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تغییر عمده ای در شهرداری 
رخ نمی دهد

شهردار منتخب شهر اصفهان:

 بیش از چهار هزار حلقه چاه آب غیرمجاز 
در استان اصفهان مسدود می شود 3

 آغاز مرمت4
 بزرگ ترین دژ تاریخی استان

سه نفر بر اثر قرص برنج در اصفهان 
جان باختند

8

اجرای مرحله دوم طرح بین المللی 
»جایکا« در حوزه کارون 

7

امام جمعه اصفهان در آیین شروع سال تحصیلی جدید حوزه علمیه اصفهان 
در مدرسه علمیه صدربازار این شهر گفت: مطالعه، تحقیق و پژوهش، الزمه 
به روز بودن حوزه علمیه و روحانیت است و کتاب هایی که توسط تربیت شدگان 
 حوزه علمیه به نگارش درآمده نشان دهنده جایگاه پژوهش در حوزه علمیه است.

  آیت ا... سید یوسف طباطبایی با اشاره به فعالیت علمی شهید ثانی...
ادامه در صفحه11

امام جمعه اصفهان تاکیدکرد:

 تحقیق و پژوهش؛الزمه به روز 
بودن حوزه علمیه و روحانیت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان؛

صفحه 11

تراموا؛ در همه خیابان های شهر گسترش می یابد

11

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در طول این دوره نشان 
خواهیم داد که با همه وجود به سوگندی که خوردیم پایبند خواهیم 

بود و امید است شورای شهر منشأ خیر و برکت در شهر باشد.
 فتح ا... معین در آیین آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان، پس از تشکر از اعضای شورای شهر اصفهان گفت: از اینکه 
به من اعتماد کردید متشکرم و شروع دوره پنجم شورای شهر را در 
روز اول ماه ذی الحجه به فال نیک می گیریم. این تقارن مایه خیر و 
برکت برای مردم شهر اصفهان و ایجاد توفیق برای خدمت گزاران 

در شورای شهر خواهد بود.
وی بیان کرد: فرماندار اصفهان برای برگزاری انتخابات، عالوه بر 
تحمل سختی ها و مشکالت خانوادگی، با گشاده رویی  با ما برخورد 
کردند و ایشان از سابقون در انقالب هستند که وجودشان در سمت 

فرمانداری مایه افتخار است.
رییس شورای شهر اصفهان ادامه داد: عزیزانی که به سمت های 
شورای شهر انتخاب شدند در مدتی که وظیفه ای به لحاظ قانونی 
نداشتند با مدیران بخش های مختلف شهرداری جلسات متعددی 
در خصوص وضعیت فعلی شــهر اصفهان برگزار کردند تا نیازها 
و اولویت های شهر احصا شــود. معین بیان کرد: این پیش زمینه 
ای شد تا با آمادگی کامل وارد شورای شــهر شوند و این نشانگر 
شورایی فعال، پویا و زنده است. وی با اشاره به اینکه این اعضا عقاید 
 خود را به خوبی ابراز می کردند گفت: این یعنی شــورا، شورایی

 سرزنده است. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به انتخاب هیئت رییسه 
شورای پنجم شهر اصفهان گفت: چنین انتخاباتی بی نظیر است و 
وحدت در بین اعضا در این انتخابات نشان داده شد. شورای شهر 
هم سربلندی شهر و خدمت بیشتر را باید مد نظر داشته باشد. در 
طول این دوره نشان خواهیم داد که با همه وجود به سوگندی که 

خوردیم، پایبند خواهیم بود. 

 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان
 در آیین آغاز به کار شورای پنجم:

 با همه وجود
 به سوگند خود پایبندیم

خبر

3

 دست بساز و بفروش های اصفهانی 
از ساخت و ساز کوتاه می شود؟

3

رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان:

تخم مرغ گران نشده است
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محمد علی نجفی شهردار تهران شد
در نخستین جلسه رسمی شورای پنجم شهر تهران، محمد علی نجفی به عنوان شهردار 
پایتخت انتخاب شــد. در این جلســه، پس از رای گیری، نجفی با کسب 21رای، پست 

شهرداری تهران را به خود اختصاص داد.

يادداشت

بین الملل

درخواست »مادورو« از پاپ: 

از تهاجم آمریکا به ونزوئال 
جلوگیری کنید

نیكاس مــادورو، رییس جمهــور ونزوئــا از پاپ رم 
فرانسیس خواست تا از تهاجم آمریكا جلوگیری کند.

مادورو در یــک کنفرانس مطبوعاتــی در کاراکاس در 
 این خصوص گفت: »اجازه دهید پــاپ از تهاجم آمریكا

 به ونزوئا جلوگیری کنــد. همچنین وی )پاپ( مجری 
گفت وگو با احترام )گروه مخالف( باشد.« 

چندی پیش در ونزوئا انتخابات مجلس موسسان ملی 
برگزار شد که بر اســاس آن تغییراتی در قانون اساسی 
کشور ایجاد می شــود. این انتخابات به پیشنهادرییس 
جمهور نیكاس مادورو برگزار شد. اپوزیسیون مخالف، 
این انتخابات را به رسمیت نمی شناســد. به نقل از این 
گروه تشكیل مجلس موسسان باید از طریق یک رفراندوم 

عمومی صورت پذیرد.

لغو ویزا برای شهروندان ایران 
و هند

صربســتان روادیدش را برای ایران و هنــد لغو کرد. به 
گزارش اســپوتنیک به نقل از دفتــر مطبوعاتی دولت 
صربستان،شهروندان ایران و هند نیازی به دریافت ویزا 
برای سفر به صربستان ندارند. کشور صربستان با توجه به 
منافع گردشگری و جلب شهروندان این کشورها برای سفر 
توریستی، روادید را لغو کرد. تصمیم مربوطه در جریان 
نشست دولت جمهوری صربســتان اتخاذ شد.»مطابق 
با این تصمیم ورود گردشــگران این کشورها و سرمایه 
گذاران بالقوه، جو کاری مطلوبی ایجاد خواهد کرد و باعث 
رشد مناسبات با این دوکشور و صعود آن به سطح باالتری 
خواهد شد.« مطابق با آمار صربستان گردش ساالنه کاال 

بین صربستان و هند چندان زیاد نیست.

افزایش تولید کالهک های 
جنگی توسط کره شمالي

کیم جونگ اون پــس از  بازدید از موسســه علمی مواد 
شیمیایی کره شمالی، دستور تولید موشک های رادیو بر 
ســوخت جامد و کاهک های جنگی را صادر کرد. رهبر 
کره شمالی به این موسسه دستور داده است تا تولید موشک 
های با سوخت جامد و کاهک های جنگی را با استفاده 
از ماشین آالت با دقت باال و مواد کربن و مخلوط افزایش 

دهند.

عکس روزيادداشتيادداشت

خوش و بش خاص کواکبیان با 
محسن هاشمی

دیدگاهواکنشکابینه احزاب

محمد زارع فومنی، دبیرکل حــزب مردمی اصاحات 
با اشــاره به نقاط ضعف و قوت کابینه دوازدهم، اظهار 
داشت: هر چند که جای بسی امید است که یک جوان 
وارد کابینه شد، اما هیچ تغییری در کابینه شكل نگرفته  
و تنها ضریب سنی یک ســال افزایش یافت؛ بنابراین 

کابینه دوازدهم همچون کابینه قبل، پیر است.
وی با انتقاد از عملكرد فراکســیون امیــد در مجلس 
در جهــت رای اعتماد بــه وزرای پیشــنهادی  افزود: 
فراکســیون این بار نیز بد عمل کرد و زخم های زیادی 
داشــت. دبیرکل حــزب مردمی اصاحات بــا تاکید 
بر اینكــه کابینه دوازدهــم با مطالبــات 24 میلیونی 
همخوانی ندارد، گفت: این کابینه بعید است بتواند در 4 
سال آینده کاری صورت دهد بلكه معتقدم این کابینه 
تكرار مكررات بود؛ چرا که معاونان وزرایی که این بار به 

مجلس معرفی نشدند به وزارت رسیدند.
وی عدم معرفی وزیــر زن به مجلس، عدم اســتفاده 
کافی از جوانان در کابینه و نبود وزیر اهل تســنن را از 
ضعف های کابینه دوازدهم دانست و بر لزوم حل رکود 

در دولت جدید تاکید کرد.

نخست وزیر عراق گفت: به هیچ کشوری اجازه نخواهیم داد 
که برای حمله به کشورهای همسایه از جمله ایران از خاک 

عراق استفاده کنند.
به گزارش ایســنا؛ حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در 
یک کنفرانس مطبوعاتی در پاســخ به این ســوال که 
شــما قبل از این در گفت وگو با یک رسانه ایرانی اعام 
کردید که این یک وظیفه اخاقی و شــرعی است که 
در صورت تجاوز خارجی بــه ایران، عراق در کنار ایران 
بایســتد، در صورت بروز درگیری نظامی میان ایران و 
آمریكا کشــور عراق در کنار کدام یک خواهد ایستاد؟ 
گفت: )هر کشــوری( با ملت و خودش خواهد ایستاد، 
این سخنان من واضح و روشن است و چندین بار تكرار 
کرده ام؛ اجازه نخواهیم داد که برای حمله به کشورهای 
همسایه و ایران از خاک عراق استفاده شود، زیرا عراق 
گذرگاه تجاوز به کشورهای دیگر نیست و در صورت بروز 
درگیری میان ایران و آمریكا اجازه نخواهیم داد که از 

خاک عراق برای حمله استفاده شود. 
عراق منافع خود را دارد و از کشورهای دیگر می خواهیم 

که به استقال عراق احترام بگذارند.

 دبیرکل حزب مردمی اصالحات: 

کابینه دوازدهم؛ یعنی تکرار 
مکررات

حیدرالعبادی: 

 اجازه نمی دهیم از خاک عراق 
به ایران حمله شود

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری :

 اصولگرایان به فکر
 آسیب شناسی افتادند

دادستان تهران:

 اعتصاب غذا
 امری شکست خورده است

کمال الدین ســجادی، ســخنگوی جبهه پیروان خط 
امام و رهبری در گفت وگو با تســنیم، اظهار داشت: بعد 
از انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای شهر و روستا 
در شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری یک 
سری بحث هایی شروع شده اســت که آسیب شناسی 
آینده جریان اصولگرایی، راهبردها و راهكارها را بررسی 

می کنیم.
وی افزود: این بحث ها هنوز مفتوح اســت و با توجه به 
اینكه جبهه از 18 حزب و تشكل، تشكیل شده است که 
تمام اقشار جامعه از جمله کارمندان کارگران، مهندسین، 
پزشكان و دانشجویان را شامل می  شود و بعضی احزاب 
مانند موتلفه اسامی سابقه 50 ساله دارند، این ضرورت 
وجود دارد با توجه به وزنی که ایــن جبهه دارد حضور 
بیشتری در جمنا و حتی در مقابل تشكل های دیگری 
که عده کمتری دارند در مسائلی مانند انتخابات مجلس 

داشته باشیم.
سجادی خاطرنشــان کرد: تقویت احزاب و تشكل های 
عضو جبهه از ضرورت های اصلی اســت که از نظر عمل 
تشكیاتی و سراسری بودن در استان های کشور، پذیرش 

اعضای جدید و جوانگرایی حائز اهمیت است.

جعفری دولت آبادی، دادســتان تهران خطاب به برخی 
زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می آورند، 
گفت: این اقدامات، اموری شكست خورده است و دستگاه 

قضائی تسلیم این موارد نمی شود.
عباس جعفری دولت آبادی در همایش علمی کاربردی 
زندان و کاهش جمعیت کیفری اظهار کــرد: دادیاران و 
قضات باید از بندهای زندان بازدید داشته باشند و نباید ما 
زندانی را پیش خود بیاوریم بلكه باید نزد آنها برویم و زندانی 

نباید به حال خود رها شود.
وی با اشاره به اینكه همه معاونان، قضات و دادیاران را به 
سرکشی از زندان ها ملزم کرده ایم، افزود: هم اکنون در همه 
زندان های استان تهران دایره نظارت داریم و همه زندان ها 
قاضی مقیم دارند که در همكاری میان مسئوالن زندان ها 

و دادیاران بسیار موثر است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: بــه برخی زندانیان که به 
اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می آورند اعام می کنیم 
که این اقدامات، اموری شكســت خورده است و دستگاه 
قضائی تسلیم این موارد نمی شود. مجازات زندانیان باید 
به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تاثیر برخی 

اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم.

رییس اندیشكده مطالعات استراتژیک رژیم صهیونیستی، اتحاد ایران و 
ترکیه را ترسناک توصیف کرد.

»مارتین شرمن« از مخالفت با همه پرسی استقال اقلیم کردستان عراق 
به عنوان علت نزدیكی ایران و ترکیه یاد کرد و گفت: اتحاد ایران و ترکیه 
می تواند درهایی را برای همكاری های مشترک اسراییل با کشورهای عربی 
بگشاید.شرمن درعین حال مدعی اختاف نظرهای سیاسی قابل توجه 
بین ایران و ترکیه شد و ابراز امیدواری کرد که موقعیت های متغیر، باعث 

تغییر منافع و به تبع آن تغییر اتحاد ایران و ترکیه شود.
»دوری گلد« مدیرکل ســابق وزارت خارجه اسراییل موفقیت احتمالی 
ایران در تحكیم مناســبات نظامی با کشورهای منطقه، به ویژه ترکیه را 
تحولی بد و نگران کننده خوانده است. »اســاف گیبور« تحلیلگر ارشد 
صهیونیستی در پایگاه خبری »ان آر جی« نوشت: با وجود اینكه جنگ 
سوریه طی شش سال گذشته باعث تیرگی روابط ترکیه- ایران شد، اما دو 

کشور در حال حاضر درصدد تقویت مناسبات خود هستند.

تلویزیون آلبانی در گزارشی اعام کرد: مخالفت آمریكا با جمهوری اسامی 
ایران و با حمایت این کشور از گروه تروریستی منافقین روز به روز بیشتر 

و آشكارتر می شود. 
در تازه ترین این گونه مخالفت ها کنگره آمریكا از دولت عراق خواســته 
اســت تا برای برای جبران خســارت هایی که به 2700 عضو گروهگ 
تروریستی منافقین در دو اردوگاه پیشین اشرف و لیبرتی )داخل عراق( 
وارد شده اســت مبلغ 600 میلیون دالر به عنوان غرامت به اعضای این 
گروه که هم اکنون در آلبانی سكونت دارند پرداخت شود تاآنها بتوانند، 
هزینه های زندگی خود در آلبانی را تامیــن کنند. در قطعنامه ای که به 
کنگره آمریكا ارائه شد پنج تن از نمایندگان کنگره از دولت عراق خواستند 
که غرامت اموال ساکنان کمپ های پیشین اشرف و لیبرتی را پرداخت 
کنند؛ چرا که این اموال در داخل عراق به سایر گروه ها و افراد منسوب به 

دولت عراق واگذار شده است.

 هراس اسراییل 
از نزدیکی ایران و ترکیه

 حمایت جدید آمریکا
 از منافقین

روزنامــه الكترونیكــی »رای الیــوم« در یادداشــتی بــا 
عنوان »مســكو، قدس و تهــران... لحظه حقیقــت« که به 
قلم»ایال زیسر« تحلیلگر اســراییلی نوشته شده، وضعیت 
 امروز بنیامیــن نتانیاهو در قبال ســوریه را »ســردرگم«

 توصیف کرد.
نویسنده آورده است: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل 
دوباره با والدمیر پوتین، رییس جمهور روســیه در ســاحل 
دریای سیاه دیدار می کند؛ این دیدار می تواند مهم ترین دیدار 
بین دو طرف از ابتدای مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه 

در یک سال پیش تاکنون باشد.
وی افزود: این مداخله نظامی که روسیه را به همسایه شمالی 
اسراییل مبدل کرد، در ابتدا موجب نگرانی از وقوع درگیری 
بین دو طرف شده بود، به گونه ای که نیروی هوایی روسیه و 
ناوگان این کشور که بدون دردســر و محدودیتی در داخل 
ســوریه فعالیت می کرد، نزدیک بود به رویارویی با اسراییل 
که به دنبال حفظ آزادی عمل خود در آســمان سوریه بود، 
کشیده شود. زیســر گفت: حادثه ســقوط جنگنده روسی 
توسط ترکیه در آسمان سوریه که در اکتبر 2015 روی داد 

منجر به بروز بحران خطرناکی در روابط بین آنكارا-مسكو شد 
و اردوغان را وادار به عذرخواهی از روسیه کرد، اما در خصوص 
اسراییل گفت وگوهای مدام بین پوتین و نتانیاهو مانع هر گونه 
درگیری احتمالی بین دو طرف شــده است و از همین رو دو 
طرف به راه خود در سوریه ادامه دادند به گونه ای که روسیه 
گروه های مسلح را در مناطق مختلف سوریه هدف گرفته و 
 آنها را نابود کرد و نظام بشار اســد را از سرنگونی نجات داد؛
 در حالی که اســراییل هم بدون اضطــراب و مزاحمتی به 

حمات خود در سوریه ادامه می دهد.
نویسنده اسراییلی با اشاره به روند پرشتاب تحوالت در سوریه، 
افزود: جنگ در این کشور به پایانی زودتر ازحد انتظار نزدیک 
می شود آن هم در حالی که بشار اسد در کرسی ریاست باقی 
مانده و اسراییل هم در سردرگمی به سر می برد از اینكه چه 
انتظاری از رییس جمهور ســوریه با پایان جنگ می رود، آیا 
او همان رییــس جمهوری خواهد بود که تــل آویو درصدد 
امضای توافقنامه صلحی با وی بود که به موجب آن در ازای 

بازگرداندن جوالن، سوریه را از ایران و حزب ا... جدا کند.
در این یادداشت آمده است: بشار اسد در سخنان روز یكشنبه 

خود در دمشق به این سوال تا حدودی پاسخ داد به گونه ای 
که وی اعام کرد که جنگ در ســوریه به پایان خود نزدیک 

می شود.
رییس جمهور سوریه به مخاطبان خود تاکید کرد که سوریه 
با وجود اینكه بهترین فرزندان خود را در نبرد از دست داده 
اما مقاومت کرده است و پیروزی را به برکت روسیه، ایران و 
حزب ا... به دست آورده و نام و عمل آنها در راه دفاع از سوریه 

در صفحات تاریخ ثبت خواهد شد.
تحلیلگر اســراییلی بر این باور اســت هنگامی که جنگ در 
سوریه تمام شــود طرف پیروز میدان، پوتین خواهد بود که 
برای نجات سوریه و نظام آن سنگ تمام گذاشت، اما بازیگران 
اصلی دیگر میدان نبرد با تروریسم در سوریه، ایران و حزب ا... 
بودند که دوشادوش روسیه و نیروهای دولتی سوریه مبارزه 

کردند.
در هفته های اخیر اسراییل تاش می کند این تضمین را بگیرد 
که توافق های مربوط به آتش بس که با ابتكار روسیه به اجرا 

درآمد، ایران و حزب ا... 
را از مرزهای ســوریه با 
ســرزمین های اشغالی 
دور کند و به ایران برای 
ایجاد پایگاه های نظامی 
در سوریه یا تاسیساتی 
که از طریق آن اسراییل 
را تهدید کند، اجازه داده 
نشود. تحلیلگر اسراییلی 
اظهار داشت: روسیه هم 
به حرف های اســراییل 
گــوش فراخواهــد داد 
چون با آن سر دشمنی 
ندارد، اما مسكو منافعی 
هم در سوریه دارد و به 
اعتقاد روسیه، اسراییل 
باید همزیستی با ایران و 
حزب ا... که هر دوی آنها 
متحدان حیاتی مسكو 

در منطقه هســتند را یاد بگیرد. زیســر گفت: ماقات بین 
نتانیاهو و پوتین همچنین به دلیــل غیبت بازیگر آمریكایی 
در آن مهم است، معلوم است که دولت ترامپ هم راه اوباما را 
در پیش گرفته که گروه های مسلح در سوریه را به حال خود 
رها کند و بر اهدافی مهم تر و راحت تــر مثل نابودی داعش 

متمرکز شود.
وی افــزود: حاال این برای اســراییل ارجحیــت دارد که در 
ازای تحوالت ســوریه خطــوط قرمزی را مشــخص کند، 
چیزی که در طول ســال های جنگ از آن منع شــده بود به 
 گونه ای که در ســایه ایران، امنیت خود را به دست پوتین یا 

ترامپ نسپارد.

فارس: تحلیلگر اسرايیلی در يادداشتی نوشت: جنگ در سوريه در حالی به پايان زودتر از حد انتظار خود نزديک 
می شود که بشار اسد همچنان در قدرت مانده و اسرايیل نگران آينده حضور ايران و حزب ا... در سوريه است.

نزديک نشدن ايران به مرزهای اسرايیل؛

راز سفر دوباره نتانیاهو به مسکو

ایلنا : مراســم تحلیف شــورای پنجــم صبح دیروز چهارشــنبه 
)1شهریورماه(  برگزار شد.

کافه سیاست

 واکنش نیروی زمینی سپاه
 به ادعای اردوغان

قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
اعام کرد: ما هیچ »برنامــه  عملیاتی« در خارج از مرزهــا برنامه ریزی 
نكرده ایم. در پی برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اقدام عملیات مشترک 
جمهوری اســامی ایران و ترکیه علیه پ.ک.ک ، روابط عمومی قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی، ضمن 
رد هرگونه برنامه عملیاتی خارج از مرزهای جمهوری اسامی ایران اعام 
کرد: ما هیچ برنامه عملیاتی در خارج از مرزهای جمهوری اسامی ایران 
برنامه ریزی نكرده ایم ولی همچون گذشــته با هرگروه، تیم یا فردی که 
قصد نفوذ به خاک جمهوری اسامی ایران را برای اقدامات ضدامنیتی و یا 
تروریستی داشته باشد به شدت برخورد خواهیم کرد.در ادامه آمده است: 
با وجود آنكه جمهوری اســامی برنامه ای برای انجام اقدامات عملیاتی 
گسترده در خارج از مرزهای خود ندارد، اما چنانچه هریک از گروهک های 
تروریستی که از ســال های پیش تاکنون در اردوگاه های خود در شمال 
عراق خزیده بودند و در سال گذشته و امسال با حمایت ها و پشتیبانی های 
دشمنان جمهوری اسامی ایران به دنبال ایجاد ناامنی در خاک جمهوری 
اسامی ایران بودند )که البته بارها و بارها ضربات مهلک و نابودکننده ای را 
متحمل شده اند و به خواست خداوند هیچ گونه حرکتی را نتوانستند انجام 
دهند( قصد انجام کوچک ترین حرکتی برای ایجاد ناامنی در مرزهای ما را 
داشته باشند، با پاسخ شدید و کوبنده ما روبه رو شده و عقبه های آنها در هر 

نقطه ای باشد، مورد هدف قرار خواهد گرفت.

آرای بیطرف و جهرمی بازشماری 
شد؛ نتیجه تغییر نکرد

ایسنا: یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسامی از بازشماری آرای 
بیطرف و جهرمی به درخواست فراکسیون امید مجلس خبر داد و گفت که 

در نتیجه رای این افراد تغییری ایجاد نشده است.
اکبر رنجبرزاده اظهار کرد: به درخواست فراکســیون امید، آرای آقایان 
بیطرف و جهرمی را بازشماری کردیم. در بازشــماری، دو نفر از اعضای 
فراکسیون امید مجلس و من به نمایندگی از هیئت رییسه حضور داشتیم. 
پیش از این آرای موافق آقای بیطــرف 1۳۳ رای و آرای مخدوش 6 رای 
اعام شده بود. در بازشماری آرای سالم از نظر ما 1۳1 مورد بود و 2 مورد 
به آرای مخدوش اضافه شد؛ البته دو عضو فراکسیون امید معتقد بودند که 
برخی آرای مخدوش را می توان به عنوان موافق لحاظ کرد که براســاس 
گفته آنها آرای موافق آقای بیطرف به 1۳۹رای می رســید،  اما حتی اگر 
آرای مخدوش را موافق لحاظ کنیم و تعداد آرای وزیر پیشنهادی نیرو به 

1۳۹ رای افزایش پیدا کند، تاثیری در نتیجه ندارد.
وی افزود: در جریان شمارش آرای وزرا یک کارمند مجلس و ۳ نماینده 
از سه فراکسیون سیاسی حضور داشتند که هیئت داوران شمارش آرا را 
تشكیل می دادند و وقتی آنها تشخیص دادند که برخی آرا مخدوش است 
باید به نظر آنها تمكین کرد؛ چراکه در برگه رای ذکر شده بود اگر موردی 
خط خوردگی وجود داشــته باشد باید توضیح داده شــود که کدام رای 
صحیح است و در مواردی که رای مخدوش عنوان شده توضیح داده نشده 
است. رنجبرزاده همچنین گفت: ما آرای آقای جهرمی را هم بازشماری 
کردیم که در این بازشــماری از نظر ما یكی از آرا که به عنوان مخدوش 
لحاظ شده بود می توانست رای موافق لحاظ شود که بر این اساس تعداد 
آرای آقای جهرمی هم با یک رای افزایش به 15۳ می رسید، اما به هر حال 
تشخیص هیئت داوران در این مورد نیز مخدوش بودن آن یک رای بوده 
است.این عضو هیئت رییسه مجلس با تاکید بر اینكه شک و شبهه ای در 
آرای وزرای پیشنهادی وجود ندارد، گفت که با بازشماری صورت گرفته 

تغییری در نتیجه رای اعتماد وزرای نیرو و ارتباطات ایجاد نشده است.

 تکذیب گروگانگیری
 در فرمانداری ساری

برنا: یک مقام امنیتی با بیان اینكه در محل فرمانداری ساری، مانور ضد 
گروگانگیری انجام شد، هرگونه عملیات تروریســتی و گروگانگیری را 
تكذیب کرد. به گزارش پایگاه خبری مازند مجلس از ســاری؛ به منظور 
آمادگی ماموران امنیتی استان نسبت به اقدامات ضد امنیتی، بدون اطاع 
قبلی به پرسنل فرمانداری و اهالی محل مانور ضد گروگانگیری با موفقیت 
انجام شد. یک مقام مسئول نسبت به تجمع مردم نیز گایه کرده و بیان 

داشت شهروندان در اتفاقات اینگونه بهتر است با پلیس همكاری کنند.
وی با اشاره به انتشــار فوری خبر در فضای مجازی بیان داشت: واکنش 
سریع برخی رسانه ها نسبت به این اتفاق نشان از هوشیاری و آمادگی آنان 
دارد؛  البته مدیران فضای مجازی نیز در اقدامات مشابه ضد امنیت ملی 
باید با توجه به منافع ملی و در راســتای کمک به پلیس و ارتقای امنیت 

روانی جامعه اقدام به انتشار خبر کنند.

 آمریکا خواستار بازرسی 
از مراکز نظامی ایران شد

»نیكی هیلی« سفیر ایاالت متحده آمریكا در سازمان ملل خواستار بازرسی 
از اماکن نظامی ایران از سوی بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ای 
شد. به گزارش عصر ایران، هیلی روز سه شنبه در مصاحبه ای با خبرگزاری 
رویترز، در آســتانه دیدار روز چهارشنبه خود با رییس آژانس بین المللی 

انرژی هسته ای در وین این موضوع را مطرح کرده است.
هیلی گفته است می خواهد در دیدار با مقامات آژانس از آنها بپرسد که آیا 
طرحی برای بازرسی از اماکن نظامی ایران به منظور تایید پای بندی ایران به 
توافق هسته ای )برجام( از سوی این نهاد وجود دارد یا نه! جمهوری اسامی 
ایران پیش تر بارها مخالفت صریح خود را با چنین درخواستی مطرح کرده 
است. به نظر می رسد این درخواست هیلی در راستای وعده »بازنگری« 
دولت آمریكا در برجام است، که از سوی دونالد ترامپ و جمعی از مقامات 

ارشد کابینه او مطرح شده است.

 سوريه با وجود اينکه 
بهترين فرزندان خود 

را در نبرد از دست 
داده، اما مقاومت کرده 

و پیروزی را به برکت 
روسیه، ايران و حزب 

ا... به دست آورده و 
نام و عمل آنها در راه 

دفاع از سوريه در 
صفحات تاريخ ثبت 

خواهد شد
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استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

چند مدیریتی اقتصادی مشکلی از 
کشور حل نخواهد کرد

استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت: مشــکل امروز عدم هماهنگی 
کارکردی است و معاونت اقتصادی باید باعث شود که بودجه سنواتی، از 
یک بودجه عملیاتی به یک بودجه رسالت محور ارتقای منزلت پیدا کند، 
این چند مدیریتی در اقتصاد نمی تواند مشکلی را حل کند و مسئله به قوت 
خود باقی است. محمد واعظ، با اشاره به آغاز به کار تیم جدید اقتصادی 
دولت دوازدهم، اظهار کرد: سه چالش اصلی، پیش روی مدیران ارشد 
اقتصادی کشور وجود دارد که ممکن است به صورت آشکارا بیان شده 
یا به هر دلیلی آشکارا بیان نشوند. وی با بیان عدم توازن ساختار کالن 
مالی دولت به  عنوان اولین چالش، بیان کرد: دومین مشــکل و چالش، 
اختالل های بیرونی و سومین مشکل، بیکاری گسترده است. واعظ بروز 
مشکل بیکاری را به واسطه ساختار جدید مهارتی- تخصصی نیروی کار 
و ضعف تقاضای موثر داخلی در بخش حقیقی دانست و تاکید کرد: این 
مشکل ولو با یک نرخ رشد اقتصادی حدودا 4 درصد، در دو سال آینده 
تشدید خواهد شد؛ مگر آنکه نهادسازی های جدیدی برای اشتغال جوانان 
تحصیل کرده از طریق گسترش شرکت های دانش بنیان صورت گیرد و 
این به شرطی محقق می شــود که اصل در خدمت قرار دادن تقاضای 
داخلی در خدمت تولید داخلی، مدنظر مدیران ارشد اقتصادی قرار گیرد.

دیدگاه

بامسئوالن

نخستین پرواز اصفهان- ازمیر از فرودگاه شهید بهشتی
 مدیرکل فــرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان گفت:  نخســتین پرواز 

اصفهان - ازمیر ترکیه از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شد.

خبر خوش برای متقاضیان وام 
»کمکی« مسکن

یک مقام مســئول، از ابالغیه بانک مرکــزی مبنی بر 
نداشتن محدودیت زمانی برای وام جعاله ۲۰ میلیون 

تومانی خبر داد.
نادر قاســمی درباره لغو محدودیــت زمانی وام جعاله 
۲۰ میلیون تومانی که تا انتهای شــهریور ماه فرصت 
داشت گفت: ابالغیه بانک مرکزی درباره افزایش مبلغ 
وام جعاله تعمیرات مسکن از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان 
محدودیت زمانی ندارد و مسئولیت پرداخت این مبلغ 
به بانک ها واگذار شــده که در صورت داشــتن منابع، 
می توانند وام جعاله تعمیرات مسکن را با سود ۱۸درصد 
و تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند و در صورتی 
که منابع آنها محدود باشــد می توانند با همان سقف 
قبلی که ۱۰ میلیون تومان است، این تسهیالت را ارائه 
دهند.وی درباره این پرســش که آیا بانک مسکن وام 
جعاله را صرفا از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
مسکن پرداخت می کند یا خیر، اظهار کرد: بانک مسکن 
وام جعاله را هم از طریق اوراق تسهیالت و هم بدون آن 
و هم به صورت ترکیبی از این دو روش به مشتریان اعطا 
می کند که این موضوع بستگی به منابع داخلی بانک 
دارد؛ در صورتی که وضع مالی بانک خوب باشــد، وام 

جعاله را بدون اوراق تسهیالت نیز پرداخت می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

مدل حجمی استفاده از 
اینترنت را باید خاتمه داد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات گفت: از ۹۵۰هزار 
شغلی که در برنامه دولت به آنها اشاره شده، ۱۰۰هزار 
شغل در حوزه فناوری اطالعات خواهد بود. محمدجواد 
آذری جهرمی در حاشیه جلســه هیئت دولت درباره 
ایجاد اشــتغال در حــوزه فنــاوری، اظهار داشــت: 
از ۹۵۰هزار شــغلی که در برنامه دولت به آن اشــاره 
 شــده، ۱۰۰ هزار شــغل در حوزه فنــاوری اطالعات 

خواهد بود.
وی افزود: در بخش مخابــرات و فناوری اطالعات باید 
رشــد ۱۹درصدی در ارزش افزوده داشــته باشیم و 
پیش بینی می شــود حجم بازار مخابــرات ۵/۲ برابر و 
حجم بازار فناوری اطالعات ۵ برابر شود. آذری جهرمی 
درباره کاهش تعرفه  ها گفت: بیشــتر از بحث کاهش، 
بحث مدل استفاده مطرح است و ما باید مدل حجمی 

را خاتمه دهیم.

قیمت انواع لپ تاپ 

بازار
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22,490,000
ریال

23,000,000
ریال

دادســتان عمومی و انقالب اصفهان، از انسداد و غیرفعال شدن بیش از 
چهار هزار حلقه چاه آب غیر مجاز در این استان در آینده ای نزدیک خبر 
داد. حسن رحیمی با اعالم این خبر افزود: باتوجه به بخشنامه دادستانی 
کل کشور درخصوص انسداد چاه های غیرمجاز آبی و نظر به اینکه تداوم 
وجود این چاه ها در کنار پدیده خشکسالی، ضربه مهلکی به سفره های 
آب زیرزمینی وارد خواهد کرد، پیگیری این موضوع در دستور کار جدی 
دادستانی اصفهان قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه مسدود کردن 
چاه های غیر مجاز از مرکز استان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: انسداد 
چاه های غیر مجاز دارای منفعت عمومی است و در صورت عدم جلوگیری 
از برداشــت آب از این چاه های بــدون مجوز قانونی، ســطح آب های 
زیرزمینی کاهش می یابد و به مرور شاهد از دست رفتن کشاورزی سایر 

کشاورزان نیز خواهیم بود.

بیش از چهار هزار حلقه 
چاه آب غیر مجاز در استان 

اصفهان مسدود می شود

در دنیا عمر مفید ســاختمان باالی ۷۰ سال است که در بعضی 
کشورهای اروپایی این عدد به ۱۰۰ ســال نیز می رسد و این در 
حالی است که در کشور ایران عمر مفید ســاختمان در حالت 
خوشبینانه ۳۰ سال و در حالت بدبینانه ۱۵ سال پیش بینی شده 
و متوسط این رقم در کشور ما به حدود ۲۰ سال می رسد که رقم 

بسیار پایینی است.
استانداردهای اجباری در بخش ساخت و ساز کشور بسیار زیاد 
است؛ اما آنچه امروز دغدغه مسئوالن ذی ربط بوده، رعایت این 
استانداردهاست. براین اساس به موجب آیین نامه اجرایی ماده 
۳۳ نظام مهندسی، باید در ساخت ســاختمان به عنوان گران 
ترین کاال از افراد دارای صالحیت استفاده شود تا در انتهای کار، 
مردم و بهره بردار از اســتانداردهای موجود ساختمان اطمینان 
حاصل کنند. آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ یک نظام ســه جزئی 
مبتنی بر طراح دارای صالحیت، ناظر دارای صالحیت و مجری 
دارای صالحیت است.اردیبهشت سال ۹4 بود که جزء سوم این 
آیین نامه که همچنان در استان پیاده سازی نشده است با تاکید 
و دستور استاندار قرار شد در اصفهان اجرایی شود. براین اساس 
قرار بود از اول اردیبهشت سال ۹4، قانون مجریان ذی صالح در 
ساختمان های گروه »د« یا ساختمان های بیش از ۱۰ طبقه یا 

دارای مساحت بیش از ۵ هزار متر، اجرا شود. این ساختمان ها قرار 
بود توســط مجری ذی صالح که توسط سازمان نظام مهندسی 
استان صالحیت آن تایید می شد و البته مجری که خود شخصی 
با تحصیالت کارشناســی و مدرک مهندسی عمران یا معماری 
است، به طور کامل اجرایی شود. به موجب این قانون و البته مفاد 
مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی، مجری باید در تمامی مراحل 
کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و تمام مراحل اجرایی 
صرفا باید توسط وی اجرا و مدیریت شــود. به تبع این موضوع 
مسئولیت های سنگینی هم مطابق مبحث دوم بر دوش مجری 

قرار می گرفت.
اجرای قانون مجریان ذی صالح نیازمند اطالع رسانی
استاندار اصفهان در آن زمان اعالم کرد که با اجرای قانون مجریان 
ذی صالح برای ســاختمان های گروه »د«، دســت افراد فاقد 
صالحیت از ساخت و سازها کوتاه می شــود؛ چرا که این قانون 
مالکان را ملزم می کند برای اجرای امور ســاختمان خود، فقط 
از پیمانکاری استفاده کنند که دارای صالحیت حرفه ای است. 
رسول زرگرپور خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون مردم شاهد 
ساخت ساختمان هایی استاندارد، ایمن و مقاوم خواهند بود. وی 
به اجرای طرح شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز اشاره کرد و 

افزود: اجرای این قانون نیازمند اطالع رسانی و آگاه سازی مردم 
است. وی برقراری هماهنگی و تعامل کامل بین دو نهاد شهرداری 
و نظام مهندسی را برای ارتقای فعالیت های مهندسی ضروری 
دانست و تاکید کرد: برخی از اختالفات گذشته بین شهرداری 
و نظام مهندسی، موجب سوء استفاده تعدادی از متخلفان شده 
است.با این حال طی دوسال گذشته و با وجود اولتیماتوم و انتقادات 
بسیار استاندار اصفهان، طرح مجریان ذی صالح هنوز در اصفهان 
اجرا نشده است. دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان درخصوص 
اجرای این طرح در پاسخ به این ســوال که افراد فاقد صالحیت 
چطور وارد بحث ساخت و ساز شده اند، گفت: افراد بدون تخصصی 
که وارد حوزه ساخت و ساز می شوند اگر به صرف سرمایه گذاری 
باشد نمی توان مانع فعالیت آنها شد؛ چرا که هر کس می تواند به 
اختیار خود دارایی اش را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری 
کند. احمد توال با اشاره به اینکه اگر این افراد خودشان بخواهند در 
امر ساخت و ساز، مسائل فنی و مدیریتی پروژه دخالت کنند این 
امر، جای اعتراض و ایراد دارد، تاکید کرد: سرمایه گذاران بخش 
ساختمان باید سرمایه های خود را در اختیار افرادی قرار دهند که 

صالحیت اجرای پروژه را داشته باشند.
آماری از تعداد مجریان فاقد صالحیت ســاختمان

در دست نیست
با این حال بعضا شاهد هستیم که افراد صنف های مختلف بدون 
هیچ تجربه ای وارد گود ساخت و ساز می شوند که این امر، موجب 
ساخت و سازهایی به دور از استانداردهای موجود می شود. دبیر 
انجمن انبوه سازان استان اصفهان با تایید این مطلب که پزشکان، 
برخی ورزشکاران، زرگران و برخی از بازاریان متمول با رونق بازار 
ساخت و ساز وارد این کار می شوند، بیان داشت: اگر این افراد صرفا 
سرمایه گذار باشند ایرادی ندارد؛ در غیر این صورت فاقد صالحیت 
در ساخت و ساز هستند. وی تصریح کرد: با اجرای طرح مجریان 
ذی صالح برای ســاختمان های گروه »د« جلوی فعالیت این 

غیرمتخصص  در ساخت و سازها گرفته می شود.
عدم رعایت استانداردها در نازک کاری ساختمان

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان در پاسخ به این سوال که 
چند درصد ساختمان های اصفهان، استانداردهای الزم را دارند، 
تاکید کرد: بخشی از استاندارد ساختمان ها به مصالح ساختمانی 
برمی گردد و طبیعتا اگر این پارامترها در ســاخت و ساز رعایت 
شود، بر کلیت ســاختمان تاثیر خواهد داشت. وی با بیان اینکه 
استانداردهای ســازه در عموم ســاختمان ها رعایت می شود، 
ادامه داد: عدم رعایت استانداردها عموما در بخش نازک کاری و 
تاسیسات خود را نشان می دهد که پیش بینی می شود با اجرای 
این طرح، این تخلفات نیز کاهش یابد. با این وجود باید دید آیا با 
اجرای این طرح از این به بعد ساختمان های اصفهان با استفاده از 
مصالح استاندارد از استانداردهای الزم برخوردار می شوند یا خیر؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد حقوق 
بازنشسته ها از تورم پایین تر افتاده و قدرت خرید آنها نیز کم شده 
است، گفت: صندوق ها در آینده به بحران کشور تبدیل می شوند؛ 
چرا که زیر نظر دولت بودند و با درآمیختن سیاست های حمایتی و 

بیمه ای، مشکالت بیشتر شد.

علی ربیعی ، با اشاره به اینکه وزارت کار نمی تواند شغل ایجاد کند و 
شغل را باید جاهایی ایجاد کنند که بخش سرمایه گذاری را در دست 
دارند، افزود: ما خیلی با اشتغال زایی ارتباط نداریم و بازرگانی و تولید 

و اشتغال به هم وابسته اند.
وی تاکید کرد: مســئول تولید جای دیگر است و به سیاست های 

کالن مالی کشور بستگی دارد و ســال ۹۳ من پدیده رشد بدون 
اشتغال را مطرح کردم و ما گفتیم که یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار 

شغل تولید می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: رشد در سال های اولیه 
خود، رشد با کیفیتی کم است و رشد طوالنی، کیفیتی باالتر دارد. 
ما رکود طوالنی و مزمنی داشتیم و رشد در نفت و گاز برای ما رکود 
داشــت. ربیعی با اشــاره به اینکه در دوران وزارت بنده برای رفاه 
کارگران و افزایش درآمد آنها سیاستی اتخاذ شد که رییس جمهور 

نیز آن را پذیرفت،  بیان داشت: سیاســت این بود که قدرت خرید 
کارگران را در یک بازه زمانی باال ببریم. زمانی که بنده وزیر شــدم 
یک بازنشسته 4۸۰ هزار تومان حقوق می گرفت که اکنون به یک 
میلیون رسیده که این هم رقم پایینی است؛ اما پلکانی افزایش حقوق 
داشته و قدرت خرید را نیز باال برده ایم. وی ادامه داد: ۶۷درصد حقوق 
بازنشسته ها از تورم پایین تر افتاده و قدرت خرید آنها نیز کم شده 
است، اقتصاد ما در حال حاضر کشش ندارد؛ اما این استراتژی را داریم 

که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را افزایش دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

۶۷ درصد حقوق بازنشسته ها پایین تر از حد تورم است

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

6،270،000 ریالنیم سکه

3،640،000  ریالربع سکه

2،470،000 ریالسکه یک گرمی

1،189،810 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

در حالی که درب مغازه ها هر کیلو تخــم مرغ بین ۷هزار تا 
۷هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می شــود، رییس اتحادیه مرغ 
تخم گذار گفت: در حال حاضر نسبت به اوایل مرداد ماه نرخ 
هر کیلو تخم مرغ بین هزار تا هزار و صد تومان کاهش داشته 
اســت و مغازه داران باید با قیمت ۵هــزار و ۲۰۰ تومان این 

محصول را بفروشند.
سید شهاب الدین افضل در گفت و گو با ایمنا با تاکید بر اینکه 
فقط مجوز واردات تخم مرغ توسط مسئوالن کشوری صادر 
شده است، اظهار داشــت: تاکنون هیچ گونه تخم مرغی وارد 
کشور و حتی استان اصفهان نشده است. وی با اشاره به اینکه 
قیمت روز تخم مرغ در مرغداری های اســتان اصفهان بین 
4هزار تا 4هزار و 4۰۰ تومان است، تصریح کرد: با احتساب 
ســود بنکداری ۲۳ تا ۲۵ درصد تخم مرغ هر شانه ۳۰ تایی 
درب مغازه اکنون ۵هــزار و ۱۰۰ تا ۵هزار و ۲۰۰ تومان باید 
فروخته شــود. رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر استان 
اصفهان، با تاکید بر اینکه در حال حاضر نسبت به اوایل مرداد 
ماه نرخ تخم مرغ در هر کیلو، هزار تا هزار و ۱۰۰ تومان کاهش 
داشته است، یادآور شــد: اکنون با سیر نزولی قیمت ها، یک 
شانه تخم مرغ با ۱۸۰۰گرم تا ۲ کیلوگرم در بازار اصفهان ۱۰ 

هزار و ۵۰۰ تومان باید عرضه شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت روز تخم مرغ درب مرغداری های 
استان اصفهان در اوایل مرداد ماه بین ۵هزار تا ۵هزار و ۱۰۰ 

تومان بود، تصریح کرد: طی یک ماه گذشته با احتساب سود 
بنکداری ۲۳ درصد تخم مرغ هر شــانه ۳۰ تایی درب مغازه 
۶هزار و ۱۰۰ تا ۶هزار و ۲۰۰ تومان فروخته می شــد.افضل 
اضافه کرد: همچنین یک شــانه تخم مرغ با ۱۸۰۰گرم تا ۲ 
کیلوگرم در بازار اصفهان، ۱۳هــزار و ۵۰۰ تومان در اختیار 
مصرف کنندگان قرار می گرفت. رییس اتحادیه مرغ تخم گذار 
و مادر اســتان اصفهان با بیان اینکه اکنون بازار تخم مرغ در 
اصفهان متعادل شده است، افزود: به دلیل گرمای شدید در 
ســال جاری بازار مصرف تخم مرغ در اصفهان روند کاهشی 
دارد و هر چقدر از فصول گرما فاصله بگیریم، مصرف و تقاضا 

نیز افزایش می یابد.

گمرک ایران ادعای ورود ۵۱ دســتگاه خودروی لوکس 
با ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش را تکذیب کرد.

گمرک جمهوری اســالمی ایران با رد ادعــای واردات 
خودروی لوکس به شکلی غیر از روند قانونی آن، توضیح 
داد: اساسا قبل از ورود کاال به کشــور، ذی نفعان با ارائه 
پروفرم )پیش فاکتور(، اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش 
می کنند و چنانچه کد رهگیری مجوز ثبت سفارش در 
سامانه جامع گمرکی توســط اظهارکننده وارد نشود و 
مورد شناسایی ســامانه قرار نگیرد، ادامه مراحل بعدی 

امکان پذیر نخواهد بود. 
بر اســاس این گزارش، گمرک در این باره افزود: ضمن 
آنکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان های 
متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدودا از 
یکسال پیش واردات خودرو صرفا ازطریق نمایندگی های 
مجاز صورت می گیرد. لذا صرف نظر از حواشی و مشکالت 
ایجاد شــده و همچنین اعتراض انجمن واردکنندگان 
خودرو در رابطه با این تصمیم به دلیل ایجاد انحصار، بر 
این اساس باید نمایندگی های رسمی خودرو، مجوزهای 
ثبت سفارش واردکنندگان خودرو را تایید کنند که این 
موضوع با اتصــال الکترونیکی نمایندگی های رســمی 
خودرو به سیستم ثبت سفارش و ارتباط سیستمی ثبت 
سفارش با سامانه جامع گمرکی کامال الکترونیکی صورت 

می گیرد و عمال امکان ترخیص هیچ کاالیی بدون صدور 
مجوز ثبت سفارش مقدور نخواهد بود؛ چراکه در صورت 
عدم صدور مجوز ثبت سفارش، به طور خودکار سامانه 
جامع گمرکی از ادامه تشریفات و ارجاع به مرحله بعدی 

جلوگیری می کند.
به گزارش ایسنا، مدتی است که ســامانه ثبت سفارش 
برای واردات خودرو توســط وزارت صنعت بسته شده و 
این در حالی اســت که تعدادی از خودروهای واردشده 
به کشور که هنوز روند ثبت ســفارش آنها تکمیل نشده 
است، در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارند و انجمن 
واردکنندگان خودرو نیز به این موضوع معترض شده اند.

واکنش گمرک به مشکالت پیش آمده برای واردات خودرو؛

ورود خودروی لوکس بدون ثبت سفارش تکذیب شد

 اصناف

رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان:

تخم مرغ گران نشده است

گمرک

لپ تاپ 14 اينچي ايسر مدل 
Swift 3 SF314-51-72D2

4 , 800,000
ریال

5 , 800,000
 ریال

As- لپ تاپ15 اينچي ايسر مدل 
pire E5-575TG-52NL

2,000,000
ریال

4,350,000
ریال 

به گزارش ایمنا، نوسانات بازار مسکن طی چند سال گذشته موجب شده افراد غیرمتخصص یا به قولی بساز 
و بفروش ها همچون بازاریان متمول، ورزشکاران، پزشکان و ... وارد عرضه ساخت و ساز شوند. مطابق قانون 
برای کوتاه کردن دست این افراد باید طرحی مغفول مانده از نظام مهندسی ساختمان با عنوان »مجریان ذی 

صالح« در ساختمان ها اجرا شود.

مدیرکل راه آهن جنوب شــرق، از راه اندازی اولین قطار مسافری زاهدان- 
اصفهان در هفته دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از وزارت 
راه و شهرسازی، مجید ارجونی درباره عملکرد 4 ماهه راه آهن جنوب شرق 
گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۸۸ هزار و ۳۶۲ تن بار از طریق خطوط ریلی 
جنوب شرق جابه جا شده که بخشی از حمل بار مربوط به بارگیری 4۲۷ هزار 
و ۶۹۳ تن کاال بوده که به دیگر استان ها و کشور پاکستان صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از چرخه حمل بار نیز مربوط به امر تخلیه است، 
تصریح کرد: در این مدت ۱۶۰ هزار و ۶۶۹ تن کاال در ایستگاه راه آهن زاهدان 
تخلیه شده است. مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: در سال جاری راه اندازی 
قطار مسافربری زاهدان- کرمان- یزد- اصفهان و بالعکس پیشنهاد شد که قرار 
است طبق برنامه ریزی انجام شده، اولین قطار مسافری زاهدان- اصفهان در 

هفته دولت راه اندازی شود.

راه اندازی اولین قطار 
مسافری زاهدان- اصفهان 

در هفته دولت

دست بساز و بفروش های اصفهانی از ساخت و ساز کوتاه می شود؟
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برگزاری اختتامیه پنجمین دوره تربیت مبلغ غدیر 
مراسـم اختتامیـه پنجمیـن دوره تربیـت مبلغ غدیـر کـه از ۲۲ تیرمـاه، پنجشـنبه های هر 
هفته به مدت ۵ جلسـه برگزار می شـد، پنجشـنبه هفته جاری مصـادف با دوم شـهریورماه 

برگـزار می شـود.

در شهر

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

 آغاز مرمت
 بزرگ ترین دژ تاریخی استان

مدیر کل میـراث فرهنگی اسـتان اصفهان با اشـاره به آغـاز مرمت 
قلعـه روسـتای قورتان، بـزرگ تریـن دژ تاریخـی اسـتان اصفهان، 
اظهار کـرد: عملیـات مرمـت آثـار تاریخـی منطقه شـرق اصفهان 
از جمله قلعـه تاریخی قورتان از مردادماه امسـال آغاز شـده اسـت.

فریـدون الهیـاری ادامـه داد: بـرای مرمـت دیـواره های ایـن قلعه 
تاریخـی بالغ بـر ۲ میلیارد ریـال از محـل اعتبارات عمرانـی هزینه 
شـده اسـت.حمید محمدنـژاد، ناظـر طـرح هـای مرمـت محـور 
شـرق شهرسـتان اصفهان تاکید کـرد: کار مرمت ایـن قلعه عظیم 
تاریخـی کـه بیـش از 43 هزار متـر مربـع وسـعت دارد بـه صورت 
متناوب از سـال 1390 آغاز شـده، امـا با توجه بـه تخریب تدریجی 
دیواره هـای این قلعـه عظیـم، کار مرمت دیـواره ها و اسـتحکامات 
این قلعـه تاریخی از جمله بـرج های قلعه از سـال 139۵ آغـاز و در 
نیمه دوم سـال1396 پـس از تخصیـص اعتبـار ادامه یافته اسـت.

وی با اشـاره به آغـاز مرمت کنگـره ها و برج های قسـمت شـمالی 
و شمال شـرقی قلعه از سـال 94، خاطرنشـان کرد: در حال حاضر، 
کار مرمـت نزدیـک بـه ۵70 متـر مربـع از دیـواره هـا، کنگره هـا و 
برج هـای این قلعـه عظیـم تاریخـی را در جـداره هـای خارجی آن 
انجام شـده و پیونـد و آزادسـازی و مرمت تمامـی دیـوار خارجی و 
مرمـت و بازسـازی بخش هایـی از کنگـره های بـاالی دیـوار های 

قلعـه در سـال جـاری پیگیری می شـود.

با مسئوالن

کارگردان تئاتر کله پوک ها:

نمایش کمدی با مخاطب 
ایرانی، هماهنگی بیشتری دارد

کارگردان تئاتــر کله پوک ها اظهار کــرد: تئاتر کمدی 
»کله پوک ها« نوشته نیل ســایمون از 31 مرداد تا 13 
شهریور ماه به جز 6 شهریور، هر شب ساعت ۲0:30 در 
ســالن اصلی مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان 

روی صحنه می رود.
مجید کاشی فروشــان افــزود: در ایــن نمایش احمد 
سلطان آبادی تهیه کننده، شهرام زرگر مترجم نمایش نامه 
و حسن محمدی، لیال قربانی، دانیال عطریان، کیانوش 
صالحی، شــکیال نصری نژاد، ...بازیگــران این نمایش 
هســتند.کارگردان تئاتر کله پوک ها گفت: نمایش نامه 
ســایمون در ژانر کمدی اســت. من هم بنا به شرایط 
حال جامعه که حس می شد نمایش کمدی با مخاطب 
ایرانی بیشــتر هماهنگی دارد و قابل هضم تر است این 

نمایش نامه را انتخاب کردم.
وی با اشاره به تئاترهایی که مخاطب خاص دارند، تاکید 
کرد: به دنبال تئاتری نبودیم که برخی مخاطبان خاص 
دارد و یا مخاطبان عام را نمی تواند جذب کند، بنابراین 
ســراغ کار کمدی رفتیم؛ عالوه بر این موضوع به دنبال 
جذب بازیگرانی بودیــم که بتوانند با حضورشــان در 
نمایش، مخاطب را به سالن نمایش جذب کنند.کارگردان 
تئاتر کله پوک ها گفت: انتخــاب بازیگرانی که خود برند 
هستند باعث می شود تا مخاطبان عام که به خاطر جنس 
تئاتر با برخی تئاترهای خاص ارتباط برقرار نمی کنند، در 

تئاتر با بازیگران شاخص حضور پیدا کنند.

 برپایی نمایشگاه»یک فنجان 
مادری، یک لحظه کودکی«

اولین نمایشــگاه تخصصی مادر، نوزاد و کودک  از امروز 
تا ۵ شهریورماه همزمان با ششمین نمایشگاه تخصصی 
محصوالت بهداشتی، شــوینده، پاک کننده، سلولزی، 
تجهیزات و خدمات وابســته در محل نمایشــگاه های 
استان اصفهان در کنار پل شهرســتان برگزار می شود.
نمایشگاه »یک فنجان مادری، یک لحظه کودکی« نیز 
از ســوی دفاتر تخصصی کودک، نوجوان، بانوان و بازی 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
در قالب این نمایشگاه در چندین غرفه میزبان شهروندان 
اســت. عالقه منــدان برای بازدیــد از این نمایشــگاه 
می توانند تا 4 شهریورماه از ســاعت 16 تا ۲۲ به محل 
 نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان

 مراجعه کنند.

اینستاگردی

بازیگر پایتخت در لباس داور کشتی
سـریال »پایتخـت« از جملـه سـریال های موفقـی اسـت کـه طی 
چند سـال اخیر از تلویزیون پخش شـد و هر سـری آن با اسـتقبال 

چشـمگیری از سـوی مخاطبین مواجه شـد.
محسـن تنابنـده، نویسـنده و بازیگـر پایتخـت کـه نقـش »نقـی 
معمولی« را بـازی می کند و جزو شـخصت های اصلی این سـریال 
به شـمار می رود تصویـری از تیـپ متفـاوت و دیدنی خـود در این 

سـریال را به اشـتراک گذاشـت.
محسن تنابنده در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

مهاجری نژاد، افت این آمار را منســوب به کشورهای حوزه »روزهای پایانی ضبط پایتخت،با کت شلوار داوری کشتی«
خلیج فارس و عراق دانست و افزود: در سه ماهه نخست امسال 
ورود گردشگران از این کشورها با 9 درصد کاهش مواجه شده 
که تحت تاثیر روابط سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس با 
ایران پس از جریان ســفارت عربستان، ناامنی در کشورهای 
پیرامونی و وضعیت نامناسب اقتصادی در عراق و سوریه بوده 
و در دو سال گذشته آمار ورود گردشگران خارجی به ایران را 

نزولی کرده است.
به گفته مهاجری نژاد، ســال 9۵ نیز آمار کلی گردشــگران 

ورودی به کشور با ۵/۲ درصد کاهش روبه رو بوده است.
وی ادامه داد: سال گذشــته در مجموع چهار میلیون و 911 
هزار و 9۲0 نفر به ایران ســفر کردند که در مقایســه با سال 
94، ۵/۲درصد کاهش آمار داشته که ناشــی از رشد منفی 
9/9درصدی سفر از کشــورهای حوزه خلیج فارس و عراق 

بوده اســت.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توســعه 
گردشگری در عین حال به رشد جذب گردشگر از بازارهای 
اروپایی پس از برجام اشــاره کرد و گفت: اگرچه میل به سفر 
به ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق بنا به شرایط 
اقتصادی و سیاسی کمتر شده، اما سفر گردشگران اروپایی و 
آمریکایی به ایران از سال 9۵ )تا تیرماه( با ۵6/6درصد رشد 

همراه بوده است.
به گفته وی، پس از برجام و از مردادماه سال 94 تا پایان سال 
9۵ از کشورهای غربی و بیشتر اروپایی 47۸ هزار و ۸۲6 نفر به 
ایران سفر کردند، درحالی که پیش از برجام در فاصله دی ماه 
9۲ تا تیرماه 94، 3۵ هزار و ۸۵۲ اروپایی به ایران سفر داشتند.
وی همچنین یادآور شد: این آمارها از پلیس مهاجرت گرفته 
شــده که ورود و خروج اتباع خارجی را براســاس نوع ویزا از 

مرزها ثبت می کند.

مهاجری نژاد در ادامه درباره تدابیر درنظر گرفته شده برای 
خروج از این وضع، اظهار کرد: برنامه ریزی هایی انجام شده و 
قطعا رییس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری برنامه هایی بنا به تاکید رییس جمهور برای تغییر 
این وضعیت دارد، طرح های شتابانی که رشد قابل مالحظه ای 

را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: برای تغییر وضعیت موجود در گردشــگری، 
رویه سیاســت خارجــی ایــران و اقداماتی که بــرای رفع 

ایران هراسی برداشته می شود، اهمیت دارد.
مهاجری نژاد همچنین یادآور شــد: رشــد منفــی در آمار 
گردشــگری ورودی به بازارهای عربی محدود شده، وگرنه 
مهم این است که روند مسافرت از کشورهای اروپایی به ایران 
مثبت و افزایشی است که اگر این رویه ادامه داشته باشد قطعا 

به اهداف چشم انداز 1404 می رسیم.
وی بیان کرد: طبق آمار ســازمان جهانــی جهانگردی هر 
گردشــگر اروپایی و آمریکایی دســت کم 1۵۵6 دالر خرج 
می کند، برای همین جذب گردشــگر از این کشــورها برای 
ما مهم تر اســت. مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی و حمایت از 
توســعه گردشــگری درباره نظریه حاکم در بازار ایران که 
گردشــگران عرب را به مراتب درآمدزاتر از اروپایی هایی که 

ایران را برای ســفر انتخاب 
می کنند می داند، اظهار کرد: 
این نظریه درستی است که 
گردشگران حوزه خلیج فارس 
درآمد بیشتری برای ما دارند، 
چون آنها در کنار سفر زیارتی 
برای درمــان و تفریح هم به 
ایران می آیند که درآمدزایی 
بیشــتری دارد، اما شــرایط 
این بازار فعال معکوس است 
که بیشترین علت آن هم به 
وضعیت سیاسی و اقتصادی 

آنها برمی گردد.
مهاجــری نــژاد همچنین 
درباره درآمــدی که از محل 
ورود این گردشــگران عاید 
کشور شده اســت، توضیح 
داد: آمــار واقعــی از درآمد 
گردشــگری کشــور زمانی 
 TCI به دســت می آید که

)حســاب اقماری( را اجرا کرده باشــیم که بتوانیم تفکیک 
آماری کرده و توزیع درآمدها را در هر بخش مشخص کنیم.

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری با اعالم آمار گردشگران ورودی به کشور در سه 
ماهه نخست امسال گفت: در این مدت، یک میلیون و ۱4۸ هزار و ۵۰ نفر به ایران سفر کرده اند، درحالی 
که آمار گردشگران سال پیش در زمان مشابه، یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۲۳۳ نفر بود که حاکی از رشد منفی به 

 طبق آمار سازمان میزان 6/9 درصد است.
جهانی جهانگردی 

هر گردشگر 
اروپایی و آمریکایی 

دست کم ۱۵۵6 
دالر خرج می کند، 
برای همین جذب 

گردشگر از این 
کشورها برای ما 

مهم تر است

مفاد آرا 
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

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

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

1- رای شــماره 7974 مورخ 95/12/23 خانم زهرا پاکــزاد  فرزند احمد  
بشماره کالسه 1315 و به شماره شناســنامه 15326 صادره به شماره ملی 
4722326657 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 
137/50 مترمربع از پالک 307 فرعی از 114  اصلی واقع در شــمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 208780 مورخ 90/10/08 

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

2- رای شــماره 3605 مــورخ 96/03/31 آقای فریــدون حاجی مرادی 
ورنوسفادرانی  فرزند قنبرعلی  بشماره کالسه 0428 و به شماره شناسنامه 
874 صادره به شماره ملی 1141095734 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه 
آهنگری  به مساحت 845 مترمربع از پالک 99 فرعی از 157  اصلی واقع در 
علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درز صفحه 13 

دفتر 35 و صفحه 52 دفتر 409  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 0995 مورخ 96/01/30 آقای اکبر عمادی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالســه 0567 و به شــماره شناســنامه 16 صادره به شماره ملی 
1141602814 نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 172/20 مترمربع از پالک 49 فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای 
جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند  30836 مورخ 

89/08/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 0994 مورخ 96/01/30 خانم شــهال عمادی اندانی  فرزند 
عبداله  بشماره کالسه 0566 و به شماره شناســنامه 135 صادره به شماره 
ملی 1141646056 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 172/20 مترمربع از پالک 49 فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای 
جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند  30836 مورخ 

89/08/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 4563 مورخ 96/04/26 خانم فریبا کریمی  فرزند قربانعلی   
بشماره کالسه 0408 و به شماره شناسنامه 1150004101 صادره به شماره 
ملی 1150004101 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 94/30 

مترمربع از پالک 8789 فرعی از 75   اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ارائه وکالتنامه و قولنامه از مالک رسمی 
زهرا عظیمی مالک رسمی دفتر 444 صفحه 419 ملک از مالک رسمی به 

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

6- رای شــماره 4674 مورخ 96/04/27 آقای کریم نوری خوزانی   فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0406 و به شماره شناسنامه 5602 صادره به شماره ملی 
1142284050 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/33 مترمربع از پالک 43 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7256 مورخ 91/12/19 

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

7- رای شماره 4673 مورخ 96/04/27 آقای اکبر  نوری خوزانی   فرزند رضا  
بشماره کالسه 0405 و به شماره شناســنامه 11869 صادره به شماره ملی 
1140371721 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/33 مترمربع از پالک 43 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7256 مورخ 91/12/19 

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

8- رای شــماره 3355 مورخ 96/03/27 خانم اکرم نصیری خوزانی 
فرزند مرتضی  بشماره کالســه 0102 و به شماره شناسنامه 23150 
صادره به شــماره ملی 1140231091 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه در حد سفتکاری به مساحت 213/50 مترمربع 
از پالک 99 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54003  و 54002 مورخ 

95/12/23 دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 3354 مورخ 96/03/27 آقای حمید یزدانی خوزانی 
فرزند حسن  بشماره کالسه 0103 و به شماره شناسنامه 2040 صادره 
به شماره ملی 1141119961 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه در حد سفتکاری به مساحت 213/50 مترمربع از پالک 
99 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54003  و 54002 مورخ 95/12/23 

دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 4540 مورخ 96/04/26 آقای علی قصری  فرزند 
رجبعلی  بشماره کالســه 0439 و به شماره شناســنامه 65 صادره 
به شــماره ملی 1141612631 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و 
طبقه فوقانی به مســاحت 191/90 مترمربع از پالک 1724  فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 192 دفتر 303 سند 151075 مورخ 83/02/10 

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

11- رای شــماره 3319 مورخ 96/03/27 خانم هاجر ســلطانیان 
تیرانچی  فرزند مرتضی  بشماره کالسه 1257 و به شماره شناسنامه 
29 صادره از به شــماره ملی 1142451704 نسبت به 1 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 286 مترمربع از پالک 1346 

فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 204 دفتر 564 و سند 53692 مورخ 

96/01/30 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 3320 مورخ 96/03/27 آقای سلمان شیروی  فرزند 
مانده علی  بشماره کالسه 0288 و به شماره شناسنامه 20475 صادره 
از به شماره ملی 1140204300 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 286 مترمربع از پالک 1346 فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 201 و 207  دفتر 564 و سند الکترونیکی6840 
و ســند 53692 مورخ 96/01/30 دفترخانه 139   مالحظه و محرز 

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

13- رای شماره 4690 مورخ 96/04/27 آقای مهدی رفیعی فروشانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0373 و به شماره شناسنامه 13302 
صادره به شماره ملی 1140509209 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 17/06 مترمربع از پالک 3721  فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23412 

مورخ 95/12/16  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 4769 مورخ 96/04/28 آقای عبــداهلل حاجیان 
فروشــانی  فرزند محمد حسین  بشماره کالســه 1253 و به شماره 
شناســنامه 20220 صادره به شــماره ملی 1140201743 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 116 مترمربع از پالک   156  
اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شــهر ارائه وکالتنامه   

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

15- رای شماره 3377 مورخ 96/03/27 آقای مرتضی حوازاده  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0335 و به شــماره شناسنامه 12326 صادره 
به شماره ملی 1283233861 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 191/50 مترمربع از پالک   696 فرعی از 
112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 260 و دفتر 260   مالحظه و 

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

16- رای شماره 3376 مورخ 96/03/27 خانم سهیال طاهری اندانی  
فرزند احمد  بشماره کالسه 0334 و به شماره شناسنامه 4761 صادره 
به شماره ملی 1142275647 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 191/50 مترمربع از پالک   696 فرعی از 
112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 359 و دفتر 531   مالحظه و 

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

17- رای شــماره 4627 مورخ 96/04/26 آقای رحیم رحمتی  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0215 و به شماره شناسنامه 3140 صادره به شماره ملی 

1140554999 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 271 
مترمربع از پالک   147 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک و موش 
اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 70 و دفتر 

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

18- رای شماره 3310 مورخ 96/03/27 خانم زهره صادقپور ورنوسفادرانی 
فرزند فتح اهلل  بشماره کالســه 1491 و به شماره شناسنامه 21330 صادره 
به شماره ملی 1140212850 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
300/86 مترمربع از پــالک   3841 و 5048 فرعــی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 127391 
مورخ 80/02/11 دفتر خانه 73 و تقســیم نامه 2077 مــورخ 82/12/20 
دفترخانه 139 ثبت در صفحه 87 دفتر 147 و صفحه 93 دفتر 147 مالحظه 

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

19- رای شــماره 3429 مورخ 96/03/28 آقای ابوالفضل تیموری  فرزند 
مرتضی  بشماره کالسه 1620 و به شماره شناسنامه 1130184005 صادره 
به شماره ملی 1130184005 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
98 مترمربع از پالک   27 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19380 مورخ 95/10/30 دفترخانه 300  

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

20- رای شماره 4772 مورخ 96/04/28 آقای موسی هارون رشیدی  فرزند 
عوضعلی  بشماره کالسه 0153 و به شماره شناسنامه 904 صادره به شماره 
ملی 1129213528 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/50 
مترمربع از پالک  613/1 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی خان آقا خادمی  

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

21- رای شــماره 4813 مــورخ 96/04/28 آقای جلیل شــکوری  فرزند 
احمد  بشماره کالسه 0223 و به شــماره شناسنامه 7390 صادره به شماره 
ملی 1142298825 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248/95 
مترمربع از پالک  1846 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 25268 مورخ 95/05/28 دفترخانه 
301 و وکالتنامه 26761 مورخ 95/10/06 دفترخانه 301   مالحظه و محرز 

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

22- رای شماره 4544 مورخ 96/04/26 خانم سروناز علیخانی  فرزند بهرام  
بشماره کالسه 1390 و به شماره شناســنامه 2006 صادره به شماره ملی 
5759283405 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97/5 مترمربع 
از پالک  550  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 17240 مورخ 95/02/30 دفترخانه 300  مالحظه 

و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/02

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر 
م الف: 4417

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری خبرداد:

رشد منفی ورود گردشگران در سه ماهه نخست سال جاری
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ویژه 

یک شرکت فناوری صوتی با اســتفاده از هوش مصنوعی هدفونی ساخته که 
قطعه های موسیقی را با کیفیت بهتر برای کاربر پخش می کند.

به نظر می رسد هوش مصنوعی امروزه کاربردهای فراوانی دارد. درهمین راستا 
شرکت فناوری صوتی Nakamichi تصمیم دارد از هوش مصنوعی در هدفون 
 Edge Wireless Headphones  استفاده کند. این شرکت محصولی به نام
ساخته و ادعا می کند با استفاده از هوش مصنوعی تجربه جدیدی برای کاربر 
فراهم کند.هوش مصنوعی موجــود در این هدفون فرکانــس های حجیم و 
بلندی صدای قطعه صوتی، را می ســنجد. سپس این فناوری عناصر صوتی را 
برای ارتقای شفافیت، عمق و عظمت صوت بهبود می بخشد. در نهایت نسخه 
ارتقا یافته قطعه صوتی را برای کاربر پخش می کند، اما جالب ترین ویژگی این 
هدفون Smart Listening Guardian است.این ویژگی که برای نخستین 
بار به کار می رود، وقتی صدای دستگاه به حد خطرناکی می رسد به کاربر هشدار 
می دهد. هشدار با توجه به تمایل کاربر یک زنگ خطر یا تغییر اتوماتیک میزان 

بلندی صدا خواهد بود.

با این هدفون هوشمند موسیقی را با کیفیت 
بهتر بشنوید

سرخ کن هوشمند، چربی غذا را ۷۰درصد 
کاهش می دهد

اگر دوســت دارید از پخت و پز انواع مواد غذایی با کیفیت و ســرعت باال لذت 
ببرید و نگران چرب شدن بیش از حد آنها نباشید، بد نیست سرخ کن هوشمند 

را امتحان کنید.
این دستگاه سرخ کن که توسط شــرکت cozyna تولید شده، از نوعی هوای 
خاص و همین طور فناوری منحصر به فرد برای گرم کردن و سرخ کردن انواع 

مواد غذایی اعم از سیب زمینی، گوشت و غیره بهره می گیرد.
از همین رو این دستگاه نیازی به استفاده از انواع روغن برای سرخ کردن و پختن 
ندارد و در نتیجه حاصل کار آن تهیه غذاهای پخته ای است که میزان چربی در 
آنها در مقایسه با دیگر ابزار آشپزی مبتنی بر استفاده از روغن تا ۷۰ درصد کمتر 
است و این امر به حفظ سالمت افراد و کاهش میزان ابتالی آنها به بیماری های 

قلبی و عروقی کمک می کند.
این دستگاه برای پختن غذا نیازی به قرار دادن آنها در یک محفظه دربسته هم 
ندارد و شما می توانید آنها را به صورت خام و ترد در ظرف مخصوص این دستگاه 
در محیط آزاد قرار دهید و شاهد پخته شدن آن با استفاده از جریان هوای گرم 

باشید که از باال و پایین روی مواد غذایی می وزد.

پیش بینی می شود عرضه ساعت اپل در ســال ۲۰۱۸ بعد از مدت ها با افزایش 
۳۳ درصدی به ۲۰ میلیون واحد برسد. اپل قصد دارد در سه ماهه چهارم سال 
جاری میالدی حدود 5/4 میلیون واحد ساعت هوشمند خود را روانه بازار کند. 
با این حساب تعداد کل ساعت های عرضه شده اپل در سال ۲۰۱۷ به ۱5 میلیون 
واحد خواهد رسید.همچنین تعداد کل ساعت های عرضه شده اپل در سال آینده 
میالدی با افزایش ۳۳ درصدی به ۲۰ میلیون واحد می رسد. این در حالی است که 
تا سال ۲۰۱5 شرایط برای اپل رضایت بخش نبود و این شرکت شاهد عرضه کمتر 
از پنج میلیون واحد ساعت هوشمند بود. یکی از عوامل اصلی افزایش استقبال 
از ساعت های اپل مجهز شــدن آنها به قابلیت نصب eSIM card و سازگاری 
با شبکه های نسل چهارم تلفن همراه یا LTE است. قرار است مدل های جدید 
گوشی های آیفون نیز به این خدمات و قابلیت ها مجهز باشند. اپل تنها شرکتی 
است که توانسته میزان فروش ساعت های هوشمند خود را افزایش دهد و دیگر 
شرکت های ســازنده این محصول مانند ال جی، موتوروال، فیت بیت، شیاومی، 

هواوی و سامسونگ تا به این اندازه خوش شانس نبوده اند.

علم پژوهی

»Oreo « نام نسخه جدید اندروید است!
پس از ماه ها انتظار در ارتباط با انتخاب نام اندروید، سرانجام در تاریخ ۲۱ آگوست همراه با 
پدیده کسوف، از این اندروید نیز رونمایی شد و نامش اندروید اوریو است. در این اندروید، 

مشکالتی که اندروید نوقا با آن مواجه بود، برطرف شده است.

 دو قابلیتی که استقبال از» اپل واچ«
 را افزایش داد

عکاسی مونوکروم)سیاه و سفید( آنقدر سوژه جذابی هست 
که تا کنون چندین اپلیکیشن اختصاصی برای آن طراحی 
شــده اند. Hypocam که امــروز آن را معرفی می کنیم 
جدیدترین آنهاســت که به تازگی به پلتفــرم های iOS و 
اندروید پا گذاشته است. دنیای Hypocam، دنیایی سیاه 
و سفید و خاکستری است. تمام عکس هایی که می گیرید 
فاقد رنگ هســتند و فیلترها هم طیف رنگی ما بین سیاه و 
سفید را شامل می شوند. خوشبختانه Hypocam پیش از 
عکاسی به شما اجازه می دهد که از فیلترهای زنده استفاده 
کرده و تنظیماتی مثل روشنایی و کنتراست و ... را به طور 
دستی انجام دهید. یک قابلیت بسیار جالب اپلیکیشن هم 
تنظیم دســتی میزان اثر رنگ ها روی عکس سیاه و سفید 
شماســت. مثال اگر در حال عکاســی از یک دریا هستید، 
می توانید میزان اثر رنگ آبی بر تصویر سیاه و سفید را باال 
و پایین برده تا سیاه شدن نتواند بر کیفیت بافت موج های 

دریا اثر منفی بگذارد. پس از گرفتن هر عکس هم می توانید 
از افتر افکت های Hypocam برای ارتقای کیفیت تصویر 
بهره ببرید. این افتر افکت ها می توانند انواع فیلتر ســیاه و 
سفید، تنظیم شفافیت و میزان دانه بندی ذرات باشند که 
تنظیم درست آنها نقش بسیار مهمی در ایجاد یک خروجی 

با کیفیت و حرفه ای خواهد داشت.
 برای آنکــه از کارهای عکاســان حرفه ای الگــو بگیرید،
 Hypocam دارای یک شبکه اجتماعی کوچک هم هست 
که هنرمندان آثــار خود را در آن به اشــتراک می گذارند. 
تصاویر این بخش را که ببینید متوجه خواهید شد که عکاسی 
مونوکروم سبکی بسیار حرفه ای است که هم مهارت باال و 

هم نگرش هنری خوبی را می طلبد.
Hypocam، این اپلیکیشن عکاســی دوست داشتنی را 
می توانید به رایگان از گوگل پلی و اپ استور و با استفاده از 

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

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

 یک آنتی بیوتیک قوی 
در شیر مادر کشف شد

محققان موفق به شناســایی آنتــی بیوتیک جدیدی 
در قند شــیر مادر شــده اند که از توانایــی مقابله با 
باکتری های بسیار مقاوم در برابر دیگر آنتی بیوتیک ها 

برخوردار است.
به گزارش مهر؛ در ســال های اخیر برخی دانشمندان 
هشدار داده بودند که ضروری اســت برای شناسایی 
مواد و روش های جدید مقابله با باکتری های خطرناک 
تالش بیشــتری به عمل آید. زیرا با افزایش مقاومت 
باکتری ها در برابر مواد دارویی موجــود، این نگرانی 
وجود دارد که بیماری ها و عفونت های ســاده هم در 

آینده موجب مرگ انسان شوند.
پژوهشگران دانشگاه وندربیلت آمریکا، نوع جدیدی از 
آنتی بیوتیک ها را شناســایی کرده اند که به راحتی از 
شیر مادر قابل استحصال بوده و برای برطرف کردن این 

چالش قابل استفاده است.
بشــر از مدت ها قبل به این موضوع پی بــرده بود که 
تغذیه از شیرمادر تاثیرات شــگرفی بر حفظ سالمت 
نوزادان دارد. زیرا شیر منبعی بی همتا از پروتئین ها، 
چربی ها و قندهای مناسب برای نوزادان را در اختیار 
آنها قرار می دهد. شــیر مادر با توجــه به عدم تکمیل 
سیســتم ایمنی بدن نوزاد از ابتالی وی به بیماری هم 

جلوگیری می کند.
تا به حال تصور می شد که مواد ضدباکتری بیشتر در 
پروتئین شیر موجود اســت، اما با این پژوهش جدید 
مشخص شده که این مواد در قند شیر مادر هم وجود 

دارند.
محققان برای بررســی ایــن موضــوع پژوهش های 
گسترده ای را روی نمونه های شیر مادران مختلف انجام 
داده اند و تا به حال یک نوع قند در شیر مادر شناسایی 
کرده اند که قادر به کشــتن باکتری های خطرناک و 
نابودی بیوفیلم های محل زندگی باکتری هاســت که 
این موجودات از آنها به عنوان پوشش محافظ استفاده 
می کنند. انتظار می رود با ادامه این بررسی ها یک نوع 
قند دیگر در شــیر انســان با چنین قابلیتی شناسایی 

شود.

 کیفیت اینترنت تا پایان سال
 در سراسر کشور متحول می شود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در واکنش به انتقاد کاربران از کیفیت 
اینترنت این شرکت وعده داد که با برنامه های در دست اجرا کیفیت 

اینترنت شرکت مخابرات ایران تا پایان سال متحول خواهد شد.
رســول ســراییان درباره گالیه کاربران از کیفیت سرویس اینترنت 
مخابرات اظهار داشت: برای پاســخگویی به گالیه های کاربران باید 
علت نارضایتی ها مشخص شود که هر بخش از نارضایتی ها دارای علت 

مخصوص به خود است.
وی گفت: بخش بیشتری از نارضایتی ها مربوط به سرویس های قدیمی 
اینترنت نامحدود سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه است که برنامه اصالح 

این سرویس ها در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه افزایش کیفیت سرویس 
اینترنت در دستور کار جدی شرکت مخابرات ایران است، گفت: برای 
این منظور به طور روزانه شاخص های کیفی سرویس را رصد می کنیم.

سراییان گفت: با پایان اقدامات مربوط به اتصال به Ixp )مرکز تبادل 
ترافیک( تا پایان سال مشترکان از نظر کیفیت تجربه متفاوتی را در 
اینترنت مخابرات احســاس خواهند کرد و کیفیت سرویس بسیار 

خوب خواهد شد.

قابلیت گوگل برای حذف 
نوشته های روی تصاویر

گوگل می تواند با استفاده از الگوریتم جدیدی، واترمارک و نوشته های 
روی تصاویر را بدون استفاده از نرم افزارهای فتوشاپ حذف کند.

به گزارش firstpost، واترمارک یا نشانه روی تصاویر به عنوان راهی 
جهت حفظ قانون کپی رایت در جهان عکاسان و تصویرگران بود، اما 
هم اکنون، پژوهشگران و محققان در شــرکت گوگل به الگوریتمی 
دست یافته اند که می تواند به طور کامال خودکار و اتوماتیک، واترمارک 
یا نشانه های روی تصاویر را پاک کرده و به کاربران اجازه استفاده از اصل 

تصاویر را بدهد. 
دلیل تصاویری که دارای واترمارک، نوشته و یا نشانه هستند، آن است 
که معلوم شود چه کسی برای نخســتین بار این تصویر را گرفته و یا 
منتشر کرده است؛  اما گزارشی که گوگل به تازگی منتشر کرده می تواند 
برای آن دسته از عکاسان و سایر افرادی که از تصاویر خود کسب درآمد 

می کردند، خبر ناگواری باشد.
گوگل با به کارگیری نتایج بررسی ها به الگوریتم جدیدی دست یافته 
که می توان بدون استفاده از هرگونه نرم افزار فتوشاپ و یا برنامه ادیت 
عکس، واترمارک یا نوشته های روی عکس را حذف کند. این ایده بسیار 
خوبی به نظر می رسد؛ چراکه حذف واترمارک و نوشته از روی تصاویر، 
تاکنون کار بسیار دشواری برای آماتورها به شمار می رفت زیرا حتی با 
نرم افزار فتوشاپ نیز، اصل تصویر تاحد  زیادی مخدوش می شد و این 

امر مانعی برای استفاده تصاویر برای کاربران بود.

برنامه موبایلی که بچه ها را وادار به 
دیدن پیامک والدین می کند

این روزها وادار کردن فرزندان به مشاهده و مطالعه پیامک هایی که 
والدین برایشان می فرستند کار دشواری شده، اما طراحی یک برنامه 

تلفن همراه این مشکل را برطرف کرده است.
به گزارش آسین ایج، پس از نصب این برنامه روی گوشی پیامک های 
ارسالی والدین به صورت اجباری و با به صدادرآمدن یک صدای زنگ 
هشداردهنده در برابر چشمان فرزندان نمایش داده می شوند و خالصی 

از شر این سروصدا تنها بعد از رویت پیام ارسالی ممکن است.
برنامه یاد شده که ReplyASAP نام دارد، جز پاسخ دادن به پیام های 
ارسالی چاره ای برای بچه ها باقی نمی گذارد. پس از نصب این برنامه و 
به دنبال ارسال هر پیام والدین، زنگ هشدار گوشی آنقدر ادامه می یابد 
که فرد به پیام نگاه کند. بعد از این کار والدین با دریافت پیامی از مشاهده 

متن پیام توسط فرزندانشان مطلع می شوند.
اگر چه استفاده از این برنامه تا حدی مفید است، اما ممکن است کاربرد 
مکرر آن برای ارسال پیام به بچه ها موجب خشم و عصبانیت آنها شود. 
صدای زنگ هشدار مزاحم برنامه یاد شده هم که تا زمان پاسخ دادن به 
پیام قطع نمی شود در شرایطی مانند رانندگی بسیار خطرناک است و 

موجب حواس پرتی می شود.

ورژن جدید »اکشن النچر« با 
پیشرفت های گوناگون منتشر شد

خیلی از کاربران اندرویدی این روزها برای شخصی سازی موبایل های 
خود از النچرها استفاده می کنند که با وجود تعداد زیاد آن ها، شمار 
کمی ارزش دانلود را دارند که Action Launcher را می توانیم یکی 
از همین النچرها بنامیم. به تازگی هم آپدیتی برای این النچر به انتشار 

رسیده که با آن شاهد ویژگی های مختلفی هستیم.
بزرگ ترین پیشرفت اکشن النچر ۲۷ نسبت به ورژن های قبلی، وجود 
یک ویجت جدید آب و هوایی است . البته این ویجت فعال در مرحله 
آلفا قرار داشته و به همین علت تنها دیوایس هایی که دارای اندروید 
6 به باال هستند می توانند از آن اســتفاده کنند. جدا از این ویژگی، 
بخش »برنامه های میان بر« یا همان App Shortcut ها دستخوش 

تغییراتی شده است.
اکنون به کمک Quicktheme می توانید رنگ اپ هایتان را عوض 
کرده و کاورهایی که دوست دارید را بذارید. جالب اینجاست گفته های 
Chris Lacy، سازنده النچر، نشان می دهند که تعداد آیکون های 
Quickbar هم برای شخصی سازی از ۲۰۰ به حدود 95۰ رسیده اند.

یکی از مهم ترین مشــکالت ورژن های قبلی اکشن النچر، مصرف 
باتری زیاد ســاعت آن بود که حاال با آپدیت جدید این مشــکل بر 
 طرف شــده. قابلیت غیر فعال کردن ویجت پد، توانایی تغییر مکان

 Quickbar و نوار شخصی سازی شده Google Search از جمله 
دیگر پیشرفت هایی هستند که اکشن النچر ۲۷ به خود دیده است.

اکشن النچر ۲۷ هم اکنون در گوگل پلی به انتشار رسیده و کسانی که 
خواهان شخصی سازی دیوایس اندرویدی خود هستند می توانند از 

آن استفاده کنند.

فناورانه

»اوکویاما« طراح خودروهای بسیار مشــهوری مثل فراری 
 C5 بوده و در طراحی شــورولت کوروت P4/5 انزو و فراری
و پورشــه 9۱۱ مدرن هم با »پینین فارینــا« همکاری کرده 
است.  اوکویاما آخرین طراحی خود را در نمایشگاه »پبل بیچ« 
مونتری با نام Kode 0 رونمایی کــرد. این خودرو، در ادامه  
طراحی مدل Kode57 است که سال گذشته پیش نمایش 
شــد. اجزای طراحیKode57 در خــودروی Kode 0 به 
چشــم می خورد، اما مشکلی در تشــخیص این دو خودرو 
ایجاد نمی شود؛ چراکه سوپراسپرت Kode 0 الهام گرفته از 
خودروهای اسپرت دهه هفتاد میالدی است. همانند خودروی 
Kode57 که قبل از آن طراحی شــد، Kode 0 جدید نیز 

تقلیدی هوشــمندانه و الهام گرفته از یک کوپه  المبورگینی 
اســت که از طرح های مارســلو گاندینی محسوب می شود. 
گاندینی به خاطر طراحی آثاری مانند المبورگینی کانتاش، 
المبورگینی میورا، النچیا استراتوس زیرو و چندین محصول 

افسانه ای دیگر در تاریخ خودروسازی ایتالیا، معروف است.
تولید این خودرو بر اســاس طراحی المبورگینی اونتادور و 
دارای یک طراحی منحصر بفرد »One motion« اســت. 
دماغه پایین و اوورهنگ های کوتاه عقب هم، ارتباط تنگاتنگی 
با طراحی المبورگینی کانتاش کالسیک دارند. ستون C و اتاق 
شیشه ای ما را به یاد النچیا استراتوس زیرو می اندازد. اوکویاما 
از خودروی مفهومی فــراری 512S Modulo هم در طرح 

مدرن خود، الهام گرفته که در پوشــش شیشه  ای پیشرانه و 
چراغ های جلوی مسطح دیده می شود.

 LED چراغ های ترمز باریک، اسپلیتر تهاجمی جلو، چراغ های
و چرخ های ۲۰ و ۲۱ اینچی نویتک همراه با تایرهای پیرلی 
P-Zero، بخشی از ویژگی های خودروی Kode 0 هستند. 
در عقب، دو فن خنک کننده به رنگ سبز متالیک، یک اگزوز 
مثلثی شکل همراه با یک دیفیوزر بزرگ قرار گرفته که نمای 

جالبی به آن می بخشد.
سیســتم تعلیق این سوپراســپرت یک تعلیــق دوجناغی 
کامال مســتقل با دمپرهــای مگنتورئولوژیک اســت و در 
ترکیب با ترمزهای ســرامیکی کربنی روی هر چهار چرخ، 
 Kode 0 پایداری حرکتی و ســواری خوبی به خــودروی 

می دهد.
عالوه بر طراحی بیرونی که از طرح های قدیمی الهام گرفته 
اســت، طراحی داخلی این خودرو نیز انطباق بسیار زیادی با 
خودروی المبورگینی اونتادور دارد. صندلی های این خودرو 
با روکش چرم نقره ای و آلکانترای خاکستری دست دوز تزیین 
شده است؛ درحالی که رنگ سبز متالیک که در طراحی بیرونی 
بسیار کم به چشم می خورد، در طراحی داخلی برای فرمان، 

داشبورد و ابزار قطب نما استفاده شده است.
اوکویاما می گوید وزن Kode 0 فقــط ۳4۱۷ پوند )۱55۰ 
کیلوگرم( خواهد بود که ســبک تر از اونتادور، با وزن 4۰۸5 
پوند )۱۸5۲ کیلوگرم( است. یکی از دالیل کاهش چشمگیر 
وزن این خودرو استفاده از شاسی و بدنه  یکپارچه )مونوکوک( 

فیبر کربنی است.
 این خودرو می تواند رقیب بســیار خوبی برای المبورگینی 
و فراری باشــد. قدرت سوپراســپرت Kode 0 از پیشرانه 
خورجینی دوازده ســیلندر 6/5 لیتری تامین می شــود که 
69۰ اســب بخار )5۱5 کیلــووات( و 5۰۷ پوندفوت )69۰ 
نیوتن متر( گشتاور تولید می کند. قدرت از طریق یک جعبه 
دنده  ۷ سرعته ISR به چرخ ها انتقال داده می شود تا فقط در 
۲/9 ثانیه به حداکثر سرعت 6۰ مایل بر ساعت )96 کیلومتر 

بر ساعت( برسد.
اوکویاما هنوز قیمت این محصول را در اختیار رســانه ها قرار 
نداده اســت، اما با توجه به ارزش گذاری ۲/5 میلیون دالری 
نمونه  قبلی، انتظار می رود که Kode 0 هــم چندان ارزان 

نباشد.

سوپراسپرت Kode 0، رونمایی شد

»کن اوکویاما« طراح ژاپنی خودروهای فراری، روز جمعه ۱۸ اوت از یک خودروی سوپراسپرت جدید به 
نام Kode 0 در مونتری کالیفرنیا رونمایی کرد.

شرکت جنرال موتورز از برنامه های خود برای تولید بزرگ ترین 
چاپگر ســه بعدی جهان برای تولید موتور هواپیمای جت پرده 
برداشت. این چاپگر سه بعدی از پودر انواع فلزات به عنوان ماده خام 
اولیه استفاده می کند؛  البته تولید چاپگر برای ساخت خانه و حتی 
موتور انواع راکت های فضایی نیز در ماه های اخیر متداول شده، 
اما این اولین بار است که تولید موتور هواپیمای جت با استفاده از 

چاپگر سه بعدی صورت می گیرد.
چاپگر لیزری جدید جنرال موتورز می تواند قطعات فلزی مختلف 
مورد نیاز برای تولید موتور جت را به صورت سه بعدی چاپ کند. 
قطعات مذکور در فضای یک متر مربعی درنظر گرفته شده برای 

موتور هواپیمای جت جای می گیرند.
چاپگر یاد شده می تواند قطعاتی از هواپیماهای تک سرنشین 
کوچک را نیز چاپ کند تا فرآیند ساخت آنها نیز تسهیل شود. این 
محصول جدید در آینده کاربردهای گسترده تری نیز می یابد و 
در صنعت اتومبیل سازی، صنعت برق و صنایع نفت و گاز نیز به 

کار گرفته می شود.
ساده تر شدن فرآیند تولید موتور جت و کاهش قابل توجه هزینه 
این کار از جمله مزایای استفاده از این روش است. جنرال موتورز 
قبل از این با موفقیت، کار تولید نازل های سوخت موتورهای جت 
با استفاده از چاپگرهای سه بعدی را آغاز کرده بود. این نازل ها در 
هواپیماهای ایرباس، بوئینگ و برخی دیگر از انواع هواپیماهای 

جت با موفقیت به کار گرفته شده اند.
انتظار می رود پس از انجام آزمایش های نهایی ،کار تولید موتور 

هواپیماهای جت به صورت سه بعدی از سال ۲۰۱۸ آغاز شود.

از سال ۲۰۱۸ صورت می گیرد؛

تولید موتور جت با چاپگر سه بعدی

هوش سنج

یک کارخانه 5 محصول دارد که پس از بســته بندی 
وزن هر یک از فرآورده ها به ترتیب 4 ، 5 ، 6 ، ۱۰ و ۱۲ 
کیلوگرم اســت. هر کارگر روی چهارچرخه فقط یک 
نوع از این محصوالت را از کارخانه به فروشــگاه حمل 
می کند، اما تعداد بسته ها را طوری تنظیم می کند که 
وزن جنس برای تمام باربرها مساوی باشد. هر کارگر 
دست کم چند بسته از یک نوع محصول حمل می کند؟

پاسخ: 4 صفر است.به این صورت که در پایه ۱۰ داریم:
 ۷×5۲×۳4×۲۸ = ۱۰×9×۸×۷×6×5×4×۳×۲×۱ = !۱۰

۷×5۲×۱۲4 =
۷+۱۲×۲ + ۱۲۲×۱ = ۱۷5=۷×5۲

۱۲]۱۲۷۰۰۰۰[ = ۱۲]۱۰4×۱۲۷[ =۱۰]۱۲4×۷×5۲[
همانطور که می بینید این عــدد دقیقا به 4 صفر ختم 

می شود.

  معمای شماره 2219

  جواب معمای شماره 221۷

معرفی اپلیکیشن Hypocam؛ 

تجربه ای دوست داشتنی از عکاسی سیاه و سفید
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يادداشت
برخورد پراید با درخت یک کشته به جا گذاشت

غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در اثر 
برخورد یک دستگاه خودروی ســواری پراید با درخت در شهر کرکوند از توابع 

مبارکه، یک نفر جان باخت و یک سرنشین مصدوم شد.

اخبار

 بخشدار چادگان تاکید کرد:

لزوم تعامل مردم با شوراها و دهیاری ها 
مراسم تحلیف اعضای شوراهای اسالمی بخش  مرکزی شهرســتان چادگان به صورت متمرکز چادگان 
برگزار شد. بخشدار مرکزی شهرستان چادگان در این برنامه، ضمن 
تبریک به اعضای جدید شوراها اظهار داشت: شورا نقش مهمی در 

روستاها ایفا می کند.
امیر جعفری راوندی با  بیان اینکه توســعه پایدار روســتایی یکی 
از اهداف اساســی سیاســت گذاری های کل درهمه کشورها وبه 
خصوص در ایران اســت، افزود: در سیستم جدید مدیریتی کشور، 
مدیریت روســتاها به شــوراها و دهیاری ها سپرده شــده است  و 
 مدیریت روستایی درفرآیند توسعه یکپارچه و پایدارنقش اساسی

 دارد.
وی ادامه داد: مدیریت روســتایی در واقع فرآیند ســازماندهی و 
هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و 
نهادهاست و تشکیل شوراهای اسالمی روستایی اقدام بسیار موثر در 
فرآیند مشارکت مردم در توسعه نواحی روستایی محسوب می شود.

جعفری راوندی بر لزوم تعامل مردم با شوراها و دهیاری ها تاکید کرد 
و گفت:  با نگاهی به قانون وظایف واختیارات شوراهای اسالمی نقش 

شورا در توسعه روستایی به خوبی مشخص است.
در بخشی از این مراسم اعضای جدید شوراهای اسالمی روستاهای 
بخش مرکزی چادگان در دوره پنجم، با حضور در گلزار شهدای این 
شهرستان به مقام شامخ  شهیدان ادای احترام کردند.همچنین پس 

از طی روال قانونی سمت اعضا جدید شوراها مشخص شد.

مدير شبکه دامپزشکی گلپايگان تاکید کرد:

 برخورد با واحدهای متخلف
عرضه و فروش فرآورده های گوشتی 
مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان گفت: در سال 

جاری دو واحد عرضه فروش مرغ در زمینه قطعه   گلپايگان 
کردن غیرمجاز و دو واحد طبخ کبابی و چهار قصابی به علت کشتار 

غیرمجاز به تعزیرات حکومتی معرفی شدند. 
مسعود غفاری کارگروه امنیت و ســالمت غذایی شهرستان اظهار 
داشت: بر اساس دستورالعمل استانی مراکز عرضه فروش مرغ مجاز 
هستند حداکثر سه قطعه مرغ را به درخواست مشتری قطعه بندی 
کنند.  وی افزود: در غیر این صورت باید مرغ قطعه  شده در بسته های 
یک، دو و یا ســه کیلوگرمی از مراکز بسته بندی مجاز تهیه و عرضه 
شوند. مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان ادامه داد: فروشندگان حق 
قطعه کردن مرغ با حجم زیاد را ندارند و در صورت مشاهده بازرسان به 
تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد و در صورت ادامه تخلف برای 

گرفتن پلمب واحد صنفی به دادسرا معرفی می شوند. 
وی در ادامه بیان داشت: واحدهای قصابی  که کشتار غیرمجاز دارند 
و گوشت بدون مهر و برچسب دامپزشکی عرضه می کنند در صورت 
تخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی می شــوند، همچنین در 
صورتی که بیش از ســه مرتبه در این زمینه مرتکب تخلف شوند یا 
اینکه در یک مرتبه بازرسی سه الشه غیر مجاز داشته باشند جهت 

پلمب و برخورد به دادسرا معرفی می شوند.

با مسئوالن

فرماندار نطنز خبرداد:

 بهره برداری از  ۳۷طرح
 در هفته دولت

 فرماندار نطنز گفــت: در هفته دولت در 
شهرســتان نطنز، بــه غیــر از ۶ طرح نطنز

مخابراتی، ۳۷ طرح دیگر به ارزش ۱۷۵ میلیارد ریال به 
بهره برداری می رسد.

یوسف حسنی افزود: این طرح ها شامل طرح های آبفا، 
آب و فاضالب روستایی، راه سازی، توزیع برق و کشاورزی  

است که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.
وی گفت: یکی از طرح های  شــهر نطنز، طرح فاضالب 
مســکن مهر اســت که احداث آن ضروری اســت و با 
پیگیری های نماینده مجلس، برای این پروژه ۳۰ میلیارد 

ریال بودجه اختصاص یافته است.
فرماندار نطنز تصریح کرد: بی شک انجام چنین طرح ها 
و پروژه هایی گام بلندی در جهت رفع مشکالت و موانع 

موجود در منطقه است.
حســنی خاطرنشــان کرد: با رایزنی های انجام شــده 
به احتمال زیــاد، شهرســتان نطنز در هفتــه دولت 
میزبان یکــی از وزرای دولت دوازدهــم خواهد بود که 
 طرح های عمرانی، خدماتی  به دســت این وزیر افتتاح 

خواهد شد.

ريیس اداره آبفار دهاقان:

 آب آشامیدنی دهاقان 
هیچ مشکلی ندارد

رییس اداره آب و فاضالب روســتایی 
شهرستان دهاقان گفت: آب آشامیدنی  دهاقان

این شهرستان از نظر بهداشتی مطلوب است و هیچ گونه 
آالیندگی ندارد.

عزیز ا...پناهی، با بیان این مطلب اظهار داشت: ۹۹ درصد 
از کلرزنی آب آشامیدنی در روستاهای دهاقان مطلوب 
بوده واز نظر آزمایش های میکروبی و کلرزنی در استان 
اصفهان نیز حائز رتبه اســت. عزیز ا... پناهی، باتوجه به 
اینکه در چند ماه گذشته ۴۸۰ مورد آزمون کلرسنجی 
در روســتاهای دهاقان انجام شــده، اذعان داشت: آب 
آشــامیدنی این شهرســتان از نظر فلزات سنگین نیز 
قابل قبول بوده و هیچ گونه شبه ای در زمینه آالیندگی 
 وجود ندارد. رییس اداره آبفار دهاقان خاطرنشان کرد:

 شست و شوی مخازن آب در شهرستان هر ۶ ماه یک بار 
صورت می گیرد و هرگونه آزمایش برای چاه های جدید 

با مرکز بهداشت شهرستان مکاتبه می شود.

بدیع زمانی با اشاره به پایان فعالیت شوراهای اسالمی شهر و 
روستا در دوره چهارم، اظهار داشت: اعتماد مردم به منتخبان 
شوراها در راســتای تحقق شعار مشــارکت آنان در تعیین 
سرنوشت خود بوده است. وی با تاکید بر نقش مهم شوراها 
در توسعه و آبادانی شهرها و روســتاها گفت: انتظار مردم از 
منتخبان خود این است که با توجه به اهمیت و مفهوم شورا 

در قرآن کریم، تعامل فکری و گسترش عقالنیت در جامعه 
را نهادینه کنند.معاون فرماندار فریدن با اشاره به اصل قانون 
اساسی گفت: بر این اساس برای پیشبرد سریع برنامه های 
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و 
سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور در هر 
روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به 

نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان  و با مشارکت 
مردم صورت می گیرد. وی با قدردانی از تالش شــوراهای 
اسالمی دوره چهارم خطاب به اعضای شورای جدید گفت: 
از همین امروز تالش کنید تا برنامه ریزی دقیق و درســتی 
در خصوص برگزاری منظم جلسات شــورا و تعامل با مردم 
داشته باشــید ضمن اینکه از همگی انتظار داریم با مطالعه 
دقیق قوانین و مقررات شــوراها با اهداف این نهاد اجتماعی 

و تاثیرگذار آشنا شوند و برای تحقق حداکثری آن بکوشند.
بدیع زمانــی تاکید کرد: به طور یقین شــوراها می توانند با 
همدلی، دغدغه مندی و تعامل سازنده زمینه را برای توسعه 

و پیشرفت فراهم کنند. 
معاون فرماندار فریدن با بیان اینکه شــورا بــه عنوان یک 
پارلمان شهری نقش قابل توجهی در جلب مشارکت مردمی 
دارد، افزود: این اتحاد و مشارکت مردمی ازحضور در انتخابات 
شــروع می شــود و مردم با اتحاد و آگاهی، فرد مورد نظر را 
انتخاب می کنند. وی افزود: شــورا نقش مهمی در مدیریت 
شهری و روستایی و ساماندهی اوضاع جامعه دارد و نیازمند 

تجربه و تالش مضاعف اعضا در پیشبرد اهداف معین است.
بدیع زمانی ادامه داد: شوراهای اسالمی شهر و روستا نهادی 
مدنی است که امکان مشــارکت عموم مردم را در اداره امور 
جامعه خود فراهم می کنــد و اهمیت این نهاد اجتماعی در 

توزیع قدرت به الیه های زیرین جامعه مشخص می شود.
معاون فرمانــدار فریــدن، شــوراها را از مردمــی ترین و 
اجتماعی ترین تشکل ها دانست و بیان داشت : شوراها با دارا 
بودن ماهیتی مردمی که نشــأت گرفته از آرای مردم است، 
می توانند نقش بسزایی در تداوم و پیشرفت و تحقق اهداف 
نظام جمهوری اسالمی ایفا کنند. وی در پایان گفت : شوراها  
یکی از ارکان اصلی مردم ساالری در نظام جمهوری اسالمی 
به عنوان محور عدالت گستری در جامعه محسوب می شوند 
و نقش آنها برای خدمت هر چه بهتر به مردم و حل مشکالت 

جامعه در قانون اساسی کشورمان عنوان شده است.

“آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 1423-1396/04/27 هیأت : آقای محمدجواد حمزه ئی بیدگلی 
فرزند علی محمد شماره شناســنامه 1250012481 - ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 96.13 مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 
127 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از زهرا نصر 

اللهی.
2( رأی شــماره 1481- 1396/05/08 هیأت : آقای محمد خدانه آرانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 473- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 46.30 مترمربع 
شماره پالک8870  فرعی مجزا از شماره 1374 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 

در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از سید جالل حسینی.
3( رأی شماره  1410 - 1396/04/26 هیأت : آقای احمدرضا رجائی فرزند .محمد 
علی شماره شناسنامه 373 - ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 11.85 مترمربع 
شماره پالک 8841 فرعی مجزا از شماره 258 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 

در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک رسمی.
4( رأی شماره 1474-1396/05/08  هیأت : آقای مهدی حق جو فرزند حسین 
شماره شناســنامه 1153 و رأی شــماره 1475- 1396/05/08  هیأت : خانم 
معصومه رحمتیان آرانی  فرزند حبیب اله شــماره شناسنامه 234  )بالمناصفه( - 
ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 121.50 مترمربع شماره پالک 3139 فرعی 
مجزا از شماره 34 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از حسین حق جو و اکرم شبان مقدم.
5( رأی شــماره 1403- 1396/04/26 هیــأت : آقای محمــود هارونی مقدم 
آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 645  و رای شماره 1404 - 1396/04/26 
هیأت : خانم فاطمه هارونی مقدم آرانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1079 
)بالمناصفه( - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع شماره پالک 746 
فرعی مجزا از شماره 550فرعی از پالک 2643 اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از موسی مهران.
6( رأی شماره 1469- 1396/05/08 هیأت : خانم  آزاده عزیزی محمودآبادی  
فرزند بخشــعلی شــماره شناســنامه  1250064481 و رای شــماره 1470- 
1396/05/08 هیأت:  آقای علی اکبر صدفی آرانی  فرزند عباس شماره شناسنامه 
1258 )بالمناصفه( -  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139.50  مترمربع شماره 
پالک 1148 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک رسمی و موروثی.
7( رأی شماره 1422 -1396/04/27 هیأت : آقای محمدرضا  پور سعیدی فرزند 
عباس شماره شناســنامه 1250158011- ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
149.2 مترمربع شماره پالک 366فرعی مجزا از شــماره 252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی 

از جواد حمید پناه.

8( رأی شماره  1479-  1396/05/08 هیأت : آقای حسن رمضانی بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 7601 - ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع 
شماره پالک 368 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع 

در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از جواد حمیدپناه.
9( رأی شــماره  1477- 1396/05/08 هیأت : آقای محسن سالمی پور فرزند 
اسمعیل شماره شناسنامه 1249 و رای شــماره  1478 - 1396/05/08 هیأت : 
خانم اسما عسکری کویری فرزند علی محمد شماره شناسنامه 2039  )بالمناصفه( 
-  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 369 فرعی مجزا از 
شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از هادی حمیدپناه.
10( رأی شماره 1418- 1396/04/27 هیأت : خانم فاطمه انصاری فرزند جلیل 
آقا شماره شناسنامه 3084 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت254.71  مترمربع 
شماره پالک 1726 فرعی مجزا از شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در 
محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مصطفی ساربانی.

11( رأی شماره .1405 - 1396/04/26 هیأت : آقای حسن محمودیان فرزند آقا 
مهدی شماره شناسنامه 414 و رأی شماره 1406 - 1396/04/26 هیأت : خانم 
مهین مصطفوی بیدگلی فرزند سید فخرالدین به شماره شناسنامه 471  چهار و 
دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 159.50 مترمربع شماره پالک 
491 فرعی مجزا از شــماره 491فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک رسمی.
12( رأی شماره 1466-1396/05/08  هیأت : آقای عباس میرزائی فرد بیدگلی 
فرزند محمد  شماره شناسنامه 443 - ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 140 
مترمربع شماره پالک 6100 فرعی مجزا از شــماره 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمگار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از 

محمد صابر میرزائی فرد بیدگلی.
13( رأی شــماره 1421- 1396/04/27  هیأت : خانم ریحانه معظمی بیدگلی 
فرزند علی محمد شماره شناسنامه 92 -  ششدانگ  یکباب تعمیرگاه به مساحت 
207.8  مترمربع شــماره پالک 6048 فرعی مجزا از شماره 423 و 163 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از جواد دادخواه و امیر فروتنی بیدگلی.
14( رأی شــماره 1407- 1396/04/26 هیأت : آقای سعید مسکینی بیدگلی 
فرزند .کاظم شماره شناسنامه 872  و رای شماره 1408- 1396/04/26 هیأت : 
خانم ملیحه آقائی سه ده فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 1250055199 
)بالمناصفه( - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت .144.50 مترمربع شماره پالک 
6049 فرعی مجزا از شماره 456 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان 
دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مهدی مشتاقیان بیدگلی 

و زینب نوحی.
15( رأی شماره 1409- 1396/04/26 هیأت : آقای حسینعلی محلوجی منش 
فرزند عباس شماره شناسنامه 5358 - ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 240 
مترمربع شماره پالک 6050 فرعی مجزا از شــماره 530 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از 

عفت امیدی و عباس دادخواه. 
16( رأی شماره 1412- 1396/04/27  هیأت : آقای اصغر زوار نوش آبادی فرزند 
علی شماره شناسنامه 76 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره 
پالک 569 فرعی  از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مجید گرامی.

17( رأی شماره 1464- 1396/05/08 هیأت : آقای عاطفه رضائی نوش آبادی 
فرزند  اسمعیل شــماره شناسنامه 654 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 
مترمربع شماره پالک 570 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  

بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از علی جعفری.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :1396/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : .1396/06/02

عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
م الف: 5/2/96/338

تحدید حدود اختصاصی
6/12 شماره صادره : 1396/42/405483- 1396/5/29 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4485/1563 مجزی شده از 37 
فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محبوبه 
امامی موسی آبادی و غیره فرزند فتح اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه 
مورخ 96/06/27 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شد. م الف: 16926 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان

)151 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/18 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده 
کالسه 96/1161 له آقای احســان کاظمی علیه آقای احمد اسدی به خواسته 
مطالبه در نظر دارد یک دستگاه خودرو پراید به شماره ایران 14- 147 ق 64 مدل 
1379 را که کارشناس رسمی دادگستری 40/000/000  ریال، با احتساب بیمه 
شخص ثالث ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا جلسه مزایده 
ساعت ده صبح روز شنبه در تاریخ 96/06/25 در محل اجرای احکام شورای حل 
اختالف خمینی شهر واقع در بلوار پاسدارن مجتمع شوراهای حل اختالف خمینی 
شهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی پارکینگ 
حجت خمینی شهر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت 
پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4673 اجرای احکام مدنی شهرستان 

خمینی شهر )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/20 کالسه پرونده: 96/183 شماره دادنامه: 491 - 96/5/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حامد نفیسی فرزند رضا مقیم 
خمینی شهر منظریه خ سینا مجتمع آرمان یک واحد 8. خوانده: علی چاکرالحسینی 
فرزند خلیل مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حامد نفیسی 
به طرفیت آقای علی چاکر الحسینی به خواسته مطالبه مبلغ 17/500/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شــماره 592638 عهده بانک ملی شــعبه خیابان شهید 
صدوقی ابرکوه مورخ 95/11/20 به انضمام هزینه دادرسی با توجه به محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه رســیدگی مورخ 96/04/13 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
وی نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب بقای دین و مستندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صــدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/018/750 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مــدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4668 شورای حل اختالف خمینی 

شهر )322 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/21 شماره: 1256/95 حل 3 به موجب رای شــماره 88 تاریخ 96/2/4 حوزه 
ســه شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: ابوالفضل رنجبر و محمدرضا رنجبر هردو به نشــانی مجهول 
المکان متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیون و دویســت و 
چهل هزار ریال اصل خواســته و پرداخت یک میلیون و ششصد و چهل هزار و 
پانصد ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له حامد نفیسی فرزند رضا به نشانی 
خمینی شهر منظریه خ ســینا مجتمع آرمان یک واحد8. و محکوم به پرداخت 
نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت 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 مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
 نماید. م الف:4667 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی

)186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/19 به ریاســت محترم اداره ارشاد اســالمی دهاقان از: شورای حل اختالف 
شعبه اول دهاقان احتراماً به اســتحضار میرساند نظر به اینکه آقای مجید ایازی 
فرزند علی حسین به طرفیت ســیامک حق جو فرزند سیاوش دادخواستی مبنی 
بر انتقال سند رســمی اتومبیل پژو 405 مدل 1389 به شماره انتظامی 164 ل 
79 ایران 73 به انضمام هزینه انتقال اعم از خالفی دارایی و خســارات قانونی 
به این شعبه ارائه نموده اســت و با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی پرونده فوق به 
شماره 316/96 مورخ 96/7/24 میباشد خواهشمند است تاریخ رسیدگی به طور 
کامل در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی و نتیجه ظرف یک هفته به این مرجع 
 ارسال شود. م الف: 96/152 شــعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دهاقان

 )مجتمع شماره یک()122 کلمه، یک کادر( 

معاون فرماندار فريدن تاکیدکرد:

نقش موثر شورا در جلب مشارکت مردمی 

 معاون فرماندار فريدن گفت: شوراهای اسالمی شهر و روستا در نظام جمهوری اسالمی به عنوان 
محور عدالت گستری در جامعه محسوب می شوند .فريدن

فرماندار شهرســتان تیران و کرون با 
اشاره به توقف اجرای پروژه فاضالب تیران وکرون

شهر تیران اظهار داشت: به دلیل وجود مخالف مردمی و محلی 
در احداث تصفیه خانه فاضالب که در زمین های روستای نهضت 
آباد وجود داشت پس از برگزاری جلسات متعدد برای رفع این 
اختالف در نهایت با نظر کارشناسی و مسئوالن، احداث تصفیه 
خانه در یک منطقه دیگر مصوب شــد. علی رحمانی افزود: با 

اختصاص زمین جدید برای احداث تصفیه خانه فاضالب تیران و 
انجام مطالعات در این خصوص، ساخت این تصفیه خانه آغاز شده 
و عملیات اجرایی احداث آن در زمین جدید توســط پیمانکار 
شــرکت آب و فاضالب صورت می گیرد. وی با اشاره به اجرای 
شبکه شهری این پروژه بیان داشت: لوله گذاری شبکه فاضالب 
شهر تیران در بخشی از شهر انجام شده و شرکت آب و فاضالب 
نیز وضعیت پروژه را کنترل کرده و آســفالت معابر نیز در حال 

انجام اســت. فرماندار شهرســتان تیران و کرون تصریح کرد: 
همکاری مردم در پرداخت هزینه انشــعاب و پرداخت ســهم 
مشارکت منجر به سرعت بخشی به پروژه و اجرای آن می شود 
که در حال حاضر با توجــه به اجرای بخشــی از پروژه،میزان 

پرداخت سهم مردم در اجرای این پروژه کمتر است. 
رحمانی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه فاضالب شهر تیران یک 
مدل مشارکتی بین مردم و سرمایه گذار است که تحت نظارت 
شرکت آب و فاضالب شهری اجرا می شود و به دلیل عدم توجه 
به ابعاد اجتماعی این پروژه توسط مسئوالن در گذشته، باعث 

شده که در اجرای آن مشکالتی ایجاد شود.

فرماندارتیران وکرون خبر داد:

آغاز ساخت تصفیه خانه فاضالب تیران
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سیامک سلیمانی دشتکی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: سند سیمای سالمت تدوین می شود که با این سند، آمار مرتبط با بخش 
سالمت چهارمحال و بختیاری به صورت آنالین و مستمر قابل دسترسی و برنامه ریزی است.

تدوین سند سیمای سالمت در چهارمحال و بختیاری
اخبار

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تالش پزشکان در راستای تحقق 
سالمتی مردم ستودنی است

استاندار چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز پزشک، 
در پیامی فرا رسیدن این روز را به جامعه پزشکی تبریک 
گفت و تاکید کرد: تالش پزشــکان در راستای تحقق 
سالمت مردم ستودنی اســت. قاسم سلیمانی دشتکی 
در پیام خود که نسخه ای از آن روز چهارشنبه در اختیار 
ایرنا قرار گرفت تاکید کرده است: »یکم شهریور زادروز 
ابوعلی سینا، با نام و آوازه پزشک آراسته و خجسته است؛ 
شما پزشکانی که در خدمت به مردم شریف ایران شب و 
روز نمی شناسید و تندرستی هم میهنان خود را به گرما 
و آرامش خانه ترجیح می دهید. استاندار چهارمحال و 
بختیاری در پیام خود آورده اســت: شما که دور از شهر 
و خانه خود در دوردســت ترین شــهرها و روستاهای 
کشور به درمان دردمندان می پردازید، تالش و ایثارتان 
آبروی دولت و وزارت بهداشت شده و شما پزشکانی که 
بهترین پاداش خود را لبخند خدا مــی دانید که بر لب 
بیماران بهبود یافته می نشیند، نقش بزرگی در ارتقای 

شاخص های سالمت جامعه ایفا کرده اید.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان گفت:

۱۴۰ طرح نیمه تمام در استان 
به بخش غیردولتی واگذار شد

رییس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری 
گفت: تاکنون ۱۴۰ طرح نیمه تمام و در حال بهره برداری 

استان به بخش غیردولتی واگذار شده است.
حبیب ا... وفایی در گفــت و گو با خبرگزاری ایرنا تاکید 
کرد: از این تعداد ۵۹ طرح با مشارکت خیران استان در 
حال اجراست. وی افزود: تاکنون ۱۹۶ طرح قابل واگذاری 
به بخش غیردولتی در چهارمحال و بختیاری شناسایی 
شده است. وفایی تصریح کرد: غیر انتفاعی بودن بیشتر 
طرح های تملک دارائی های ســرمایه ای چهارمحال 
و بختیاری، یکی از مشــکالت واگــذاری آنها به بخش 

غیردولتی محسوب می شود.
واگذاری طرح های نیمه تمــام و در حال بهره برداری 
چهارمحال و بختیــاری به بخــش غیردولتی، زمینه 
افزایش اشــتغال، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی، 
افتتاح سریع تر و خدمات رسانی مطلوب تر به مردم را 

فراهم می کند.
چهارمحال و بختیاری بیش از دو هزار طرح مهم عمرانی 

دارد که در دست ساخت و احداث است.

 فعالیت ۱86پزشک خانواده
در چهارمحال و بختیاری

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ۱8۶ پزشک در قالب طرح پزشک خانواده در استان فعالیت 

می کنند.
عبدالمجید فدایی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، ضمن تبریک 
سالروز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک اظهار کرد: در 
حال  حاضر ۱8۶ پزشک در قالب طرح پزشک خانواده در7۱ مرکز 
خدمات جامع سالمت در مناطق روستایی، عشایری، شهر های زیر 
2۰ هزار نفر جمعیت و شــهر های بین 2۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.
رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اینکه با 
شروع طرح تحول ســالمت در چهارمحال و بختیاری، به ازای هر 
۴ هزار نفر یک پزشــک وجود دارد اضافه کرد: ویزیت پایه، ایجاد 
پرونده الکترونیک، آموزش ســالمت به اقشــار مختلف جامعه و 
حضور به صــورت بیتوته در مراکز شــبانه روزی، از جمله وظایف 

پزشک خانواده است.
فدایی افزود: بهره مندی همه مردم از خدمات مناســب پزشکی، 
درمانی و بهداشــتی در مناطق محروم و صعب العبور و با کیفیتی 

مناسب، از اهداف اجرای طرح پزشک خانواده است.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری 
گفت: فعالیت در مناطق دور دست و محروم که هیچ گونه امکانات 
رفاهی مانند آب آشــامیدنی و تجهیزات سرمایشــی و گرمایشی 
ندارند، پیمودن مســیر های طوالنی به صورت پیاده برای نجات 
جان انســان ها در مناطق صعب العبور و ارائه خدمات بهداشــتی 
به صورت شــبانه روزی، از جمله موارد سختی کار پزشک خانواده 

در استان است.

تکمیل بیمارستان 22۰ تختخوابی 
بروجن تا پایان امسال

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل و 
راه اندازی بیمارستان 22۰ تختخوابی بروجن، به 8۰ میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد و مطابق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال 

بهره برداری می شود.
به گزارش تابناک، قاسم قاسمی اعالم کرد: اعتبار الزم برای تکمیل 
و راه اندازی بیمارستان، در اعتبارات سال جاری پیش بینی شده 
است. به گفته وی، پروژه احداث بیمارستان بروجن با ظرفیت 23۹ 

تخت ۹۴درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال 
با تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبــارات ملی، بدهی پیمانکار 

پرداخت شد و عملیات اجرایی طرح سرعت گرفت.
قاسمی میزان اعتبارات هزینه شده برای اجرای بیمارستان بروجن 
از ابتدا تاکنون را ۴۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد. گودرز امیری معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: 
به دنبال توافق با شــهرداری بروجن برای احداث جاده دسترسی 
به این بیمارســتان، 7 میلیارد ریال عوارض به شهرداری بروجن 
پرداخت شد. عملیات ساخت بیمارســتان بروجن در یک بلوک 

۶/۵طبقه ای از سال 87 آغاز شده است.

به گزارش تابناک، علی محمدی مقدم افزود: مرحله نخست 
طرح جایکا با همکاری ژاپن از سال ۹۰ در پنج روستای منطقه 
بازفت استان با هدف حفظ و احیای جنگل و مراتع، کمک به 
معیشت مردم و افزایش درآمد جنگل نشینان آغاز شد و سال 

گذشته به پایان رسید.
۴۵ میلیارد ریال برای مرحله نخســت طــرح جایکا )آژانس 
همکاری های بین المللی ژاپن( با کمک مشترک ایران و ژاپن 
هزینه شــده که از این مبلغ 8۰ درصد را دولت ژاپن و مابقی 

را دولت جمهوری اسالمی ایران تامین و هزینه کرده است.

طرح جایکا در حــوزه کارون بزرگ با هفــت میلیون هکتار 
وســعت اجرایی خواهد شــد. جایکا به عنوان یک سازمان 

مستقل در حوزه توسعه ای در جهان فعالیت می کند.
محمدی مقدم تصریح کرد: نتایــج مطلوب و رضایتمندی از 
این طرح در استان سبب شد تا مقامات 2 کشور ایران و ژاپن 
تصمیم بر تداوم اجرای این طرح در کشــور بگیرند؛ برهمین 
اساس در توافق نامه جدیدی از سوی ســازمان جنگل ها به 
نمایندگی از ایران و آژانس همــکاری های بین المللی ژاپن، 
مقرر شد تا دستاوردهای این طرح در چهارمحال و بختیاری 

به ۵ استان خوزستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس 
و اصفهان تعمیم یابد.

محمدی مقدم با بیان اینکه طرح جایکا از مهم ترین طرح هایی 
اســت که در آن با بهره گیری از مشــارکت مردمی، منافع 
ملی و مردم منطقه تامین می شــود، گفــت: در این طرح با 
ارائه آموزش های الزم به مردم بومی منطقه، تالش شــده تا 
روش های بهره برداری از منابــع طبیعی، به صورت معقول و 

روش های معیشتی جایگزین به مردم ارائه شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، 
مشارکت های مردمی را عامل اصلی عملکرد مطلوب این اداره 
کل در سال های اخیر عنوان کرد و افزود: مشارکت و همراهی 
مردم، نه تنها در حفظ مراتع و عرصه های ملی کمک شایانی 
کرده، بلکه در احیای گونه های ارزشــمند در حال انقراض 

ازجمله کلوس نیز نقش موثری داشته است.
محمدی مقدم در ادامه با اشاره به نقش مشارکت های مردم 
در جلوگیری از وقوع آتش ســوزی های گســترده در مراتع 
استان افزود: در سال گذشته شاهد کاهش ۶۰ درصدی وقوع 

آتش سوزی در سطح مراتع استان بودیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد آتش سوزی های سال 
گذشته نیز کاهش یافته؛ به نحوی که ۱8 فقره آتش سوزی 
رخ داد که در مجموع 2۴ هکتار از جنگل ها و مراتع استان را 

درگیر خود کرد.
جنگل های چهارمحال وبختیاری با وسعتی معادل 3۰7 هزار 
هکتار، ۱8/۵درصد مساحت این استان و 2/۵درصد مساحت 
جنگل های کشور را به خود اختصاص داده است و این استان 
جزو استان های جنگل خیز کشور در مناطق زاگرس نشین به 

شمار می رود.
مراتع چهارمحال و بختیــاری نیز یک میلیــون و ۹3 هزار 
هکتار از وســعت این استان را شامل می شــود که طبق این 
آمار، 8۶/۶درصد از مساحت این استان را عرصه های طبیعی 

تشکیل می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به امضای مرحله دوم طرح بین المللی 
مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع )جایکا( گفت: این طرح با محوریت استان چهارمحال و بختیاری، در 

پنج استان حوزه کارون بزرگ وارد مرحله اجرایی می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد:

اجرای مرحله دوم طرح بین المللی »جایکا«  در حوزه  کارون

حصر وراثت
6/22 محترم برات پور ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست 
به کالسه  431/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خانم عموتقی ورنوسفادرانی به شناسنامه 7380 در تاریخ 
1389/4/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- ابراهیم برات پور فرزند رضا ش.ش 228 )فرزند( 2- خلیل برات 
پور فرزند رضا ش.ش 346 )فرزند( 3- محترم برات پور ورنوســفادرانی فرزند رضا 
ش.ش 31 )فرزند(والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 4671 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()139 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

6/23 امید رضائی دارای شناسنامه شــماره 17197 به شرح دادخواست به کالسه  
446/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان علی رضائی ورنوسفادرانی به شناســنامه 228 در تاریخ 1395/12/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- جمیله حیدری فرزند تقی ش.ش 208 )همســر( 2- امید رضائی فرزند علی 
ش.ش 17197 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 4666 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )126 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/24 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 202/96 ح 2 وقت رســیدگی ساعت 5/35 روز چهارشنبه 
مورخ 1396/7/19 مشــخصات خواهان: حامد نفیس فر فرزند رضا مقیم خمینی 
شهر منظریه خیابان سینا مجتمع آرمان یک واحد 8 مشخصات خواندگان: 1- زهرا 
ملکوتی خواه علون آبادی فرزند حیدر 2-  علی دادخواه فر خواسته و بهای آن: مطالبه 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4652 شــعبه 
 دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

 )170 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

6/25 کالسه پرونده: 1876/95 شماره دادنامه: 475 تاریخ رسیدگی: 96/4/10 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مهدی سرخی ف 
عبدالکریم مقیم خمینی شــهر کهندژ جنب بانک تجارت فروشگاه کاالی خانگی 
خوانده: نرگس عادلی دهنوی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست تقدیمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 12-9504/634897 
، 95/9/15 )6/000/000 ریال( عهده بانک ملی ایران شعبه خمینی شهر به انضمام 
خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 96/4/7 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/4/7 و با احراز اشتغال 

ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
905/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4417 شعبه 4 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )356 کلمه، سه کادر(
حصر وراثت

6/26 مهستی هاشــمی زاده دارای شناســنامه شماره669 به شــرح دادخواست 
به کالسه  437/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ســید عبدالحسین هاشــمی زاده به شناسنامه 8015 در 
تاریخ 1395/10/27 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- بهمن دخت نقدی فرزند علی ش.ش 160 )همسر( 
2- سید مسعود هاشــمی زاده فرزند سیدعبدالحسین ش.ش 537 )فرزند( 3- سید 
محمدرضا هاشــمی زاده فرزند سیدعبدالحســین ش.ش 6845 )فرزند( 4- سید 
محسن هاشمی زاده فرزند سیدعبدالحســین ش.ش 615 )فرزند( 5- سید مهدی 
هاشمی زاده فرزند سیدعبدالحسین ش.ش 399 )فرزند( 6- مهستی هاشمی زاده 
فرزند سیدعبدالحسین ش.ش 669 )فرزند( والغیر 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 شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4661 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )169 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

6/27 علی عمادی دارای شناسنامه شماره 2066 به شــرح دادخواست به کالسه  
439/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان هاجره بیگم عابدی اندانی به شناســنامه 2856 در تاریخ 1396/5/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- علی عمادی فرزند عزیزاله ش.ش 2066 )فرزند( 2- قدمعلی عمادی فرزند 
عزیزاله ش.ش 75 )فرزند( 3- علی رضا عمادی فرزند عزیزاله ش.ش 51 )فرزند( 
4- جمیله عمادی اندانی فرزند عزیزاله ش.ش 51 )فرزند( 5- زهرا عمادی فرزند 
عزیزاله ش.ش 4018 )فرزند( 6- شــهین عمادی فرزنــد عزیزاله ش.ش 2813 
)فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 4659 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )161 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/28 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان کالســه پرونده 565/96 حل 12 وقت رســیدگی ســاعت 
11 بعدازظهر روز دوشــنبه مورخــه 1396/7/10 مشــخصات خواهان: مصطفی 
دباغی با وکالت محمد مختاری به نشــانی خمینی شــهر خ امام شــمالی جوی 
گازدر ک شهید دباغی کوی بســته منزل محمد دباغی مشخصات خوانده: موسی 
مرادی فرزند ابراهیم خواســته و بهــای آن: مطالبه وجه یک فقــره چک به مبلغ 
150/000/000ریــال بانضمام هزینه دادرســی حق االوکاله و خســارت تاخیر 
تادیه. دالیل خواهــان: کپی مصدق چــک 0895/257435 - 96/4/31 گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 

ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4657 شــعبه 
 دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)194 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

6/29 شماره: 1408/95حل 3 به موجب رای شماره 30 تاریخ 96/1/26 حوزه سه 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
فرشید باقری خاکمدانی فرزند ابوالقاسم به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی 247/500 
ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1395/10/30 تا زمان اجرای حکم در 
حق محکوم له زهرا حیدری رنانی فرزند عبدالرحیم به نشانی اصفهان رهنان خ امام 
اصفهان طالقانی ک ســنگبری ها جنب صافکاری محمد کریمی. و پرداخت نیم 
عشر دولتی درحق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشد. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4404 شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی )186 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

6/30 رسول خلیلی خوزانی دارای شناسنامه شماره 11422 به شرح دادخواست به 
کالسه  436/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  خلیل خلیلی خوزانی به شناسنامه 1718 در تاریخ 1382/10/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- رسول خلیلی خوزانی فرزند خلیل ش.ش 11422 )فرزند( 2- احترام خلیلی 
خوزانی فرزنــد خلیل ش.ش 14184 )فرزنــد(  والغیر اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4656 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )129 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/31 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 854/96 ح 2 وقت رسیدگی ســاعت 5/10 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخه 1396/8/1 مشخصات خواهان: نوراله محمدصادقی فرزند غالمعلی 
مقیم خمینی شهر بلوار منتظری بن بست 97 مشخصات خوانده: زهره رفیعی فرزند 
حســینعلی خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک.گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق 
نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4664 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6  شــماره ابالغنامــه: 9610103734102917 شــماره پرونــده:  /32
9609983734100016 شماره بایگانی شــعبه: 960018 خواهان اکبر محمودی 
با وکالت آقای روح ا... خاکی دادخواســتی به طرفیت خوانده علی اکبر سلطانی به 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان نطنز نموده که جهت 
رســیدگی به شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز واقع در 
نطنز ارجاع و کالســه 9609983734100016 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1396/07/29 ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع  از مفاد آن به دادگاه مراجه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 261 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نطنز 

)150 کلمه، دو کادر(
مزایده

6/68 اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده 
کالسه 96/1256 له آقای رمضان صافی علیه آقای رمضانعلی عمادی به خواسته 
مطالبه در نظر دارد یک باب منزل مســکونی به پالک ثبتی 73/223 با مســاحت 
157 مترمربع و اعیانی احــداث بر روی عرصه فوق در حــدود دو طبقه )زیرزمین 
و همکف( دارای انشــعاب آب و برق و گاز را که کارشــناس رســمی دادگستری 
1/910/000/000 ریال ازریابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه 
مزایده ساعت ده صبح روز چهارشــنبه در تاریخ 96/06/29 در محل اجرای احکام 
شورای حل اختالف خمینی شــهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شورای های حل 
اختالف خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به 
نشانی خمینی شهر خیابان شهید فهمیده کوچه مسجد حجت کوچه درب باغ مراد 
کدپستی 841783463334 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت 
پیشنهادی را  فی المجلس و مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد  اولیه پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4680 اجرای احکام مدنی شهرستان 

خمینی شهر )170 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/69  از دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 960668 ح 4 به آقای عیســی دلبازی خوب فرزند کبوتر خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن کبری یحیی 
نژاد فرزند ابراهیم ساکن خمینی شهر دستگرد قداره کوچه 121 منزل قاسم باقری 
بخواسته حضانت فرزند. و در جریان رســیدگی می باشد احضار می نماید. که برای 
جلسه رسیدگی روز دوشنبه مورخ 96/8/1 ساعت 8:30 صبح در دادگاه شعبه چهارم 
عمومی حقوقی دادگســتری خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی 
دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارســال دارید 
واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهــد نمود و جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن بدفتر دادگاه مراجعه نماید این آگهی 
وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
 درج می شــود. م الف: 4678 شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شــهر 

)161 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/73 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رســیدگی ســاعت 11:45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/7/12 مشخصات خواهان: بانک مهر اقتصاد به نشانی اصفهان پل آذر ابتدای 
توحید. مشخصات خوانده: ســید بهرالدین ابوترابی خواسته و بهای آن: انتقال سند 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4683 شــعبه 
 دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)152 کلمه، دو کادر(

مدیر امور اراضی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری، از آغاز اجرای طرح کاداســتر در راستای تثبیت 
مالکیت های شرعی و قانونی افراد در سطح ۴۰ هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی شهرستان های شهرکرد و فارسان خبرداد.

شهرام جزایری اظهار کرد: این طرح در حال حاضر در سطح 
۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان های شهرکرد 
و فارسان در حال اجراســت و در همین راستا تاکنون نقشه 
2۰هزار و ۶۰۵ هکتار از اراضی کشــاورزی شهرهای کیان، 

طاقانک، هفشجان و شــهرکرد، همچنین روستاهای بهرام 
آباد، شــمس آباد و ســیرک و نوآبادبا همکاری و مشارکت 
مردمی تهیه شــده اســت. وی افزود: جمع آوری مدارک و 
مســتندات و اطالعات توصیفی و تکمیــل فرم های خود 
اظهاری مالکین و بهره برداران این مناطــق در حال انجام 

است.
جزایری با اشــاره به اینکه اجرای این طــرح گام بزرگی در 
راستای رفع تداخالت ملی ومستثنیات و تثبیت مالکیت های 

شرعی و قانونی افراد است، تصریح کرد: یکی از اهداف طرح 
تهیه نقشه کاداستر از اراضی کشاورزی، ایجاد پایگاه جامع 
و یکپارچه داده اطالعات مکانی و توصیفی به منظور صدور 
اسناد مالکیت اراضی کشاورزی وشناسنامه دار کردن اراضی 
کشاورزی است که در زمینه دست داشتن سند رسمی برای 
استفاده از تسهیالت و... کمک شایانی به کشاورزان می کند.

مدیر امور اراضی اســتان از تمامی کشــاورزان درخواست 
کرد که با کارشناســان طرح کاداســتر همــکاری کرده و 
فرم های مربوطه را در اسرع وقت تکمیل کنند و به مدیریت 

جهادکشاورزی شهرستان مربوطه تحویل دهند.

کاداستر؛ طرحی برای رفع تداخالت اراضی
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يادداشت

محیط زيست

سازمان وظیفه عمومی ناجا، کلیه مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها که 
دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یک شــهریورماه ۱۳۹۶ هستند را به 

خدمت سربازی فراخواند.
ســازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن 
فارغ التحصیل دوره های کارشناســی و باالتر و همچنین مشموالن گروه 
پزشکی سراسر کشــور که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹۶/۶/۱دریافت 
کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 
)پلیس+۱۰( ، برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر 

اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
مشموالن فوق موظف بودند روز گذشته در محل و ساعتی که توسط این 
سازمان در برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح 

اعالم شده حضور یابند.

جزيیات نظام معلمی تدوين شد؛

 معلمان صاحب صنف 
می شوند

انتشار فراخوان مشموالن 
فارغ التحصیل دانشگاه ها 

در شهریور ماه ۱۳۹۶

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش جزییات نظام معلمی را تشریح کرد 
و گفت: این نظام به صورت الیحه به دولت ارائه شده است.

احمد عابدینی از تدوین نظام معلمی خبر داد و اظهار کرد: این نظام به صورت 
الیحه به هیئت دولت ارائه داده شده است. وی افزود: نظام معلمی، نظام صنفی و 
حرفه ای است که زمینه مشارکت عملی معلمان را در تصمیم سازی در کارهای 

کارشناسی آموزش و پرورش فراهم می کند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: نظام معلمی یک نظام 
دموکوراتیک بوده که با انتخاب معلمان از منطقه تا کشــوری است که مجمع 
معلمی را تشکیل می دهند و بخشی از تصدی آموزش و پرورش به این معلمان 

واگذار می شود.
عابدینی بیان کرد: از ســنجش صالحیت معلمان تا آموزش به معلمان واجد 

صالحیت واگذار خواهد شد.

پیوند آسمانی هزار 
زوج جوان در 

جوار امامزادگان 
استان اصفهان 

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: همزمان با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( جشن ازدواج هزار زوج 
جوان در جوار حرم مطهر ۱۰ امامزاده استان اصفهان برگزار شد. حجت االسالم حسن امیری با اشــاره به سالروز پیوند آسمان حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( اظهار 
داشت: در قرآن کریم درباره ازدواج چنین آمده است: »از آیات خداوندی است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یابید و میان شما عشق و 
محبت و مهربانی قرار داد  که در این حقیقت نشانه هایی از خداست برای مردمی که در گردونه اندیشه و فکر نسبت به حقایق به سر می برند!« معاون فرهنگی و اجتماعی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در راستای ترویج زندگی به سبک اسالمی و با هدف ترغیب جوانان به سنت 
حسنه ازدواج در دین مبین اسالم اقدام کرده است، بیان کرد: با رویکرد ترویج ازدواج آسان و با محوریت قراردادن امامزادگان و برای کمک به زوج های جوان برنامه ریزی و 

ویژه برنامه ای را با عنوان جشن پیوند آسمانی در جوار حرم مطهر امام زادگان اجرا می کند.

عضو هیئــت مدیره انجمن دندانپزشــکان ایران شــاخه 
اصفهان با تاکید بر ضرورت برگــزاری دوره های باز آموزی 
برای دندانپزشکان گفت: بیش از ۳۰ درصد فارغ التحصیالن 

دندانپزشکی توانایی ارائه خدمت را ندارند.
مرتضی بنکدارچیان در کنگره دندانپزشکی نقش جهان در 
ارتباط با موضوع پروتز دندان اظهار کرد: پروتز در واقع عضو 
مصنوعی بوده و برای افرادی که یک یا چند دندان یا تمامی 
دندان های خود را از دست می دهند استفاده مي شود. از این 
روش می توان به صورت روش های قدیمی یا جدید همچون 

ایمپلنت دندان های از دست رفته را جایگزین کرد.
وی افزود: ماندگاری استفاده از روش های ایمپلنت، طوالنی 
مدت و حدود 2۰ سال بوده و شاید از مجموع هزار بیمار تنها 
پنج نفر از آنها دچار مشکل شوند اما در مجموع با این روش 
فرد زیبایی و عملکرد دندان طبیعی را به دســت می آورد و 

روش مطمئنی است.
عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان ایران شاخه اصفهان 
در خصوص چالش هایی که در حیطه دندانپزشــکی وجود 
دارد، گفت: مشکالت مربوط به اســاتید، دانشگاها و دولت 
است و با توجه به اینکه 54 دانشکده دندانپزشکی تاسیس 
شده، اما به اندازه کافی زیرســاخت های الزم در این زمینه 

پیش بیني نشده است.
وی با اشــاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد فارغ التحصیالن 

دندانپزشــکی توانایــی ارائه خدمــت را ندارنــد، گفت: 
پیشــنهاد مي کنم نظام پزشــکی قبــل از آنکــه پروانه 
مطب را صــادر کند بــرای اجــازه کار کلینیکــی مانند 
دیگــر کشــورهای دنیــا دوره هــای تئــوری و عملی را 
 مد نظر قــرار دهــد و پــس از آن افــراد بتواننــد مطب

 بزنند.
بنکدارچیان خاطرنشــان کرد: دانشــگاها نیــز می توانند 
بخشی را به نام بازآموزی داشته باشــند که دندانپزشکان 
در آن بتوانند از ۱ روز تا ۳ ســال دوره هــای تکمیلی را در 
دپارتمان های آموزشــی داشته باشــند، همچنین در این 
کالس ها دندانپزشکان  نواقصی دوره دکترا را رفع و  اصالح 

کنند. 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: فوت ناشی 
از حوادث ترافیکی در استان اصفهان در چهار ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته شش درصد کاهش 

داشته است.
علی سلیمانی پور با اشاره به اینکه در چهار ماهه سال جاری 
۳55 نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را در سطح استان 
اصفهان از دست دادند، اظهار داشت: با توجه به آمار ۳۸۱ 
نفری فوتی های تصادف استان اصفهان در سال گذشته این 

آمار با کاهش شش درصدی روبه رو بوده است.
وی با اشــاره به اینکه در چهــار ماهه امســال ۷۷ نفر از 
کشته شــدگان تصادفات زن و 2۷۸ نفر مــرد بوده اند، 
تصریح کرد: از این تعداد ۱۹5 نفر در حوادث برون شهری، 
۱4۹ نفر در حوادث درون شهری، شش نفر در جاده های 
روستایی و دو نفر در جاده های خارج از استان جان خود را 

از دست داده اند.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان همچنین در 
خصوص مرگ ناشی از مصرف قرص برنج در استان اصفهان 
افزود: در سال جاری تاکنون سه نفر در استان اصفهان به 
این علت جان خود را از دست دادند که آمار موجود با آمار 

سال گذشته تغییری نداشته است.
وی تصریح کرد: دو نفر از فوت شدگان قرص برنج در استان 

مرد و یک نفر زن بوده  است.

سلیمانی پور در ادامه با اشاره به کاهش آمار فوتی های ناشی 
از حوادث کار در استان اصفهان نیز ابراز داشت: در چهار 
ماهه امسال 24 نفر در استان اصفهان به دلیل حوادث کار 
جان خود را از دست دادند که همه این افراد نیز مرد بودند.

وی تعداد فوتی های حوادث کار سال گذشته را ۳۹ مورد 
اعالم کرد و گفت: این آمار در مقایســه با آمار سال جاری 
2۷ درصد کاهش داشته است.سلیمانی نژاد در خصوص 
مصدومین ناشی از حوادث کاری استان اصفهان در چهار 
ماه امسال نیز ابراز داشت: در این مدت آمار مصدومان ناشی 
از حوادث کار ۸5۳ مورد شامل 4۱ زن و ۸۱2 مرد بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۹۹ نفر شامل ۳2 زن و 

۹۶۷ مرد بوده، ۱4/۶ درصد کاهش داشته است.

مديرکل پزشکی قانونی اصفهان:

سه نفر بر اثر قرص برنج در اصفهان جان باختند

پزشکی قانونیسالمت

عضو هیئت مديره انجمن دندانپزشکان:

دوره های بازآموزی برای فارغ التحصیالن دندانپزشکی ضروری است

کشف بیش از 162 کیلو گرم تریاک در سمیرم
معاون اجتماعی پلیس استان اصفهان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
حین کنترل و نظارت بر خودروهای عبوری در محور»سمیرم - آباده«  بیش از 

۱۶2 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست اصفهان:

»کورکور« به باغ پرندگان 
تحویل داده شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: در 
هفته گذشته یک پرنده شکاری کورکور به باغ پرندگان 
تحویل و یک قالده روبــاه محبــوس در دامداری در 

زیستگاه مشابه محل زندگی خود رهاسازی شد.
مرتضی جمشــیدیان با اشــاره به فعالیت های یگان 
حفاظت محیط زیست اســتان در هفته گذشته اظهار 
داشــت: یک قالده روباه معمولی در یک دامداری در 
شهرستان فالورجان محبوس شده بود که با اطالع دهی 
توســط مالک ماموران یگان حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان  فالورجان برای زنده گیری این حیوان به 

محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه این روباه که وارد قفس ماکیان شده بود 
توسط ماموران آتش نشانی زنده گیری و به ماموران یگان 
حفاظت تحویل شد، افزود: روباه مذکور پس از معاینه، 
تغذیه و اطمینان از ســالمت در محلی مانند زیستگاه 

خود رهاسازی شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
بیان اینکه روباه معمولی در کنترل جوندگان و حشرات 
بسیار تاثیر گذار است، بیان داشت: به طور معمول این 
نوع حیوانات محل زندگی خود برای یافتن غذا و یا دالیل 
دیگر خارج می شوند و بر این اساس شهروندان می توانند 
با اطالع به موقع به اداره کل محیط زیست شهرستان 
 خود در حفــظ گونه هــای  حیات وحــش همکاری 

کنند.
وی با بیان اینکه همچنین در هفته گذشته یک پرنده  
شکاری متوسط جثه به نام »کورکور« توسط دوستداران 
محیط زیســت و حیات وحش به اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان اصفهان تحویل داده شده است، تاکید 
کرد: این پرنده به دلیل چیده شــدن شاه بال ها امکان 
زندگی در طبیعت را ندارد و به همین دلیل تحویل باغ 

پرندگان اصفهان شده است.

علیرضا بصیری گفت: خرسندیم که شهرستان شاهین شهر 
میزبان این جشنواره ملی است و اقدامات الزم برای برگزاری 
هر چه بهتر این مســابقات انجام شده و مسئوالن مربوطه از 
چند هفته قبل کار خود را آغاز کردند. شهرستان شاهین شهر 

به علت حضور اقوام مختلف به ایران کوچک معروف اســت 
و شــرکت های صنعتی زیادی در آن وجــود دارد و بیش از 
2۱ هزار ورزشکار شناســنامه دار در شهرستان شاهین شهر 

فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: بازی های جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا 
به دو صورت گروهی و انفرادی در ۱۳ رشته برگزار می شود 
که هفت رشته مخصوص مردان و ۶ رشته مخصوص بانوان 
است. نزدیک به ۹۰۰ ورزشــکار در این مسابقات گروهی و 
انفرادی حضور دارند که شامل رشــته های کشتی سنتی، 
هفت سنگ، چوب کشی، تیر و کمان، غازقلنگ، دال پالن و 

الخ تری و ... می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان نیز از برپایی نمایشــگاه صنایع دستی روستایی در 
حاشیه نخستین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا خبر 
داد و گفت: برگزاری این مســابقات در استان اصفهان اتفاق 

بسیار مبارکی است. 
روستاها مهم ترین کانون های فرهنگی کشور در تاریخ ایران 
هستند که نقش مهمی در ایجاد عناصر فرهنگی و هنری ایفا 

کرده اند که با حفظ اصالت خود از گذشته به جای مانده اند.
فریدون الهیاری در ادامه اظهار کرد: برگزاری جشنواره ملی 
فرهنگی ورزشی روســتا نقش مهمی در حفظ این اصالت ها 
دارد. میراث فرهنگی می تواند در صنعت گردشگری و حتی 
اقتصاد کشور نقش مهمی داشته باشــد.  در مدت برگزاری 
جشــنواره شــاهد حضور هنرمندان روســتایی در حاشیه 

مسابقات خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اســتان اصفهان رتبه اول را در ثبت میراث 
ناملموس با ۸۰ اثر ثبت شده داراست،عنوان کرد:  با میزبانی 
از نخستین جشــنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا جایگاه 
شهرســتان شاهین شــهر را در کمک به حفــظ بازی های 

روستایی و بومی و محلی نشان می دهیم .
الهیاری در پایان با اشــاره به اینکه گام اول ثبت ملی میراث 
فرهنگی ناملمــوس و در گام بعدی ثبــت جهانی آنها برای 
حفاظت از این داشــته های فرهنگی اســت عنوان کرد: به 
 همین منظور موزه چــوگان به زودی در اصفهــان افتتاح 

خواهد شد.

مديرکل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان خبر داد: 

راه اندازی موزه چوگان در اصفهان 

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

مدير حوادث و فوريت های پزشکی اصفهان خبر داد:

نجات کارگر شهرضایی از زیر جرثقیل 
توسط امدادگران اورژانس اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: کارگر 4۰ ساله ای 
که زیر جرثقیل سنگین وزن گرفتار شــده بود توسط امدادگران 

اورژانس نجات پیدا کرد.
غفور راستین اظهار داشت: کارگر 4۰ ســاله ای که در یک حادثه 
کار، جرثقیل سنگین وزنی روی او سقوط کرد و دچار ایست قلبی 
تنفسی شده بود، با تالش تکنسین های فوریت های پزشکی شهرضا 

احیا شد.
وی بیان داشت: در تماسی با اتاق فرمان ۱۱5 شهرضا اعالم شد که 
یک کارگر 4۰ ساله در بلوار شهید همت این شهرستان مشغول کار 

بوده که یک جرثقیل سنگین وزن روی او سقوط کرده است.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان تصریح کرد: براساس 
این گــزارش، بالفاصله واحدهای امدادی فوریت های پزشــکی و 
آتش نشانی در صحنه حادثه حاضر شدند و نیروهای آتش نشانی فرد 
مصدوم را که دچار آسیب از ناحیه سر و سینه و ایست قلبی تنفسی 
شــده بود، از زیر جرثقیل رها کردند و به تکنســین های اورژانس 

تحویل دادند.
وی اعالم کرد: تکنسین های فوریت های پزشکی نیز اقدامات درمانی 
الزم شامل فیکس کردن مصدوم، عملیات احیای قلبی ریوی و دارو 
درمانی را روی او انجام دادند و ســرانجام پــس از ۱۰ دقیقه انجام 
عملیات احیا در محل حادثه و ۱۰ دقیقه در مســیر و بیمارستان، 
کارگر جوان احیا و برای تکمیل اقدامات درمانی در بیمارســتان 

امیرالمومنین )ع( شهرضا بستری شد.

 پلمب 72 واحد صنفی
 متخلف در اصفهان

رییس پلیس امنیت عمومی استان گفت: در راستای ارتقای امنیت 
اجتماعی و ســاماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت و 
کنترل بر اصناف در شهر اصفهان توســط ماموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومی این پلیس طی هفت روز گذشــته اجرا و ماموران از 

هزار و ۳۱2 واحد صنفی بازدید به عمل آوردند.
اکبر عاصمی افزود: در این طــرح ۷2 واحد صنفی متخلف به علت 
نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و 

برای ۱۶5 واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمب صادر شد.
وی با تقدیر از همکاری و همراهی اتاق اصناف اســتان و مسؤوالن 
اتحادیه های صنوف مختلف با پلیس مطرح کرد: برنامه ها و اقدامات 
کنترلی و نظارتی پلیس از صنوف به صورت مداوم ادامه داشــته و 
در این راستا از عموم شــهروندان می خواهیم در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

ريیس پلیس فتای استان خبر داد:

دستگیری سارق اینترنتی در اصفهان
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: فردی که با سرقت اطالعات حساب بانکی یکی 
از شهروندان اقدام به سرقت از حساب او کرده بود توسط ماموران 

پلیس فتای اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه از حساب بانکی او مبلغ 5۰ میلیون ریال 
به صورت غیر مجاز برداشت شده بررسی موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: پس از تشــکیل پرونده مقدماتی مامــوران این پلیس 
تحقیقات خود را در فضای سایبر آغاز و پس از بررسی های علمی و 
تخصصی صورت گرفته و جمع آوری اسناد و مدارک الکترونیکی 

در نهایت متهم که خانمی 2۷ ساله بود شناسایی و دستگیر شد.
این مقام مسئول عنوان داشت: متهم که با مستندات پلیس روبه رو 
شد به برداشت مبلغ 5۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب 

شاکی اعتراف کرد.
رییس پلیس فتای اصفهان ادامه داد: با اعتراف صریح متهم در این 
رابطه پرونده تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شد.
مرتضوی اضافه کرد: رمز بانکی در واقع کلید پول های شما در بانک 
اســت که باید دقت کافی در نگهداری و انتخاب آن داشته باشید و 
سعی کنید از رمزهای پیچیده ای از اعداد استفاده کنید و رمزهایی 
از قبیل تاریخ تولد یا شماره شناسنامه را انتخاب نکنید، همچنین 

رمزهای خود را در دوره های زمانی مشخص تغییر دهید.

تربیت ۱۶ درصد از جمعیت خانوار 
کشور در حوزه سفیر سالمت

مدیرکل دفتر آموزش وارتقای ســالمت وزارت بهداشت ، درمان 
وآموزش پزشکی گفت : ۱۶ درصد از جمعیت خانوار کشور درحوزه 

سفیر سالمت خانواده تربیت شده اند.
مدیرکل دفتر آموزش وارتقای ســالمت وزارت بهداشت ، درمان 
وآموزش پزشکی افزود: از چهارسال پیش تاکنون با اجرای برنامه 
ملی خود مراقبتی پنجمین برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت 
فردی ، سازمانی و اجتماعی سه میلیون و 2۰۰ هزار سفیر سالمت 

خانواده در ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی تربیت شده اند.
شــهرام رفیعی فر ادامه داد: عالوه بر این در مــدارس برای ارتقای 
ســالمت دانش آموزان هم یک میلیون و 2۰۰ هزار سفیر سالمت 
دانش آموز ، 25۰ هزار سفیر سالمت در دانشگاه ها ، درمحل های 
 کار 24 درصد از کارکنان و در محله ها، روســتاها و شهرهای هم

 ۱۰ درصد شهروندان زیرپوشش این طرح ملی قرار گرفته اند.
وی گفت : تا پایان برنامه ششم تحول سالمت ۷۰ درصد از جامعه 

خانوار زیر پوشش برنامه ملی خود مراقبتی قرار خواهند گرفت.
مشاور دبیرکل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با 
مواد مخدر هم  گفت : طرح توانمندسازی در حوزه ارتقای سالمت 
در بیش از یک میلیون نفر از دانش آموزان و خانواده ها اجرا شــده 
که با فعالیت های زیربنایی تاکنون بیش از ۹5 درصد از این افراد  از 

مصرف سیگار خودداری کرده اند.

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در نشست خبری نخستین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی  فاطمه کاويانی
روستا جام رياست جمهوری ،گفت: شاهین شهر آماده میزبانی از تمام میهمانان اين جشنواره از 
سراسر کشور است و نزديک به ۹۶۰ میهمان از 31 استان  کشــور در جشنواره حضور دارند. مسابقات جشنواره ملی 

فرهنگی ورزشی روستا از ساعت 8 صبح  امروز در مجموعه ورزشی ملت شاهین شهر آغاز شد .

سومین همایش بین المللی و هشتمین 
همایش ســه روزه سراسری بهداشت 
و ارتقای ســالمت با محورهای اصلی 
همایش، ســالمت فرد، خانواده و جامعه، ظرفیت سازی برای 
ارتقای ســالمت، خالقیت و نوآوری به میزبانی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان همزمان با روز پزشک آغاز شد. دکتر طاهره 
چنگیز، رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در اولین روز 
کاری خود در منصب ریاســت دانشــگاه، برگزاری ســومین 
همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری بهداشت و 
ارتقای سالمت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را فرصتی برای 
ارتقای سطح علمی دانشجویان و تبادل تجربیات متخصصین 

اعالم کرد و ضمن گرامیداشت روز پزشک، سپردن مسئولیت و 
تولیت سالمت به دانشگاه علوم پزشکی را فرصتی برای ارتقای 
سالمت و سطح علمی دانشگاه توصیف کرد. وی افزود: تحول 
برنامه نظام سالمت فرصتی دیگر برای ارتقای سطح سالمتی و 

بهداشتی جامعه است.
 دکتر چنگیز با بیان اینکه پیچیده شــدن کانال های ارتباطی 
جدید در حین حفظ سیســتم های قدیمی، کار را مشکل تر 
می کند لزوم پژوهش های کاربردی و مداخالتی که بتوانند به 
افزایش سطح سواد سالمت مردم کمک کنند باید مورد توجه 
قرار گیرد و با کمک اساتید، پژوهشــگران و متخصصان نظام 
ســالمت تحوالتی را در این عرصه تجربه کنیم. دکتر چنگیز 

خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از تولید 
دانش و عرضــه آن می توانند نقش قابل توجهی در پیشــبرد 

اهداف سالمتی جامعه ایفا کنند. 
در ادامه، دکتر فیروزه مصطفوی دبیر اجرایی همایش با اشاره 
به تالش های به عمل آمده برای برگزاری این کنگره و استقبال 
بی نظیر، از ارسال 25۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره خبر داد که 
۷۰ مقاله به صورت ســخنرانی و ۱۰۰۰ مقاله در قالب پوستر 
پذیرفته شده و طی سه روز برگزاری همایش ارائه می شود. وی 
گردهمایی خانواده بزرگ آموزش بهداشتی و پزشکی کشور و 
حضور اساتید و متخصصان از دیگر کشورهای جهان را فرصتی 

برای تبادل دانش، دیدگاه ها و تجربیات علمی دانست. 

همزمان با روز پزشک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد؛

برگزاری سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری بهداشت و ارتقای سالمت 
فرزانه افسرطه

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2219 | August 24,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9 پایداری
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2219 |پنجشنبه 2 شهریور 1396 | 2 ذی الحجه 1438

»ان شاءا... یک کاری هم برای آقای الجوردی بکنید. ایشان از آن 
شخصیت هایی است که شایسته است برایشان کار انجام شود. 
در این فیلم اسمش بود اما الجوردی کسی است که از قبل از 
انقالب ما به او می گفتیم »مرد پوالدین««. این بخشی از بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدار عوامل فیلم تحسین شده »ماجرای 

نیمروز« با معظم له است.
شهید سیداسدا... الجوردی  از پیشــروان جهاد فی سبیل ا... 
بود. عمق ارادتش به انقالب و مکتب اســالم را می شد از عمق 
حقد و کینه منافقان کوردل نسبت به او دریافت. در راه اهداف 
و آرمان های متعالی اسالم و انقالب سختکوش، استوار و پایمرد 

بود و از شماتت مدعیان دروغین هراسی نداشت.
او در ســال 1314 در دوران استیالی اســتبداد قلدرمآبانه 
رضاخانی، در جنوب تهران در خانواده ای متدین و از سالله پاک 
رسول ا...)ص( به دنیا آمد. پدرش سید علی اکبر هیزم فروش، 
از معتمدان محله بود. نخستین آشنایی سید اسدا... با فعالیت 
سیاسی در سال 1327 در 13 سالگی به وقوع پیوست. زمانی 
که بازاریان تهران علیه »عبدالحســین هژیر« یکی از عمال 
انگلیس که به نخست وزیری رژیم شاه رسیده بود، تظاهرات 

به پا کرده بودند.
دوران نوجوانی و جوانی اسدا... الجوردی در کوران فعالیت های 
سیاسی و انقالبی آیت ا... کاشانی و شهید نواب صفوی سپری 

شد و سید اسدا... نیز به سبب ارادت خالصانه ای که به مکتب 
تعالی بخش اسالم داشــت از همراهی این مجاهدان فروگذار 
نکرد و حتی در مقطعی تحصیل در دبیرستان را برای مشایعت 

پایمردان دین خدا، ترک گفت.
شهید الجوردی به همراه حاج صادق امانی که از نزدیکان وی 
بود در مسجد »شیخ علی« ادبیات عرب و علوم حوزوی را فرا 
گرفت. انس و الفت شــهید الجوردی با قرآن و نهج البالغه، 
زبانزد بود. وی حتی در دوران زندان و شکنجه توسط دژخیمان 

ساواکی نیز از تعمق و تدبر در آیات نورانی قرآن غافل نماند.
نقطه عطف مبارزات سیاسی سید اســدا... را باید مشارکت او 
در جلسات بحث »انسان و سرنوشــت «استاد شهید مرتضی 
مطهری)ره( دانست. این جلسات با توجه به پیشینه مکتبی 
و قرآنی سید اســدا... در صیقل یافتن روح مبارزاتی و آزادی 
خواهانه او بســیار موثر افتاد و حتی در دوران پس از پیروزی 
انقالب در استوار ماندن او در صراط مستقیم انقالب تاثیرگذار 

بود.
در سال 1342 همزمان با اوج گیری مبارزات ضد استبدادی 
امام خمینی)ره(، ســید اســدا... الجوردی با توصیه بزرگانی 
همچون آیت ا... بهشــتی و آیت ا... مطهری، به کمک ســایر 
همرزمان و همفکرانش، هیئت موتلفه اسالمی را بنیان می نهد 
تا در راستای اندیشه های سیاسی و مبارزاتی امام خمینی)ره( 

به فعالیت علیه خفقان و استبداد و فســاد رژیم طاغوتی شاه 
بپردازد.

پس از ترور انقالبی »حســنعلی منصور« عامل تصویب طرح 
ننگین کاپیتوالسیون، ساواک دستگیری های گسترده ای را 
آغاز کرد که سید اسدا...الجوردی نیز در زمره دستگیرشدگان 

بود.
سید اسدا... الجوردی پس از آزادی از زندان رژیم ستمشاهی، 
به سازماندهی جلسات محفلی و دینی به صورت سیار مبادرت 
ورزید و از عالمان به مبانی دینی و انقالبی برای سخنرانی در 

جلسات خود دعوت به عمل آورد.
در اردیبهشت ماه سال 1349 پس از آنکه شرکت هواپیمایی 
»ال عال« متعلق به سرمایه داران صهیونیستی توسط نیروهای 
انقالبی مورد هجوم قرار گرفت. ســاواک بار دیگر سید اسدا... 
را دســتگیر کرد، در این دوران بود کــه وی »مردپوالدین« 
لقب گرفت. در زیر شکنجه های ددمنشانه دژخیمان ساواک 
کمرش شکت و بینایی یک چشم خود را تا حد زیادی از دست 
داد ولی استوار و پایمرد ایستاد و حسرت اظهار عجز بر دل سیاه 

شکنجه گران طاغوتی نهاد.
در 22 بهمن 1357 انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( 
به پیروزی رسید و سید اسدا...که تمام عمرش را مخلصانه در 
راه ظفرمندی مکتب اسالم ناب مجاهدت کرده بود احساس 

وظیفه و تکلیفی دوچندان می کرد.
انتصاب سید اسدا... الجوردی به دادستانی انقالب اسالمی و 
فعالیت ها و مجاهدت های شبانه روزی او در این سمت حساس، 
بر کسی پوشیده و مستور نیســت. وی برای تامین و تضمین 
امنیت کشور با توجه به شرایط ملتهب اوایل انقالب و همچنین 
مقابله با گروهک های معاند که ددمنشــانه روی مردم سالح 

کشیده بودند، جانفشانی های زیادی انجام داد.
مقابله با گروهک منافقین که ذات پلید و قدرت طلب خود را 
برای مردم عیان کرده بودند و آشکارا دست به قتل مردم و غارت 
اموال آنان می زدند، آزمونی بود که سید اسدا...با پیروزی آن را 
پشت سر گذاشت. منافقین کوردل که حتی از پیش از انقالب به 
واسطه روشنگری های سید اسدا... در زندان های رژیم شاه، از او 
حقد و کینه داشتند، با برخوردهای قاطع و انقالبی سید اسدا... 
بر حقد و کینه خود نسبت به این مجاهد فی السبیل ا... افزودند.

منافقین کوردل که حقد و کینه دیرینه ای از ســید اســدا... 
الجوردی داشتند بارها برای به شهادت رساندن او، برنامه ریزی 
کردند،  اما هر بار ناموفق شدند و مشیت الهی بر این تعلق گرفت 
که سید برای استمرار خدمات صادقانه و مخلصانه خود به اسالم 
و انقالب، زنده بماند. سرانجام گروهک تروریستی منافقین اول 
شهریورماه 1377 شهید اسدا...الجوردی را در بازار تهران و در 
حالی که بنا به درخواست خودش هیچگونه محافظتی نیز از 

وی نمی شد، ترور کردند.
یکی از ویژگی های شهید الجوردی، عشق و ارادتش به اصل 
مترقی والیت فقیه و ولی فقیه زمان بود. والیت فقیه اصلی نبود 
که شهید الجوردی با پیروزی انقالب با آن آشنا شده باشد؛ او از 
زمانی که حرکت امام)ره( شروع شد سر در گرو والیت و فرامین 

والیت فقیه داشت .

به یاد شهید الجوردی؛

مرد پوالدین انقالب، خار چشم منافقین

اخبارکوتاه

کنگره ملی تخریب چیان کشور 
در اصفهان برگزار می شود

عضو کارگروه ادبیات مجمع پیشکسوتان تخریب چی کشور 
گفت:کنگره ملی تخریب چیان کشور در سال جاری در استان 
اصفهان برگزار خواهد شد. یدا...سیاوش اظهار کرد :یکی از 
شهدای شاخص تخریب چی این استان نوجوان شهید مهرداد 
عزیزاللهی است که از رزمندگان لشکر 14 امام حسین )ع( 

به شمار می آید. 
وی افزود: در مجموع ،130 شهید تخریب چی شاخص داریم 
که در کنگره اصفهان از آنها یاد خواهیم کرد. همچنین کتاب 
و چند مستند نیز در حال تولید هستند. یکی از این کتاب ها 
مربوط به شهید مهرداد عزیزاللهی است. دانش آموز شهید 
»مهرداد عزیزاللهی« در مهرماه سال 134۶ در شهر اصفهان 

به دنیا آمد. 
دوران کودکی خود را در کنار برادر خود مسعود که او نیز به 
فیض شهادت نایل شده، سپری کرد. تحصیالت راهنمایی را 
به پایان نرسانده بود که با جثه ای کوچک ولی روحی بلند و 
شجاعتی وصف ناپذیر به جبهه اعزام شد و همزمان با حضور 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل، در سنگر علم و دانش و تا 
قبل از شهادت درس خود را تا سال سوم هنرستان در رشته 
برق الکترونیک ادامه داد.شهید »مهرداد عزیز اللهی« در سال 
13۶4، در عملیات کربالی 4 در جزیره »ام الرصاص« در حال 

غواصی به شهادت رسید و جاودانه شد.

مدیرمسئول انتشارات »داروخوین«:

زندگی نامه 7 شهید مدافع حرم 
اصفهان به زودی منتشر می شود

مدیرمسئول انتشارات »داروخوین« ضمن اشاره به تازه های 
این نشر، از چاپ 27 زندگی نامه شهدای مدافع حرم استان 

اصفهان خبر داد.
جانمراد احمدی، مدیرمسئول انتشارات »داروخوین« درباره 
کتاب های در دست چاپ انتشارات »داروخوین« افزود: در 
حوزه خاطرات شهدای مدافع حرم »عاشقان بانوی دمشق« 
شامل زندگی نامه 2۶ شهید لشکر فاطمیون شهدای افغانی 

به قلم حلیمه یوسفی به زودی منتشر می شود.
  این فعال حوزه نشــر در تشــریح فعالیت های انتشارات 
»داروخوین« در حوزه تولید کتاب با موضوع شهدای مدافع 
حرم ادامه داد: با شهادت محسن حججی، استان اصفهان 28 
شهید در راه حفظ حریم اهل بیت علیهم السالم تقدیم کرده 
است. انتشارات »داروخوین« زندگی نامه 20 نفر از این شهدا 
را منتشر کرده و به احتمال زیاد هفت عنوان دیگر نیز کمتر از 

دو ماه دیگر به بازار نشر دفاع مقدس عرضه می شود .

توصیف فرزند شهید همت از سردار سلیمانی؛

پدرم بی شک شبیه حاج قاسم بود
 محمد مهدی همت، فرزند شــهید همت در صفحه اینستاگرامش 
بخشی از سخنرانی سردار حاج قاسم سلیمانی در اجالس روز جهانی 
مسجدرا که گفت: »اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی حجاب و این 
با حجاب است یا اصالح طلب و اصولگراست، پس چه کسی می ماند؟ 
اینها همه مردم ما هســتند.« منتشــر کرد. وی در بخش دیگری از 
مطلب خود نوشت که وقتی می پرســند: »اگر حاج همت زنده بود، 
اکنون چگونه بود؟« و من جواب می دهم: »بی شک فردی شبیه حاج 
قاسم بود« یعنی این سخنان، یعنی این شرافت، یعنی این روح بزرگ، 
یعنی این عدالت... درود بر تو عمو جانم، فدای رهبرم که تو را »شهید 

زنده« خواند.

نوای دعای عرفه در حسینیه دوکوهه 
به آسمان خواهد رفت

بچه های گردان تخریب یادشــان هســت. اصال چرا بچه های گردان 
تخریب؛ همه بچه هایی که در دوکوهه بودند یا در هرجایی از جبهه های 
جنوب و غرب بودند یادشان هست که روز عرفه همه در حسینیه گردان 
جمع می شدند و در حسرت اینکه در صحرای عرفات یا در کربال نیستند 
تا دعای عرفه را آنجا بخوانند، از بعدازظهر روز عرفه شروع به خواندن 
دعای عرفه می کردند. هنوز فرازهای زیادی از دعا خوانده نشــده بود 
که اشــک های آرام و خاموش بچه ها به هق هق های بلند و تکان های 
شانه کشیده می شد. از روی لباس خاکی بسیجی و از روی چفیه های 
یک دستی که روی صورت هایشــان انداخته بودند به سختی می شد 
تشخیص داد که این چه کسی است و آن چه کسی، اما یک چیز را کامال 
می شد تشخیص داد: حضور فرشتگان را در این جمع پر از اخالص و صفا؛ 
جمعی که معلوم نبود در عملیات بعدی چندتایشان کربالیی می شوند 
و می روند و چند تایشان زینبی می شوند و می مانند... امسال بچه های 
گردان تخریب، به یاد آن سال ها و به یاد آن فراق ها و آرزوهای کربال، 
در همان حسینیه ساده و صمیمی که وسط چادرهای گردان تخریب 
در دوسه کیلومتری دوکوهه بود، گرد هم می آیند تا هم دیداری تازه 
کرده باشند و هم دعای عظیم  الشــأن عرفه را در آنجا زمزمه کنند و 
اشک بریزند. قرار بچه ها ساعت 15 روز پنجشنبه آینده )روز عرفه( در 

حسینیه گردان تخریب در حاشیه پادگان دوکوهه اندیمشک است.

نوای عشق

اینستاگردی

مزایده
6/71 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالسه 
960430 له خانم پری حفیظی علیه محمد جزینی، حســن جزینی، زهرا جزینی، 
شهربانو امان الهی و حسینعلی جزینی به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی 
فاقد پالک ثبتی به مساحت عرصه حدود 94 مترمربع و اعیانی حدود 240 مترمربع 
که بصورت ساختمان مسکونی تجاری شــامل: زیرزمین، تجاری و مسکونی می 
باشــد. زیرزمین بصورت انباری متروکه، همکف دارای دو دهانه مغازه تجاری به 
مساحت حدود 37 مترمربع تجاری )مساحت مغازه اول 22/70 مترمربع و دیگر مغازه 
به مساحت 14/3 مترمربع می باشــد( و طبه اول به صورت واحد مسکونی در حال 
بهره برداری می باشد، که کارشناس رســمی دادگستری 1/785/000/000 ریال 
ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 
1396/06/22 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر برگزارمی گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشان درچه، 
خیابان هشت بهشت کوچه باهنر کوچه شــهید محمدعلی جزینی مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کســی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 
ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک 
ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع 
مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواســت شرکت در مزایده را تکمیل و به 
همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نماید. م الف: 4675 اجرای 

احکام مدنی شهرستان خمینی شهر )306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/72 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 1396/7/5 
مشــخصات خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی با وکالت ســمیه 
عرب به نشانی نجف آباد گلدشت خیابان امام جنب داروخانه ایزدی 8583143431 
مشخصات خوانده: حســن نادری فرزند عزیزاله خواسته و بهای آن: صدور حکم بر 
محکومیت خوانده به مبلغ 159/617/535 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل. دالیل خواهان: تصویر مصدق چک و تصویر مصدق 
گواهی نامه عدم پرداخت. گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
گردد.م الف: 4684 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/74 مهری ناطق دارای شناســنامه شــماره 3 به شرح دادخواســت به کالسه  
96/351 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نصراله ناطق به شناسنامه 619 در تاریخ 96/5/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-  ملک خانم 
ناطق فرزند نصرالــه ش.ش 46 ت.ت 1329/2/2 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
2- نصرت ناطقی فرزند نصرالــه ش.ش 55 ت.ت 1333/6/10 صادره از دهاقان 
)دختر متوفی( 3- مهری ناطقی فرزنــد نصراله ش.ش 3 ت.ت 1341/1/5 صادره 

از دهاقان )دختر متوفــی(  4- ناطق فرزند نصرالــه ش.ش 19 ت.ت 1344/1/9 
صــادره از دهاقان )دختــر متوفی( 5- محتــرم صانعی فرزند عباســقلی ش.ش 
1683 ت.ت 1306/5/3 صادره از دهاقان )همســر متوفی(. متوفی وراث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 96/154 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان

)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

6/75 شــماره پرونــده: 139604002121000103/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600138 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802121000029 بدین وســیله به 
آقایان و خانم ها محســن نصراصفهانی فرزند بهرام و حسن نصر اصفهانی فرزند 
بهرام، معصومه اســماعیل زاده نرگس نصر اصفهانی فرزند بهرام همگی به نشانی 
اصفهان انتهای خ آتشــگاه 200 متر مانده به رستوران شــب نشین سمت راست 
روبروی تاالر آتشگاه چوب نصر ابالغ می شود که آقای احمد کریمی با وکالت آقای 
منصور انجم شعاع جهت وصول مبلغ 5/000/000/000 ریال به استناد چک شماره 
12- 8726/316975- 1392/04/30 بانک ملی علیه شــما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به بایگانی 9600138 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1396/5/9 مامور، ابالغ واقعی به شــما امکان پذیر نمی باشــد، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی 
می شود و چنانچه طرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. م الف: 4686 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )174 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/70 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالسه 
960431 له خانم پری حفیظی علیه شهربانو امان الهی، محمد جزینی، زهرا جزینی، 
حسن جزینی، و حسینعلی جزینی به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی فاقد 
پالک ثبتی به مســاحت عرصه حدود 196/62 مترمربــع و اعیانی حدود 103/28 
مترمربع که بصورت یک ســاختمان مســکونی یک طبقه درب به حیاط با قدمت 
ساخت باالی 15 سال و دارای انشعاب آب، برق و گاز می باشد که کارشناس رسمی 
دادگستری 1/500/000/000 ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا 
جلسه مزایده در تاریخ چهارشــنبه 1396/06/22 ساعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزارمی گردد، طالبین می توانند 
5 روز قبل از روز مزایده به نشان درچه، خیابان هشــت بهشتی کوچه باهنر کوچه 
شهید محمد جزینی بعد از کوچه عبادت دارای کدپستی 66951- 84138 مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کســی است که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و 
مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایــده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای 
مال را طی فیش چهار نســخه ای به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به 
شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش 
و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
 سپرده تحویل اجرا نماید. م الف: 4676 اجرای احکام مدنی شهرستان خمینی شهر 

)284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609970350400140 شــماره پرونــده:  /479
9509980350400835 شــماره بایگانی شــعبه: 950937 خواهان: موسســه 
اعتباری کوثــر مرکزی با مدیریت عاملی عیســی رضایی با وکالت مع الواســطه 

مصطفی جاللی با وکالت خانم حوری افشار فرزند عباس به نشانی اصفهان خیابان 
نیکبخت نبش بن بست وحدت ســاختمان وکالی نیکبخت طبقه اول واحد شماره 
4. خواندگان: 1- آقای ســعید ماهرانی فرزندعلی به نشانی اصفهان خ امام خمینی 
کوچه رزمندگان 8 متری پنجم روبروی بن بست مهدور کدپستی 8139774434 
. 2- آقای محمدجواد طایفه طالیی فرزند محمدحســین به نشانی اصفهان خ امام 
خمینی خ شــهیدان کاظمی بهداری کوچه عبدالرسول جوادی آخر کوچه کدپستی 
8158796852 منزل محمد رضائی. 3- آقــای رمضانعلی رضایی فرزند محمد به 
نشانی اصفهان خ رزمندگان کوچه سعادت پالک 7. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک. رای دادگاه: درخصوص 
دعوی موسســه اعتباری کوثر مرکزی با وکالت خانم حوری افشار بطرفیت آقایان 
محمدجواد طایفه طالئی - سعید ماهرانی- رمضانعلی رضایی بخواسته مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 225444 مورخه 1395/9/24 بانک صادرات ایران شعبه 
امام خمینی و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت 
مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ در زمان رسیدگی 
مورخه 1396/2/10 حضور به هم نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
به عمل نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی خواهان وارد تشخیص، مستنداً 
به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 
واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 820/000/000 ریال 
و با احتساب هزینه دادرســی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در 
تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در 
حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 14382 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609970351500595 شــماره پرونــده:  /480
9609980351500084 شماره بایگانی شــعبه: 960097 خواهان: موسسه مالی 
اعتباری کوثر مرکزی به نمایندگی مصطفی جاللی به عنوان مدیر شــعب استان 
اصفهان با وکالت آقای مســعود کریمی فرزند محمدتقی به نشانی اصفهان خیابان 
هشت بهشــت غربی چهارراه ملک مجتمع الماس طبقه دوم واحد دوم. خواندگان: 
1- آقای امیرحسین ایزدیار فرزند داود به نشانی: اصفهان خ شیخ طوسی شرقی کوی 
بهارستان بن شهید رسول ســالی پ 22. 2- اقای حسن گلشنی مهر فرزند علی به 
نشانی اصفهان خ معراج خ میثم خ دکتر مفتح ک نیکبخت پ 335. 3- خانم سمیه 
وطن پرست فرزند محمد به نشانی اصفهان خ کهندژ دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 
پ 1. 4- آقای محمدرضا جلیلوند فرزند رمضان به نشانی: اصفهان خ مشتاق سوم 
روشن شــهر خانه های مســکونی آموزش و پرورش پ اول سمت چپ کدپستی 
815337587. خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- مطالبه وجه چک. گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای 
مسعود کریمی به وکالت از موسســه مالی و اعتباری کوثر به طرفیت آقایان حسن 
گلشنی مهر فرزند علی )صادرکننده(، خانم سمیه وطن پرست فرزند محمد و آقایان  
امیرحســین ایزدیار فرزند داود و محمدرضا جلیلوند فرزند رمضان دادخواســتی به 
خواسته مطالبه مبلغ دویســت و پانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
9413/439101-12-95/11/23 از جاری 0101655235002 به عهده بانک ملی 
ایران شعبه فالورجان به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه تقدیم نموده است 
خواندگان ردیف های اول، دوم و چهارم علیرغم ابــالغ قانونی اخطاریه و خوانده 
ردیف سوم علیرغم ابالغ واقعی در جلسه رســیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت 
به مستندات تقدیم ننموده اند با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 
198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 314-249 
و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا بپرداخت دویســت و پانزده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای 
تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی 
از جمله هزینه نشر آگهی، هفت میلیون و هفتصد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و شش میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره نسبت به آقای حسن گلشنی مهر و محمدرضا جلیلوند و خانم 
سمیه وطن پرست غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد 
ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 14386 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )463 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

6/83 فاطمه جهرمی اردســتانی دارای شناســنامه شــماره 7 به شرح دادخواست 
به کالســه  256/96 ش 1  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان اله یار جهرمی اردستانی به شناسنامه 11 در تاریخ 
90/8/18 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 5 دختر و 3 پســر که عبارتند از: 1- فاطمه جهرمی اردســتانی 
به شــماره شناســنامه 7 )فرزند متوفی( 2- سکینه جهرمی اردســتانی به شماره 
شناســنامه 2 )فرزند متوفی( 3- زهره جهرمی اردستانی به شــماره شناسنامه 12 
)فرزند متوفی(  4- زهرا جهرمی اردستانی به شــماره شناسنامه 11 )فرزند متوفی( 
5- محمد جهرمی اردستانی به شماره شناسنامه 8 )فرزند متوفی( 6- احمد جهرمی 
اردستانی به شماره شناسنامه 6 )فرزند متوفی( 7- علی جهرمی اردستانی به شماره 
شناســنامه 314 )فرزند متوفی( 8- زینب جهرمی اردســتانی به شماره شناسنامه 
44 )فرزند متوفی(  اینک با انجام تشــریفات 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: 221 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان

)197 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی
برگ سبز خودروی ســواری پیکان مدل 1382 به رنگ 
سفید به شماره پالک 63- 343 ق 19 و شماره شاسی 
82518154 و شماره موتور 11282003351 به نام داریوش 
عباسی مفقود گردیده اســت و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اعالم مفقودی
برگ سبز خودروی وانت مزدا 1000 مدل 1362 به رنگ 
زرد به شــماره پالک 63- 428 د 41 به شماره شاسی 
625734 و شــماره موتور 650400 به نام نجات راستی 

مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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نفتی ها باالخره پولدار شدند
 پس از چند هفته بالتکلیفی، به حســاب بازیکنان نفــت تهران پول واریز شــد و نفتی ها 
10 درصد قرارداد خود را دریافت کردند. تیم نفت که با مشکالت مالی فصل جدید را آغاز کرده 

بود  اکنون در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

کرار جاسم، هافبک عراقی که چند سالی اســت در فوتبال ایران 
حضور دارد و امســال برای نفت آبادان 
بازی می کند، توانســته عملکرد 
خوبی در 5 هفتــه ابتدایی لیگ 
از خود برجای بگذارد. کرار در 
سال های گذشــته به حاشیه 
سازی معروف بوده، اما امسال با 
حضور در نفت آبادان و کار کردن 
با فراز کمالوند که رفاقت نزدیکی 
با او دارد، شــرایط برای او فرق می 
کند.کرار جاسم بدون حاشیه در نفت آبادان 
کارش را دنبال می کند و مسئله خاصی در هفته های گذشته پیش 
نیامده اســت. جالب اینکه هافبک عراقی یکی از بهترین بازیکنان 
نفت آبادان در هفته های ابتدایی لیگ برتر نیز بوده اســت. با این 
وجود کرار در پایان دیدار با ذوب آهن عصبانی شد و با مهاجم حریف 
درگیری لفظی پیدا کرد. هافبک عراقی در جریان بازی با ذوب آهن 
از خطاهای پی در پی بازیکنان ذوب آهن عصبانی شــده بود و به 
همین خاطر حتی از زدن پنالتی نیز امتناع کرد و توپ را به شیمبا 
سپرد. در پایان دیدار نفت آبادان و ذوب آهن هنگام خروج از زمین 
درســت در لحظه ای که مرتضی تبریزی و کرار جاسم از اتفاقات 
بازی عصبانی بودند، با یکدیگر روبه رو شدند. حرف های رد و بدل 
شده میان این دو بازیکن باعث شد تا آنها ثانیه هایی به جر و بحث 
بپردازند و در نهایت با دخالت حاضران این ماجرا ختم به خیر شود.

جر و بحث ستاره عراقی با مهاجم ذوب آهن؛

چرا »کرار« دوباره عصبانی شد؟
درحاشیه

دعانویسی کار دست مدیر لیگ برتری داد؛

محرومیت
در ادامه فعالیت های کمیته اخالق فدراسیون فوتبال برای 
مبارزه با فساد در فوتبال، یکی از مدیران باشگاه های لیگ 
برتری به دلیل ارتباطی که با یکی از جادوگرها برقرار کرده 
بود و توسل نامربوط به خرافات و مسائل رمالی، برای سه 
ســال از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد. در یکی از 
دیدارهای فصل گذشته لیگ برتر ایران، ماموران نیروی 
انتظامی مستقر در ورزشگاه به یک فرد که کاور عکاسی 
بر تن داشته مشکوک می شوند که  پس از درخواست از او 
برای آی دی عکاسی، متوجه می شوند که این فرد عکاس 
نیست و تنها در پوشش عکاسی برای ارتکاب عمل خالف 
قانون خود در کنار زمین بازی حضور یافته است. این فرد به 
همراه ماموران به مقر نیروی انتظامی در نزدیکی ورزشگاه 
منتقل می شود که پس از بازرسی از او، اقالمی از وسایل 
مربوط به جادوگری و رمالی شامل دست نوشته هایی از این 
فرد کشف می شود.پس از بازداشت این فرد، مدیرعامل به 
همراه مدیر رسانه ای این باشگاه برای ضمانت این فرد در 
مقر انتظامی مربوطه حاضر و مدعی می شوند که این فرد 
در باشگاه فعالیت دارد. مدیرعامل این باشگاه لیگ برتری 
در تحقیقاتی که توسط کمیته اخالق انجام گرفت، مدعی 
شد که این فرد مشاور فرهنگی باشگاه است، اما کمیته 
اخالق در بررســی های تکمیلی متوجه شغل واقعی این 

جادوگر »مسن«   شد.
جالب اینکه پس از کشف واقعیات توسط کمیته اخالق 
و اینکه شــغل واقعی این فرد نقره فروشی و دعانویسی 
است، بررسی های بیشتری را از مدیر باشگاه لیگ برتری 
انجام می دهد و در نهایت مدیرعامل این باشــگاه بدون 
انجام دفاع، ارتباط با این جادوگر و رمال را می پذیرد. در 
چند سال گذشته اخبار و شایعات زیادی درباره فعالیت 
جادوگران و رمال ها در باالترین سطح فوتبال ایران مطرح 
شده اما هیچ گاه این موضوع با وجود بررسی مراجع نظارتی 
و ذی صالح به دلیل نبودن مستندات و مدارک به نتیجه 
نرسید، اما پرونده این مدیرعامل باشگاه لیگ برتر از آنجایی 
که مدارک متقن و محکمی به همراه داشت با نتیجه مهمی 
برای فوتبال ایران همراه شد. مطمئنا حکم صادره از سوی 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در این موضوع می تواند 
افرادی که دغدغه سالم سازی در فوتبال ایران از ناپاکی ها 
از فســاد را دارند، بیش از پیش امیدوار کند؛ البته صدور 
حکم درباره این مدیر متخلف آخرین پرونده درباره موضوع 
رمالی و جادوگری نیست و کمیته اخالق در حال بررسی 
موضوعات مشابهی اســت که هم اکنون در فدراسیون 

فوتبال پرونده باز  دارند. 

سوال روز

حساب ســازمان لیگ فوتبال ایران به دلیل مشــکالت مالیاتی 
مسدود شد.

 مهدی تــاج کــه در مراســم افتتاح 
 زمیــن ورزش هــای همگانــی 
در مرکــز تیم های ملــی حضور 
داشــت بعد از شــنیدن این خبر 
مراســم را ترک کرد و به سازمان 
 لیگ رفــت تــا مشــکل را حل

 کند.

 حساب سازمان لیگ فوتبال 
مسدود شد

خبر روز
تالش بی نتیجه زردپوشان در نقش جهان

تیم سپاهان  که چهارمین میزبانی خود در نقش جهان  را در 
لیگ هفدهم تجربه می کــرد درحالی به مصاف تیم گیالنی 
سپید رود رفت که  توانسته بود با  پیروزی در دربی اصفهان 
دستی به سر وروی خود در جدول رده بندی کشیده  و خود 

را تا رده نهم باال بکشد.
شاگردان کرانچار، بازی را از همان ابتدا هجومی شروع کردند 
و با هدف قرار دادن عمق خط دفاعی سپیدرود رود سعی بر 
باز کردن دروازه ســید محمد حسینی را داشتند که در چند 
صحنه با واکنش بســیار خوب این دروازه بان مواجه شــدند 
و در چند صحنه دیگر نیز توپ از کنار دروازه ســپیدرود به 

بیرون رفت.
خطرناک ترین موقعیت ســپاهان در نیمــه  اول را مهرداد 
محمدی از دســت. در دقیقه 38 ســعید آقایی، مدافع تیم 
فوتبال سپاهان وارد محوطه جریمه سپیدرود شد و با سانتر 
توپ، موقعیت را در اختیار مهرداد محمدی قرار داد که ضربه 
سر مهاجم سپاهان را سید محمد حسینی به کرنر فرستاد تا 

نیمه نخست با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسد.
اما در نیمــه دوم و با بــه توجه دفاع مطلق تیم ســپیدرود، 
شاگردان کرانچار به سانتر از جناحین روی آوردند تا با ورود 
مروان حسین به زمین مسابقه از شانس بیشتری برای گل زنی 
برخوردار شوند، اما ورود این بازیکن عراقی نیز کارساز نبود تا 

این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان برسد.
سرمربی طالیی پوشان نصف جهان پس از این بازی در نشست 
خبری با اشــاره به اعتراض هواداران سپاهان گفت: ما هم از 
نتایج کسب شده تیم در این پنج هفته ناراضی هستیم ولی 
باید بگویم  به جز بازی با پدیده هیچ افتی نداشتیم و در سایر 

رقابت ها  در سطح مناسبی بازی کرده ایم.
زالتکو کرانچار اظهارکرد: ما متاســفانه در امر گلزنی مشکل 
داریم، وقتی گل نمی زنیم هواداران عصبانی می  شــوند ولی 
بازیکنان باید نسبت به هواداران احساس مسئولیت کنند و 
نباید فکر کنند هواداران به هر قیمتی باید به ورزشگاه بیایند 

وآنها  هر طور دلشان خواست بازی کنند.
وی در مورد اینکه تیمش امتیازات خانگی حساسی را از دست 
داده اســت و فکر نمی کند این موضوع در پایان فصل برای 
سپاهان مشکل ساز شــود، گفت: ۶ امتیاز خانگی را از دست 
داده ایم ولی این موضوع با بحران متفاوت است و نمی توان نام 
بحران روی آن گذاشت. بحران زمانی ایجاد می شود که تیم 
روی حریف تسلط نداشته باشد در حالی که سپاهان در بازی 

با سایپا، پارس جنوبی و سپیدرود از حریف سرتر بود.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: تیم، تغییرات زیادی 
داشته و طبیعی است که نوساناتی هم داشته باشد. از فرصت 
تعطیالت لیگ اســتفاده می کنیم و می توانیم در این زمان 
آمادگی بازیکنانی نظیر مروان حسین و رافائل را هم افزایش 
دهیم تا هرچه زودتر با شرایط تیم منطبق شوند و در آن زمان، 

دستمان برای استفاده از بازیکنان بازتر خواهد بود.
تساوی ناباورانه در گرمای 50 درجه

ذوب آهن دیگر تیم اصفهانی در این روز در هوای 50 درجه 
سانتی گراد  آبادان به مصاف شــاگردان فراز کمالوند رفت و 
بازی 2 بر صفر برده را در وقت های پایانی با نتیجه تســاوی 

عوض کرد تا کابوس دقیقه نود برای ذوب آهن تکرار شود. 
 سبزپوشــان اصفهانی در حالی در ورزشــگاه تختی آبادان 
رو درروی تیم صنعت نفت قرارگرفتند  که دربی اصفهان را به 
تیم همشهری واگذار کرده بودند و برای اینکه دوباره درصف 

مدعیان قرار بگیرند به پیروزی در این دیدار نیاز داشتند.
شــاگردان قلعه نویی این دیدار را بسیار خوب آغاز کرده و در 
دقیقه 38 روی حرکت مرتضی تبریــزی صاحب یک ضربه 
پنالتی شــدند که مهدی رجب زاده مهاجم با سابقه این تیم، 
ضربه پنالتی خود را تبدیل به گل کرد تا نیمه نخســت این 
دیدار با نتیجه یک بر صفر به ســود شــاگردان قلعه نویی به 

پایان برسد.
نیمه دوم این دیدار در حال آغاز شد که آبادانی ها برای فرار از 
شکست نیاز مبرم به گل داشتند و از همین رو حمالت خود 
را روی دروازه ذوب آهن آغاز کردند، اما در یک غافلگیری در 
دقیقه ۶8 و روی حرکت ربیــع عطایا، هافبک تیم ذوب آهن 
و ســانتر دقیق این بازیکن گل دوم ذوب آهن با ضربه مهران 
درخشان مهر به ثمر رسید تا شاگردان قلعه نویی را به 3 امتیاز 

این دیدار نزدیک کند.
نفت آبادان که همه چیز را از دست رفته می دید، حمالت همه 
جانبه خود را روی دروازه ذوب آهن آغاز کرد و موفق شد در 
2 صحنه و توسط آگوستو سزار، بازیکن برزیلی خود دروازه 
ذوب آهن را باز کند تا ذوب آهن به صورت ناباورانه پیروزی را با 
تساوی تعویض کند؛ البته گرمای شدید هوای شهر آبادان نیز 

روی این نتیجه تاثیر گذار بود
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در نشست خبری این دیدار با 
اشاره به نمایش خوب سبز پوشان در گرمای 50 درجه آبادان 
گفت: اشتباهات عجیب و بچه گانه باعث شد تا ما برد در این 

دیدار را با تساوی عوض کنیم
امیر قلعه نویی افزود: از عملکرد بازیکنانم در این بازی راضی 
هستم، هر دو تیم در این بازی توانایی پیروزی در این دیدار 

داشتند.

کارلوس کی روش، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال 
ایران را برای حضور در اردوی پیش از دو دیدار با کره جنوبی و سوریه اعالم 
کرد. اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال از یکم شــهریور ماه در تهران آغاز 
می شود که کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال اسامی بازیکنان 

دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعالم کرد:
علیرضا بیرانوند از پرسپولیس، حامد لک از فوالد خوزستان، سید جالل 
حســینی، محمد انصاری، وحید امیری و مهدی طارمی از پرسپولیس، 
امید نورافکن، وریا غفوری، روزبه چشمی از استقالل تهران، سعید آقایی از 

سپاهان و مهدی ترابی از سایپا.
 الزم به ذکر است، اسامی بازیکنان لژیونر نیز  5 شهریور ماه از سوی سرمربی 

تیم ملی اعالم خواهد شد. 

احسان حاج صفی که در تیم پانیونیوس یونان حضور دارد چندی پیش به همراه 
همبازی خود مسعود شجاعی برابر یک تیم از رژیم اشغالگر قدس به میدان 
رفت. پس از این ماجرا صحبت های زیادی مطرح شد تا اینکه بازیکن پیشین 
سپاهان پیامی در صفحه شخصی اش منتشر کرد که نکات قابل توجهی در آن 
به چشم می خورد.حاج صفی در این پیام از شهید حججی صحبت کرد و گفت 
که »در این ایام، مردم عزیز کشورمان با رنجیدگی بحق، اتفاقی که نمی بایست 
رخ می داد را به قضاوت نشستند« و نوشت که »ما همراه مردم پر افتخار ایران 
در راه انقالب و رهبری حرکت خواهیم کرد مســلمان و ایرانی بودن را مایه 
سرافرازی و سربلندی خود می دانیم.« پیام حاج صفی در واقع آن چیزی بود که 
مردم ایران از سربازان خود در لباس مقدس تیم ملی کشورشان انتظار دارند و 

باید از این جهت حرکت اخیر او در صدور این پیام را ستود.

طبق اعالم فهرست جدید تیم ملی؛

آقایی، تنها ملی پوش 
اصفهانی هاست

ادای دین تحسین برانگیز سرباز وطن؛

پیام خوبی که حاج صفی 
فرستاد

ژوزه مورینیو، قانون جدیدی را در منچستریونایتد ایجاد کرد که در 
طول 10 سال اخیر در این تیم سابقه نداشته است. به گزارش مترو، 
در طول 10 ســال گذشــته اعضای باشگاه 
منچســتریونایتد به دســتور الکس 
فرگوسن مجبور بودند که شب قبل 
از مسابقه را در هتل باشند تا رژیم 
غذایی و خــواب بازیکنان کنترل 
شود. این قانون با دستور فرگوسن 
در یونایتد اجرایی شــد و مربیان 
بعد از او یعنی دیوید مویس، لوئیس 
فان خال و مورینیو در سال نخست خود 

نیز آن را ادامه دادند.
ژوزه مورینیو  اما در سال دوم حضور خود در منچستریونایتد به بازیکنان 
این تیم اجازه داد که شب قبل از مسابقه در کنار خانواده هایشان باشند 
و دیگر نیازی نیست که این بازیکنان در هتل به سر ببرند. این قانون از 

قبل از بازی با وستهام در لیگ برتر اجرایی شد.
ژوزه مورینیو در تمام تیم هایی که بوده در سال دوم توانسته قهرمان 
لیگ شود و تیم او امسال نیز رقابت ها را خوب شروع کرده و هشت گل 
در دو دیدار به ثمر رسانده است. شیاطین سرخ، شنبه در سومین دیدار 
خود در این فصل باید برابر لسترسیتی به میدان بروند تا بازی های خود 
را قبل از تعطیالت یک هفته ای رقابت های باشگاهی انجام داده باشند.

»مورینیو« قانون فرگوسن را شکست
اتفاق روز

دروازه بان ملی پوش تیم پرسپولیس درباره بازی این تیم با 
االهلی  گفت: اگر بخواهم واقعیت را بگویم خودم هم خیلی 
نگران شده بودم؛ چرا که ما به عنوان میزبان 2 بر صفر عقب 
افتاده بودیم و کمی از نظر روحی و روانی به هم ریخته بودیم 
اما خوشحالم که در نهایت بازنده نشدیم و با تساوی از زمین 
بیرون آمدیم. مطمئن هســتم هواداران ما هم خوشــحال 

هستند و به بازی برگشت امیدواریم. 
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مجید جاللی ، ســرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری 
پیش از بازی با فوالد خوزســتان اظهار داشت: فوتبال پستی 
و بلندی زیاد دارد، آن چیز که انتظارش را داشــتیم به دست 
نیاوردیم اما نسبت به پارسال جلوتر هستیم. دو راهکار داریم 
یکی اینکه نفراتمان ترمیم شوند و دیگر ممارست و تمریناتمان 
را زیادتر کنیم. با جذب بازیکنان جدید می توانیم خیلی زود به 

جدول برگردیم. 

پرســپولیس با تعویض های خوب برانکو ایوانکوویچ توانست به 
بازی برگردد و شکست دو بر صفر مقابل االهلی را به تساوی دو 
بر دو تبدیل کند. نقش تعویض های برانکو در این نتیجه خیلی 
موثر بود؛ اما نکته مهم تر زمان انجام تعویض ها بود.برانکو معموال 
تعویض هایــش را در دقایق 70 به بعد و حتــی 80 به بعد انجام 
می دهد، اما او سه شنبه شب در اتفاقی کمتر پیش آمده تا دقیقه 
۶7 همه تعویض هایش را انجام داد و مزد این جسارت را هم گرفت.

فوتبال پستی و بلندی داردبرانکو، خرق عادت کرد از نظر روحی به هم ریخته بودیم

به نظر می آید خریدهای میالن در فصل نقل و انتقاالت جاری هنوز 
هم ادامه دارد. طبق گزارش منابع معتبر در 
ایتالیا، میالن برای جذب قرضی رافینیا 

با بارسلونا وارد مذاکره شده است.
پیشــنهاد میالن، انتقال قرضی و 
یک ساله رافینیاســت که بندی 
برای قطعــی کــردن انتقال در 
تابســتان بعد در آن وجــود دارد. 
بارســلونا هنوز پاســخی بــه این 
پیشنهاد نداده ولی رافینیا که سه فصل 
گذشته را در بارسلونا حضور داشته و 
البته فرصت های زیادی برای خودنمایی پیدا نکرده، مایل است تا 
با میالن بر سر جزئیات شــخصی قرارداد گفت وگو کند و شرایط را 

مورد بررسی قرار دهد.

تالش میالن برای جذب »رافینیا«

فوتبال جهان

نشریه بیلد مدعی شــد که رومن آبراموویچ، مالک چلسی به دو تن 
از مدیران باشــگاه اعالم کرده که دو نفر را برای جانشینی آنتونیو 
کونته مد نظر دارد. توماس توخل و لوئیس 
انریکه، دو گزینه آبراموویچ هســتند 
که شانس باالیی برای حضور روی 
نیمکت چلســی دارند. هر دو این 
مربیان پس از پایان فصل گذشته 
از تیم هایشــان یعنی دورتمند و 
بارسلونا جدا شــده اند و برای این 
فصل تیمی ندارند. با این حال ترجیح 
آبراموویچ، توماس توخل اســت زیرا 
مالــک روس اعتقاد دارد که ســبک 

کاری سرمربی آلمانی به سبک باشگاه نزدیک تر است.
 همه چیز به نتایج چلسی در چند هفته آینده بستگی دارد و باید دید 
که آیا کونته روی نیمکت این تیم ماندنی خواهد شد یا دیگر گزینه ها 

جایش را پر می کنند. 

جانشینان احتمالی کونته در چلسی

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال؛

اصفهانی ها  با تساوی به تعطیالت رفتند

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران  سمیه مصور  
عصر سه شنبه با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در 
این روز تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن با تساوی مقابل تیم 
سپیدرود رشت و صنعت نفت آبادان  به استقبال تعطیالت لیگ 

رفتند.

دیدار سپاهان اصفهان- سپیدرود رشت به روایت تصویر
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عملکرد بهتر برنامه های فرهنگی شهر در رابطه با مسائل شهری
احمد مهرشاد،سرپرســت گروه مشاوران علمی پروژه شناســنامه فرهنگی اجتماعی 
محالت شهر اصفهان اظهارکرد: برای عملکرد بهتر برنامه های فرهنگی شهری باید ابتدا 

رابطه مسائل فرهنگی و شهری احصا شود.

چهره

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: در 
موضوع »مبارزه با تکدی گری« نیازمند همکاری مردم در پیشگیری و 

جلوگیری از مشکالت این پدیده هستیم.
مجتبی کاظمی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از معضالت اصلی 
این مدیریت، چرخه تکراری جمع آوری و رهایی متکدیان در سطح شهر 
اســت، گفت: غربالگری و از چرخه تکدی گری خارج کردن متکدیان 
مشکل الینحلی نیست و با همکاری استانداری و سایر دستگاه های ذی 
ربط می توان بر این مشکل هم فائقص آمد. وی خاطرنشان کرد: اصفهان 
نسبت به سایر کالنشــهرها در رابطه با جمع آوری متکدیان و کودکان 
خیابانی بسیار موفق عمل کرده است؛ به طوری که اکنون اصفهان یکی از 

شهرهای ناامن برای فعالیت متکدیان به شمار می رود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در خصوص پیدا شدن سنگ 
قبری با قدمت بیش از یک هزار سال در پروژه بازسازی امامزاده بابا ترک 
اظهار داشت: این سنگ قبر متعلق به حدود یک هزار سال پیش است که 

در پروژه بازسازی این امامزاده)ع( کشف شده است.
حجت االســالم رضا صادقی با اشــاره به اینکه در حــال حاضر نیز در 
روستاهای منطقه شرق اصفهان صدها سنگ قبر دارای بیش از یک هزار و 
۵۰۰ سال قدمت وجود دارد، افزود: بیشتر این سنگ قبرها در روستاهای 

خارا و مالواجرد وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این ســنگ قبرها متعلق به دوران قبل از 
ورود اسالم به منطقه بوده است، تصریح کرد: اغلب این قبرها به سمت 

بیت المقدس دفن شده اند.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان:

مبارزه با تکدی گری 
نیازمند همکاری است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان خبر داد:

وجودصدها قبر باقدمت 
بیش از1500سال در شرق 

شهردار منتخب شهر اصفهان:

تغییر عمده ای در شهرداری رخ 
نمی دهد

شهردار منتخب شهر اصفهان اظهارکرد: نخستین اولویت مدیریت 
جدید شــهرداری اصفهان بحث گردشــگری اســت؛ چراکه اگر 

گردشگری رونق پیدا کند اقتصاد شهر نیز رونق می گیرد.
قدرت ا... نوروزی افزود: رونق گردشــگری نیازمند زیرســاخت و 
زمینه سازی از طریق شــیوه های مختلف اســت که از جمله این 
زیرســاخت ها که لوازم گردشگری نیز محســوب می شوند، توجه 
به هتل ســازی، مســائل زیســت  محیطی و ترافیک شهری است 
 چراکه اگر به این مســائل توجه نشــود رونق گردشــگری تحقق

 پیدا نخواهد کرد.شهردار منتخب شهر اصفهان گفت: کسب و کار و 
کارآفرینی نیز از دیگر اولویت های دوره جدید شهرداری اصفهان است 

که بسترساز بحث گردشگری نیز خواهد بود.
وی تصریح کــرد: انتخاب اینجانب بــه عنوان شــهردار اصفهان 
نشــان دهنده همــکاری و هماهنگــی صمیمانه میــان اعضای 
شورای شهر و مدیریت جدید شهرداری اســت؛ تعامل شهرداری 
 اصفهان با شــورای شــهر و ســایر نهادها، تعامل بســیار خوبی

 خواهد بود.  نــوروزی در پایــان با اشــاره به شــایعاتی مبنی بر 
تغییر و تحــوالت در بدنه شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: 
تصمیمی مبنی بــر تغییر و تحوالت عمده در شــهرداری اصفهان 
اتخاذ نشــده و از ایــن بابت خیــال تمامی کارکنان شــهرداری 
آسوده باشد؛ کارکنان، کارشناســان و مدیران مختلف شهرداری 
به شــایعات توجه نکننــد و با آرامــش کامل به فعالیــت خود در 
 حوزه هــای مختلف شــهرداری ادامه دهند؛ چراکه این شــایعات

 بی اساس است.

با مسئوالن

فرماندار اصفهان:

 اعضای شورای اسالمی با وحدت 
و انسجام به مردم خدمت کنند

فرماندار اصفهان در آیین تحلیف و انتخاب هیئت رییسه پنجمین 
دوره شورای اسالمی شهر اصفهان با گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی 
موفقیت برای دولت دوازدهم، اظهار داشت: آغاز فعالیت این دوره 
از شوراها با آغاز هفته دولت گره خورده است و ما این امر را به فال 
نیک می گیریم.احمد رضوانی نائینی با اشــاره به اینکه بر اساس 
اصل یکصدم قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسالمی با تعیین 
شورای اسالمی شهر و روســتا اهتمام خود را نسبت به استفاده از 
مجموعه تفکرات،  مشــورت و دیدگاه ها نشــان داده است، اظهار 
داشــت: این موضوع نقطه مقابل نظام های استبدادی و ارتجاعی 
است.وی افزود: اعضای شورای اسالمی به دور از نگاه های جناحی و 
فردگرایی و قوم گرایی، با وحدت و انسجام، نسبت به خدمت به مردم 
اقدام کنند. فرماندار اصفهان تصریح کرد: در ادامه ضمن قدردانی 
از فعالیت های شهرداری اصفهان و شورای چهارم این شهر تصریح 
کرد: بهره برداری از پروژه های بزرگ در شهر اصفهان طی دو سال 

اخیر قابل تقدیر بوده است.

شهرداری

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
خبرداد:

تبدیل به احسن یک هزار و۷00 
تاکسی پیکان 

مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
متوســط عمر ناوگان در ســال جاری نسبت به ســال گذشته از 

8/7درصد به 7/2درصد کاهش یافته است.
حسین جعفری تاکیدکرد: تاکسی ها چند برابر خودروهای دیگر در 
شهر تردد دارند به همین دلیل فرسودگی آنها سریع تر است. وی با 
اشاره به اینکه یک هزار و 7۰۰ تاکسی پیکان از رده خارج در ناوگان 
تاکســیرانی اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد تاکنون 

۱۳۵۰ دستگاه تاکسی تبدیل به احسن یا اسقاط شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۳۵۰ دســتگاه تاکسی باقی مانده نیز تا پایان 

شهریور ماه سال جاری تبدیل به احسن یا اسقاط خواهند شد.
جعفری یادآور شد: تاکسی ها چند برابر خودروهای دیگر در شهر 

تردد دارند به همین دلیل فرسودگی آنها سریع تر و موثرتر است.
وی گفت: ثبت نــام از خودروها تا پایان شــهریور ۹۶ ادامه دارد و 
متقاضیان  می توانند برای تبدیل آنها به خودروهای سمند و پژو، با 
مراجعه به سازمان تاکسیرانی نسبت به نوسازی خودروی خود اقدام 
کنند.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه 82۳ دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهر خارج شــده افزود: در سال ۹۵ تعداد تاکســی های فرسوده 
۱۰هزار و ۳2۵  خودرو بود که این تعداد امســال به ۹ هزار و ۵۰2 

دستگاه رسیده است.
وی گفت: شهروندان می توانند برای اعالم نظرات و ارائه پیشنهادات 
خود با شماره تلفن ۳۵۶88۱۰۰ ســازمان تاکسیرانی شهرداری 

اصفهان تماس گیرند.

خبر

امام جمعه اصفهان تاکیدکرد:

 تحقیق و پژوهش؛ الزمه به روز 
بودن حوزه علمیه و روحانیت 
امام جمعه اصفهان در آیین شروع سال تحصیلی جدید 
حوزه علمیه اصفهان در مدرســه علمیه صدربازار این 
شــهر گفت: مطالعه، تحقیق و پژوهش، الزمه به روز 
بودن حوزه علمیه و روحانیت اســت و کتاب هایی که 
توسط تربیت شدگان حوزه علمیه به نگارش درآمده 

نشان دهنده جایگاه پژوهش در حوزه علمیه است.
 آیت ا... سید یوســف طباطبایی با اشــاره به فعالیت 
علمی شهید ثانی گفت: شهید ثانی در سن ۵2سالگی 
به شهادت رســید ولی ۱۰۰ کتاب فقط به دست خود 
نگاشته اســت که این نشــان از برکت علم و جایگاه 

پژوهش در حوزه و بین بزرگان دارد.
وی با اشاره به سختی های دوران طلبگی، اظهار کرد: 
سیره علمای بزرگ ما مانند شهید ثانی بر این بوده که 

در راه دفاع از شیعه تا پای جان خود ایستادند.
امام جمعه اصفهان خاطر نشان کرد: این درحالی است 
که شهید ثانی با ســختی فراوان از طریق جمع آوری 

هیزم، برای خانواده خود امرار معاش می کرد.
وی از اساتید حوزه علمیه خواست قبل از پرداختن به 
درس، اخالق و خلوص را در رأس برنامه های درســی 

خود قرار دهند.
آیت ا... طباطبایی نژاد افــزود: طلبه ای که وارد حوزه 
علمیه می شــود، اگر با این نیت وارد شود که بورسیه 
امام زمان )عج( است با اســتقامت تا آخر مسیر باقی 

خواهد ماند.
وی با اشاره به جایگاه هجرت برای دین از منظر شیعه، 
گفت: این هجرت زمانی ارزشــمند است که برای خدا 
باشد و گرنه حتی اگر فرد درس طلبگی بخواند و این کار 

را برای خدا انجام ندهد، بی ارزش و پوچ است.
مدیر حــوزه علمیــه اصفهــان اظهارکــرد: باوجود 
جذب گســترده دانشــگاه ها و کم رنگ شدن آزمون 
ورودی دانشگاه ها، اســتقبال از حوزه علمیه باالست؛ 
 به گونه ای که امســال 7۰۰ طلبــه وارد حوزه علمیه

 اصفهان شدند.
وی تصریح کرد: حوزه علمیه اصفهان از لحاظ جمعیت، 
پس از حوزه علمیه قم و خراسان قرار دارد، ولی امتیاز 
بزرگ حوزه علمیه اصفهان نسبت به سایر استان ها این 
است که تحت اشــراف یک مرجع تقلید اداره می شود 
و طالب حوزه علمیه اصفهان باید قــدر این نعمت را 

بدانند.
آیت ا... مظاهری 2۱ سال پیش به دستور رهبر معظم 
انقالب ریاست حوزه علمیه اصفهان را به عهده گرفت.

     تراموا، قطار برقی شهری است که روی ریل های مخصوص در خیابان ها حرکت می کند وپیدایش آن به سال 
1۸۰۷ در جنوب ولز انگلستان برمی گردد که توسط اسب ها کشیده می شد، سپس در سال 1۸۳۲ در نیویورک 
آمریکا روی ریل به حرکت درآمد. اوج شکوفایی تراموا در سال های 1۹۲۰ میالدی به بعد ثبت گردیدکه بیش از 

۳هزار شهر به این وسیله نقلیه ریلی مجهز شدند.

ابتدای قرن بیستم، پای تراموا به آسیا باز شد
تراموا در آســیا در ابتدای قرن بیستم ســاخته شد ولی بین 
اواســط تا اواخر دهه ۱۹۳۰ رو به افول نهاد. در بســیاری از 
شهرهای اروپا بیشــتر زیر ســاخت های تراموا در نیمه قرن 
بیســتم از دســت رفت، اما نه در مقیاس و بزرگی نقاط دیگر 

جهان مثل آمریکای شمالی. 
بیشتر کشورهای اروپای شرقی سیستم تراموای خود را حفظ 
کردند؛ در مقابل، برخی از شهرهای اروپای غربی در حال ترمیم 
و بازسازی، گسترش و نوسازی خطوط قدیمی تراموای خود 
هستند. همچنین بسیاری از شــهرهای اروپای غربی در حال 
ساخت خطوط جدید تراموا هســتند. از عمده ترین مزایای 
استفاده از این سیستم می توان به هزینه احداث و راه اندازی 
پایین آن اشاره کرد که در مقایسه با سایر سیستم های حمل 

و نقل دارای برتری نسبی است.
ایمنی تراموا در موقع بروز آتش ســوزی نسبت به مترو بسیار 

باالتر بوده و دسترســی نیروهای امدادی به مصدومین بسیار 
آسان تر است.

یک دهه از وعده های داده شده برای احداث تراموا 
در شهر می گذرد 

امروزه ترامواها بخش عظیمی از حجم حمل و نقل شهری را 
انجام می دهند و به دلیل سوخت الکتریسیته ای که دارند به 
سرعت درحال پیشرفت هستند، لذا جای خالی استفاده از این 
وسیله حمل و نقل عمومی پاک در اصفهان، مدیران شهری را 

به فکر راه اندازی تراموا در این کالنشهر انداخت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اذعان می کند: 
یک دهه از وعده های داده شــده برای احداث تراموا در شهر 
می گذرد اما با توجه به تحریم ها باید مشــارکت کشــورهای 

خارجی را برای تحقق تراموا داشته باشیم.
علیرضا صلواتی از راه اندازی تراموا در شهر اصفهان طی ۳ سال 
آینده خبر داده و می گوید: جایگزین کردن تراموا با اتوبوس در 

هسته مرکزی شهر ضروری است.

وی ادامه می دهد: در نظــر داریم برای راه انــدازی تراموا از 
سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم.

صلواتی یادآور می شود: دو سال گذشته مذاکرات جدی را با 
تعدادی از شــرکت های مختلف از کشورهای چین، فرانسه و 
ایتالیا و دو شرکت داخلی انجام شده و شرکت ها، پیشنهادات 
 فنی خود را ارائه کرده و در حال ارائه پیشنهادهای مالی هستند
 تا بتوانیم بهترین گزینه ای را که برای قطار ســبک شــهری 

اصفهان مطلوب است انتخاب کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
۱۰۶۰ ساعت مذاکره با کشورهای مختلف در پسابرجام برای 
تراموا انجام شده است، خاطرنشان می کند: مذاکرات فنی تا 
دو ماه آینده تمام شده و به سمت انعقاد قرارداد می رویم و2۴ 
تا ۳۰ ماه پس از انعقاد قرارداد یعنی تا ۳ ســال آینده تراموا را 
در شهر اصفهان خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه تراموا با 
توجه به ویژگی هایی که دارد، می تواند روزانه مسافران زیادی 
را جا به جا کند، تصریح می کند: در حال حاضر خطی که برای 
تراموا در شهر اصفهان پیشنهاد شده، ۱۶ کیلومتر است که از 
عاشــق آباد تا میدان جمهوری، از میدان جمهوری تا میدان 

شهدا و از میدان جمهوری به سمت میدان آزادی می رسد.
تراموا می تواند در همه خیابان های شهر اصفهان 

گسترش یابد 
صلواتی اضافه می کند: گزینه دیگر برای راه اندازی خط تراموا 
از میدان جمهوری به ایستگاه ابتدایی قطار شهری در شهرک 
قدس است که البته مطالعات این طرح در دست بررسی است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان راه اندازی 
تراموا را گزینه جدید حمل و نقلی پاک در شــهر اصفهان می 
داند و ادامه می دهد: ما بر این باور هستیم که تراموا می تواند 

در همه خیابان های شهر اصفهان گسترش یابد.
وی گزینه تراموا را در تکمیل خطوط بی. آر. تی، اتوبوسرانی، 
مترو، تاکسیرانی و دوچرخه بســیار ایده آل توصیف می کند 
و می گوید: به کارگیــری این امکانات، شــبکه حمل و نقلی 
 پاک و مناســبی را بــرای شــهروندان کالنشــهر اصفهان

 ایجاد خواهد کرد.
صلواتی با اشــاره به اینکه تحقق هوای پــاک یکی از اهداف 
شهرداری اســت، اظهارمی کند: با اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی درصــدد تحقق این مهم هســتیم و بایــد گفت که 
امروزه حجم سفرهای شــهری به وسیله وسایل نقلیه عمومی 
 ۱۵ درصد است که افزایش این ســهم هوای پاک را به همراه

 خواهد داشت.
وی خاطرنشــان مــی کنــد: بــا اقدامــات چشــمگیر 
شــهرداری اصفهــان، تــا ســال ۱۴۰۰ حجم ســفر های 
 شــهری به وســیله وســایل نقلیــه عمومی بــه ۴۵ درصد

 افزایش می یابد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

تراموا، در همه خیابان های شهر گسترش می یابد 

آیین تحلیف و انتخاب هیئت رییسه پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، با اشاره به حساسیت انجام خدمات پشتیبانی در سازمان 
فاوا خاطرنشان کرد:  در این راستا با تالش و کوشش همکاران حوزه معاونت شبکه و مرکز داده این سازمان، در ۶ ماهه گذشته 
شاهد کاهش چشمگیر متوسط زمان پاسخگویی در حوزه مدیریت پشتیبانی شبکه و مرکز داده از ۱۳ ساعت به۶ ساعت و 
۳۰ دقیقه بوده ایم. مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با توضیح اقدامات مرتبط با این حوزه، 
اضافه کرد: پشتیبانی از شبکه و مرکز داده شهرداری شــامل موارد مختلفی از جمله سرویس دوره ای منظم، بررسی موارد 
امنیتی، به روز رسانی سرویس های شبکه و در نهایت پاسخگویی و رفع خرابی های ارجاع شده از مناطق و سایر مراکز مرتبط 

با شهرداری است.
وی عوامل کاهش این آمار را برشــمرد و بیان کرد: انجام صحیح  و به موقع 
سرویس دوره ای، به روز رسانی سرویس های شبکه ای)OS، آنتی ویروس 
و...( و انجام امور پاســخگویی، کنترل و رفع مشکالت سرویس ها با نظارت 
مستقیم مدیران و کارشناسان این سازمان، از جمله عوامل مرتبط با کاهش 

زمان پاسخگویی این حوزه بوده است.
حیدریان در پایان ضمن قدردانی از مدیران و همکاران مرتبط در ســازمان 
و شــهرداری، ابراز امیدواری کرد که در آینده با تالش بیشتر شاهد اقدامات 

ارزنده تری در حوزه فناوری اطالعات وا رتباطات شهرداری اصفهان باشیم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری خبرداد:

کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی مرکز داده شهرداری

مدیریت شهری اصفهان با شکل گیری کمیته سالمت شهروندان در ستاد شهرداری و ایجاد خانه های سالمت در مناطق 
۱۵ گانه شهری و کانون های سالمت در محالت، اقدامی جالب توجه در جهت ارتقای فرهنگ سالمت مردم انجام داد.

دبیر شورای سیاستگذاری سالمت شــهرداری اصفهان در همین رابطه می گوید: در محله های شهراصفهان ۱۶ خانه 
سالمت و بیش از ۱۴۰ کانون سالمت فعال است که تالش شهرداری اصفهان در سال ۹۶ در راستای افزایش تعداد این 

کانون ها تا مرز 2۰۰ کانون است.
مسعود مهدویان فر ادامه می دهد: شورای سیاستگذاری سالمت بر اساس سند سالمت شهرداری اصفهان فعالیت می کند 

که محورهای اصلی آن، تقدم پیشگیری بر درمان، اصالح دانش و اطالعات 
شهروندان در حوزه فرهنگ سالمت، اصالح فضای شهری و توجه به اجزای 

یک شهر سالم و اصالح تعامالت مخاطره آمیز شهری است.
این مقام مسئول شهری تاکیدمی کند: شهرداری اصفهان2۰میلیارد ریال 
برای بهبود سالمت شهروندان اصفهانی و اجرای طرح های سالمت محور در 

سال جاری اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه موضوع سالمت در چهار بعد اساسی یعنی جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی در سیاستگذاری ها، مد نظر مدیران شهری بوده است، 
اضافه می کند: با توجه به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت درباره سالمت 

روان و مقابله با هر نوع افسردگی، تالش می کنیم تا اقدام های وسیعی در این زمینه انجام شود.

دبیرشورای سیاستگذاری سالمت شهرداری اصفهان خبرداد:

فعالیت بیش از 1۴0کانون سالمت
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امام رضا عليه  السالم :
آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از 

محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

زمانی که اینگونه افراد به شما حرفی می زنند در 
پاسخ به آنها، جواب های بی شــماری به ذهنتان 
خطور می کند. اگر چنیــن کاری را انجام دهید، 
در واقع خودتان را با آن فرد هم شأن ساخته اید و 
این دقیقا همان چیزی اســت که آنها انتظارش را 

می کشند.
آنها می خواهند شــما را عصبانی کنند تا برخورد 
شدیدی از خود نشان دهید، احساس بدی نسبت 
به خودتان پیدا کنید و قصدشان تنها آزار دادن و 
آسیب رساندن است. شــما با جواب دادن به آنها 
در حقیقت وارد بازی ســاختگی شان می شوید و 
در نهایــت خودتان را آزار داده اید. ممکن اســت 
بعدا بــه خاطر حــرف هایی کــه در عصبانیت از 
دهانتان خارج شــده پشیمان شــوید. خوب در 
زمان بــروز چنین حالتــی چه کاری مــی توان 
 انجام داد؟ بهتر اســت یکی از موارد زیر را امتحان 

کنید:
زمانی که احساس می کنید فردی با حالت تهاجمی 
با شــما برخورد می کند می توانید بگویید: »ازت 
ممنونم اما فکر می کنم بهتر است توصیه هایت را 

برای خودت نگه داری«
و یــا: »خیلی ســخاوتمندی ولی مــن نیازی به 

توصیه های تو ندارم«
همه این مسائل به دلیل خشم و نفرتی که در آنها 
وجود دارد، درســت می شود و شــما هم مجبور 
نیستید که بار مســئولیت زندگی آنها را به دوش 
بکشید. شاید آنها بخواهند که از خشم و نفرت خود 
به شما سهمی بدهند، اما این »هدیه« ای است که 

شما واقعا نیازی به آن ندارید.
اگر به توصیه های آنها گــوش کنید و هدیه های 
مسمومشــان را قبول کنید، با این کار خشــم و 
عصبانیت آنها را بــه درون خــود راه داده اید. به 
خودتان اجازه انجام چنین کاری را ندهید. شــما 
هیچ نیازی به این هدایا نداریــد، از کنار آنها عبور 

کنید.
از پیشنهادت ممنونم

یکی دیگر از واکنش های مناســبی که در مقابل 
این افراد می توانید از خود بروز دهید این اســت 
که به آنها بگوییــد: »از پیشــنهادت ممنونم« و 
بعد هم به ادامــه کار خود بپردازید. بــا بیان این 
عبارت شــما در حقیقت به بحث پایان می دهید. 
آنها منتظر هستند که شــما از خود عکس العمل 
نشــان دهیــد و زمانــی کــه ایــن کار را انجام 
 نمی دهید، دیگر چیــزی برای گفتــن نخواهند

 داشت.

مهارت زندگی

تکنیک های برخورد با افرادی 
که تحقیرمان می کنند)2(

یادداشت

هرکس باید این فرصت را داشته باشد تا بتواند  ندا شاه نوری
راه خــود را انتخاب کند و در مســیری که 
اهدافش محقق می شود، قدم بردارد. در واقع هم باید قدرت انتخاب 
داشته باشد و هم پای رفتن. بعضی از ما به دالیل مختلف مثال سطح 
فرهنگی و اقتصــادی خانواده ای که در آن متولد می شــویم این 
فرصت را پیدا می کنیم تا آرزوهایمان را دنبال کنیم و زندگی مان 
را بســازیم، اما همه انقدر خوش شانس نیستند. بعضی ها از همان 
کودکی با هزار و یک مشکل دســت به گریبانند و مهم تر از آن راه 
مقابله کردن با این مشــکالت را نمی دانند. توانمندســازی زنان 
همانطور که از اسمش بر می آید یعنی برداشتن موانع از سر راه زنان 
و کمک کردن به تقویت توانایی های آنها. توانمندسازی فقط یک 
اصطالح اســت، اما برای عملی کــردن آن در دنیــای واقعی باید 
راهکارهایی پیدا کرد. افزایش آگاهی زنان از طریق آموزش، آسان 
کردن دسترســی آنها به امکانات و منابع، افزایش رفاه و در مقابل 
مبارزه با خشــونت علیه زنان و کاهش تبعیض های جنسیتی می 
تواند زنان را توانمندتر کند و یک زن توانمند می تواند بهتر به رشد 
خانــواده و جامعــه اش کمــک کند. بیاییــد از توضیــح علمی 
توانمندسازی بگذریم و ببینیم که در همین دور و بر خودمان چطور 
می توان زنان را توانمند کرد. وقتی حرف توانمندسازی به میان می 
آید همه به زنان سرپرســت خانوار فکر می کنند. اینکه چطور می 
شود با آموزش دادن و فراهم کردن فرصت های شغلی بهتر، سطح 
رفاه آنها را باال برد. دولت و خیلی از سازمان های غیردولتی هم در 
این زمینه کار می کنند ولی ما بــرای اطرافیان خود چه کاری می 
توانیم انجام بدهیم؟ ساده ترین کار این است که کمک کنیم تا وقت 
آنها برای رشد کردن آزاد شود. فرض کنید که این زن، مادر یکی از 
ماست. اگر یکی از ابزارهای توانمندکردن زنان، افزایش آگاهی آنها 
باشد و یکی از وسایل آگاهی بخشی هم اینترنت باشد، ما با به عهده 
گرفتن چند مسئولیت کوچک در خانه می توانیم وقت مادرمان را 
آزاد کنیم تا او از این فرصت برای رشد استعدادهای خود استفاده 
کند و با تکنولوژی روز آشنا شــود. نسبت به مسائل روز حساسیت 
نشان دهد و در نهایت مشارکت اجتماعی داشته باشد.آموزش یکی 
از ابتدایی ترین گام های توانمندسازی زنان است. آموزش می تواند 
یاددادن یک مهارت، ســواد خواندن و نوشتن، کار با وسیله ای که 
زندگی را راحت تر می کند و حتی آشنایی با حقوق و تکالیف فرد در 
قانون باشد. آموزش دادن هم کاری اســت که از عهده خیلی از ما 

برمی آید. نیاز نیست راه خیلی دوری برویم. 

باغ 
کاغذی

کتاب»بیشــتر دیده شــو«؛آثار و برکات نماز صبح اثر»رضا               
اخوی« را موسسه فرهنگی- انتشاراتی »ســتاد اقامه نماز« 

چاپ کرده است.
اثر حاضر درچهار فصل تهیه شده که هریک از فصل های این 
کتاب در تالش است آثار و برکات نماز صبح را همچون برآورده 
شدن حاجات، دوری از تنبلی و کسلی ، ترک گناه، مبارزه با 
وسوسه های شیطان، اسرار ودستاوردهای سحرخیزی  برای 

مخاطبان تشریح کند.
در پیش گفتار کتاب می خوانیم:

نماز صبح،با توجه به زمان خاصش، اهمیت و جایگاهی ویژه 
دارد.چه بسا بسیاری از دین داران و مومنان ، مشتاق اقامه نماز 
صبح باشند، اما مشــکالت و دغدغه های فراوان ، تحول  در 
سبک زندگی ، تغییر ساعات خواب و بیداری و نیز جذابیت ها 
و دل مشــغولی فراوان حقیقی و مجازی  باعث شده تا اقامه 
نماز صبح جایگاهی واال و ممتاز نسبت به دیگر نمازها داشته 
باشد و چنان که در ادامه خواهد آمد، تنها نمازی است که هم 
فرشتگان شب و هم فرشــتگان روز، آن را در دفتر اعمال فرد 

ثبت وضبط می کنند.

بیشتر دیده شو توانمندسازی زنان

آلپ جنوبی- نیوزیلند
این جـاده ۱۳۷۰ کیلومتـری از جنگل هـای بارانی پایین 
کوه هـای آلـپ در نیوزیلند، دره هـای یخـی و زمین های 
سرسـبز می گـذرد و از پل هـای طوالنـی روی رودخانـه 

عبـور می کنـد.
بزرگراه هانا- هاوایی

هرچند این مسـیر فقـط ۵۰ کیلومتر اسـت، امـا بیش از 
۶۰۰ پیـچ و ۵۴ پـل دارد که بین آبشـار تویـن و هانا قرار 
دارنـد. آتشفشـان هـاالکاال، باران هـای شـدید و امـواج 
سـهمگین از مناظری هسـتند کـه باید انتظار دیدنشـان 

را داشـته باشید.
جاده ۶۶ 

یکی از مشـهورترین سـفرهای جـاده ای جهـان، بزرگراه 
۶۶ اسـت که از هشـت ایالـت آمریـکا می گـذرد و ۳ هزار 
و 8۶۰ کیلومتـر اسـت. ایـن جـاده شـیکاگو را بـه لـس 
آنجلـس متصل می کنـد و توسـط سـربازان، رویاپردازان 

و ماجراجویـان مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

بزرگراه اقیانوس آرام
بزرگراه اقیانوس آرام از سـیاتل تا سانفرانسیسـکو سفری 
اسـت که ماجراجویـان زیادی را بـه خود جلـب می کند. 
این جاده حدود ۱۷۰۰ کیلومتر اسـت و از شـهرها، بنادر 
ماهیگیـری و مناطـق تفریحی سـاحلی عبـور می کند و 

در نهایـت به پـل گلـدن گیت ختم می شـود. 
پورتلند- مین

مسـافران جـاده در شـمال شـرقی پورتلنـد می توانند از 
منظـره خرچنگ ها لـذت ببرند. تابسـتان بهتریـن زمان 
سـفر در ایـن جـاده اسـت کـه می تـوان فسـتیوال های 
روسـتایی، تورهـای قایقرانـی و رسـتوران های فصلـی با 

مناظـر تماشـایی را مشـاهده کرد.
بیشـتر افـراد آرزو دارنـد بـه دل جـاده بزننـد و باقـی 
عمرشـان را در سـفر و ماجراجویـی بـه سـر ببرنـد. 
کتـاب جدیـدی از »Lonely Planet« برخـی از 
فوق العاده تریـن سـفرهای جـاده ای جهـان را بـه شـما 

می کنـد.          معرفـی 

هیجان انگیزترین سفرهای جاده ای جهان)2(
دانستنی ها

حرف حساب

هر روز زندگیمان خالی و خالی تر می شود

دســتمال من زیر درخت آلبالو گم شــده. گم 
شدن، گم کردن ، چرا از بچگی گم کردن را قبل 
از پیدا کردن یادمان داده اند؟شاید برای همین 
است هر روز تکه به تکه چیز هایی از زندگیمان 
گم می کنیم که دیگر هیچ وقت پیدا نمی شوند. 
گمشــان می کنیم و هرروز زندگیمان خالی و 
خالی تر می شود تا دیگر جز یک مشت خاطره 
خاک گرفته از گم کرده ها ، چیزی از آن باقی 

نمی ماند ...

»پاییز فصل آخر سال است«
نسیم مرعشی

 حیوان عجیبی که گران ترین 
پوست دنیا را دارد

»چینچیال« یک پستاندار جونده است. 
زیســتگاه این جوندگان کوه های آند در آمریکای جنوبی و مشــخصا 
 در پرو، بولیوی و شیلی اســت. این حیوانات تقریبا شکل گرد و مدوری

 دارند. 
پوســت آنها نرم و زیباســت و یکــی از گران قیمت ترین پوســت ها به 
شمار می رود. آنها شــب ها فعالیت می کنند و روزها می خوابند. گرما 
 برای آنها کشــنده اســت. اگر در قفس نگهداری شــوند، فضــا را بدبو 

می کنند.
 کافی اســت تا یک روز 
آنها را در خانه رها کنید 
تا ببینید که چگونه مبل 
و صندلــی هــای چوبی 
را مــی جونــد و پــودر 

می کنند.
 به همین دلیل هیچوقت 
فریــب ظاهر بامــزه آنها 
را نخوریــد، آنهــا اصال 
مناســب نگهــداری در 

خانه نیستند.

زن ســالخورده ای اهل مانیل فیلیپین، با نگهداری و مراقبت از شــوهر از 
کارافتاده اش تصویری از یک زوج وفادار را نشــان داد که تحسین کاربران 
اینترنت را برانگیخت. زمانی که پلیس رانندگی از وی ســوال کرد با گاری 
حامل این پیرمرد به کجا می رود، این پیرزن که ســواد نداشت کاغذی را 
به آنها نشــان داد که آدرس نزدیک ترین بیمارستان روی آن کشیده شده 
بود. ظاهرا شوهر مریض وی نیاز به درمان فوری داشت و این پیرزن با قرار 
دادن شوهرش روی این گاری قصد داشت او را سریعا به بیمارستان برساند.
این زن حتی به دلیل نداشــتن پول، پیشــنهاد پلیس رانندگی را مبنی بر 
کرایه آمبوالنــس رد کرد 
و بــه پلیس گفــت دلیل 
استفاده از این گاری برای 
حمل شــوهرش نداشتن 
پول بوده است. این پلیس 
انسان دوست ضمن فراهم 
کردن غذا و آب برای این 
پیرزن، با تهیه چند عکس 
از وی و انتشــار آن در 
صفحه فیســبوک خود از 
مردم خواست تا به اوکمک 

کنند.
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افقی
۱-  فیلمی بــه کارگردانی آلن پارکر - شــتر بی 

کوهان
2- مخزن قوه برق - اسباب خانه - بازگشتن 

۳- پیامبر - جنگ انگلیسی ها و روس ها با ناپلئون 
که به نبرد ملل شهرت دارد

۴- بیماری سگ - ابر سفید - راهی درون کوه
۵- بوی پشم ســوخته - ایالتی در شمال هند - 

زجاج
۶- کوچک تر و زبردست - اسکنه نجاری - ناشنوا

۷- لیکن - بدبختی و بیچارگی - از جزایر جنوب 
کشورمان

8- خدای هندی - فیلم واقعی - فالنی
9- پاک و اصیل بودن - کمک رسانی - لغزنده

۱۰- ضمیر انگلیســی - از آالت موسیقی شبیه 
تار - رشد و نمو

۱۱- چکاندنی سالح - تلخ شدن - اسب آذری
۱2-  تکرار شده - بدگمان و ترسو - چپاول و غارت

۱۳- بازیگر خانم سریال یوسف پیامبر )ع( در نقش 
زلیخا - نژاد سفید

۱۴-  ستون خیمه - صدای گربه - فرشته  موکل 
بر زمین

۱۵- کوچک ترین واحد گفتاری - از شعرای نامی 
ایران در قرن هشتم که در قصیده و غزل استاد بود

عمودی
۱-  اثری به قلم پیر لوییس - تنبیه بدنی 

2- شریک - قهرمان داستان خوشه های خشم اثر 
جان اشتاین بک - روبالشی

۳- بسیار بزرگ - ویرگول - بزرگواری ها
۴- پسوند شباهت - تنها و یگانه - درآمد اندک، 

ولی مستمر 
۵- واگن های مسافری - زمستان - بدخو و اخمو

۶-  تابلویی از اوژن دالکروا نقاش فرانسوی - میوه 
پاییزی - راسو

۷- پروردگارمن - هر چیز گستردنی مثل فرش 
- خط برجسته 

8- خیس و مرطوب - کوچک ترین ذره هر ماده - 
واسطه احضار ارواح

9- دلربــا و جــذاب - پارچه ابریشــمی - نوعی 
دوش انداز

۱۰- از رودهای روسیه- بدی - خانه غم و اندوه
۱۱-  دختر پدر از دست داده - بعید - گل نومیدی!

۱2-  تالش برای پنهان کردن چیزی ناخوشایند 
- غول خیالی برف ها - من و تو

۱۳- شوهر خواهر - کفش الســتیکی - بانگ و 
فریاد

۱۴- راغب - ادویه هندی - خیزابه های دریا 
۱۵- جیوه و سیماب - اثری از شیخ نجم الدین 

رازی از عرفای ایرانی
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 وفاداری عجیب زن سالخورده
 به همسرش 
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