج از مجموعه سپاه تدارک دیده که  برای همه عموم قابل استفاده 

خواهد بود.
محمدرحیم تمیزی فر خاطرنشــان کرد: یک شــبکه مویرگی و گسترده 
واسطان ازدواج در همه شهرستان ها تشکیل شده است که 142 نفر هستند 
و در این 6 ماه فعالیت توانسته اند 24 ازدواج را ثبت کنند، آمار پایین ازدواج 
و آمار باالی طالق در استان، تکان دهنده است و جمعیت استان رو به پیری 

می رود؛ همچنین 22 درصد جمعیت اصفهان پیر است.

بازگشت زائران خانه 
خدا به میهن از نیمه دوم 

شهریور ماه

تشکیل شبکه گسترده 
واسطان ازدواج در 

اصفهان

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به فوت 4 حاجی در حج امسال 
اظهار داشــت: این حاجیان از اســتان اصفهان نبودند و حال تمام حاجیان 

اصفهانی خوب است.
غالمرضا زاهدی افزود: پروازهای برگشت ما هنوز قطعی نشده، اما به احتمال 
قوی گروه حجاج 15 شهریور به میهن باز خواهند گشت. مدیرکل حج و زیارت 
استان اصفهان با بیان اینکه اعزام دیگری به سرزمین وحی صورت نمی گیرد  
بیان کرد: نخستین گروه حاجیان 12 مرداد و آخرین گروه آنها نیز 25 مرداد 
ماه به سرزمین وحی اعزام شدند.این مسئول تصریح کرد: 5 هزار و 750 زائر در 
قالب 41 کاروان امسال به جج تمتع اعزام شدند و با یاری خدا نیمه دوم شهریور 

به ایران باز می گردند.
زاهدی گفت: زائرانی که از فرودگاه اصفهان به حج اعزام شدند از استان اصفهان 

و استان چهارمحال و بختیاری بودند.

مدير کل کمیته امداد اصفهان 
خبر داد:

رشد 2 درصدی 
مشارکت اصفهانی ها 

در پرداخت صدقه

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به عملکرد صدقات پرداختی شهروندان در چهار ماهه نخست امسال اظهار داشت: مشارکت مردم در پرداخت صدقه در چهار 
ماهه نخست امسال رشد خوبی داشته است. حمیدرضا شیران افزود: 21 هزار و 967 صندوق صدقات بزرگ، 10 هزار و 121 صندوق صدقات متوسط و 467 هزار و 308 
صندوق صدقات کوچک در استان اصفهان وجود دارد. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بیان کرد: بیش از 28 میلیارد و 41 میلیون ریال مربوط به صندوق صدقات 
بزرگ، 4 میلیارد و 431 میلیون ریال مربوط به صندوق صدقات متوسط و 50 میلیارد و 699 میلیون ریال مربوط به صندوق صدقات کوچک جمع آوری شده است.وی با 
تقدیر از همکاری مردم استان اصفهان اعالم کرد: رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان و کاستن از گرفتاری ها و مشکالت آنان در استان، تنها با همیاری و همدلی مردم 
نیک اندیش محقق خواهد شد.شیران با اشاره به اینکه صدقات جمع آوری شــده به طور کامل به دست محرومان می رسد گفت: درآمد صدقات در بخش های بهداشت و 

درمان، عمرانی، امور فرهنگی، اکرام، آموزش، اشتغال و مشاوره برای مددجویان تحت حمایت هزینه می شود.

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان گفت: دفاتر مشاوره شــغلی و کاریابی های 
غیردولتی به عنوان بازوان اجرایــی ادارات تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در زمینه شناسایی نیازهای واقعی بازار کار و فرصت 
های شغلی در داخل و خارج از کشــور با هدف ایجاد ارتباط 

مستقیم بین کارجو و کارفرما در بازار کار فعالیت می کنند.
سیدکمال الدین میرهادی افزود: دفاتر کاریابی از سال 1379 
و در راستای اهداف دولت از جمله سیاست های کوچک سازی 
و اجرای اصل 44 قانون اساســی، ارتقا و سهولت دسترسی 
کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کسب فرصت های شغلی 
آغاز به فعالیت کردند.وی از وجود 64 دفتر کاریابی داخلی و 
7 دفتر کاریابی خارجی دارای مجوز و مورد تایید در ســطح 
استان اصفهان خبر داد و گفت: باتوجه به افزایش رو به رشد 
فعالیت های کاریابی غیرمجاز در فضای مجازی و ... )سایت ها، 
گروه هــا، کانال های تلگرامی، دفاتر غیرمجاز( و مشــکالت 
اجتماعی و اخالقی و سوء استفاده های صورت پذیرفته که 
بر اثر بی اطالعی برای کارجویان ایجاد شده است نیاز به اطالع 
رسانی و آگاه سازی موثر درخصوص نحوه شناسایی دفاتر مجاز 
از غیرمجاز محسوس می باشد؛ بنابراین همشهریان عزیز می 
بایست قبل از مراجعه و استفاده از خدمات کاریابی دقت الزم 
به عمل آورند. همچنین  از افراد جویای کار و کارفرمایان می 
خواهیم که صرفا به مراکز مجاز و مورد تایید وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی مراجعه کنند. 
وی از جمله شــاخص های شناســایی دفاتر کاریابی مجاز 
نصب مجوز فعالیت کاریابی، نصب دســتورالعمل پرداخت 

حق الزحمه و تابلوی کاریابی با درج عبــارت »دارای مجوز 
رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« در معرض دید 

مراجعه کنندگان ذکر کرد.
 سیدکمال الدین میرهادی در ادامه توصیه کرد: افراد جویای 
کار و کارفرمایان می توانند جهت اطالع از لیست کاریابی های 
مجاز به ســایت اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان 
مراجعه کننــد و کاریابی های داخلی می توانند با داشــتن 
مجوز فعالیت کاریابی الکترونیکی به صورت مجازی نسبت 
به ارائه خدمات اقدام کنند. وی تصریح کــرد: تقاضای ما از 

همشهریان محترم درخصوص اســتفاده از خدمات مشاوره 
شغلی و کاریابی از طریق شــبکه های مجازی توجه به آیتم 
های »نمــاد اعتماد الکترونیک )مرجع صــادر کننده مرکز 
تجارت توسعه تجارت الکترونیک( و نماد ملی ثبت رسانه های 
دیجیتال )مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 
و مجوز فعالیت کاریابی بارگذاری شده روی سایت« می باشد. 
در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد می توانند با مراجعه به 
ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش و یا شکایات خود را 
ارائه کنند. باتوجه به جذابیت زیاد عناوینی همچون اشتغال، 

استخدام، فرصت های شغلی مناسب و ... برای افراد بیکار در 
سطح جامعه، گاهی زمینه سوء استفاده برای سودجویان را 
فراهم می کند و باتوجه به اینکه عده ای این نیاز را شناسایی 
کرده و به دنبال کســب درآمد می باشند به اقدامات خالف 
قانون در بحث کاریابی مبادرت می ورزند که براساس تبصره 
1 ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره 
شغلی بدون داشتن پروانه کار تخلف از مقررات این قانون جرم 
بوده و متخلف، به حکم دادگاه عالوه بر جبران خسارت مالی 
در هر بار محکوم به پرداخت جریمه نقدی از 5 تا 40 میلیون 
تومان و پلمب دفتر فعالیت می شــود. وی به افراد توانمند 
که فعالیت کاریابی در فضای مجــازی و حقیقی و به صورت 
غیرمجاز انجام می دهند توصیه کرد برای قانونی کردن فعالیت 
خود نسبت به اخذ مجوزهای الزم از ادارات تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اقدام کنند. سیدکمال میرهادی درباره استفاده از 
کانال های تلگرامی گفت: اکثر کانال های تلگرامی هیچگونه 
صالحیتی برای ورود به عرصه کاریابی نداشته و بعضا با مطالبه 
اطالعات شخصی افراد می تواند زمینه ای برای سوء استفاده 
سودجویان فراهم کند.  ضمنا  کارجویان به منظور دسترسی 
به کانال های تلگرامی کاریابی های مجاز، می توانند به آدرس 
سایت های دفاتر مذکور مراجعه کنند. وی در پایان متذکر شد:  
براساس قانون هرگونه فعالیت درخصوص کاریابی، ایجاد بانک 
اطالعاتی از فرصت های شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوزهای الزم از وزارت تعاون، 
 کار و رفاه اجتماعی غیرقانونی تلقی شــده و شامل مجازات 

خواهد شد.

کاریابی

 توقیف محموله 4/8 میلیارد ریالی لوازم خودرو در خوروبیابانک
فرمانده انتظامی شهرســتان خورو بیابانــک از توقیف محمولــه لوازم یدکی 
 خودروی قاچاق به ارزش چهار میلیــارد و 800 میلیون ریــال دراین منطقه 

خبر داد.

کمیته تامین منابع مالي براي 
محیط زیست تشکیل مي دهیم

عیسي کالنتري در اولین اظهار نظرها در مقام معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
در مورد ســازوکار تامین بودجه براي این ســازمان 
 ســخن گفت و از تشــکیل کمیته تامین منابع مالي 

خبر داد.
کالنتري درباره راهکارهاي کاهش مشکل مالي سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: دولت پول اضافي ندارد. 
در شرایط حاضر امکان انجام تعهدات خود را هم ندارد. 
بنابراین نمي توان توقع افزایش بودجه از سوي دولت 
را داشت. دراین شــرایط تصمیم داریم که یک کمیته 
تامین منابع مالي در ســازمان محیط زیست تشکیل 
دهیم و از افرادي که در این زمینه صاحب نظر هستند 
دعوت کنیم تــا ازاین روش، منابع ســازمان حفاظت 

محیط زیست را تامین کنیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه 
اعتبارات دولتــي افزایش زیادي پیــدا نخواهد کرد، 
اظهار کرد: نهایتا تــا 10 درصــد تخصیص هاي این 
سازمان از سوي دولت افزایش مي یابد که با این مبلغ 
مشکل سازمان حفاظت محیط زیست حل نخواهد شد 
بنابراین تشــکیل کمیته تامین منابع مالي براي این 

سازمان ضروري است.
 معــاون رییــس جمهــور در مــورد جزئیــات

 کمیته تامین منابع مالي سازمان محیط زیست،گفت: 
در تالش براي ایجــاد کمیته منابع مالي هســتیم و 
تشــکیل این کمیته جزو برنامه هاي سازمان حفاظت 
محیط زیست در دولت دوازدهم است. در این کمیته 
گروه هاي مختلف اعم از بخش هاي خصوصي و دولتي 
مشارکت خواهند داشــت و امیدواریم این روش براي 
تامین بودجه ســازمان حفاظت محیط زیســت موثر 

واقع شود.

مدیرکل زندان های استان اصفهان با اشاره به اینکه زندانیان 
قشر آســیب دیده جامعه بوده و نیازمند توجه ویژه هستند 
عنوان کرد: بــه طور متوســط 14 تا 16 درصــد زندانیان 
کانون،بازگشــت مجدد به مرکز اصالح و تربیت را دارند این 
در حالی است که اگر رســیدگی و تربیت به طور صحیح در 
کانون ها صورت نگیرد این میزان به 38 درصد خواهد رسید.
اسد ا... گرجی زاده گفت: در صورتی کاهش تعداد زندانیان 
را در زندان شــاهد خواهیم بود که مدیران ،صنعت و جامعه 
بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. وی تاکید کرد:انجمن 
خیریه حمایت از خانواده زندانیان 3800 نفر را تحت پوشش 
قرار داده اســت و به همیــن میزان کمیته امــداد ،خانواده 

زندانیان را تحت پوشش خود گرفته اســت. وی با انتقاد از 
اینکه از 30 سال گذشته تا کنون توجه ویژه به زیرساخت ها 
در حوزه زندان های استان شــاهد نبوده ایم افزود: 3 برابر 
میزان ظرفیت زندان ها در حال حاضــر زندانی وجود دارد 
و سرانه خوراک تعیین شــده برای هر زندانی 2500 تومان 
تعیین شده؛ این در حالی اســت که سرانه متوسط برای هر 
زندانی با احتساب حفاظت و نگهبانی 27 هزار تومان برآورد 

شده است.
رییس کانون اصالح و تربیت اصفهان در این مراســم با بیان 
اینکه افــرادی که در کانون اصالح و تربیت هســتند مجرم 
نمی دانیم بلکه قربانی شرایط نامناسب خانوادگی و اجتماعی 

هستند عنوان کرد: وظیفه ما به عنوان مسئول، نسبت به سایر 
اماکن تربیتی و اصالحی صد چندان بوده و برخود فرض می 
دانیم که این نوباوگان پا به عرصه اجتماع گذاشته را راهنما 

و روشنگر باشیم.
شهرام جوادی  با اشاره به اینکه در راستای توسعه فیزیکی با 
وجود محدودیت های اعتباری، فعالیت های خوبی صورت 
گرفته که می توان به ساخت سالن مالقات با زیر بنای 140 
متر اشاره کرد؛ همچنین خوابگاهی به مساحت تقریبی 100 
متر با امکانات کامل ساخته و بهره برداری شده تا با تفکیک 
و طبقه بندی مددجویان باالی18 سال، امکان پیاده سازی 

سیاست های تربیتی تسهیل شود.
جوادی ادامه داد: احداث واحــد بهداری در طبقه همکف به 
جهت ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات درمانی مددجویان 
که شامل بخش دندانپزشــکی، اتاق بستری، اتاق پزشک و 
داروخانه است و همچنین احداث آسایشگاه پرسنل وظیفه با 
سرویس های بهداشتی مجزا در آینده نزدیک به بهره برداری 

کامل خواهد رسید.
 وی خاطر نشــان کرد: روکش آســفالت محوطــه کانون 
به متراژ 1000 متــر و مجموع بنای بهداری و آسایشــگاه 
مددجویان 115 مترمربــع با هزینه بالغ بــر 220 میلیون 
تومان بوده است که بخشــی از هزینه ها را انجمن حمایت 
زندانیان،اداره کل زندان هــا، بنیاد تعاون زندانیان همکاری 
داشته اند و 80 درصد هزینه ها از طریق خیرین جذب شده 

است.
رییس کانون اصــالح و تربیت اصفهان اشــتغال را زیربنای 
بازگشت ســعادتمندانه زندانیان به جامعه دانست و گفت: 
توسعه فضای اشتغال کارگاهی به جهت اشتغال مددجویان 
و حرفه آموزی در 15 رشته، برگزاری 12 کالس مختلف از 
سوی اداره فرهنگی که در مجموع 918 نفر در پنج ماه اول در 
این کالس ها شرکت کرده اند، در هدفمند بودن مددجویان 

پس از آزادی تاثیر گذار است .

مديرکل زندان های استان اصفهان: 

16 درصد زندانیان، بازگشت مجدد به کانون اصالح و تربیت دارند

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

)USERN(تاسیس دفتر یوسرن 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دفتر شــبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی در دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان افتتاح شد.

»یوسرن« با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمی اخالق محور 
و بشر دوستانه و پیشــرفت علم برای اهداف غیر نظامی و مصالح 
عمومی در تمام 22رشــته علمی در دنیا ایجاد شده است.اجرای 
طرح های علمی بین المللی و بین رشته ای و ایجاد بستری برای 
ارتباط بهتر میان پژوهشگران جوان و دانشمندان مجرب در تمام 

دنیا از برنامه های پیش روی این شبکه است.
بورد مشاوران علمی این شبکه متشکل از دانشمندان یک درصد 
برتر تمام 22رشته علمی و برندگان جایزه نوبل، ابل و جایزه یوسرن 
است.این دفتر در نظر دارد با استفاده از استعدادها و پتانسیل های 
موجود، بســتر مناســبی برای فعالیت های پژوهشی و آموزشی 

فراهم کند.
عضویت در یوسرن برای تمامی دانشــجویان، فارغ التحصیالن، 
پژوهشگران و استادان در رشته های علمی به صورت رایگان و از 
طریق سایت یوسرن قابل انجام است.این شبکه در پایان سال2015 

تاسیس شده است.

مدير حوادث و فوريت های پزشکی استان خبر داد:

ارتقای کیفیت ماموریت های احیای 
قلبی-ریوی اورژانس اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
نخســتین جلســه کمیته کاهش مرگ و میر اصفهــان با هدف 
افزایش کیفیــت ماموریت هــای احیای قلبی- ریــوی اورژانس 
پیش بیمارســتانی و با حضور مســئوالن و کارشناسان ستادی، 

29 مردادماه در مرکز حوادث و فوریت های پزشکی تشکیل شد.
غفور راســتین در این رابطه توضیــح داد: دالیــل ناموفق بودن 
برخی از ماموریت های احیا بر اساس بررســی های به عمل آمده 
و نظرســنجی های پرســنلی و مردمی در این جلســه بررسی و 

راهکارهایی در این خصوص پیشنهاد شد.
وی ادامه داد: در این جلسه مصوب شــد که شهرستان های تابعه 
استان، هر ماه لیستی از شماره تماس امداد خواهان ماموریت های 
احیای موفق و ناموفق را به واحد آمار استان تحویل دهند؛ در ادامه 
نیز کارشناسان ارزیابی ضمن بررسی مستندات تمامی موارد احیا با 
امداد خواهان تماس گرفته و نتایج بررسی ها در جلسات این کمیته 

مورد تحلیل قرار  گیرد.
دکتر راستین خاطرنشان کرد: تاکنون بر اساس نظرسنجی های 
انجام شــده از پرســنل و امداد خواهان، عوامل مختلفی همچون 
انگیزه پرسنل، زمان طالیی در ایســت قلبی تنفسی، نظارت ها و 
آموزش پرسنل، پروتکل ها و دستورالعمل ها در کمیت و کیفیت 

اجرای عملیات احیای قلبی و ریوی تاثیر داشته است.

 کشف محموله تجهیزات پزشکی 
و بهداشتی قاچاق در اصفهان

 محمولــه تجهیزات پزشــکی و بهداشــتی قاچــاق در اصفهان
 کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان گفت: کارشناسان این مدیریت در بازرسی از یک 
واحد صنفی تخلیه بــار در اصفهان هزار و 760بســته تجهیزات 
پزشکی و 28هزار و 288 عدد مسواک وخمیر دندان و 11دستگاه 

اسپیلت خارجی قاچاق کشف و جمع آوری کردند.
جواد محمدی فشــارکی ارزش این محموله قاچــاق را حدود دو 
میلیارد ریال بیان کرد و افزود: پرونده این واحد متخلف به مراجع 

قانونی تحویل شد.

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

تشکیل تیم ویژه و مجهز پلیس 
اصفهان برای مقابله با افراد شرور

 فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی کسب خبری 
مبنی بر تحرکات تعدادی از اراذل و اوباش و برهم زدن نظم عمومی 
در یکی از مجتمع های تجاری که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین 
مردم شده بود بالفاصله تیمی ویژه از ماموران واحد گشت انتظامی 
فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان در محل حاضر شدند که 

متهمان با مشاهده ماموران از صحنه متواری شدند.
سردار مهدی معصوم بیگی افزود: ماموران با شناسایی متهمان طی 
یک عملیات ضربتی، تعداد چهار نفر از این افراد شرور را دستگیر و 
چندین قبضه سالح سرد از آنان کشف کردند. در ادامه این عملیات، 
ماموران پلیس امنیت عمومی نیز پنج نفر از افراد شرور مرتبط با این 
افراد را دستگیر و همراه با سالح های سرد کشف شده جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه تحرکات اراذل و 
اوباش در اصفهان برای نیروی انتظامی قابل قبول نیست، از برنامه 
این فرماندهی برای برخورد سریع، قاطع و دقیق با افراد شرور، اراذل 
و اوباش و عوامل نا امنی در جامعــه خبر داد و گفت: در این زمینه 
تیمی ویژه و مجهز در پلیس اصفهان برای مقابله با افراد شــرور، 
قانون شــکن و مزاحمان نوامیس پیش بینی شــده که در صورت 
تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 در سریع ترین 

زمان این تیم وارد عمل خواهد شد.

کسب افتخار بین المللی دانشجویان 
دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه دانشجویی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان در 
مسابقات بین المللی ریاضی بلغارستان، یک نشان نقره، یک برنز و 

دو دیپلم افتخار کسب کردند.
سرپرست تیم دانشجویان ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: 
در این دوره از مســابقات محســن قدرتی، آرمان ادیبی، حسین 
شــکوهی زاده، محمدمهدی کاظمی و محمدرضا توکلی مقدم از 
گروه دانشجویی این دانشگاه به ترتیب موفق به دریافت یک نشان 

نقره، یک نشان برنز و دو دیپلم افتخار شدند.
رضا رضاییان فراشاهی افزود: در دوره های پیشین این رقابت های 
بین المللی هم دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به کسب افتخارات 

متعدد شده است.
بیســت و چهارمیــن مســابقات بیــن المللــی ریاضــی 
دانشــجویی)IMC2017(با حضور بیش از 300شرکت کننده 
در قالب 70گروه از کشــورهای مختلف جهان مرداد امســال در 

بلغارستان برگزار شد.

مديرکل زندان های استان اصفهان در حاشیه بهره برداری از طرح های عمرانی کانون اصالح و  فاطمه کاويانی
تربیت اصفهان   گفت: کانون اصالح و تربیت با هدف اصالح، توانمندسازی، ايجاد روحیه نشاط و 
امید به زندگی، فرهنگ سازی و روشن کردن مسیر زندگی برای نوجوانان و جوانان به خطا رفته، فعالیت خود را انجام 

می دهد . پیاده سازی کامل اقدام تربیتی اين قشر قربانی، می تواند به پتانسیل های مفید اجتماعی تبديل شود.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان اســتان اصفهان در جلسه 
کمیته تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان، با اشاره به سالروز 
ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا)س( و هفته ازدواج، اظهار 
داشت: از امسال کسانی که فارغ التحصیل می شوند تا زمان پیدا 
کردن شغل، مبلغ 300 هزار تومان به  صورت ماهیانه و به همراه 
بیمه، به آنها تعلق می گیرد.  حسن زیبایی افزود: باید به ازای 

هر 5 هزار جوان، یک سمن وجود داشته باشد که نیاز به 150 
سمن است، این سمن ها از آن  جهت که به دست خود جوانان 
اداره می شود و خودشان مشکالتشان را حل می کنند، بسیار 

راهگشا خواهد بود.
وی  سن عضویت در ســمن ها را بین 15 تا 29 سال عنوان و 
تصریح کرد: به طرح های پیشنهادی از سوی سمن ها مبلغ بین 
2 تا 10 میلیون تومان اعطا می شود که نیازمند افزایش تعداد 
سمن ها برای افزایش اخذ اعتبارات از مرکز است؛ باال رفتن سن 
ازدواج از چالش های امروز بوده و طبق آمار رسمی 4 میلیون 

بیکار و 12 میلیون جوان مجرد داریم؛ یعنی حداقل 8 میلیون 
نفر مجرد هستند که شغل دارند، اما ازدواج نمی کنند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، علت این امر را 
تغییر الگوی سبک زندگی و فرهنگ ازدواج دانست و یادآور شد: 
قبال خواستگاری ها در منازل انجام می شد، اما امروز در هتل ها 
و رستوران ها برگزار می شود که این موضوع خود سبب وقوع 
برخی شیادی ها، اخاذی ها و سوءاستفاده های اخالقی شده، 
تهیه جهیزیه ها و مهریه های سنگین نیز از دیگر علل افزایش 

سن ازدواج شده است.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان اصفهان:

شاغالنی که ازدواج نمی کنند

معاون کارآفرينی و اشتغال اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان عنوان کرد:

کاریابی های مجاز؛ بازوان اجرایی در شناسایی نیاز بازار کار
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واژگونی خودرو، جان کودک 7 ساله را گرفت
سرهنگ حسین پورقیصری، رییس پلیس راه استان اصفهان، از  واژگونی 
یک پژو در محور »اصفهان-شیراز«  که  منجربه مرگ کودک هفت ساله 

شد، خبر داد.

دادستان عمومی و انقالب قزوین با اشاره به وقوع برخی 
کالهبرداری ها در زندان هــای قزوین گفت: زندانیان در 

قزوین ۲۰ میلیارد ریال از مردم کالهبرداری کردند.
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت: 
در بحث کالهبرداری باید راهکاری پیدا کنیم. نامه ای به 
زندان در سطح ملی و اســتانی ارائه کرده ایم ولی مشکل 

برطرف نشد.
وی ادامه داد: مردم ما زیان می کنند آن هم زیان سنگینی 
که با اقدام پیشگیرانه می توانیم مانع از وارد آمدن خسارت 
سنگین به مردم و جامعه شــویم. قطع به یقین کوتاهی 
در این جهت خساراتی را به دنبال دارد که از هزینه های 

پیشگیری بسیار سنگین تر است.
صادقی نیارکی گفت: به عنوان نمونــه فردی از زندان با 
پزشــکی تماس گرفته و خود را نماینده یک موسســه، 
معرفی و ادعا کرده که او برنده شــده و با این ترفند او را 

به پای دستگاه خودپرداز کشــانده و حساب این پزشک 
را خالی کرده و متاسفانه کالهبرداری ها به این صورت در 
حال وقوع است.دادستان عمومی و انقالب قزوین اضافه 
کرد: نکته جالب این است که اغلب این تماس ها روز جمعه 
صورت می گیرد که یکی از دالیــل آن تعطیلی بانک ها 
و مراجع قضائی اســت؛ بدین ترتیب فرد در صورتی که 
از کالهبرداری مطلع شــود، نمی تواند به سرعت مراجع 
ذی صــالح را در جریان کار قرار دهــد. وی تصریح کرد: 
بنابراین الزم اســت مردم در روزهــای تعطیلی بیش از 
یک روز بیشتر دقت کنند. همچنین این کالهبرداران با 
استفاده از سادگی، کم اطالعی، غفلت و ترفندهای خاص 
خود افراد مختلف را مورد هدف قرار داده و اموال آنها را به 
راحتی سرقت می کنند. صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: 
متاســفانه باید گفت که در حال حاضر 9۰ درصد چنین 
کالهبرداری هایی از داخل زندان صورت می گیرد و البته 

این کالهبرداری ها فقط مربوط به زندان های استان قزوین 
نیســت و بخش قابل توجهی از آنها از طریق افراد داخل 
بند یکی از زندان های بزرگ کشــور صورت می گیرد که 

شناسایی و رصد این کار انجام شده است.
وی اظهار داشــت: زمانی که ما در مــورد تلفن همگانی 
صحبت می کنیم از حقوق شــهروندی ســخن به میان 
می آید؛ ولی ســوال اینجاســت که چرا بایــد به حقوق 
۲17 هزار زندانی توجه شــود، درحالی که حقوق قانونی 
و امنیت الزم برای 7۰میلیون نفــر به خوبی مورد توجه 
قرار نگرفته یا در مقابل حقوق عده ای قلیل مورد غفلت 
قرار گیرد. دادســتان عمومی و انقالب قزوین اعالم کرد: 
دیگر از آن سرقت ها خبری نیســت؛ چرا که با این نحوه 
کالهبرداری شاهد سرقت های چند 1۰ میلیونی هستیم 
که بی ســروصدا و بدون ردپایی در حال وقوع است؛ در 
حقیقت در سرقت های مجازی اموال مردم به راحتی به 
ســرقت می رود. وی افزود: دستگاه قضائی استان قزوین 
پیشــنهادهای الزم را به بانک مرکزی و ثبت احوال ارائه 
کرده است، به عنوان نمونه الزم است تلفن های همگانی 
زندان با رعایت ضوابــط و مقرراتی در اختیار زندانی قرار 

گیرد تا امکان هر گونه سوء استفاده ازبین برود.
صادقی نیارکی عنوان کرد: مسئوالن زندان ها همکاری و 
تعامل الزم را دارند؛ ولی برای برطرف کردن این معضل 
نیازمند آن هستیم که تصمیمی جامع و متمرکز گرفته 
شــود. وی اعالم کرد: اســتان قزوین در این حوزه ۲۰ 
میلیارد ریال پرونده دارد که رقم باالیی است و نخستین 
گام در تشــکیل چنین پرونده هایی افزایش آگاهی های 
مردم است. دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت: الزم 
است سیستمی در تلفن ها تعریف شود تا در ابتدای تماس، 
محل تماس اعالم شود و سپس افراد بتوانند مکالمه خود 

را آغاز کنند.

سجاد اســماعیل زاده رییس هالل احمر ماکو، با اشاره به 
رخداد حادثه سقوط یک دستگاه پراید به رودخانه زنگمار در 
ورودی شهر ماکو افزود: شامگاه یکشنبه یک  دستگاه پراید 
به زنگمار در شهر ماکو سقوط کرد که به دنبال آن عملیات 
جست وجوی خودروی غریق در رودخانه توسط نیروهای 
امدادی شروع شد. وی افزود: هنوز عملیات ادامه دارد و به 
دلیل فشار زیاد آب، با بســتن آب سد بارون، ادامه عملیات 

نیروهای امدادی به آرام شدن فشار آب موکول شده است.
اسماعیل زاده با تاکید بر اینکه جوان ۲۶ ساله تنها سرنشین 
این خودرو بوده اســت، گفت: خودروی ســقوط کرده به 
زنگمار توسط اکیپ های امدادی بعد از ده ساعت عملیات 
جست وجو پیدا شــد. رییس هالل احمر ماکو تصریح کرد: 
متاســفانه راننده خودرو مفقود شــده و عملیات توســط 
اکیپ های امدادی جهت جست وجوی جسد وی ادامه دارد.

پرواز پراید به رودخانه زنگمار

در یک حادثه آتش ســوزی مهیب در کاردیــِف ولز، یک 
مرد 31 ســاله توانســت با فداکاری خود، جان سه فرزند 
خردسالش را نجات دهد. در حالی که فرزندان این مرد در 
اتاق خواب طبقه دوم این آپارتمان گرفتار شــده بودند با 

کمک برادر خوانده اش جان آنها را نجات داد.
در حالی که فاطیمای 4 ساله، المیرای 3 ساله و جاسمین 
11 ماهه از پنجره به پایین پرتاب شدند، وی توانست هر سه 
آنها را در هوا بگیرد. او در این خصوص گفت: برادرخوانده ام 
بچه ها را به پایین پرت کرد و من توانستم هر سه آنها را در 
هوا بگیرم. واقعا گرفتن فاطیما برایم دشوار بود چون وزن 
سنگین تری داشــت. فرزندانم تقریبا نمی توانستند نفس 

بکشند و نزدیک بود در این حادثه آنها را از دست بدهم.

طی یک ســانحه مرگبار جدیــد در دریا، یک ناوشــکن 
آمریکایی با کشتی تجاری در ســنگاپور برخورد کرد که 
به ناپدید و مجروح شدن چند ملوان انجامید. طبق بیانیه 
مقامات آمریکایی، 1۰ خدمه ناو، ناپدید و پنج نفر نیز زخمی 
شده اند.این حادثه روز گذشته حدود ساعت ۶:۲4 دقیقه 
صبح به وقت ژاپن در حالی اتفاق داد که ناو یادشــده عازم 
سنگاپور بود. بنا بر گزارش های اولیه، خسارت هایی به ناو 
وارد شده، اما به سمت بندر سنگاپور در حرکت است. نیروی 
دریایی آمریکا می گوید عملیات تجسس و امداد با هماهنگی 
نیروی دریایی سنگاپور و کشتی های آمریکایی ادامه دارد.

این دومین سانحه یک کشتی ناوگان هفتم نیروی دریایی 
آمریکا در چند هفته اخیر است. 

پدر فداکار، ناجی جان سه 
کودک خود شد

   برخورد ناو جنگی با تانکر 
نفتکش در سنگاپور

تفریح میلیاردی زندانی های قزوین در روزهای جمعه!

مردی که در پی اختالف خانوادگی، همســر ومادرزنش را 
باشلیک مرگبار از پای در آورده بود، در عرض کمتر از 4ساعت 

در شاهرود به دام افتاد.
سرهنگ ســید مجتبی اشــرفی فرمانده انتظامی شاهرود، 
بااشاره به حادثه تیراندازی ســاعت ۲۲ شامگاه یکشنبه در 
شهرک ذوالفقار شاهرود اظهار داشت: در پی نزاع خانوادگی 
که منجر بــه قتل دو زن شــد، موضوع به صــورت ویژه در 
دســتور کار ماموران پلیس آگاهی شهرســتان قرار گرفت.

وی با یادآوری اینکه مرد 4۲ ساله ای که به دلیل مشکالت 
خانوادگی ماه ها با همســر خود دچار اختالف شــده بود با 
حضور در منزل مادر همسر37 ساله اش در شهرک ذوالفقار 
شاهرود، در راه پله این منزل با زن و مادر زن 7۰ ساله خود 
درگیر شد و سپس با اسلحه شکاری به آنها شلیک کرد، گفت: 
تالش ماموران بالفاصله برای دستگیری قاتل که پس از وقوع 
این جنایت متواری شده بود آغاز شد و با به کارگیری تمامی 
امکانات، اقدام به پیگیری راه هــای مواصالتی و همچنین 
اماکنی شــد که احتمال مخفی بودن قاتل در آنها می رفت. 
فرمانده انتظامی شــاهرود همچنین تصریح کرد: در نتیجه 

تالش اطالعاتی و عملیاتی، مامــوران این فرماندهی موفق 
شدند عامل این نزاع و درگیری را شناسایی و پس از تعقیب 
و گریز آن را در کمتر از چهار ســاعت، دســتگیر کرده و به 
پلیس آگاهی انتقال دهند. اشــرفی با بیان اینکه تحقیقات 
و بازجویی هــای فنی و پلیســی از متهم، از همــان ابتدای 
دستگیری شروع شده است، تصریح  کرد: در تحقیقات اولیه 
توسط کارشناسان پلیس آگاهی مشخص شد که این زن و 
شوهر مدت هاســت اختالف خانوادگی دارند و زن شش ماه 
بوده که در منزل مادر خود به ســر برده و درخواست طالق 

کرده است.

شلیک مرگبار داماد به زن و مادر زن

عکس نوشت

برخورد یک دستگاه خودروی ســواری سمند با یک وانت 
که بار هندوانه داشت، جاده را از هندوانه لبریز کرد! برخورد 
یک ســمند در جاده مریوان - بانه با وانتی که بار هندوانه 
داشت، ســمند را از بین برد و جاده را پر از هندوانه کرد که 

خوشبختانه این تصادف تلفات جانی در پی نداشت.

خبر

بازی کودکان پاکستانی با بمب 
حادثه ساز شد

انفجار بمبی که تعدادی از کودکان یک روســتای اطراف 
شهر پیشاور پاکســتان درحال بازی با آن بودند، موجب 
 کشته شدن یکی از آنها و مجروح شدن هفت کودک دیگر 

شد.
منابع پلیس اعالم کردنــد که کودکان هنــگام بازی در 
یک مرزعه، شیئی را پیدا کرده و از روی کنجکاوی سعی 
داشــتند با وارد کردن ضربات ســنگ به این شیء، آن را 
بشــکنند و از آن ســر دربیاورند که این کار باعث انفجار 

آن شد.
پلیس اعالم کرده هنوز مشخص نیست شیئی که کودکان 
پیدا کرده بودند، چه نوع بمبی بوده؛ اما به احتمال زیاد یک 
گلوله خمپاره بالقوه بوده است. حدود دو ماه پیش نیز شش 
کودک پاکســتانی در منطقه ای نزدیک مرز افغانستان، 
 براثــر انفجار بمبی شــبیه اســباب بازی جــان خود را

 از دست دادند.
برخی از رسانه های پاکســتانی اعالم کردند بمب شبیه 
اســباب بازی مربوط به حادثه دو ماه پیش، از بمب های 
عروســکی برجای مانده از زمان جنگ شــوروی سابق با 
افغانســتان بوده که از طریق هواپیماهای شــوروی، در 
مناطق مختلف افغانستان از جمله مناطق مرزی این کشور 

با پاکستان انداخته شده بود.

ابالغ وقت رسیدگی
5/608 آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای اله فوالدی طرقی موضوع دادخواست 
آقای احمد حسینی آزاد و خانم شمسی حسینی آزاد مبنی بر تجدیدنظرخواهی که 
تحت کالسه 940400 ت 13 ثبت شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
گردیده است به علت نامعلوم  بودن محل اقامت تجدیدنظر خوانده درخواست 
ابالغ بوسیله نشرآگهی شده اســت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به 
نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 96/7/3 ســاعت 9 صبح جهت رسیدگی و 
استماع شهادت شهود در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان حاضر شوید. 
در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه 
غیابًا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف: 15360 شعبه 13 دادگاه 

عمومی تجدیدنظر استان اصفهان)135 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106793800791 ابالغنامــه: شــماره   5 /613
پرونــده:9609986793800565 شــماره بایگانــی شــعبه:960565 ابالغ 
شــونده حقیقــی: اصغــر ایــزدی زمــان آبــادی فرزنــد میرعلــی تاریخ 
حضور:1395/07/11 ســه شــنبه ســاعت: 9/30 محل حضــور: اصفهان 
چهارراه شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای 
حل اختــالف در خصوص دعــوی غالمعلــی میرزائی به طرفیت شــما در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید.م الف: 15436 
 شــعبه 8 حقوقی شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

 )مجتمع شهدای مدافع حرم()72 کلمه، یک کادر(
اخطار اجرایی

5/693 مشخصات محکوم علیه: به صورت تضامنی 1-علی محمد رزاقی نام 
پدر حسین شغل آزاد به نشانی محل اقامت مجهول المکان 2- اکبر کاظمی نام 
پدر حسین شغل آزاد نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم له: 
روح اله صالحی راد نام پدر حبیب اله نشانی محل اقامت آران و بیدگل، خیابان 
جمهوری، بهار11، منزل حبیب اله صالحی راد محکوم به: به موجب رأی شماره 
349 تاریخ 96/04/25 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 
محکوم علیه محکوم است به: صورت تضامنی به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 
94/04/01 لغایت یوم الوصول آن و نیز خســارات دادرسی آن. ضمنا نیم عشر 
اجراییه محاسبه و وصول گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجراییه 
به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.م الف: 5/2/96/379 

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل)214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/694 شــماره ابالغنامــه: 9610106823201801 شــماره پرونــده: 
9609986823200294 شماره بایگانی شعبه: 960322 خواهان سعید قربانی 
فرزند هشام علی دادخواستی به طرفیت خوانده احسان پور بافرانی به خواسته 
الزام به فک پــالک خودرو به شــماره 361 ق 32 ایران 23 جهت رســیدگی 
به شــعبه دادگاه عمومی بخش زواره واقع در بخش زواره ارجاع و به کالســه 

9609986823200294 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/07/02 
ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ضمنا در جلسه رسیدگی شهادت شهود خواهان 

استماع میشود. م الف: 213 دادگاه عمومی بخش زواره)157 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106797200397 ابالغنامــه: شــماره   5 /700
پرونده:9609986797200356 شــماره بایگانی شعبه:960356 ابالغ شونده 
حقیقی: فریده فردوسیان فرزند سعادت اله به نشــانی مجهول المکان ، تاریخ 
حضور:1396/07/05 چهارشــنبه ســاعت: 18 محل حضور: اصفهان خیابان 
ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرســه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57 در خصوص دعوی محمــد رهنما فالورجانی  به طرفیت شــما در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. م الف:16380 
 شــعبه 42 حقوقی شــورای حــل اختالف اصفهــان )مجتمع شــماره یک(

)75 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

5/709 حسن حیدری جوآبادی دارای شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست 
به کالسه  445/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شهربانو محمدی جوآبادی به شناسنامه 691 در تاریخ 
1396/3/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1-  یداله حیدری جوآبادی فرزند حسین ش.ش 23 )فرزند( 2- 
حسن حیدری جوآبادی فرزند حسین ش.ش 43 )فرزند( 3-  ماه بیگم حیدری 
جوآبادی فرزند حسین ش.ش 19 )فرزند( 4- معصومه حیدری جوآبادی فرزند 
حسین ش.ش 6 )فرزند( 5- سکینه حیدری فرزند حسین ش.ش 28 )فرزند( 6- 
خدیجه حیدری جوآبادی فرزند حسین ش.ش 42 )فرزند( والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4654 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)166 کلمه، دو کادر(
مزایده

5/710 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300095 شــماره پرونــده: 
9509983623100720 شــماره بایگانی شعبه: 960027 اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده 
کالســه 960027 مدنی که به موجب آن خانم خدیجه بیگم قریشی کهنگی 
فرزند سید حسین محکوم است به پرداخت مهریه در حق محکوم لها خانم زهرا 
بیگم فاطمی کهنگی فرزند سید حسین و پرداخت نیم عشر هزینه اجرا در حق 
صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا درصدد اجرای مفاد اجرائیه 
برنیامده است فلذا اموال شناسایی شــده از مورث محکوم علیه را به شرح ذیل 
از طریق مزایده به فروش می رســاند: بک درب باغ معروف به باغ طالب واقع 
در روستای کهنگ به میزان دو دانگ مشــاع به ارزش 36/393/500 ریال به 
انضمام یک ربع آب و ملک کهنگ از جوق یوسف به ارزش 5/000/000 ریال 

به انضمام یک سهم مشــاع از آب و ملک کهنگ دارای 5 دقیقه آب به ارزش 
20/000/000 ریال که به صورت قولنامه ای متعلق به مرحوم ســید حســن 
قریشی همسر محکوم لها می باشد بانضمام 117 م لوازم منزل مستعمل شامل 
یخچال- فریزر- تلویزیون- فرش- اجاق گاز معمولی- ماشــین لباسشویی- 
سرویس قابلمه- کتری- استکان و نعلبکی و تشک و لحاف ارزیابی شده جمعا 
به مبلغ 22/800/000 به انضمام ششــدانگ قطعه زمین دارای مساحت حدود 
240 مترمربع که در آن ساختمانی نیمه ساز بمساحت حدود 142 مترمربع در حال 
ساخت می باشد ســاختمان احداثی در مرحله ای اجرای کرسی چینی و اجرای 
دیوارهای باربر و فاقد سقف واقع در روســتای کهنگ کوچه گلستان فاقد سند 
رسمی و به صورت قولنامه ای، ارزیابی شده و به مبلغ 310/000/000 ریال می 
باشد به انضمام یک دستگاه خودرو سورای پیکان مدل 1377 دارای بیمه نامه 
و چهار حلقه الستیک ارزیابی شــده به مبلغ 8/000/000 ریال به انضمام یک 
دستگاه موتورسیکلت توسکا 125 مدل 1388 ارزیابی شده به مبلغ 9/000/000 
ریال. متقاضیان خرید می توانید در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و 
تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموالی را که آگهی شــده مالحظه نمایند. اموال 
فوق به شــخصی واگذار می گردد که باالترین قیمت پیشــنهاد را ارائه نماید. 
برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان ســپرده به قســمت اجرا 
تســلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید 
و در صورتی کــه مابقی بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از کســر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1396/06/20 روز دوشــنبه 
ساعت 10 صبح مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
 اردستان. م الف: 214 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان/قدیم

)417 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/714 شــماره ابالغنامــه: 9610106793500656 شــماره پرونــده: 
9609986793500581 شــماره بایگانی شعبه: 960585 در خصوص پرونده 
کالسه 960585 شــعبه 5 خواهان داود مختاری مبارکی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه چک به مبلغ 40/000/000 ریال به طرفیت علیرحم محمدی عبده 
وند تقدیم نموده است که وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 1396/07/11 
ساعت 12:30 تعیین گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمائید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی میگردد و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف: 16421 
 شعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم(

)140 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/715 در خصوص پرونده کالسه 960487 خواهان خسرو اکبری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مژگان مصطفی پور دورکی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/7/10 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 
 16390 شــعبه  14 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو(

)107 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

5/718  عبداله عرب عامری دارای شناسنامه شماره 6093 به شرح دادخواست به 
کالسه  229/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علیرضا عرب عامری به شناســنامه 663 در تاریخ 96/2/30  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- عبداله عرب عامری ش.ش 6093 نسبت با متوفی )فرزند( 2- قاسم عرب 
عامری ش.ش 73835 نسبت با متوفی )فرزند( 3- زهره عرب عامری ش.ش 
4742 نســبت با متوفی )فرزند( 4- زهرا عرب عامری ش.ش 1100 نسبت با 
متوفی )فرزند( 5- هدی عرب عامری ش.ش 4793 نســبت با متوفی )فرزند( 
6- سیما موسوی نطنزی ش.ش 17  نســبت با متوفی )همسر( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 260 
 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شماره یک(

)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/711 شــماره دادنامه: 79- 96/4/14 شــماره بایگانی: 64/96 ش 3 مرجع 
رســیدگی کننده: شعبه سوم شــورای حل اختالف اردســتان خواهان: مجید 
یزدانی به نشانی اردســتان خیابان قیام محله  گذر سبزه پالک 3 منزل پدری. 
خوانده: 1- حمیدرضا بعقوبی کهنگی2- محسن صادقی مالوآجردی هر دو به 
آدرس مجهول المکان خواسته: انتقال سند. قاضی شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه اعضای محترم شــورا ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح ذیل رای صادر مینماید. رای قاضی شورا در خصوص 
دادخواســت تقدیمی آقای مجید یزدانی فرزند محمدتقی بــه طرفیت آقایان 
حمیدرضا یعقوی فرزند علی و محســن صادقی مالوآجردی به خواسته الزام به 
انتقال سند یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به شماره انتظامی 895 ه 39 
ایران 44 مقوم به 50/000/000 ریال و هزینه دادرســی و خسارات قانونی این 
شعبه از توجه به محتویات پرونده رونوشت مصدق کارت وسیله نقلیه موضوع 
خواسته به نام خوانده ردیف دوم  رونوشت مصدق قولنامه عادی پیوست بر وجود 
رابطه معامالتی بیــن خواهان و خوانده ردیف اول جوابیــه ایران خودرو راهور  
بر مالکیت خوانده ردیف دوم نســبت به اتومبیل فوق و عدم حضور خواندگان 
جهت دفاع یا ایراد موثر دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم به عنوان 
مالک رســمی اتومبیل مذکور وارد دانسته مســتندا به مواد 198 و 519 قانون 
آییین دادرسی مدنی و ماده 220 قانون مدنی مشــارالیه را ملزم به انتقال سند 
رسمی اتومبیل پژو 405 به شماره فوق و پرداخت هزینه دادرسی و انتشار آگهی 
می نماید و نســبت به خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه مالک رسمی نبوده لذا 
موضوع متوجه ایشان نبوده مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی خواهان را صادر می نماید.رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این شــعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
 دادگاه عمومی حقوقی اردستان است. م الف: 215 شورای حل اختالف اردستان

)310 کلمه، 3 کادر(
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هواداران پرسپولیس راهی عمان شدند
کاروان 110 نفره شامل هواداران و خبرنگاران برای تماشــا و پوشش خبری دیدار تیم های 
پرسپولیس ایران و االهلی عربستان راهی عمان شد. این کاروان در حالی به صورت چارتر راهی 

عمان شد که هواداران پرسپولیس در فرودگاه شعار قهرمانی این تیم را سر دادند .

کارلوس کــی روش در ادامه برنامه آماده ســازی تیم ملی فوتبال 
ایران برای حضور در جام جهانی 2018 
روســیه، بازی های دوســتانه ای 
 را بــرای شــاگردانش در نظر 

گرفته است. 
از جمله این بازی ها دیدار روز 
10 اکتبــر )18 مهــر( مقابل 
میزبان جام جهانی اســت که 
اردوی تیم ملی برای این بازی از 
27 سپتامبر )5 مهر( آغاز می شود.

سرمربی تیم ملی در شرایطی در اولین اردوی 
جدی این تیم اردویی دو هفته ای در نظر گرفته که تنها یک بازی 
دوستانه برای این اردو هماهنگ شــده، اما برای انجام یک بازی 
دوســتانه دیگر نیز تالش هایی صورت گرفته است. 5 اکتبر )13 
مهر( نیز روز فیفاست و تیم ملی فرصت برگزاری یک بازی دوستانه 

در این تاریخ را دارد.
 فدراســیون فوتبال تالش هایی برای هماهنگی بازی دوستانه با 
تیم ملی کنگو انجام داده که در صورت نهایی شــدن امکان دارد 
ملی پوشان پیش از مصاف دوستانه با روسیه با این تیم آفریقایی 

روبه رو شوند. 
کنگو که در گــروه A انتخابی جام جهانــی و در مصاف با تونس، 
گینه و لیبی صدرنشین است، شــرایط بسیار خوبی در چند سال 
اخیر پیدا کرده و در حال حاضر در رتبه 28 دنیا )4 پله پایین تر از 

ایران( قرار دارد.

ایران به مصاف کنگو می رود
منهای فوتبال

برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان؛

دو کماندار اصفهانی در ترکیب 
تیم ملی قرار گرفتند

ترکیب نهایی تیم ملی تیراندازی بــا کمان جانبازان و 
معلوالن برای حضــور در رقابت هــای قهرمانی جهان 
مشخص شد که دو ورزشــکار اصفهانی در این لیست 
حضور دارند. هــادی نوری در بخــش کامپوند مردان 
و ســمیه رحیمی در بخش ریکرو بانــوان، دو کماندار 
اصفهانی هستند که در پایان چهارمین اردوی تیم ملی 

و بررسی کادر فنی، در جمع 12 نفر نهایی قرار گرفتند.
نوری ســابقه قهرمانی در بازی های پارآسیایی و حضور 
در پارالمپیک را دارد و رحیمی نیز طی یک سال گذشته 

حضور موفقی در تیم ملی داشته است.
هادی نوری، علی سینا منشازاده، رمضان بیابانی در بخش 
کامپوند مردان و سمیه عباسپور، راضیه شیرمحمدی و 
فرزانه عسگری در بخش کامپوند زنان، غالمرضا رحیمی، 
پوریا جاللی پور، اصغر زارعی نژاد در ریکرو مردان و زهرا 
نعمتی و زهرا دلخوش در بخش ریکرو بانوان، سایر نفرات 
اعزامی به پیکارهای جهانی هستند. رقابت های قهرمانی 
جهان تیراندازی با کمان معلوالن شهریورماه سال جاری 

به میزبانی چین برگزار می شود.

دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن 
استان اصفهان خبر داد:

برپایی اردوی آمادگی تیم ملی 
بسکتبال با ویلچر در اصفهان

دبیر هیئــت ورزش های جانبازان و معلوالن اســتان 
اصفهان اظهار کرد: مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی 
بسکتبال با ویلچر از 17 شهریورماه امسال در اصفهان 
آغاز می شود که تمرینات در سالن تازه تاسیس شهید 

میثمی به مدت 10 روز به طول خواهد انجامید.
محمد صــادق پســندیده افزود: تیم ملی بســکتبال 
با ویلچر، برای حضور در مســابقات قهرمانی آســیا و 
اقیانوسیه و انتخابی رقابت های جهانی آماده می شود که 
در این مرحله از اردو، 18 ورزشکار دعوت شده اند.وی  
تصریح کرد: با نظر ســرمربی تیم ملی، ایمان بک زاده، 
رضا اسدزاده و دانیال ذاکری ســه ورزشکار اصفهانی 
دعوت شده به اردوی تیم ملی هســتند.وی ادامه داد: 
مازیار میرعظیمی از اســتان اصفهان به  عنوان مربی 
در این اردو حضور دارد و بنده نیز با نظر فدراســیون، 

سرپرستی این مرحله از اردو را برعهده دارم.

خبر روز

دلیل حضور علی دایی در فدراسیون ژیمناستیک مشخص شد.
روز یکشنبه علی دایی با حضور در فدراسیون 
ژیمناســتیک با رییس این فدراسیون 

دیدار و گفت وگو کرد.
زهــرا اینچــه درگاهــی، رییس 
فدراســیون ژیمناســتیک در 
خصوص حضــور علــی دایی در 
این فدراســیون اظهار داشــت: 
حضور علــی دایی در فدراســیون 
ژیمناســتیک، یک حرکت فرهنگی 
برای ترویج ورزش ژیمناستیک در جامعه بود. 
دایی، یکی از اسطوره های ورزش کشور است و به طور حتم حضور 
او در فدراسیون ژیمناســتیک می تواند اثرات مثبت زیادی برای  

ژیمناستیک کشور داشته باشد.

بازی روز جمعه تیم های گیتی پسند اصفهان و مقاومت قرچک که داربی 
لیگ فوتسال لقب گرفته  است، در هفته هشتم لیگ همچون همیشه 
حاشیه  و جنجال فراوان داشت. گیتی پسند که تا دقایق پایانی از حریف 
خود پیش بود، گل تساوی را دریافت کرد و سرمربی تیم اصفهانی در پایان 

بازی مصاحبه عجیبی علیه قرچکی ها  انجام داد.
هفته آینده به شمسایی توهین می کنند 

علی افضل در گفت و گو با ایســنا، درباره حواشی و بازی گیتی پسند و 
مقاومت قرچک توضیح داد: فوتسال باید پاک شود. در ساری چند هزار 
تماشاگر به ورزشگاه می آیند و تنها تیم خودشان را تشویق می کنند، اما 
در قرچک کامال وضعیت برعکس است. تیم مس سونگون در این شهر، 
هم باخت و هم فحش خورد. من اگر علیه این مسائل صحبت می کنم به 
این خاطر است که می خواهم ریشه کن شود. چون هفته بعدی تاسیسات 
دریایی باید به قرچک برود و آنجا می خواهند به وحید شمسایی و مصطفی 
نظری توهین کنند؛ البته تمام این اتفاقات زیر سر هفت-هشت نفر بیشتر 
نیست و تماشــاگران به جای اینکه از فوتسال لذت ببرند، به خاطر این 
افراد تنها فحش می شنوند. وی همچنین با بیان اینکه، سرمربی مقاومت 
قرچک از او به دلیل توهین هواداران عذرخواهی کرد، افزود: عذرخواهی 
آقای زرخانلی را می خواهم چه کار؟ حاضرم مربیگری را کنار بگذارم اما 
به خانواده ام توهین نشود. آیا این فوتسال ارزشش را دارد که به خاطرش 
دست به کارهای ناپسند می زنند؟سرمربی گیتی پسند اصفهان در ادامه 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اخبار منتشر شده درباره توهینش به 

تماشاگران صحت دارد یا نه، گفت: خودم مخالف توهینم چرا باید این کار 
را بکنم؟ بعد از بازی خبرنگاری از من پرسید لیدری گفته شما به هواداران 
توهین کرده اید. من هم در جواب گفتم اگر لیدر این حرف را زده، پس 
درست گفته است. سپس او از من پرســید چرا توهین کردید، من هم 
گفتم دوست داشتم! آیا به نظر شما من از نیمکت بلند می شوم و می روم 
به تماشاگر توهین می کنم؟ من روبه روی هواداران خوب قرچکی تعظیم 
کردم و دست تکان دادم. یک تماشاگر نمی تواند ادعا کند که به او توهین 
کرده ام. شاید در برخی بازی ها با سرپرست  تیم ها بحث کرده باشم، اما هیچ 
گاه با تماشاگر کاری نداشته ام. مردم قرچک، همه نجیب و شریف هستند و 

تنها هفت-هشت لیدر، آنها را تحریک می کنند.
افضل با اشاره به قصور ناظر بازی ها در عدم انعکاس تخلف تماشاگران، 
اذعان کرد: ناظرها کاری به این مسائل ندارند. چرا نباید چنین توهین هایی 
در گزارش ناظر نوشته شود؟ اگر من این مسائل را نگویم، ناظرها هم کاری 
نداشته باشند، هفته بعدی در قرچک به خانواده وحید شمسایی توهین 
خواهند کرد. آقایان، به عنوان گوینده سالن، »شو من«می آورند و او هم هر 
چه از دهنش در می آید به بازیکنان و مربیان حریف می گوید. قبل از بازی 
گیتی پسند و مقاومت قرچک، جو ایجاد کرده بودند و می گفتند جمعه 

سیاه خلق می کنند. این جا لیگ فوتسال است یا میدان جنگ؟
وی تاکید کرد: بنده تا امروز نه به کسی توهینی کرده ام و نه خواهم کرد. در 
ورزشگاه آزادی و در حضور 100 هزار تماشاگر بازی کرده ام اما یک توهین 

نشنیدم اما به اندازه تمام عمرم در قرچک به ما توهین شد.

درحاشیه 
صحبت های جنجالی سرمربی گیتی پسند:

اینجا لیگ فوتسال است یا میدان جنگ؟

  قاب روز

تمرینات فرنگی کاران در پاریس
 انجام تمرینات فرنگی کاران بزرگســال 4 وزن دوم رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانی جهان 

پیش از وزن کشی.

چرا علی دایی به فدراسیون 
ژیمناستیک رفت؟

سوال روز
در هفته پنجم مســابقات لیگ برتر فوتبال، تیم ســپاهان 
اصفهان برای چهارمین بار در خانه به میدان می رود که باید 
نخستین مصاف لیگ برتری را مقابل ارتش سرخ گیالن تجربه 
کند.قضاوت این دیدار برعهده حســین زرگر است که رضا 
سخندان و محسن سلطانی او را در امر قضاوت یاری می کنند؛ 
همچنین پیمان فرخی مهری به عنــوان داور چهارم در این 
دیدار حضور خواهد داشــت و نظارت این بازی نیز بر عهده 

عبود سنگاشکن است.
در تیم سپاهان هیچ بازیکنی محروم نیست و تنها بازیکنان 
مصدوم این تیم نمی توانند به میدان بروند؛ عالوه بر مسعود 
حســن زاده که تا نیم فصل به دور از مسابقات است، مهدی 
امینی نیز هنوز شرایط حضور در زمین را پیدا نکرده است، اما 
با درخشش لی اولویرا در دربی اصفهان، کرانچار نگرانی از بابت 
دروازه خود ندارد.همچنین شرایط صابر دیده ور و محمود قائد 
رحمتی نیز هنوز مشخص نیست و این دو بازیکن نیز احتماال 
در لیست 18 نفره کرانچار جایی نداشته باشند.تیم سپیدرود 
رشــت نیز بازیکن محرومی ندارد به نظر می رسد با ترکیب 
کامل خود به اصفهان ســفر کند.از  آنجایی که این نخستین 
تجربه حضور سپیدرود رشت در لیگ برتر است، دو تیم هیچ 
سابقه دیداری در این مسابقات ندارند و این نخستین تقابل 

لیگ برتری دو تیم محسوب می شود.
در حالی تیم سپاهان پنجمین دیدارش در این فصل از لیگ 

برتر را تجربه می کند که پیش از تنها یک بار خارج از خانه بازی 
کرد و آنها در مصاف با پدیده مشهد با نتیجه عجیب 4 بر صفر 

شکست خوردند.
از سوی دیگر نخستین تقابل لیگ برتری دو تیم نیز می تواند 
از اتفاقات ویژه این دیدار باشــد؛ دو تیمی که از باشگاه های 

قدیمی و پرطرفدار در ایران هستند.
تیم سپیدرود رشت نسبت به زمان این مسابقه اعتراض داشت 
و معتقد بود تیم سپاهان یک روز بیشــتر استراحت کرده و 
آخرین بازی آنها در اصفهان انجام شده است، اما سازمان لیگ 
به این اعتراض توجهی نکرد و مسابقه در همان زمان از پیش 

تعیین شده برگزار خواهد شد.
مصاف شاگردان قلعه نویی با برزیل ایران

ذوب آهن که این فصل از رقابت ها را با یک پیروزی، 2 تساوی و 
یک شکست آغاز کرده است در حالی به مصاف شاگردان فرزاد 
کمالوند در صنعت نفت  آبادان می رود که از لحاظ ســاختار 
تیمی، کمترین تغییرات را نسبت به فصل گذشته داشته است 
و با ورود امیر قلعه نویی از انســجام و نظم تیمی خاصی بهره 
می برد.سبزپوشان اصفهانی، در هفته گذشته مسابقات لیگ 
برتر در ورزشگاه فوالدشهر مغلوب سپاهان شدند تا نخستین 

شکست خود را مقابل همشهری خود تجربه کنند.
ذوبی ها در این دیــدار نیز دو مهره تاثیرگذار، یعنی قاســم 
حدادی فر و مهدی مهدی پور را در قلب خط هافبک خود در 

اختیار ندارند تا قلعه نویی کمبود بازیکن را در این پست بیش 
از پیش احساس کند. ذوب آهن در دیدار هفته گذشته خود 
در شهرآورد اصفهان نشان داد که موقعیت های فروانی را روی 
دروازه حریف خود ایجاد می کند، اما در گل کردن آنها دچار 
مشکل اســت به همین جهت حضور هر چه سریع تر مهاجم 

برزیلی در نوک خط حمله این تیم مورد نیاز است.
شاگردان قلعه نویی با 5 امتیاز و با توجه به تفاضل گل کمتر 
نســبت به حریف آبادانی خود، در جایگاه هفتم جدول جای 
دارند و تالش می کنند با کسب 3 امتیاز این دیدار جای حریف 
ســختکوش خود را در جدول بگیرند تا بــا خاطره خوش به 

استقبال تعطیالت لیگ بروند.
ربیع عطایا، هافبــک لبنانی تیم ذوب آهن کــه از نیم فصل 
گذشته به عضویت تیم ذوب آهن درآمده است بر خالف نیم 
فصل گذشته از ابتدای این فصل در ترکیب اصلی ذوب آهن 
قرار داشــته و با دو پاس گل بازیکن موثری برای سبزپوشان 

اصفهانی محسوب می شود.
در آن ســوی میدان صنعت نفت آبادان در حالی به مصاف 
ذوب آهن می رود که با تیمی کامال متحول شــده نسبت به 
فصل گذشته پای به لیگ هفدهم گذاشــته و با جذب چند 

بازیکن مطرح از لیــگ ایران و 
چند بازیکن برزیلی نتایج بسیار 
خوبی را تا به حال کسب کرده 

است.
فراز کمالوند که چهره محبوبی را 
در میان هواداران پرشور آبادانی 
از خود به جای گذاشته، امیدوار 
است تا با خط حمله آتشین خود 
ذوب آهــن را در گرمای هوای 
آبادان غافلگیــر کند و به نوعی 
شکست هفته قبل خود را مقابل 
پارس جنوبی جم جبران کند.   

نفت  آبــادان بــا 6 گل زده و 5 
گل خــورده و کســب 6 امتیاز 
در رده پنجــم جدول رده بندی 
رقابت ها جــای دارد و امیدوار 
است با کسب حداکثر امتیاز این 
دیدار جایگاه خود را در جدول 

رده بندی رقابت ها ارتقا دهد.
کرار جاسم که از تراکتورسازی 
تبریز راهی نفت آبادان شده این 

فصل را بدون حاشــیه و کامال در خدمت تیم آغاز کرده و با 
دو پاس گل یکی از موثرتریــن بازیکنان تیمش تا به اینجای 

رقابت ها بوده است.

مدافع رئال مادرید نســبت به اخراجش در دیدار برابر دپورتیوو 
الکرونیا واکنش نشان داد. 

تیم رئال مادرید در نخستین بازی اش در 
اللیگا توانست با ســه گل دپورتیوو 
الکرونیا را شکســت دهد، اما در 
لحظات پایانی سرخیو راموس با 
دریافــت کارت زرد دوم از بازی 

اخراج شد. 
مدافع مادریــد در این باره اظهار 
کرد: لحظات بحث برانگیزی در این 

بازی وجود داشت. 
دومین کارت زرد من ســختگیرانه 
داده شد. هنگام دریافت نخستین کارت زرد بازیکن حریف با سر 
به من ضربه زده بود و من با دستم او را کنار زدم. در دومین صحنه 
من تنها کمی باالتر از بورخا پرش کرده بودم و فقط آرنجم به کتف 

او برخورد کرد.
راموس تاکنون در رقابت های اروپایی کارت قرمز دریافت نکرده، 
اما در  اســپانیا بارها این اتفاق رخ داده است. مدافع مادرید در این 
باره اظهار کرد: در اروپا و فیفا قضاوت ها سختگیرانه نیست. سیستم 
انگلیسی ها را در این زمینه بیشتر دوست دارم. آنها اجازه می دهند 

بازیکنان به راحتی بازی کنند.

واکنش راموس نسبت به اخراجش

واکنش روز

مهاجم موناکو، همچون ســتاره برزیلی سابق بارسلونا از تمرین 
تیمش اخــراج شــد.وضعیت »کیلیان 
ام باپه« هر لحظه پیچیده تر می شود. 
آینــده مهاجم جــوان موناکو در 
هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. 
آخرین اخبار حاکی از این است 
موناکو با پاری سن ژرمن برای 
 انتقال مهاجــم جوانش در حال 

مذاکره است.
شــاید تصمیم باشــگاه بــه خاطر 
رفتارهای اخیر ام باپه باشد. به نوشته 
 اکیپ؛ مهاجم فرانســوی سه شــنبه هفته پیش در تمرینات با 
»آندره رگی« درگیر شد. به همین خاطر ام باپه از تمرین اخراج 
شــد، اما حاضر به ترک زمین نبود. پاری سن ژرمن در این بازی 
توانست در نبود ام باپه با یک گل پیروز شود.مهاجم فرانسوی در 
 این فصل در ســه بازی تنها 75 دقیقه بازی کرده و در سوپرجام

 71 دقیقه در میدان حضور داشت.

»ام باپه« به سرنوشت نیمار دچار شد

فوتبال جهان

قطار لیگ به ایستگاه پنجم رسید؛

طالیی پوشان نصف جهان به دنبال دومین پیروزی

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس عصرامروز با چهار دیدار پیگیری می شود  که در این روز 
تیم سپاهان در اصفهان و ذوب آهن در آبادان  به مصاف حریفانشان می روند .سپاهان برای چهارمین 

باردر خانه به میدان می رود. 

تیم فوتبال پرســپولیس عصر امروز ساعت 20:30 در 
ورزشگاه سلطان قابوس شهر مســقط، باید از االهلی 
عربســتان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا پذیرایی کند.
شاگردان برانکو که در مرحله گروهی باالتر از الریان قطر 
و الوحده امارات قرار گرفتنــد در نهایت به مرحله یک 
هشتم نهایی صعود کردند تا در این مرحله هم با برتری 
برابر لخویای قطر جواز حضور در جمع هشت تیم برتر 

آسیا را کسب کنند.
پرسپولیسی ها فصل قبل را عالوه بر موفقیت در لیگ 

قهرمانان آســیا با قهرمانی در لیگ برتر ایران به پایان 
بردند و فصل هفدهم را نیز با سه برد و یک تساوی آغاز 

کردند.
قرمزپوشــان تهرانی که در حال حاضر بــا 10 امتیاز 
و هشــت گل زده در صدر جدول لیگ برتر قرار دارند، 
امیدوارند کــه با برتری مقابل االهلی عربســتان برای 
نخســتین بار  در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا - با شیوه 

نوین - به جمع چهار تیم برتر آسیا صعود کنند.
در این مرحله العین امارات، الهالل عربستان، شانگهای 
و گوانگجوی چین، اوراواردز و کاوازاکی ژاپن، به همراه 

االهلی عربستان و پرسپولیس ایران هشت تیم مرحله 
یک چهارم نهایی را تشــکیل می دهند که چهار تیم از 

جمع اینها به مرحله بعدی صعود خواهند کرد.
پرســپولیس برای بــازی مقابل االهلی، ســیدجالل 
حسینی را به دلیل دو اخطاره بودن در اختیار ندارد اما 
از طرف دیگر حسین ماهینی و محسن مسلمان که با 
مصدومیت جزئی مواجه بودند مشکلی برای همراهی 
این تیم ندارند؛ البتــه تیم برانکو حواشــی دیگری را 
هم طی روزهای اخیر به خود دیــده که مهم ترین آنها 
بحث اختــالف مهدی طارمــی و گادوین منشــا بود 

که این موضوع هم با مدیریت ســرمربی تیم و دخالت 
سایر بازیکنان در آخرین تمرین پیش از سفر به عمان 
ختم به خیر شد و این دو بازیکن با عکس یادگاری که 
کنار یکدیگر گرفتند نشــان دادند که هیچ اختالفی با 
هم ندارند.با این وجود هواداران پرسپولیس امیدوارند 
تیمشان پس از ســال ها بتواند برابر نماینده عربستان 
در دیدار رفت به برتری برسد تا به جمع چهار تیم برتر 

لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.
دیدار برگشت این دو تیم 21 شــهریور ماه در ابوظبی 

امارات به میزبانی االهلی عربستان برگزار خواهد شد.
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یکی از دالیل جدایــی کاوه رضایی از اســتقالل، رفتن او به 
تیمی بود که بتواند از آنجا به تیم ملی برسد. کاوه امیدوار بود 
با حضور در فوتبال اروپا و لیگ بلژیک توجه کارلوس کی روش 
را جلب کند، اما انگار لژیونر شدن هم از این حیث سودی برای 
بازیکن فصل گذشته استقالل نداشــته؛ چرا که خبرآنالین 
نوشته کاوه باز هم جایی در فهرست مردان منتخب سرمربی 

تیم ملی ندارد.
09

با پیگیری مسئوالن باشــگاه پیکان، در نهایت ITC »کنت چوگو« 
مهاجم تازه وارد این تیم رســید تا بتواند در بازی با فوالد، پیکانی ها را 

همراهی کند.
چوگو، جانشین گادوین منشا در خط حمله پیکان شده و مجید جاللی 
بسیار امیدوار است تا با درخشش این بازیکن بتواند تیمش را از بحران 
خارج کند. دیدار تیم های پیکان و فوالد ساعت 20:30 روز پنجشنبه 2 

شهریور ماه در رزشگاه شهر قدس برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال استقالل فصل گذشته تمرینات خود را در کمپ 
مرحوم حجازی پیگیری می کرد، اما به دلیل مشکالت این 
زمین مسئوالن باشگاه تصمیم گرفتند تمرینات آبی پوشان 
را در فصل هفدهم در زمین شــماره دو آزادی برگزار کنند.

ظاهرا مدیران استقالل در نظر دارند قراردادی را با مسئوالن 
زمین نوبنیاد وابسته به وزارت دفاع منعقد کنند تا از این پس 

بازیکنان تیم در این زمین تمرینات خود را انجام دهند.

مشکل جانشین منشا حل شدآبی پوشان کوچ می کنند! کاوه باز هم در تیم ملی حضور ندارد

تیم سپیدرود رشت 
نسبت به زمان این 

مسابقه اعتراض 
داشت و معتقد بود 

تیم سپاهان یک روز 
بیشتر استراحت 

کرده و آخرین بازی 
آنها در اصفهان 

انجام شده است، اما 
سازمان لیگ به این 

اعتراض توجهی 
نکرد
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فعالیت در زمینه ترویج فرهنگ قرآن کریم کم است
حجت االسالم صادقی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: برای ترویج 

فرهنگ قرآن کریم در جامعه هرقدر هم که فعالیت شود کم و ناچیز است.

چهره ها 

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان گفت: وسعت این منطقه بالغ بر ۷۵۰۰ 
هکتار بوده و نزدیک به ۹۰۰ هکتار فضای سبز را در خود جای داده است. 
محمد هویدا سرانه فضای سبز این منطقه را به نسبت جمعیت ۱۳۰هزار 

نفری ساکن در آن،۷۰ متر مربع اعالم کرد.
وی تصریح کرد: نگهداری و برنامه ریزی برای توسعه فضای سبز، رفت 
و روب و نگهداری این مجموعه ها، هزینه های قابل توجهی را نسبت به 
مابقی مناطق دارد.هویدا خاطرنشان ساخت: منطقه ۴ در بین مناطق 
۱۵گانه شهرداری اصفهان، باالترین ســرانه فضای سبز را دارد. مدیر 
منطقه ۴ شــهرداری اصفهان ادامه داد: البته بیش از ۸۰ درصد آبیاری 
فضای سبز منطقه ۴ به صورت مکانیزه، تحت فشــار و قطره ای انجام 

می شود.

مسئول تهک هواشناسی اســتان اصفهان، در جلسه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر استان اظهار کرد: با تخصیص اعتبار، سامانه اطالع رسانی 
و هشدار سریع هواشناسی اســتان اصفهان، به صورت کامل در استان 

راه اندازی خواهد شد.
بابک اسدی با اشاره به افتتاح فاز نخست سامانه اطالع رسانی و هشدار 
سریع هواشناسی استان، خاطرنشان کرد:  طرح سامانه اطالع رسانی و 
هشدار سریع هواشناسی اســتان اصفهان به منظور خدمات رسانی به 
گردشگران و مســافران نوروزی در تهک گردشگری و میراث فرهنگی 

اداره کل هواشناسی استان اصفهان، مصوب و عملیاتی شد.
مســئول تهک هواشناسی اســتان اصفهان تاکید کرد: اجرای فاز دوم 
سامانه اطالع رسانی و هشدار سریع هواشناسی استان اصفهان نیازمند 

۱۰ میلیارد ریال اعتبار است.

مدیر منطقه۴شهرداری اصفهان خبرداد:

آبیاری۸۰درصد فضای 
سبز به صورت مکانیزه

در صورت تامین اعتبار انجام می شود؛

راه اندازی فاز2سامانه 
هشدارسریع هواشناسی

رییس موقت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان:

جلسات انتخاب شهردار پخش زنده 
نمی شود

رییس موقت پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
با بررســی گزینه های نهایی تصدی شــهرداری اصفهان در بین 
منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی، دو گزینه نهایی مشخص 

شدند.
فتح ا... معین ادامه داد: ســید مهدی ابطحی و قــدرت ا... نوروزی 
به عنوان گزینه های نهایی منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی 

شهر اصفهان انتخاب شدند.
وی ادامه داد: بررسی برای مشخص شدن شهردار اصفهان تا فردا 

ادامه پیدا خواهد کرد.
معین گفت: فردا همزمان با اولین روز کاری شورای اسالمی، دوره 

پنجم گزینه نهایی شهرداری اصفهان نیز معرفی خواهد شد.
معین در پاسخ به این ســوال که برای جلوگیری از شائبه در مورد 
انتخاب شهردار آیا پیشنهادی مبنی بر پخش زنده جلسات انتخاب 
شهردار مطرح شده بود، گفت: خیر، در شــورا این پیشنهاد رای 

نیاورده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

احداث رینگ چهارم؛ اولویت 
برنامه14۰۰

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهارکرد: رینگ 
چهارم ترافیکی شهر اصفهان برای حفاظت از حریم شهر و اراضی 
کشاورزی و نیز جلوگیری از توســعه ناموزون شهر در دستور کار 

قرار گرفته است.
 وی با اشــاره به اینکه با اجرایی شــدن این طرح، مشــکل تردد 
خودروهای سنگین در شهر به صورت زیربنایی برطرف می شود، 
افزود: رینگ حفاظتی شــهر اصفهان حدود ۸۰ کیلومتر است که 
حدود ۴۵ کیلومتر این حلقه )معادل۶۰ درصد مســیر( در شهر 
اصفهان احداث می شود و ۱۰ درصد مسیر در محدوده دولت آباد، 
۲ درصد در مســیر خورزوق، ۱۰ درصد در شهر ابریشم، ۵ درصد 
آن در محدوده شهر درچه، ۱۱درصد در محدوده خمینی شهر و 

۵درصد در محدوده فرمانداری و بخشداری است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، کاهش ۷ درصدی 
زمان ســفر در کل شــبکه راه های کالنشــهر اصفهان، کاهش 
۴/۲درصدی مصرف سوخت وسایل نقلیه و کاهش ۶/۵ درصدی 
آالیندگی هوا را از جمله مزایای راه اندازی رینگ چهارم ترافیکی 

اصفهان خواند.
وی رینگ چهارم را از اولویت های مدیریت شــهری اصفهان در 
برنامه اصفهان ۱۴۰۰ دانست وگفت: احداث و راه اندازی این رینگ 

میزان ترافیک، سوانح و حوادث در رینگ سوم را کاهش می دهد.
صلواتی با اشاره به اینکه امسال برای بخش زیادی از آزادسازی های 
مسیر رینگ اعتبار در نظر گرفته شده اســت، ادامه داد: در حال 
حاضر مناطق ۱۴ و ۱۵ و ۱۲ در حال آزادســازی مســیر رینگ 

چهارم هستند.
وی افزود: با احداث رینگ چهارم ترافیکی اصفهان، قفل ترافیکی 

شهر اصفهان باز شده و تردد ها به راحتی صورت می گیرد.

اخبار

مدیر خانه ریاضیات اصفهان تاکید کرد:

هدف خانه ریاضیات؛ الگوسازی 
شیوه های آموزش ریاضی

مدیر خانه ریاضیات اصفهان گفت: هــدف ما در این خانه، 
الگوسازی شیوه های آموزش ریاضی است؛ به گونه ای که 
مخاطبان ما آن به آن درجه از توانمندی دســت یابند که 
با تفکر و کار گروهی و اســتفاده از منابــع، آموزش بهتری 
ببینند. فروزان خردپژوه اظهارداشــت: این خانه، ۱۶سال 
پیش با حمایت شهرداری اصفهان و وزارتخانه علوم و با هدف 
گسترش دانش ریاضی در بین معلمان، جوانان و شهروندان، 
متناسب با سلیقه ها و نیازهای آنها تشکیل شد. وی از »بخش 
نابینایان« به عنوان یکی از بخش های موفق خانه ریاضیات 
نام برد و گفت: هدف این بخش، توانمندسازی نابینایان و کم 
بینایان است تا با ابزارهای ساده ای مثل کامپیوتر و موبایل، 
نه تنها زندگی روزمره خود را راحت تر سپری کنند، بلکه به 
توانمندی هایی دست یابند که در کارهای مناسب مشغول 
زندگی باشند. مدیر خانه ریاضیات اصفهان با اعالم اینکه در 
حال حاضر بخشی از بودجه این خانه را شهرداری اصفهان 
تامین می کند، ادامه داد: در خانه ریاضیات هدف ما الگوسازی 
شیوه های آموزش ریاضی است؛ به گونه ای که مخاطبان ما 
به آن درجه از توانمندی دست یابند که با تفکر و کار گروهی و 
استفاده از منابع آموزش بهتری ببینند. خردپژوه یادآور شد: 
برنامه های خانه ریاضیات از طریق سایت این خانه به مردم 

اطالع رسانی می شود.

فراخوان هفتمین دوره جایزه 
ادبی یوسف منتشرشد 

معاون ادبیات و نشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان اظهار داشت: بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، به منظور انعکاس و انتقال میراث 
غنی هشت ســال دفاع مقدس، هفتمین دوره جایزه ادبی 
یوسف را برگزار می کند. محمد بلندیان گفت: موضوع اصلی 
داســتان، دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت)ع( بوده  که 
امسال با بخش ویژه، به شهید حججی اختصاص یافته است. 
وی اضافه کرد: عالقه مندان برای شرکت در هفتمین دوره 
جایزه ادبی یوسف می توانند آثار خود را تا ۱۵شهریور ماه به 
دبیرخانه واقع در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، دفتر ادبیات و انتشارات استان اصفهان ارسال کنند. 
این مسئول با بیان اینکه پایان شــهریورماه امسال نتایج و 
برگزیدگان این دوره اعالم می شود  اضافه کرد: داستان های 
منتخب هفتمین دوره ادبی یوسف در قالب مجموعه داستان 

چاپ می شود.

رسول زرگرپور در اولین نشســت خود در دولت دوازدهم، با 
گرامیداشت هفته دولت از ۲ تا ۷ شهریور ماه و اشاره به فعالیت 
دولت طی چهار سال گذشته در هفته دولت، از افتتاح ۱۲ هزار 
و ۷۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد ریال در دولت 
یازدهم خبر داد و افزود: باوجود مشکالت بودجه ای دولت و 
رکود حاکم بر کشور، ما توانستیم حجم وسیعی از طرح ها و 

اعتبارات را تحقق بخشیم. 
اســتاندار اصفهان از افتتاح یک هزار و ۶۵۵ پروژه با اعتباری 
بالغ بر ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت سال جاری 
خبر داد و گفت: ۳۷ پــروژه با ۸۲۰ میلیارد ریــال اعتبار در 
سطح استان کلنگ زنی خواهد شد. وی طرح های هر بخش 
را این گونه معرفی و عنوان کرد: بخش خصوصی و تعاونی ۹۲۲ 

گروه پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶هــزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، 
شهرداری ها و دهیاری ها ۲۸۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷هزار 
و ۳۰۰ میلیارد ریال و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ۴۱۶ 

پروژه با اعتباری بالغ بر ۲هزار و ۱۰۰میلیارد ریال. 
زرگرپور، از افتتاح پروژه های فوالدسازی و نورد صبا در لنجان 
با ۷۵۰ هزار تن افزایش تولید محصول و ۸هزار میلیارد ریال 
اعتبار، افتتاح ۶۳۳ پــروژه مخابراتی بــا ۲۲۰ میلیارد ریال 
اعتبار، همچنین افتتاح طرح هایی در بخش کشاورزی، ۱۳۰۰ 
مسکن مهر و ۱۷۹ واحد در شهرک عمران مجلسی خبر داد و 
بیان کرد: ۳۷۰ طرح را برای واگذاری، نهایی کرده ایم که طبق 
پیش بینی ها در ســال جاری ۱۶۰ طرح به بخش خصوصی 
واگذار می شود. وی افزود: بیشترین واگذاری در بخش های 

میراثی، ورزش و آموزش و پرورش صورت می گیرد.
اســتاندار اصفهان در بحث مربوط به احیای زاینده رود بیان 
داشت: برنامه هایی برای تسریع در اجرای بهشت آباد و ادامه 
تونل کوهرنگ در دست اجرا داریم. وی با اعالم اینکه ۲ هزار و 
۷۰۰ واحد آلوده در کشور وجود دارد، از استقرار یک سوم این 
واحدها در استان اصفهان ابراز تاسف کرد و گفت: قطعا آلودگی 
نواحی پیرامون این واحدها غیرقابل انکار است. وی در زمینه 
نرخ باالی بیکاری در استان اصفهان، به نرخ ۱۴/۱۶درصد در 
سال ۹۵ اشاره کرد که ۲ درصد باالتر از میانگین کشوری است 
و خاطرنشان کرد: از طریق انجام یک فرآیند علمی و پژوهشی، 
علل باال بودن نرخ بیکاری در اصفهان را شناسایی کرده ایم و با 
توجه به آنکه مهم ترین اولویت دولت، اشتغال است، با تمرکز 
بر این شعار وارد عمل می شــویم. وی علل تاثیرگذار بر نرخ 
باالی بیکاری در اســتان اصفهان را مهاجرپذیری، اقتصادی 
بودن و بیشترین اشتغال در دســت بخش خصوصی، پیشی 
گرفتن اشتغال بانوان از آقایان و باال بودن مشارکت اقتصادی 

در استان عنوان کرد. 
اســتاندار درخصوص طرح ۹ ماده ای احیــای زاینده رود، از 
تالش برای تســریع در اجرای دو ماده از ایــن طرح خبر داد 
و گفت: یکی از این دو ماده، اجرای طرح های توســعه ای و 
مشــکالت اجتماعی مرتبط و دیگری، جلوگیری از برداشت 

غیرمجاز آب است.

استاندار اصفهان در اولین نشست دولت دوازدهم خبر داد:

افتتاح یک هزار و 655 پروژه در هفته دولت

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان گفت: یکی از اهداف مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد اصفهان، معرفی مشاهیر و مفاخر مدفون در تخت فوالد است.

سید علی معرک نژاد با اشاره به ایجاد درگاه جدید الکترونیکی تخت فوالد در ســال ۹۵ به عنوان یک مرجع و درگاه 
الکترونیکی محتوا محور، گفت: استفاده کنندگان از این درگاه الکترونیکی می توانند اخبار، رویدادهایی درخصوص 
تکایا و مشاهیر و عکس های مرتبط و داستان های پر رمز و راز این شخصیت های بزرگ را از سایت برداشت کنند. وی 
خاطرنشان کرد: اطالعات برگزاری تورهای مجازی و نقشه راهنما نیز روی 
درگاه الکترونیکی تخت فوالد بارگذاری شده است.معرک نژاد به تولید 
اپلیکیشن تلفن همراه در مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
اصفهان اشــاره و تاکید کرد: امروزه اپلیکیشن ها نقش زیادی در فضای 
مجازی دارند و مجموعه تخت فوالد نیز اپلیکیشنی تعریف کرده که افراد 
می توانند با نصب آن از قابلیت هایــی همچون اطالعات مربوط به تکایا 
و بقاع، مشــاهیر مدفون در تخت فوالد، تقویم و روزشمار تخت فوالد و 

درخواست بازدید مجازی استفاده کنند.
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فــوالد اصفهان دیگر 
محصول رسانه ای این مجموعه را »خطر فراموشی« خواند که در فضای مجازی انتشار یافته است. به گفته وی، »خطر 

فراموشی ۲« در حال تدوین است و به زودی با رویکرد تکیه محور در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.

مدیر مجموعه تاریخی تخت فوالد:

اپلیکیشن»خطر فراموشی2«به زودی تدوین می شود

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: فرصت ثبت نام برای دریافت کارت ملی هوشمند تا آخر امسال به پایان 
می رسد و از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در اصفهان باید کارت ملی هوشمند دریافت کنند تنها ۳۵ درصد برای 

دریافت این کارت اقدام کرده اند.
حســین غفرانــی با تاکیــد بــر اینکــه از آغاز ســال آینــده کارت هــای ملــی فعلی باطــل می شــود گفت: 
 شــهروندان تعویض کارت ملی خــود را به روزهــای پایانی ســال موکول نکنند تــا با صف هــای طوالنی مواجه

 نشوند.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان با اشــاره به کوتاه شدن زمان صدور 
کارت گفت: ۱۳۹ ایستگاه برای تعویض کارت های ملی در این استان فعال 
است و کارت ملی هوشمند، بین ۱۵ روز تا یک ماه پس از درخواست صادر 
می شود. وی افزود: ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در استان اصفهان مشمول 

تعویض کارت ملی هستند.
هزینه تهیه کارت ملی هوشمند 31 هزار تومان است

مدیر کل ثبت احوال استان در تشــریح هزینه تعویض کارت ملی گفت: 
مبلغ ۷ تا ۹هزار تومان بــه صورت متغیر در زمان درخواســت و تکمیل 

ثبت نام و ۲ هزار تومان نیز در زمان تحویل کارت دریافت می شود، همچنین بر اساس مصوبه مجلس ۲۰ هزار تومان 
نیز برای واریز به خزانه دولت تعیین  شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبرداد:

آمار 65درصدی شهروندان بدون کارت ملی هوشمند

استاندار اصفهان، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از اهم پروژه ها و طرح هایی که در 
استان به مناسبت هفته دولت به بهره برداری می رسد و یا کلنگ زنی می شود خبر داد. 

+  اصفهان

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمــد چهره های هنری فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان 
فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و سفر کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی 
و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر 
دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی 
که در سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، 

باخبر  شوید:

فیلم گذر موقت اکران شد
مکان: پردیس سینمایی چهارباغ

جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان، در مراسم 
تجلیل از اعضای این ســتاد اظهار کرد: در نوروز ۹۵ و ۹۶ به همت 
ارگان ها و سازمان ها  اقدامات نو و ارزنده ای به گردشگران و میهمانان 
نوروزی ارائه شد. احمدرضا مصور با اشــاره به اینکه نوروز سال ۹۶ 
متفاوت و بسیار جذاب بود، گفت: نتایج نظر سنجی های گردشگران 
نیز در نوروز سال جاری بسیار خوب بود؛ چرا که امسال نوروز متفاوتی 
را در اصفهان گذراندند. وی با بیان اینکه اصفهان تنها شهری است که 
تمام مسافران در آن جایگاهی برای خواب دارند اما باید برای اسکان 
مسافران فکر تازه ای کرد، گفت: شهرداری در این چند ساله برای 

اسکان مسافران کمک های فراوانی کرده است.

تبدیل اصفهان به شهر گردشگری درمان 
مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان 
نیز در این جلسه گفت: با برنامه ریزی های دقیقی که کمیته اسکان 
برای اقامت مسافران در نظر گرفت، خوشبختانه مشکلی برای آنان 

پیش نیامد.
احمد رضا مرادی با اشاره به اینکه برای اســکان مسافران نوروزی 
هتل ها و مهمان پذیرها در اولویت قرار داشــتند، گفت: همچنین 
منازل اســتیجاری، مــدارس آمــوزش و پــرورش، خوابگاه های 
دانشــجویی و کمپ باغ فدک برای اسکان موقت مسافران نوروزی 
در نظرگرفته شــده بود. مرادی با بیان اینکه مسافرت در ایام نوروز 

در کشــور  به صورت تجمعی اســت؛ از همین رو پتانســیل و زیر 
ســاخت های شــهر جوابگوی این حجم جمعیت نیست، گفت: 
 باید زیر ســاخت های شهر را برای اسکان مســافران نوروزی ارتقا 
دهیم. مسئول کمیته اسکان ســتاد هماهنگی خدمات سفر شهر 
اصفهان، با اشــاره به اینکه در چند ســال اخیر اصفهان به شــهر 
گردشــگری درمان تبدیل شده  اســت، گفت: اصفهان یک شهر 

توریستی و گردشگر پذیر است. 
بهزاد بزرگزاد  مســئول کمیته ایمنی و حوادث ســتاد هماهنگی 
خدمات سفر شهر اصفهان نیز اظهار کرد: شهر اصفهان با توجه به 
ابنیه تاریخی، یک شهر توریستی؛ به دلیل رودخانه زاینده رود یک 
شهر ساحلی و به دلیل وجود کوه صفه، یک شهر کوهستانی محسوب 
می شود؛ از همین رو به یک شهر توریستی و گردشگرپذیر تبدیل 

شده است.

جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان:

اصفهان، یکی از قطب های درمان است

شهرداری

برخی از مشــاغل  به دنبال خود عوارض خاصی را به شــهر 
تحمیل می کنند و منجر به ایجــاد ترافیک و راه بندان های 
طوالنی می شــوند؛ از همین رو باید برای این گونه مشاغل 
مکان هایی طراحی شود تا شــهر از ترافیک در امان بماند و 

شهروندان نیز در آرامش باشند.
یکی از مشــاغلی که باعــث ترافیک ســنگین و نارضایتی 
شهروندان شده، وجود بنگاه های عمده فروشی خشکبار در 
محور خیابان های جهاد، مسجد سید و ولیعصر است که این 
خیابان ها به دلیل اینکه در مناطق مرکزی و پرتردد شهر قرار 
دارند، باعث بروز ترافیک در محور مرکزی و غربی شهر شده 

است.از همین رو احداث بازار خشــکبار و خوار بار در میدان 
بزرگ میوه و تره بار اصفهان با مشارکت بخش خصوصی در 

دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.
امیرنوری معاون عمران سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شــهرداری اصفهان در این باره اظهارکرد: با توجه به 
انتقادات و شکایت های شهروندان برای سد معبر و ترافیک 
شــهر اصفهان به ویژه در خیابان های مرکزی شهر از جمله 
خیابان ولیعصر و جهاد، احداث بازار عمده فروشان خشکبار و 
خوار بار در شرق اصفهان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در نیمه دوم سال  گذشته 

با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.
معاون عمران ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه این پروژه در ۷ ردیف و 
هر ردیف نیز دارای ۱۵ واحد است، گفت: بازار عمده فروشان 
خشــکبار و خوار بار در زمینی به مســاحت ۱۴ هزار هکتار 
طراحی شده و ۱۰۹ انبار نیز برای این مجموعه در نظر گرفته 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی محور یک 

تا ۵ بازار عمده فروشان در دست اجراست.
وی با اشاره به اینکه محور یک این پروژه تاکنون ۵۰ درصد 

پیشرفت داشته است، ادامه داد : محور ۲، ۴۰ درصد، محو ر۳، 
۳۵ درصد، محور ۴، ۱۵ درصد و محور ۵ بازار عمده فروشان 

خشکبار نیز تاکنون  ۵ درصد پیشرفت کرده است.
معاون عمران ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان  با بیان اینکه عملیات اجرایی محور یک این 
پروژه در نیمه دوم سال جاری تکمیل می شود، اضافه کرد: 
محور ۲ و ۳ این پروژه در نیمه اول ســال آینده و محور ۴ و ۵  
بازار عمده فروشان نیز در نیمه دوم سال ۹۷ تکمیل می شود.

وی با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی ردیــف ۶ و ۷ پروژه 
در آینده نزدیک اجرایی می شــود، گفت: پروژه ساماندهی 

عمده فروشان خشکبار، پروژه ای ملی است که کمک شایانی 
به رفع مشکالت شهری در زمینه سد معبر و ترافیک می کند.

معاون عمران سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 5۰درصدی محوریک بازار عمده فروشان خشکبار

فرزانه 
افسر طه
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امام باقر علیه السالم :
 فضیلتى چون جهاد نباشد و هیچ جهادى چون پیكار با هواى نفس 

نیست .
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یــک ازدواج موفق نیازمند کار و تالش اســت و به 
ناچار جر و بحث هایی با همسرتان خواهید داشت. 
بحث، در هر رابطه ای طبیعی است، اینکه چطور با 
همسرتان بحث کنید می تواند تعیین کند رابطه تان 
دوام خواهد داشت یا در دراز مدت به جدایی خواهد 

انجامید. 
درســت بحث کردن به شما و همســرتان کمک 
می کند مشکالت تان را راحت تر حل کنید و به عنوان 

یک زوج، رشد کرده و کامل تر شوید.
برای گفت وگوهایتان برنامه ریزی کنید

دکتر بتی فیلیپس، روانشناس بالینی و درمانگر در 
کتابش به نام »چطور هم بحث کنیم و هم رابطه مان 
را حفظ کنیم« می نویســد: شــما باید سعی کنید 
زمانی را برای بحث و گفت وگو با همسرتان پیرامون 
مشــکلی که دارید تعیین کنید، زمانی که هر دوی 
شما وقت داشــته باشید تا بنشــینید و در خلوت 

خودتان، در مورد مسائل تان حرف بزنید.
قبــل از اینکه پای بحث با همســرتان 

بنشینید، راه حل ها را بررسی کنید
به این فکر کنید که دوست دارید چه اتفاقی بیفتد 
و تصمیم بگیرید چه نتیجه ای مطلوب شماست. به 
راه حل های گوناگون فکر کنید، ابتکار به خرج بدهید، 
جوانب را بررسی کنید و مشخص کنید کدام  راه حل، 

برایتان قابل قبول است.
خوب به حرف های همسرتان گوش دهید

وقتی همســرتان نظرش را می گوید، اجازه دهید 
کامال حرفش را بزند و کالمش را قطع نکنید. واقعا 
و با تمام توجه به حرف هایش گوش بسپارید. خیلی 
از روانشناسان عقیده دارند، بســیاری از افراد واقعا 
به حرف های همسرشــان گوش نمی دهند و درک 
نمی کنند او درباره  چه چیزی حرف می زند و بیشتر 
مشغول تدوین یک واکنش به حرف های همسرشان 
هستند. بعد از اینکه همسرتان احساسات و افکارش 
را کامال بیان کرد و نگرانی ها و دل مشغولی هایش 
را برایتان روشــن کرد، گفته هــای او را با کلمات 
خودتان خالصــه و بازگــو کنید تــا خودتان هم 
 مطمئن شــوید او چه منظــوری دارد و چه گفته

 است.
افکار، احساسات و نیازهایتان را ابراز کنید

وقتی احساسات خود را بیان می کنید به جای اینکه 
جمالت خود را با »تو« شروع کنید، آنها را با »من« 
آغاز کنید؛ یعنی در مورد احساسات خودتان حرف 
بزنید. معموال جمالتی که با تو شــروع می شــوند 
ممکن است این احساس را به همسرتان بدهند که 
دارید او را ســرزنش می کنید در حالی که جمالتی 
که با من شروع می شوند، به همسرتان این امکان را 
می دهند که بفهمد و درک کند شما در مورد مشکل 

پیش آمده چه حسی دارید.

مهارت زندگی

راه های درست بحث کردن 
با همسر!

یادداشت

توی  فصــل پاییز گاهی اوقات کــه از خواب   ندا
نیمروزی بیدار می شویم حس می کنیم که  شاه نوری

هوا مه است. غبار محلی دیشب آمده و همانجا 
وسط شهر خوابش برده و خیال برگشــتن به محل خودشان را هم 

ندارد. هوا هم بوی گازوییل و لنت ترمز سوخته می دهد. 
شهر یک لحاف خاکستری روی سرش کشیده و خوابیده، زور خورشید 
هم به کنار زدن این لحاف و صدا زدنش نمی رسد. توی چنین روزهایی 
است که رادیو اعالم می کند ســالمندان و بیماران قلبی و بچه ها از 
خانه بیــرون نیایند. راســتش را بخواهید بقیه هم جانشــان را کف 

دستشان می گذارند و به خیابان می زنند. 
توی چنین هوایی وظیفه شش ها این است که مثل مواقعی که نخود و 
لوبیا پاک می کنیم، اکسیژن را از البه الی آن همه گاز و ذرات عجیب 

و غریب معلق جدا کنند و به بدن ما برسانند.
 شش ها هم توی این هوا و از شــدت اضافه کاری از نفس می افتند 
و گاهی به مرخصی می روند. وضع خطرناکی اســت و شوخی بردار 
هم نیست. شــاید ما نتوانیم روی ابرها اعمال نفوذ کنیم تا ببارند اما 
می توانیم دود و ذرات معلق کمتری تولید کنیم. در واقع هوا را ما آلوده 
می کنیم. هرچقدر هم که بگویند کیفیت بنزین ها خوب نیســت، 
اتومبیل ها استاندارد نیســتند یا تعداد درخت ها کم است باز این ما 
هستیم که در روزهای بی باد و باران پاییز و زمستان از ماشینمان برای 

کارهای غیر ضروری استفاده می کنیم.
 به جای اینکه نیم ســاعت زودتر راه بیفتیم و خودمان را به وسایل 
نقلیه عمومی برسانیم، پشت اســب آهنی مان سوار می شویم و راه 
می افتیم. زندگی بدون ماشین شــخصی در شهرهای بزرگ سخت 
است. بی خود نیست که می گویند عصای دســت است، اما اگر زود 
رسیدن یا راحت رسیدن ما به قیمت بیمار شدن خودمان باشد چه؟ 
 دود لوله اگزوز ماشــین ما جای دوری نمی رود و دوباره به خودمان
 برمــی گردد. هر روز صبح ســرد و خشــک زمســتان که لشــکر 
ســواره نظام خودروهای تک سرنشــین شــهر را اشــغال می کند، 
دود از دهن اژدهــای ترافیک بیرون مــی زند. ما همیشــه از بقیه 
توقع داریم کــه هوا را آلــوده نکننــد و از دولت مــی خواهیم که 
جارو برقی جادویــی اش را کار بیندازد و هوا را پا کنــد، اما راه حل 
توی دســت خودمان اســت. کافی است کمی بیشــتر به خودمان 
 زحمت بدهیم تا بتوانیم دســته جمعی راحت تر و ســالم تر زندگی

 کنیم.  

باغ 
کاغذی

»حاجی فیروز« خاطــرات دیده بان جانبــاز فیروز احمدی،               
حاصل گفت وگو و تدوین میثم رشیدی مهر آبادی یکی از آن 
کتاب هایی اســت که در فاصله کوتاهی به چاپ های متعدد 

رسید و توانست مورد توجه قرار گیرد.
»حاجی فیروز« بر خالف نامــش و تصوری که ایرانیان از این 
نام دارند روسفید اســت، زیرا او با رشادت در سال های جنگ 
تحمیلی در برابر دشمن ایســتادگی کرد تا دشمن نتواند به 

ذره ای از خاک وطن دست پیدا کند. 
از این حیث باید گفت نام کتاب تناســبی با شخصیت اصلی 

کتاب ندارد )البته واقفم که این نام شــخصیت اصلی کتاب 
اســت(. فردی که شــش مرتبه در طول ســال های جنگ 
 مجروح شــد و این سبب نشد تا دســت از حضور در جبهه ها 

بکشد.
یکی از ویژگی های این کتاب که ضعف و قوت کتاب محسوب 
می شــود، آغاز کتاب با روزهای جنگ و ورود این رزمنده به 
جریان جنگ است. نویسنده، تکلیف خواننده را با کتاب روشن 
کرده و او را مستقیم وارد خاطرات فیروز احمدی می کند که از 

این منظر یک حسن به حساب می آید.

حاجی فیروز

تک سرنشین

10- پارک گل آشیکاگا- ژاپن
اگـر شـما عاشـق گل هـا هسـتید و از زیبایـی طبیعـت 
 Ashikaga( »لـذت مـی بریـد، »پـارک گل آشـیکاگا
Flower Park( در شـهر آشـیکاگای ژاپن جایی اسـت 
کـه در آنجا بـه وفـور چنیـن چیزهایـی را خواهیـد دید. 
گل هـای ویسـتریا )فوجی( آبـی، سـفید، صورتـی و زرد 
در پـارک وجود دارنـد. یک درخـت فوجـی )fuji( بزرگ 
کـه حـدودا ۱۰۰ سـاله اسـت و شـاخه هـای آن، چتری 
بـزرگ را می سـازند کـه عصـاره و زیبایـی کل پـارک را 
نشـان می دهـد. بهتریـن زمـان بـرای بازدیـد از پـارک 
در آغازیـن روزهـای مـه اسـت کـه گل هـای فوجـی در 
شـکوفه کامل هسـتند. شـما قطعـا مـی خواهیـد که هر 
 جـا و در هر زمـان برای گرفتـن بهترین عکس های سـفر

 اقدام کنید.
11- دریاچه پوکاکی- کوهستان کوک- نیوزیلند

»دریاچـه پوکاکـی« )Lake Pukaki(، یـک الماس آبی 
جـذاب اسـت کـه در تفریحـگاه بـزرگ و مرتفعـی قـرار 

دارد. یـک منظـره نمادیـن از قله هـای بلنـد کوهسـتان 
کـوک، دریاچه مرتفـع یخچالـی و تپـه های طالیـی. در 
ابتدای دریاچه پوکاکـی، بلندترین قله نیوزیلنـد، اوراکی 
)Aoraki( از کوهسـتان کـوک، در آن سـوی دریاچـه 
فیـروزه ای قامت راسـت کـرده اسـت. »پیتر جکسـون« 
سـه بـار از ایـن منطقـه اسـتفاده کـرد تـا پیـش زمینـه 
صحنه های لوکیشـن اصلی سـه گانه های ارباب حلقه ها 
و هابیت را آماده کند. شـما هیچ وقت برای سـفر عکاسی 

به نیوزیلنـد اشـتباه نخواهیـد کرد.
12- باگان- میانمار

یـک شـهر باسـتانی در جنـوب غربـی مانداالی، شـهری 
اسـت که از معابـدی با معمـاری متعلـق به هزاران سـال 
قبل پـر مـی شـود. بیـش از ۲۰۰۰ معبـد در دشـت های 
سـبزی کـه دیدنـش بـرای بسـیاری از گردشـگران و 
عکاسـان جالب اسـت. آناندا پاتـو )Ananda Pahto( و 
شـوزیگون پاگودا )Shwezigon Pagoda( از بهترین 

مکان هـا بـرای مشـاهده در باگان هسـتند.

مکان های دیدنی در دنیا که سوژه عکاسان می شود)4(
دانستنی ها

حرف حساب

به خودت مسلط باش

درســت در امور کوچک، شــخصیت انسان 
آشــکار می شــود، زیرا آدمــی در این امور 
نمی کوشــد تا بر خود مسلط باشــد و غالبا 
می توان از اعمال ناچیز و روش عادی رفتار، 
به خودخواهی بی حد و مرز و بی مالحظگی 
مطلق فرد نسبت به دیگران به آسانی پی برد 
که طبق تجربه های بعدی، در امور بزرگ هم 

صادق است؛ اگرچه آن را انکار کند.

 »در باب حکمت زندگی« 
آرتور شوپنهاور
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