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پای گوشت استرالیایی به اصفهان باز 
شد

3

تامین ۴۴۰ بسته تحصیلی ویژه 8
دانش آموزان نیازمند توسط فوالدمبارکه

خواهرخواندگی قنات جهانی 
مزدآباد میمه با قنات جهانی گناباد

6

بسکتبال اصفهان باید از لحاظ 
شخصیتی بردگرا شود

10

سخنگوی ستاد اربعین حسینی استان اصفهان گفت: 
برای برپایی 58 موکب استان اصفهان در ایام اربعین 

در کربالی معلی مجوز صادر شده است.
محمدرضــا قنبری در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 
با همکاری مســئوالن هیئت هــای مذهبی و موکب 
شهرستان های استان اصفهان، مجوز برپایی 58 موکب 
از اســتان اصفهان در کربالی معلی برای ایام اربعین 

حسینی صادر شده است.
وی افزود: موضوعی که بسیار حائز اهمیت است، برپا 
نگهداشتن موکب ها تا چند روز بعد از اربعین است تا 
زائران بتوانند از امکانات آنها بهره مند شوند و در همین 
زمینه رایزنی هایی صورت گرفته که امیدواریم به نتایج 

مطلوبی برسیم.
سخنگوی ستاد اربعین حســینی در استان اصفهان 
گفت: برای جلوگیــری از ازدحام جمعیــت، زائران 
اســتان های اصفهان، خوزســتان، خراسان جنوبی، 
فــارس، کرمان، یــزد، ســمنان، تهران، خراســان 
 رضــوی و خراســان شــمالی بایــد از مــرز چزابه 

عبور کنند.
قنبری تصریح کرد: ستاد اربعین استان اصفهان قادر 
اســت در ایام پیاده روی، روزانه به 14هزار نفر در مرز 
چزابه ســرویس دهی کند و در این مرز تمام امکانات 
رفاهی از قبیل 95 هکتار پارکینــگ دارای دوربین ، 
سرویس های بهداشــتی و ... برای زائران تعبیه شده 
است.وی خاطرنشان کرد: همایش اربعین بزرگ ترین 
تجمع و عظیم ترین عملیات فرهنگی جهان است که 
باید از این فرصت و ظرفیت عظیم در جهت آشــنایی 
زائران با اهداف قیام امام حسین )ع( و اشاعه فرهنگ 

صحیح اربعین استفاده شود.

سخنگوی ستاد اربعین استان:

برای برپایی 58 موکب از 
اصفهان، مجوز صادر شده است

اصفهان سیاسی ترین استان کشور پس از تهران؛

پرچم باالست

2

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

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

آگهی برگزاری مناقصه عمومی )نوبت دوم(

مبلغ تضمین)ریال(برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب گلپایگان )با 96-3-206
ارزیابی کیفی(

عمرانی )اسناد 
31/184/671/6901,560,000,000خزانه اسالمی(

ساختمان اداری آب و فاضالب شاهین شهر و تاسیسات 96-3-207
19/862/388/321994,000,000جاریمکانیکی و برقی مربوطه ) با ارزیابی کیفی(

خط انتقال از سد کوچری به دشت گلپایگان- قسمت 96-3-208
دوم )با ارزیابی کیفی(

عمرانی )اسناد 
3/200/814/588161,000,000خزانه اسالمی(

پروژه احداث ایستگاه پمپاژ  طرح فاضالب سورچه- 96-3-209
سیاه بوم )با ارزیابی کیفی(

جاری )مجتمع 
13/128/043/000657,000,000فوالد مبارکه

لوله گذاری اختصاصی شهرک سالمت و توسعه مسکن 96-3-210
2/794/575/415140,000,000جاریشهرک امام خمینی )ره( )با ارزیابی کیفی(

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/08/2

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/08/13
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/08/14

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

 ماجرای خودکشی دودختر نوجوان اصفهانی 
وارد فازهای تازه تری شده است؛

خانواده ها بی اطالع اند
ماجرای خودکشــی دو دختر نوجوان در اصفهان که 8

روز شنبه اتفاق افتاد، وارد فازهای تازه تری شده است. 
اولین واکنش رسمی به علت خودکشی این دو دختر را فرمانده انتظامی 
استان داشت که با قطعیت، از اقدام به خودکشی دختران اصفهانی تحت 

تاثیر بازی اینترنتی نهنگ آبی خبر داد...

 

تـابستـان داغ تئاتر

صفحه۴

شهر، بوی عشق گرفت
پیکرمطهر شهدا  وارد اصفهان شد؛

11

جدال بر سر رفاه زائران 
حسینی)ع( 

8

حمل و نقل نذری در مقابل گرانی بلیت های اربعین؛

نمایش هایی  که در  شش  ماه  نخست  
سال در اصفهان روی صحنه رفتند؛

خبر آخر
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از تخریب ها هراسی نداشته باشید
رییس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه مسئوالن عالی قضائی خطاب به مسئوالن عالی 
قضائی گفت: باید بنیان احضارها و رسیدگی ها شرعی و قانونی باشد و پس از آن از فضاسازی، 

هجمه و تخریب در فضای حقیقی و مجازی هراسی نداشته باشید.

 روحانی در مراسم چهلمین سالگرد شهادت 
آیت ا... سیدمصطفی خمینی:

کسی نمی تواند راجع به قدرت 
نظامی ایران حرفی بزند 

صبح روز گذشته همایش 
بزرگداشــت چهلمین 
سالگرد شــهادت حاج 
سیدمصطفی خمینی در 
محل سالن اجالس سران 
تهران با حضور مسئوالن 
کشــور و رییس جمهور 
برگزار شد.گزیده سخنان 

رییس جمهور در این مراسم را در ادامه می خوانیم: 
  شــخصیت حاج آقا مصطفــی از ابعاد مختلف، جای بررســی و 
بهره برداری دارد. از یک طرف جایگاه شــخصیتی وی به عنوان یک 
عالم، فقیه، عارف، فیلسوف و انقالبی مورد نظر است و از طرف دیگر 

جایگاهی که وی در بیت امام)ره( و نهضت اسالمی داشت.
 ما در شرایط مبادا، دفاع موثر انجام خواهیم داد و کسی نمی تواند 
راجع به قدرت نظامی کشور ما که بر مبنای قانون اساسی و دکترین 
دفاعی اســت، حرفی بزند. بعضی ها که می خواهند با ما حرف بزنند 
تشــریف بیاورند تا ببینیم چه کســی ضرر می کند. ما از آنها سوال 
می کنیم وقتی در مقابل متجــاوز می جنگیدیم، آیا به ما اســلحه 
دادید یا به متجاوز؟ یا می پرسیم در شرایطی که مردم ما زیر بمباران 
موشک های دشمن بودند آیا آنها حاضر شدند به ما سالح پدافندی 

بدهند؟
 تحریم، ظلم به ملت ایران و کار غلط،  نادرســت و غیر عادالنه ای 
بود. کاری که دولت یازدهم کرد این بود که خواست این ظلم را از سر 
ملت ایران بردارد و تحریم ها را بشکند. حاال یکی می گوید صد در صد 
برداشته نشده و 85 درصد برداشته شده است. در دنیای سیاست که 

صفر و صد نداریم.
 ما در برابر تهمت ها و پرونده ها ایستادیم و بسیاری از تحریم ها را 
برداشتیم . دیدید رییس جمهور آمریکا گفت که اروپایی ها می گویند 
در همکاری با ایران منفعت داریم و آمریکا تنها جلوی ایران می ایستد. 
لحن و بیان رییس جمهور آمریکا را ببینید که نشان دهنده این است 

که ملت ما مسیر و راه درست را انتخاب کرده است.
 چه زمانی را ســراغ دارید که رییس جمهــور آمریکا حرف بزند و 
تمام دنیا با آن مخالفت کنند؟ به جز سه چهار کشور کوچک و یک 
رژیم جعلی که از حرف و راه آمریکا حمایت کردند. در درون آمریکا 
هم نظرســنجی ها همین را می گوید،  پس ما نباید بگذاریم اعتماد 
بین مردم و حاکمیت صدمه بخورد. دولت، قوه مقننه، قوه قضائیه، 
نیروهای مســلح و در رأس آن رهبری همه با هم حاکمیت کشــور 
هستیم و فکر نکنیم اگر به بخشــی لطمه زدیم بخش دیگر تقویت 

می شود،  بلکه همه حاکمیت فرو می ریزد.
 اســاس کار باید بر مبنای تالش خودمان باشد. ما تالش، جهاد و 
فداکاری می کنیم و خداوند هم ما را هدایت می کند. برای موفقیت 
آینده مان تردید نداشته باشــید که وحدت و امید به آینده برای ما 
ضرورت است و ما به راحتی می توانیم در برابر مشکالت بایستیم و از 

همه آنها عبور کنیم.
 نگذاریم سرمایه اجتماعی لطمه ببیند، اگر اشکالی کوچکی وجود 
دارد آن را بزرگ نکنیم. رسانه های بیگانه دشمنی خودشان را نشان 
می دهند، اما رسانه های داخلی باید وظیفه سنگین خود را حفظ کنند 
و به مردم اعتماد به نظام را بدهند. هر قدمی برای اعتماد،  خدمت به 
ملت و کشور اســت و هر قدمی برای عدم اعتماد کشور را در معرض 

خطر قرار می دهد.
 باید امید به آینده داشته باشیم؛ مسیر ما درست و دقیق بوده و از 

هیاهوی این و آن نباید باکی داشته باشیم.

 نمایی از شهر رقه پس از آزادسازی
از دست داعش

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

ترامپ: 

به متحدانمان گفتم به پول 
درآوردن در ایران ادامه دهید

فارس: رییس جمهور آمریکا می گوید به متحدان آمریکا 
گفته است که در تالش برای فشــار به ایران، نیازی به 
همکاری آنها ندارد. وی در مصاحبه  با شــبکه »فاکس 
نیوز« در پاسخ به این سوال که آیا تصور می کند می تواند 
متحدان اروپایی واشنگتن را در فشــار به ایران با خود 
همراه کند، گفت: »خوب، واقعیتش این اســت که من 
به آنها گفتم؛ همه آن ها واقعا دوستان من هستند و من 
با آنها کنار می آیم، چه ماکرون، رییس جمهور فرانسه 
باشد و چه صدر اعظم آلمان. من به آنها گفتم که با پول 
درآوردن ادامه دهید، نگران نباشــید به پول درآوردن 
ادامه دهید.«رییس جمهور آمریکا ادامه داد: من به آنها 
گفتم به پول درآوردن ادامه دهید. نگران نباشید. ما در 

این قضیه نیازی به شما نداریم.

حالت فوق العاده در مصر به 
مدت ۳ ماه دیگر تمدید شد

العربیه: نمایندگان پارلمان مصر با دســتور عبدالفتاح 
السیسی، رییس جمهور این کشــور برای اعالم حالت 
فوق العاده به مدت ســه ماه دیگر در سراسر این کشور 
موافقت کردند؛ پارلمان مصر در آوریل گذشته پس از 
انفجار دو کلیسای شــهر »طنطا« توسط داعش حالت 
فوق العاده به مدت 6 ماه اعالم کرد.این در حالی اســت 
که سازمان های حقوق بشــری به قاهره هشدار دادند 
که به دنبال اعالم حالت فوق العاده، حقوق شهروندان 

پایمال خواهد شد.

تیلرسون در نشست خبری با الجبیر: 

امیدواریم شرکت های اروپایی 
به تحریم ها علیه ایران بپیوندند

»رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری 
مشــترک با »عادل الجبیر« همتای سعودی خود در 
ریاض، گفت: من با همتای ســعودی خود در خصوص 
راهبرد رییس جمهور ترامــپ در قبال ایران گفت وگو 
کردم. در این نشست همچنین در خصوص بحران میان 
کشورهای عربی، مسئله سوریه و خطر کره شمالی بحث 
و تبادل نظر صــورت گرفت.وی ادامــه داد: امیدواریم 
شــرکت های اروپایی با تحریم های آمریکا علیه ایران 

همراه شوند.

سیاست خارجه

تسنیم: مجتبی ذوالنور،رییس کمیته هسته ای مجلس 
گفت: مسائل برجام، شرایط خودش را دارد و ما به  عنوان 
کشوری که شرایط برجام را قبول کرده ایم، شاهد نقض 
عهدهای مکرر آمریکایی هستیم، این مسئله برای همه 

دنیا روشن و مشخص است.
وی با بیان اینکه ایران برای دفاع از حقوق و امنیت مردم 
خود ملزم به افزایش توان دفاعی شده، گفت: موشک های 
ایران برای مقابله بــا تهدیدات احتمالی اســت و ایران 
برای دفاع از امنیت خود توان موشــکی و دفاعی اش را 
تقویت کرده و افزایش توان موشــکی، هیچ ارتباطی به 
مسائل هســته ای یا برجام ندارد.رییس کمیته هسته ای 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به بیانات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه اگــر آمریکایی ها زیر برجام بزنند 
 ایــران آن  را زیــر رو خواهد کرد، گفــت: همان طور که

  مقام معظم رهبری فرمودند ما بــرای مقابله با اقدامات 
ضد ایرانی دولت آمریکا آمادگی داریم.

مهر: سید حســین نقوی حسینی،سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی در رابطه با موضوع آینده برجام و رفتار احتمالی 
اروپایی ها با وجود نقض عهد آمریکا اظهار داشت: واقعیت 
این است که اروپایی ها در جبهه آمریکایی ها هستند؛ اگرچه 
بین اروپا و آمریکا اختالفاتی هست و گاهی وقت ها تضاد 
منافع پیدا می کنند و تنش هایی بین آنها به وجود می آید، 
اما وقتی به بُعد کالن موضوعات می رســند، اروپا نیز در 
کنار آمریکا قرار می گیرد. وی افزود: واقعیت این است که 
اروپایی ها در جنگ و جدال بیــن آمریکا و ایران در جبهه 
ایران قرار نمی گیرند و دلیل هم دارد؛ به عنوان مثال همین 
شــرکت توتال بیش از ۷۰ درصد مراودات اقتصادی اش 
با آمریکاســت و برای چند درصد مناســبات اقتصادی با 
ایران، آمریکا را کنار نمی گذارد.وی با اشاره به تعبیر اخیر 
رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه ما نمی توانیم به ستون 
اروپایی ها تکیه کنیم، تصریح کرد: تحلیل ما نیز این است 

که این ستون در دقیقه ۹۰ فرو می ریزد.

رییس کمیته هسته ای مجلس:

مسائل دفاعی و موشکی ایران 
ارتباطی با برجام ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

 اروپایی ها در دقیقه ۹۰
 ایران را کنار می گذارند

واکنش ظریف به سخنان ضدایرانی تیلرسون:

 سیاست خارجی آمریکا 
شرم آور است

رضایی مطرح کرد:

تالش های ناکافی دولت و 
مجلس برای اجرای برجام 

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایــران در توئیتی در 
پاســخ به ادعای رکس تیلرسون که مدعی شده »شبه 
نظامیان ایرانی باید به کشورشــان بازگردند«، واکنش 

نشان داد.
  وزیــر امــور خارجه کشــورمان در پاســخ بــه این 
اظهارات ضد ایرانی  در توئیتی نوشــت: »مردم عراق 
که برای دفاع از خانه شــان به نبرد داعش پرداختند، 
دقیقــا باید به چه کشــوری بازگردند؟ این سیاســت 
 خارجی شرم آور آمریکاست که با دالرهای نفتی دیکته 

می شود.«
به گزارش العالم؛ وزیر خارجه آمریکا یکشــنبه در یک 
نشست خبری مشترک با همتای ســعودی خود، در 
ادامه یاوه گویی ها علیه ایران گفته بود: نیروهای شبه 
نظامی »ایرانی« که اکنون در عراق هستند و مبارزه آنها 
 علیه داعش به پایان رسیده اســت باید به کشور خود 

بازگردند.

فارس: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: 
دولت و مجلس ما باید تعهداتی که 1+5 و کشورهای مذاکره 

کننده به ایران داده است را بررسی و نقد کنند.
وی با تاکید بر لزوم مطالبه گری از مجامع بین الملل برای 
برجام تصریح کرد: دولت و مجلس باید با شدت بیشتری 
عملیاتی شدن برجام را از مجامع بین المللی پیگیری کنند؛ 
چرا که آمریکا و سایر کشورها به تعهدات خود در برجام عمل 
نکرده اند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: وظیفه اصلی مجلس و دولت امروز، پیگیری اجرای 
برجام از سوی کشورهای دیگر است. نباید این گونه باشد که 
طرف غربی فکر کند می تواند از زیر بار اجرای برجام شانه 
خالی کند. رضایی خاطر نشان کرد: اگرچه تالش هایی از 
سوی دولت و مجلس در راســتای پیگیری اجرای برجام 
صورت گرفته است، اما این تالش ها به حد کافی نبوده و 
مطالبات مسئوالن دولتی و مجلس از مجامع بین المللی 

باید بیشتر شود.

سازمان تامین اجتماعی شعبه نجف آباد به استناد ماده 16 آیین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین 
 STAUBLI مستعمل دارای نقشه خوان S400 اجتماعی در نظر دارد 3 دستگاه بافندگی زاور

و تابلو برق، ساخت کشور فرانسه ) 2 عدد از دستگاهها دارای چله پیچ و توپی نخ می باشد ( را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد 

اجرائیات شعبه نجف آباد مراجعه نمایند. 
* قیمت پایه هر دستگاه:     000 / 000 / 160 ریال 

محل مزایده: سازمان تامین اجتماعی شعبه نجف آباد 
تاریخ و زمان مزایده:   1 / 9 / 1396     ساعت 9 الی 12

آگهی مزایده ) نوبت دوم (

با توجه به انقضای پروانه ISP به شماره 13-15۹-
11  شرکت رهیاب اینترنت برتر صادره از سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و عدم فعالیت 
این شرکت و تسویه حســاب با کلیه مشتریان 
اینترنت خود ، از کلیه مشــتریان خواهشــمند 
اســت درصورت وجود هر نوع اختالف حساب 
با این شــرکت )طلب یا بدهی( تا 3۰ روز پس از 
تاریخ انتشار این آگهی به نشانی فوالدشهر- محله 
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مراجعه فرمایند.
    تلفن : ۰۹3۹263۹۰۰۹

 Email : bartaronline@gmail.com 

اطالعیه 
بدینوسیله به آگاهی می رساندیک 
باب سوله اســتیجاری جهت فروش 
مواد غذایی و فســت فود در پادگان 
 شهید بهشتی ناجا به مزایده گذاشته 
می شود؛ لذا متقاضیان می توانند با 
شماره تلفن 09132088689 تماس 

حاصل فرمایند.
آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق سوم، 
ســه راه پینارت، جاده انرژی اتمی، 
آموزشــگاه علمی تخصصی شهید 

بهشتی ناجا

آگهی مزایده

اصفهان، با دارا بودن 34 مدیرسیاسی به عنوان سیاسی ترین 
استان کشور پس از تهران که پایتخت ایران است، لقب می گیرد. 
از میان مردان و زنانی که در رده های باالی نظام جای گرفتند، 
گعده های برخی از هم استانی ها و همشهری ها در سمت هایی 
همچون وزارت، ریاســت جمهوری، معاون اولی، ریاست قوه 
قضائیه، ریاست مجلس، عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص 

مصلحت نظام پر رنگ تر از بقیه استان هاست.
تهران، اصفهان، خراسان، فارس و کرمان، پنج استانی هستند 
که با جای دادن بــه ترتیــب 4۹، 34، 15، 13 و 11 چهره از 
فرزندان استانشان در یکی از چند جایگاه وزارت، معاون اولی، 

ریاست سه قوه و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و شورای 
نگهبان، به عنوان سیاسی ترین اســتان های کشور شناخته 
می شوند، اما در کنار این 5 استان سیاسی، همانطور که چندی 
پیش حسینعلی شهریاری، نماینده سیستان و بلوچستان در 
جریان سوال از وزیر کشــور در مجلس گله کرده بود که »ما 
در حاکمیت و در دولت آدم نداریم و کســي نیست به داد این 

استان برسد.«
 برخی از استان ها از حضور در حاکمیت و دولت بهره چندانی 
نبرده اند. ایالم، بوشهر، سیســتان و بلوچستان، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان، 6 استانی هستند 

که نتوانســته اند از کابینه دوم تا دوازدهم تا شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مصلحت و همینطور در تمام دوران ریاست 
سه قوه، مردی را از استان خود بر صندلی ریاست بنشانند؛ البته 
ناگفته نمانده که برخي از چهره هاي شناخته شده در کابینه 
و همچنین رؤســاي قوا در کشــور عراق متولد شده اند. علي 
الریجاني، صادق الریجاني، عباس آخوندي و آیت ا... هاشمي 
شاهرودي چهره هایی هستند که محل تولدشان شهر نجف ذکر 
شده است. در همین راستا نیز می توان شهر سمنان را به دلیل 
محل تولد احمدی نژاد و روحانی، استان ریاست جمهوری خیز 

نام گذاری کرد.

اصفهان سیاسی ترین استان کشور پس از تهران؛

پرچم باالست
سمت نام ردیف 

وزیر آموزش و پرورش در کابینه شهید باهنر و موسویعلی اکبر پرورش1

وزیر صنایع سنگین در کابینه شهید باهنر و موسویهاشمی طبا2

وزیر کار در کابینه شهید باهنرمیرمحمد صادقی3

وزیر معادن در کابینه شهید باهنرموسویانی4

 وزیر نفت در کابینه شهید باهنر و موسوی و همچنین وزیر پست و تلگراف در کابینهسید محمد غرضی5
 آیت ا...هاشمی رفسنجانی

وزیر بهداشت در کابینه موسوی و آیت ا... هاشمی رفسنجانی و نماینده مجلس هشتم و نهمعلیرضا مرندی6

وزیر کشاورزی در کابینه موسویعباسعلی زالی۷

وزیر مسکن در کابینه موسوی و وزیر مسکن در کابینه آیت ا... هاشمی رفسنجانیسراج الدین کازرونی8

 وزیر علوم و تحقیقات در کابینه اول آیت ا... هاشمی رفسنجانی ومصطفی معین۹
 کابینه دولت اصالحات،  نماینده مجلس در دوره سوم و پنجم

 وزیر علوم و تحقیقات در کابینه دوم آیت ... هاشمی رفسنجانیمحمدرضا گلپایگانی1۰

 وزیر کشور در کابینه آیت ا... هاشمیعبدا... نوری11

وزیر راه در کابینه آیت ا... هاشمی رفسنجانی و وزیر کشاورزی در محمد سعیدی کیا12
دولت اصالحات و وزیر مسکن در کابینه احمدی نژاد

وزیر اقتصاد در کابینه آیت ا... هاشمی رفسنجانی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظاممحسن نوربخش13

 وزیر بهداشت در کابینه آیت ا... هاشمی رفسنجانیایرج فاضل14

وزیر اطالعات در کابینه آیت ا... هاشمی رفسنجانی و عضو مجلس خبرگان در دوره سوم و چهارمعلی فالحیان15

 وزیر کار در کابینه دولت اصالحاتناصر خالقی16

وزیر راه و ترابری در کابینه دوم دولت اصالحات و وزیر کشاورزی در کابینه روحانیمحمود حجتی1۷

سمت نام ردیف 

وزیر آموزش و پرورش در کابینه احمدی نژادعلیرضا علی احمدی18

وزیر اطالعات در کابینه اول احمدی نژاد، عضو مجمع غالمحسین محسنی اژه ای1۹
تشخیص مصلحت نظام و معاون اول قوه قضائیه

وزیر اطالعات در کابینه دوم احمدی نژادحیدر مصلحی2۰

وزیر صنعت و معدن در کابینه احمدی نژادعلی اکبر محرابیان21

وزیر فرهنگ و ارشاد در کابینه روحانیعلی جنتی22

وزیر امور اقتصادی در کابینه حسن روحانیعلی طیب نیا23

وزیر امور اقتصادی در کابینه حسن روحانیمسعود کرباسیان24

وزیر دفاع در کابینه روحانیحسین دهقان25

رییس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبانآیت ا... محمد یزدی26

 دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگاناحمد جنتی2۷

عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظامآیت ا... یوسف صانعی28

عضو شورای نگهبانعباسعلی کدخدایی2۹

عضو شورای نگهبانسیدفضل ا... موسوی3۰

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام حسن صانعی31

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراهیم امینی نجف آبادی32

عضو مجمع تشخیص و وزیر اطالعات درکابینه اول دولت اصالحاتقربانعلی دری نجف آبادی33

رییس دیوان عالي کشور ، عضو مجلس خبرگان و دبیرکل حزب جمهوري اسالميشهید سیدمحمد بهشتي34
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اخبار

پیش بینی برداشت 2 هزار تن گالبی از باغ های نطنز
مدیر جهاد کشاورزی نطنز با اشــاره به میانگین 20 تنی تولید محصول گالبی در 
باغ های این شهرستان به ازای هر هکتار، از برداشت نزدیک به 2 هزار تن محصول 

در سال جاری خبر داد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان:

 پروژه های بدون بازده
  ضدتوسعه شهر هستند

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: اجرا نکردن 
پروژه هایی که هیچ بازدهی برای شــهر ندارد بهتر از اجرا 
کردن آنهاست و چنین طرح هایی پروژه های ضد توسعه 

هستند.
 به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در جلسه 
کمیسیون ماده ۵ این هفته استان که به ریاست محمدعلی 
طرفه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و باحضور 
حجت ا... غالمی، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
و دیگر اعضا برگزار شــد ۳۶ مورد از موارد اصالح، تعیین 
و دقیق ســازی خط بدنه، تقلیل ویا تعریض عرض گذر، 
درخواســت افزایش ارتفاع، حذف و یا اضافه کردن گذر 
وتغییر کاربری مربوط شــهر قهدریجــان و وضع موجود 
)طرح تفصیلی( شهر کلیشــاد و سودرجان مطرح و مورد 

بررسی قرار گرفت.
از موارد مهم ذکر شــده در این جلسه پیشــنهاد تغییر 
کاربری مسکونی به تجاری به مساحت 2۵2 متر مربع  بعد 
از تعریض عرض خیابان در شهر قهدریجان بود که در این 
رابطه حجت ا...غالمی، گفت: در نظر گرفتن کاربری تجاری 
زیاد بر خیابان هایی که تعریض می شوند، باعث می شود 
که بیشتر سطح سرویس معابر به این کاربری ها اختصاص 

یابد و در اصل تعریض خیابان را بی اثر می کند.
وی افزود: در خیابان های شــریانی با اختصاص کاربری 
تجاری زیاد به واحد ها ،آن معبر اشباع می شود؛ بنابراین 
باید برای هر پالک محدودیتی در نظر گرفته شود تا همه 
سطح سرویس خیابان به این گونه کاربری ها تعلق نگیرد.

غالمی با اشاره به توافقات شهرداری ها با مالکین به علت 
کمبود بودجه و اختصاص کاربری هــای تجاری زیاد در 
سطح شهرها، بیان داشت: اجرا نکردن پروژه هایی که هیچ 
بازدهی برای شهر ندارد بهتر از اجرا کردن آنهاست و چنین 

طرح هایی پروژه های ضد توسعه هستند.
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان افزود: اجرای 
چنین طرح هایی و امتیازدهی به مالکین ،باعث نابود شدن 

طرح می شود.

با تالش کارکنان واحدهای تعمیرات خط، ترابری و خوردگی منطقه 
از ابتدای سال جاری تاکنون با شناسایی و خاکبرداری ۱۴0 محدوده 
دارای دنت و خوردگی۷۵0 متر از خط لوله انتقال نفت جوشــکاری و 

ایمن سازی شده است.
سرپرست واحد تعمیرات خط منطقه با اعالم این خبر، گفت: نصب و 
جوشکاری نیم لوله ها با هدف تقویت و ارتقای ایمنی خطوط لوله در 
مســیر انتقال نفت حدفاصل مراکز انتقال نفت شماره ۱ تا ۷ مارونـ  

اصفهان انجام شده است.
محمدحســن بگی به دیگر فعالیت های این واحد اشاره کرد و افزود: 
تسطیح مسیر در ۹0 کیلومتر از مســیر خط لوله مارون - اصفهان در 
۸ محدوده و ۴۴ کیلومتر از مسیر خط ۱2 اینچ آبنیل توسط همکاران 

واحدهای ترابری و تعمیرات خط انجام شده است.

ایمن سازی ۱۴۰ محدوده 
 از خط انتقال

 نفت مارون-اصفهان

سکه تمام بهار آزادی
12،650،000 ریال)طرح جدید(

6،560،000 ریالنیم سکه

۳,720,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،220،740 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

اجرای طرح مدیریت هوشمند سازی توزیع آب در شهر قمصر کاشان 
به صورت آزمایشی )پایلوت( آغاز شد.

 مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور گفت: این طرح با همکاری شرکت جرمن واتر 
آلمان با ۶ هزار میلیارد ریال هزینه در شــهر قمصر کاشــان به عنوان 

پایلوت انجام و سپس در سراسر کشور اجرایی می شود.
علی ســید زاده کاهش هدررفت،کنترل مصرف و پایش شاخص های 

کیفی آب  را از مزیت های اجرای این طرح دانست.
وی افزود:با اجرای این طرح در صورت بروز آلودگی های بحران زا در 

آب ، حسگری سامانه ها بدون دخالت انسان آب را قطع می کند.
قرار شــده که ۵0 درصد هزینه های اجرای این طرح  را وزارت علوم 

کشور آلمان پرداخت کند.

آغاز اجرای طرح 
هوشمند سازی توزیع آب 

در کاشان 

رییس اتاق تعاون استان اصفهان از برگزاری نخستین نمایشگاه 
تخصصی مسکن و انبوه ســازی، امالک و مســتغالت در این 
اســتان خبر داد و گفت: این رویداد مهم از تاریخ ۴ تا ۷ آبان در 
استان اصفهان برگزار خواهد شــد.حبیب ا... بهرامی با اشاره به 
اینکه اولین نمایشگاه تخصصی مســکن و انبوه سازی، امالک 

و مستغالت اســتان اصفهان با محوریت اتاق تعاون و همکاری 
شرکت نمایشــگاه های بین المللی این اســتان برگزار خواهد 
شد، اظهار داشت: اتاق تعاون اســتان اصفهان به طور متوسط 
در ۱0 سال گذشــته بیش از ۴0 هزار واحد مسکونی در دست 
ساخت داشته که مراحل پایانی واگذاری این واحدها در دست 

اجراست؛ البته بیش از ۹۹ درصد واحدهای تعاونی در نقشه، به 
فروش می رود.وی تاکید کرد: در این نمایشگاه سرمایه گذاران 
و خریداران مســکن فرصت دارند چالش ها و فرصت های این 
بخش را احصا وبررسی کنند.رییس اتاق تعاون استان اصفهان 
با بیان اینکه اولین نمایشگاه تخصصی مســکن و انبوه سازی، 
امالک و مســتغالت در این اســتان باعث رونق و تحریک  بازار 
مسکن خواهد شد، تصریح کرد: دولت برای خروج از رکود و ایجاد 
اشتغال تالش فراوانی دارد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند 
اگر مسکن فعال شود و رونق ایجاد شود، به طور میانگین  ۴00 تا 

۸00 شغل فعال می شود.وی خاطرنشان کرد: اتاق تعاون استان 
اصفهان در راستای سیاست های دولت تصمیم به برگزاری این 
نمایشگاه گرفت.بهرامی افزود: مهم ترین نمایشگاه ها در کشور 
برگزاری نمایشگاه امالک و مستغالت است که تاکنون فقط 2 
بار در تهران برگزار شده است.وی با بیان اینکه اولین نمایشگاه 
تخصصی مسکن و انبوه ســازی، امالک و مستغالت در استان 
اصفهان در فضایی بیش از ۱۴00 متر برگزار خواهد شد، گفت: 
این نمایشگاه با بیش از ۴0 غرفه در سالن شیخ بهایی محل دائمی 

نمایشگاه های استان اصفهان برگزار می شود.

رییس اتاق تعاون استان اصفهان خبر داد:

ساخت ۴۰هزار واحد مسکونی توسط اتاق تعاون استان

فاطمه کاویانی شماره اقتصادی که در اصطالح با نام 
کد اقتصادی شناخته می شود پس از 
طی مراحلی که طبق قانون وضع شده توسط اداره  دارایی در 
مرکز استان ها و شهرستان ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی 
صادر می شــود. به عبارت دیگر هر شــرکت نیاز به یک کد 
اقتصادی دارد. این کد نحوه  عملکرد یک شــرکت )خدمات 
خرید و فروش( را که در قراردادها و فاکتورها ذکر می شــود 

مشخص می کند.
اخذ کد اقتصادی همراه با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی 
برای اشــخاصی که بــه فعالیت های اقتصــادی و تجاری 
می پردازند، ضروری است؛ بنابراین با توجه به مقررات مربوط 
واحدهای ذی صــالح وزارت امور اقتصــادی و دارایی اقدام 

می شود. کد اقتصادی فعلی ۱2 رقمی است که موجب بهبود 
سیســتم مالیاتی و دریافت مالیات شده است. روند دریافت 
کد اقتصادی بسیار ساده است و سهل و وصول ازطریق سامانه 
مرتبط با آن انجام می شــود و به طبع اشخاص و شرکت ها 

برای دریافت این مهم نباید مسیری پیچیده را طی کنند.
اما در صورتی که شــرکت یا اشــخاصی بدون داشتن کد 
اقتصادی معامالت خــود را انجام دهند ایــن تراکنش ها 
مشکوک تلقی می شــوند و به عبارتی فاقد اعتبار خواهند 
بود.این در حالی است که در روزهای اخیر رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد بر ضرورت تعیین 
تکلیف وضعیت تراکنش های مشــکوک بانکی تاکید کرد و 
۷0 درصد این تراکنش ها را مربوط به کسانی دانست که فاقد 

کد اقتصادی هستند. 
این سخن به این معناســت که تنها ۳0 درصد تراکنش ها، 
توســط افراد دارای کد اقتصادی معتبر صورت گرفته است 
و می طلبد که در خصــوص تراکنش های فعــاالن واقعی 
اقتصادی براســاس قانون، ابالغ ها و مالحظات مناســبی 
صورت بگیرد  و سوال اینکه با توجه به الزامی بودن دریافت 
کد اقتصادی چگونه این اشخاص و شرکت ها می توانند بدون 
دارا بودن این کد به فعالیت خود ادامه دهند و حتی بیشترین 
بار تراکنش را داشته باشــند و به عبارت دیگر گویا دریافت 
کد اقتصادی آنقدرها هم که اعالم می شود ضروری نیست و 

بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
طی نامه ای که در ابتدای مهرماه سال جاری، به وزیر اقتصاد 
و دارایی ارسال شده از تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های 
بانکی از سوی کمیســیون اقتصادی مجلس سخن به میان 
آمده و درخواست شده که از طریق ســازمان امور مالیاتی 
اقدامات الزم صورت گیرد، اما همچنان این تعیین تکلیف که 
تاثیر زیادی بر اقتصاد و معامالت دارد، بدون هیچ واکنشی 

باقی مانده است.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
۷0 درصد کســانی که از اتاق تعاون و اصنــاف مجوز انجام 
فعالیت اقتصــادی ندارند و تراکنش های بانکی مشــکوک 
انجام داده اند، فعال اقتصادی محسوب نمی شوند؛ بنابراین 
اگر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هر اقدامی در این 
خصوص انجام دهــد، مورد حمایت کمیســیون اقتصادی 

مجلس است.
 محمدرضا پورابراهیمی با اشــاره به اعتراض کمیســیون 
اقتصــادی به نحــوه عملکــرد ســازمان مالیاتــی درباره 
تراکنش های بانکی، یادآور شد: مقرر شد درباره تعیین تکلیف 
وضعیت تراکنش های بانکی نشســت مشترک کمیسیون 
اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش 
خصوصی و اتاق اصناف برگزار شود و نتیجه نهایی به فعاالن 

اقتصادی اعالم شود.
با این وجود اگر رســیدگی به روند اصــالح معامالت با کد 
اقتصادی هر چه سریع تر به نتیجه نرسد به طور قطع و یقین 
این آمار افزایش پیدا خواهد کرد و روند معامالت در سال های 

آینده با مشکالت بسیاری روبه رو خواهد شد.

مسکن

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مطرح کرد:

اجرای طرح هادی در ۷۰ درصد از 
روستاهای استان اصفهان

 مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان اصفهان گفت:
۹0 درصد فعالیت های ما در روستاها و مربوط به واگذاری زمین در 
روستاها، مسکن روستایی، تهیه سند مالکیت خانه های روستایی، 
تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی، اشــتغال در روستاها و 

توسعه روستایی است.
غالمحسین خانی افزود: طرح های هادی را طی ۵ سال در برنامه 
ششم توسعه خواهیم داشت. تا سال گذشته برای تمام روستاهای 
باالی 20 خانوار طرح هادی طراحــی کردیم، اجرای این طرح ها 
باعث شــد در برخی از روســتاها که با مهاجرت معکوس مواجه 
بودند، مشــکل برطرف شــود؛ به طوری که طبق آمارگیری سال 
 گذشته مشخص شد ۷0 روستای استان جمعیت باالی 20 خانوار

 پیدا کرده اند.
 در طرح هادی، سند دار کردن خانه های روستایی مطرح می شود، 
از این رو روستاییان اگر بخواهند پروانه ساخت تهیه کنند باید به 
دهیاری مراجعه کنند؛ دهیار روستا که مرجع صدور پروانه است از 

طرح هادی تبعیت و به مردم پروانه می دهد.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان افزود: بنیاد 
مسکن برای آسفالت روستاهای باالی 20 خانوار اقدام می کند و 
اولویت با روســتاهایی اســت که کمک های مردمی در آن انجام 

می شود.

بازار

قیمت انواع گیتار

 3.200.000
ریال

گيتار کالسيک 
C440 استگ مدل

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفــت: وزارت نیرو باید 
اختصاص آب را کنترل و مدیریت کند که حقابه مردم مورد 

تعرض واقع نشود.
حیدرعلی عابدی پیرامون مسائل و مشکالت آبی در حوزه 
انتخابیه شهرســتان اصفهان اظهار داشت: پیشنهاد من ۳ 
برنامه اســت که در حوزه آب باید دنبال شود؛ یکی از آنها 
برنامه فوری زمان بندی شــده و یکی برنامه میان مدت و 

دیگری بلند مدت است.
وی افــزود: در برنامه فوری که در حــال حاضر باید هرچه 
سریع تر به آن رسیدگی شــود، مدیریت در سهمیه بندی 
استان هاست؛ چرا که اگر ما از سهمیه بندی ها تجاوز کنیم 
تمام سیستم اکوسیســتم به وضعیت بسیار بدتری خود را 

نشان می دهند.
وی گفــت: همچنین از ظرفیت های قانونــی برای تصریح 
یک طرح ملــی اســتفاده می کنیم که از ۱۸ ســال پیش 
کلنگ آن به زمین زده شده اســت. کارهای تونل به خوبی 
پیشــرفت داشــته، اما کند پیش رفته که در این راســتا 
خود پیمانکار مشــکل داشــته است که جلســه ای با وی 
 داشتیم و خواستیم که با فعالیت بیشــتری کارها را انجام 

دهد.
عابدی بیان کرد: یک سری مسائل هم به صورت سلیقه ای 
توســط برخی رخ داده اســت و برخی هم به عنوان دلسوز 

محیط زیســت این کار را انجام دادند، امــا چون این گونه 
موارد جایگاه کارشناسی ندارد تاکنون مورد توجه مسئوالن 
واقع نشده است و طرحی که از ۱۸ سال پیش تاسیس شده 

ادامه دارد.
وی اضافه کرد: اگر مــا نتوانیم این حقابــه را تامین کنیم 
زندگی بیش از 200 روســتای شــرق اصفهان تحت تاثیر 
بســیار بدی قرار می گیرد؛ همچنین دولت، وزارت نیرو و 
نمایندگان باید این مسئله را به صورت جدی پیگیری کنند 
که کشاورزان شرق، غرب و جنوب اصفهان بتوانند به حقابه 

خود برسند.   

 رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت:
 به دلیل کمبود دام زنده در نظر داریم طی نشســتی و با 
انعقاد قراردادی، گوشــت گوسفندی گرم و منجمد برای 

عرضه در بازار اصفهان وارد کنیم.
رضا انصاری خشکســالی های متوالی، قاچاق دام زنده، 
گرانی علوفه، کشــتار دام مولد و نبود تعادل در عرضه و 
تقاضا را از دالیل کمبود دام در اصفهان و افزایش ساعتی 
نرخ گوشت قرمز برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم با طی 
مراحل قانونی و اداری در سازمان صنعت و معدن و کسب 
تاییدیه بهداشت از دامپزشــکی استان اصفهان بتوانیم با 
واردات گوشت استرالیایی به اصفهان از دغدغه های مردم 

و مشکالت پیش رو  بکاهیم.
وی افزود: اکنون برای کسب اطالعات اولیه و بررسی کم 
و کیف گوشت قرمز  استرالیایی با تجار شرکتی در ایران 
نشست ها و صحبت هایی داشته ایم تا با طی مراحل قانونی 
و بهداشتی در سازمان های مربوطه، واردات این نوع گوشت 

به بازار اصفهان اجرایی شود.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در مورد 
اینکه طی چند سال، واردات گوشت قرمز استرالیایی برای 
تنظیم بازار به اصفهان صــورت می گیرد، بیان کرد: هنوز 
هیچ گونه قرارداد رسمی بین طرفین امضا نشده، اما واردات 
این نوع گوشت طی سالیان طوالنی نیست، بلکه بستگی به 

درخواست ما و توان اجرایی آنها دارد.
رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز اصفهان  در 
پاسخ به این سوال که آیا کمبود دام زنده به غیر از صادرات 
می تواند به دلیل قاچاق هم باشد و اینکه با چه قیمتی عرضه 
می شود، بیان کرد: قاچاق دام زنده بیشتر است و صد درصد 
در مرزها فروخته می شــود، اما از قیمت  آنها اطالع ندارم.

وی افزود: طبق قانون موظف هستیم برای سود قصابان از 
فروش ۸ درصد بر محصوالت بگذریم، اما به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی فقــط 2 تا ۳ درصد 

بیشتر سود نمی بریم.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

پای گوشت استرالیایی به اصفهان باز شد

بامسئوالن

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

وزارت نیرو باید اختصاص آب را کنترل و مدیریت کند

70 درصد تراکنش های اقتصادی فاقد اعتبار هستند؛ 

کدهای نمایشی!

 5.900.000
ریال

گيتار آکوستيک استگ 
SA20ACE BLK مدل

6.250.000

گيتار آکوستيک 
JR2 ياماها مدل

مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی ایران بــا بیان اینکه 
کارخانه ذوب آهن از برنامــه زمانبندی تولید ریلی ملی عقب 
است، گفت: به دنبال روش تامین مالی خارجی برای تولید ریل 

توسط ذوب آهن هستیم.
محمد سعید زاده در خصوص اینکه تولید ریل توسط ذوب آهن 
در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: کل پول )۱00 میلیارد 

تومان( ریل تولید ذوب آهن را پرداخت کرده که البته در حال 
حاضر بلوکه شده و مهم ترین مسئله در این ماجرا، نحوه تامین 

مالی است.
وی با اشاره به اینکه ما ریل را با فاینانس ۷ تا ۱0 ساله خریداری 
می کنیم، افزود: ذوب آهن امکان تامیــن مالی را ندارد که به 

دنبال روش تامین مالی خارجی برای این کار هستیم.

وی با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن از برنامه زمانبندی تولید 
ریل عقب است،  تصریح کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

به دنبال تسریع تولید ریل توسط ذوب آهن هستیم.
معاون وزیر راه همچنین با بیــان اینکه 2۵00 کیلومتر خط 
آهن برای اتصال ۵ استان به شــبکه ریلی در دست ساخت 
اســت، اظهار کرد: راه آهن میانه- اردبیل امســال به اتمام 
می رســد و پروژه های ریلی دیگری از جمله شیراز-بوشهر، 
کرمانشــاه- ایالم و چابهار-زاهدان توسط شرکت ساخت در 

دست ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ذوب آهن از برنامه تولید ریلی ملی، عقب است
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 پایان آبان ماه ؛آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره بهشت
آخرین مهلت ارســال آثار به چهارمین جشــنواره بهشــت که با محوریت »تجلی قرآن در 
 جامعه« و »شهید حججی)معرفی فعاالن گمنام فرهنگی(« برگزار می شود، پایان آبان ماه 

جاری است.

دیدگاه

مدیرعامل خبرگزاری ارمنستان:

باامکانات رسانه ای،یک الگوی 
همزیستی به جهان معرفی کنیم

مدیرعامل خبرگزاری ارمنستان در جریان سفر به اصفهان و 
در دیدار با اسقف ارامنه اصفهان و جنوب ایران اظهار داشت: 
در فرهنگ غنی ایران، عالوه بر حفظ هویت های فرهنگ 
ملی، به هویت های سایر ادیان از جمله جامعه ارامنه توجه 
شده است. آرام آنانیان، با اشاره به بازدید خود از جاذبه های 
تاریخی اصفهان به ویژه کلیســای تاریخی وانک و محله 
جلفای اصفهان تاکیدکرد: با به کارگیری امکانات رسانه ای، 
باید به مردم دنیا نشــان دهیم که در ایران به چه صورت 
میراث و داشته های فرهنگی ملل حفظ می شود و این مهم 

را به عنوان یک الگوی همزیستی به جهان معرفی کنیم.
آنانیان خاطرنشان کرد: زندگی پیروان ادیان مختلف در 
ایران به ویژه اصفهان، نشان دهنده آن است که این پیروان 
به ویژه ارامنه نیز شهروند خوب ایرانی محسوب می شوند و از 
این بابت بسیار خوشحالم. مدیرعامل خبرگزاری ارمنستان 
افزود: ما همچنان بر ارتقای ســطح روابط بین دو کشور و 
تبادل اخبار بین دو همسایه تاکید داریم؛ زیرا این همکاری 

روش مناسبی برای زندگی سالم است.

چهره ها

حال جمشید مشایخی وخیم است
مهرداد خضرایی وکیل جشمید مشایخی گفت: جمشید مشایخی 
بر اثر ضعف شدید جســمانی و قند خون 
بسیار باال به بیمارستان منتقل شد و 
در بخش سی سی یوی بیمارستان 

تحت مراقب است.
وکیل مشــایخی خاطرنشان کرد: 
وضعیت استاد مشــایخی این بار 
با دفعات گذشته بســیار متفاوت 
بوده و در بخش هوشیاری کمی دچار 
مشکل است. فعال منتظریم ببینیم نظر 
پزشکان درباره وضعیت این هنرمند پیشکشوت چیست؛ اما به طور 

کلی این بار وضعیت استاد وخیم تر از دفعات گذشته است.

آمادگی ۳۰ گروه تئاتر برای شرکت 
در تئاتر بچه های مسجد

مدیرخانه تئاتر حوزه هنری اصفهان با  اشاره به تئاتر بچه های مسجد 
اظهار داشت: پس از فراخوانی که برای تشکیل گروه تئاتر مساجد  
ارائه شد، 30 گروه اعالم آمادگی کرده اند. رسول هنرمند افزود: قرار است 
آنها به چند گروه به صورت متمرکز و یا منطقه ای تقسیم شوند و برای 
آموزش  آنها اساتیدی فرســتاده شود و در زمینه نمایشنامه نویسی، 

بازیگری و کارگردانی آموزش ببینند.

روزهای پاییزی در گالری ها
برای عالقه مندان به هنر و کسانی که گالری گردی را برنامه های 
خود دارند، چند نمایشــگاه معرفی می شود:نمایشگاه »موزه 
مدرسه« تا ۴ آبان از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱3 الی ۱۹ در خیابان باغ 

گلدسته، کتابخانه مرکزی، نمایشگاه زیرزمین برپاست.

* گالری اکنون
»پشت نویسی« عنوان نمایشگاه گروهی است که در گالری 
اکنون واقع در خیابان خاقانی، کوچه ۱۴ افشین، بن بست 
حریر، پالک ۹ برگزار شده و تا ۱0 آبان ادامه خواهد داشت، 
بازدید از این نمایشــگاه هر روز به غیر از روزهای دوشنبه از 

ساعت ۱۶ الی ۲0 میسر خواهد بود.

* گالری سایان
نمایشگاه نقاشی »بیان خط و تخیل در نور« که به آثار ارغوان 
خرامش پرداخته است نیز تا ۱0 آبان میزبان عالقه مندان به 
هنر نقاشی اســت، برای بازدید از این نمایشگاه بایستی از 
ســاعت ۱۶ الی ۲0 به گالری ســایان واقع در خیابان ابوذر، 

بن بست 3۲ امین، پالک ۱۷ مراجعه کرد.

تئاتر

گالری گردی

سلفی گرفتن دو هنرمند در جشنواره
سلفی کوروش سلیمانی در کنار منوچهر آذری نازنین در حاشیه 
یک جشنواره ســینمایی. ماشــاءا... این روزها هر کسی از اهالی 
سینما که حوصله اش سر می رود، با دوستان و آشنایان سینمایی 

دور هم جمع می شوند و یک جشنواره فیلم به راه می اندازند.

اینستاگردی

ابالغ رای
8/35 شماره دادنامه: 9609970350201156 شماره پرونده: 9509980350200857 
شماره بایگانی شعبه: 951012 خواهان: آقای علیرضا محمدزاده شهریاری فرزند حسین 
با وکالت آقای منصور انجم شــعاع فرزند حسن به نشانی اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان شــهر اصفهان خیابان ســعادت آباد جنب آژانس هواپیمایی پرســتیژ مجتمع 
پورپونه بلوک 2 طبقه 2 واحد 12 و آقای محمد حسین نوری فرزند فتح اله به نشانی استان 
 اصفهان شهرستان اصفهان شــهر اصفهان میدان آزادی اول خ ســعادت آباد ساختمان
 پورپونه واحــد 12، خواندگان: 1- خانم ایران کورنگ بهشــتی 2- خانم فخری رحیمی 
3- خانم راهله کورنگ بهشــتی فرزند مجید آقا 4- آقای مجید کورنگ بهشــتی فرزند 
 مجید آقا 5- خانم الهام کورنگ بهشتی فرزند مجید آقا همگی به نشانی مجهول المکان، 
 خواســته هــا: 1- مطالبه خســارت دادرســی 2- الزام به تنظیم ســند رســمی ملک
 3- الــزام به تنظیم ســند رســمی ملــک، دادگاه با بررســی محتویــات پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صــدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواســت خواهان آقــای علیرضا محمدزاده شــهریاری فرزند حســین با 
وکالت آقایان محمد حســین نــوری و منصــور انجم شــعاع به طرفیــت خواندگان 
آقایــان و خانمها 1- راهله 2- الهام 3-  مجید شــهرت هر ســه نفر کورنگ بهشــتی 
 فرزندان مجید آقــا 4- فخری رحیمــی 5- ایران کورنگ بهشــتی به خواســته الزام 
به تنظیم ســند رسمی ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ تحت پالکهای 26/1429 و 
 26/1438 بخش 14 ثبت اصفهان دادگاه از توجه به احراز وقوع بیع بین خواهان و خوانده و
 با توجه به نامه 5001218 مورخ 95/10/29 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان و 
احراز مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد خواســته و با توجه به عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسیدگی دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مســتنداً به مواد 220 و 221 قانون 
مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به انتقال رسمی سه دانگ مشاع 
 از ششدانگ هر یک از پالکهای ثبتی 26/1429 و 26/1438 بخش 14 ثبت اصفهان به

 نام خواهــان به عنــوان اصل خواســته و پرداخــت مبلــغ 1/302/280 بــه عنوان 
هزینه هــای دادرســی و مبلــغ 1/260/000 ریــال به عنــوان حق الوکالــه وکیل 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابی و ظــرف مدت 
بیســت روز از تاریــخ ابالغ قابــل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظــرف مدت 
 بیســت روز دیگر قابل تجدید نظــر خواهی در محاکــم تجدید نظر اســتان اصفهان
  می باشــد.  م الف:22838 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان ) 388 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

8/36 کالسه پرونده: 960190 شماره دادنامه:9609976794600617-96/6/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهران زارعی به نشانی اصفهان 
خ کهندژ تقاطع سوم الکترومدرن، خوانده: اسماعیل ظاهری عبده وند به نشانی مجهول 
المکان،   با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوی مهران زارعی  به 
طرفیت اسماعیل ظاهری عبده وند  به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک 
شماره 12/9508/975803 عهده بانک ملی شهرکرد به انضمام مطلق خسارات قانونی- با 
توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی درج در روزنامه رســمی در جلسه رسیدگی 
 حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال  بابت اصل خواسته و 3/590/000  
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
 باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز 
 پس از ابــالغ قابــل واخواهی در این شــعبه می باشــد م الف:22841 شــعبه 16 
 حقوقــی مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــالف اصفهــان ) 252 کلمــه، 

3 کادر(

مزایده 
8/47 دایره اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه )942290 اجرا( 
موضوع شکایت آقای علی اصغر عمادی علیه آقای جواد جعفری در نظر دارد پالک ثبتی 
زمین به شماره ) 158/1620( بخش 14 ثبت اصفهان که به صورت منزل مسکونی و دو 
طبقه دارای مغازه با 450 متر عرصه و حدوداً 700 متر مربع اعیانی با مصالح تیرچه بلوک با 
امکانات مشترک آب، برق، گاز، تلفن واقع در خمینی شهر خیابان شهید مدنی شرقی پالک 
209  را که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش آن را معادل دوازده میلیارد ریال ارزیابی 
نموده است از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 96/8/25 ساعت 
ده صبح در محل اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشانی خمینی شهر خ شهید مدنی شرقی پ 109 
مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 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 10 
 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید
 می گردد.  م الف: 5403 اجرای احکام کیفری دادگســتری خمینی شهر)215 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

8/37 کالسه پرونده: 960173 شماره دادنامه:9609976794700745 مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهران زارعی به نشانی اصفهان خ کهندژ 
تقاطع سوم الکترومدرن، خوانده: برات ابراهیم وند به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای مهران 
زارعی به طرفیت آقای برات ابراهیم وند به خواسته مطالبه مبلغ 34/500/000 ریال وجه 
چک به شماره 551915  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 34/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/661/250 ریال  بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/4/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
 صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از
 اتمام مهلــت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکــم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد. م الف:22842 شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان ) 274 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

8/39 کالسه پرونده: 75/96 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، 
شــماره دادنامه: 9609976795500567-96/6/29 ، خواهــان: عبدالحمید کالنی به 
نشانی اصفهان خ فردوسی ک شهید مهیار ساختمان 372 واحد 2، خوانده: 1- سید بهنام 
موسوی رهیزی 2- آرش آنالویی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک شماره 842741/23-95/1/20 مقوم بر شصت میلیون ریال، به تاریخ 96/6/25 با 
توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شعبه ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی عبدالحمید کالنی به طرفیت 1- ســید بهنام موسوی 
2- آرش آنالویی به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
842741/23-95/1/20 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف 
اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن، فلذا شورا با توجه به محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، و اینکه چک مورد 
ادعا وصف تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد در ید خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه و 

استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته و خواندگان در قبال دعوی مطروحه 
دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت ذمه به دادگاه ارائه ننموده، دادگاه 
به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان از هر گونه خدشه و تعرض قانونی، دعوی 
مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198-515-522-519 قانون آئین دادرسی 
مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم به 
محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 395/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سرریسد چک مورخ 95/1/20 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای 
صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف: 22852 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )348 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/40 کالسه پرونده 960297شــماره دادنامه: 96099767932590-96/6/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســلیم اکبری چاگاهی فرزند 
محمد به نشــانی چهارمحال بختیاری شهرســتان لردگان روســتای چاهگاه کدپستی 
8896135311 با وکالت علی قربان جانکی فرزند امیدعلی به نشانی اصفهان خ نیکبخت 
روبروی دادگستری مجتمع مدیران ط دوم واحد 201، خوانده: سید علی حسینی فرزند  سید 
خداکرم به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 12/600/000 تومان به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی 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 دعوی آقای 
سلیم اکبری چاهگاهی فرزند محمد با وکالت آقای علی قربان جانکی به طرفیت آقای سید 
علی حسینی فرزند سید خداکرم به خواسته مطالبه مبلغ 12/600/000 تومان به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/5/24 و با عنایت به این امر که هر دو شهود اذعان 
به اصرار چک توسط خواهان جهت دین خوانده نموده اند و مضافا بر این که دارنده چک 
که یکی از گواهان بوده است نیز بیان کرده است که خوانده اعالم داشته است خودم اقدام 
به تادیه وجه چکهای مورد ادعای خواهان را می نمایم لذا مدیونیت خوانده به وجوه مندرج 
در چکها محرز می باشــد و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه ای به شعبه لذا مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و ششصد هزار تومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/755/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 96/3/2( لغایت 
 اجرای حکم طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و 20 روز پس از آن 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22855 
 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حــل اختــالف اصفهــان )362 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

8/41 کالســه: 960575 شــماره دادنامه:9609976799301799 -94/10/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حســین نوروزپور به نشانی 
اصفهان خ زینبیه خ مهدیه کوی رسالت ک ش خالصی پالک 25، خوانده: محمود شمس 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 13/860/000 ریال طبق رسید عادی،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای حســین نوروزپور به طرفیت آقای محمود شــمس به خواسته مطالبه مبلغ 
13/860/000 ریال طبق رسید عادی مورخ 94/5/12 به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و  اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکی که موید برائت 
ذمه خویش )خود( نسبت به دعوی خواهان ارائه ننموده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و 

ثابت دانسته داده و با استناد به مواد 198 و 519 و 522  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/860/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/912/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )96/5/15(  
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:22901 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)255 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/42 کالسه پرونده: 960304 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: مهرداد خامۀ  به نشانی اصفهان خ مقداد پالک 17، خوانده: حجت جهانی منش 
به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای مهرداد خامۀ  به طرفیت آقای حجت جهانی منش 
به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 وجه چک به شماره 427751-94/12/10 هر دو  
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/290/000  ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22902 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 268 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/50 نظر به اینکه خواهان حسین پهلوانیان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
ابوالفضل گائینی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 598/96 ثبت و برای تاریخ 96/9/6 ساعت 
16:30 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر شوند ضمنا 
نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5/2/96/508/ مسئول 

دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف کاشان) 139 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/80  خواهان خانم نازنین محسنی فرزند علی آقا به طرفیت آقای عبدالرضا کاظمی فرزند 
علی اصغر به خواســته ثبت ازدواج تقدیم دادگاههای خانواده شهرستان اصفهان نموده 
که به شعبه اول خانواده اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهارم 
ارجاع و به کالسه 961070 ثبت و دارای وقت رسیدگی 1396/9/4 ساعت 8 صبح می 
باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مرا تب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
135 کلمــه،   م الــف: 23909 شــعبه اول دادگاه خانــواده اصفهــان )

2 کادر(

نمایش هایی  که در  شش  ماه  نخست  سال در اصفهان روی صحنه رفتند؛

تــابستـان داغ تئاتر
هر اثر هنری روح انســان را به گونه ای صیقل می دهد.  اعظم

زمانی که با شخصیت داستان ها، یک نقاشی زیبا، نوای  حاجی رضازاده
گرم موســیقی، بازیگران و... می گرییم، می خندیم، 
می جنگیم و... خود را در »او« یا »آن« می یابیم و این »هم ذات پنداری« زمینه ساز 
بروز احساسات نهفته ما می شود؛ احساســاتی که از رنج ها، غم ها، تلخی ها و 
ناکامی ها و گاه شادی ها و موفقیت های فراموش شده حکایت دارند.اما در میان 
هنرها، تئاتر جایگاهی ویژه دارد. آن که شاهکاری می آفریند، کسی که آن را بازی 
می کند، گویی یک زندگی را بازی کرده و به تصویر می کشد و تماشاگر با برقراری 
ارتباط با آنها، خود را باز می یابد و روح متالطم خویش را آرام کرده و  نیروی مجدد

 روشنی چراغ سالن ها، نشان از استقبال مردم دارد
مدیر سالن های مجتمع فرشچیان با اشاره به اینکه این سالن از اردیبشهت ماه 
سال جاری، هر شب نمایش داشته، از اجرای 31 نمایش در مجموعه فرشچیان 

خبرداد.  احسان جانمی تصریح کرد: طی این مدت سالن اصفهان مجتمع 
فرشچیان و سالن اصلی، حتی یک شب تعطیلی نداشته و به اجرای 

نمایش در ژانرهای کمدی، تراژدی و کودک با موضوعات متفاوت 
پرداخته است. وی تعداد نمایش های اکران شده در ژانر کمدی را7 

اثر عنوان کرد و افزود: 12اثر در ژانر تراژدی و همچنین 3 اثر کودک 
به روی صحنه رفته است. مدیر سالن های مجتمع فرشچیان، 

به در ادامه از اجــرای 7اثر مذهبی و  1نمایش 
زبان خارجی خبرداد.

جانمی در پاسخ به این سوال که 
کدام نمایش ها مورد استقبال 

شــهروندان قرار گرفته است، 
گفت: نمایش »کلــه پوک ها« به 

کارگردانی مجیدکاشــی فروشــان که در 
سالن اصلی اجرا شــد، »اصفهان دخت شاه« 

به کارگردانی احسان جانمی و»خسرو و شیرین« 
به کارگردانــی محمدرضا بزرگــزاد، از نمایش های 

پرطرفداری است که در سالن اصفهان این مجموعه به روی 
صحنه رفت و با استقبال مخاطبان اصفهانی روبه رو شد.

وی گفت: اینکه محلی به عنوان پایگاه تئاتر شهر انتخاب شود و چراغ آن حتی 
یک شب هم خاموش نباشد، نشان از استقبال شهروندان دارد.

 اجرای 30 اثر در شش ماهه نخست سال
رییس دفتر تخصصی تئاتر تاالر هنر نیز در رابطه با تعداد نمایش های اجراشده 
در این تاالر گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، 30 اثر با حمایت تاالرهنر به 
روی صحنه رفت. محمدرضا رهبری با اشاره به اینکه نمایش کمدی »ولیمه« به 
کارگردانی محمدعلی عمادی در باغ نور بیش از 30 شب اجرا شد، از استقبال خوب 

مردم از این نمایش خبر داد.

برای بازی زندگی کسب می کند.
 اصفهان از شهرهایی است که هرچند از جوانان مشتاق و عالقه مند و فعال در 
حوزه تئاتر برخوردار است، اما بعضا می شنویم که کارگردانان و اهالی هنر از 

بی توجهی ها و بی مهری ها نسبت به این هنر محبوب گالیه می کنند. 
به منظور بررســی وضعیت نمایش های اجراشده در شش ماهه اول سال در 
اصفهان و نیز آگاهی از میزان استقبال دوستداران این هنر از نمایش هایی 
که به روی صحنه رفته اســت، به سراغ مدیران دو ســالن فعال شهر در 
 حوزه تئاتر) فرشــچیان و تاالر هنر( رفتیم که این گفــت و گو را در ادامه

 می خوانید: 

وی از نمایش های پرتماشاگر دیگر، به نمایش »خواستگاری« و »برپهنه دریا« اشاره کرد 
و افزود: این آثار از نمایش های کالسیک جهانی هستند که آنها را نمی توان جزو 

کمدی های عامه پسند دانست.
رییس دفتر تخصصی تئاتر تاالر هنر ادامه داد: طی ده سال گذشته، تاالرهنر 
هیچ گاه به اندازه سال جاری از مجموعه نمایش های اصفهان حمایت نکرده 

است.
رهبــری افــزود: از 
مجموع 30 نمایش، 
5 اثر متعلق به کارگردانان جوان  است که 
تحت عنوان آموزش، پژوهش اجرا شــدند و 

مابقی آنها مربوط به کارگردانان با تجربه بود.
وی گفت: در حالی که در پرکارترین سال های 
تاالر هنر، فقط ۲۱ نمایش در طول یک سال اجرا 
شده است، در شش ماهه نخست ســال جاری 3۱ 

نمایش صحنه ای اجرا شده است.
رهبری افزود: شــهری مانند اصفهان با جمعیت میلیونی 
هر نمایش، مخاطبان خاص خــود را دارد و آمار دقیقی در مورد 

استقبال مردم از ژانر خاصی نداریم.
رییس دفتر تخصصی تئاتر تاالر هنر، با رد این موضوع کــه مردم اصفهان تنها ژانر 
کمدی را می پسندند، گفت: کار تجربی »تو مشغول مردنت بودی«، به کارگردانی خانم 

مژگان خالقی که در ژانر کمدی نبود، مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
وی همچنین در مورد اســتقبال شــهروندان اصفهانی از نمایش هــای خیابانی اجرا 
شــده، از اثر »آنهــا« کار بهمن گرامــی)از مجمــوع ۹ نمایش اجراشــده(، به عنوان 
یکی از نمایش هــای پرمخاطب نام برد. رییــس دفتر تخصصی تئاتر تــاالر هنر افزود: 
در بخش نمایش هــای صحنه ای، اثــر »تو مشــغول مردنت بودی« مورد اســتقبال 
شــهروندان قرارگرفت؛ همچنین نمایش»پســتچی پاپلــو نرودا« کــه از نظر جایگاه 
 هنری اثر ارزشــمندی بود، از جمله نمایش هایی بود که با استقبال جامعه دانشگاهی

 روبه روشد.
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ویژه 

دیجیتال ترندز: به تازگی شرکت Ring-۱ دستگاهی به نام Moon ساخته 
که می تواند با تمام گجت های خانگی همخوان شود.

مدل Moon مجهز به دوربین هوشــمند ۳۶۰ درجه، قابلیت دید در شب و 
روز، شارژ بی سیم، فضای ذخیره ســازی ابر و حسگرهای متعدد است تا تمام 
رویدادهای خانگی را رصد کند. این نخستین محصول شرکت Ring-۱ است 

و از اوایل سال آتی در بازار عرضه می شود.
این دستگاه که به »نخستین دوربین هوشمند معلق جهان« مشهور شده، به 
آرامی از روی سطح بلند می شود و در هوا معلق می ماند. دستگاه می تواند در 

هر جهتی به طور۳۶۰ درجه بچرخد و محیط اطرافش را رصد کند.
مدل Moon مجهز به فناوری شناسایی صوت و سروصداست و عالوه بر تمام 
این موارد، دســتگاه به طور نامحسوس با دســتگاه های هوشمند دیگر خانه 

یکپارچه می شود.
درکنار تمام این موارد، دستگاه به وسیله یک اپلیکیشن کنترل می شود و کاربر 

با کمک آن می تواند از راه دور خانه را کنترل کند.

دوربین ۳۶۰ درجه معلق با ردیابی حرکات 
در خانه

 سطل زباله ای که گرد و خاک محیط 
را می بلعد

دیجیتال ترندز: شرکت برونو از تولید سطل زباله هوشمندی خبر داده که از اوایل 
زمستان به بازار می آید و مجهز به برخی امکانات جاروهای برقی برای پاکسازی 
کامل محیط اطراف است. سطل آشغال یادشده برای کمک به نظافت دستی بسیار 
مناسب است و مشکل همیشگی پاک کردن کامل محیط اطراف از گرد و غبارهای 

ریز و پراکنده را برطرف می کند.
در صورتی که گرد و غبار و زباله های ریز را در نزدیکی این سطل زباله قرار دهید، 
 حسگرهای آن از وجود آلودگی در اطراف خود مطلع شده و کل آنها را به درون خود

 جذب می کند. 
زباله های ریــز و ذرات گرد و غبار بعد از ورود به ســطل زباله و گذشــتن از یک 
لوله، وارد مخزن آن می شوند. سطل زباله یادشــده حدود ۵۰ لیتر ظرفیت دارد 
و پس از یک بار شــارژ باتری به مدت ۳۰ روز قابل استفاده اســت. همراه با این 
ســطل زباله هوشــمند، یک برنامه تلفن همراه هم عرضه می شود که پرشدن 
 ســطل یا اتمام تقریبی باتری را به اطالع کاربر می رساند. خرید این سطل زباله 

با پرداخت ۲۲۹ دالر ممکن است.

 فیوچریســم: یک شــرکت تجاری، نمونه اولیه موتورســیکلتی را تولید کرده 
که با هر بار شــارژ مــی تواند تــا ۳۲۰ کیلومتر را بپیماید و برای شــارژ شــدن 
 به کمتر از یک ســاعت زمان نیاز دارد. تولید انبوه این موتورســیکلت توســط

Zero Motorcycles از ســال ۲۰۱۸ آغاز می شود. این موتورسیکلت به بانک 
شارژ ۶ کیلوواتی مجهز است که البته با برخی دیگر از موتورسیکلت های تولیدی 
این شرکت سازگاری دارد. شرکت سازنده مدعی است باتری موتورسیکلت جدید 
تا ۳۰ درصد عملکرد بهتری دارد. قیمت موتورسیکلت یادشده که Zero FX نام 
 Zero S دارد، ۸۴۹۵ دالر اســت و البته مدل قدرتمندتر و گران قیمت تر آن که
نامیده می شــود، ۱۰۹۹۵ دالر قیمت دارد. عالقه مندان برای نصب باتری اضافی 
روی این موتورسیکلت ها باید ۲۲۹۵دالر اضافی بپردازند. هنوز در مورد قیمت این 
موتورسیکلت ها و جزئیات فنی شان اطالعات بیشتری منتشر نشده است. با توجه به 
اینکه موتورسیکلت های برقی رقیب به ندرت می توانند بیش از ۲۰۰ کیلومتر فاصله 

را با یک بار شارژ بپیمایند، انتظار می رود از این محصوالت در بازار استقبال شود.

علم پژوهی

دستبند هوشمند همراه اربعین ساخته شد
دستبند هوشمند همراه اربعین توسط جمعی از فعاالن حوزه فناوری ساخته شد. گفتنی 

است که این ابزار تکنولوژی از گم شدن افراد جلوگیری می کند.

 موتورسیکلت برقی با برد ۳۲۰ کیلومتر 
و شارژ در یک ساعت

تخریب زمین شدت گرفت؛

آلودگی محیط زیست؛ مسبب 
مرگ یک نفر از هر ۶ نفر

فیوچریسـم: نتایج یک بررسـی علمی نشـان می دهد از 
هر شـش مورد مـرگ رخ داده در جهان در سـال ۲۰۱۵، 
یکی به علـت تنفس گازهای سـمی، آب آلـوده، آلودگی 

خاک یا کار در هـوای آلوده رخ داده اسـت. 
نتایـج ایـن بررسـی کـه بـا مشـارکت ده هـا دانشـمند 
آمریکایـی، انگلیسـی، تایلنـدی، سـنگالی، اتریشـی و 
کانادایـی انجـام شـده و در نشـریه النسـنت بـه چـاپ 
رسـیده، نشـان دهنده شـدت تخریب محیط زیسـت و 
فجایـع و تهدیدهای آن بـرای تداوم حیات بشـر اسـت.
نتایـج ایـن بررسـی تـکان دهنـده بـدان معناسـت کـه 
آلودگـی هـای زیسـت محیطی سـه برابـر ماالریـا، ایدز 
و بیمـاری سـل، انسـان هـا را مـی کشـد. از ۹ میلیـون 
مـرگ و میر ناشـی از آلودگـی هوا در سراسـر جهـان در 
هر سـال، ۹۲ درصـد در کشـورهای فقیر جهـان رخ می 
دهد که ایـن هـم نشـانه ای مهـم از شـکاف اجتماعی و 
اقتصادی موثر بر تشـدید این مشـکل است.کشـورهای 
کمتر توسـعه یافته برای مقابلـه با آلودگی های زیسـت 
محیطـی دشـواری هـای فراوانـی را متحمل می شـوند. 
بررسـی ها نشـان مـی دهـد بـرای حل ایـن مشـکل به 
هزینه ای برابـر بـا ۴.۶ تریلیون دالر در سـال نیاز اسـت 
و کشـورهای مذکور قـادر به تامیـن این مبلغ نیسـتند. 
پرفسـور فیلیـپ لندریـگان مدیر ایـن پژوهش هشـدار 
مـی دهد کـه در سـال هـای آینده این مشـکل تشـدید 
یافتـه و کشـورهای بیشـتری را که قـادر به مقابلـه با آن 
نیسـتند، دربـر خواهد گرفت. تکمیل بررسـی یادشـده، 
با مشـارکت ۴۰ پژوهشـگر از سراسـر دنیا صورت گرفته 
اسـت. بر اسـاس این بررسـی هـم اکنـون ۱۶ درصـد از 
مرگ و میرها درسراسـر جهـان به علت آلودگـی هوا رخ 
می دهـد و ایـن رقـم ۱۵ برابـر بزرگ تـر از آمـار مرگ و 

میر ناشـی از جنگ و خشـونت اسـت.

نسل جدید تلویزیون های سه بعدی 
با صدای خالص

 OLED در ســال های اخیر تلویزیون های زیادی با نمایشگرهای
و کیفیت صوتی باال عرضه شــده اند، با این حال هنوز هم فناوری 
صوتی به کار گرفته شده در این تلویزیون ها کیفیت مطلوب را ندارد.

به گزارش انگجت، در اکثر تلویزیون های بزرگ از سیســتم های 
صوتی استفاده می شود که صدا را فشــرده می کنند؛ با این حال 
کیفیت واقعی صدا قابل مقایسه با کیفیت آن در سالن های بزرگ 
سینمایی نیست. این درحالی است که تصویر به نمایش درآمده در 
این تلویزیون ها، روز به روز در رقابت بیشتری با تصاویر سالن های 

سینما قرار می گیرد.
تلویزیون های جدید OLED ال جی که در هفته های آتی روانه بازار 
 Dolby TrueHD می شوند، از فناوری صوتی تازه ای موسوم به
بهره می گیرند که ادعا شده با اســتفاده از آن هیچ یک از جزئیات 

صوتی فیلم ها و ویدئوهای در حال پخش حذف نمی شود.
این فناوری بخصوص در زمان پخش فیلم ها و DVDهای فوق دقیق 
۴K Blu-ray به کار می آید و شنیدن دقیق صدا را با کیفیت باال در 

صحنه های اکشن و پرسروصدا ممکن می سازد.
فناوری یادشده در زمان اتصال کنسول های بازی به تلویزیون هم 
باعث خواهد شد تا بلندگوها صدا را با حداکثر کیفیت ممکن پخش 
کنند. ال جی در آینده نزدیک، فهرست کامل و قیمت تلویزیون های 

مجهز به این فناوری را اعالم خواهد کرد.

تبلت جدید و مستحکم سامسونگ 
برای صاحبان مشاغل

 آسین ایج: شرکت سامســونگ تبلت مســتحکم جدیدی به نام 
Galaxy Tab Active ۲ برای اســتفاده صاحبان مشاغل عرضه 
کرده که دارای دســتیار صوتی Bixby نیز هست. تبلت یادشده 
MIL- بوده و دارای تاییدیه نظامی S Pen دارای قلم هوشــمند

STD ۸۱۰G است که به معنای امکان استفاده از تبلت یادشده در 
محیط هایی با شرایط آب و هوایی نامناسب است.

همچنین می توان با دستکش از تبلت یادشــده استفاده کرد و از 
 IP۶۸ قابلیت های لمسی آن نیز بهره برد. بهره مندی از استاندارد
هم به معنای ضدآب و گرد و خاک بودن ایــن تبلت و همین طور 

مقاومت آن در صورت سقوط از ارتفاع نیم متری است.
نمایشگر این تبلت به گونه ای طراحی شــده که حتی در صورت 
 Galaxy Tab Active ۲ .خیس بودن هم به خوبی عمل می کند

مجهز به اسکنر اثر انگشت نیز هست.
دقت نمایشــگر ۸ اینچی این تبلت، ۱۲۸۰ در ۸۰۰ بوده و از یک 
پردازنده هشــت هســته ای Exynos ۷۸۸۰ بهــره می گیرد. 
۳گیگابایــت رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلــی، از جمله مزایای 
تبلت یادشده اســت که البته این میزان حافظه تا ۲۵۶ گیگابایت 
قابل ارتقاست. از جمله دیگر امکانات این تبلت می توان به دوربین 
۸مگاپیکسلی در پشــت، دوربین ســلفی ۵ مگاپیکسلی و باتری 
۴۴۵۰میلی آمپری اشــاره کرد. قیمت این تبلت هنوز اعالم نشده 

است.

آیفون ۹ ارزان تر می شود
فرســت پســت: برخی کارشناســان می گویند اپل بیم دارد که 
قیمت باالی هزار دالری آیفون ایکس باعث شــود استقبال از این 
گوشی باوجود همه جذابیت هایش، در سطح مورد انتظار نباشد و 
ازهمین رو این شرکت احتماال گوشی آیفون ۹ را تا یک سال دیگر با 

قابلیت های کم و بیش یکسان با همین گوشی روانه بازار می کند.
از جملــه ویژگی های منحصر بــه فرد آیفون ایکــس می توان به 
نمایشگر فراگیر OLED، شارژ بی سیم، قابلیت شناسایی چهره یا 

فیس آی دی و غیره اشاره کرد.
برخی منابع خبری مدعی هســتند که آیفون ۹ در سال ۲۰۱۸ در 
دو مدل عرضه می شود که فعال اسم کد لیسبون و هانگژو برای آنها 
انتخاب شده است. لیسبون دارای نمایشگر بزرگ تری است و هانگژو 

مدل ساده تر و ارزن قیمت تر  آیفون ۹ محسوب خواهد شد.
 OLED احتماال هر دو مدل از قابلیت فیس آی دی و نمایشگرهای
برخوردار خواهند بود، اما دیگر امکانات آنها فعال در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.

معرفی فانتوم 8؛ گوشی محبوب 
عکاسان حرفه ای

روز گذشته شرکت چیني تکنو، طي مراسمي اختصاصي در دبي، از 
پرچمدار جدید خود با نام فانتوم ۸ رونمایي کرد.

در ایــن مراســم که بــا حضــور جمعــي از خبرنــگاران برگزار 
 مي شــد، در ابتــدا آریــف چــودري، قائــم مقــام هولدینــگ

 Transsion، نکاتــي را پیرامــون این هولدینــگ، عملکرد آن 
 در زمینه ورود بــه بازارهاي مختلف و چگونگــي ارائه خدمات به 
کاربران ارائه داد. فانتوم ۸ محصولي پرچمدار محسوب مي شود که 
در طراحي آن، همانند بسیاري از گوشــي هاي پرچمدار فعلي، از 
ترکیب فلز و شیشه استفاده شده است.  این دوربین دوگانه از ترکیب 
دو سنسور ۱۲ و ۱۳ مگاپیکســلي IMX386 سوني بهره مي برد و 
این ماژول ها به لطف لنزهاي خود، بــه ترتیب زوم اپتیکال ۲ برابر 
و سوپرزوم ۱۰ برابري را ممکن مي کنند. فانتوم ۸ به لطف قابلیت 
Auto Refocus توانایي ثبت تصاویر پرتــره با افکت بوکه را نیز 
 LED دارد. دوربین سلفي فانتوم از سنسور ۲۰ مگاپیکسلي و فلش
دوگانه بهره مي برد تا ثبت تصاویر سلفي در شرایط نوري نامناسب 
نیز ممکن شود. تکنو این گوشــي را در سه رنگ مشکي، طالیي و 
 آبي عرضه مي کند و برچسب قیمتي ۱۳۹۹ درهم امارات را براي آن

 در نظر گرفته است.

فناورانه

آب نقش اساسی و کلیدی را در بدن انســان ایفا می کند، به 
صورتی که با نوشیدن مناسب آن در طول روز می توانید اندامی 

متناسب و پوستی شفاف داشته باشید!
برنامه Water Drink Reminder در این زمینه به شــما 
کمک می کند تا با یاد آوری زمان نوشیدن آب، بدن خود را به 
صورت مداوم هیدراتاسیون نگه داشته و پوستی کامال شفاف و 

بدون لکه داشته باشید.
یادآوری روزانه برای نوشیدن آب، تنظیم زمان شروع و پایان 
یادآوری، تنظیم مقیاس آب بر اساس واحدهای مختلف، محیط 
کاربرپسند، اندازه گیری مقدار آب مورد نیاز برای بدن هر فرد 
بر اساس وزن، نمایش نمودار عملکرد و پشتیبانی از ساعت های 
 هوشــمند، از جمله ویژگی های ویژگی های ایــن نرم افزار

 است.
همان طور که خودتان هم اطالع دارید، آب دو سوم بدن انسان 
را تشکیل می دهد و به همین دلیل نوشیدن آن به میزان کافی 

در طول روز، کار واجبی است. 

بانوشیدن آب در طول روز، می توانید انرژی بدن خود را تامین 
کنید. اما گاهی اوقات پیش می آید که در طول روز به میزان 
کافی آب ننوشیده اید که همین موضوع در دراز مدت مشکالت 

زیادی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
اگر خواهان مقابله با این موضوع هستید تا در طول روز بدنتان 
به میزان کافی آب دریافت کند، توصیه می کنیم به هیچ وجه 

برنامه Water Your Body را از دست ندهید.
 با اســتفاده از این نرم افزار می توانید در طول ۲۴ ساعت، به 
میزان کافی آب بنوشید! اگر در ساعت های پایانی روز به میزان 
 Water Your Body کافی آب دریافت نکرده باشید، نرم افزار
با اعالن های مختلف اطالعیه خواهد داد تا این کار را انجام داده 

و میزان الزم آب را دریافت کنید. 
برنامه Water Your Body در دســته بندی تناسب اندام 
و سالمت در گوگل پلی عرضه شــده و تاکنون موفق به جذب 
بیش از ۱۰ میلیون کاربر شده است.این اپلیکیشن را مي توانید 

با استفاده از لینک  goo.gl/CqWzWW دانلود کنید.

کافه اپ دانستنی ها

دانستنی های جالب علمی
آیا می دانستید که چشم های زیبای شترمرغ 

از مغزش بزرگ تر است؟

آیا می دانســتید که گربه ها می توانند بیش 
از یکصد صــدا با حنجره خــود تولید کنند؟ 
درحالی که ســگ ها توانایی تولید کمتر از ده صدا 

را دارند

آیا می دانستید تعداد چینی هایی که انگلیسی 
بلدند، از تعداد آمریکایی هایی که انگلیســی 

بلدند )!( بیشتر است؟

آیا می دانستید فیل ها تنها حیواناتی هستند 
که نمی توانند بپرند؟

سـتاد ویژه توسـعه فنـاوری نانـو دفتـر ریاسـت جمهوری: 
شـیوع روزافـزون سـرطان و عـوارض جانبـی ناشـی از 
داروهـای شـیمی درمانـی، پژوهشـگران را بـر آن داشـته تـا 
بـا دسـتیابی بـه راهکارهـای موثرتـر، در کاهـش عـوارض 
ایـن داروهـا قـدم بردارنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
امـروزه اسـتفاده از سـامانه های دارویـی هدفمنـد، اهمیـت 
ویـژه ای در زمینـه دارو رسـانی موثرتـر و کـم عارضه تـر 
بیمـاران یافتـه اسـت. نانوزیسـت فنـاوری نقـش مهمـی در 
 طراحـی ایـن سـامانه ها در مقیـاس  کوچـک و بـا کارایـی

 باال داشته است.
در ایـن طـرح نیز محققـان، نانوسـامانه  

پایـه   بـر  هدفمنـدی  دارویـی 
نانـوذرات آهـن اصـالح شـده 

بـا درختسـان )دندریمـر( 
نـد.  کرده ا سـنتز  را 

نانوسـامانه  ایـن 
بارگـذاری  بـرای 
داروی ضدسـرطان 
کـه  متوتروکسـات 
در درمـان سـرطان 

پسـتان کاربـرد دارد، 
اسـتفاده شـده اسـت. 

مقـدم،  مجیـد  پروفسـور 
علمـی  هیئـت  عضـو 
علـت  اصفهـان،  دانشـگاه 

و  دندریمرهـا  از  اسـتفاده 
ایـن  در  مغناطیسـی  نانـوذرات 

نانـودارو را چنیـن بیـان کـرد: دندریمرهـا، 
به دلیـل سـاختار پرشـاخه و سـه بعـدی می تواننـد 

میزبـان مناسـبی بـرای بارگـذاری مناسـب و انتقـال داروها 
باشـند؛ همچنیـن بـا همـراه کـردن خاصیـت نانـوذرات 
امـکان  دارویـی،  سـامانه های  ایـن  در  مغناطیسـی 
نتقـال و رهاسـازی هدفمنـد دارو در بافـت سـرطانی  ا

 فراهم می شود. 
از ایـن رو عوارض شـیمی درمانی، کاهـش و اثـر دارو بر بافت 

سـرطانی افزایـش می یابد.

وی در ادامـه، بـه ویژگی هـای مثبت ایـن نانودارو اشـاره کرد 
و افـزود: بـر اسـاس مطالعـات آزمایشـگاهی، ایـن نانـودارو، 
 pH ماننـد یـک داروی هوشـمند عمـل می کنـد و بـا کاهش
در بافـت سـرطانی، داروی مدنظر را در سـلول های سـرطانی 
رها می کنـد )ایـن نانـودارو حسـاس بـه pH محیط اسـت(.

 همچنیـن ایـن نانـودارو دارای اثر مغناطیسـی باالیی اسـت؛ 
لـذا بـا تمرکـز دارو بـر بافـت سـرطانی و گـرم شـدن موضع 
سـرطانی، بهبـودی بیشـتر بافـت را بـه همـراه دارد. ظرفیت 
بارگیـری بـاالی دارو و زیسـت سـازگاری در خـون، از دیگـر 
مزیت هـای نانـوداروی هدفمند طراحی شـده به شـمار 

مـی رود.
مقدم درخصـوص زمینه های کاربردی 
ایـن نانـودارو عنـوان کـرد: بـا توجه به 

عملکـرد نانـوداروی تهیه شـده، می تـوان از آن بـرای درمان 
 سـلول های سـرطانی، بـه ویـژه سـرطان پسـتان اسـتفاده 

کرد.
 همچنیـن ایـن نـوع سـاختارها بـه دلیـل ویژگی هـای 
منحصربـه فـرد، امـکان اتصـال چنـد دارو یـا رشـته های 
بـرای درمان هـای  ننـد  و می توا دارنـد  نیـز  را   DNA 

ژنتیکی هم استفاده شوند.

مقـدم در پایان بـه بیان برخـی آزمون هـای صـورت گرفته 
طـی تحقیـق و نتایـج آنهـا پرداخـت و گفـت: در ایـن طـرح 
میـزان و نحـوه ورود بـه سـلول ایـن نانوسـامانه  دارویـی بـه 
سـلول های سـرطان پسـتان انسـانی MCF7، بـه وسـیله  
آزمون هـای فلوسـایتومتری و میکروسـکوپ کانفـوکال در 
زمان هـا و غلظت هـای متفـاوت بررسـی شـده اسـت. نتایج، 
نشـان دهنده  ورود باالی دارو بـه داخل سـلول در غلظت ها و 

زمان هـای پاییـن بـود. 
از طرفـی بررسـی سـمیت ایـن سـامانه  پـر شـاخه توسـط 
آزمون سـمیت سـلولی MTT، نشـان داده که این نانوسامانه 
 Caov-4 و MCF7، Hela در کشـتن سـلول های سـرطانی
نسـبت به سـلول های نرمـال HBL-100 اثر بیشـتری دارد.

همچنین با قـرار گرفتـن در میدان مغناطیسـی، اثر سـمیت 
سـرطانی بـه میـزان ۱۰ نانـودارو بـر سـلول های 

درصـد   ۲۰ افزایـش مـی یابد.تـا 
ایـــن اتفـــاق،  

امـکان درمـان 
ی  فـــت ها بـــا
ســـرطـــانی در 
پاییـن  غلظت هـای 
دارو را فراهم کرده اسـت؛ 
به طـوری کـه میـزان سـمیت 
دارو، بـرای برخـی از رده هـای 
سـلولی در غلظـت ۵ میکروگـرم 
بـر میلـی لیتـر )کمتریـن غلظـت( 
میکروگـرم   ۲۰۰ غلظـت  بـا 
بـــر میــــلی لیتـر )بیشـترین 
 غـــلظت( عملکـــرد مشـــابهی  

دارند.
ایـن تحقیقـات حاصـل تالش هـای پرفسـور مجیـد مقـدم، 
عضو هیئـت علمـی دانشـگاه اصفهان و دکتـر امیـر لندرانی، 
پژوهشـگر پسـادکترای دانشـگاه اصفهـان و همکارانشـان 

بـوده اسـت. 
نتایـج ایـن کار، در مجلـه  Langmuir بـا ضریـب تاثیـر 
 ۸۳/۳ )جلـد ۳۳، سـال ۲۰۱7، صفحـات ۸۵۰۳ تـا ۸۵۱۵(

 منتشر شده است.

میزان آب بدن خود را با موبایلتان کنترل کنید

توسط پژوهشگران دانشگاه اصفهان صورت گرفت؛

درمان هدفمند سلول های سرطانی با کمک نانو داروی هوشمند
         پژوهشگران دانشگاه اصفهان در تحقیقات آزمایشگاهی خود نانودارویی ساخته اند که هدف آن درمان هدفمند سلول های سرطانی است. افزایش کارایی نانو دارو 

نسبت به داروهای متداول شیمی درمانی، َسمَیت بیشتر بر سلول های سرطانی و کاهش میزان اثرات جانبی دارو، از ویژگی های مهم نانو داروی ساخته شده است.
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يادداشت
برپایی هشتمین همایش یاوران کوچک امام حسین)ع( در نطنز

رییس انجمن هنرهای نمایشی نطنزگفت: هشــتمین همایش یاوران کوچک امام 
حســین)ع(ویژه کودکان و نوجوانان زیر 1۳ســال در نطنــز از از 12 لغایت 18آبان 

ساعت16:۳0در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز برگزار می شود.

ابالغ رای
8/44 کالسه پرونده 95-1096 ش 51  شماره دادنامه: 619-96/4/31 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت به نمایندگی آقای هادی 
اخالق فیض آثار به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی مدیریت شعب بانک ملت 
استان اصفهان با وکالت آقای علی کریمی زاده به نشانی اصفهان خ باهنر مجتمع مهریار 
طبقه اول واحد 5، خواندگان: 1- خانم سمانه بهرامی به نشانی مجهول المکان 2- فتح 
اله امینی سوالری به نشانی اصفهان خ هشت بهشت خ همدانیان خ محمدی بن بست 
حافظ پالک 14، 3- آقای عبدالعلی بهرامی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 77/269/365 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه قراردادی از 
تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت اجرای حکم به صورت تضامنی از خواندگان، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 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 شــورا:  در خصوص دعوی آقای علی کریمی زاده به وکالت 
از بانک ملت به نمایندگی آقای هادی اخالق فیــض آثار به طرفیت خواندگان 1- خانم 
سمانه بهرامی 2- آقای فتح اله امینی ســوالری 3- آقای عبدالعلی بهرامی به خواسته 
مطالبه مبلغ 77/269/365 ریال و خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ مندرج در قرارداد بانکی 
به صورت روزشــمار روزانه 35825 از زمان تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به قرارداد الیحه شماره 922296918/05 مورخ 92/11/8 
ارائه شده توسط وکیل خواهان که امضا خواندگان به عنوان مشتری و متعهدین در ذیل آن 
وجود دارد و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی و شرح دادخواست مبنی بر اینکه 
خوانده ردیف اول طی قرارداد الیحه ابرازی اقدام به اخذ تسهیالت از بانک موکل نموده و 
خواندگان ردیف دوم و سوم نیز  با امضا در ذیل قرارداد الیحه ابرازی و طی تعهدنامه مورخ 
92/11/8 کلیه خسارات مربوطه را بر اســاس قرارداد بانکی به صورت پرداخت تضامنی 
تضمین نموده اند و اینکه خوانده ردیــف اول از ایفای تعهدات خود امتناع نموده و بدهی 
خواندگان تا زمان تقدیم دادخواســت طبق قرارداد بانکی مبلغ 77/269/365 ریال می 
باشد که نامبردگان از پرداخت آن علی رغم مطالبه موکل خودداری نموده اند و خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی 21 درصد مانده بدهی برای هر سال که به صورت روزشمار روزانه 
35825 ریال می باشد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغهای قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و مصــون ماندن مدارک ابرازی خواهان از 
اعتراض فلذا شــورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به ماده 10 قانون نحوه 
وصول مطالبات بانکها مصوب سال 1368 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده 15 
قانون اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا ومواد 10 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 
519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 
77/269/365 ریال بابت اصل خواسته و 2/906/720 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی از قرار روزانه مبلغ 35825 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/1 
تا تاریخ وصول و هزینه نشــر  آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
وکال در حق خواهان صادر و ا عالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22848 شعبه 51 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 563 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

8/43 کالســه پرونده: 960597 شــماره دادنامه:96/7/19-9609976794102677 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود میرزائی به 
نشانی بزرگمهر خ هشت بهشت شرقی ک 24 فرعی 3 پ 42،  خوانده: اکبر سوادکوهی 
و محسن سواد کوهی هردو به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصــوص دعوی  آقای محمود 
میرزائی به طرفیت آقای اکبر سوادکوهی و محسن سوادکوهی به خواسته مطالبه مبلغ 
26/660/000 ریال وجه چک به شــماره 512559-94/4/30 و 94/2/30-512557  
به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 

تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 26/660/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/473/250 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چکهای موصوف )تاریخ سررسید 
چکها(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می 
 باشــد. م الف:22904 شعبه 11 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان

 ) 286 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/52 چون مرتضی رفیعایی فرزند مصطفی نسبت به 3/33 ســه دانگ از ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 60 
اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 3/33 ششدانگ پالک 15201/3862 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 488 دفتر 258 طبق سند 83/12/26-17674 
دفتر 113 اصفهان به نام نامبرده انتقال شده ســابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و 
طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد.  به علت 
جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند 
مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. م الف: 23926 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  ) 219 

کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/51 چون آقای  عبدالرشید ولی نیا فرزند علی مالک ششدانگ پالک 15190/17827  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  با تسلیم استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک مزبور در صفحات 405 و 408 
دفتر 54 محلی ذیل ثبتهای 32413 و 31598 به نام آقای رضا سرخیان و خانم رضوان 
میردامادی هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع سابقه ثبت و اسناد مالکیت چاپی شماره های 
801103 و 801102   صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند انتقال شماره 18547 
مورخه 81/06/19 دفترخانه 60 اصفهان به آقای عبدالرشید ولی نیا انتقال قطعی یافته 
است و اعالم نموده که سند به علت جابجایی مفقود شده و درخواست صدرو سند المثنی 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود 
که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 23914 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  ) 235 کلمه، 3 کادر(  
حصر وراثت

8/73  خانم فریبا نصری نصرآبادی دارای  شناسنامه شماره 44878 به شرح دادخواست 
به کالســه  2260/96 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان حسین حســن پورکارالدانی به شناســنامه 1462 در 

تاریخ 96/6/16 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1 دختر و همسر و پدر و مادر: 1- زهرا حســن پور کار الدانی، ش.ش 
1273919531 فرزند 2- فریبا نصری نصرآبادی، ش.ش 44878 همسر متوفی 3- زهرا 
بیگم نصر اصفهانی، ش.ش 46 مادر متوفی 4- اصغر حسن پورکار الدانی، ش.ش 30 
پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 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: 23775 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/74 نظر به اینکه خواهان مصطفی یوسفیان آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت محمدعلی جم ساز ، جلیل جم ساز  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل 
واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 96/664/3 
ثبت و برای تاریخ یکشــنبه 96/09/05 ساعت 18 وقت رســیدگی تعیین گردیده و از 
آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد. م الف: 5/2/96/536 عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم 

آران و بیدگل ) 153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/650 شماره دادنامه: 9609970350900998 شماره پرونده: 9509980350900126 
شــماره بایگانی شــعبه: 950139 خواهان: آقای حبیب راه خدا فرزند احمد به نشــانی 
اصفهان- خ مسجد سید ک داماد زاده پ 33 )فعاًل ســاکن در زندان مرکزی می باشد( 
خواندگان: 1- اداره تصفیه و ورشکستگی به نشــانی اصفهان خ نیکبخت 2- دادستان 
محترم اصفهان به نشانی اصفهان خ نیکبخت دادگستری اصفهان 3- آقای احسان میرزا 
کریمی با وکالت خانم منصوره عگسری فرزند جعفر به نشانی اصفهان دروازه شیراز قبل 
ازچهار راه شیخ صدوق سمت چپ ساختمان رادان ط 1، خواسته: صدور حکم ورشکستگی، 
دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان آقای حبیب راه خدا فرزند احمد به طرفیت 
خواندگان دادستان محترم اصفهان- احسان میرزا کریمی- اداره تصفیه و ورشکستگی 
به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان می باشــد صرفنظر از عدم توجه دعوی به 
خواندگان ردیفهای اول و سوم با توجه به دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه خواهان در امر 
خرید و فروش طال اشتغال داشته است تاجر تلقی می گردد لذا دادگاه جهت بررسی موضوع 
را به کارشناس ارجاع که کارشناس با توجه به وضعیت نامعلوم مالی خواهان قادر به اظهار 
نظر دقیق نگردید ولی به هر حال توقف واقعی خواهان از شش ماه قبل از طرح دعوی که 
منجر به بازداشت خواهان و توقیف مغازه وی شده است محرز است لذا دادگاه به استناد 
مواد 412 و 413 و 416 و 417 و 433 و 537 قانون تجارت حکم بر ورشکستگی خواهان 
صادر و اعالم و تاریخ توقف را اول مهرماه 1394 تعیین می کند و با توجه به اینکه تاجر 
مقررات ماده 413 قانون تجارت را رعایت نکرده است و در دوران توقف اقدام به پرداخت 
وجوهی به تعدادی از طلبکاران کرده که  با این عمل طلب آنها را به دیگران ترجیح داده 
و ظرف مهلت مقرر قانونی اعالم توقف نکرده اســت نوع ورشکستگی را  ورشکستگی 
به تقصیر تعیین واعالم می کند حکم صادر شده موقتا قابل اجرا بوده و اداره تصفیه امور 
ورشکستگی اصفهان باید نسبت به مهر موم اموال و فراهم نمودن مقدمات تصفیه اقدام 
کند رای صادر شده نسبت به طرفین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظرخواهی است و نسبت به اشخاص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض 
در این دادگاه می باشــد. م الف:21643 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 390 کلمه، 4 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/77 شــماره:1396/04/428494 نظر به اینکه سند مالکیت دو سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک قطعه زمین معروف ده قفیزی پالک ثبتی شماره 1349 فرعی از یک  اصلی 
واقع در اوره جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 6248 در صفحه 390 دفتر امالک جلد 
46 به نام علی قاسم تحت شماره چاپی مسلســل 38836 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است  سپس ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  960407061505432-

1396/7/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 64036 
الی 64038-1396/7/13 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی هستند که سند 
مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 373 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز) 240 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
8/78 چون نازباجی یوسف رشیدی فرزند ولی با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که  هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 60 اصفهان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت یکدانگ و نیم مشــاع ششــدانگ پالک 15190/19935 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق گواهی دفتر امالک  در صفحه 326 دفتر 105 ذیل ثبت 17569 سابقه 
 ثبت و صدور سند به شــماره چاپی 278827 به نام نامبرده داشــته و در رهن و بازداشت 
نمی باشد به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و  تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 24073 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  ) 208 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/79 شــماره صادره: 1396/42/409169- 96/6/7 نظر به اینکه ســند مالکیت ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که خانه شده است پالک ثبتی شماره 5268 فرعی 
از 5000 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبــت 92582 در صفحه 376 دفتر امالک 
جلد 518 تحت شماره چاپی مسلسل دفترچه ای 317542  طی سند انتقال 7751 مورخ 
1354/09/08 دفترخانه 97 اصفهــان به نام محمد نصیرکوهی حبیبــی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است و ســپس مالک با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده به شماره 
13960215584700215 مورخ 1396/06/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 33206 مورخ 1396/05/31 به گواهی دفترخانه 78 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 24074 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )255 کلمه، 

3 کادر(

بامسئوالنيادداشت

اخبار کوتاه

مدير واحد مبارزه با بیماری های شبکه 
بهداشت تیران و کرون اعالم کرد:

 شناسایی بیماران
 با اجرای طرح ایراپن

مدیر واحد مبــارزه با بیماری های  شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون
تیران و کرون با بیان اینکه افراد باالی ۳0 سال شهرستان 
تیران و کرون مورد خطر سنجی و بررسی قرار می گیرند، 
بیان داشت: در صورت مشاهده عالئم بیماری، این افراد 
به پزشک معرفی و سبک زندگی آنها اصالح می شود.
ابوالفضل حجــاری ادامــه داد: با اجــرای طرح های 
غربالگری در سال گذشته تاکنون بیش از 2 هزار  بیمار 
مبتال به فشار خون و هزار و ۳00 بیمار مبتال به دیابت در 
شهرستان تیران و کرون شناسایی شده اند.وی با بیان 
اینکه اگر نظارت و پیشگیری صورت نمی گرفت درصد 
بیماری آنها افزایش می یافت، خاطرنشان کرد:  در حال 
حاضر ایــن بیماران تحــت مراقبت های پزشــکی و 
بهداشتی قرار دارند.وی یادآورشد: در یک سال گذشته 
۹0 بیمــار مبتال به دیابــت و بیــش از 800 نفر دچار 
کلســترول باالی خون در شهرســتان تیران و کرون 

شناسایی شده اند.

ريیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا 
خبرداد:

 ممنوعیت فروش سیگار
 به نوجوانان زیر 18 سال 

رییــس شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان شهرضا گفت: جمع آوری شهرضا

قلیان از قهوه خانه ها و تعطیلی مراکز عرضه این کاال در 
شهرســتان اقدام قابل توجهی بود کــه بازتاب جهانی 
داشــت.حجت ا... تنهایی تصریح کــرد: از جمله دیگر 
اقدامات انجام شده در شهرستان برای مقابله با اعتیاد، 
ممنوعیت فروش ســیگار به نوجوانان زیر 18 ســال و 
کودکان بوده است.وی تاکید کرد: باید با تشدید نظارت 
بر درمان اعتیاد به روش اســتفاده از گیاهان دارویی از 
احتمال سوء استفاده افراد ســودجود جلوگیری شود. 
همچنین فروش متادون خیابانی و دیگر داروهای ترک 
اعتیاد به روش غیرمجاز و یا در واحدهای صنفی غیر از 
عطاری ها باید با برخورد قاطع قانونی مواجه شود. رییس 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا اضافه کرد: 
موافقت اصولی تاسیس یک مرکز درمانی ترک اعتیاد در 
یکی از مناطق آسیب پذیر شهرستان اخذ شده و در این 
رابطه به دنبال اخذ مجوز با پزشک درمانگر اعتیاد برای 

تصدی سمت مسئول فنی این مرکز هستیم.

فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی سپاه اردستان خبر داد:

اجرا ی1۵ پروژه محرویت زدایی 
توسط سپاه در اردستان

فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی سپاه اردستان با  اردستان
بیان اینکه محرومیت زدایــی و انجام پروژه های 
عام المنفعــه از جمله احداث مســجد، غســالخانه، تعمیر منازل 
نیازمندان و احداث خانه عالم در دستور کارقرارگاه بسیج سازندگی 
شهرستان قرار دارد، اظهار داشت: در این راستا 15 پروژه با اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال در دست اقدام است که تا 

یک ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
امیر صادقی با بیان اینکه ایجاد اشتغال در قالب طرح های پشتیبان 
نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: در این راستا 7 کارگاه قالی بافی، 
میناکاری و نقاشی روی سفال با اشتغال 110نفر در شهرستان و 

اکثرا روستاها ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد طرح های پشتیبان 110میلیون 
تومان در 2 عرصه میناکاری و نقاشی روی سفال اعتباری تخصیص 

داده شده که در مرحله پرداخت قرار دارد.

مديرجهاد کشاورزی نطنز:

۹۰درصد درختان انار بادرود بر اثر 
سرمازدگی خسارت دیده اند

مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت:بر اثر سرمازدگی  نطنز
۹0 درصدی درختان انــار،۳00 میلیارد ریال به 

باغداران بادرود خسارت وارد شد.
عبدالرضا مهدی بادی گفت: با توجه به خســارت وارده به باغات 
انار تا پنج سال آینده کشاورزان و باغداران از داشتن  محصول انار 

محروم خواهند بود.
وی بیان کرد: منطقه بادرود با تولید ســالیانه ۳0 هزار تن از نظر 
تولید انار، رتبه دوم استان را دارد که به خاطر سرمازدگی در سال 

جاری از نظر تولید بسیار پایین خواهد بود.
مدیر جهاد کشــاورزی نطنز بیان کرد: یک هزار و 500 هکتار از 
باغات بادرود زیرکشت انار قرار دارد که به علت سرما؛ امسال بیش 

از 1۳00 هکتار از این باغات خسارت دیده اند.
وی اظهار داشــت: بــادرود بــا دارا بــودن حــدود یک میلیون 
 درخت انار، یکــی از قطب های تولید انار در کشــور محســوب 

می شود.

با حضور مسئوالن بخش میمه و  میمه
بازدید از قنات هــای تاریخی و 
جهانی قصبه و بلده در گناباد و فردوس، مقدمات عقد 
خواهرخواندگی قنات مزدآبــاد میمه با قنات گناباد، 

کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهرمیمه، 
مرتضی اسفندی، رییس شورای اسالمی شهر میمه، 
با اشاره به توجه ویژه شورای اسالمی این شهر به قنات 
جهانی مزدآباد اظهار داشت: پیگیرهای موثر و مستمر 
یکی از شهروندان شهر میمه به صورت خودجوش از 
سال 1۳88، باعث شد تا قنات های مزدآباد و عمومی 
وزواِن بخش میمه در فهرست آثار جهانی ثبت شود و 
همین موفقیت، نام میمه را در عرصه های گردشگری 

جهانی متمایز کرده است.
وی افــزود: از زمــان ثبــت جهانی قنــوات بخش 
میمه، شورای اســالمی و شــهرداری مرکز بخش، 
در کنار شــورای کشــاورزی و با محوریت سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
و شهرستان شاهین شــهرومیمه، توانسته با نگاه به 
رویکرد مثبت ، در معرفی و شناساندن قنوات بخش 

میمه نقش کلیــدی را ایفا کند و در همین راســتا با 
هماهنگی انجام شده از ســوی اداره میراث فرهنگی 
شهرستان شاهین شهرومیمه برنامه بازدید از قنوات 
گناباد و بلده فردوس صورت گرفت که در این بازدید 
عالوه بر تشــریح وجوه تمایز قنات تاریخی و جهانی 
مزدآباد میمه، در نشستی با حضور فرماندار، شهردار و 
مسئوالن میراث فرهنگی شهرستان گناباد و جمعی از 
مسئوالن بخش میمه، مقدمات عقد خواهرخواندگی 

قنات مزدآباد میمه نیز با قنات گناباد انجام شد.
رییس شورای اسالمی شــهر میمه خاطرنشان کرد: 
به راستی که قنات باعث شــده تا جلوه های بزرگی از 
تالش انسان، برای زندگی بهتر به نمایش گذاشته شود. 
امروزه قنات ها محلی برای مطالعات علمی دانشجویان 
و محققان شده و بازدید از قنات ها می تواند باعث تغییر 
نگاه انسان های امروزی شود که درگیر زندگی ماشینی 
هســتند.قنات ها عالوه بر تامین آب، فرهنگی غنی را 
در دل خود جای داده اند، از آداب، رســوم، فرهنگ و 
ارتباطات عاطفی گرفته تا نحوه تعامل انسان ها در طول 

تاریخ که وظیفه نسل امروز حفظ و احیای آن است.
اســفندی ادامه داد: تشــابه های قنات هــای بلده و 

قصبه با قنــوات مزدآبــاد و وزوان بخش میمه و 
فرهنگ های موجود در دل این قنات ها بیانگر این 

است که مسئوالن و مردم برای رســیدن به بهترین 
شرایط گردشــگری برای این قنوات، عالوه بر جذب 
سرمایه گذار، فرهنگ گردشــگری را باید نیز ترویج 
کنند.رییس شورای اسالمی شــهر میمه، در پایان از 
زحمات تمام کســانی که در راه جهانی شدن قنوات 
بخش میمه تاثیرگذار بودند تشکر کرد و گفت: از سال 
88 که تالش های مفید و خوب محسن فخریان برای 
ثبت جهانی قنوات بخش میمه شروع شد تا به امروز، 
افراد بسیاری با همدلی و همراهی مثال زدنی در این 
راه قدم برداشته اند که جای دارد از همه این عزیزان به 
خصوص اقشار مختلف مردم، مسئوالن بخش میمه، 
رییس اداره میراث شهرستان شاهین شهر و میمه و 
رییس پایگاه جهانی قنوات اســتان و شهردار میمه و 

سایر عوامل موثر قدردانی کرد.
بنابر این گزارش، قنات گناباد با ۳۳ کیلومتر طول در 
شهر گناباد و قنات مزدآباد با 18 کیلومتر طول در شهر 
میمه قراردارد و در تیرماه سال گذشته در فهرست آثار 

جهانی قرارگرفته اند.

به زودی انجام می شود؛

 خواهرخواندگی قنات جهانی مزدآباد میمه
 با قنات جهانی گناباد
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مفاد آراء
7/285  آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. رای شماره 139560302008005534 – 95/9/28- منصور موالئیان فرزند نعمت 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3379/1 فرعی از 1 اصلی 

ابنیه به مساحت ششدانگ 169/40 مترمربع
2. رای شماره 139560302008005535 – 95/9/28- زهرا دهقان فرزند حسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3379/1 فرعی از 1 اصلی ابنیه به 

مساحت ششدانگ 169/40 مترمربع
3. رای شماره 139560302008006410 – 95/10/26- هادی حیدری فرزند قربان 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 265 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 

168/65 مترمربع.
4. رای شــماره 139560302008007539 – 95/12/21- فاطمه باقری فرزند علی 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1078 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

37/77 مترمربع.
5. رای شــماره 139660302008000839 – 96/2/17-  فیــض اله آقاســی فرزند 
مهدیقلی ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 6 فرعــی از 33 اصلی مهرقویه به 

مساحت 192/33 مترمربع.
6. رای شــماره 139660302008001635 –  96/3/29 -  حجــت اله رحمتی فرزند 

مصطفی ششدانگ
الف( قســمتی از یکباب مغازه با تحتانی آن  مفروزی از پالک 3941  فرعی از 3 اصلی 
موغان که به انضمام قسمتی از پالک های 3158 و 3160 و 3161 و 3162 و 3164 و 
519 باقیمانده ) که به شماره 4811 تبدیل شده( جمعًا تشکیل یک باب مغازه با تحتانی 

ان را داده است به مساحت 69/80  مترمربع.
ب( قسمتی از یکباب مغازه با تحتانی آن  مفروزی از پالک های 3158 و 3160 و 3161 
و 3162 و 3164 و 519 باقیمانده ) که به شماره 4811 تبدیل شده است( فرعی از 3 اصلی 
موغان که به انضمام قسمتی از پالک 3.3941 جمعاً تشکیل یک باب مغازه با تحتانی آن 

را داده است به مساحت 31/30  مترمربع.
7. رای شــماره 139660302008001636 – 96/3/29 – سید نبی اله طبائیان فرزند 

منیر ششدانگ :
الف( قسمتی از یکباب مغازه با ساختمان فوقانی و تحتانی آن  مفروزی از پالک 3941  
فرعی از 3 اصلی موغان که به انضمام قسمتی از پالک های  3158 و 3160 و 3161 و 
3162 و 3164 و 519 باقیمانده ) که به شماره 4811 تبدیل شده( جمعًا تشکیل یک باب 

مغازه با ساختمان فوقانی و تحتانی آن را داده است به مساحت 53/95  مترمربع.
ب( قسمتی از یکباب مغازه با ساختمان فوقانی و تحتانی آن  مفروزی از پالک های 3158 
و 3160 و 3161 و 3162 و 3164 و  519 باقیمانده ) که به شماره 4811 تبدیل شده است( 
فرعی از 3 اصلی موغان که به انضمام قسمتی از پالک 3.3941 جمعًا تشکیل یک مغازه 

با ساختمان فوقانی و تحتانی آن را داده است به مساحت 29  مترمربع.
8. رای شماره 139660302008001703 – 96/3/31-  اشرف نظریت  فرزند حبیب  
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1327 فرعی )که به شماره 13371 تبدیل شده(  

از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 304 مترمربع.
9. رای شماره 139660302008002272 – 96/4/31-  عبدالکریم شاه نظری فرزند 
فضل اله 39 حبه و هشتادو دو هزار و چهل و هفت – نودو سه هزار و هشتصدو پنجاه یکم 
حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 236 فرعی از 33 اصلی 

مهرقویه به مساحت ششدانگ 123/90 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008002273 – 96/4/31-  زهرا شاهنظری فرزند منصور 
32 حبه و یازده هزار و هشتصدو چهار – نودو سه هزار و هشتصدو پنجاه و یکم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 236 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 

مساحت ششدانگ 123/90 مترمربع.
11. رای شماره 139660302008002810 – 96/5/24سعید مصدقیان فرزند احمدرضا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 3403 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 230 مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008002811 – 96/5/24-  مژده امین بیطرف فرزند 
محمدعلی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 3403 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 230 مترمربع.
13. رای شــماره 139660302008002137 – 96/4/24-  اقدس موسوی زاد فرزند 
اسمعیل سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 276 فرعی 

از 100 اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 111/90 مترمربع.
14. رای شماره 139660302008002591 – 96/5/14-  فاطمه صغری برمکی فرزند 
قدمعلی ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 237 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 

مساحت 162/60 مترمربع.
15. رای شماره 139660302008002777 – 96/5/22-  محمد حسین دانائی فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1133 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 155/43 مترمربع.
16. رای شماره 139660302008002825 – 96/5/24-  بتول مندک فرزند جمشید 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 785 )که به شماره 4654 تبدیل شده(  فرعی از 

3 اصلی موغان به مساحت 119/37 مترمربع .
17. رای شماره 139660302008002851 –96/5/25-  صدیقه کاویانپور  فرزند نعمت 
اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 10 فرعی از 50 اصلی اله 

آباد به مساحت ششدانگ 244/10 مترمربع.
18. رای شماره 139660302008002853 –96/5/25-  محمدرضا رئیسی  فرزند اسد 
اله دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 10 فرعی از 50 اصلی اله 

آباد به مساحت ششدانگ 244/10 مترمربع.
19. رای شماره 139660302008002880 – 96/5/28-  محمدحسین دانائی فرزند 
غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 417  فرعی از 23 

اصلی سود آباد به مساحت ششدانگ 31/85 مترمربع.
20. رای شماره 139660302008002881 – 96/5/28-  مریم فارسی فرزند رحمت 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 417  فرعی از 23 اصلی 

سود آباد به مساحت ششدانگ 31/85 مترمربع.
21. رای شــماره 139660302008002890 – 96/5/28-  حجت اله شیرپور فرزند 

حسین سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 559 )که 
به شماره 2756 تبدیل شــده( و 1011  فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 

143/10 مترمربع.
22. رای شــماره 139660302008002891 – 96/5/28-  مهدیــه احمدی فرزند 
پنجعلی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 559 )که 
به شماره 2756 تبدیل شــده( و 1011  فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 

143/10 مترمربع.
23. رای شماره 139660302008002894 – 96/5/28-  عصمت رحمتی فرزند سیف 
اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1661 فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 

40/20 مترمربع.
24. رای شماره 139660302008002906 – 96/5/29-  فرنازالسادات اولیائی فرزند 
سیدمرتضی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1690 فرعی از 

3 اصلی موغان  به مساحت ششدانگ 34/90 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008002907 – 96/5/29-  شهزادالسادات اولیائی فرزند 
سیدمرتضی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1690 فرعی از 

3 اصلی موغان  به مساحت ششدانگ 34/90 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008002908 – 96/5/29-  فرنازالسادات اولیائی فرزند 
سیدمرتضی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله مفروزی از 

پالک 1690 فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت ششدانگ 207/30 مترمربع.
27. رای شــماره 139660302008002909 – 96/5/29-  شهزادالســادات 
اولیائی فرزند ســیدمرتضی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانــه و مغازه 
 هــای متصله مفــروزی از پــالک 1690 فرعــی از 3  اصلــی موغان  به مســاحت

 ششدانگ 207/30 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008002913 – 96/5/30-  محمدصادق کاویانی فرزند 
ایرج ششدانگ قســمتی از یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1738 و 4075 فرعی 
از 3  اصلی موغان  که به انضمام قســمتی از پالک 3.444 جمعا تشکیل یک باب خانه 
دوطبقه را داده است به مساحت 106/45 مترمربع در ازای 95 سهم مشاع از 310 سهم 
و سیزده- بیستم سهم ششــدانگ پالک های 1738 و 4075 انتقال عادی بیواسطه از 

طرف ایرج کاویانی.
29. رای شــماره 139660302008002933 – 96/5/30-  عبدالرضا فاتحی شهرضا 
فرزند مهدیقلی سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 468  )که به 
شماره 2778 تبدیل شده است ( و 2130 فرعی از 21  اصلی رشکنه  به مساحت ششدانگ 

92/60 مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008002936 – 96/5/30-  مهتاب طاهری شهرضا 
فرزند فضل اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 468  )که به 
شماره 2778 تبدیل شده است ( و 2130 فرعی از 21  اصلی رشکنه  به مساحت ششدانگ 

92/60 مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008002939 – 96/5/30-  کامــران خضرپور فرزند 
یوسفعلی ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 106  فرعی از 32  اصلی دست 

قمشه  به مساحت 172/50 مترمربع .
32. رای شــماره 139660302008002963 – 96/5/31-  حســین رضائــی فرزند 
محمدصادق سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 166  فرعی از 
1  اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 143/85 مترمربع در ازاء سه-چهارم سهم مشاع از 
35 سهم ششدانگ پالک 1.166 که میزان سه- هشتم سهم  مشاع آن انتقال عادی مع 
الواسطه بالسویه از طرف سید هیبت اله قریشی و خانم بتول بابائی نژاد طاغونی می باشد.
 33. رای شــماره 139660302008002964 – 96/5/31-  مریــم ســبزواری

 فرزند بهرام سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 166  فرعی از 
1  اصلی ابنیه  به مساحت ششــدانگ 143/85 مترمربع در ازاء سه- چهارم سهم مشاع 
از 35 سهم ششدانگ پالک 1.166 که میزان سه- هشتم سهم مشاع آن انتقال عادی 
 مع الواسطه بالسویه از طرف ســید هیبت اله قریشــی و خانم بتول بابائی نژاد طاغونی

 می باشد. 
34. رای شــماره 139660302008002965 – 96/5/31-  عبدالعلی شبانپور فرزند 
قدرت اله ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 7510 و 7512 و 13673 )که قبال 
1437/1 بوده( و 13672 ) که قبال 7509 بوده(   فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

126 مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008002976 – 96/5/31-  ســیدمحمدتقی شریفی 
فرزند سید محمدرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2235/1  

فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 282/25 مترمربع.
36. رای شماره 139660302008002978 – 96/5/31-  بتول باقی فرزند عبدالحسین 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2235/1  فرعی از 1  اصلی 

ابنیه  به مساحت ششدانگ 282/25 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008002980 – 96/5/31-  مهرانگیز مهدی پور فرزند 
حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 39  فرعی از 50  اصلی 

اله آباد  به مساحت ششدانگ 368 مترمربع.
38. رای شــماره 139660302008002981 – 96/5/31-  محمدرضا راشدی فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 39  فرعی از 50  اصلی 

اله آباد  به مساحت ششدانگ 368 مترمربع.
39. رای شــماره 139660302008003038 – 96/6/6-  محمدعلی قاسمی فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 102  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به 

مساحت 107/60 مترمربع.
40. رای شماره 139660302008003039 – 96/6/6-  فرشته بصیری دهاقانی فرزند 
سیف اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 365 و 4508  فرعی 

از 3  اصلی موغان به مساحت ششدانگ 84/34 مترمربع.
41. رای شماره 139660302008003040 – 96/6/6-  محمدرضا تاکی شهرضا فرزند 
صفرعلی سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 365 و 4508  فرعی 

از 3  اصلی موغان به مساحت ششدانگ 84/34 مترمربع.
42. رای شماره 139660302008003041 – 96/6/6-  مجتبی ایزدی فرزند مصطفی 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 25  فرعی از 21  اصلی رشــکنه به مساحت 

134/05 مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008003042 – 96/6/6-  سیدجعفر میرپوریان فرزند 
سیداصغر چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2072 فرعی از 
1 اصلی ابنیه به مساحت ششــدانگ 12/73 مترمربع در ازاء تمامت یک سهم و نوزده-
هفتاد و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ انتقال عادی از طرف 1- تمامت 0/31 
حبه مشاع آن از طرف سید اکبر مدنی 2- تمامت نوزده- شصتم حبه مشاع آن از طرف 
 ســید نعمت اله مدنی 3- تمامت چهل و هفت – هفتاد و پنجم حبه مشاع آن از طرف

 عبدالرحیم طاهری .
44. رای شماره 139660302008003043 – 96/6/6-  مهدیه ترابی فرزند حسینعلی 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2072 فرعی از 1 اصلی ابنیه 
به مســاحت ششــدانگ 12/73 مترمربع در ازاء تمامت چهل و هفت – هفتاد وپنجم 
حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ انتقال عادی از طرف 1- تمامت 0/155 حبه مشاع 
 آن از طرف ســید اکبر مدنی 2- تمامت نوزده یکصدو بیســتم حبه مشاع آن از طرف 

سید نعمت اله مدنی 3- تمامت چهل و هفت –  یکصدو پنجاهم حبه مشاع آن از طرف 
عبدالرحیم طاهری .

45. رای شــماره 139660302008003060 – 96/6/8-  شــهزاد ملجائــی فرزند 
عبدالخلیل ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 379  فرعی از 3  اصلی موغان به 

مساحت 216/77 مترمربع.
46. رای شماره 139660302008003132 – 96/6/14-  عبدالرضا سالک فرزند علی 
اکبر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1065  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 346/70  مترمربع.
47. رای شماره 139660302008003133 – 96/6/14-  جمیله شمسبگی شهرضائی 
فرزند قاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1065  فرعی از 3  

اصلی موغان به مساحت ششدانگ 346/70  مترمربع.
48. رای شماره 139660302008003199 – 96/6/19-  نصراله نیکروش فرزند حبیب 
اله ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 15 فرعی از171  اصلی مهدیه  به 

مساحت 210  مترمربع.
49. رای شماره 139660302008003200 – 96/6/19-  صدیقه بکیانی فرزند ولی اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 174  فرعی از 2  اصلی 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 171/47  مترمربع.
50. رای شماره 139660302008003202 – 96/6/19-  جواد دباغ فرزند مرتضی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 174  فرعی از 2  اصلی 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 171/47  مترمربع.
51. رای شــماره 139660302008003326 – 96/6/26-  عصمت هاشم زاده فرزند 

رضا ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 132 و 979  فرعی از 23  اصلی سودآباد 
به مساحت  33/34  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 23.978 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 978  فرعی از 23  اصلی ســودآباد به 
مســاحت 13  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 23.132 و 23.979 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
52. رای شــماره 139660302008003259 – 96/6/21-  اعظــم محمدیان فرزند 
رحمت اله ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 287  فرعی از 100  اصلی فیض آباد  

به مساحت 25/76 مترمربع.
53. رای شــماره 139660302008003260 – 96/6/21-  فردوس علی پور موسی 
آبادی فرزند محمدجعفر ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 287  فرعی از 100  

اصلی فیض آباد  به مساحت 25/22 مترمربع.
54. رای شــماره 139660302008003261 – 96/6/21-  مجتبــی رحمتی فرزند 
عبدالرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 197 و 2046 و 2135  

فرعی از 50 اصلی اله آباد  به مساحت ششدانگ 160/30 مترمربع.
55. رای شماره 139660302008003262 – 96/6/21-  شکوه ناظم فرزند رحمت اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 197 و 2046 و 2135  فرعی 

از 50 اصلی اله آباد  به مساحت ششدانگ 160/30 مترمربع.
56. رای شماره 139660302008003277 – 96/6/22-  احمد نقوی فرزند عبدالعلی 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1165 فرعی از 2  اصلی فضل 

آباد  به مساحت ششدانگ 163/55 مترمربع.
57. رای شماره 139660302008003278 – 96/6/22-  لیال برزگری فرزند رحمت 
اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1165 فرعی از 2  اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 163/55 مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008003423 – 96/6/30-  رحمت اله شــیراحمدی 
فرزند ذلفقار ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1 فرعی از 100  اصلی فضل آباد  به 

مساحت 139/60 مترمربع.
59. رای شماره 139660302008003539 – 96/7/5-  محمود رضائی موسی آبادی 
فرزند یداله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 276 فرعی 

از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت ششدانگ 111/90 مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139660302008000900 – 96/2/19-  صغــری رهنمائی فرزند 
سیدعلی ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1614.1 و 1614 فرعی از 2  اصلی 
فضل آباد  به مساحت 326  مترمربع که در آگهی اولیه پالک اصلی اشتباه قید گردیده بود 

و اینک تجدید آگهی می شود.
م الف: 598  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا     

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/07/17                                      
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/08/02        

مفادآراء
285/ 7  آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هیات حل اختالف مستقر در اسناد و امالک زواره 
آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجراي ماده 3 قانــون مذکور در دو نوبت به فاصله ي 
15 روز از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار  و محلي آگهي مي شود و در روستاها عالوه 
 بر انتشــار آگهي، راي هیئت با حضور نماینده شوراي اســالمي روستا در محل الصاق 
مي گردد تا شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار 
اولین آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل 
نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مي نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست:
1- رای شــماره 13960302021000128 مورخ 96/07/06 آقای خســرو قاســمی 
زواره فرزند ماشاء اله به شــماره ملی 1189492441 چهاردانگ مشــاع ) به استثنای 
بهاء ثمنیه اعیانی( از ششدانگ یکباب ســاختمان و قطعه زمین متصله احداثی بر روی 
قســمتی از پالک 1/6168 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمســیر بخش 
 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مســاحت 3018/35 متر مربع خریداری رسمی از خانم 

مهین دخت رحیمی.
2- رای شــماره 13960302021000129 مورخ 96/07/06 آقای رضا قاسمی زواره 
فرزند ماشاء اله به شماره ملی 1189461153 دو دانگ مشــاع )به استثنای بهاء ثمنیه 
اعیانی( از ششدانگ یکباب ســاختمان و قطعه زمین متصله احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 1/6168 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
ششدانگ به مساحت 3018/35 متر مربع خریداری رسمی از خانم مهین دخت رحیمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/02

م الف: 266  فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

مزایده اموال غیر منقول
8/12 شماره نامه: 9610113630401657  به موجب اجراییه صادره از شعبه 2 شورای 
حل اختالف تیران و کرون در پرونده کالسه 147/96 شعبه اجرای احکام حقوقی شورای 
حل اختالف دادگستری تیران، محکوم له منصور امینی با وکالت حسین دادخواه و محکوم 
علیهم ابراهیم آقایی فرزند محسن و ســعید دادخواه مبنی بر فروش مال غیر منقول زیر 
که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 
و توصیف اجمالی گردیده اســت: مورد مزایده عبارت است از 4/5  سهم از 25 سهم باغ 
مشجر جدیداالحداث با درختان 3 ساله ســیب و زردآلو و گیالس و انار و هلو که توسط 
فنس با ارتفاع 2/4 متر ارتفاع و فنس سیمی 2 متر ارتفاع و دارای 32 پایه فلزی واقع در 
دشت سفلی تیران به مساحت 432 متر مربع و دارای ســند رسمی تحت پالک 2537 
فرعی از 1 اصلی متعلق به خانم نرگس دادخواه که طی بازدید صورت پذیرفته از سوی 
کارشناس به مشزان مبلغ 151/000/000 ریال )معادل پانزده میلیون و صد هزار تومان( 
برآورد و ارزیابی می گردد و مقرر گردید اموال موصوف در مورخه سه شنبه 96/8/16 از 
ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای 
حل اختالف دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه ازقیمت کارشناسی شروع و 
به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اســت حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شــود.  
م الف: 285 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان تیران 

وکرون )مجتمع شماره یک( )305 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/11 شماره صادره : 1396/42/428025 چون آقایان محمد حسین و مجید و خانم اکرم 
شهرت همگی احمدی فرزندان علی در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی تقاضای صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب 
خانه واقع در محدوده پالک 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
رانموده و آرای شــماره 1530-1529-1472 مورخ 96/2/25 و 96/2/26  هیات حل 
اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون 
بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 3784  
فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام 
آقایان محمد حسین و مجید و خانم اکرم شهرت همگی احمدی فرزندان علی به ترتیب 
محمد حسین  نسبت به16 سهم و م جید نسبت به 16 سهم و خانم اکرم نسبت به 5 سهم 
مشاع از 42 سهم ششدانگ ) باســتثنای بهای ربعیه اعیانی(  در روز دوشنبه 96/8/29 
از ســاعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط 
معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 23688 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)256 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/3  شماره: 96/2027006167- 96/7/22 چون تحدید حدود یکباب خانه پالک شماره  
39/146 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام نرگس خرمی فرزند 
بشیر در جریان ثبت است و طبق رای شماره  139660302027002913- 96/3/16 
مفروز گردیده به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده  اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1396/8/27 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:23043 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/34 کالسه پرونده: 1058/91 شماره دادنامه: 1391-91/12/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به نشانی 
اصفهان خ توحید جنب مجتمع تاالر فرشچیان ساختمان مدیریت با وکالت ایمان خوش 
فطرت به نشانی شاهین شهر خ عطار نبش فرعی 6 غربی مجتمع امیر طبقه 4 واحد 6،  
خوانده: احمد حسن پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت ایمان خوش فطرت 
به طرفیت احمد حسن پور به خواســته مطالبه مبلغ 25/158/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 549133-90/12/22 عهده بانک ملی ایران ) سه راهی خمینی شهر( به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانــون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و یکصد و پنجاه و هشــت هزار ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )90/12/22(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود. م الف:22925 شعبه 28 

شورای حل اختالف اصفهان) 314 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/48 خانم معصومه شیروی خوزانی دارای شناسنامه شماره 74  به شرح دادخواست به 
کالسه  621/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین نوروزی خوزانی به شناســنامه 29 در تاریخ 1396/3/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- معصومه 
شیروی خوزانی فرزند ابوالقاسم، ش.ش 74 )همســر( 2- یداله نوروزی خوزانی فرزند 
علی، ش.ش 161 )برادر ابوینی( 3- صدیقه نــوروزی خوزانی فرزند علی، ش.ش 130 
) خواهر ابوینی( 4- خدیجه نوروزی خوزانی فرزند علی، ش.ش 131 )خواهر ابوینی( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5416 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه،

 2 کادر(
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مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: شرکت فوالد مبارکه با هدف کمک 
به امر تحصیل دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد،440 بســته 
تحصیلی به ارزش 22میلیون تومــان به دانش آموزان اهــدا کرد.حمیدرضا 
شیران با اشاره به اینکه بیش از 4 هزار خانوار با جمعیتی حدود 10 هزار نفر تحت 
حمایت کمیته امداد منطقه 5 اصفهان هستند، اظهار داشت: این نهاد در طول 
سال برای خانواده های نیازمند خدمات مختلفی را در زمینه اشتغال، مسکن، 
درمان، فرهنگی، بیمه ای، جهیزیه نوعروس و هزینه های تحصیلی دانش آموزان 

و دانشجویان ارائه می دهد.
وی افزود: هم افزایی موسســات و واحدهای صنعتی می تواند منشأ خدمات و 
ثمرات مطلوبی برای جامعه هدف باشد. مدیر کل کمیته امداد اصفهان گفت: یک 
هزار و 500 دانش آموز و دانشجو، تحت حمایت کمیته امداد منطقه 5 اصفهان 

هستند و از امکانات اولیه تحصیلی بهره مند می شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش خبر داد:

اجرای طرح »ایران مهارت« 
برای دانش آموزان

تامین ۴۴۰ بسته تحصیلی 
ویژه دانش آموزان نیازمند 

توسط فوالد مبارکه

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، از اجرای طرح »ایران 
مهارت« با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان فنی و 

حرفه ای خبر داد.
مهر علی زرافشــان، از رونمایی طــرح ایران مهارت بــا همکاری وزارت 
آموزش و پــرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان فنی و 
حرفه ای خبر داد و افزود: در این طرح 500 رشــته مهارتــی از 4 تا 40 
 ساعت به دانش آموزان آموزش داده شــده و برای آنها گواهینامه صادر 
می شود. وی استقرار پایه دوازدهم در مدارس را از اولویت های آموزش 
و پرورش در ســال جاری عنوان کرد و گفت: با توجه به حذف دوره پیش 
دانشــگاهی در پایان ســال تحصیلی آینده، دوران تحصیلی آموزش و 
پرورش به الگوی ۶-۳-۳ تغییر یافته و در هنرستان ها از 11 سال به 12 

سال افزایش می یابد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

انتقال۱۹۹ مددجوی 
سرباز به نزدیک ترین 

مرکز محل سکونت

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت:طی شش ماهه نخست سال ۹۶ طبق هماهنگی انجام شده 1۹۹ نفر از مددجویان سرباز تحت پوشش کمیته امداداستان 
اصفهان، برای گذراندن دوران خدمت مقدس سربازی، به محل زندگی خود منتقل شدند. حمیدرضا شیران، با اشاره به اینکه مهم ترین رویکرد این نهاد در حمایت از 
جامعه هدف ارائه خدمات الزم برای توانمندسازی آنهاست، افزود: این نهاد بر اساس نیاز خانواده های نیازمند خدمات موثری را در مسیر توانمندسازی جامعه هدف 
ارائه می کند. وی با اشاره به اینکه طرح معافیت از سربازی کمیته امداد برای فرزندان ذکور خانواده های تحت حمایت درنظر گرفته شده است، افزود: با هماهنگی 

سازمان وظیفه عمومی ناجا، تصمیم داریم زمینه ایجاد اشتغال و رفع بخشی از مشکالت خانواده آنان را فراهم کنیم.
شیران در ادامه عنوان کرد: مددجویان مشمول این خدمت، خدمات مربوط به تسهیالت سربازی را در قالب معافیت سربازی، انتقال به نزدیک ترین مرکز محل 

سکونت و کاهش تعرفه خدمت سربازی دریافت می کنند.

کشف نیم کیلو گرم هروئین از معده قاچاقچی مواد مخدر در اصفهان
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، از دســتگیری 
 یک قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر و کشــف 510 گرم هروئین از داخل معده وی خبر 

داد.

محیط زیست

معاون حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت 
محیط زیست خبر داد:

 الیحه حمایت از محیط بانان 
همچنان در انتظار بررسی مجلس

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به آخرین وضعیت الیحه 
حمایت از محیط بانان و جنگل بانان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: اولین جلســه کمیسیون اقتصادی برای 
بررسی این الیحه برگزار می شود. در اردیبهشت ماه سال 
جاری الیحه »حمایت از محیط بانان و جنگل بانان« بعد 
از بررسی و تصویب در هیئت دولت، به مجلس شورای 
اسالمی ارسال شد. کریم شافعی در مورد آخرین وضعیت 
الیحه حمایــت از محیط بانان اظهار کــرد: این الیحه، 
به کمیســیون قضائی به عنوان کمیســیون اصلی و به 
کمیسیون های اقتصادی، کشاورزی، عمران، بودجه و 
امنیت ملی به عنوان کمیته های فرعی ارجاع شده است.

وی در ادامه افزود: فردا اولین جلسه کمیته اقتصادی در 
زمینه الیحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان برگزار 
خواهد شــد. فعال کلیات آن در دســت بررسی است تا 
برای تصویب به صحن علنی مجلس برود. معاون توسعه 
مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط 
زیســت، در مورد دلیل به تعویق افتادن بررسی الیحه 
حمایت از محیط بانان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
این موضوعی است که باید ازطریق مجلس، پیگیری و 
این سوال باید از مجلسی ها پرسیده شود؛ چون دستور 
کار مجلس را مجلس تعیین می کند. وی در پاســخ به 
پرسشــی درخصوص پیگیری سازمان حفاظت محیط 
زیست برای بررســی اولویت دار و سریع الیحه حمایت 
از محیط بانان  و جنگل بانان اظهــار کرد: همین که در 
کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد، نتیجه 
پیگیری های ســازمان حفاظت محیط زیســت است؛ 
ضمن اینکه عیســی کالنتری رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست در یک ماه گذشــته در مورد این الیحه 
چنین گفته است: با تصویب الیحه حمایت از محیط بانان، 
آنها از امتیازات نیروهای مســلح برخوردار می شوند و 
شرایط شان به ویژه در زمینه حمایت های قضائی بهبود 

می یابد.

به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی صورت گرفت؛

آغاز اجرای نخستین طرح مراقبت 
اجتماعی در مدارس

نخســتین بار اجرای طرح مراقبت اجتماعی با عنوان نماد در مدارس 
استان اصفهان آغاز شد. مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان هدف از اجــرای این طرح را 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حفظ 
ســالمت فکری وروحی دانــش آموزان 
بیان کــرد و گفــت: در ســال تحصیلی 
جدید این طرح در  12 واحد آموزشی در 
شهرســتان های اصفهان و فالورجان آغاز 
شده است.محمد حسن قائدیها افزود: طرح 
مراقبت اجتماعی مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و 
متوسطه دوم در قالب 24 طرح پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی برای دانش آموزان در مدارس اســتان اجرا می شــود. وی 
پیش بینی کرد در سال تحصیلی جدید 40 درصد دانش آموزان مدارس 

این استان  زیر پوشش این طرح قرار گیرند.

 ۶۰ درصد بیماری های جسمی 
ریشه در روان افراد دارد 

رییس انجمن خانه روان شناسان و مشاوران ایران گفت: بر اساس 
آمار ۶0 درصد بیماری های جسمی ریشه در روان 
افراد دارد.محمد ابراهیم مداحی در همایش 
مشاوران با موضوع »بهداشت روان و مدرسه 
کارآمد« اظهار کرد: باید با دید مثبتی به 
فعالیت مشاوران در جامعه نگاه شود. در 
حال حاضر افسردگی، ســرماخوردگی 
روان شناسی اســت و نباید به افراد دارای 
مشکالت روانی به دید یک بیمار نگاه شود؛ 
چرا که این افراد نیازمند اصالح ســبک زندگی 
هستند. وی خاطرنشان کرد: ۹۷ درصد بودجه سالمت 
در کشــور صرف بیماری های فیزیکی می شــود و تنهــا ۳ درصد از 
هزینه های سالمت، صرف روان افراد می شود، در حالی که بر اساس آمار 

۶0 درصد بیماری های جسمی ریشه در روان افراد دارد.

خبر

روان شناسی

اولین واکنش رسمی به علت خودکشی این دو دختر را 
فرمانده انتظامی استان داشت که با قطعیت، از اقدام به 
خودکشی دختران اصفهانی تحت تاثیر بازی اینترنتی نهنگ 

آبی خبر داد. 
سردار معصوم بیگی گفت که »این دو نوجوان قبل از پرت 
کردن خود توسط یک دستگاه ضبط صوت، با خانواده خود 
خداحافظی کرده و علت این کار را انجام بازی آنالین نهنگ 
آبی در فضای مجازی اعالم کرده اند.« اما ساعاتی بعد از این 
اظهارنظر مقام ارشد انتظامی استان، رییس پلیس »فتا«ی 
استان در گفت و گو با یکی از روزنامه های سراسری گفت که 

»این مسئله را تایید نمی کند.« 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفته که:»پرونده اقدام به 
خودکشی دو دخترنوجوان، ابتدا در اختیار پلیس آگاهی 
استان بود و بعد از آن برای تحقیقات تکمیلی به پلیس 
فتا ارسال شد. با این حال ما به عنوان پلیس فتا نمی توانیم 
تا زمان انجام تحقیقات تکمیلی و تخصصی اظهارنظر 
 دقیقی داشته باشیم و ارتباط این افراد با بازی نهنگ آبی

 را تایید کنیم.« 
در کانال های تلگرامی، بحث برسر فایل صوتی که پلیس 

عنوان کرده در دست دارد و نشان می دهد دودختر خودکشی 
خود را تحت تاثیر این بازی عنوان کرده اند، باالگرفته است؛ با 
این حال رییس پلیس فتای استان در جریان این فایل نبوده 
و آن را نشنیده اند. سرهنگ مرتضوی گفته است: »گویا اعالم 
شده که دو دختر نوجوان پیش از اقدام به خودکشی پیامی را 
ضبط و در آنجا علت خودکشی شان را تحت تاثیر بازی نهنگ 
آبی عنوان کرده اند؛ اما این ظاهر ماجراست و ما به عنوان 
پلیس فتا، تا بررسی دقیق و رسیدن به مستندات کافی 
نمی توانیم با قاطعیت اعالم کنیم که علت خودکشی این 

دختران بازی نهنگ آبی بوده است.«
در ادامه گمانه زنی ها درباره اقدام تاسف بار دودختر نوجوان 
اصفهانی، روز گذشته رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
نیز خودکشی این دو دانش آموز اصفهانی را تحت تاثیر 
چالش های اینترنتی دانست و گفت: »دختر کشته شده در 
حادثه سقوط از روی یکی از پل های بزرگراهی در اصفهان، 
به شدت درگیر چالش های اینترنتی بوده است.« سرهنگ 
خسروی می گوید: »بر اساس نظر پزشکی قانونی، مواردی 
از خودزنی در بدن این دانش آموز مشاهده شده که نشان 
می دهد وی تحت تاثیر چالش های اینترنتی خودزنی کرده 

است.« وی جزئیات جدیدی از این پرونده را اعالم و تاکید 
کرده که » گفت و گو های شب قبل از سقوط با دوستان از 
طریق تلفن همراه و دست نوشته های به دست آمده، نشان از 
اراده و مصمم بودن این دو نفر برای خودکشی دارد. روی تلفن 
همراه دانش آموز فوت شده تصاویر ترسناکی دیده شده است. 
 پیش از پرتاب کردن خود با دوستش از روی پل، یک ویدئو از 

خود ضبط می کنند.« 
اما در حالی که فرماندهان انتظامی استان با قاطعیت از چالش 
اینترنتی نهنگ آبی به عنوان عامل خودکشی دودختر نوجوان 
نام می برند، یکی از اقوام این دودختر هم به »ایسنا« گفته 
که »ن« و »ع« تنها دختران کالس نهم یک مدرسه دخترانه 
نیستند که در چالش حضور دارند.«  به نوشته ایسنا، این 
گفته یکی از اقوام »ع« است که البته تایید می کند از شخص 
دیگری شنیده است؛ با این حال دقیقا در روز فوت »ع« به 
مدیر مدرسه در این خصوص هشدار داده است. حادثه، ساعت 
11:۳8 ظهر شنبه اتفاق افتاده و آموزش و پرورش اصفهان 
اعالم کرده که خارج از ساعت مدرسه بوده است. خانواده ها 
نیز درخصوص حضور فرزندانشان در چالش نهنگ آبی اظهار 

بی اطالعی می کنند.
حرف و حدیث ها و شایعات 
خودکشی  علت  درباره 
دودختر نوجوان زیاد است؛ 
از مشکالت خانوادگی گرفته 
تا موردخیانت واقع شدن 
یکی از این دخترها و... به 
خودکشی  عامل  عنوان 
مطرح می شود. با این حال 
پدر »ن« که دخترش از این 
حادثه جان سالم به در برده 
و هوشیار است، می گوید 
هیچ مشکلی درخانه نداشته 
و خانواده شادی بوده اند. 
خانواده های دودختر، هنوز 
در شوک ناشی از این حادثه 
هنوز  هیچکس  هستند. 
نتوانسته علت این اقدام را 
از دختری که زنده مانده و در 
بیمارستان »امین« بستری 
است، سوال کند. اگر »ن« 
 حرف بزند، شاید زوایای 

تازه تری از این اقدام تاسفبار و هولناک مشخص شود.

ماجرای خودکشی دودختر نوجوان اصفهانی، وارد فازهای تازه تری شده است؛

خانواده ها بی اطالع اند

 علوم پزشکی

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: مطالبه دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از 

بیمه ها ۶20 میلیارد تومان است.
علیرضا یوسفی اظهار داشت: فقط در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بالغ بر ۶20 میلیارد تومان مطالبه انباشته از بیمه ها 
داریم و تخصیص هــای دولتی هم وضع چنــدان منظم و 

مطلوبی ندارند.
وی بیان داشت: به واسطه حجم بسیار باالی بدهی بیمه ها 
و همچنین عدم تخصیص یارانه های سالمت در نیمه اول 
سال جاری، دانشگاه های علوم پزشکی در بدترین وضعیت 

مالی طی چهار سال اخیر قرار گرفته اند.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان تصریــح کرد: نه هــر روز بلکه هر ســاعت پیگیر 
دریافت مطالبات و تخصیص های دانشگاه از هر منبع ممکن 
هستیم و حتی به عنوان یک کار غیرمعمول درخواست وام 

هم کرده ایم.
وی گفت: ما هم مدیون و هم شرمنده همکاران خود و نیز 
شــرکت های دارویی، تجهیزاتی و خدماتی بیمارستان ها 

هستیم.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان ادامه داد: وزارتخانه از هــر طریق درگیر مطالبات 
دانشگاه هاســت و البته در این زمینه اخبــار مثبتی به ما 

رسیده است لذا امیدواریم مقداری از بدهی بیمه ها ظرف 
چند روز آینده وصول شود.

یوسفی با بیان اینکه امیدوارم در روزهای آینده حامل اخبار 
خوشی برای همکاران باشیم، گفت: کارانه پزشکان و پرسنل 
که در مهرماه موفق به پرداخت نشدیم، ظرف چند روز آینده 

به حساب آنها واریز خواهد شد.
وی بیان داشت: از اوایل سال قبل تالشمان این بود که اگر 
نتوانستیم معوقه ها را جبران کنیم، حداقل نظم در پرداخت 
داشته باشــیم و ماهی یک کارانه بدهیم؛ لکن متاسفانه دو 
ماه است این نظم نیز دچار اختالل شــده که به لطف خدا 

جبران می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان گفت: 
به صورت میانگین روزانه پنج نفر در خانه امن غیر دولتی 

اصفهان پذیرش می شوند.
مرضیه فرشاد با اشاره به اینکه سال گذشته و با همکاری 
بخش غیر دولتی، مرکز »امین« برای زنان خشونت دیده 
در اصفهان دایر شده است، اظهار داشت: در این مرکز 
زنان درمعرض خشــونت یا از خانه رانده شده، پذیرش 
می شوند و زیر پوشش خدمات تخصصی قرار می گیرند.

وی بــا بیــان اینکه بــا راه انــدازی این مرکــز، زنان 
خشــونت دیده به صورت موقت در مرکــزی با عنوان 
»مرکز مداخله« نگهداری و حمایت می شدند، تصریح 
کرد: بــا راه اندازی مرکز خانه امن، ایــن زنان عالوه بر 
دریافت خدمات تخصصی، تا زمانی که فضای خانه برای 
آنها امن شود می توانند در این مرکز اقامت داشته باشند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان ادامه 
داد: در خانه امن عالوه بر نگهداری زنان خشونت دیده، 
خدمــات ســرپایی از جملــه خدمــات مــددکاری 
اجتماعی، خدمات روان شناســی، خدمات بهداشتی 
و درمانی، حقوقی، فرهنگی، آموزشــی و اشــتغال به 

مراجعه کنندگان ارائه می شود.
وی همچنین از فعالیــت یک خانه ســالمت ویژه در 
اصفهان برای نگهداری از دخترانی کــه بنا به دالیلی 

از جمله اختالل ارتباط با والدین از خانه فرار کرده اند، 
خبر داد و تصریح کرد: به این منظور، دو مرکز ویژه در 
پایانه های مسافربری اصفهان از ســاعت 8 تا 20 دایر 

است.
فرشاد با اشــاره به اینکه در حال حاضر امکان پذیرش 
روزانه پنج نفر در مرکز خانه امــن غیر دولتی اصفهان 
وجود دارد، ابراز داشت: ظرفیت این مرکز بین 25 تا ۳0 
نفر است.این در حالی اســت که در سطح کشور ما 22 
خانه امن برای زنان مورد خشونت فعال است که از این 
تعداد، 15 خانه در اختیار بخش خصوصی و ۷ خانه در 

اختیار بخش دولتی قرار دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

روزانه ۵ نفر در خانه امن غیر دولتی اصفهان پذیرش می شوند
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مطالبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمه ها ۶۲۰ میلیارد تومان است

بهزیستی

ماجرای خودکشی دو دختر نوجوان در اصفهان که روز شنبه اتفاق افتاد، وارد فازهای تازه تری  سمیه 
شده است.پارسادوست

در ادامه 
گمانه زنی ها درباره 

اقدام تاسف بار 
دودختر نوجوان 

اصفهانی، روز 
گذشته رییس 
پلیس آگاهی 

استان اصفهان 
نیز خودکشی این 

دو دانش آموز 
اصفهانی را تحت 
تاثیر چالش های 
اینترنتی دانست

حمل و نقل نذری در مقابل گرانی بلیت های اربعین؛

جدال بر سر رفاه زائران حسینی 
حدود دو هفته است که بحث برسر گران  حمید وکیلی 
شدن قیمت بلیت اتوبوس ها جهت سفر به 
کربال در ایــام اربعین و بــاال بردن دیگر 
هزینه ها برای زائران از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران باال گرفته 

است.
این افزایش هزینــه در بخش های مختلف و به 
بهانه های متفاوت صورت می گیرد: گرانی 
دالر و افزایش هزینه صدور ویزا، افزایش 
هزینه های ثبت نام در ســامانه سماح 
و کارگزاری هــا، خدمات هــالل احمر، 
بیمه آن هم با فالن بیمه خاص وخروج 
از کشور، ازجمله عواملی است که مشمول 
افزایش قیمت های ســفر اربعین در روزهای 
اخیر بوده اســت. در واکنش به افزایش هزینه های 
اربعین، یک گروه مردمی طی حرکتی خودجوش، اقدام به طراحی 
سایتی با نام ARBAEEN.IR کرده اند که از سال های قبل برنامه های 
متعددی را برای راهپیمایی اربعین تدارک دیده اند. این گروه امسال 
نیز در ایده  ای جالب در اعتراض به افزایش هزینه های زائران اربعین، 
به دنبال پیام یکی از عاشقان ابا عبدا... الحســین)ع(، طرح پویش 
رانندگان حســینی را پایه ریزی کرده اند. این طرح در وب ســایت 
ARBAEEN.IR معرفی شده و ثبت  نام ها در این طرح نیز در همین 
وب سایت انجام می  شود. اجرای طرح پویش رانندگان حسینی، طی 

پیامی مردمی به شرح زیر صورت گرفته است:
»هم اکنون که در آستانه حرکت عظیم و کنگره جهانی اربعین قرار 
گرفته  ایم، بسیار شایسته است تا کسانی که وسیله نقلیه )سواری یا 
اتوبوس یا کامیون( دارند، به تناسب احوال و فراخور وسیله نقلیه  شان 
در این حرکت حســینی شریک شــوند و پویش مردمی رانندگان 
حسینی را راه اندازی کنند.« در ادامه این پیام آمده است:»هر راننده 
)اعم از راننده  های اتوبوس، تاکسی، شخصی و کامیون( خدمتی به 
زائران اربعین حسینی کرده و به صورت نذری زائران را از شهرهای 

همجوار تا مرزها یا از مرزها تا شهرهای مختلف جا به جا کند.«
همچنین کانال اربعیــن، عکس های خادمانی کــه در این پویش 
به زائــران خدمت می کنند را نیز انتشــار می دهــد. عالقه مندان 
 بــه ارســال عکــس و مطلــب می تواننــد بــه آی دی تلگرامی

@Arbaeen_Admin پیام دهند. از ســوی دیگــر اظهاراتی 
درخصوص قیمت های 2 تا ۳ میلیون تومانی برای پروازهای اربعین 
از ایران به عراق وجود دارد؛ اما نکته قابل تامل اینجاست که مسئوالن 
کشور عراق برای رفاه حال زائران اربعین و ارائه خدمات به آنها،  نهایت 
تالش خود را می کنند تا قیمت ها را به حداقل برسانند. استاد زبیدی، 
وزیر  نقل و انتقاالت حمل و نقل عراق طی صحبت هایی در چند روز 
اخیر، از زائران اربعین عذرخواهی کرد و گفت: قطارها و اتوبوس های 
دولتی عراق به صورت رایگان به زائران خدمت خواهند کرد. این مقام 
مسئول عراقی در ادامه اضافه کرد: زوار امام حسین )ع( سزاوار بیشتر 
از اینها هستند و ما معذرت می خواهیم که نتوانسته ایم بیشتر از اینها 
برایتان تدارک ببینیم. همان طور که مشاهده شد مسئوالن و مقامات 
دولت کشور عراق معتقد به ارائه خدمات با حداقل هزینه به زائران 
اربعین حسینی هستند و در کشور ایران هم پویش ها و فعالیت های 
مردمی در راستای اعتراض به افزایش هزینه های زائران اربعین آغاز 
شده است. امید است تا دولتمردان جمهوری اسالمی ایران افزایش 
هزینه ها را برای زائران حســینی)ع( به اتمام برسانند و به فکر ارائه 
خدمات بیشتر به زائران اربعین با حداقل نرخ ها باشند؛ چرا که از یک 
دولت مسلمان شیعی چنین اقداماتی بعید است و مسئوالن باید به 

جای افزایش هزینه ها، به فکر کاهش آنها برای زائران باشند.

یادداشت
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معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت 

اســتان چهارمحال و بختیاری،  از ورزش به عنوان 
نسخه رایگان سالمت زنان یاد کرد.

دکتر عبدالمجید فدایی در همایش پیشگیری و آگاهی بخشی در مورد سرطان 
سینه و بیماری های قلبی و عروقی در جمع کثیری از بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد، از علل عمده مرگ و میرخانم های 30 تا 70 سال در کشور ، به سکته های قلبی،  سکته مغزی،  دیابت 
و سرطان سینه اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در چهارمحال و بختیاری ساالنه 4هزار مرگ رخ می دهد که 50 درصد آنها ناشی از ابتالی افراد 
به بیماری های قلبی و عروقی است و حدود 80 درصد از 2 هزار مرگ ساالنه با برنامه ریزی و آگاهی بخشی قابل 

پیشگیری است.
دکتر فدایی،  سرطان های ریه، مثانه، دهان،  معده و مری را از سرطان های شایع در مردان ایرانی عنوان کرد و 

افزود: سرطان های پستان، تخمدان و دهانه رحم نیز از سرطان های شایع زنان ایرانی است.
به گفته وی، در ایران ســاالنه 92هزار مورد جدید ابتال به سرطان گزارش می شود که بر اساس پیش بینی های 

انجام شده تا سال 2030 این میزان به 155 هزار مورد جدید در سال خواهد رسید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، با اشاره به آمار رو به رشد جمعیت سالمندان کشور افزود: بر 
اساس آمار  کشوری در سال های 85 ، 90 و 95 جمعیت افراد بین 30 تا 60 سال کشور هم اکنون 37میلیون نفر 

بوده و این جمعیت رو به رشد است.
دکتر فدایی، جمعیت خانم های میانسال کشور را در مجموع 18 میلیون نفر اعالم کرد و افزود: در چهارمحال و 
بختیاری هم اکنون حدود 432 هزار نفر در گروه های سنی 30 تا 70 سال زندگی می کنند که به عناوین مختلف 

تحت پوشش برنامه های سالمت محور قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در کشور 2 میلیون نفر سالمند باالی 60 سال وجود دارد که در قالب برنامه تحول 
نظام سالمت با تاکید بر پیشــگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر، تحت پوشش خدمات مراکز بهداشتی و 

درمانی قرار گرفته اند.
دکتر فدایی با بیان اینکه 80 درصد از بیماری های قلبی و عروقی و 40 درصد از سرطان ها، با خود مراقبتی قابل 
پیشگیری است اظهار داشت: از علل اول مرگ و میر در کشور می توان به سکته قلبی، سکته مغزی،  سوانح و 

حوادث ترافیکی و دیابت اشاره کرد.
وی، از شناسایی 200 نوع سرطان تا کنون در سطح جهان خبر داد و افزود: اولین گام برای پیشگیری از سرطان و 

بیماری های شایع غیر واگیر، شناسایی عوامل خطر و پرهیز از این عوامل است.
رییس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری در پایان بر ضرورت اصالح شیوه زندگی، افزایش تحرک بدنی 
و ورزش مناسب و مستمر و توجه به تغذیه سالم برای کاهش بار بیماری ها اشاره داشت و افزود: فعالیت فیزیکی 

و ورزش منظم، نسخه عمومی برای پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های غیر واگیر به شمار می رود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری:

ورزش، نسخه رایگان سالمت زنان است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت:90درصد 
تولیدات محصوالت غذایی در چهارمحال و بختیاری با درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای روانه بازار مصرف می شوند.

 دکتر رضا محمدی افزود: با توجه به نیاز مصرف کنندگان در ســنین مختلف و همچنین به دلیل تنوع 
مواد غذایی، درج نشــانگرهای رنگی تغذیه ای بــر محصوالت غذایی به طــور ویژه مد نظر 

قرار گرفته و هم اکنون 90 درصد تولیدات مواد غذایی در این اســتان با نشــانگرهای رنگی 
تغذیه ای به دست مصرف کنندگان می رســد. وی تصریح کرد: برچسب نشانگرهای رنگی، به مصرف 
کننده این امکان را می دهد تا ماده غذایی مورد نیاز خود را بر اساس الگوی مصرف یا محدودیت های مصرفی خود 

انتخاب کند.
وی تصریح کرد: برچســب گذاری رنگــی تغذیه ای، اصلی ترین وســیله تبادل اطالعات بیــن تولیدکنندگان محصــوالت غذایی با 

مصرف کنندگان است که امکان اطالع رســانی سریع  و آسان را به مصرف کننده می دهد. وی گفت: نشــانگرهای رنگی تغذیه ای حاوی 
اطالعات میزان کالری،  قند، چربی، نمک و اسید چرب ترانس موجود در مواد غذایی است که به شکل چراغ راهنمایی در سه رنگ سبز، نارنجی 

و قرمز روی محصوالت غذایی درج می شود.
دکتر محمدی، رنگ سبز را نشان کم بودن میزان نمک،  قند، چربی،  کالری و اســید چرب ترانس و عدم محدودیت مصرف،  رنگ نارنجی را برای میزان 

متوسط این مواد و احتیاط در مصرف و رنگ قرمز را نشــان زیاد بودن میزان مواد مذکور و محدودیت در مصرف عنوان کرد.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: نشانگرهای رنگی تغذیه ای کمک می کند تا زمانی که تصمیم به خرید یک محصول 
غذایی داریم در یک نگاه ارزیابی و انتخاب مناسب را بر اساس پنج شاخص مهم و موثر در ســالمتی،  »انرژی، قند، چربی،   نمک و اسید چرب ترانس« داشته 

باشیم.دکتر محمدی، میزان مصرف روزانه قند و شکر برای هر فرد در کشور را حدود 66 گرم اعالم کرد و افزود: میزان استاندارد مصرف 40 گرم در روز است.
وی، میزان مصرف روزانه روغن و نمک برای هر فرد در کشور را به ترتیب 46/12گرم و میزان استاندارد این مواد را 35/5گرم اعالم کرد و افزود: مصرف نمک برای 

افراد مبتال به بیماری های قلبی و عروقی باید روزانه کمتر از 3 گرم باشد.به گفته وی، در حال حاضر میزان مصرف اسید های چرب در کشور از 5 درصد به 2 درصد 
رسیده و تالش ها برای رساندن این میزان به صفر تا سال 1400 ادامه دارد.

درج
 نشانگرهای رنگی 
تغذیه ای بر 90 درصد از 
مواد غذایی تولیدی در چهارمحال و بختیاری 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی،  زیبا سلیمانی
خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاری گفت: دوازدهمین دوره هفته پیشگیری از مسمومیت ها 
به سرپرستی ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم و با همکاری 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، وزارت بهداشت،  سازمان نظام 
پزشکی، سازمان پزشکی قانونی کشور، ادارات آموزش و پرورش، 
شهرداری ها و بسیاری از ادارات و سازمان های مرتبط با موضوع،  در 
نخستین هفته آبان ماه ســال جاری )تا هفتم آبان ماه( به منظور 
آموزش نحوه پیشگیری و درمان مسمومیت ها و کاهش مرگ و میر 

ناشی از آن برگزار می شود.
 دکتر رضا محمدی افزود: نهادهای ذی ربط در امر سالمت با تمرکز 
بر آموزش نحوه پیشگیری از انوع مسمومیت تالش خواهد کرد تا 
دانش جامعه و شــاغلین بخش درمان در مورد خطرات ناشی از 

مسمومیت ها ونحوه برخورد با این رخداد ارتقا یابد.
وی، مسمومیت ناشی از ســوء مصرف مواد، مسمومیت ناشی از 
سموم دفع آفات و مســمومیت های دارویی را به عنوان سه عامل 
اصلی مرگ ناشی از مسمومیت برشمرد و افزود: در سال جاری و به 
دلیل باال بودن موارد،کماکان تمرکز بیشتری بر بحث آشناسازی 
جامعه با خطرات ناشی از این مسمومیت ها صورت خواهد گرفت.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری، روزهای هفته »پیشــگیری 

از مســمومیت ها« را به ترتیب دوشنبه یکم آبان 
ماه: »روز پیشگیری از بروز مسمومیت 

ناشی از داروها«، سه شنبه 
دوم آبان ماه: 

روز شمار دوازدهمین دوره از هفته پیشگیری از مسمومیت ها اعالم شد

روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان، چهارشنبه سوم آبان 
ماه: روز پیشــگیری از مسمومیت ناشــی از گاز منوکسید کربن، 
پنجشــنبه چهارم آبان ماه: روز پیشگیری از مســمومیت با مواد 
غذایی و گیاهان سمی، جمعه پنجم آبان ماه: روز پیشگیری از بروز 
مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی،  مواد شیمیایی شامل اسید، 
 قلیا و شــوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین 
مانند ســرب، جیوه و باتری مینیاتوری، شنبه ششم آبان ماه: روز 
پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی هاو یکشنبه هفتم آبان 
ماه: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و 

محرک عنوان کرد.
دکتر محمدی گفت: به دلیل شیوع مسمومیت دارویی در کشور، 
شعار هفته پیشگیری از مســمومیت ها در سال جاری مانند سال 
گذشته،»با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم« انتخاب 
شده و امید است تا در هر روز آموزش ها هدفمند و مختص همان 

عامل مسمومیت و اطالع رسانی عمومی در جهت کاهش 
مسمومیت ها در تمامی سطوح انجام شود.

گوجه فرنگی
سرشار از ویتامین A و فیبر است اما ماده ای 
سمی به نام سوالنین در گوجه فرنگی سبز و 

نارس وجود دارد که خوردن آن موجب مسمومیت 
می شود و دل پیچه، اسهال و باز شدن مردمک چشم 
را ایجاد می کند. از خوردن گوجه فرنگی نارس پرهیز 

کنید چون عالوه بر اینکه سمی است، هضمش هم 
سنگین است و باعث ایجاد دل درد می شود.

سبزیجات 
برگ سبز

 بر هیچ کس پوشیده نیست که این سبزیجات سرشار 
از آنتی اکســیدان ها، ویتامین ها، فیبر و دیگر مواد 

غذایی مفید هســتند. اما در صورتی که این 
ســبزیجات با آب آلوده آبیاری شــده 

باشند، حاوی باکتری های پنان برای 
ایجــاد مســمومیت خواهند بود؛ 
ســبزیجاتی مانند کاهو، کنگر 

فرنگی، اسفناج وکلم پیچ.

مسمومیت های غذایی می تواند در 
بسیاری از موارد تهدید کننده حیات باشد و 

برای همین مهم است که مطمئن شوید چه عواملی 
منجر به بروز این مسمومیت ها در شما می شوند.آگاه 
باشید که اگر بیماری خاصی مثل بیماری مادرزادی یا 

دیابت دارید، از سیستم ایمنی ضعیفی برخوردار هستید، 
زیاد سفر می کنید، باردار هستید و یا در دوران شیر دهی 

به سر می برید، بیشتر در معرض مسمومیت های 
ناشی از مصرف مواد غذایی قرار خواهید گرفت.

رایج ترین غذاهایی که می توانند شما را 
مسموم کنند، از این قرارند:

جوانه 
جوانه ها سرشار از فیبر، کم کالری و کم چرب 

هستند اما می توانند آلودگی باکتریایی هم داشته 
باشند. جوانه  گندم،  ماش  و  ...  جزو  سبزیجاتی  هستند  

که  تمیز  کردن  آنها  بسیار  سخت  است.  آنها  همچنین  در  
محیط  های  گرم  و  مرطوب  رشد  می  کنند  که  بهترین  مکان  
برای  رشد  باکتری  ها  محســوب  می  شود.  مانند هر میوه 
و ســبزی دیگر، متخصصان تغذیه توصیه می کنند که 

جوانه ها نیز به طور کامل شسته شوند.

سیب زمینی
 سیب زمینی به طور طبیعی با سمی به نام »گلیکو 

آلکالویید« از خود در برابر عوامل خارجی دفاع می 
کند؛ اما این سم می تواند برای انسان خطرناک باشد. سیب 

زمینی هایی که زیاد در برابر نور خورشــید قرار می گیرند 
قسمت های سبزرنگ بیشتری دارند؛ بنابراین سعی کنید 
محصوالت تــازه را خریداری کنیــد. البته متخصصان 

معتقدند با جدا کردن قسمت های سبزرنگ می توانید 
بقیه آن را مصرف کنید.

ماهی تن
اگرچه حاوی پروتئین باال، کم چرب و کم کالری 

است اما می تواند خطر مســمومیت با جیوه و سم 
بوتولیوم را نیز افزایش دهد. عالئم بوتولیسم در اغلب 

موارد 18 تا 36 ســاعت پس از مصرف کنسرو آلوده بروز 
می یابد. هرقدر میزان سم وارد شده به بدن بیشتر باشد 
عالئم آن زودتر آشکار می شود؛عالئمی مثل تاری دید 

و دوبینی، افتادن پلک ها، خشــکی دهان و اختالل 
در بلع، جویده جویده صحبت کردن، اســهال و 

استفراغ.

تخم مرغ
تخم مرغ گزینه سالم برای مصرف در هر کدام از 

وعده های غذایی است. در این میان سالمونال، نوعی 
باکتری است که درون و بیرون تخم مرغ را آلوده می کند 

و سبب بیماری فردی می شود که این ماده غذایی را خام 
و نیم پز مصرف کرده است. تخم مرغ، مرغ، گوشت و 
سایر مواد غذایی، زمانی ایمن می شوند که به خوبی 

پخته شده باشند. تخم مرغ و مرغ خامی که درون 
یخچال نگهداری و دقایقی پیش از طبخ خارج و 

پس از طبخ دوباره بــه یخچال بازگردانده 
شوند، عاری از باکتری سالمونال 

خواهند بود.

پنیر
پنیرهایی که در فروشگاه ها در دمای مناسب 

نگهداری نمی شــوند، می توانند بــا باکتری های 
خطرناک مانند سالمونال یا لیستریا آلوده شده باشند. 

در موقع خرید پنیر حتما از نظر دمای مناسب آن را چک 
کرده و به تاریخ مصرف آن دقت کنید.

مواد غذایی که شما را مـسمـوم می کند
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خداحافظی فوتبالیست جنجالی از دنیای لژیونری!
کرار جاسم، هافبک عراقی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اعالم کرد که در پایان این 

فصل از دنیای لژیونری خداحافظی خواهد کرد. 

خبر روز

سوال روز

شایعه روز

محرومیت هشت ســاله ســعید علی حســینی، وزنه بردار فوق 
ســنگین ایران  به پایان می رسد. سعید 
علــی حســینی، وزنه بــردار فوق 
سنگین ایران هشت سال پیش 
به دلیل مثبت شــدن دوباره 
تســت دوپینگش به مدت 
12 سال از حضور در میادین 
محروم شــد. این وزنه بردار 
با اســتفاده از تغییــر قوانین 
محرومیت های مــادام العمر و 
کاهش آن به هشت سال توانست 
شانس دوباره بازگشت به دنیای 
وزنه برداری را به دست آورد. فدراسیون جهانی وزنه برداری خرداد 
ســال 95 با ارســال نامه ای اعالم کرد که محرومیت سعید علی 
حسینی در 24 اکتبر 2017 )2 آبان 96( به پایان می رسد و  امروز 

محرومیت هشت ساله رکورددار جوانان جهان تمام می شود.

 پایان محرومیت هشت ساله
 سعید علی حسینی

دیدگاه

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان:

بسکتبال اصفهان باید از لحاظ 
شخصیتی بردگرا شود

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان اظهار کرد: چندین 
سال است که به ســختی وارد مسابقات قهرمانی کشور 
می شویم.در طول این سال ها، دغدغه اول حدف نشدن 
و دغدغه دوم رسیدن به جمع چهار تیم بوده است.جواد 
داوری با بیان اینکه امسال کار زیادی نکردیم، یادآور شد: 
با زحمات مربیان و مدیر فنی تیم ها، روند آماده ســازی 
تیم ها از اردیبهشت ماه شروع شده و تمام رده های آقایان 
و بانوان گاهی تا 80 جلسه تمرین داشته اند.وی ادامه داد: 
مشکالت زیادی از بابت آموزش داریم و تالش می کنیم 
تا مرتفع شوند، در حوزه آموزش مربیان نیز نیاز به تالش 
و ممارست بیشتری است.داوری با ابراز رضایت از نتایج 
کسب شده توســط تیم های بانوان استان در مسابقات 
کشــوری، تصریح کرد: در بخش بانوان، نتایج خوب بود 
و چهار تیم به فینال رســید که حاصل آن یک طال، یک 
نقره و یک برنز بود و تالش می کنیم سال آینده قهرمانی ها 
بیشتر شود. ملی  پوش سابق بسکتبال اصفهان بیان داشت: 
در بخش آقایان با وجود تالش در مسابقات فینال معلوم 
شد که قدرت تیم ما ضعیف است و شخصیت ما باید به 
جایی برسد که به راحتی نتیجه را واگذار نکنیم.داوری 
متذکر شد: باید روحیه برد در بین بازیکنان نهادینه شود و 
از لحاظ شخصیتی بردگرا شوند که کار یک سال و دو سال 
نیست و به تالش زیادی احتیاج دارد تا اتفاقات عقب مانده 
جبران شــود.وی با ابراز رضایت از نتایج کســب شده 
تیم های استان در روزهای گذشته، تصریح کرد: مسابقات 
رده جوانان هفته آینده برگزار می شود و امیدواریم تیم 
به فینال برسد که کار سختی است.داوری با بیان اینکه با 
 همکاری هیئت، تیم وارد زیرگروه شد، خاطرنشان کرد: 
با تیمی متشکل از بازیکنان جوان و بومی در این مسابقات 
شرکت کردیم و امیدوارم اتفاقات خوبی برای بسکتبال 
اصفهان رخ بدهد.بازیکن سابق تیم ذوب آهن در خصوص 
وضعیت تیم بسکتبال بانوان اســتان یادآور شد: بعد از 
اینکه ذوب آهن تیمش را منحل کرد، ما سهمیه را تحت 
پوشش گرفتیم و تالش می کنیم شرایط اسپانسری تیم 

را درست کنیم.

امید نورافکن در دربــی 84،  اولین بــار بازی با پرســپولیس را تجربه کرد 
 و در ایــن بــازی آنقدر خــوب کار کرد کــه به پدیــده و البته ســتاره آن

 بازی تبدیل شد.
 نورافکن که امید زیادی داشــت تا در بازی روز پنجشنبه بتواند در ترکیب 
اســتقالل به میدان برود، در یکی از تمرین های این تیم مصدوم شد و بازی 
 با نساجی در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را از دست داد؛ پیش بینی
 می شد این بازیکن بتواند در بازی روز پنجشنبه برابر پرسپولیس بازی کند که 

به احتمال زیاد  این اتفاق نمی افتد.
 نورافکن که در 2 فصل اخیر بازی های خوبی انجــام داده، با مصدومیت بد 
 موقع روبه رو شــده است و با این حســاب باید بازی با پرسپولیس را از خانه

 تماشا کند.

دروازه بان پارس جنوبی که قبل از مسابقه ارادت خود را به سرمربی ذوب آهن 
علنی کرده بود با درخشش در جریان مسابقه، روز تلخی را در ورزشگاه نقش 
جهان برای کاشفش رقم زد. امیر قلعه نویی به نوعی کاشف محسن فروزان 
محسوب می شود زیرا زمانی که سرمربی تراکتورسازی بود برای اولین بار در 

لیگ برتر به این دروازه بان بازی داد و او را به فوتبال ایران معرفی کرد.
دروازه بان فعلی پــارس جنوبی جم که به همین دلیــل ارادت ویژه ای به 
سرمربی حال حاضر ذوب آهن دارد در آستانه دیدار 2 تیم از هفته دهم لیگ 
برتر نه تنها لب به تمجید از قلعه نویی گشود که دست به افشاگری درباره زمان 
حضورش در استقالل زد و مدعی شد برخی از بازیکنان وقت این تیم در لیگ 

چهاردهم کم کاری کرده اند!

 مصدومیت، امید استقالل
 را ناامید کرد

حتما در جریان این موضوع قرار گرفته اید که یکی از شرط های 
برانکــو بــرای تمدیــد قــراردادش با 
پرســپولیس، حفظ تمام بازیکنان 
فعلــی تیمش اســت؛ چرا که 
قرمزهــا بــا دســتور فیفا از 
دو پنجره نقــل و انتقاالتی 
محــروم هســتند و نمــی 
تواننــد بازیکــن جدیدی 
جذب کنند؛ اگر چه مدیران 
باشــگاه تمام تالش خــود را 
برای حفظ بازیکنان انجام داده 
اند، امــا گویا احتمــال جدایی 
یکــی از بازیکنــان پرســپولیس وجــود دارد. بــه نوشــته 
نامــه نیــوز، یکــی از بازیکنــان تیــم فوتبــال پرســپولیس 
 بــا پیشــنهاد خوبــی از ســوی یکــی از تیــم هــای خارجی 
 روبه رو شده و شــاید تا پایان فصل از این تیم جدا شده و لژیونر

 شود. 
این بازیکن در قراردادش بندی دارد که بــه او اجازه می دهد هر 
زمان که می خواهد )در صورت دریافت پیشنهاد خارجی( از این 
تیم جدا شــود.برانکو اما مخالف این انتقال است و به این بازیکن 
 گفته که  به او تا پایان فصــل نیاز دارد و با ایــن جدایی مخالف

 است.
 به نوشته آی اسپورت؛ اینطور که به نظر می رسد بازیکن مربوطه 
کسی نیست جز محمد انصاری که هم در بازی با سوریه در ترکیب 
تیم ملی قرار گرفت هم اینکه ســال گذشــته شــایعاتی درباره 

حضورش در لیگ چین منتشر شد.

احتمال جدایی انصاری از پرسپولیس

داور دربی این بار هم مثل دفعات قبــل، یکی از ابهامات بازی دو 
تیم اســتقالل و پرسپولیس اســت؛ چراکه 
کمیته داوران ترجیح می دهد نام داور 
 را یک روز قبل از مســابقه اعالم 

کند. 
در گذشــته این بازی مهم را 
داوران بزرگی چون محسن 
ترکــی و علیرضــا فغانــی 
بارها ســوت زده اند. در حال 
حاضر بین داوران سرشناس و 
بین المللی فوتبــال ایران به جز 
فغانی داور دیگری نیست که این 

بازی را قضاوت کرده باشد.
 اکنون داورانی مثل موعود بنیادی فر، پیام حیدری و بیژن حیدری 
شانس قضاوت در دربی85 را دارند، اما با توجه به قضاوت بنیادی فر 
در بازی استقالل و نساجی در جام حذفی، بیژن حیدری شانس 
اول داوری دیدار پرسپولیس و اســتقالل خواهد بود؛ همچنین 
پیام حیــدری به خاطر اینکــه در هفته های گذشــته دچار یک 
 اشتباه تقریبا تاثیرگذار بود نمی تواند در این بازی قضاوت داشته 

باشد.

داور دربی چه کسی است؟ 

دقیقـا سـه مـاه دیگـر دوره مدیریـت چهـار سـاله و فعلـی 
کمیتـه ملـی المپیـک بـه پایـان مـی رسـد و بعـد از آن 
طبـق آنچـه قانـون بـه آن تاکیـد دارد، کیومـرث هاشـمی و 
 اطرافیانـش بایـد میـز و صندلـی مدیریـت را  بـه تیـم جدید

 بسپارند.
البته بـا وجـود فاصله کـم باقـی مانـده، هنوز بـرای برگـزاری 
انتخابـات هیـچ اقدامـی حتـی در حـد تعییـن زمـان و 
برگـزاری نشسـت هـای هماهنگی انجـام نشـده؛ با ایـن حال 
اظهارنظرهای اخیری که از طرف مسـئوالن وزارت ورزش و در 

ایـن زمینـه مطـرح شـده، حکایـت عجیبـی دارد.
چنـد روز پیش محمدرضـا داورزنـی در یک برنامـه تلویزیونی 
تاکید کرد کـه انتخابـات کمیته بایـد در زمان خـودش برگزار 
شـود. مسـعود سـلطانی فـر هـم  تاکیـد کـرد کـه »انتخابات 
کمیته ملی المپیک با اساسـنامه اصالحی مصوب یا بر اسـاس 

اساسـنامه فعلی بایـد در موعد مقـرر برگزار شـود.«
وزیـر ورزش در حالـی نسـبت بـه انتخابـات کمیتـه اینگونـه 
موضع گیری کـرد که پاسـخگویی در مـورد مسـائل مرتبط با 
فوتبال و از جملـه محرومیت مهـدی طارمی و پرسـپولیس را 
به فدراسـیون فوتبال واگـذار کرد و گفـت: »ایـن موضوعات را 

از فدراسـیون فوتبال پیگیری کنید. مسـئوالن این فدراسیون 
باید پاسـخگو باشـند.«

در هر صورت از صحبت ها و شواهد پیداسـت که وزارت ورزش 
نسـبت به انتخابات کمیتـه ملی المپیـک و برگزاری سـروقت 
آن موضع گرفتـه  و این در حالی اسـت که تـا به امـروز  نه تنها 
هیچ نشـانه ای از طـرف این کمیتـه مبنی بر تعویـق انتخابات 
دیـده نشـده بلکـه مسـئوالن کمیتـه ملـی المپیـک تاکیـد 
کرده انـد کـه مجمـع انتخاباتـی را بـه موقـع برگـزار می کنند 
 حتی اگر مجبور شـوند اساسـنامه فعلی را به عنوان مالک کار
 قـرار دهنـد. بـه گـزارش مهـر؛ مسـئوالن وزارت ورزش اولین 
افرادی نیسـتند که نسـبت به انتخابـات به موقـع کمیته ملی 

المپیـک اظهـار نظر مـی کنند.
 هفتـه گذشـته محمـود خسـروی وفـا، رییـس کمیتـه ملی 
پارالمپیـک هـم در  ایـن رابطـه گفـت: »بعیـد می دانـم ایـن 
انتخابات به موقع برگزار شـود.«  البته این اظهار نظر خسـروی 
وفـا خیلـی هـم دور از قاعـده نیسـت چـون بـه هر حـال وی 
عضـوی از مجمـع انتخابـات کمیتـه ملـی المپیک اسـت، اما 
ورود مسـئوالن وزارت ورزش جـای تعجـب دارد! آن هم وقتی 
برخـی اقداماتشـان، از نـگاه صاحب نظـران مانع تراشـی تلقی 

می شـود. شـاید لحـاظ کـردن اهمیـت بـازی های آسـیایی 
2018 اندونـزی و المپیـک 2020 توکیـو توجیـه مسـئوالن 
وزارت ورزش بـرای تاکیـد بر برگـزاری بدون تاخیـر انتخابات 
کمیتـه ملـی المپیـک اسـت.به هـر حـال آنهـا هـم می دانند 
که چگونگـی عملکـرد کاروان ایران در ایـن دو رویـداد ارتباط  
مسـتقیم به همیـن انتخابـات و نتایـج آن دارد، اما چـرا با این 
وجود پیش نویس اساسـنامه کمیتـه ملی المپیـک در وزارت 
ورزش و بـدون اطـالع، دسـتخوش تغییراتـی شـد کـه بعضـا 
بـا منشـور المپیـک در تضـاد اسـت؟ مگـر نـه اینکـه همیـن 
 مسـئله واکنـش IOC را موجب خواهد شـد و حتی مـی تواند 

مانع انتخابات شود؟
 مسـئوالن وزارت ورزش کـه خیلـی نـرم و محسـوس کمیته 
المپیک را تهدیـد به برگزاری بـدون وقفه انتخابـات می کنند، 
مـی داننـد بیشـتر اعضـای مجمـع انتخاباتـی کمیتـه ملـی 
المپیک را رؤسـای فدراسـیون ها تشـکیل می دهند درحالی 
کـه برخـی از همیـن فدراسـیون هـا در بالتکلیفـی مدیریتی 
بـه سـر می برنـد. چـرا در خـود وزارت ورزش و برخـالف آنچه 
مدام بـه آن تاکید مـی شـود، اراده ای برای برگـزاری انتخابات 
بـه موقـع فدراسـیون ها دیـده نمی شـود و هسـتند رؤسـا و 

سرپرسـت هایی کـه دوره 4 
سـاله و 6 ماهه آنها گذشته، 
اما همچنان پشت میز خود 
هسـتند. بـا ایـن شـرایط، 
اظهارنظرهایـی  چنیـن 
تنهـا انتخابـات کمیته ملی 
المپیـک را زودتـر و بیشـتر 
از آنچـه بایـد بـه چالـش 
می کشـاند؛ همان طـور کـه 
اظهارنظر بـد موقـع معاون 
وزیـر ورزش در رابطـه بـا 
پرونـده مسـعود شـجاعی و 
احسـان حـاج صفـی هیـچ 
نتیجـه ای نداشـت جـز 
پیچیـده تـر شـدن رونـد 

رسـیدگی بـه آن.
در کل اینکـه کمیتـه ملـی 
المپیـک بایـد بـدون فـوت 

وقت انتخاباتش را برگـزار کند و مبنـای کار رییس کمیته هم 
همین اسـت، اما اگر رییـس کمیته که ایـن روزها به شـدت از 
رسـانه ها فاصله گرفتـه، برنامه هایش را خیلی صریح و شـفاف 
اعالم کنـد، مـی توانـد مانـع  بسـیاری از مشـکالت و اینگونه 

صحبت هـای چالـش برانگیز شـود.

دوستی و دشمنی 
استقاللی ها در نقش جهان

وزارت ورزش »گوشی« را دست کمیته المپیک داد؛

تهدید نرم در مصاحبه وزیر و معاونش

  رضا قوچان نژاد: درحــال حاضر بیشــتر نگران 
بازی هستم و اگر ســطح موردنظرمان را نشان دهیم، 
شانس های گلزنی هم ایجاد خواهند شد. ما باید به آغاز 
کار برگردیم و نباید برای خودمان فشاری ایجاد کنیم. 
من بازیکن تنیس نیســتم و وابسته به تیم هستم. اگر 
تیم خوب کار کند من هــم می توانم از طرف خودم به 

خوبی کمک کنم.
  میرشاد ماجدی: شفر تاثیر بسزایی در استقالل گذاشته، اما 16

تنها نقطه مبهم برای او حواشی 48 ساعت قبل از دیدار است که 
می تواند شرایط را برای او سخت کند؛ بنابراین شفر باید مراقب 
باشد. این حواشی همانند مصاحبه های منفی، خواب و خوراک بد 
و مسائل دیگر است که می تواند شرایط را برای استقالل بحرانی 
کند، اما اعتقاد دارم شفر مربی حرفه ای است و می تواند بر این 

مسائل تسلط پیدا کند.

  هوشنگ نصیرزاده: یک ماده ویژه در اساسنامه انضباطی فدراسیون 
فوتبال وجود دارد که به رفتاری که به وجهه ورزش فوتبال و بازیکن 
فوتبال آسیب می رساند، اشاره دارد و طی آن، کلیه بازیکنان خصوصا 
بازیکنان تیم هایی که بازی هایشان پخش مستقیم می شود، به دلیل 
نقش الگو بودن در جامعه باید مراقب رفتارشان باشند.این ماده ویژه به 
کمیته اخالق اجازه ورود نسبت به مواردی که گفته شد را می دهد ولی 
اینکه قلیان کشیدن شامل چنین ناهنجاری می شود یا نه را، نمی دانم.

»شفر« مراقب حاشیه ها باشد فوتبالیستم نه تنیسور نمی دانم قلیان کشیدن جرم است یا نه ؟

اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهــان در نظر دارد محــل زیرزمین 
تــاالر فرهنگیــان واقع در شــهر اصفهــان را از طریــق برگــزاری فرایند 
مزایــده، اجاره دهــد. لذا متقاضیــان ذیصالح مــی توانند جهــت دریافت 
 اســناد و شــرایط مزایــده تــا تاریــخ 1396/08/08 بــه اداره تــدارکات

 ) کارشناسی امور قراردادها( این اداره کل مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

)نوبت دوم(

 م الف: 99615

چرا در خود 
وزارت ورزش 

و برخالف آنچه 
مدام به آن تاکید 
می شود، اراده ای 

برای برگزاری 
انتخابات به موقع 

فدراسیون ها 
دیده نمی شود

اظهارنظر مســئوالن وزارت ورزش در مورد انتخابات کمیته المپیک ظاهرا تهدید نرمی است از طرف 
کسانی که البته بیش از هر نتیجه ای، این انتخابات مهم را به چالش می کشانند.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

بدینوسیله به اطالع می رساند معاونت غذا و دارو در 
نظر دارد مجوز تأســیس داروخانه روزانه در شهرک 
آزادگان شــهر نجف آباد صادر نماید لــذا از کلیه 
داروسازان عالقمند به تأسیس داروخانه در آن محل 
درخواست می گردد تقاضای کتبی خود را حداکثر تا 
یکماه بعد از تاریخ درج آگهی به آن معاونت تحویل یا 

ارسال نمایند. 

اطالعیه

م الف:99719
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 اصغر کشاورز راد،  مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 
در صورتی که طرح پروژه نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه آماده شود کلنگ عملیات اجرایی این 

نمایشگاه آذر ماه بر زمین زده می شود.

سپاه
عملیات احداث نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه آذرماه آغاز می شود

مفاد آراء
8/75 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1- رای شــماره 4279 مورخ 96/04/26 هیات دوم خانم شهربانو احمدي به شناسنامه 
شماره 448 كدملي 1288750536 صادره فرزند مختار در 14 حبه و دو پنجم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/60 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 3201 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

)موروثی ابوینی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 4277 مورخ 96/04/26 هیات دوم خانم فاطمه احمدي شیخ شباني به 
شناسنامه شماره 1329 كدملي 1288887965 صادره فرزند مختار در 14 حبه و دو پنجم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/60 مترمربع پالك شماره 1 
فرعي از 3201 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی )موروثی ابوینی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شماره 4274 مورخ 96/04/26 هیات دوم آقاي سید ذوالفقار احمدي به شناسنامه 
شماره 18354 كدملي 1282653301 صادره فرزند مختار در 28 حبه و چهار پنجم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/60 مترمربع پالك شماره 1 فرعي 
از 3201 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی )موروثی ابوینی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 4271 مورخ 96/04/26 هیات دوم خانم ام لیال احمدي شیخ شباني به 
شناسنامه شماره 576 كدملي 1288843569 صادره فرزند مختار در 14 حبه و دو پنجم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 134/60 مترمربع پالك شماره 1 
فرعی از 3201 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی )موروثی ابوینی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شماره 3096 مورخ 96/04/1 هیات اول خانم صدیقه حیدري به شناسنامه شماره 
16114 كدملي 1282630423 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ ساختمان به 
مساحت 364/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای یداله 

حیدری دنبه خریداری شده است.
6- رای شــماره 7039 مورخ 96/06/08 هیات اول آقاي علیرضا اصالني به شناسنامه 
شماره 472 كدملي 1289137331 صادره از اصفهان فرزند حسن بر1/5 مشاع ازشش 
دانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 64/09 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 
4875/1 واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 7068 مورخ 96/06/08 هیات اول خانم آزاده اصالني به شناسنامه شماره 
1073 كدملي 1288993447 صادره اصفهان فرزند حسن بر 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ 
قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 64/09 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4875/1 
باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

8- رای شماره 7067 مورخ 96/06/08 هیات اول خانم فاطمه امیري علي اصغر زاده به 
شناسنامه شماره 1088 كدملي 1818718278 صادره آبادان فرزند نعمت اله بر 1/5 دانگ 
مشاع ازششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مســاحت 64/09 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4875/1 باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره 1611 مورخ 95/10/01 هیات دوم آقاي محمدزمان اسدي خشوئي به 
شناسنامه شــماره 8 كدملي 6209849458 صادره باغ بهادران فرزند آزاد بر ششدانگ 
قسمتی از یك مجتمع تجاری به مساحت 39/85 مترمربع پالك شماره 3 فرعي از 1520 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شماره 7057 مورخ 96/06/08 هیات اول آقاي محمدرضا اصالني به شناسنامه 
شــماره 7145 كدملي 1292965053 صادره اصفهان فرزند حســن 1/5 دانگ مشاع 
ازششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مســاحت 64/09 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4875/1 باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شــماره 5195 مورخ 96/05/10 هیات دوم خانم ســمانه جمالیان نصرآبادي 
به شناسنامه شــماره 2171 كدملي 1289706093 صادره فرزند صفرعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه سه طبقه به مساحت 84 مترمربع پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 
6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف اقای 

اسماعیل اسماعیلی دنارتی خریداری شده است.
12- رای شــماره 2208 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم زهرا غالمي به شناســنامه 
شــماره 1418 كدملي 1286836761 صادره اصفهان فرزند عوض برششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 62.32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 20 فرعي از 5000 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شــماره 6369 مورخ 96/05/25 هیات اول خانم افسانه مختاري به شناسنامه 
شماره 35 كدملي 6339679358 صادره دستناء فرزند قاسم بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 191/10 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 186 فرعي از 3040 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 6371 مورخ 96/05/25 هیات اول آقاي فرهاد حسن زاده به شناسنامه 
شماره 55 كدملي 6339644554 صادره دســتناء فرزند ابوالحسن بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 191/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 186 فرعي 
از 3040 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 6326 مورخ 96/05/25 هیات اول خانم پري رخ هادي ســیچاني به 
شناسنامه شماره 430 كدملي 1288536471 صادره فرزند محمد بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 
2964 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 6323 مورخ 96/05/25 هیات اول آقاي احمد صفائیه به شناســنامه 
شماره 641 كدملي 1284359077 صادره فرزند عبدالغفار بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 208/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 2964 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
17- رای شماره 0616 مورخ 96/01/29 هیات دوم آقای ابوالقاسم ناظوري دستجردي 

به شناسنامه شماره 65 كدملي 1288551711 صادره فرزند رحیم بر ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 162 مترمربع پالك شماره 358 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی)سهم االرث متقاضی از پدرش(  

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شماره 3367 مورخ  96/04/12 هیات دوم آقاي  فریدون لجم اورك رمه چر به 
شناسنامه شماره 1069 كدملي 1840985003 صادره ایذه فرزند فرهاد در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/35 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 3373 مورخ 96/04/13 هیات دوم خانم صدیقه صابر دستجردي به 
شناسنامه شماره 19097 كدملي 1282660314 صادره اصفهان فرزند حسنعلي در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/35 مترمربع پالك شماره 131 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 8266 مورخ 96/06/28 هیات اول خانم كوكب مهرابي نیك به شناسنامه 
شماره 8 كدملي 6339604773 صادره فرزند احمد برششدانگ یکباب خانه به مساحت 
195/56 مترمربع مفروزی از پالك شــماره186 فرعي از3040 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 6618 مورخ 96/05/30 هیات دوم  آقاي علــي مرتضوي درچه ء به 
شناسنامه شماره 32732 كدملي 1282252755 صادره اصفهان فرزند سیدمرتضي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106.32 مترمربع پالك شماره 210 فرعي از 4999 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شماره 7379 مورخ 96/06/14 هیات دوم آقاي محمد محمدي حسن آبادي 
به شناسنامه شماره 66 كدملي 5419597209 صادره مباركه فرزند لطفعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 97.94 مترمربع پالك شــماره 1 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از طرف اقای اسداله ملك محمدیان خریداری شده است.
23- رای شــماره 6632 مورخ 96/05/31 هیات دوم آقاي حسن مطلبي دستگردي به 
شناسنامه شماره 66 كدملي 1288856202 صادره اصفهان فرزند سیف اهلل بر ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 16.20 مترمربع پالك شماره 101 فرعي از 4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از طرف آقای میرزا ابراهیم شیخ دستجردی خریداری شده است.
24- رای شماره 6634 مورخ 96/05/31 هیات اول خانم شمسي سیاه وش دستجردي 
به شناسنامه شــماره 17264 كدملي 1282641956 صادره اصفهان فرزند سیف اله بر 
ششدانگ یکبابخانه یك طبقه به مساحت 615/20 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 1 
فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمود دادخواه دستجردی خریداری شده است.
25- رای شماره 1235 مورخ 95/01/26 و رای اصالحی 6734 مورخ 96/06/05 هیات 
دوم  آقاي محمود شریعت منش به شناسنامه شــماره 16866 كدملي 1282637967 
صادره اصفهان فرزند حاجي آقا در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 116.84 مترمربع 
پالك شــماره 73فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای رجبعلی متقی خریداری شده است.
26- رای شماره 2960 مورخ 95/11/10 و رای اصالحی شماره 6749 مورخ 96/06/05 
هیات دوم خانم مهري كرماني آفاراني به شناسنامه شماره 1167 كدملي 1284812812 

صادره اصفهان فرزند تقي بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 261.25 مترمربع پالك 
شماره 1767 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عباس طراوت نجف آبادی خریداری شده است.

27- رای شماره 2940 مورخ 96/11/10 و رای اصالحی شماره 8933 مورخ 96/07/18 
هیات دوم خانم نفیســه قنبري حســین آبادي به شناســنامه شــماره 1665 كدملي 
1288853459 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/50 
مترمربع پالك شماره 1915 باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم ها زهره و ملیحه قنبری 

حسین آبادی خریداری شده است.
28-  رای شماره 1792 مورخ 95/10/11 و رای اصالحی شماره 2485 مورخ 96/03/21 
هیات اول آقاي اصغر كارگري جهاربرجي به شناسنامه شماره 66 كدملي 1110520964 
صادره اصفهان فرزند حسین برششدانگ یکبابخانه. به مساحت 201.24 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 3626 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای اسداله مالمحمد دستجردی خریداری 

شده است.
29- رای شماره 4407 مورخ 95/03/13 و رای اصالحی شماره 2109 مورخ 96/03/10 
هیات دوم آقاي احمد غفوری زاد به شناسنامه شــماره 18694 كدملي 1282654901 
صادره اصفهان  فرزند حسین در ششدانگ  یك باب خانه پالك 4451 بخش 5 به مساحت 
206.43 مترمربع پالك شــماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
30- رای شماره 0287 مورخ 94/12/14 و رای اصالحی شماره 0116 مورخ 96/01/16 
هیات دوم آقاي علیمردان پناه پوریان به شناسنامه شماره 4 كدملي 5129666127 صادره 
دهاقان فرزند محمدحسن درسه دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی آن   به مساحت 139/73 مترمربع پالك شماره 36 فرعي از 4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شماره 0288 مورخ 94/12/14 و رای اصالحی شماره  0114 مورخ 96/01/16 
هیات دوم خانم لیال كریمیان كاكلکي به شناسنامه شماره 1491 كدملي 1091305005 
صادره نجف آباد فرزند رجبعلي درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی آن   به مساحت 139/73 مترمربع پالك شماره 36 فرعي از 4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شماره 2397 مورخ 95/10/28 و رای اصالحی شماره 7257 مورخ 96/06/11 
هیات اول خانم عفت میرزائي به شناسنامه شــماره 96 كدملي 2410926711 صادره 
آباده فرزند احمدعلي بر ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 149/60 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم محترم 

خوانساری خریداری شده است.
33- رای شماره 2960 مورخ 95/11/10 و رای اصالحی شماره  6749 مورخ 96/06/05 
هیات دوم خانم مهري كرماني آفاراني به شناسنامه شماره 1167 كدملي 1284812812 
صادره اصفهان فرزند تقي بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 261.25 مترمربع پالك 
شماره 1767 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عباس طراوت نجف آبادی خریداری شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/17

م الف: 24033  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

با مسئوالن

 روایت استاندار اصفهان از ترک تحصیل
 دانش آموزان اصفهانی:

4 هزار فراری!
اســتاندار اصفهان در یکصدوبیســت و یکمین جلسه 
شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به اجرای طرح 
نماد در مدارس اســتان، اظهار داشت: طرح نماد )نظام 
مراقبت های اجتماعی دانش آموزان( در 6 استان کشور 
به صورت پایلوت اجرا شده و قرار است که در اصفهان نیز 
اجرایی شود. رســول زرگرپور با بیان اینکه در این طرح 
فعالیت های خطرپذیر دانش آمــوزان مورد غربالگری 
و رصد قرار می گیرد، افزود: آموزش، توانمندســازی و 
حمایت های فرهنگی، اجتماعی و مراقبت از دانش آموزان 
در برابــر رفتارهای پرخطــر و آســیب های اجتماعی 
 صورت می گیرد و کمک های مشاوره ای و مددکاری به

 دانش آموزان نیز در این طرح دیده شده است.
استاندار اصفهان به بررسی ابعاد مختلف این طرح اشاره 
کرد و افزود: با کارگروه هایی کــه در این رابطه فعالیت 
می کنند باید هماهنگی ایجاد شــود که از موازی کاری 
جلوگیری شود. وی نرخ بی سوادی اســتان را حدود 3 
درصد عنوان کرد.  استاندار اصفهان با اشاره به طرح جذب 
حداکثری افراد کم ســواد در قالب توسعه فعالیت های 
آموزش از راه دور، اظهار داشت: بیش از 4 هزار دانش آموز 
در استان ترک تحصیل کرده اند و با توجه به اینکه در نظر 
داریم هرچه سریع تر نرخ باســوادی را به باالترین نقطه 
برسانیم باید برای آموزش این افراد در قالب مراکز آموزش 
از راه دور و مدارس بزرگساالن اقدامات الزم صورت گیرد.

پیکرمطهر شهدا وارد اصفهان شد؛

شهر، بوی عشق گرفت
پیکر مطهر ۲ تن از شهدای مدافع حرم و ۵ تن از شهدای 
دوران دفاع مقدس روز گذشــته وارد اصفهان شد. این 
کاروان نورانی شامل دوتن از شــهدای مدافع حرم به 
نام های حسین آقادادی و احمد قنبری است که چند 
روز پیش به درجه رفیع شهادت نائل شدند؛همچنین  
شهید غالمرضا یبلویی فرزند اسفندیار، شهید علی اصغر 
شیبانی سلفی فرزند علی،  شــهید اصغر ربیعی فرزند 
محمد علی، شــهید محمد آقا جهانگیری فرزند بهرام، 
شهید سیف ا... آقا تهرانی فرزند غالمعلی نیز از شهدای 
دوران دفاع مقدس کــه در عملیات اخیر تفحص پیکر 

مطهرشان کشف و شناسایی شده است. 

نیمه مهر امســال بود که در مراســم آغاز به کار شهردار جدید 
نصف جهان، رسول زرگرپور در کنار توصیه فعالیت حرفه ای در 
شهرداری از نخستین چالش پیش روی مدیران تازه نفس شهری 

اصفهان پرده برداری کرد.
البته این موضوع تازه ای نبود و پیشــینه تصویب و ابالغ چارت 
ساختاری جدید شهرداری ها به دی ماه سال گذشته بر می گشت 
اما استاندار اصفهان با توجه به پایان ضرب االجل های وزارت کشور 
در روز معارفه نوروزی به این موضوع پرداخت و متذکر شــد که 
حرمت طرح تفصیلی جدید شهر اصفهان باید حفظ و از این پس 
اقدامات شهری در اصفهان به صورت علمی کار شود؛ نیروهای 
شهرداری اصفهان باید ساماندهی شوند و هرکسی باید در جایگاه 
خود قرار گیرد؛ این یعنی ماموریت اول شهردار جدید باید اجرای 

ساختار جدید باشد.
بر اساس طرح وزارت کشــور قرار بر این بود که در این تحوالت 
بخش هایــی از برخی معاونت ها و بخش های شــهرداری ادغام 
شوند؛ برخی پست ها تغییراتی در عنوان داشته و همچنین برخی 

واحدها به صورت سازمان مستقل در شهرداری شناخته شوند.
اما این اتفاق به سادگی آن چیزی که استاندار بیان کرد و شهردار 
جدید اصفهان نیز گریزی به آن زده بود، رقم نخورد و درست یک 
روز بعد پروژه با سد بزرگی به نام شورای شهر مواجه شد. شورای 
پنجم اصفهان هم که از نعمت حقوقدان ها بهره می برد، نسبت به 
این موضوع موضعی جدی گرفت.مهدی مزروعی در جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان 16 مهر و فردای روز معارفه شهردار 
منتخب شورا، لب به گالیه گشود و از نقض قانون در صورت اجرا 
شدن طرح جدید ساختاری ابالغ شده از سوی وزارت کشور در 
شهرداری اصفهان سخن گفت. جوان ترین عضو شورای شهر پنجم 
اصفهان با بیان این نکته که بر اساس مهلت یک ماهه برای اجرا 
و پیاده سازی ساختار سازمانی ابالغی توسط وزارت کشور، این 
موضوع در کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر 
اصفهان در حال بررسی است، تاکید کرد که قبل از اتخاذ تصمیم 
شورا، شــهردار اصفهان از هرگونه اعمال تغییرات در ساختار و 
ترکیب سازمان های زیرمجموعه شهرداری خودداری کند؛ چرا 

که موارد استنادی و استداللی در نامه وزارت کشور با اشکاالت و 
ایرادات و استدالل های مخالف و محکم حقوقی مواجه است. این 
درســت آغاز یک ماجرای طوالنی در ابتدای یک مسیر طوالنی 
برای اعضای شورای شــهر و مدیران جدید شهری اصفهان بود؛ 
مزروعی به عنوان نایب رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی 
و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان برای تذکر خود از یک 
استفاده شگفت آور و نقض قانون خبر داد و این طور عنوان کرد که 
اشکاالت این طرح بدین نحو است که شاهد تمسک به برداشت 
ناصواب از سیاست های کلی ابالغی رهبر معظم انقالب، استناد 
فاقد وجاهت حقوقی، منطقی و خارج از موضوع به  تبصره ذیل 
ماده 11۲ قانون استخدام کشوری، نقض فاحش ماده 84 قانون 
شهرداری ها و استفاده شگفت آور و غیرحقوقی از ظرفیت محدود 

ماده ۵4 قانون شهرداری ها هستیم.
عضو جوان شورای شهر اصفهان در پایان تذکر خود در نشست 
علنی 16 مهر ماه اصل ماجرای مخالفتش با اجرای تغییرات ابالغی 
وزارت کشور را در یک جمله بیان کرد و گفت: وزارت کشور بدوا و 
رأسا حق ورود و درخواست اعمال تغییرات در ساختار تشکیالتی 
شــهرداری ها را ندارد. موضوعی که باعث شد این اظهارنظر بُعد 
 ملی پیدا کرده و بازتاب زیادی در رســانه های کشــوری داشته
 باشــد، اما باز هم به فاصله یک روز بود که رییس شــورای در 
گفت وگو با فارس با تاکیدش بر لــزوم اجرای این طرح به نوعی 
مخالفت سایر اعضا را بی دلیل یا غیرالزام آور برای شهردار دانست 
و تاکید کرد که این تغییرات بــه صورت کلی برای همه از جمله 
اصفهان اعالم شده است و بر اســاس دستور وزارت کشور تعداد 
زیادی از عناوین شــغلی تغییر کرده و برخی از پست ها حذف و 
برخی دیگر از پست های شهرداری  در یکدیگر ادغام خواهد شد، 
اما این پایان کار نبود و ۲3 مهر و در جلســه بعدی شورای شهر 
اصفهان بازهم عضو حقوقدان شورا موضوع را متذکر شده و این 
بار از امضای 9 عضو دیگر شورا ذیل این تذکر خبر داد. مزروعی به 
شهردار اصفهان تذکر داد که باید نسبت به توقف اجرای تغییرات 
ساختاری بر مبنای درخواست اعضای شورای شهر اهتمام جدی 
داشته باشــد.اگر چه با تاکید سخنگوی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان تذکر اخیر 10 عضو شورا به شهردار اصفهان برای توقف 
اجرای تغییرات ساختاری ارتباطی با تغییر نفرات و انتصاب های 
جدید ندارد، اما با گذشت نزدیک به یک ماه از ابالغ حکم شهردار 
اصفهان از سوی وزیر کشور به جز یک مدیرکل، یک مدیرعامل و 
چند مشاور هنوز تحوالت پیش بینی شده یا ابقای مدیران در بدنه 

مدیریت شهری اصفهان اجرایی نشده  است. 

بن بست در ابتدای مسیر؛ 

»شور« شورا یا »زور« وزیر؟

جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

 مسجدمحوری
 اولویت برنامه های بسیج است

جانشین سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان با اشاره به فرمان حضرت 
امام)ره( در اوایل انقالب که مساجد را سنگر خطاب کردند، گفت: 
اولویت برنامه های بسیج را مســجد محور قرار دادیم و امروز منشأ 
فعالیت های بســیج در دفاع از نظام، انقالب و والیت باید حضور و 

بروزش در مسجد باشد.
ســردار فدا افزود: برخی در دوران گذشته به دنبال این بودند که با 
سازماندهی برخی اماکن، مساجد را به حاشیه ببرند و امروز ما باید با 
حضور در مساجد و برنامه های مذهبی و برنامه های خدمت رسانی 
در جامعه توسط بسیج و با همکاری هیئت امنا و روحانیت، محور 

فعالیت ها را در مسجد قرار دهیم.

مدیرمنطقه ۳ شهرداری اصفهان:

 سنگفرش فاز دوم چهارباغ عباسی 
به نیمه رسید

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان اظهارکرد: سنگفرش چهارباغ 
عباســی به دنبال احیای دولتخانه صفوی و پــس از تکمیل طرح 
ســنگفرش میدان امام )ره( در دســتور کار قرار گرفت تا خیابان 
چهارباغ عباسی به خیابان سپه و سپس به میدان امام )ره( متصل 
شود.حسین کارگر  با اشاره به اینکه برای سنگفرش چهارباغ عباسی 
۲میلیارد و ۷00 میلیون تومان در نظر گرفته شــده است، افزود: 

سنگفرش فاز اول این پروژه در نیمه اول سالجاری تکمیل شد.
مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان گفت: سنگفرش فاز دوم پروژه در 
ضلع شرقی چهارباغ عباسی حدفاصل خیابان شیخ بهایی تا خیابان 
آمادگاه در دست اجراست.کارگر با اشاره به اینکه این فاز تاکنون ۵0 
درصد پیشرفت داشته است، تاکید کرد: عملیات اجرای سنگفرش 
فاز دوم خیابان چهارباغ عباسی تا پایان آبان ماه سالجاری تکمیل 

می شود.

عملیات اجرایی پارکینگ گلستان 
شهدا تا دو ماه دیگر تکمیل می شود

سعید کورنگ بهشتی، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
گفت: داشتن ســالن اجتماعات گلستان شــهدا، یکی از آرزوهای 
دیرینه شــهروندان اصفهان بــود . وی با بیان اینکــه احداث این 
سالن به مســاحت ۵ هزارمتر مربع در دست اجراست، توضیح داد: 
 پارکینگ این طرح به وسعت 3۵00 مترمربع است و ظرفیت پارک

 1۵0 خودرو را دارد. 
وی افزود:شــهرداری اصفهان، بنیاد شهید و اســتانداری بودجه 
مناسبی برای اجرای این پروژه پیش بینی کرده اند.کورنگ بهشتی 
اضافه می کند: عملیات اجرایی سالن اجتماعات گلستان شهدا به 

شرط تامین اعتبار ظرف ۲ماه آینده تکمیل می شود.

شهرداری

حماسه

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: به صورت جزئی 
هزینه روادید 40 دالر، بیمه و خدمات درمانی ۲۵ هزار تومان 
و 10 هزار و 900 تومان هم هزینه اجرایی کار است و هرگونه 

تغییرات در قیمت ها بر اساس تغییرات دالر بوده است.
غالمعلی زاهدی  در رابطه با برگزاری تور توسط آژانس ها در 
ایام اربعین، گفت: افراد در سامانه ثبت نام می کنند و ما برای 

آنها روادیدی انفرادی صادر می کنیم. ممکن اســت افراد به 
صورت دسته جمعی سفر کنند و تور خاصی در این ایام وجود 
ندارد. وی با اشــاره به نقش دفاتر زیارتی در این بین، عنوان 
کرد: فقط دفاتر زیارتی تحت پوشش حج و زیارت حق ثبت نام 
را دارند. افراد باید ابتدا در سامانه سماح ثبت نام کرده و سپس 
در این ســامانه یک دفتر زیارتی انتخاب کننــد تا کارهای 

اجرایی اخذ روادید توســط دفتر زیارتی انجام شود و فرآیند 
نهایی کردن ثبت نام که شامل ثبت نهایی اطالعات، دریافت 
مدارک، تحویل به ســفارت و بازگرداندن گذرنامه به زائران 
پس از صدور روادید است، توسط دفتر زیارتی انجام می شود؛ 
بخشی از مبلغ 10 هزار و 900 تومانی که ذکر شد برای رابط 
سفارت است و قسمتی از آن برای هزینه همین دفاتر زیارتی 
است. وی ابراز داشت: هزینه بلیت های رفت و برگشت هواپیما 
توسط شــرکت های هواپیمایی بررسی می شود و ارتباطی با 

حج و زیارت ندارد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد:

مبلغ دقیق هزینه های اخذ روادید جهت سفر به عتبات
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

 روش هایی برای مقابله
با افکار منفی و مضر)1(

دکتر »راس هریس«، روانشــناس اســترالیایی و 
نویسنده کتاب »تله شادی: چطور از کلنجار رفتن 
با خودمان دست بکشیم و زندگی را شروع کنیم«، 
می گوید: »سیر تکامل انســان، مغزهایمان را به 
شکلی درآورده اســت که از نظر روان شناختی به 
خودمان رنج بدهیم: به مقایسه، ارزیابی و انتقاد از 
خودمان بپردازیم و روی آنچه که نداریم متمرکز 
شویم؛ به سرعت از داشــته هایمان ناراضی شویم 
و سناریوهای وحشــتناکی را تجســم کنیم که 

بیشترشان هیچ وقت اتفاق نمی افتند.
به همین خاطر اســت که آدم ها شاد بودن را کار 

سختی تصور می کنند!« 
خیلی از افــراد در کل زندگی خــود، قربانی افکار 

منفی شان می شوند. 
احســاس می کنند روی افکاری که به ذهنشــان 
خطور می کند، هیچ کنترلــی ندارند و از آن بدتر، 
آن »صدای« مغزی شان را که می گوید آسمان به 

زمین می رسد، باور هم می کنند.
هر چند ســوگیری منفی ذهن، مسئله ای واقعی 
است، ولی جلوی تالش شما را برای به وجود آوردن 

تغییر و خودآگاه شدن نخواهد گرفت.
در ادامه به چند استراتژی می پردازیم که می توانید 
از آنهــا در طول روز و برای متوقــف کردن الگوی 
فکری و شــروع کنترل ذهنتان استفاده کنید. به 
کار گرفتن هر کدام از این استراتژی ها فقط چند 

دقیقه از وقت تان را خواهد گرفت.
مشاهده کننده باشید

کار را بــا آگاه شــدن از افکارتان شــروع کنید. 
»خودتــان را از افکارتان جدا کنیــد و ببینید چه 

اتفاقی دارد در مغزتان می افتد.
نکته اش این است که این کار را به صورت بی طرف 
انجام دهید و هیچ فکر بخصوصی را قضاوت نکنید. 
فقط از خودتان، به عنوان شاهدی بی طرف برای 

افکارتان، آگاهی پیدا کنید.
این تمرین را می توان چند بــار در روز یا در خالل 
نشست مدیتیشن انجام داد. افکارتان را مشاهده 
کنید، خودتان را به آنها وصل نکنید تا قدرت فکر و 

خیال و احساسات ناشی از افکارتان کم شود.
عنوانی برای آن فکر انتخاب کنید

روش دیگر برای جداشــدن از افکارتان این است 
که اعتراف کنید افکارتان هیچ چیز به غیر از فکر و 

خیال نیستند و واقعیت ندارند.
مثال اگر به خود می گویید »من اصال نمی توانم این 
همه کار را انجام دهم«، مکالمه ذهنی تان را به این 
جمله تغییر دهید: »من فکر مــی کنم نتوانم این 
همه کار را انجام دهم«؛ این کار در راســتای این 

واقعیت است که شما و افکارتان یکی نیستید.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

ایثار
 باالترین درجات جود و بخشش، ایثار است؛ چراکه در ایثار، هم با مال و هم با 
جان، باوجود نیاز مبرم خود، آن را به دیگران می دهد و خود را فدا می کند. انفاق 
وجود، مرتبه ای پایین تر از ایثار دارد. در ایثار خشنودی خدای متعال بسیار 
دخیل است؛ زیرا شــخصی جانش را فدای شخصی می کند که در حال غرق 
شدن است تا شاید بتواند او را نجات دهد؛ اما خود جان می دهد و غرق می شود. 

اینجا مدح حق درباره ایثارگر، هزاران برابر انفاقی است که انسان می کند.
غالم ایثارگر: عبدا... بن جعفر، شوهر حضرت زینب)س( از سخاوتمندان 
بی نظیر بود. روزی از کنار نخلســتان عبور می کرد، دید غالمی در آنجا کار 
می کند، همان وقت غذای غالم را آوردند و او خواست مشغول خوردن شود؛ 
سگی گرسنه به آنجا آمد و به نشانه گرسنگی دم خود را تکان داد. غالم مقداری 
از غذا را مقابل سگ انداخت و سگ آن را خورد.غالم مقداری دیگر انداخت و 
سگ آن را خورد تا اینکه همه غذای خود را به سگ داد. عبدا... از غالم پرسید: 
جیره غذای روزانه تو چقدر است؟ گفت : همین مقدار که دیدی. فرمود: پس چرا 
ســگ را بر خود مقدم داشتی؟ گفت: این ســگ از راه دور آمده و من دوست 
نداشتم او را با گرسنگی از اینجا رد کنم. فرمود: پس خودت امروز گرسنگی را با 
چه غذایی رفع می کنی؟ گفت: با صبر و مقاومت روز را به شب می رسانم. عبدا... 
وقتی ایثار و جوانمردی غالم را مشاهده کرد گفت: این غالم از من سخاوتمند تر 
است؛ و برای تشویق و جبران آن، نخلستان و غالم را از صاحبش خرید، سپس 

غالم را آزاد کرد و آن نخلستان ر ا با تمام وسایلی که داشت، به او بخشید.
حادثه مسجد مرو: ابو محمد ازدی گوید: هنگامی که مسجد مرو آتش   
گرفت، مســلمان ها گمان کردند نصاری آن را آتش زده اند؛ بنابراین آنها نیز 
خانه های مسیحیان را آتش زدند. چون سلطان آگاه شد، دستورداد کسانی را که 
در این عمل شرکت داشتند، بگیرند و به قید قرعه، به سه مجازات کشته شدن 

و جدا شدن دست و تازیانه زدن درباره آنها عمل کنند. 
رقعه های نوشته شده را بین آنان تقسیم کردند و هر حکمی به هرنفری که 
تعلق گرفت، باید به آن عمل می کرد. یکی از آنها وقتی رقعه را باز کرد، حکم قتل 
در آمد و شروع به گریه کرد. جوانی که مجازاتش تازیانه بود و خوشحال به نظر 
می رسید، از او سوال کرد: چرا گریه می کنی و اضطراب داری؟ در راه دین این 

مسائل مشکل نیست! 
گفت: ما در راه دینمان خدمت کردیم و از مرگ هم ترس نداریم؛ لکن من مادری 
پیر دارم که تنها فرزندش من هستم و زندگانی او به من وابسته است؛ چون خبر 

کشته شدن من به وی برسد قالب تهی می کند و از بین می رود. 
چون آن جوان این ماجرا بشنید، بعد از کمی تامل گفت: بدان من مادر ندارم و 
عالقه نیز به کسی ندارم، حکم کاغذت را به من بده و من نیز حکم تازیانه خود 
را به تو می دهم تا من کشته شوم و تو با خوردن تازیانه نزد مادرت بروی. پس 

از عوض کردن حکم ها جوان کشته شد و آن مرد به سالمت نزد مادرش رفت.

باغ 
کاغذی

کتاب »عاشق همه عالم« اثر»علیرضا برازش«، تالشی در              
مسیر ترویج اصل دوستی اســت که نشر»امیرکبیر« آن را 

چاپ کرده است.
»آیا می توان عاشــق همه عالم بود؟ آیا می شــود همه را 
دوست داشت؟ می شود به همه عشق ورزید؟عشق، دوستی 
و خیرخواهی، چشمه ای است که اگر مانع جوشش و فوران 
آن نشــوی، هر قدر دیگران را با آن سیراب کنیم، خود نیز 
پاک و شاداب خواهیم شد. در دنیای امروز تاکید و تکیه بر 
دوستی، عشق، صلح و... محور روابط جهانی است. امروزه 

ما در خانواده ها، در جامعه اســالمی، در میان مســلمانان 
پیرو مذاهــب گوناگون و ســلیقه های متعــدد و درمیان 
سران کشورهای اســالمی و در نهایت رابطه کشورشان با 
کشورهای جهان، بیش از هر چیز نیازمند تکیه بر دوستی 

و مهرورزی هستیم.
در شــرایطی که در حال حاضر مهربانی هــا رنگ باخته 
و مســلمانان به جان هم افتــاده اند و بر مــال و جان هم 
تجاوزمی کنند، بدیهی اســت که هرچه از دوستی سخن 

بگوییم، کم گفته ایم.«

عاشق همه عالم

بهترین پارک  های آبی آسیا )1(

دانستنی ها

یک روز آدم مورد نظرت را پیدا می کنی
یک روز آدم مورد نظــرت را پیدا می کنی؛ آن 
وقت یاد می گیری که خیلی بیشتر به خودت 
اعتماد کنــی. من که نظرم این اســت. پس به 
چیزی کمتر از این قانع نشو! در این دنیا بعضی 
کارها هســت که باید به تنهایی و کارهایی که  
فقط باید با یکی دیگر  انجام دهی. مهم این است 
که این دو تا را درست به اندازه با هم جمع کنی.

»پس از تاریکی«
 هاروکی موراکامی

حرف حساب
ســر زدن به پارک های آبی، بهترین تفریح در سفرهای 
تابستانی است. مقصدهای گردشگری آسیایی، پارک های 
آبی فوق العاده ای دارند کــه در این مطلب با چند مورد از 

آنها آشنا می شویم.
روزهای گرم تابستان، فرصتی مناسب برای لذت بردن از 
تفریحات آبی است. در بسیاری از مقصدهای گردشگری 
بزرگ آســیا، پارک های آبی فوق العاده ای ساخته شده  
است که عالوه بر اهالی آن کشور، گردشگران خارجی هم 
از آنها استقبال کرده و در طول سفرشان، برای سر زدن به 
این تفرجگاه های جذاب، برنامه ریزی می کنند. در ادامه با 

نمونه هایی از بهترین پارک های آبی آسیا آشنا می شویم.
پارک دنیای آبی یاس، ابوظبی

پارک آبی یاس، یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری 
ابوظبی است که وســعتی معادل ۱۵ هکتار دارد. تعداد 
زیادی وسیله  تفریحی و سرسره  آبی در این پارک وجود 
دارد که برای سنین مختلف مناســب است. این پارک، 
اولین پارک آبی بزرگ امارات است که بیش از ۴۳ وسیله  

تفریحی و جاذبه  دیگر دارد. هــر کدام از این جاذبه ها، به 
تنهایی بسیار هیجان انگیز و منحصربه فرد هستند. یکی 
از ویژگی های خاص این پارک، داشتن امکانات الزم برای 
تجربه هیجان انگیز غواصی و صید مروارید است که یکی 
از فرهنگ های ســنتی امارات محسوب می شود. در این 
مجموعه تفریحی جذاب، تفریحات متنوعی وجود دارد 
که با توجه به سلیقه و سن و سال خود می توانید هر کدام 
را که مایل بودید، امتحان کنید و لحظاتی شــاد و مفرح 
داشته باشــید. این پارک، فقط به تفریحات آبی محدود 
نمی شــود. تجربیات فوق العاده ای مانند خرید کردن و 
غذا خوردن در رستوران های عالی در این مجموعه برای 
گردشــگران درنظر گرفته شده اســت. از فروشگاه های 
مجموعه می توانید سوغاتی هایی مثل خوشنویسی عربی، 
کارت  پســتال، ادویه جات و انواع ســوغاتی های خاص 
امارات را خریداری کنید. انواع نوشــیدنی سرد، بستنی 
و اســنک های لذیذ را می توانید خریداری کرده و تفریح 

خود را کامل کنید.

آیین تودیع جواد جمالی شهردار پیشین زرین شهر و  فرزانه افسرطه
معارفه میثم محمدی به عنوان شهردار جدید این شهر 
با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، مدیرکل دفتر امور شهری، 
اعضای شورای شهر، فرماندار ، امام جمعه، خانواده شــهدا و برخی مقامات محلی و 

استانی برگزار شد.
حجت االسالم باقریان نماینده ولی فقیه و امام جمعه زرین شهر در آیین تودیع و معارفه 
شهرداران زرین شهر، مرکز شهرستان لنجان، با اشاره به فرهنگ استعماری حاکم بر 
کشور در رژیم سابق گفت: امروز شاهد گفت وگوی متحد و منسجم در سراسر کشور 
هستیم که به تقویت گفتمان اصلی انقالب کمک می کند. وی افزود: اکنون گره هایی 
در کشور داریم که فقط با وحدت و صمیمیت حل می شود و نبود وحدت و صمیمیت، 
موجب آسیب می شود؛ لذا همه کسانی که در چارچوب نظام هستند، می توانند در 
رفع مشکالت موثر باشند. وی با اشاره به دوران سخت و مشکالت شهرداری، از خدمات 
مهندس جمالی، اعضای شورای شهر و همراهی مسئوالن قدردانی کرد. امام جمعه 
زرین شهر با ابراز نگرانی در انتخاب شهرداری که بتواند اجرا و تکمیل پروژه ها را با قدرت 
پیگیری نماید، نخبه های شهر را سرمایه هایی توصیف کرد که پشتیبان شهر هستند.

مهندس سجاد، فرماندار زرین شهر، با اشاره به روند اجرای انتخابات طی هم اندیشی و 
خرد جمعی، تشکیل شورای شهر و روستا و انتخاباتی موفق را نتیجه امانتداری مردم 
در رای دهی اعالم کرد. وی در مورد درآمد و هزینه های شهر یادآور شد که شهرستان 
های منطقه هنوز متکی به ارزش افزوده و عوارض آالیندگی هستند و باید به فکر اقتصاد 
پایدار باشیم؛ زیرا با خروج فوالد مبارکه از رده آالینده ها، باید گام هایی درمسیر رشد 
سرمایه گذاری و اقتصاد برداریم. وی گفت: شهرداری در جهت توسعه پایدار شهری 

حرکت کرده و برای اجرا و تکمیل پروژه های جدید و ناتمام تالش می کند.
در این مراسم، از احداث پارک کوهستانی شهید قجه ای، شهرک مشاغل شهری، میدان 
های پردیس زرین شهر و شهید ملکی، پارک سوار زرین شهر، فضاهای نمایشگاهی، 
تجاری و شهرک حمل و نقل، کمربندی های شــمال غرب و شمال شرق زرین شهر 
با هدف کاهش ترافیک و آلودگی هوا، به عنوان بخشی از خدمات شهردار پیشین نام 

برده شد.  
گورکانی سرپرست شهرداری که به نیابت از جمالی شهردار زرین شهر در این مراسم 
حضور یافت، به ذکر این نکته اکتفا کرد که بدهی شهرداری ۳۵ میلیارد تومان بوده و 

معادل همین مبلغ، مطالبات شهرداری است.
در ادامه این آیین سعید نادی زاده رییس شورای اسالمی زرین شهر با اشاره به اینکه 
برای ساختن شهری شاد و بانشاط باید از همه سلیقه ها اســتفاده شود، گفت: ما در 
شورای دور پنجم شهر زرین شهر بر این باوریم که اولین وظیفه مهم اعضای منتخب 
شوراها، حفظ و تقویت نهاد شوراســت؛ چراکه اگر منافع شخصی و جناحی بر منافع 
عمومی مردم ترجیح داده شود، مردم به یأس دچار شده و اعتماد آنان از منتخبانشان 

سلب می شود.
وی با اشاره به اینکه انتخاب شهردار، دومین وظیفه مهم شوراهای شهر به شمار می رود، 

افزود: امروز مردم توقع دارند منتخبین شورای اسالمی شهر مشکالت کنونی زرین شهر 
را شناســایی و دســته بندی کرده و با قراردادن اولویت های کنونــی و آینده نگری 
درخصوص طرح جامع شهری، از بین گزینه های پیشنهادی، شخصی را انتخاب کنند 

که بیشتر از بقیه، آیتم های مد نظر را برای حل مشکالت دارد.
 رییس شورای اسالمی زرین شهر با اشاره به تالش بی وقفه شوراهای اسالمی این 
شهر برای ایجاد شور و نشاط، تصریح کرد: براساس نظرخواهی که از اعضای شورای 
اسالمی دور پنجم زرین شهر به عمل آمده بود و با توجه به جمع بندی های انجام شده، 
مصاحبه های حضوری و بررسی سوابق و اعالم آمادگی افراد جهت فعالیت در سمت 
شهردار زرین شهر از بین حدود ۳0 گزینه پیشنهادی، میثم محمدی  با 7 رای موافق 

برای تکیه بر صندلی مدیریت شهری این شهر انتخاب شد.
وی ادامه داد: شــهروندان بعد از انتخاب شــهردار، از اعضای شــورا انتظار دارند با 
روحیه مطالبه گری وظایف اداره شــهرداری را از شهردار مطالبه کنند لذا باید گفت 
امروز زرین شهر با مشکالتی مواجه است که با همدلی و وحدت هرچه بیشتر باید به 
سمت کسب درآمدهای پایدار و رفع مشکالت شهر حرکت کنیم تا در نهایت شاهد 

رضایتمندی شهروندان باشیم.
 نادی زاده اضافه کرد: باید توجه داشت امروزه تنها شهرداری ها از طریق درآمدهای 
پایدار می توانند منابع مالی خود را تامین کنند چراکه درآمــد ناپایدار ثبات ندارد و 
وابسته به وضعیت مسکن و شرایط اقتصادی کشــور است و شهرداری ها نمی توانند 

بودجه ثابتی را براساس آنها پیش بینی کنند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری ها وظیفه خدمات رسانی به مردم و تولید کاالها و خدمات 
عمومی مورد نیاز را بر عهده دارند ، عنوان کرد: فروش تراکم ساختمانی، تثبیت تجاری، 
تخلفات ساختمانی و صدور پروانه ســاخت، مهم ترین درآمدهای ناپایدار هستند و 
دریافت عوارض نوسازی توسعه عمران و عوارض مشاغل، عوارض پسماند و عوارض 
خودرو نیز از سرفصل های درآمدهای پایدار به شــمار می روند که در مجموع منابع 

درآمدی شهرداری محسوب می شوند.
رییس شورای اسالمی زرین شهر بیان کرد: هرچند درآمد شهرداری ها در سال های 
اخیر از طریق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده 
است، اما متقابال هزینه های آن نیز افزایش یافته و امروزه دستیابی به روش های جدید و 
پیش بینی منابع درآمدی مطمئن و پایدار و تعدیل هزینه های شهرداری، دغدغه اصلی 
مدیران و برنامه ریزان امور شهری از جمله شوراهای اسالمی شهرها و شهرداران است.

وی خاطرنشان کرد: پدیده ای که در سال های اخیر به صورت رکود در ساخت و ساز  رخ 
داده، باعث شده کانال های اصلی درآمدی مدیریت شهری که به صورت مستقیم و یا 
غیر مستقیم متاثر از ساخت و سازهاست، قابل مشاهده باشد؛ لذا یکی از مهم ترین منابع 

پایدار جایگزین، البته در کنار دیگر منابع، گردشگری شهری است.
نادی زاده اذعان کرد: باید توجه داشــت زرین شــهر دارای ظرفیت های گردشگری 
تاریخی، مذهبی، طبیعی و تفریحی بوده و همه ساله پذیرای گردشگرانی از سراسر 
کشور است؛ لذا باید در راستای تقویت این مهم حرکتی جدی انجام داد تا به درآمدهای 

پایدار شهری برسیم.
وی متذکر شد: در حال حاضر، گردشگری شهری به یکی از پردرآمدترین و مهم ترین 
نوع گردشگری تبدیل شده است و با توجه به اینکه وابستگی بسیار زیادی در شهرها 
بین اقتصاد شهر و منابع درآمدی شهرداری وجود دارد، ضرورت دارد تا با ایجاد نقش 
گردشگری در اقتصاد شهر، جایگاه آن در پایداری منابع درآمدی شهرداری زرین شهر 
مورد ارزیابی قرار گرفته و با در نظر گرفتن راهکارهای عملیاتی، به این ســمت و سو 

حرکت کرد.
رییس شورای اسالمی زرین شــهر اضافه کرد: امروز با توجه به مشکالت پیش روی 
شهرداری باید به ســمتی حرکت کنیم که با به کارگیری عقالنیت و خالقیت، تمام 
بار هزینه های شــهر بر دوش مردم نیفتد و با طرح راه حل های جدید و بدیع، همه 

هزینه های اجرایی شهر، از عوارض دریافتی و مستقیما از سوی مردم تامین نشود.
وی تصریح کرد: ما بر این باوریم که باید افراد خالق و کارآفرین در شــهرداری به کار 
گرفته شوند که از راه های مختلف برای شهرداری ها کسب درآمد کنند؛ لذا باید گفت 
امروز ما چه در عرصه هزینه و چه در زمینه درآمد باید از روش های نوین استفاده کنیم 

تا بتوانند خدمات بهتری را به شهروندان ارائه دهند و رضایتمندی آنان حاصل شود.
در ادامه، طرفه، معاون امور عمرانی استانداری با اشاره به سابقه فرهنگی  و تمدن زرین 
شهر، ایثارگری و انقالبی بودن اهالی آن، موفقیت این شهر را در تولید و زراعت و به عنوان 
یکی از قطب های صنعتی استان و در سطح ملی ستود. و ی با اشاره به موقعیت منطقه 
ای زرین شهر، بر ضرورت احداث زیرساخت های حمل و نقل و توسعه راه آهن تاکید 
کرد و گفت: 2 راه آهن مهم استان مربوط به جاده زرین شهر به خوزستان و زرین شهر 
به بافق است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت قابل توجهی 

را در این شهر مطرح می کند.
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان، همچنین تکمیل پروژه ها در کوتاه ترین زمان، 
افزایش رضایتمندی و رعایت قوانین توسط شهرداری ها، تالش برای جذب سرمایه 
گذار و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی طبق دستورالعمل مقام رهبری را خواستار 
شد. وی بودجه مصوب زرین شهر در سال 9۵ را ۵۵ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
سرانه شهروندان در زرین شهر نزدیک به یک میلیون تومان است که در مقایسه با سایر 
شهرها مطلوب به نظر می رسد. طرفه، سهم فعالیت های عمرانی را 6۵ درصد، اعالم و 

ابراز امیدواری کرد که با تامین منابع مالی جدید، این سهم افزایش یابد.
میثم محمدی با اشاره به اینکه مهم ترین اولویت شهرداری زرین شهر در سال جاری 
تولید ثروت، درآمد پایدار و جذب سرمایه گذار برای رونق اقتصادی و بحث گردشگری 
در شهر اســت، اظهار کرد: شرایط امروز اقتصادی کشــور باعث شده شهرداری ها با 
مشکالت متعددی روبه رو شوند و اداره شهرها به سختی انجام گیرد؛ لذا باید گفت ما 
در تالش هستیم با نگاهی جهادی و برنامه ریزی مدون، در راستای تحقق شعار سال 

جاری و تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
وی افزود: باید توجه داشت میزان بدهی امروز شــهرداری زرین شهر، دقیقا معادل 
عدد و رقمی است که سال گذشــته به عنوان درآمد شهرداری کسب کرده؛ لذا یکی 

از دغدغه های ما بهبود وضعیت پرداخت حقوق پرســنل و ساماندهی وضعیت بیمه 
ای این عزیزان است که دغدغه خانواده بزرگ شهرداری بوده و آنها را دچار معضالت 

متعددی کرده است.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: پرداخت دیون و اتمام پروژه های نیمه تمام، یکی دیگر 
از اولویت های شهرداری زرین شهر است و تالش می کنیم در دوره مدیریت جدید با 

تامین به موقع منابع مالی طرح ها، از به طول انجامیدن اجرای آنها جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: رونق اقتصادی، کارآفرینی، عمران و آبادانی و همچنین تولید درآمد و 
ثروت در شهر، مهم ترین اولویت شهرداری زرین شهر به شمار می آید و امید است با 
کمک مسئوالن و تالش مجموعه پرسنل شــهرداری بتوانیم فارق از هرگونه گرایش 

سیاسی و قومیتی، در این مسیر گام برداشته و به مردم خدمت رسانی کنیم.
محمدی اضافه کرد: باید توجه داشــت یکی از راهبردهای محرومیت زدایی، توزیع 
عادالنه خدمات در مناطق مختلف شهر است و شــهروندان، خود خدمت صادقانه و 
خالصانه را به خوبی تشخیص می دهند؛ از این رو تالش ما بر آن است که بتوانیم توزیع 
عادالنه خدمات، امکانات و همچنین اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی را در محالت 
مختلف شهر اجرایی کنیم تا شاهد تحقق خواسته های شهروندان و رضایتمندی آنها 

باشیم.
وی عنوان کرد: توانمندســازی، ایجاد زیرساخت های توســعه پایدار، ایجاد امکانات 
رفاهی و خدماتی در مناطق مختلف شهری و نیز توجه جدی به نیازهای اجتماعی و 
شهری شهروندان، در دستور کار مجموعه شهرداری زرین شهر قرار خواهد گرفت تا در 
دوره جدید، توزیع عادالنه خدمات در بین همه مناطق شهری با همت مضاعف و عزم 
راسخ صورت گیرد. شهردار زرین شهر بیان کرد: از این رو در گام نخست باید ساختار 
شهرداری برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از پیش مهیا شود تا به راحتی 
بتوان بستر سرمایه گذاری را در زرین شهر طراحی کرد که این مسئله، خود گام نخست 

در شفاف سازی و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ سازی در حوزه ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در شهرها انجام شــود چرا که بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی، توسعه 
ساختارهای شهری و همچنین توسعه ظرفیت های اقتصاد شهری را مهیا می کند؛ از 
این رو برای تحقق این مهم نیاز است برنامه هایی در راستای ایجاد محیط شهری مبتنی 

بر حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی، طراحی و تدوین شود.
محمدی اذعان کرد:باید به این مهم نیز توجه داشت که درآمد پایدار یک فرآیند است 
و یک شبه ایجاد نخواهد شد؛ لذا در حوزه گردشگری نباید صرفا به بحث های تفریحی، 

بلکه به انواع دیگر گردشگری نیز باید توجه داشت.
وی تاکید کرد: در زرین شهر ظرفیت های طبیعی و همچنین پروژه های عمرانی برای 
توسعه گردشگری مهیاســت؛ لذا با هم صدایی تمام مدیریت های مرتبط با مدیریت 
شهری، می توانیم هم اشتغال زایی کرده و هم مشکل اقتصادی شهرداری را مرتفع کنیم 
و به سمت توسعه و کسب درآمدهای پایدار قدم برداریم. در خاتمه، حکم استاندار برای 

انتصاب میثم محمدی، شهردار جدید زرین شهر قرائت شد.

       در آیین معارفه شهردار جدید زرین شهر مطرح شد:    

      تالش برای رشد سرمایه گذاری و اقتصاد پایدار، به رفع مشکالت منطقه کمک می کند     
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