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 رهبر معظم انقالب در درس خارج فقه تاکید کردند:

»اربعین« نماد شکوه پیروان 
اهل بیت)ع( است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی  )نوبت دوم(
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. 

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

96-3-228
بهره برداری، نگهداری، تعمیرات 

تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ 
و مخازن ده هزار مترمکعبی گلپایگان 

2/411/828/597121/000/000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 96/08/29
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 96/08/30

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 337(

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 1396/8/17

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 96/30/ ز 
و تجدید مزایده عمومی 96/12/ز

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش و اجاره رساند. از متقاضیان 
دعوت میشود برای دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیســیون معامالت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و ادارات 
http://iets.mporg. شهرستان و تا روز پنجشنبه مورخ 96/08/25 به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی

ir مراجعه نمایند.

شماره 
موضوع پروژهمزایده

مقدار 
 تقریبی

 )متر مربع(

قیمت پایه 
کارشناسی 

)ریال(
قیمت کل)ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 

مزایده)ریال(

تجدید 
96/12/ ز

واگذاری 34 واحد تجاری – اداری به مساحت 
50/739/500/0002/335/000/000-20012/001 متر مربع در سایت مسکن مهر شاهین شهر

اجاره سه ساله یک قطعه زمین با انتقاع 96/30/ ز
325/000/00016/250/000-30/000مجتمع خدمات رفاهی شهرستان نائین

مهلت تحویل پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 1396/09/06
گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1396/09/07 
نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد  تلفن: 031-36681068

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت استاندار اصفهان تبریک عرض کرده و توفیق روزافزون در 
راستای تحقق هرچه بیشتر اهداف واالی نظام اسالمی و خدمت به مردم از خداوند متعال برای شما 

مسئلت می نماییم.
روابط عمومی و شورای اسالمی شهر چرمهین

صفحات۱0 و ۱2

اربعین، نماد استکبارستیزی است

جناب آقای دکتر محسن مهرعلیزاده
استاندار محترم اصفهان

م الف: ۱03۱۷4

فرا رسیدن اربعین ساالر شهیدان )ع( تسلیت باد

برای ۷0 هزار و 853 زائر اربعین 
روادید صادر شده است

پیاده روی اربعین تا کربال، تجلی گاه 
وحدت و عطوفت شیعیان جهان است
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پارلمان

نماینده اصولگرای مجلــس درباره اینکه برخی می گویند 
روحانی قدری به سمت اصولگرایان چرخش داشته است، 
گفت: خیلی زیاد به ســمت اصولگرایان چرخش داشته و 
امیدوارم چرخش اصولگرایانه روحانی مبارک باشد؛ البته 
مطمئن نیســتم چون آقای روحانی، استاد جنگ روانی و 
استفاده بردن از فرصت هاست، نمی دانم تاچه اندازه روی 
مواضع فعلی ایستاده است.محمد جواد ابطحی ادامه داد: از 
مواضع رییس جمهور استقبال کردیم؛  چرا که معتقدیم پیام 
مقاومت و ایستادگی و تهدید در مقابل تهدید جواب می دهد؛ 
جمله ای که روحانی در جلسه رای اعتماد وزرای علوم و نیرو 
گفت مبنی بر اینکه »مگر کره شــمالی دیوانه است که با 
آمریکا مذاکره کند« خیلی نکته حائز اهمیتی است؛ بنابراین 
معتقدم باید از روحانی حمایت کرد. انتقادهایی هم که قبال 
به دولت داشتیم در جهت حمایت بود و نمی خواستیم به 

جهنم حواله شویم.
نماینده مردم خمینی شهر در پاسخ به اینکه آیا شما خود 
را جزو نیروهای معتدل مجلس می دانید، گفت: خیر، من 
جزو نیروهای والیتمدار مجلس هستم و اعتدال در اقتصاد 
را قبول دارم، اما در سیاست اعتدال وجود ندارد؛ لذا بین حق 
و باطل نمی توان این دو مقوله را باهم مخلوط کرد و میانه ای 

به وجود آورد.

حجت االسالم رییسی، تولیت آســتان قدس رضوی در 
مسیر نجف به کربال با بیان اینکه این پیاده روی در واقع 
رزمایشی است که قدرت نرم اســالم را نشان می دهد ، 
گفت: این مراسم باشکوه نشــان می دهد وجود مبارک 
امام حســین)ع( چگونه دل های مردم را تسخیر کرده 
که سر از پا نمی شناسند. وی با بیان اینکه آنچه که امروز 
در این رزمایش نشــان داده می شــود دشمن شناسی و 
 دشمن ستیزی امام حسین)ع( و در واقع ادامه عاشورای

 ابا عبدا...الحسین)ع( است، افزود: دریافت پیام اربعین، 
پیام دلدادگی امام حسین)ع( و مقاومت در راه هدف است.

حجت االسالم رییسی با اشــاره به اینکه ما در رزمایش 
بزرگ اربعیــن جبهه مقاومت بین المللــی را به نمایش 
می گذاریم، خاطر نشان کرد: اینجا فقط مربوط به مردم 
ایران، سوریه و عراق نیست، اینجا همه گویش ها هستند. 
دیروز دشــمن نگران حزب ا... و جنوب لبنــان بود، اما 
امروز ما جبهه مقاومت داریم؛ یعنی مردم مســلمانان با 
دلدادگی به امام حسین)ع( یک جبهه مقاومت را شکل 
داده اند. اینکه نتانیاهو اعالم می کند اگر داعش از سوریه 
خارج شود پایگاه برای ایران می شود، باید بداند که ایران 
در قلب ها حضور دارد و پیام ما پیــام اربعین یعنی پیام 

ایستادگی و مقاومت است.

نماینده عضو جبهه پایداری: 

روحانی، استاد جنگ روانی 
است

تولیت آستان قدس رضوی: 

پیاده روی اربعین، جبهه 
مقاومت را به نمایش می گذارد

سرلشکر باقری: 

 طرح وحدت با سپاه
 اوج بصیرت ارتش است

سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروی های مسلح 
با حضور در قرارگاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی 
ارتش، از رزمایش یگان هــای منتخب نیرو مخصوص 
واکنش سریع تیپ 25 و گردان متحرک هجومی تیپ 41 
نیروی زمینی ارتش با محوریت عملیات رهایی گروگان، 
حرکات رزمی و آمادگی هجومی بازدید به عمل آورد.وی 
در این بازدید گفت: از رویکرد هوشمندانه امیر موسوی 
فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی ارتش و سایر 
فرماندهان تشــکر می کنم . هنگامی که دشمن سپاه 
را گروه تروریســتی معرفی کرد و تصمیم گرفت تحت 
تحریم قرار دهد، سکوت نکرده و همه یگان ها در ارتش 
و سپاه با برپایی مراسم وحدت و یکدلی، دست در دست 
هم وحدت شان را نشــان دادند.رییس ستاد کل نیروی 
های مســلح تصریح کرد: این اوج بصیرت و هوشمندی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران است و جای قدردانی دارد، 
وحدتی که در دل ارتشی ها و سپاهی ها وجود دارد باید 
عیان شود تا مردم به این وحدت و برادری دلگرم شوند. 
هدف تحریم هایی که امروز علیه جمهوری اسالمی ایران 
اجرا  می شود،  ایجاد جدایی بین مردم و نیروهای مسلح 
است؛ دشمن می خواهد مردم زندگی راحت اما در ذلت را 
جایگزین زندگی عزتمندانه، اما مواجه با تحریم اقتصادی 

کنند که مردم همیشه دشمن را نا امید کرده اند.

منوچهر متکی، نشان عالی امپراتور 
ژاپن را دریافت کرد

منوچهــر متکی، وزیر خارجه پیشــین، پیش از ظهــر دیروز با 
حضــور در کاخ امپراتور ژاپن نشــان عالی »خورشــید تابان« 
 The Grand Cordon of the order of the Rising(
 Sun( را طی آیین خاصی از امپراتور و نخســت وزیر این کشور

 دریافت کرد.
براساس اظهارات سفارت ژاپن در تهران، متکی به عنوان سفیر 
اسبق جمهوری اسالمی ایران در ژاپن و وزیر پیشین امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران، سهم بسزایی در ارتقای دوستی و تقویت 
روابط دوجانبه بین ایران و ژاپن داشته است.براساس این گزارش، 
متکی در دورانی که عهده دار ســفارت جمهوری اسالمی ایران 
در ژاپن طی ســال های 1995 تا 1999 بــوده در تقویت روابط 
 دوجانبه بین دو کشــور در زمینه های گوناگون مشارکت داشته

  است.براساس اعالم سفارت ژاپن در تهران، متکی در سال های 
2005 تا 2010 و در زمانی که وزیر خارجه ایران بود، ســه بار از 
ژاپن بازدید کرده و تالش های بسیاری برای تقویت هر چه بیشتر 
روابط دو جانبه در ســطوح باال انجام داده است.منوچهر متکی 
با دعوت رسمی شــینزو آبه، نخســت وزیر ژاپن پس از اجالس 
 علمای مقاومت در بیروت، راهی توکیو شد تا در این آیین حضور 

پیدا کند.

معاون وزیر خارجه:

 ایران، اولین ترک کننده برجام 
نخواهد بود 

»مجید تخت روانچی« معاون وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد 
که تهران اولین طرفی نخواهد بود که توافق هسته ای ایران و 5+1 
)آمریکا، انگلیس، فرانسه، روســیه، چین بعالوه المان( را ترک 

می کند، اما خود را برای هر سناریویی آماده می کند.
با وجود تایید پایبندی ایران به برجام در گزارشــات پی در پی 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی، در 13 اکتبــر 2017، »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریکا اعالم کــرد که دولت وی تصمیم 
 گرفته اســت که پایبندی ایران بــه توافق هســته ای را تایید 

نکند.
وی همچنین بــه خزانه داری آمریکا دســتور داد تا تحریم های 
جدیدی را علیه ســپاه پاســداران به بهانه آنچه کــه حمایت از 

گروه های تروریستی خواند، وضع کند.

حمایت تمام قد »مطهری« از سپرده گذاران موسسات 
مالی غیرمجاز؛ 

بانک مرکزی مقصر است نه مردم! 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اظهارات اخیر 
معاون رییــس قوه قضائیه که گفتــه بود نباید ســپرده گذاران 
موسسات غیرمجاز را مظلوم جلوه داد، اظهار داشت: ما نباید به 
نیت افراد کار داشته باشیم. افراد با هر نیتی در موسسات اعتباری 
سپرده گذاری کرده باشند وظیفه بانک مرکزی بوده که به موقع 

اطالع رسانی کند.
علی مطهری افزود: اگر موسســه ای در حال ورشکستگی است 
بانک مرکزی باید به مردم اعالم کند که در آنجا سپرده نگذارند 
یا اگر موسسه ای سود غیرمتعارف اعالم می کند به مردم هشدار 
بدهد که این فریب و نیرنگ است و انضباط مالی کشور را به هم 
می ریزد.نایب رییس مجلس شــورای اســالمی و نماینده مردم 
تهران در مجلس یادآور شــد: بانک مرکزی از سال ۸۶ که اجازه 
این نظارت ها بر موسسات اعتباری را داشته به وظایف خود عمل 
نکرده و فقط تماشاچی بوده است تا این بحران به وجود آید؛ لذا 
مقصر اصلی در بحران کنونی این موسسات بانک مرکزی است نه 

مردم که به نظام مالی کشور اعتماد کرده اند.

عضو مجمع روحانیون مبارز:

 دولت می توانست بدنه بهتری
 برای خود ترسیم کند

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز گفت: تصور من این 
است که دولت می توانست بدنه بهتری را برای خود ترسیم کند. 

محمدعلــی ابطحی دربــاره اظهار نظــر برخــی از چهره های 
اصالحات مبنی بــر اینکه روند برخــی از تغییــرات در دولت 
نشــانه فاصله گرفتن دولت از این جریان اســت گفت: با توجه 
به همــه ظرفیت هایی که در دولت دوازدهم اســت، بدنه دولت 
بدنــه غیرقابل قبولــی برای جریــان اصالحات نیســت.عضو 
مجمع روحانیون مبــارز تصریح کرد: تصور من این اســت که 
دولت می توانســت بدنه بهتــری را برای خود ترســیم کند تا 
 هواداران روحانی بتوانند با دلگرمی بیشــتری از دولت حمایت

 کنند.
ابطحی با تاکید بر اینکــه تغییرات در دولــت جدید یک عمل 
مثبت اســت، خاطرنشــان کرد: روحانی هیچ گاه اعالم نکرده 
است که من اصالح طلبم ولی با یک فاصله ای از اصالح طلبی در 
 حد قابل قبولی برای اصالح طلبان مدیریت کشــور را در دست 

دارد.

 رهبر معظم انقالب در درس خارج فقه تاکید کردند:

»اربعین« نماد شکوه پیروان 
اهل بیت)ع( است

رهبر معظم انقالب اسالمی اربعین را نماد شکوه حضور پیروان و 
عالقه مندان به اهل بیت)ع( دانستند.

رهبر انقالب در جلسه درس خارج فقه روز گذشته درباره پیاد ه روی 
اربعین بیان داشتند: خوشا به حال آن کسانی که در حال پیاده  روی 
هســتند و به زیارت اربعین خواهند رســید و آن زیارت خوش 

مضمون روز اربعین را خطاب به حضرت خواهند خواند.
 ما هم اینجا با شوق و حسرت نگاه می کنیم به این گام ها: »هزاران 
گام در راه است و دل مشتاق و من حیران«، »که ره چون می توانم 

یافتن سوی درون من هم«
ایشان افزودند: الحمدا... میلیون ها نفر از مردم ما و عراق و دیگران 
در این راه حرکت می کنند، همیشه اربعین، پیاده روی بود اما این 
حرکت عظیم که یک نماد پرشکوه از حضور پیروان و عالقه مندان 
به اهل بیت )ع( است، نبود. این یکی از حوادث بسیار برجسته ای 
 اســت که خدای متعال در اختیار ما گذاشــت، خدا را بایستی

 شاکر باشیم.

ویژه

کافه سیاست

بین الملل

 بالی داماد ترامپ
 برای خاندان سعودی!

ولیعهد عربستان که اخیرا موجی از بازداشت ها را در 
میان خاندان آل سعود به راه انداخته است، متحدی 
در آمریکا دارد. طبق گزارش واشنگتن پست؛ داماد 
رییس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش به این کشور 
با او دیدار داشته است.طبق گزارش روزنامه واشنگتن 
پست، جارد کوشنر، داماد رییس جمهوری آمریکا و 
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان چندین 
شب تا چهار صبح بیدار می ماندند، صحبت می کردند 
و استراتژی طراحی می کردند. دیوید ایگناسیوس در 
واشنگتن پست نوشت: کوشــنر در سفر ماه گذشته 
خود به دیدار ولیعهد عربســتان رفت و این سومین 
سفر داماد ترامپ به این کشور از زمان روی کار آمدن 
رییس جمهوری آمریکا بود. طبق این گزارش، حلقه 
داخلی یاران ترامپ محمد بن سلمان را یک »قارون 
ثروتمند« و »یاغی پوپولیســت« می دانند.ولیعهد 
جوان عربستان شــنبه ناظر بر موجی از بازداشت ها 
بود که شامل 11 شاهزاده، افســران ارتش، تاجران 
بانفوذ و وزرای دولتی می شد.  برخی از رقبای بالقوه و 
یا منتقدان این شاهزاده می گویند که این حرکت به 

گونه ای است که او قدرتش را تحکیم کند.

عبدالفتاح سیسی:

  قصدی برای انتخابات 
ریاست جمهوری آینده ندارم

رییس جمهــوری مصــر تاکیــد کرد کــه جهت 
کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری سال 

آتی، قصدی ندارد.
عبدالفتاح سیسی، رییس جمهور مصر در گفت وگو 
با شبکه خبری ان بی ســی آمریکا اظهار داشت: من 
به دو دوره ریاست جمهوری هر کدام به مدت چهار 
سال و عدم تغییر این سیستم پایبند هستم و در اینجا 
می گویم اکنون قانون اساسی جدیدی وجود دارد و 
من با هر گونه تغییری در قانون اساسی در این دوره 
مخالف هستم.سیسی گفت: قانون اساسی کشور به 
پارلمان و رییس جمهور حق درخواست برای اصالح 
قانون اساســی را می دهد، من در اینجا درباره طول 
دوره ریاست جمهوری صحبت نمی کنم و هرگز در 
این موضوع دخالت نخواهم کرد، به این ترتیب هیچ 
رییس جمهوری نمی تواند بیشتر از دوره ای که قانون 
اساسی به او اجازه می دهد یعنی هشت سال در این 

سمت باقی بماند.

اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی 
ســازی درباره نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های 
واگذار شده توسط آن سازمان به بخش خصوصی، این گزارش 
را مفید و مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه خصوصی سازی 
یکی از سیاست های قطعی نظام است، گفت: الزم است دراین 
زمینه آسیب شناسی انجام شــود تا مشخص شود که موانع 
پیش روی خصوصی سازی و واگذاری چیست و آیا این برنامه 

مطابق انتظارات اجرا شده است یا نه؟
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت بررسی 
و ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده، خاطر نشان کرد: 

ارزیابی عملکرد این شرکت ها و مقایسه روند اداره این بنگاه ها 
پیش و پس از واگذاری نشان می دهد که آیا واگذاری ها موفق 

بوده اند یا نه؟
وی از دبیرخانه شورا خواست جلسه ای با حضور نمایندگان 
سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و دیگر 
بخش های مرتبط برگزار و با آسیب شناسی واگذاری های 
انجام شــده، روند انجام کار خصوصی سازی را مورد ارزیابی 

قرار دهند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه خصوصی سازی باید با سالمت 
کامل انجام شود، تصریح کرد: همه دستگاه ها و ارکان نظام 

باید برای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و 
اجرای مناسب خصوصی سازی همکاری و تمام تالش خود 
را به کار گیرند.معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به 
اقدامات دولت تدبیر و امید بــرای بهبود عملکرد خصوصی 
ســازی و روند واگذاری ها، اظهار داشــت: از ابتدای دولت 
یازدهم تصمیم گیری شد که هیچ واگذاری در قالب رد دیون 

انجام نشود.
رییس سازمان خصوصی سازی هم در این جلسه با تاکید بر 
اینکه در جریان اجرای برنامه خصوصی سازی و واگذاری ها، 
تمام مزایده ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان 
خصوصی ســازی از هر گونه نظارت اســتقبال می کند و با 
اطمینان اعالم می کند که در رونــد واگذاری ها حتی یک 

مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی،  دادستان کل 
کشــور، رییس کل بانک مرکزی، رییس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس اتاق 
بازرگانی نیز حضور داشتند، رییس سازمان خصوصی سازی 
گزارشی از نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار 
شده توسط آن سازمان ارائه کرد و افزود: مقایسه نتایج کلی 
حاصل از اجرای مدل ارزیابی عملکرد برای 92 شرکت مورد 
بررسی برای دوره 3 ســال قبل از واگذاری و همه سال های 
 پس از واگذاری نشــان می دهد در معیارهای بررسی شده،

 51 درصد از شرکت ها رشد عملکرد داشته اند.
رییس سازمان خصوصی سازی همچنین گزارشی از اقدامات 
مربوط به تصمیم جلسه گذشته شــورا در خصوص تمدید 
مهلت یک ماهه برای مشموالن جهت پرداخت مانده مبلغ 

تخصیصی سهام عدالت ارائه کرد.
نهایی کردن میزان سهام و تعداد شرکت های سرمایه پذیر 
قابل تخصیص به مشموالن سهام عدالت از دیگر موضوعاتی 
 بود که در این جلســه مورد بررســی و تصمیم گیری قرار 

گرفت.

 جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظهر دیروز به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد.

کانال 7 رژیم صهیونیستی در گزارشی درباره سفر غیرمنتظره »محمود 
عباس« رییس تشکیالت خودگردان فلسطین به عربستان اعالم کرد 
که این ســفر در ســایه تنش های منطقه ای پس از استعفای »سعد 
الحریری« از نخست وزیری لبنان و نیز افزایش ها میان تهران و ریاض 
انجام می شود. در ادامه این گزارش آمده است عربستان از تشکیالت 
خودگردان می خواهد به ائتالف ضد ایران و حــزب ا... و متحدان آنها 
بپیوندد. تلویزیون رژیم صهیونیســتی افزود: سفر محمود عباس به 
عربستان از زمان امضای توافق آشتی میان فتح و حماس در قاهره )در 
ماه گذشته( برای اولین بار صورت می گیرد و انتظار می رود پس از سفر 
در این موضوع )توافق آشتی( تغییری انجام شود. در ادامه این گزارش 
آمده اســت: ابومازن قبل از آغاز سفرش به عربســتان با »عبدالفتاح 

السیسی« رییس جمهور مصر در شرم الشیخ دیدار کرد   .

ادعای درخواست ضد ایرانی 
ریاض از »محمود عباس« 

جهانگیری:

»خصوصی سازی«  از سیاست های قطعی نظام است

وزیر خارجه ایران در چند پیام توئیتری به استعفای سعد الحریری در 
خاک عربستان سعودی واکنش نشان داد.محمد جواد ظریف در توئیتر 
خود نوشت: »ثابت شده که سفرها به عربستان سعودی ستیزه جو، برای 
سالمت منطقه خطربار بوده اند. ســفر ترامپ)به عربستان سعودی( 
سرکوبگری ها در بحرین را موجب شد و به دنبال آن معضل قطر ایجاد 
شد«.وزیر خارجه ایران ادامه داد: »ســفرهای )جرد( کوشنر)داماد و 
مشاور رییس جمهور آمریکا( و نخست وزیر لبنان)به عربستان سعودی(، 
به استعفای عجیب و غریب الحریری در خارج از کشور انجامید؛ البته 

که ایران متهم به دخالت می شود.«
ظریف همچنین نوشت: »پادشاهی عربستان سعودی با بمباران، یمن 
را با خاک یکسان می کند، هزاران بی گناه از جمله نوزادان را می کشد، 
بیماری وبا و قحطی را گسترش می دهد، اما این ایران است که متهم 

می شود.«

 واکنش ظریف 
به استعفای سعد الحریری

دیدگاهنیروهای مسلح
وزیردفاع:

امنیت پاکستان را امنیت 
خودمان می دانیم

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در دیدار با فرمانده ارتش 
پاکستان با اشاره به تحوالت منطقه ای و بین المللی، حضور 
ژنرال قمرجاوید باجوا در تهران را تحکیم بخش ثبات، امنیت و 
توسعه روابط دوجانبه عنوان کرد. امیر سرتیپ حاتمی در این 
دیدار گفت: سیاست ما توسعه روابط با همسایگان است و در 
این راستا پاکستان عالوه بر همسایگی و مرز مشترک طوالنی، 
به واسطه اشتراکات فراوان دینی، تاریخی و فرهنگی جایگاه 
ویژه ای در سیاست خارجی ایران دارد.امیرسرتیپ حاتمی با 
حمایت از پیشرفت های دفاعی و صنعت نظامی پاکستان در 
چارچوب تحکیم ثبات و امنیت منطقه تصریح کرد: احترام به 
تمامیت ارضی، یکپارچگی و حاکمیت ملی کشورهای منطقه، 
از اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است 
و بر این اساس امنیت پاکستان را امنیت خودمان می دانیم.
وی با اشــاره به همکاری های دو جانبه ایران-پاکستان در 
راستای حفظ ثبات در منطقه گفت: ما امیدواریم با تجمیع 
ظرفیت های دو کشور در راستای کمک به دولت افغانستان ، 
بحران 37 ساله حاکم بر این کشور پایان یافته و  صلح و امنیت 
در آنجا برقرار شود.امیرســرتیپ حاتمی با اشاره به توطئه 
استکبار جهانی در جهت بی ثبات کردن امنیت منطقه بیان 
داشت: متاسفانه برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه اقدامات 
بی ثبات کننده خود را رها نساخته و در دام توطئه های آمریکا 

و رژیم صهیونیستی گرفتاره شده اند .

منطقه

محمدباقر نوبخت، سخنگوی هیئت دولت در نشست خبری 
صبح  دیروز خود با اصحاب رسانه گفت: پیش نویس الیحه 
بودجه سال 97 مشتمل بر 22 تبصره به هیئت وزیران ارسال 
و بررسی آن از هفته آینده در دولت آغاز می شود و پیش بینی 

می کنیم که یک ماه به طول انجامد.
وی با بیان اینکه ایران از ســال های قبل بــرای حذف دالر 

از مناســبات تجارت بین الملل گام هایی برداشته و عمده 
فعالیت ها بر اساس یورو است، گفت: اقدامی که دولت روسیه 
شــروع کرده و همکاری هایی که بین کشورهای منطقه از 
جمله روســیه، آذربایجان و ایران وجود دارد، موجب اتخاذ 
تصمیماتی شده و ما در این راستا حرکت می کنیم.نوبخت با 
بیان اینکه در جلسه هفته گذشته سران قوا، تصمیمات مهمی 

برای حل مشکل سپرده گذاران برخی موسسات مالی اتخاذ 
شد، گفت: با تصمیم سران قوا، کارگروهی با حضور نمایندگان 
سه قوه در سطح عالی تشکیل و پیگیری های مقتضی برای 
انجام اقدامات الزم جهت رفع مشکل سپرده گذاران پیگیری 
می شــود. وی افزود: در آینده نزدیــک و در روزهای آتی از 
نتایج حاصل شــده برای حل مشکل این ســپرده گذاران با 
خبر خواهیم شد تا با نظارتی که از سوی بانک مرکزی انتظار 
داریم، از تکرار هرگونه اشــتباهات موسســات پولی و مالی 

جلوگیری شود.  

سخنگوی دولت :

بانک مرکزی از تکرار هرگونه اشتباهات مالی و پولی جلوگیری می کند
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،820،000 ریال)طرح جدید(

6،810،000 ریالنیم سکه

۳,770,000 ریالربع سکه

2,520,000 ریالسکه یک گرمی

1،222،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع تصفیه هوا 

 189,000
تومان

Ozone C-T کنت مدل

رییس اتــاق بازرگانی اصفهان در مراســم آغاز بــه کار انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های 
قیمتی اســتان اصفهان اظهار کرد: نبود انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طال و جواهرات در مرکز تولید طالی کشــور 
به شدت احساس می شد، این انجمن می تواند نقش مهمی در 
برطرف شدن مسائل و مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

طال داشته باشد. 
 سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه هم افزایی و همگرایی 
فعاالن اقتصادی در تمام بخش از جمله طال می تواند معضالت 
پیش رو را با ممارست و پیگیری برطرف کند، افزود: انجمن ها 
می توانند از خدمات اتاق بازرگانی برای ارائه خدمات به اعضای 
خود استفاده کنند.   سهل آبادی با بیان اینکه اتاق های بازرگانی، 

اصناف و تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت، کانون کارفرمایان 
و کارآفرینی استان اصفهان در یک راستا و هماهنگ با یکدیگر 
فعالیت می کنند، ادامه داد: هم صدا بودن تشکل های اقتصادی 
می تواند در تصمیم ســازی و تصمیم گیری هــای اقتصادی 
سازمان های دولتی تاثیر بسزایی داشته باشــد.  وی از برگزاری 
پاویون اصفهان در نمایشگاه های داخلی و خارجی توسط اتاق 
بازرگانی اصفهان خبر دا د و گفت: با هدف توسعه کسب و کار و 
معرفی تولیدات و محصوالت واحدهای تولیدی استان این پاویون 
در نمایشگاه های معتبر برپا می شود.   عضو هیئت مدیره انجمن 
تولید و صادرکنندگان طالی  استان اصفهان نیز گفت: هدف از 

تشکیل این انجمن پیگیری مسائل و مشکالت بخش های مختلف 
تولید و توزیع طال و توسعه کسب و کار فعاالن این رشته است .  
ابراهیم حبیب الهی افزود: صادرات طال و جواهرات استان اصفهان 
در ســال 90 به 750 میلیون دالر رسید ولی به دلیل مشکالت 
مالیاتی و مصوبه بانک مرکزی این عدد به 20 میلیون دالر در سال 
95 رسیده است .  وی از تعطیلی 70 درصد واحدهای تولیدی طال 
در استان خبر داد و گفت: بیش از 80 درصد النگوی خاورمیانه در 
استان اصفهان تولید می شود، این در حالی است که ظرفیت تولید 
انواع زیورآالت طال و جواهرات در استان فراهم است، اما به دلیل 

مشکالت مالیاتی شاهد تعطیلی این واحدها هستیم. 

عضو هیئت مدیره انجمن تولید و صادرکنندگان طالی  استان:

 80درصد النگوی خاورمیانه در اصفهان تولید می شود

دیدگاه

بازار

دبیر اتحادیه زنان کارگر استان اصفهان:

انعقاد قراردادهای سفید امضا با زنان 
کارگر مهم ترین مشکل این قشر است

دبیر اتحادیه زنان کارگر اســتان اصفهان از انعقاد قراردادهای 
ســفید امضا از ســوی کارفرماهــا با زنــان کارگر خبــر داد و 
 این موضــوع را مهــم ترین مشــکالت زنــان کارگــر عنوان 

کرد.
مهناز زند گفت: انعقاد قراردادهای یک ماهه و سه ماهه برای کار 
باعث می شــود تا حق و حقوق زنان پایمال شود و آنها نتوانند از 

حقوق کافی و عادالنه برخوردار شوند.
دبیر اتحادیه زنان کارگر استان اصفهان بیان داشت: با اینکه در 
برخی از مشاغل مردان و زنان در کنار یکدیگر و با یک مدل کار 
می کنند، اما همیشه حق و حقوقی که به مردان می دهند بیشتر 
از زنان است. اگر مرد و زنی با یک رشته تخصصی در یک جایگاه 
قرار دارند باید از حقوق مساوی برخوردار شوند که این موضوع در 

جامعه امروزی ما مصداق ندارد.
وی افزود: برخــی از کارفرماها بــه زنانی که در فروشــگاه ها و 
مطب های پزشکی کار می کنند دســتمزدهای کمی می دهند 
 و ما هنوز نتوانســته ایم قوانین مربوط به این رســته را اصالح 

کنیم.

 609,000
تومان

LW110 بيورر مدل 

 630,000
تومان

KCM260UV سايا مدل

سکه و طال

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
گفت: حجم آب پشت ســد زاینده رود حدود 168 میلیون مترمکعب 
است که این میزان نسبت به سال آبی گذشته 10 میلیون مترمکعب 

افزایش یافته است.
علی بصیرپور افزود: با وجود افزایش 10 میلیون مترمکعبی حجم آب 
پشت سد زاینده رود در سال آبی جاری نســبت به دوره مشابه سال 
گذشته، این میزان با افت 70 درصدی نســبت به متوسط بلندمدت 
حوضه آبی زاینده رود همراه بوده است.معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان در رابطه با جاری شدن دوباره آب در 
رودخانه زاینده رود تصریح کرد: آب رسانی این حوضه آبی و باز شدن 
سد زاینده رود به مصوبات شورای هماهنگی حوضه زاینده رود بستگی 

دارد و تا کنون تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بازشدن سد، به بارش هاي 
پاییز و زمستان بستگی دارد

مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: سال گذشته 
در اســتان اصفهان، حدود شــش تن ماهی خاویاری تولید شــد، اما 
همچنان به تولید خاویار نرسیده است.  مجتبی فوقی با اشاره به پرورش 
ماهیان خاویاری در اصفهان اظهار کــرد: برای اجرای پرورش ماهیان 
خاویاری با توجه به شرایط اقلیمی استان اصفهان، مشکلی وجود ندارد و 
در حال حاضر چند طرح در استان در حال اجراست.  وی افزود: پرورش 
ماهیان خاویاری به صورت پایلوت از ســال 1388 در شهرستان های 
کاشان، آران و بیدگل و خور و بیابانک اجرا شد، زیرا این مناطق با پرورش 
ماهیان خاویاری سازگار است. فوقی با بیان اینکه، استان اصفهان رتبه 
اول تولید ماهیان تزئینــی را دارد اضافه کرد: بــرای پرورش ماهیان 
خاویاری، دوره تولید ماهیان گوشتی دو تا سه ســال زمان نیاز دارد، 
همچنین هشت تا 12 سال نیز زمان برای تولید خاویار مورد نیاز است. 

مدیر شیالت جهاد کشاورزی اصفهان:

 اصفهان رتبه اول تولید 
ماهیان تزئینی را دارد

صنعت

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: تولید 55 میلیون تن فوالد 
در سال 1404 باید تولیدی رقابتی باشد و در حال حاضر، 
موازنه ظرفیت در زنجیره تولید، ظرفیت های غیراقتصادی، 
فناوری تولید، ناقص بودن زنجیره مهم ترین چالش ها در 

این مسیر است.
بهرام سبحانی با اشاره به افق 55 میلیون تنی تولید فوالد در 
سال 1404 اظهار کرد: در حال حاضر، سرانه مصرف فوالد 
در کشور برابر با 210 کیلوگرم است و در افق 1404 با فرض 
جمعیت 90 میلیون نفری کشور، میزان مصرف فوالد کشور 

حدود 30 میلیون تن خواهد بود.
وی در ادامه افزود: اگرچه بر ســر دســت یافتن عدد 55 
میلیون تن اختالف نظر وجود دارد، اما اگر به صادرات 25 
میلیون تنی در سال 1404 فکر  کنیم؛ عدد 55 میلیون تن 

برای تولید، عددی منطقی محسوب خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین تصریح کرد: در رسیدن 
به عدد 55 میلیون تن، باید اقتصادی بودن این سیاســت 

مورد بررسی قرار گیرد.
سبحانی اظهار داشت: تولید 55 میلیون تن فوالد در سال 
1404 باید تولیدی رقابتی باشــد و در حال حاضر، موازنه 
ظرفیت در زنجیــره تولید، ظرفیت هــای غیراقتصادی، 
فناوری تولید، ناقص بودن زنجیره، بهره وری پایین و عدم 

نگاه مثبت به صادرات مهم ترین چالش ها در این مســیر 
است.

وی ادامه داد: از همین رو، اولویــت ما در تولید صرفا نباید 
متکی به اعداد و ارقام باشد و تولید رقابتی را به عنوان یک 
اولویت بپذیریم تا بتوانیم در منطقه، به رقابت با همسایگان 

بپردازیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه یادآور شد: در حال حاضر 66 درصد 
از ظرفیت 30 میلیون تنی فوالد کشور مورد استفاده قرار 
گرفته و این درصد برای فوالد مبارکه برابر صد درصد است؛ 
از همین رو برای رســیدن به 55 میلیــون تن فوالد خام، 
نیازمند 80 میلیون تن گندله، 86 میلیون تن کنستانتره و 

168 میلیون تن سنگ آهن خام هستیم.

مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام استان اصفهان با 
اشاره به افزایش 10 درصدی نرخ نهاده های دامی، گفت: 
به هیچ وجه افزایش قیمت نهاده ها، تاثیری در نرخ مرغ 
نداشته و این فرآورده 1000 تومان زیر قیمت به فروش 
می رود.علی اکبر نجفی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
مرغ بسیار ارزان است به طوری که داد مرغداران درآمده 
است، ادامه داد: مرغ به قدری ارزان است که ما به جهت 
حمایت از مرغداران خریدهای تضمینــی ازمرغداران 
انجام می دهیم و در استان اصفهان به طور میانگین بیش 
از 100 تن مرغ خریداری می کنیم.وی تصریح کرد: در 
حال حاضر قیمت مرغ به پایین ترین حد خود رســیده 
است و در حالی که باید قیمت آن حداقل 7 هزار و 500 
تومان باشد، 1000 تومان زیر قیمت به فروش می رود.وی 
یاد آور شد: نهاده های دامی زیاد گران نشده، شاید قیمت 
های جهانی افزایش پیدا کرده که پیرو آن قیمت ذرت و 
سویا در کشــور افزایش جزئی داشته است.نجفی تاکید 
کرد: به هیچ وجه افزایش قیمت نهاده ها تاثیری در قیمت 
مرغ نداشته است.وی با تایید گران شدن تخم مرغ در بازار 
مصرف، تصریح کرد: تخم مرغ در 6 ماهه نخست امسال 
قیمت های بسیار پایینی داشت در حالی که قیمت تمام 
شده هر کیلو تخم مرغ برای مرغدار در 6 ماهه اول سال 

کیلویی 4 هزار تومان بود، اما زیر این قیمت عرضه می شد.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام استان اصفهان 
اضافه کرد: در 6 ماهه دوم سال وقتی هوا سرد می شود 
مصرف تخم مرغ افزایش می یابد، از طرف دیگر صادرات 
آن نیز باعث افزایش قیمت شــده است.وی خاطرنشان 
کرد: به محض اینکه جلوی صادرات به روش های مختلف 
گرفته شد، قیمت ها سریع کاهش یافت.نجفی وی با تاکید 
بر اینکه باید بازار قیمت تخم مرغ با صادرات تنظیم شود تا 
هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده مقرون به 
صرفه باشد، اظهار کرد: افزایش قیمت و یا کاهش نهاده ها 
تاثیری در قیمت مرغ وتخم مرغ توزیعی ندارد و قیمت آن 

تابع عرضه و تقاضا در بازار است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان در مورد ارزان شدن قیمت مرغ می گوید:

داِد مرغداران درآمده است
مدیرعامل فوالد مبارکه:

اولویت با تولید رقابتی است

خبر

مدیرکل دامپزشکی استان مطرح کرد:

احتمال شیوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در سرما

مدیر کل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت : اگر 
پرورش دهندگان طیور  نکات آموزشی و بهداشتی را 
برای مقابله با بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان 
رعایت نکنند، خسارات زیادی به صنعت مرغ استان 

وارد می شود.
شــهرام موحدی افــزود : با شــروع فصل ســرما 
در کشــور و مهاجرت پرندگان وحشــی، احتمال 
شــیوع مجــدد بیمــاری آنفلوانزای فــوق حاد 
پرندگان وجود دارد.وی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر بیش از 60 کشــور دنیا درگیــر این بیماری 
هســتند، گفت:  رعایت نکردن نکات بهداشتی در 
واحدهای پرورش مرغ، درکشــورهای همســایه ،  
 نگرانی های شیوع این بیماری را در کشور دو چندان 

کرده است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان ، آماده باش 60 
اکیپ دامپزشــکی برای مقابله با بیماری ، آموزش 
بیش از 3 هزار نفــر از پرورش دهنــدگان طیور و 
برگزاری مانور بزرگ مقابله با این بیماری با همکاری 
21 دستگاه اجرایی اســتان را از مهم ترین اقدامات 
الزم در خصوص پیشــگیری از آنفلوانزای فوق حاد 

پرندگان اعالم کرد.

مدیرکل راه آهن اصفهان خبر داد:

افزایش ظرفیت قطارهای 
مسیر اصفهان - یزد - کرمان 
مدیر کل راه آهن اســتان اصفهــان گفت: ظرفیت 
قطارهای مسیر اصفهان- یزد- کرمان به زاهدان و 

برعکس به سه برابر افزایش یافت.
 ســید رضــا ســادات حســینی اظهار داشــت: 
به مسیراصفهان- یزد-کرمان- زاهدان و بالعکس، 
11 رام قطار دیگر اضافه شد و از چهار رام به 15 رام 

در ماه  تغییر کرد.
وی بیان داشت: این قطار که تاکنون هفته ای یک بار 
حرکت داشت با توجه به تقاضای باالی مسافران از 
ابتدای آبان ماه سال جاری به صورت یک روز در میان 

در مسیر قرار می گیرد.
مدیر کل راه آهن اصفهان تصریــح کرد: این قطار 
مجهز به پنج واگن و 9 کوپه اســت که در هر کوپه 
چهار تخت خواب وجود دارد که مجموع ظرفیت این 

قطار به 180 مسافر می رسد.

مراد امیری در دیدار آیت ا... موسوی، امام جمعه شهرستان 
آران وبیدگل ضمن اشــاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی 
در فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی گفت: تحول در نظام 
مالیاتی میطلبد کــه با برنامه ریزی دقیق تر در راســتای 
تحقق عدالت مالیاتــی حرکت مضاعفی انجــام پذیرد و 
قطعا تکالیف جدیــد مالیاتی وجود دارد که می بایســت 
اطالع رسانی الزم به عمل آید و نهایتا تسهیل اجرای قانون 

نیز انجام شــود. مدیرکل امور مالیاتی اســتان با اشاره به 
بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در فاصله گرفتن 
از درآمدهای نفتــی و خودکفایی در تامیــن درآمدهای 
دولت خواستار همراهی بیشتر نهادهای فرهنگی و اداری 
در راستای فرهنگســازی مباحث مالیاتی شد. وی با اشاره 
به حسابرسی های انجام شــده در خصوص تراکنش های 
بانکی بیان داشتند: حسابرســی به تراکنش های بانکی بر 

اســاس موازین و قواعد قانونی انجام شده که هم اکنون از 
مجموع 2600 پرونده مطروحه در تراکنش بانکی، تعداد 
70 پرونده در سطح استان در حال رسیدگی است که این 
پرونده ها هیچگونه ســابقه ای در امور مالیاتی نداشته اند. 
امیری با اشاره به جایگاه خوب تولیدکنندگان شهرستان 
آران و بیدگل در مباحث اقتصادی بیان داشــتند: با تمام 
قدرت و توان در راستای برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی 
بر اســاس فرامین مقام معظم رهبری در جهت حمایت از 

تولید و اشتغال فعالیت می کنیم.
مدیرکل امــور مالیاتی اســتان هــدف از رســیدگی به 
تراکنش های بانکــی را حمایــت از تولیدکنندگان عنوان 
کرد و شناسایی افرادی که درآمدهای زیرزمینی دارند  را 
از مهم ترین برنامه های رســیدگی به تراکنش های بانکی 
دانست. شایان ذکر است در این جلسه آیت ا... موسوی امام 
جمعه شهرستان آران و بیدگل نیز با بیان جایگاه پرداخت 
مالیات در تامین هزینه های دولت به دستورالعمل حضرت 
علی )ع( در اخذ مالیات اشاره کرد و اخذ مالیات را پشتوانه 

نظام اقتصادی سالم برشمرد. 
آیت ا... موسوی با اشــاره به لزوم ایجاد ارتباط صمیمانه با 
اصحاب صنعت و کشاورزی در راســتای دریافت عادالنه 
مالیات گفت: اصل مالیات حقوق عمومی اســت و باید به 
بیت المال واریز شود و اگر کسی فرار مالیاتی داشته باشد 

خودش را مدیون بیت المال کرده است. 
امام جمعه شهرســتان آران و بیدگل ارائــه آموزش های 
مستمر در راســتای فرهنگســازی مالیاتی را از مهم ترین 
عوامل در راستای ترویج فرهنگ پرداخت مالیات دانست. 
آیت ا... موســوی اســتفاده از ظرفیت هــای فرهنگی در 
 شهرســتان ها را در راستای فرهنگســازی مالیاتی دارای

 اهمیت برشمرد. 

    مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان به همراه فرماندار شهرستان آران و بیدگل در دفتر امام جمعه 
شهرستان حضور یافتند .

در دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با امام جمعه شهرستان آران و بیدگل مطرح شد؛

درآمدهای مالیاتی باعث فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است

 

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به مشــکالت 
صندوق های بازنشستگی کشــور، گفت: سن بازنشستگی 
به 45 سال رسیده و دوام صندوق های بازنشستگی کاهش 
پیدا می کند؛ بنابراین باید برای این مسائل چاره ای اندیشید.

علی ربیعی در نشست مشــترک اعضای کارگروه تخصصی 
اشــتغال، تشــکل های کارگری و کارفرمایی، تعاون گران، 
خیرین بهزیســتی و فرمانداران آذربایجان شرقی در تبریز، 
گفت: یکی از مسائل مهم امروز، موضوع پیشی گرفتن تعداد 

عرضه نیروی کار بر ظرفیت تقاضای کار است که از سال 90 
به بعد، این مسئله بسیار پیچیده تر شده است.وی ادامه داد: 
امروز هم سمت تقاضا نمی تواند جذب کند و هم سمت عرضه 
فزونی می یابد و ضروری است برای این مسئله برنامه داشته 
باشیم.ربیعی اظهار داشت: بحث صندوق های بازنشستگی 
نیز موضوع جدی امروز جامعه اســت که در حال پیگیری 
آن هســتیم؛ پایداری منابع ما با مشکل مواجه شده و بیش 
از 12 صندوق در کشور دیگر صندوق بازنشستگی نیستند 

و صندوق کارپردازی شده اند.وی گفت: بدهی های انباشته 
شده به صندوق ها و تصمیماتی که خارج از اختیار صندوق ها 
گرفته شده، همگی موجب ایجاد مشکل برای این صندوق ها 
شده اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال 84 
مستمری بگیرهای کشور یک میلیون و 200 هزار نفر بودند 
و در سال 92 این تعداد به سه میلیون و 200 هزار نفر افزایش 
یافت؛ ما ظرف هشــت ســال با این افزایش مستمری بگیر 
مواجه شده ایم.وی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی 
مسئله جدی ماســت، ادامه داد: طرحی برای پایدارسازی و 
تامین بدهی صندوق ها در دست اجرا داریم و تالش می کنیم 

این صندوق ها را زنده و پیشرو نگه داریم.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

دوام صندوق های بازنشستگی در حال کاهش است
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به میزبانی موزه عصارخانه شاهی؛

سلسله نشست های»اسطوره شناسی 
ایرانی« برگزار می شود

سلسله نشست های »اســطوره شناســی ایرانی« از سوی موزه 
عصارخانه شاهی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و 

انجمن تاریخ برگزار می شود.
این نشست ها به مدت 24 ساعت روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
از ساعت 16 تا 19 در محل عصارخانه شاهی برگزار می شود که 
 http://anjooman.isfedu.ir شرایط ثبت نام در ســایت

نوشته شده است.

نشست

در شهر

رییس هیئت مدیره موسسه سینمایی 
بهمن سبز خبرداد:

بازسازی سینما اندیشه
رییس هیئت مدیره موسســه ســینمایی بهمن 
ســبز از برنامه ریزی برای ســاخت و بازســازی 
پروژه های ســینما اندیشــه در اصفهان خبر داد.

سهیل جهان بیگلری تصریح کرد: مردم در مکان 
ســینما اندیشه ســابق اصفهان، مرکز فرهنگی و 
هنری سینمایی ندارند و اینکه شــهروندان باید 
برای دیدن آثار سینمایی مســافتی را طی کنند، 
ما را نیز مکــدر می کند؛ به همین دلیل ســاخت 
 سینما اندیشه را در آینده ای نزدیک در دستور کار 

داریم.

به همت معاونت صنایع دستی استان 
صورت گرفت؛ 

برگزاری نمایشگاه »عاشورا 
در آیینه صنایع دستی«

در آستانه اربعین حسینی به  سمیه حفیظی 
همت معاونت صنایع دستی 
و هنرهای سنتی استان اصفهان، نمایشگاهی از آثار 

تعدادی از هنرمندان اصفهانی برپا شد.
 در نمایشــگاه »عاشــورا در آیینه صنایع دستی 
و هنرهای ســنتی« که روز دوشــنبه در گالری 
نقــش خانــه کار خــود را آغــاز کــرد، 15 نفر 
از هنرمندان صنایع دســتی و هنرهای ســنتی 
 آثار خــود را در معــرض دید عالقه منــدان قرار 

داده اند. 
این هنرمنــدان آثاری را در رشــته های مختلف 
همچون سوخت و معرق چرم، قلمزنی، معرق چوب، 
نگارگری، میناکاری و... با نگاهی نمادین و واقع گرا 
و با موضوع های مختلف از واقعه عاشورا به نمایش 

گذاشته اند.
نگاه عمیق به قیام عاشورا و عشق و ارادت به حضرت 
اباعبدا... الحسین)ع(، از ویژگی های بارزی است که 
در آثار نمایشگاه »عاشــورا در آیینه صنایع دستی 
و هنرهای ســنتی« به چشــم می خورد. در این 
نمایشگاه هنرمندان به اجرای ورک شاپ پرداخته 
و به صورت زنده نیز آثار خود را تکمیل می کنند.  
عالقه مندان می توانند تا 30 آبان ماه همه روزه از 
ساعت 10 تا 20 به گالری نقش خانه واقع در میدان 
امام)ره(، ابتدای مسجد شیخ لطف ا... مراجعه کرده 

و از این نمایشگاه دیدن کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان  در دیدار با مدیران تشکل های مردم نهاد شهرستان 
اصفهان اظهار داشت: معتقدیم تشکل های دوستدار میراث 
فرهنگی، زبان گویای میراث فرهنگی در راستای حفاظت از 

هویت این سرزمین و همچنین وجدان آگاه مردم در راستای 
حفاظت از میراث فرهنگی هستند؛ بنابراین تمامی تالش ما 
بر مبنای حمایت از بسط و توسعه کمی و کیفی این تشکل ها 
استوار اســت. فریدون الهیاری افزود: در سه سال گذشته 

با وضعیت نابســامان این حــوزه در اســتان مواجه بودیم؛ 
به گونه ای که از حدود 80 تشکل دوستدار میراث فرهنگی 

تنها 13 تشکل به صورت نیمه فعال موجود بودند.
وی تصریح کرد: با تالش اداره کل و همت دوستداران میراث 
فرهنگی توانسته ایم مجددا در این 3 سال 64 تشکل دوستدار 
میراث فرهنگی را در سطح استان فعال کنیم و امیدواریم این 

روند همچنان ادامه یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:

فعالیت 64 تشکل دوستدار میراث فرهنگی

اینستاگردی

 واکنش بازیگر ایرانی 
به حرکت  غیرفرهنگی

علی اوجی، بازیگر ایرانی با انتشار عکسی از آرامگاه حافظ شیرازی، 
به یکی از حرکت های غیرفرهنگــی که معموال روی آثار تاریخی 

کشور انجام می شود، واکنش نشان داد.
 این هنرمند با انتشار عکسی درخصوص یادگاری نوشتن روی آثار 

تاریخی، در اینستاگرامش نوشت:
»در سال 1153، به دســتور کریم خان زند این سنگ مرمر برای 
مزار حضرت حافظ تهیه شــد تا احمد حســین زاده و سلیمان 
صالحی بیان و اسمشون رو با چاقو یا میله روش حک کنن و به ما 

یادآور بشن که چه فرهنگ واالیی داریم!«

سخنگوی شورای صنفی نمایش:

انزوا، جایگزین ایتالیا ایتالیا شد
سخنگوی شــورای صنفی نمایش اعالم کرد که فیلم سینمایی 
»انزوا« به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی، از روز چهارشنبه 

1۷ آبان در سینماها اکران می شود.
غالمرضا فرجی با اشــاره به اکران این فیلم به جــای فیلم کاوه 
صباغ زاده )ایتالیــا ایتالیا( گفت: دیگر فیلم های اکران شــده در 
سرگروه های سینمایی به کف فروش نرسیده اند و به اکران خود 

در سینماها ادامه می دهند.

پرده نقره ای

آقای فرشچیان، امروز که در آستانه 90 سالگی هستید 
می خواهم یك بار دیگر شما را به کودکی تان فرابخوانم.

کار را سخت نکنید ]می خندد[.
شما قبل از ورود به مدرسه نقاشــی کردن را آغاز 
کرده اید. چه اتفاقی افتاد که در شــما کششی به 

نقاشی کشیدن ایجاد شد و آن را یافتید؟
 خوشــبختانه من در نصف جهان چشــم بــه جهان 
گشــوده ام؛ شــهری هزار رنگ و هزار نقش. در کودکی  
هرگاه با پدرم به میدان نقــش جهان می رفتیم، از همان 
دور با دیدن گنبد مســجد شــیخ لطف ا... و بعد مســجد 
امام )ره( شگفت زده می شدم. از پدرم می خواستم که آزادم 
بگذارد تا کمی به تماشای این کاشی ها بنشینم. نگاه کردن 
به این نقش و نگارها انــگار چیزی را درونم بیدار کرد. 
آن زمان پنج سال بیشــتر نداشتم و همان 
پنج، شــش ســالگی بود که با اصرار 
پدرم نقاشی کردن را شروع کردم. 
البته نقوش قالی هم این تاثیر 
را بر من داشــت و من یادم 
می آید در همان سنین روی 
فرش می نشستم و گل ها را 

نقاشی کردم.
 آن زمان پیش اســتاد 
خاصــی بــه تحصیل 

مشغول شدید؟
من اساتید زیادی نداشتم و روی هم رفته زیرنظر استاد تعلیم 
ندیدم. در واقع خودم جســت وجوگر بــودم و خودم طراحی 
می کردم. پدرم که این عالقه را دید مرا به کارگاه نقاشی حاج 
میرزا آقا امامی برد و چند ســالی را پیــش او گذراندم. بعدتر 
به واســطه یکی از نزدیکان پدرم به اســتاد بهادری معرفی 
شــدم. ایشــان از افرادی بود که نظیر و نمونه اش را ندیده ام. 

من طراحی های خودم را می کردم و پیش استاد می بردم و او 
نظرمی داد. هیچ وقت خودش در کارهایم دست نبرد. می گفت 
از روی هرچه کشیدی، خودت برو و با آن مقایسه کن، ایراد کار 
دستت می آید. استاد بهادری به این معروف بود که جز دو کلمه 
حرف دیگری ندارد:یا می گفت خوب است یا می گفت بد است.
وسایلی که بیشــتر با آنها کار می کردید در آن زمان 

چه بود؟
مداد و زغال. همیشه هم در عالی قاپو، مسجد امام)ره( و مسجد 
شیخ لطف ا... بودم، از صبح تا شب؛ بعد هم کارم را می بردم و 

استاد نظر می داد و باالخره کار به یک نقطه ای می رسید.
باتوجه به اینکه از یك مقطعــی برای تحصیل هنر به 
خارج از ایران رفتید، شیوه برخورد اساتید با شما در 

خارج از ایران چگونه بود؟ 
در خارج از ایران برای من اتفاق عجیبی رخ داد و شاید بخشی 
از نگاه من آنجا تغییر کرد. زمانی که به اتریش رفتم و در وین 
مشغول درس خواندن شدم، استادم که یک آلمانی-اتریشی 
بود، به من آموخت دســت از تقلید   یا بهتر بگویم کپی کردن 
بردارم و این شاید به واسطه نگاه متفاوت غربی ها به نقاشی بود.

 او به استاد بهادری شباهت داشت؛ اما با یک تفاوت. شباهتش 
آن بود که دســت به کار من نمی ز د اما تفاوتــش در آن بود 
که مرا به ســمت اهمیت بخشــیدن به تخیلم فرامی خواند. 
او می گفــت آنچه تو می بینی درســت اســت. می گفت باید 
تمرین کنی و تمرین کنی تا روش صحیح خودت را به دست 
 بیــاوری؛ ایــن در کار و هویت بخشــی به نقاشــی های من

 تاثیرگذار بود.
به چه صورت تاثیر گذاشت؟

همان طور که گفتم خیلی کار کردم. بایــد تمرین کرد. هنر 
حاصل مطالعه، تمرین، ممارســت و نوعی ریاضت شــیرین 
عاشــقانه اســت که باید آن را تحمل کرد. راضی نبودن مهم 
است. می خواهم بگویم من نه از قلم خاصی استفاده می کنم 
و نه رنگ جادویی دارم. قلم مو، رنگ و این چیزها اصال  مسئله 
نیست. این مسئله را من همیشه می گویم که در واقع مصداق 
همان »آب کم جو، تشــنگی آور به دســت، تا بجوشد آب از 
باال  و پست« است.کســی که می خواهد کار کند، باید آنقدر 
آگاهی و دانشــش را باال ببــرد و در دســتش توانایی ایجاد 
کند که با هــر چیزی بتواند بــه راحتی کار کند. موســیقی 
 رنگ و رقص خطــوط می تواننــد تا بی نهایت تغییر شــکل 

پیدا کنند.

نقاش نام آشنای اصفهانی، در 88سالگی از تنها آرزویش می گوید:

طراحی و ساخت ضریح حضرت زینب)س(

محمود فرشچیان نقاش نام آشنای ایرانی است 
که کارنامه درخشــان و پربارش بر هیچ کس 
پوشیده نیست. فرشچیان اکنون در آستانه 
88 سالگی از تنها آرزوی خود می گوید: »اگر 
حضرت زینب)س( عنایت کند و شرایطی پیش 
بیاید که بتوانم کاری کنم، دوست دارم ضریحی 
برای این ساحت شریف طراحی کنم و بسازم.«

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 موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر 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 شماره 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 شماره 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 شــماره 4274 مورخ 96/04/26 هیات دوم آقاي ســید 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 شماره 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 شــماره 3096 مورخ 96/04/1 هیات اول خانم صدیقه حیدري به شناسنامه 
شــماره 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 شماره 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 ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 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 شــماره 7067 مورخ 96/06/08 هیات اول خانــم فاطمه امیري علي اصغر 
زاده به شناسنامه شــماره 1088 كدملي 1818718278 صادره آبادان فرزند نعمت 

اله بر 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی از یکباب ســاختمان به مساحت 64/09 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4875/1 باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
 ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه  مفروز ثبتی

 گردیده است.
9- رای شماره 1611 مورخ 95/10/01 هیات دوم آقاي محمدزمان اسدي خشوئي به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 6209849458 صادره باغ بهادران فرزند آزاد بر ششدانگ 
قسمتی از یك مجتمع تجاری به مســاحت 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 شــماره 7057 مورخ 96/06/08 هیات اول آقــاي محمدرضا اصالني به 
شناسنامه شماره 7145 كدملي 1292965053 صادره اصفهان فرزند حسن 1/5 دانگ 
مشاع ازششدانگ قسمتی از یکباب ســاختمان به مساحت 64/09 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4875/1 باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شماره 5195 مورخ 96/05/10 هیات دوم خانم سمانه جمالیان نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 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 الواسطه از طرف 

اقای اسماعیل اسماعیلی دنارتی خریداری شده است.
12- رای شــماره 2208 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم زهرا غالمي به شناسنامه 
شماره 1418 كدملي 1286836761 صادره اصفهان فرزند عوض برششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 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 شماره 6369 مورخ 96/05/25 هیات اول خانم افسانه مختاري به شناسنامه 
شماره 35 كدملي 6339679358 صادره دستناء فرزند قاســم 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.
14- رای شماره 6371 مورخ 96/05/25 هیات اول آقاي فرهاد حسن زاده به شناسنامه 
شماره 55 كدملي 6339644554 صادره دستناء فرزند ابوالحسن 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.
15- رای شماره 6326 مورخ 96/05/25 هیات اول خانم پري رخ هادي سیچاني 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 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شماره 6323 مورخ 96/05/25 هیات اول آقاي احمد صفائیه به شناسنامه 
شــماره 641 كدملي 1284359077 صادره فرزند عبدالغفار بر ســه 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 شناســنامه شــماره 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 شماره 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 شــماره 8266 مورخ 96/06/28 هیات اول خانــم كوكب مهرابي نیك به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 6339604773 صادره فرزند احمد برششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 195/56 مترمربع مفروزی از پالك شماره186 فرعي از3040 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 6618 مورخ 96/05/30 هیات دوم  آقاي علي 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 شــماره 7379 مورخ 96/06/14 هیات دوم آقاي محمد محمدي حســن 
آبادي به شناسنامه شماره 66 كدملي 5419597209 صادره مباركه فرزند لطفعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 97.94 مترمربع پالك شماره 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 شــماره 66 كدملي 1288856202 صادره اصفهان فرزند سیف اهلل بر 
ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 16.20 مترمربع پالك شــماره 101 فرعي از 
4485 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان  به موجب 
 بیع نامه عادی و مع الواســطه 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 شماره 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 شــماره 1235 مورخ 95/01/26 و رای اصالحی 6734 مورخ 96/06/05 
هیات دوم  آقــاي محمود شــریعت منش به شناســنامه شــماره 16866 كدملي 
1282637967 صادره اصفهان فرزند حاجي آقا در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 
116.84 مترمربع پالك شماره 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 شــماره 2960 مــورخ 95/11/10 و رای اصالحی شــماره 6749 مورخ 
96/06/05 هیات دوم خانم مهري كرماني آفاراني به شناسنامه شماره 1167 كدملي 
1284812812 صادره اصفهان فرزند تقي بر ششدانگ 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 الواســطه از طرف آقای عباس طراوت نجف 
آبادی خریداری شده است.

27- رای شــماره 2940 مــورخ 96/11/10 و رای اصالحی شــماره 8933 مورخ 
96/07/18 هیات دوم خانم نفیسه قنبري حســین آبادي به شناسنامه شماره 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 الواسطه از طرف خانم ها زهره و 

ملیحه قنبری حسین آبادی خریداری شده است.
28-  رای شــماره 1792 مــورخ 95/10/11 و رای اصالحی شــماره 2485 مورخ 
96/03/21 هیات اول آقاي اصغر كارگري جهاربرجي به شناسنامه شماره 66 كدملي 
1110520964 صادره اصفهان فرزند حســین برششــدانگ 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 شــماره 4407 مــورخ 95/03/13 و رای اصالحی شــماره 2109 مورخ 
96/03/10 هیات دوم آقاي احمد غفوری زاد به شناســنامه 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 رســمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است.
30- رای شــماره 0287 مــورخ 94/12/14 و رای اصالحی شــماره 0116 مورخ 
96/01/16 هیات دوم آقاي علیمردان پناه پوریان به شناســنامه شــماره 4 كدملي 
5129666127 صادره دهاقان فرزند محمدحسن درســه 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.
31- رای شــماره 0288 مــورخ 94/12/14 و رای اصالحی شــماره  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 شــماره 2397 مــورخ 95/10/28 و رای اصالحی شــماره 7257 مورخ 
96/06/11 هیــات اول خانــم عفــت میرزائي به شناســنامه شــماره 96 كدملي 
2410926711 صادره آباده فرزند احمدعلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 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 الواسطه 

از طرف خانم محترم خوانساری خریداری شده است.
33- رای شــماره 2960 مــورخ 95/11/10 و رای اصالحی شــماره  6749 مورخ 
96/06/05 هیات دوم خانم مهري كرماني آفاراني به شناسنامه شماره 1167 كدملي 
1284812812 صادره اصفهان فرزند تقي بر ششدانگ 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 الواســطه 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 الــف: 24033  اعظم قویــدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالك جنوب
 اصفهان
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اخیرا برنامه جالبی به نام Predator طراحی شده است که می توانید به 
وسیله آن قفل لپ تاپ یا کامپیوتر خود را به راحتی باز کنید.

 این برنامه روی فلش مموری شما نصب شــده و زمانی که فلش خود را به 
کامپیوتر متصل می کنید، قفل آن را بــاز کرده و با درآوردن فلش مموری 
دوباره کامپیوتر شما قفل می شود. به خاطر سپردن رمزهای قوی و طوالنی 
کار بسیار دشواری است و از یک طرف شــما نمی توانید لپ تاپ شخصی 
خود را بدون رمز بگذارید، اما با اســتفاده از برنامه Predator می توانید 
با یک فلش مموری ســاده امنیت لپ تاپ خود را تامین کنید،اما این کار 

چگونه ممکن است؟
در پاسخ باید بگوییم که در این روش شــما با نصب این برنامه روی فلش 
مموری خود می توانید در زمان اتصال فلش از امنیت لپ تاپ خود مطمئن 
باشید زیرا زمانی که فلش شما به لپ تاپ متصل است در هر ۲۰ ثانیه یک 
بار این برنامه بررسی می کند که آیا هنوز رمز عبور وارد شده معتبر می باشد 
یا نه. در این مورد نیازی نیست که حتما از یک فلش خاص استفاده کنید، 

می توانید از هر نوع فلشی برای ایجاد امنیت بهره ببرید.

 قفل کامپیوتر خود را با فلش مموری
 باز کنید

صفحه کلید هم وارد دنیای مجازی شد

شرکت های »الجیتک« و »اچ.تی.ســی« صفحه کلید را به دنیای واقعیت 
مجازی خواهند برد. به این صورت که یک ردیاب، دســت ها و یک کیبورد 
کامل را شبیه سازی کرده و آن را به دنیای واقعیت مجازی وارد می کند.  تیم 
»HTC Vive« و »Logitech« یک بسته ســخت افزاری و نرم افزاری 
جدید را موسوم به »بریج« )BRIDGE( معرفی کردند که هدف آن کمک 
به توسعه دهندگان در نوشتن متن هنگام ســاخت برنامه ها و بازی هاست. 
به گزارش نامه نیوز؛  کیت 15۰ دالری »بریج« شــامل یک صفحه کلید 
Logitech G و ردیاب Vive اســت که تایپ کردن را ردیابی کرده و آن 
را در واقعیت مجازی)VR( تکرار می کند.در حالــی که Logitech برای 
شروع تنها 5۰ نمونه از این کیت ها را به بازار عرضه می کند، امیدوار است که 
تکنولوژی های ترکیبی دنیای واقعی و مجازی را که گجت های واقعی را به 
دنیای واقعیت مجازی می آورد، به ارمغان بیاورند و این در کل در سیستمی 
موســوم به »Steam VR« کار می کند. ردیاب نه تنها با آنچه شما تایپ 
می کنید، مطابقت دارد، بلکه حرکات دست شما را نیز اندازه گیری کرده و 
قرارگیری دست را بسیار ســاده تر می کند. این فناوری، صفحه کلید را در 
فضای کاری دیجیتال به ارمغان می آورد که برای همه چیز از مرور اینترنت 
گرفته تا دانستن کلیدهای کاربردی و عملکردهای موردنظر شما عالی است. 

شرکت Razer این روزها مشغول ساخت و رونمایی از اسمارت فون هاست، 
اما حتی یک لحظه هم فکر نکنید که این شــرکت اصالت و ریشــه  خود را 
فراموش کرده است. در کل با اینکه شرکت Razer وارد تجارت اسمارت فون 
شده، اما هنوز هم تولید تجهیزات گیمینگ برای این کمپانی در اولویت قرار 
دارد. برای اثبات این ادعا، شرکت Razer از دو محصول گیمینگ مختص 
کامپیوترهای شــخصی رونمایی کرد. موس »Naga Trinity« و کیبورد 
»Tartarus« در اصل نسخه تکامل یافته تجهیزات گیمینگ قبلی هستند 
 )Multiplayer( و مخصوصا برای اســتفاده در بازی های آنالین چند نفره
طراحی شده اند. بخش سمت چپ این موس ماژوالر کامال قابلیت جداسازی 
دارد و با توجه به سبک بازی می توان از دکمه های مخصوص در قسمت سمت 
چپ دستگاه استفاده کرد. کیبورد جدید هم طوری طراحی شده که امکان 
استفاده از تمامی کلیدهای مورد نیاز با یک دست را برای گیمر فراهم کند و 
 راحتی و کنترل بیشتری را به کاربر منتقل کند. عالقه مندان می توانند کیبورد
  Tartarus V2 را بــا قیمــت 8۰ دالر خریــداری کننــد. ضمنــا موس

 Naga Trinity هم با قیمت 1۰۰ دالر قابل خریداری خواهد بود؛ البته این 
محصول فعال برای عرضه وارد بازار نشده است. 

معرفی موس و کیبورد گیمینگ جدید 
Razer

االن که بیشتر مردم گوشی های هوشــمند مجهز به سیستم عامل های 
اندروید و iOS دارند، بهتر است که وارد حوزه  ساخت اپلیکیشن برای این 

سیستم عامل ها بشوید.
 اپلیکیشن های موبایلی این روزها داغ تر از هر زمان دیگری هستند و اگر 
کارتان خوب باشد و کمی باهوش باشــید، می توانید پول خیلی خوبی از 
ساخت اپلیکیشــن ها در بیاورید، اما این کار چگونه ممکن است؟ رمز و 
راز موفقیت در ساخت اپلیکیشن ها را می توانید در کتاب امپراتوری اپ 
بخوانید. کافی است هنگام رانندگی یا انجام کارهای روزمره به این کتاب 

صوتی گوش کنید. 
در این کتاب »چاد مورتا« از ترفندهایی می گوید که باعث شد او به یک 
اپ آفرین موفق تبدیل شــود.  کتاب امپراتوری اپ راه پول دار شدن در 
حرفه  اپ آفرینی را به شما نشان می دهد. فرقی نمی کند اول راه هستید یا 
یک developer حرفه ای؛ کافی است یک گوشی هوشمند داشته باشید. 

این کتاب را بخوانید و کارتان را شروع کنید.

کافه اپ عکس  نوشت

کتاب صوتی امپراتوری اپ؛طرح داوینچی ایران روی جلد مجله انجمن ریاضی آمریکا

اپلیکیشنی برای پولدار شدن

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

 پیشگیری از خودکشی 
با هوش مصنوعی 

براســاس مطالعات انجام شــده، حدود 8۰ درصد کســانی که 
اقدام به خودکشــی می کننــد، آخرین باری که به پزشــک یا 
 روان شــناس مراجعه کرده اند، داشتن چنین افکاری را کامال رد

 کرده اند.
 با این حال قرار اســت هوش مصنوعی به کمک این افراد بیاید. 
پژوهشگران الگوریتم جدیدی ســاخته اند که با بررسی فعالیت 
قســمت های مختلف مغزی، تفکــرات مربوط به خودکشــی 
 MRI را تشــخیص می دهد. محققان با بررســی نتایج اســکن
توانسته  اند متوجه شــوند که اگر فرد افکار خودکشی در ذهن 
خود داشته باشد، برخی لغات باعث فعالیت هایی در قسمت های 
مشــخصی از مغز می شــوند. پژوهشگران ســپس الگوریتمی 
ســاختند که می تواند فعالیت کلی مغز را تحت نظر قرار دهد و 
متوجه شود که آیا فعالیت های مغز،  شــبیه به افرادی است که 
افکار خودکشی دارند یا نه. سیستم ساخته شده ۹1 درصد دقت 
 دارد و می تواند به خوبی افرادی که سالم هستند را هم تشخیص

 دهد.

 ابزاری برای هک کردن 
مهاجمان سایبری

    مرکز ماهر بــا معرفی یک نرم افزار مقابله بــا هکرها، از امکان 
هک مهاجمانی خبر داد که به شــبکه های کامپیوتری نفوذ می 
 کنند. نرم افزار جدید طراحی شــده توسط Cymmetria که 
MazeHunter نام گذاری شده اســت، امکان مقابله بیشتر با 
هکرهایی را که به شــبکه نفوذ کرده و کنترل دســتگاه ها را در 

دست می گیرند، پدید آورده است.
این قابلیت هک قانونی )legal hackback( تلقی می شود و در 
کنار ابزار تولید شده، چارچوبی را به سازمان ها پیشنهاد می دهد 
که تعیین می کند چه عکس العمل های قانونی را می توانند در 
برابر مهاجمین شبکه خود داشته باشند و هر کدام چه ریسکی 

را تحمیل خواهد کرد.
راه اندازی نرم افزار سوپر مارکت آنالین توسط دانشجویان ایرانی

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با طراحی و ساخت 
نرم افزاری، اقدام به راه اندازی سوپرمارکت های آنالین در پیام 
رســان تلگرام کردند. به گزارش مهر ، کسری اقبالی دانشجوی 
مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی 
شریف درخصوص این طرح گفت: کلیت فعلی کار، یک نرم افزار 
است که در قالب chatbot در تلگرام اجرا می شود. وی افزود: 
کاربران می توانند با وارد شدن به این سیستم، شهر و محله خود 
را  انتخاب و از بین کاالهای ســوپر مارکت هایی که در منوهای 
این نرم افزار وجود دارد، اجناس و مایحتاج خود را انتخاب کنند. 
این دانشجو اظهار داشت: با این نرم افزار پس از ۲۰  تا ۳۰ دقیقه، 
پیک سوپر مارکت کاالهای خریداری شده توسط کاربر را برای 
وی ارســال کرده و هزینه را در محل دریافت مــی کند. اقبالی 
خاطرنشان کرد: طرح ما از شهریورماه سال ۹5 به همراه یکی از 
دانشجویان دانشگاه تهران شروع و سرانجام در اردیبهشت ماه ۹۶ 
این طرح به اجرا درآمد و اکنون در 5 محله از شهر کرج به شکل 
محدود و آزمایشی در حال اجراست. وی تاکید کرد: ایده سوپر 
مارکت های آنالین، ایده جدیدی نیست، اما نکته جدید طرح ما 
استفاده از یک مسنجر و پیام رسان مانند تلگرام، برای اجرا کردن 

کدها بوده است.

ساخت دستگاهی برای نمک زدایی 
آب دریا با فناوری جوشش هسته ای

محققان واحد علوم و تحقیقات برای اولین بار در مجموعه دانشگاه 
آزاد اسالمی، موفق به طراحی و ساخت دستگاه جوشش استخری 
شــدند که از آن می توان در نمک زدایــی آب دریا و هنک کاری 

موتورهای احتراقی استفاده کرد. 
به گــزارش ایســنا دکتــر مرتضی خیــاط، سرپرســت پروژه 
طراحی و ساخت دستگاه جوش هســته زایی استخری با اشاره 
به رویکــرد محققان در کوچک ســازی تجهیزات مهندســی 
نظیر قطعــات الکترونیکی، تجهیزات تهویه مطبوع در وســایل 
نقلیه گفت: در صنعت گرمایش و ســرمایش، با توجه به مسئله 
بحران انرژی و مســائل زیســت محیطی، تمام تالش محققان 
در راســتای ابداع و به کارگیری روش های اقتصادی و ســازگار 
با محیط زیست است؛ چرا که یکی از مشــکالت پیش رو برای 
کوچک ســازی تجهیــزات گرما و سرمایشــی، دفــع حرارت 
آنهاســت. به گفتــه وی با کوچک ســازی یک قطعــه، میزان 
 ســطح آن برای دفع حرارت کم و انتقال حــرارت کاهش پیدا

 می کند.
خیاط ادامه داد: در واقع با کوچک کردن ســطح انتقال حرارت 
دیگر نمی توان با روش های انتقال حرارت، گرما را از قطعه مورد 
نظر دفع کرد؛ بنابراین برای دفع گرما نیاز به تغییر مکانیزم انتقال 
حرارت اســت که یکی از مکانیزم های مورد توجه متخصصان، 

انتقال حرارت جوششی است.

یک شخصیت هوش مصنوعی 
شهروند رسمی توکیو شد

یک شخصیت هوش مصنوعی، شــهروند رسمی توکیو شد. این 
شخصیت مجازی با کمک پیام رسان الین با مردم ارتباط برقرار 

می کند.
 به گزارش مهــر؛ این شــهروند مجازی که »شــیبویا میرای« 
نام گرفته شبیه یک پســر ۷ ساله پرحرف اســت. هرچند این 
شــخصیت از لحاظ فیزیکی وجود ندارد، اما می تواند از طریق 
پیام های نوشتاری در  پیام رسان »الین« با انسان ارتباط برقرار 
کند. جالب آنکه نام این شــخصیت هــوش مصنوعی از منطقه 
 Shibuya Ward که ســاکنان آن جوان هستند، گرفته شده 

است.
 این نخســتین روبات هوش مصنوعی ژاپن و حتی جهان است 
که شهروندی یک منطقه را به دســت آورده است. پروژه مذکور  
با هدف  آشنایی و شناساندن دولت محلی به مردم ساخته شده 
است. به همین دلیل سازندگان این هوش مصنوعی در بیانیه ای 
نوشته اند: سرگرمی های شیبویا عکاسی و صحبت با افراد است. 
او از حرف زدن با مردم لذت می ببرد، می توانید با  شیبویا درباره 

هر چیزی صحبت کنید.

وعده های وزیر ارتباطات پیرامون انتشــار پیش نویس سند 
حمایتی این وزارتخانه برای توسعه خدمات فضای مجازی 
کودک و نوجوانان آنالین محقق شد و این اسناد را به صورت 
رسمی منتشر کرد. ســند مذکور بنا به گفته سامانه رسمی 
وزارت ارتباطات حاصل تالش های فشــرده و متخصصان 
کارشناسان این حوزه اســت و بر چهار رکن تاکید بیشتری 
دارد که عبارتند از: آموزش، فرهنگ ســازی و ترویج فضای 
مجازی حوزه کودک، فراهم سازی زیرساخت های ارتباطی 
محتوایی و اعتمادی، توســعه بازار و مقاوم ســازی کسب 

وکارها در مدیریت و راهبری برنامه.
پیش نویس های اولیه این سندها به همین ترتیب در چهار 
بخش مجزا تهیه و تدوین شده که هر کدام در قالب یک فایل 
PDF در سامانه رسمی این اسناد قرار گرفته اند که به ترتیب 
عبارتند از:ســند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک 
و نوجوان،  ســند مطالعات میدانی فضای مجازی کودک و 
نوجوان، ابزارهای کنترل والدین، سند حمایتی و برنامه اقدام 
توسعه خدمات مجازی کودک و نوجوان در وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات.
هدف نهایی این پیش نویس ها قرار است رسیدن به این موارد 
باشد. در این اسناد به مشکل کودکان آنالین در کشورهای 
مختلف پرداخته شده اســت. در سند اول موضوع کودک و 

فضای مجازی در سایر کشــورها بررسی شده و سند به این 
شکل پیش رفته که با ذکر نام کشورهای مختلف، مشکالت 
و راهکارهای دولت آن کشورها را بیان می کند. در پایان این 
سند نیز یک جدول کلی برای مشکالت کودکان آنالین در 
کشورهای مختلف طراحی شــده که به نظر می رسد برای 
ایده گرفتن و پیاده ســازی برخی نکات مثبت آن در ایران، 
سند قابل توجهی باشد. در موضوع دوم کارشناسان به دنبال 
یک پژوهش میدانی رفته  و با نگاهــی به جامعه خود ایران، 
مشــکالت مختلف را ارزیابی کرده اند. در این تحقیق نگاه 
ویژه ای به مسائل بومی کشورمان شــده و البته نواقص آن 

بیشتر از سایر اسناد منتشر شده است. 
بخشی از سند مطالعات تطبیقی که آمار جالب توجهی 

را ارائه می کند
در مبحث سوم منتشر شده، بحث به ابزارها و نرم افزارهای 
کنترل والدین کشیده شده و در آغاز مقاله به طور سلسله وار، 
نرم افزارها و برنامه های مختص موبایل و کامپیوتر ایرانی که 
برای نظارت والدین بر کودک ساخته و منتشر شده معرفی 
شدند؛ البته به نظر می رسد در این معرفی ها کمی اجحاف 
صورت گرفته و همه برنامه های حاضر در بازار معرفی نشدند 
و انواع برنامه نظارت کودکان با توضیحات کامل معرفی شده 
است؛ همچنین در ادامه برنامه های بین المللی معرفی شدند 

که باید دید آیا صحت و ایمن بودن کامل آنها برآورد شــده 
است یا خیر؟

آمار ذکر شده در این بخش از سند بسیار نگران کننده است
در آخرین مطلب پیش نویس منتشــر شده از سوی وزارت 
ارتباطات به اصل سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات 
مجازی می رســیم که در آن راهکارها و نکات اجرایی آنان 

ذکر شده است. 
در تمامی اســناد فوق نوشــته »مســتند پیش رو حاصل 
اقداماتی است که در مدت زمان محدود آماده شده و ممکن 
است نواقص و اشکاالتی داشته باشــد که با دریافت نظرات 
مخاطبان و نقد کارشناسان و متخصصان این حوزه تصحیح 
و تکمیل می شود« به چشــم می خورد که حکایت از ناقص 

بودن کلیت طرح دارد.
با توجه به بیانیه وزارت ارتباطات در رابطه با انتشار این سند 
باید در نظر داشت که سند پیش رو، هم راستا با پیش نویس 
سند سیاست گذاری مرکز ملی فضای مجازی در حوزه فضای 
مجازی کودک و نوجوان تهیه شــده که به تکالیف وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در این حوزه تاکید داشته است. 
پس به نظر می رسد پیشرفت متوازن در این حوزه مستلزم 
توجه سایر نهادها و دستگاه های ذی ربط به تکالیف و انجام 

برنامه های سازمان هایشان وابستگی دارد.
وزارت ارتباطات فراخوانی برای متخصصان داده تا به 

اصالح این سند کمک کنند
به نظر می رسد انتشار این ســند در حال حاضر بیشتر یک 
جواب به فضای ملتهب جامعه ای اســت کــه در مواجهه با 
اوضاع نامناســب کودکان آنالین در ایران به ســر می برد. 
حوادث و شــایعات ناگوار پیرامون نونهاالن کشورمان نیز 
به انتشار زودتر این ســند دامن زده اند ولی همانطور که در 
خود وبگاه رسمی این اسناد هم ذکر شده، این پیش نویس ها 
نیازمند نظرات کارشناســی افراد متخصص و فعال در این 
حوزه است. وزارت ارتباطات از همه صاحب نظران خواسته 
 که نظرات و پیشــنهادات خــود را بــه آدرس الکترونیکی
 Cop@itrc.ac.ir ارســال کنند. این روند با انتشار موارد 
پایلوت دیگری از ســوی خود وزیر ارتباطات در شبکه های 
اجتماعی مثل منتشر ســاختن جدول نرخ گذاری اینترنت 
ثابت و... همخوانی دارد و جزو  سیاســت های جالب  توجه 
وزیر ارتباطات کنونی کشورمان اســت. طرح های دیگری 
چون سفیر فرهنگی شدن کودکان پرفالوئر در اینستاگرام 
در کنار راهکارهای این سند می تواند بحران کودکان آنالین 

را به یک فرصت سازنده تبدیل کند.

رونمایی دولت از طرح هایی برای حفاظت کودکان آنالین

دانش نامهویژه 

علم پژوهی

محققان، ایمپلنت استخوانی 
قابل جذب تولید کردند 

پژوهشگران دانشــگاه تهران با همکاری دانشگاه 
تکنولوژی مالزی ایمپلنت هایی در فاز آزمایشگاهی 
تولید کردند که نیــازی به جراحــی ثانویه برای 
برداشتن از محل ایمپلنت شده ندارد و قابل جذب 
در بدن اســت. به گفته این محققان این ایمپلنت 
زیســت ســازگار و آنتی باکتریال و از جنس آلیاژ 
منیزیم است. به گزارش ایسنا؛ ساالنه در دنیا بیش 
از 1۰ میلیون ایمپلنت در بدن بیماران کارگذاشته 
می شود که بیشتر آنها باید دوباره از بدن بیمار خارج 
 شوند. این ایمپلنت ها بیشتر فلزی و از جنس تیتان 
و یا استیل بوده و دلیل خارج کردن آنها، به خاطر 
 مشکالتی است که در روش های تشخیصی چون

 ام آر آی و سی  تی  اسکن ایجاد می کنند.
در جراحی دوم در بهترین حالــت، عالوه بر آنکه 
بیمار باید در بیمارســتان بستری شــود باید درد 
التیام زخــم را تحمــل کند، ضمن آنکــه هزینه  
جراحی دوم بــرای درآوردن ایمپلنت ها ســاالنه 
چندین میلیارد تومان است؛ بنابراین نیاز است تا 
ایمپلنت هایی ساخته شود که این معضل را در پی 
نداشته باشد که در این راستا پژوهشگران دانشگاه 
تهران با همکاری دانشــگاه تکنولــوژی مالزی در 
 فاز آزمایشــگاهی ایمپلنت های زیست سازگاری 
 را طراحــی کردند که قــادر به رفــع این چالش 
است.ژینا حدیثی، دانشــجوی دکترای مهندسی 
پزشــکی دانشــگاه تهران و از محققان این طرح، 
ایمپلنت های فلزی متشکل از آلیاژ منیزیم را دارای 
استحکامی همچون ایمپلنت های تیتانی دانست و 
گفت: این ایمپلنت آلیاژی عالوه بر استحکام باالی 
مکانیکی، انعطافی همچون بافت استخوان داشته 
و صد درصد قابل جذب توســط بدن و دفع توسط 
کلیه هاســت؛ بنابراین نیازی به خارج کردن آن از 

بدن نخواهد بود.
وی ادامه داد: با وجود این مزیت ها در اســتفاده از 
آلیاژهای منیزیم دو مشــکل عمده وجود دارد که 
می توان به خواص آنتی باکتریال ضعیف و سرعت 
خوردگی باالی ایمپلنت های منیزیمی اشاره کرد 
که این دو مشــکل تا حدی باعث مرگ سلولی نیز 
می شــود.این محقق دانشــگاه تهران اضافه کرد: 
به همین دلیل مــا در این پروژه ســعی کردیم با 
به کارگیری فناوری نانــو در جهت بهبود خواص 
آنتی باکتریال و زیســت ســازگاری آلیاژ منیزیم 

گام برداریم.

ماهنامــه انجمن ریاضی آمریــکا طرحی از یک 
هنرمند ریاضیدان ایرانی را که بر مبنای اشکال 
ریاضی رسم شده اســت، روی جلد خود منتشر 
کرد. حمید نادری یگانه، دانش آموخته رشــته 
ریاضیات و کاربردهای دانشگاه قم و دانشجوی 
رشته ریاضی محض دانشگاه صنعتی شریف که 
در برخی محافل علمی به نام جانشین لئوناردو 
داوینچی مطرح  می شود، اظهار کرد: این تصویر 
متشکل از ۹ هزار بیضی است که برای هر کدام از 
آنها ۲ کانون و یک خروج از مرکز به کمک توابع 
مثلثاتی تعریف کرده ام. وجود همین معادله ها 
موجب تفســیرپذیری تصویر و جذابیت هنری 
 آن شده و هر کس تفسیر متفاوتی از این تصویر 

دارد.

تازه ها
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فرمانده انتظامی خمينی شهر خبرداد:

کشف 14عدد سالح سرد
فرمانده انتظامی شهرســتان خمينی شهر  خمينی شهر
گفــت: ماموران ايــن فرماندهي بــه دنبال 
گشت هاي مســتمر و هدفمند و يكســري اقدامات پليسي، از 
نگهداري ســاح ســرد از نوع قمه در منزل فردي مطلع شده و 
بافاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. سرهنگ علي 
جعفري نژاد افزود: ماموران پس از بررســي دقيق و هماهنگي با 
مقام قضائي، به محل اعزام شده و در بازرسي از مخفيگاه اين فرد 

تعداد 14 عدد ساح سرد از نوع قمه را كشف كردند.

فرمانده انتظامی فالورجان خبر داد:

کشف 63 هزار عدد فندک خارجی 
قاچاق از یک خودرو

فرمانــده انتظامــی شهرســتان فاورجان  اظهاركــرد: اكيپ گشــت يــگان انتظامی فالورجان
شهرستان فاورجان به سرپرســتی رييس پليس آگاهی، حين 
كنترل خودروهای عبوری در محور پليس راه اصفهان-شهركرد 
به يک دستگاه خودروی وانت نيسان مشكوک شده و آن را متوقف 
كردند. سرهنگ حسن نيكبخت با بيان اينكه ظاهرا خودرو حامل 
بار خرما بود بيان كرد: ماموران در بازرسی دقيق از خودرو، تعداد 
63 هزار عدد فندک خارجی قاچاق را كشف كردند كه به شكلی 
ماهرانه در زير بار خرما جاسازی شــده بود. وی ارزش محموله 
قاچــاق را 945 ميليون ريال عنــوان كرد و گفــت: راننده كه 
هيچ گونه مدركی درخصوص كاالی كشف شده نداشت، به همراه 
پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضائی شد. وی در 
پايان گفــت: در راســتای فرمان های مقام عظمــای واليت، با 
واردكننــدگان كاالی قاچاق به شــدت برخورد خواهد شــد و 
قاچاقچيان كاال مطمئن باشــند كه مقامــات قضائی نيز نهايت 

برخورد را با آنها خواهند داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز:

عامل خرید با چک پول تقلبی 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز اظهاركرد:  فردی با خودروی پرايد مشكی، با دادن چک نطنز
پول تقلبی مقداری جنس از يكی از اهالی يک روســتای بخش 
امامزاده خريده و مابقی پول خود را دريافت كرده و متواری شده 
است. سرهنگ پاسدار علی بنی آدمی افزود: با تماس فرد شاكی، 
مشخصات فرد مدنظر به همراه خودرو درسيستم پليس درج شد 
و با هوشــياری ماموران نيروی انتظامی بــادرود، در كمتر از نيم 
ساعت با خودرو در يكی از محله های شهر بادرود دستگير شد. وی 
تصريح كرد: متهم در كانتری پس از رويارويی با شــاكی، به بزه 
انتسابی خود اعتراف كرد و پرونده وی در اين خصوص تشكيل، 
تكميل و تحويل مقامات قضائی شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
نطنز از مردم خواســت تا با هوشــياری و توجه الزم طرف مورد 
معامله را به درستی بشناسند تا پس از اين فريب افراد كاهبردار 

را نخورند.

اخبار

با مسئوالن

ریيس شورای شهر کاشان خبرداد:

بدهی بیش از 5هزارمیلیارد 
ریالی شهرداری 

رييس شورای شهر كاشان بيان  كــرد: از مجمــوع بدهــی کاشان
شهرداری، نزديک به 200 ميليارد ريال آن اجرايی 
شده و 850 ميليارد ريال آن مربوط به شكايت ها و 
تعهدهايی است كه برای شهرداری ايجاد كرده اند 

كه در حال بازبينی است.
علی رســول زاده افزود: مبلــغ 600 ميليارد ريال 
حقوق كاركنان شهرداری تا پايان سال جاری نيز 
بايد به ميزان بدهی افزوده شود كه بخش زيادی از 
آن مربوط به پيمانكاران، مقاطع كاران و دارندگان 
توافق نامه هاست كه از طريق دادگستری شكايت 

كردند.
وی اضافه كرد: بودجه سال 1396 شهرداری 5هزار 
ميليارد ريال اســت و در واقع شــهرداری كاشان، 
 هم اكنون بيش از يک ســال بودجــه خود بدهی 

دارد.
او طرح های ســاخته شده را جزو ســرمايه های 
شــهرداری عنوان كرد و گفت: با توجــه به ركود 
اقتصــادی و مشــكاتی كــه ســر راه دريافت 
عوارض و ســاير درآمدهــای شــهرداری ايجاد 
 شده، شــهرداری كاشــان در وضعيت خوبی قرار 

ندارد.

مدیرجهادکشاورزی شهرضا خبرداد:

شهرضا؛ رتبه دوم استانی 
کشت پاییزه چغندرقند

مدير جهاد كشاورزی شهرستان  شهرضا
شــهرضا عنوان كرد: كاشــت 
چغندرقند پاييزه نسبت به كاشت بهاره، مزيت هايی 
دارد؛ ازجمله مصرف بهينه آب و كاهش قابل توجه 
 مصرف نهاده های كشــاورزی مثل ســموم دفع 

آفات.
عبدالرضــا تاكــی ادامــه داد: شــهرضا پس از 
شهرســتان اردســتان، دارای رتبه دوم اســتانی 
از نظــر ســطح زيركشــت پاييــزه چغندرقند 
اســت. وی اظهار كرد: در فصل كشــت امســال 
مســاحت مزارع كلــزا با رقــم خارجــی نپتون 
 در دشــت های پرزان و مهيــار شــهرضا نيز به 

5 هكتار رسيد.

ميثم محمدی با اشــاره به اينكه در دنيا نگاه به مســائل 
اجتماعی، نگاهی پيش دستانه به آينده است، افزود: بايد 
توجه داشت كه مسائل اجتماعی عاوه بر چند اليه بودن، 

در شكل گيری، نيازمند زمان و برای رفع، نيازمند اقدامات 
ويژه و طوالنی مدت اســت؛ از اين رو برای پيشــگيری و 
كاهش آســيب های اجتماعی و انجام اقداماتی تاثيرگذار، 

نيازمنــد اقدامات نوآورانه و خاقانه هســتيم. شــهردار 
زرين شهر تصريح كرد: به نظر می رســد در زمينه مبارزه 
با آســيب های اجتماعی بايد حتما كار علمی انجام شود 
و قطعا بدون كار علمی و ريشه يابی مســائل، راه به جايی 
نخواهيم برد؛ از اين رو ضــرورت دارد نتايج اين كار علمی 

عملياتی شود تا ثمره خود را نشان دهد.
وی با بيان اينكه كاهش آســيب هــای اجتماعی نيازمند 
تاش جدی در حوزه فرهنگی است ادامه داد: ريشه برخی 
از آسيب های اجتماعی، مسائل و مشكات روحی روانی در 
افراد است كه افزايش نشــاط اجتماعی را می طلبد و قطعا 
غفلت از اين مسئله ، لحظه به لحظه می تواند به ضرر شهر 

تمام شود.
محمدی با اشــاره به لزوم راه اندازی اداره اموراجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری زرين شــهر، اضافه كــرد: يكی از 
رسالت های تشكيل اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری،  
تغيير نگرش مديريت شــهری درخصوص شهر و شهروند 
است و در اين نگرش شــهر تنها يک كالبد فيزيكی شامل 
خيابان، ساختمان، پارک، پل و... نيست؛ بلكه يک موجود 

زنده و پوياست كه فرهنگ، روح آن به شمار می آيد.
وی عنــوان كــرد: از ســوی ديگــر پيچيــده شــدن 
مناســبات شــهر و شــهروندان، ضرورت ارتقای فرهنگ 
شهرنشــينی را بيش از پيش آشــكار می كند؛ لذا حضور 
شــهرداری ها در عرصه های اجتماعــی و فرهنگی، جزو 
 الينفک وظايف آنها تلقی می شــود كه بايــد مورد توجه

 قرار گيرد. محمدی با اشــاره به اينكه زرين شهر نيازمند 
خوانش جديد اســت، بيان كــرد: بايد توجه داشــت كه 
توسعه پايدار شهر فقط ســخت افزاری نيست بلكه بخش 
نرم افزاری آن نيز مهم اســت و همراهی شــهروندان می 
تواند كارساز باشــد؛ از اين رو برای ارتقای سطح فرهنگ 
مردم بايــد در تمام اقدامــات عمرانی و ســخت افزاری 
مباحــث فرهنگی را هم مــورد توجه قــرارداد و به نوعی 
 شــهر را با نگاه تک تک افرادی كه در آن زندگی  می كنند

 بازخوانی كرد.

شهردار زرین شــهر اظهار کرد: هر امری که به وجود آورنده جامعه است، مطمئن باشيد  زرین شهر    
درمان کننده آن نيز خواهد بود که آسيب های اجتماعی هم از این امر مستثنی نيستند؛ لذا 
باید گفت این آسيب های اجتماعی را جامعه ایجاد کرده است؛ بنابراین خود جامعه هم باید برای درمان آن 

فعال شود، اما نحوه عمليات جامعه، با هدایت، مدیریت و نهادهای اجرایی ميسر است.

شهردار زرین شهر:

زرین شهر نیازمند خوانش جدید است

سفير سابق ايران در فرانسه، در برنامه ای با  کاشان
عنوان »تحليل رابطه ايران و آمريكا« كه در 
دانشگاه علوم پزشكی كاشان برگزار شــد، درخصوص حضور 
مستشــاران نظامی ايران در كشــورهای منطقه اظهار داشت: 
جوانان كشور ما در كشورهای منطقه شهيد می شوند و عده ای به 
بهانه روشن فكری، همه ارزش ها و اخاقيات را زير سوال می برند؛ 
اگر داعش به كشــور ما هم تجــاوز كرده بــود، همين جريان 
روشن فكری مدعی می شــد كه چرا امنيت كشور فراهم نشده 

است. صادق خرازی گفت: اگر معنای داعش و جبهه النصره را 
بدانيم در رابطه با اين موضوع اينچنين صحبت نمی كنيم. بايد 
سرمان را باال بگيريم و به كســانی كه برای امنيت كشور جان 
می دهند افتخار كنيم. وی ضمن محكوم كردن رفتار ترامپ در 
عربی خواندن خليج فارس اظهار داشت: فحاشی و زورگويی از 
هيچكس پذيرفته نيست. جايی كه ترامپ وقيحانه از خليج عربی 
سخن می گويد يعنی تمام قوانين جهانی را ناديده گرفته است. در 
تمام كتاب های درسی از خليج فارس صحبت شده و نقشه های 

موجود در كتابخانه های دنيا سند اين مدعاست. خرازی در رابطه 
با مناســبات بين المللی ايران و آمريكا ادامه داد: هيچ كدام از 
مناسبات سياسی اين دو كشور در سال های اخير بر اساس نظام 
بين الملل شكل نگرفته است. وی با اشاره به ويژگی های كشور 
آمريكا افزود: آمريكا كشوری قدرتمند است كه بزرگ ترين نيروی 
نظامی و قدرت اقتصادی را داراســت و 4۷ كودتا و انقاب های 
مخملی زيادی را در دنيا رهبری كرده. پيام سياست خارجه اين 
است كه می گويد در مرزهای خودم جا ندارم و می خواهم در تمام 
جغرافيای جهان دست داشته باشم. سفير سابق ايران در فرانسه 
تصريح كرد: همان طور كه جامعه شناســان معتقدند، آمريكا 
زادگاه دموكراسی بوده و داخل كشور كاما به دموكراسی مقيد 

است.    

سفير سابق ایران در فرانسه :

فحاشی و زورگویی از هیچکس پذیرفته نیست

حصر وراثت
8/516  آقای غالمرضا ســلطانی تهرانی دارای شناسنامه شماره 90 به شرح دادخواست 
به کالسه 538 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا دادخواه تهرانی به شناسنامه 106 در تاریخ 96/7/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- غالمرضا سلطانی 
تهرانی، ش.ش 90 ) فرزند ذکور( و به غیر از نامبرده فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 318 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران )126 کلمه، 2 کادر(
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات

 غیر تجاری اصفهان
8/515 شــماره مکانیزه: 139630402085012442 تاریخ وصــول مدارک: 9/47-
1396/08/01، تاریــخ صــدور: 10/06- 1396/08/01، زمــان درج دفتــر: 11/55-
1396/08/02، زمان چاپ: 11/56-1396/08/02، شــماره ثبت: 5251، شناسه ملی: 
14007161370، تاســیس موسســه غیر تجاری اتحادیه صنف فروشــندگان خودرو 
شهرســتان اصفهان در تاریــخ 1396/08/02 به شــماره ثبت 5251 به شناســه ملی 
14007161370 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عمومی آگهی می گردد. موضوع: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه 
های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین 
نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بیــن اتحادیه های صنفی و بهبود 
وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط 
اتحادیه های صنفی با موسسات دولتی و خصوصی، مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 
مرکز اصلی: اصفهان- هشت بهشت شرقی- کوچه شهید قدرت اله صالحی 14- کوچه 
7 متری بهزاد- پالک 12- طبقه اول- کدپســتی 8157793364، اولین مدیران: آقای 
مرتضی گل افشان به کدملی 1288547927 به سمت رئیس هیات مدیره اتحادیه، آقای 
حمیدرضا قندی به کدملی 0056059868 به ســمت نایب رئیس اتحادیه، آقای مهدی 
قندی به کدملی 1281633593 به سمت خزانه دار اتحادیه، آقای مصطفی تورجی زاده 
به کدملی 1286678961 به ســمت بازرس اتحادیه و آقای حســین حشمت به کدملی 
1111013421 به سمت دبیر اتحادیه برای مدت 4 ســال انتخاب شدند. کلیه چک ها، 
اسناد بهادار و اوراق بهادار بانکی و مالی با دو امضاء از سه امضای رئیس و خزانه دار و نایب 
رئیس اول به همراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود. کلیه نامه های اداری و رسمی 
 اتحادیه با امضا رئیس و درغیاب رئیس، نائب رئیس به همــراه مهر اتحادیه امکان پذیر 
می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه، به استناد مجوز شــماره 95/9307 
مورخ 1395/12/15 صــادره از اتاق اصنــاف اصفهان  اداره کل ثبت اســناد و امالک 
 اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیر تجاری اصفهان) 318 کلمه،

 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/496 شــماره:1396/04/433609 -1396/8/13 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه 
پالک 2937 فرعی از 15- اصلی واقع در بیدهند بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام نوراله صفاری بیدهندی فرزند علی اکبر در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/09/11  
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  م الف:396 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز) 137 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/519 شماره 964202511517798-96/8/9  سند مالکیت بیست و شش حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 508 فرعی از 1762 اصلی واقع در بخش 
6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 54168 در صفحه 406دفتر 220 بنام زهرا صرام تحت شماره 

چاپی برگه ای 427848- الف 83 ثبت و صادر و تســلیم شده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضا شهود آن ذیل شماره 19428 
مورخه 1396/07/19 به گواهی دفترخانه 51 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
آن بعلت جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود 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 رسید اخذ نمایید تا 
مراتب صورت مجلس واصل 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: 25893 
سید مهدی میر محمدی رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب شرق اصفهان )227 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/520 شماره 964202511517798-96/8/9  سند مالکیت بیست و شش حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 508 فرعی از 1762 اصلی واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان ذیل ثبت 54170 در صفحه 409  دفتر 220 بنام صدیقه صرام تحت شماره 
چاپی 427849- الف 83 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضا شــهود آن ذیل شــماره 19428 مورخه 
1396/07/19 به گواهی دفترخانه 51 اصفهان رســیده مدعی است که سند مالکیت آن 
بعلت جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود 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 رسید اخذ نمایید تا مراتب 
صورت مجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 25894 سید 
 مهدی میر محمدی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان )226 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/521 شماره 964202511517798-96/8/9  ســند مالکیت ده حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شــماره 508 فرعی از 1762 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان ذیل ثبت 54172 در صفحه 412  دفتر 220 بنام حسن صرام تحت شماره چاپی 
427850- الف 83 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
انضمام دو برگ استشهادیه که امضا شهود آن ذیل شماره 19428 مورخه 1396/07/19 به 
گواهی دفترخانه 51 اصفهان رسیده مدعی است که بند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود 
شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود 
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 کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس واصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 25895 سید مهدی میر محمدی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان )224 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/522 شماره 964202511517798-96/8/9  سند مالکیت ده حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 508 فرعی از 1762 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 54174 در صفحه 415  دفتر 220 بنام محمد علی صرام تحت شــماره چاپی 
شماره 434336- الف 83 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضا شــهود آن ذیل شــماره 19428 مورخه 

1396/07/19 به گواهی دفترخانه 51 اصفهان رسیده مدعی است که بند مالکیت آن بعلت 
جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود 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 رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت 
مجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 25896 سید مهدی 
میر محمدی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان )226 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
8/524 شــماره: 960720671511953 – 96/8/15 آقای حبیب اله فرهادی کوشکی 
فرزند اسدا...  به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یکبابخانه پالک شماره 103/1616 واقع 
در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در سیستم دفتر امالک الکترونیکی به شماره 
139520302006006276 بنام نامبرده فوق ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده  و  معامله 
دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن بعلت جابه جایی / مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 5610 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/526 شماره ابالغنامه:9610103633504731 شماره پرونده: 9609983633500706 
شماره بایگانی شعبه:960723 ابالغ شونده حقیقی: اسماعیل شیرازی فرزند بهرامعلی به 
نشانی مجهول المکان، مهلت حضور ازتاریخ ابالغ: 10 روز ، محل حضور: استان اصفهان- 
شهرستان خمینی شهر- بلوار پاسداران غربی- مجتمع قضایی دادگستری خمینی شهر، 
نوع علت حضور: داور خود را به دفتر شعبه معرفی کنید. با توجه به علت حضور مندرج در این 
ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، درغیر این صورت مطابق مقررات 
اتخاذ تصمیم خواهد شد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:5615 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر ) 171 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/235 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره  10393/3605 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد جواد توکلی فیض آبادی فرزند 
اسداله و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق 
آراء شــماره  1396603020270000595 و 96/1/20-139660302027000596  
مفروز گردیده اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1396/9/20 ساعت 9 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تســلیم نماید.  م الف:24814 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان)186 کلمه، 2 کادر(

مزایده
8/523 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 
96/1311 له آقای پویا منتظر الظهور علیه آقای احمد سعیدی به خواسته مطالبه در نظر 
دارد 600 متر مربع سنگ گیوتین مرمریت کرم ) 1200 بسته نیم متری( را که کارشناس 
رسمی دادگستری 108/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند 
لذا جلسه مزایده ساعت ده صبح روز سه شنبه در تاریخ 96/09/07 در محل اجرای احکام 
شورای حل اختالف خمینی شــهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختالف 
خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی 
شهر- شهرک صنعتی دو شاخ- کوچه مصطفی کوهی – سنگبری نگین مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، 
خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس 
از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 5172 اجرای احکام 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/530  خانم لیال شاه جوان دارای  شناسنامه شماره 1182 به شرح دادخواست به کالسه  
2346/96 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس شاه جوان  به شناسنامه 294 در تاریخ 96/7/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 6 فرزند و همسر به نام 
ذیل: 1- پویا شــاه جوان، ش.ش 1272743772 فرزند 2- محمد شــاه جوان، ش.ش 
50589 فرزند 3- مهرداد شاه جوان، ش.ش 44823، 4- سهیال شاه جوان، ش.ش 1891 
فرزند 5- اعظم شاه جوان، ش.ش 60779 فرزند 6- لیال شاه جوان، ش.ش 1182 فرزند 
7- بتول علی باالئی اصفهانی، ش.ش 28 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25820 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/491 کالسه پرونده 244/96 حل 2 شماره دادنامه: 1078-96/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: نوراله هاشم زاده به نشانی خمینی 
شهر بلوار اشرفی اصفهانی روبروی CNG کاشی پرسپولیس، خوانده: 1- سلیمان کریمی 
2- محمدرضا نصراصفهانی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه 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 دادخواست خواهان نوراله هاشم زاده فرزند 
محمد به طرفیت خواندگان سلیمان کریمی و محمدرضا نصر اصفهانی به خواسته مطالبه 
مبلغ 31/000/000 ریال وجه یــک فقره چک به شــماره 1395/6/30-13212820 
بانک ســامان که خوانده ردیف اول صورت و خوانده ردیف دوم ظهر آن را امضا کرده اند 
 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در یــد خواهان که ظهور در ید خواندگان دارد 
واینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر 
برائت ذمه خود بعمل نباورده اســت شــورا دعوی خواهان را وارد تشــخیص مستندا به 
مواد 198، 515، 522 قانون آیین دادرســی مدنی ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن 
خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 31/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ 
1/137/500 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی می 
 باشد. م الف:5606 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر  )296 کلمه، 

3 کادر(
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در شهر

با مسئوالن

معاون پژوهشی دانشگاه شهرکرد مطرح کرد:

ثبت اختراع ۱۱۷ شرکت دانش 
بنیان در چهارمحال و بختیاری

معاون پژوهشی دانشگاه شهرکرد گفت: ۱۱۷ اختراع توسط شرکت 
دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه شهرکرد در چهارمحال و بختیاری 
ثبت شــد.مهران عربی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس مرکز رشد 
دانشگاه حدود ۱۰۰واحد فناور تشکیل و از این مجموع بیش از ۱۰ 
واحد به مرحله تجاری سازی و ۱۱۷ اختراع توسط این واحدهای 

فناور به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد: باید از ظرفیت های اســتان نهایت استفاده را کرد؛ 
 چراکه به زودی شــاهد توســعه واحدهای فناور و شرکت هایی با

 ایده های خالقانه و فناورانه در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

 بازرسی از ۱2 جایگاه سوخت 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
اینکه 4۷ جایگاه ســوخت در سطح اســتان فعال است، گفت: 
تاکنون از ۱2 جایگاه با حضور بازرسان، بازدید به عمل آمده است.

محمدرضا عمــرون از طرح بازرســی جایگاه های ســوخت در 
چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهــار کرد: این طرح با هدف 
نظارت بر انجام دســتورات و مقــررات ابالغی بــه جایگاه های 
 ســوخت از اول آبان مــاه ســال جاری آغــاز و تــا پایــان ماه 

ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این گشــت مشــترک با حضور یک نماینده از 
اداره کل تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و شــرکت 
نفت در حال انجام است، گفت: خدمات ارائه شده در جایگاه های 
سوخت از نظر کمی و کیفی با دستگاه های خاص مورد آزمایش 

قرار می گیرند.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری:

طرح جامع»حمل و نقل، بار و 
مسافر« در استان تهیه  شود

سرپرست اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای 
رفع مشکالت ترافیکی استان، باید طرح جامع حمل و نقل، بار و 

مسافر باید تهیه و تدوین شود .
گودرز امیری اظهار داشت:مسئوالن مربوطه باید تهیه و تدوین 
طرح جامع حمل  و نقل و بار و مســافر و رفع مشکالت ترافیکی  
 را در دســتور کار قــرار داده و میزان  اعتبارات مــورد نیاز برای 
 اجرای این طرح را برآورد و محل تامین  اعتبار آن را مشــخص

 کنند . 
وی با اشاره به اجرای طرح  ترافیکی در شهرستان ها افزود: طرح 
ترافیک شهرستان ها تهیه  و تصویب و به کلیه شهرداری ها ابالغ 
شده، براساس قانون برنامه ششــم  توسعه ،شهرداری ها مکلفند 
 یک درصد اعتبــارات  خــود را صرف فرهنگ ســازی ترافیکی

  کنند .

افزایش ۱0 درصدی 
خوراک آبزیان در استان

تولیــد خوراک آبزیــان در اســتان چهارمحال و 
بختیاری ۱۰ درصد افزایش یافت.

مدیر کل جهاد کشاورزی  استان گفت: از ابتدای 
امســال تاکنون 45 هزار تن خــوراک آبزیان در 
این اســتان تولید شــده و حدود ۷ هزار تن از آن 
به خارج از کشور صادر شــده است.ذبیح ا...غریب 
افزود: در حال حاضر شش کارخانه تولید خوراک 
آبزیان در اســتان چهارمحــال و بختیاری فعال 
اســت.به گفته وی انواع خوراک آبزیان شــامل: 
خوراک میگو،ســردابی )قزل آال( گرم آبی )کپور، 
خاویار، زینتــی ومیگو( و ماهیان دریایی اســت.

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
افزود:سال گذشــته چهار هزار و 6۰۰ تن خوراک 
آبزیان به  کشورهای عراق، ارمنستان،آذربایجان و 

قرقزیستان  صادرشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
چهارمحال و بختیاری:

اقتصاد مقاومتی زمینه ساز 
توسعه استان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توســعه چهارمحال 
و بختیاری اســت، اظهار داشــت: بهره گیری از 
ظرفیت ها  و پتانسیل ها در چهارمحال و بختیاری 
زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و 
بختیاری است.سیامک سلیمانی دشتکی عنوان 
کرد: بخش کشــاورزی از مهم ترین ظرفیت های 
اســتان چهارمحــال و بختیاری اســت که نقش 
مهمی در تحقق اقتصــاد مقاومتی در چهارمحال 

و بختیاری دارد.
وی تاکید کرد: توسعه کشــت گیاهان دارویی در 
چهارمحال و بختیاری ظرفیتی است که کمتر به 
آن توجه شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: توســعه کشــت گیاهان دارویی و 
توســعه واحد های فرآوری گیاهان دارویی نقش 
مهمی در تحقق اقتصــاد مقاومتی در چهارمحال 

و بختیاری دارد.
وی اظهار داشت: باید تالش کرد تا وابستگی ها به 

خارج کاهش یابد.

ســید نعیم امامی از تفاهم نامه صادرات فرش این استان به کشور ســوئد، حضور در نمایشــگاه 2۰۱8 این کشور، تبلیغات 
محیطی در منطقه اسکاندیناوی، پخش مستند فرش استان در شبکه های تلویزیونی و اجتماعی سوئد در سفر هیئت تجاری 

چهارمحال و بختیاری به سوئد خبر داد.
به گفته وی، بازطراحی فرش این اســتان برای صادرات به کشــور ســوئد در دیدار هیئت تجاری چهارمحــال و بختیاری با 

نمایندگان اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئد و اتاق بازرگانی انجام شد.
امامی با بیان اینکه فرش این استان مطابق سلیقه مشتری در کشور ســوئد تولید خواهد شد، تصریح کرد: در نشست هیئت 
تجاری چهارمحال و بختیاری با نمایندگان شرکت وارداتی فرش TL سوئد، ابعاد نامناسب، رنگ های تند، طرح شلوغ و قیمت 

باال موانع صادرات فرش در اروپا عنوان شد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در ســفر هیئت تجاری این اســتان به ســوئد، از 
»پیترویلبورگ« محقق سوئدی که نویســنده کتاب فرش چهارمحال و بختیاری است، تقدیر شد.هیئت تجاری چهارمحال و 
بختیاری در سفری هفت روزه به کشور سوئد فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و گردشگری این استان را بررسی و 
تشریح کردند. براساس آمارها حدود ۱۰۰ هزار بافنده فرش در این استان شناسایی شده که هم اینک5۰ درصد این افراد در 
قالب 9 تعاونی فرش روستایی، دو تعاونی قالی بافی شهری و یک اتحادیه ساماندهی شده است.ظرفیت تولید فرش دستباف 
در این استان ساالنه 4۰۰ هزار مترمربع است که هم اینک 2۰۰ هزار مترمربع تولید می شود.کاربرد رنگ های زیبا با استفاده 
از عصاره گل ها و گیاهان و مواد اولیه طبیعی، شادابی و زنده بودن طرح ها و نقش های متنوع از عوامل تقاضای باال برای خرید 
فرش چهارمحال و بختیاری اســت. بیشــتر فرش های چهارمحال و بختیاری را »یلمه« بروجن، »گبه ریزباف« اردل، فرش 

»بختیاری« مناطق عشایری و مناطق بختیاری نشین و فرش چالشتری شهرکرد تشکیل می دهد.

   تابناک:رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: فرش این استان به سوئد و 
کشورهای حوزه اسکاندیناوی صادر می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان خبر داد:

صدور فرش چهارمحال و بختیاری به سوئد
توقف خودرو ی 

حامل چوب قاچاق 
توسط محیط بانان استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و 
بختیاری گفت: با هوشیاری ماموران حفاظت 
محیط زیست استان یک دســتگاه خودروی 
باری که قصد قاچاق چوب جنگلی را داشــت، 

شناسایی و توقیف شد. 
شــهرام احمدی اظهار کرد: مامــوران یگان 
حفاظــت محیط زیســت اســتان در منطقه 
حفاظت شــده جنگلی هلن موفق شدند یک 
 متخلــف را در حیــن قاچاق چــوب جنگلی

 دستگیر کنند. 
وی افــزود: ایــن متخلــف که قصد داشــت 
محموله چوب جنگلی بلوط را با یک دستگاه 
خودروی بــاری نیســان به خارج از اســتان 
انتقال دهد،توســط محیط بانان شناســایی 
و متوقف شــد. احمــدی خاطرنشــان کرد:  
این متخلــف هم اکنــون بــا محموله 4۰۰ 
کیلویی چــوب جنگلــی قاچاق بــرای طی 
 کردن مراحــل قانونی تحویــل مراجع قضای
 شده است. وی گفت: انجام اقدامات آموزشی 
در کنــار حضــور فیزیکــی و افزایش ضریب 
حفاظتی توسط یگان حفاظت محیط زیست 
استان، دستگیری و برخورد قانونی با متخلفان 
و پیگیری دعاوی حقوقی تا حصول نتیجه، از 
مهمترین اقدامــات اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان برای کاهش زمینه تخلف بوده 

است. 
منطقه حفاظت شــده هلن با 4۰ هزار هکتار 
وسعت پس از سبزکوه دومین منطقه حفاظت 
شــده چهــار محــال و بختیاری اســت، که 
درمحدوده شهرستان های اردل، لردگان و کیار 
 با فاصله تقریبی ۱۱۰ کیلومتری از مرکز استان

 واقع شده است.

آگهی تحدید حدود صادره از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1 قانون 
الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن 

مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون
8/528 پیرو آگهی ابــاغ مفــاد آراء مــورخ 1396/06/30 به موجب مــاده 10 آیین 
نامه اجرایی قانــون الحاق موادی بــه قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و عرضه 
 مسکن تحدید حدود اماک واقع در شــهر تیران و رضوانشــهر برای یک نوبت آگهی

 می گردد تا چنانچه کســی نســبت به آنهــا اعتراضی داشــته باشــد از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حــدود ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشــار بایــد اعتراض خود را 
به صورت مکتوب به اداره ثبت اســناد واماک شهرســتان تیران وکرون تسلیم و پس 
از تاریخ تســلیم اعتراض، ظرف یک ماه دادخواســت خود را بــه دادگاه صالحه تقدیم 
و گواهی تقدیم دادخواســت را به این واحد ثبتــی ارائه نماید بدیهی اســت در صورت 
 عدم وصــول اعتراض در موعــد مقرر و یا تحویــل گواهی عدم تقدیم دادخواســت به
  اداره ثبــت اســناد و امــاک ، عملیــات ثبتی بــا رعایت مقــررات تعقیــب خواهد

 شد.
فروعات ذیل واقع در شهر تیران – 1 اصلی بخش 12 اصفهان :

1- پاک 7223 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261.28 مترمربع به نام خانم 
زینب سلطانی تهرانی فرزند عباسقلی نســبت به چهاردانگ مشاع و محمدصادق مهری 

عسگرانی فرزند عباس نسبت به دو دانگ مشاع .
2- پاک 7539 فرعی مجزی شــده از 470 فرعی ششدانگ قســمتی از یکباب خانه 
قدیمی و زمین متصله که با پاکهای 7538 و 7540 فرعی تواما تشــکیل یکباب خانه 
قدیمی و زمین متصله را می دهد به مســاحت 23.12 مترمربع به نــام خانم لیا خدائی 

تهرانی فرزند خلیل .
برای روز چهارشنبه مورخ  08 / 09 / 1396

3-پاک 7559 فرعی ششدانگ قسمتی از حریم جوی باغ پایین به مساحت 3.85 مترمربع 
به نام آقای اصغر مظاهری فرزند حسن و خانم صدیقه طاهری فرزند علی هرکدام نسبت 

به سه دانگ مشاع .
4-پاک 7560 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 191.19 مترمربع 
به نام آقایان مجتبی مهری عسگرانی فرزند عباس و محمدصادق مهری عسگرانی فرزند 
عباس هرکدام نسبت به دو دانگ مشاع و خانمها سعیده مهری عسگرانی فرزند عباس و 

حمیده مهری عسگرانی فرزند عباس هرکدام نسبت یک دانگ مشاع . 
برای روز شنبه مورخ  11 / 09 / 1396

شهر تیران 8 - اصلی
5- پاک 673 فرعی از 8 اصلی ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 162.7 

مترمربع به نام آقای سیدنوراله مرتضوی فرزند حسین .
برای روز دوشنبه مورخ  13 / 09 / 1396

شهر رضوانشهر 2 - اصلی
6- پاک 3840 فرعی مجزی شده از 2615 فرعی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

497.80 مترمربع به نام آقای مرتضی ضیائی کروندی فرزند یداله .
7- پاک 3864 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287.65 مترمربع به نام آقای 

عبداله محمدی فرزند رضا .
8-پاک 4089 فرعی مجزی شده از 2615 فرعی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

213.20 مترمربع به نام خانم کبری یزدانی اسفیدواجانی فرزند عباس .
برای روز چهارشنبه مورخ  15 / 09 / 1396                                    

  تاریخ انتشار:    17 /    08 / 1396
 م الــف: 320 مهــدی شــبان رئیــس اداره ثبــت اســناد و اماک شهرســتان

 تیران و کرون
ابالغ رای

8/527 کاسه پرونده: 426/91 حل 4 شــماره دادنامه: 66-92/2/29 خواهان: موسسه 
قرض الحسنه مهر بســیجیان با مدیریت حمید نوری با وکالت خانم ندا منصور به نشانی 
اصفهان چهار راه توحید ساختمان بهسامان طبقه 3 واحد 9، خواندگان: 1- خانم مهری 
اسحاقیان فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان، 2- محمدرضا رحیمی لنجی فرزند 

مصطفی به نشانی مبارکه مجتمع صنعتی هفتم تیرک شهرک بهشتی پ 265، موضوع : 
مطالبه، شورا با بررسی جمیع اوراق پرونده و محتویات آن و مشاوره با اعضا ختم رسیدگی 
را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا: در خصوص دادخواست موسسه قرض الحسنه مهر بســیجیان با وکالت خانم ندا 
منصور به طرفیت خانم مهری اســحاقیان و آقای محمدرضا رحیمی لنجی به خواســته 
مطالبه مبلــغ 15/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 91/6/27-206149 
بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و ماحظه 
مستندات ابرازی که حکایت از استحقاق خواهان در مطالبه و اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر 
به اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضرنشده و الیحه دفاعیه هم 
ارسال ننموده است لذا دعوی خواهان خواهان را محصول بر صحت تلقی مستندا به مواد 
198-515-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 11 و 26 و 27 قانون شوراهای 
حل اختاف خوانده را به پرداخت مبلغ اصل خواســته به مبلغ 15/500/000 ریال و حق 
الوکاله و سی هزار ریال هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان اجــرای حکم محکوم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در شــورا و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف 20 روز 
از تاریخ اباغ قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شــهر می باشد. م الف: 5617 
 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر)300 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/537 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختاف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختاف اصفهان، 
کاسه پرونده 1181/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
1396/9/20، مشخصات خواهان: مجتبی صرامی فرزند مرتضی به نشانی خمینی شهر 
خ طالقانی روبروی پمپ بنزین موبایل ســحر، مشــخصات خوانده: حامد غواصی فرزند 
عبدالهادی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره چک عهده 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره 500/826908 مورخ 96/6/20 و گواهینامه عدم 
پرداخت خسارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: یک فقره چک به شماره 
500/826908 مورخ 96/6/20 و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعام و تقاضای اباغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خاصه دادخواست 
و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 
5621 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/538 کاسه پرونده 565/96 شــماره دادنامه: 818 تاریخ رسیدگی: 96/7/10 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختاف خمینی شهر، خواهان: مصطفی دباغی به نشانی 
خمینی شهر خ امام شمالی جوی گاردر. ک ش دباغی با وکالت محمد مختاری به نشانی خ 
هشت بهشت شرقی چهار راه پیروزی قبل از چهار راه سعدی جنب داروخانه دکتر عباسی، 
خواندگان: 1- موســی مرادی  به نشــانی مجهول المکان،  2- مجتبی دباغی به نشانی 
خمینی شهر  هفتصد دستگاه کوچه شرقی پ 39، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مصطفی دباغی با 
وکالت محمد مختاری به طرفیت آقایان 1- موسی مرادی 2- مجتبی دباغی  به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 275435 تاریخ 
96/4/31 عهده بانک صادرات شعبه نشاط ابهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، ماحظه رونوشت مصدق چک و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/10  و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 

چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/7/10 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و اســتصحاب بقای دین و مستنداً به 
ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختاف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 
311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
 ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به

 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصــد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی 
محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعام می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.  م الف:5620 
 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختاف خمینی شــهر )415 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

8/529 کاسه پرونده 497/96 شــماره دادنامه: 1205 تاریخ رسیدگی: 96/7/10 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختاف خمینی شــهر، خواهان: بانک مهر اقتصاد با 
وکالت فرزانه عباسی به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز اول طبقه دوم 
واحد 417 ، خوانده: 1- احسان مالکی 2- منوچهر حاجی حیدری هر دو به نشانی مجهول 
المکان 3- اصغر مالکی به نشــانی خمینی شــهر منظریه منازل جهاد نگارستان 6پ 8،  
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست 
تقدیمی بانک مهر اقتصاد با وکالت فرزانه عباســی به طرفیت آقایان 1- احسان مالکی 
2- منوچهر حاج حیدری 3- اصغر مالکی  به خواســته مطالبه مبلغ 77/958/850 ریال 
وجه یک فقره چک بــه شــماره 579624-95/12/23 )220/000/000 ریال( عهده 
بانک صادرات شعبه خمینی شــهر به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، ماحظه رونوشــت مصدق چک و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/7/3  و عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/7/3 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختاف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 
311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 77/958/850 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره 
محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه 
می گردد و پرداخت مبلــغ 1/484/486 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعام می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.  م الف:5618 
 شــعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختاف خمینی شــهر )405 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ و نظریه کارشناسی

8/525 بازگشــت به قرار کارشناســی پرونــده کاســه 951073 تجدیدنظرخواهی 
محمد تقی پرنده خوزانــی به طرفیت 1-  اداره راه و شهرســازی خمینی شــهر و ... به 
خواســته اعتراض به دادنامه صادره با اطاع از قرار صادره و مراجعه به دادگاه و مطالعه 
پرونده و آگاهی از مفاد قرار مورخ 96/6/5 حســب دســتور مقام محــرم قضایی مبنی 
بر اینکه »... معاینه دقیــق پاک مورد نظر خواهــان و تطبیق آن با واگذاری شــماره 
1919 مورخ 74/11/7 ســازمان مســکن و شهرســازی اصفهان مضبوط در پرونده و 

 تطبیق آن با پاک ثبتــی 170/5467 بخــش 14 ثبت اصفهان و اینکــه چه میزان از 
پاک یاد شــده با توجه به مدارک موجود و ادعای خواهان باید منتقل شــود با ترســیم 
کروکی از ملک.« با هماهنگی ایجاد شــده به اتفاق خواهان بــه محل وقوع ملک مورد 
نظر واقع در خمینی شــهر منظریه خیابان پیمان خیابان محمد طاهر کوی باران کوچه 
232 غربی فاقد پاک و کدپســتی عزیمت نموده و ضمن بازدیــد معاینه، محل اینک 
نتیجه به شــرح ذیل به استحضار می رســاند: 1- محل مورد معرفی بصورت یکبابخانه 
در حال حاضر تحت تصرف تجدیدنظر خواه قرار دارد که در پهنه عرصه آن ســاختمانی 
با قدمتی در حدود دو ســال ومســاحت حدود 150 متر مربع احداث گردیــده  2- برابر 
واگذاری صورت گرفته به شــماره 1919 مــورخ 74/11/7 قطعــه 250 از پاک 170 
اصلی به مســاحت 199/51 مترمربع با حدود مندرج در واگذاری مذکور از طرف سازمان 
مسکن و شهرسازی استان اصفهان به حسینعلی امیر یوســفی واگذار می گردد که طی 
وکالتنامه های متعدد نهایتًا اختیارات مندرج در وکالتنامه اولیه به محمد تقی پرنده خوزانی 
تفویض و واگذار می گردد. 3- نتیجتًا با عنایت به موارد فوق الذکر و بررسی آن مشخص 
 گردید اواًل اســناد و مدارک ابزاری با محل مورد معرفی تجدیدنظرخواه مطابقت دارد و 
میزان انتقال تجدید نظر خوانده برابر ششدانگ پاک ثبتی 170/5467 اصلی بخش 14 
ثبت اصفهان می باشد.ورثه مرحوم حسینعلی امیر یوســفی و سایر خواندگان به نامهای 
 1- اکرم حاج محمودی فرزند اکبر 2- طیبه شــاهین ورنوسفادرانی فرزند محمد مهدی
 ) 3- مهــدی 4- محســن 5- علی 6- محمد همگی امیر یوســفی( 7- عبدالرســول 
حیدری فرزند ابراهیم 8- راضیه جالی خوزانی فرزند رســول 9- عباســعلی نوروزی 
خوزانی فرزنــد ابراهیم 10-  اعظــم زمانی 11- بتــول رحمتی اندانی  فرزند حســن 
12- رمضانعلی ســلمانی فرزند عبدالحســین 13- فــردوس  حبیبی فرزند حســین 
14- محسن خندان ورنوسفادرانی فرزند علی 15- علی اکبر زمانی فرزند محمد حسین 
16- حمید کوچکــی فرزند جعفر 17- محمد رضــا اخوان 18- شــهناز رحیمی فرزند 
رجبعلی 19- حســن کریمی فرزند سیف اله ارســال یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
 درج و یک نسخه از روزنامه مربوطه به این شعبه ارسال شود و اخطار می گردد و چنانچه
 اعتراضــی دارند ظــرف یــک هفتــه از نشــر آگهی بــه شــعبه مراجعــه نمایند. 
 م الــف: 5612 شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی خمینــی شــهر )450 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/543 در خصوص پرونده کاســه 1129/95-1130/95 خواهان شرکت پخش سایه 
سمن دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت امیرحسین حسن پور تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/9/19  ساعت 3/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع شورای  حل اختاف اصفهان شعبه 2 شورای حل 
اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26035 
شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/506 در خصوص پرونده کاسه 961029 خواهان پیمان خرد پیشه دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت 1- مجید جوهری 2- فاطمه رضوی زاره تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/9/28 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پاک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختاف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی اباغ شــده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 25168 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

)123 کلمه، 2 کادر(
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رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان:

۱۳۲ واحد صنفی بدون پروانه 
کسب در اصفهان پلمب شد

رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهــان گفت: طی ۹ روز 
گذشــته ۱۳۲ واحد صنفی بــدون پروانه 
کســب در قالب طرح کنترل نظارت 
بــر واحدهای صنفی، بــا پیگیری 
 پلیس اماکــن در اصفهان پلمب 

شد.
ســرهنگ اکبر عاصمی با اشاره 
به اینکه به منظــور تحقق امنیت 
عمومــی در جامعه، رصــد فعالیت  
واحدهای صنفــی در اســتان اصفهان 
مورد توجه قرار دارد، اظهار داشــت: برای این امر، طرح نظارت 
 بــر پروانه های کســب واحدهای صنفــی در دســتور کار قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه طی ۱۰ روز گذشــته کنترل و نظارت بر یکهزار 
و ۱۲۳ واحد صنفی اســتان اصفهان صورت گرفته است، تصریح 
کــرد: در این طرح تعــداد ۱۳۲ واحد صنفی متخلــف، به علت 
نداشــتن پروانه کســب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه 
 پلمب شد و برای ۲۲۳ واحد صنفی دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر 

کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

۳۹۶ مجرم فراری با اجرای طرح 
ذوالفقار ۳ در اصفهان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای طرح ذوالفقار ۳ با هدف 
دســتگیری محکومان و متهمان فراری خبر داد و گفت: در این 
 طرح ۳۹۶ نفر از مجرمان تحت تعقیب محاکم قضائی دســتگیر

 شدند.
ســردار مهدی معصــوم بیگی اظهار 
داشــت: طرح بزرگ ذوالفقار ۳، از 
سلسله اقدامات قرارگاه عملیاتی 
اقدام و عمل است که در راستای 
دســتگیری و جلــب محکومان 
و متهمــان فــراری در انتظامــی 
 اســتان بــه مرحلــه اجرا گذاشــته

 شد.
وی افزود: در این طــرح که حدود یک ماه کار شناســایی و 48 
ســاعت کار میدانی، عملیاتــی و انتظامی صــورت گرفت، ۶۳ 
تیم مجرب در ســطح اســتان به کار گرفته شــده و ۳۹۶ نفر از 
 مجرمــان و محکومانی که فراری بودند شناســایی و دســتگیر 

شدند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان خاطرنشــان کــرد: این طرح 
با ۳ هدف پیشــگیری از جرم، تکمیل کردن چرخه رســیدگی 
 و دادرســی و احقــاق حقــوق متضررین بــه اجرا گذاشــته

 شد.

رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان 
خبر داد:

 اعزام بیش از دو هزار دانش آموز 
به اردوی راهیان نور

رییس اداره فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: تعداد ۲ هزار و ۶۹ دانش آموز 
از ۵۰ آموزشــگاه با سرپرســتی و همراهی 
۱4۰ نفــر از فرهنگیــان آمــوزش و 
 پرورش، به اردوی راهیان نور اعزام 

شدند.
مرتضــی شــکری اظهــار کرد: 
به منظور آشــنایی بیشتر دانش 
آموزان و آینده سازان میهن اسالمی 
و در جهت آشنایی با فرهنگ، معارف 
و ارزش های دفاع مقدس و روایت دالور 
مردی ها  و ایثارگری  شــهیدان سرافراز و همیشه 
جاوید، اردوهــای فرهنگی تربیتی راهیان نــور دانش آموزی با 
همکاری مشترک آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی سپاه 
صاحب الزمان)عج(، از ۲۶ مهر ماه از گلســتان شهدای اصفهان 

آغاز شد.
شــکری در ادامه گفت: در ایــن مرحلــه از اردوی راهیان نور،  
برنامه ریزی برای حضور 4۹ روحانی و  ۳۶ تن از روایتگران دفاع 
مقدس صورت گرفته است تا در این اردوهای فرهنگی و تربیتی 

شرکت کنند.

سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان 
خبرداد:

نصف جهان؛ میزبان مرحله دوم 
طرح آموزشی بنیاد خیریه ایرباس

سرپرست جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان از برگزاری 
نخستین کارگاه آموزشــی کاربرد علوم، 
تکنولوژی، مهندســی و ریاضیات در 
سوانح و حوادث ویژه دانش آموزان 
پایه هفتم با همکاری بنیاد خیریه 
 ایرباس و آمــوزش و پرورش خبر 

داد.
شــهریار انصــاری طــادی رییس 
جمعیــت هــالل احمر شهرســتان 
اصفهان با بیان این خبر اظهــار کرد: این 
طرح، با هدف توســعه ظرفیت جوانان درراستای اقدامات موثر 
بشردوستانه در مدیریت حوادث و ســوانح در اصفهان آغاز شده 

است.
سرپرست جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان با تاکید بر 
استفاده از فناوری های نوین در جهت خدمت رسانی بهتر و موثرتر  
به حادثه دیدگان افزود: به کارگیــری تکنولوژی های مدرن در 
حوادث، پاسخگویی مناسب تر و کاهش آسیب ها و خسارات را به 

دنبال خواهد داشت.

محیط زیست

بازدید مسئوالن نایین از پناهگاه 
حیات وحش عباس آباد 

 نماینده ولی فقیــه، فرماندار و برخی از مســئوالن 
شهرستان نایین، در سفري یک روزه از پناهگاه حیات 
وحش عباس آباد بازدید کردند. در این ســفر که با 
هدف تجلیل از محیط بانان و بررســي ظرفیت ها و 
پروژه هاي حفاظتي و مدیریت بحران خشکسالي در 
عرصه هاي زیست محیطي انجام گرفت، مسئولین 
بازدیدکننده، از نزدیک با طرح هاي نحوه حراست و 
نگهداري زیست بوم ها و چشمه ساران، ایجاد مخازن و 
آب انبارهاي مورد نیاز حیات وحش، آب رساني سیار 
به زیستگاه ها، سختي کار محیط بانان و چشم اندازهاي 
بدیع منطقه ازجمله کوهســتان ها، دره هاي عمیق، 
حیات وحش متنوع آشــنا شــدند. در ایــن بازدید 
حجت االســالم والمسلمین ســجادي امام جمعه و 
نماینده محتــرم ولي فقیه در شهرســتان، با تاکید 
بر ضــرورت ارتقای امکانات حفاظتي و تســهیالت 
معیشــتي محیط بانان، از بســترها و جذابیت هاي 
طبیعي حوزه کویر براي توسعه بوم گردي، به عنوان 
فرصت ها و ظرفیت هاي برجسته و بسیار با ارزش در 
جهت توسعه پایدار، اشتغال زایي و مشارکت مردمي 

در حفاظت از محیط یاد کرد.

ابالغ دستورالعمل شكار چهارپا 
در قرق هاي اختصاصي

مدیــرکل دفتر حفاظــت و مدیریت شــکار و صید 
سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد: در راستاي 
سیاست هاي کالن سازمان براي ایجاد ظرفیت هاي 
مناســب در امر توســعه حفاظــت و بهــره برداري 
اصولي و پایدار از منابع تنوع زیســتي، دستورالعمل 
 شــکار در قرق هــاي اختصاصي در ســال ۹۶ ابالغ 

شد.
علي تیموري گفت: با پردازش نتایج سرشماري هاي 
به عمل آمده، سهمیه هاي شکار براي هر یک از قرق هاي 
اختصاصي علي آباد چهل گزي مهریز، دربید و روباز در 
استان یزد و همچنین منصورآباد رفسنجان در استان 
کرمان، از ســوي کمیته فني قرق هــاي اختصاصي 
سازمان تعیین شد و به همراه دستورالعمل نحوه شکار 
چهارپا در قرق هاي اختصاصي، از سوي معاونت محیط 
زیست طبیعي و تنوع زیستي سازمان حفاظت محیط 

زیست، به استان هاي مربوطه ابالغ شد.

با تــرس و دلهره همراه بــا تعجبی مضاعف، بــه کارتی که 
در دســت داری نگاه می کنی. وقتی مطالــب روی کارت را 
می خوانی، با کمی تعجب ســرت را باال می آوری و می بینی 
فرد مورد نظر دیگر در مقابلت نیســت. دوباره به کارت نگاه 
می کنی و دقیق تر می خوانی: »پیشگویی، پیش بینی آینده 
و روشــن بینی به صورت حضوری و غیر حضوری توســط 

مدیوم قوی«

کنجکاوی دســت از ســرت بر نمی دارد. به محض رسیدن 
به خانه به ســمت تلفن می روی و شــماره تلفنی را که در 
قسمت انتهایی کارت حک شده، شــماره گیری می کنی. 
شخصی در آن سوی خط  راهنمایی می کند که به دو صورت 
حضوری و غیر حضوری می تواند شما را از آینده مطلع کند و 
طلسم هایی برای باطل کردن سحر و جادو به شما خواهد داد 
و نکته قابل توجه اینکه در مراجعه حضوری شما با هیپنوتیزم 

در حالت عادی نخواهید بود و در صورت غیرحضوری قبل از 
هرگونه دریافت اطالعاتی باید وجه مورد نظر را واریز کنید.

اینها همه ماجــرای یک اتفاق به ظاهر ســاده اســت که 
می تواند برای افراد زود باور  تبعات سنگینی داشته باشد. در 
خوشبینانه ترین حالت، تنها وجه پرداختی خود را از دست 
خواهید داد؛ گذشته از اتفاقات و حوادثی که ممکن است در 

مراجعه حضوری رخ دهد.
به هر حال با توجه به تمام اطالعاتی که ازســوی نهادهای 
انتظامی و حقوقی ارائه می شــود و تمام پیشرفت های این 
ارگان ها، اما هر روزه شاهد خسارت های مالی و حتی جانی 
و سوءاســتفاده و هتک حرمت هایی از این دســت هستیم 
و وخامت موضوع تا جایی اســت که اخیرا این کارت ها در 
بین شهروندان توزیع می شــود؛ این درحالی است که قبال 
چنین موضوعاتی بیشــتر درمحافل و پــچ پچ های محدود 

زنانه رایج بود.
افــرادي مدعي مي شــوند که مــي توانند آینــده افراد را 
بازگو کــرده و تغییر دهند، در نتیجه با این شــیوه اقدام به 
کالهبرداري از طعمه هاي خود مي کنند؛ باتوجه به اینکه 
بیشتر افرادي که به دعانویس ها و رمال ها مراجعه مي کنند، 
افراد متمول هســتند و طبقات پایین به راحتي نمي توانند 

هزینه گزاف مدنظر این افراد را پرداخت کنند. 
اشــاعه این قبیــل ناهنجاری هــا در این ســطح توجهی 
ویژه می خواهد. درحالــی که جرایم تجــاوز، اغفال و... در 
پشــت پرده محافل رمالی و فالگیری اتفاق مــی افتد، اما 
متاســفانه بیشــترین مراجعه کنندگان به رمــاالن، زنان 
تحصیل کرده و روشــنفکر بوده و این افراد، خود مشــوق 
اصلي براي ادامه جرم این مجرمان هستند. با کمی تأمل در 
این موضوع که چرا اغلب این افراد در شــهرهای حاشیه ای 
و از خطوط تلفن غیر قابــل پیگیری اســتفاده می کنند، 
 مســلما می توان به شــیوه بهتر و موثرتــری از جرایم این 

افراد پیشگیری کرد.

فاطمه کاویانی تو حال خودتی و داری مسیر همیشگی کار تا خانه را در یک عصر پاییزی طی می کنی. 
غرق در افکار و عوالم خودت هستی که یک دفعه یک فرد نسبتا درشت هیکل با عینک 
آفتابی پهن که بیشتر صورت او را پوشانده است، درست در مقابلت ظاهر می شود و از کیسه قهوه ای رنگی 

که در دست دارد، یک کارت درآورده و به سمت شما می گیرد...

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طرح 
الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با یک فوریت و با امضای 
۱4۷ نفر موافق، به هیئت رییسه تقدیم کردند که به تصویب رسید. علی 
علیزاده افزود: کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر 
خود را مبنی بر مخالفــت با حداکثر آرا، اعالم و این طــرح را رد کرد؛ اما 
کمیسیون حقوقی و قضائی با ورود به طرح، با نظر مثبت به متن ورود کرد 
و نهایتا این طرح پس از رفت و آمدهای متعدد در کمیسیون و صحن به 
تایید شورای نگهبان رسید. وی ادامه داد: این قانون در تاریخ هفتم آبان ماه 
جاری در روزنامه رسمی قوه قضائیه منتشر شده است که براساس ماده 
۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز بعد از انتشــار در سراسر کشور الزم االجرا 
هستند؛ لذا با توجه به انتشار این قانون در روزنامه رسمی، از ۲۳ آبان ماه 

جاری برای دادگاه های سراسر کشور الزم االجرا خواهد بود.

الحاق یک ماده به قانون 
 مبارزه باموادمخدر، از 

۲۳ آبان الزم  االجراست

به بهانه رواج رمالي و فالگیري در جامعه؛

سرنوشتهاییکهدرگویهایبلورینرقممیخورد

فرماندار اصفهان گفت: آسیب های اجتماعی، یکی از معضالت اساسی 
جامعه بوده که رفع آنها مستلزم ورود همه دستگاه ها و خانواده هاست.

احمد رضوانی با اشــاره به قرار داشتن در آســتانه اربعین حسینی و 
راهپیمایی بزرگ این روز اظهار داشــت: راهپیمایــی بزرگ اربعین 
نمایشگر اقتدار مسلمانان است و ان شاءا... این مراسم به نحو مطلوب 
و با حداقل مشکل برگزار شــود. وی به اهمیت تشکیل ستاد اربعین 
حسینی اشاره کرد و افزود: هدف از تشکیل ســتاد اربعین، تسهیل 
امور توسط خود مردم اســت. فرماندار اصفهان اقدامات دستگاه های 
ذی مدخل شهرســتان در کاهش آســیب های اجتماعی را مثبت و 
شایســته تقدیر دانســت و عنوان کرد: امروزه آسیب های اجتماعی 
یکی از معضالت اساســی جامعه بوده که رفع آنها مستلزم ورود همه 

دستگاه ها و خانواده هاست.

رفع آسیب های 
اجتماعی، مستلزم بسیج 

همگانی است

 قدردانی آیت ا... مستجابی 
از آتش نشانان اصفهانی:

تلفن روی زمین 
نگذاشته، آتش نشانان 

رسیدند

حادثه آتش سوزی در منزل آیت ا... مستجابی با رشادت آتش نشانان اطفا شد که این عمل مورد قدردانی ایشان قرار گرفت.آیت ا... سید مرتضی مستجاب الدعواتی معروف به »مستجابی«، یکی از برجستگان خاندان صدر و از دوستان نزدیک امام 
موسی صدر و چهره شناخته  شده ای در میان رجال معاصر اصفهان، چه در میان رجال مذهبی و سیاسی و چه در میان ورزشکاران ورزش زورخانه ای، است. بر اساس گفته شاهدان، نیمه شب دوشنبه ۱۵ آبان ماه در ساعت ۰۱:۵۶ بامداد، آیت ا... 
مستجابی با شعله های آتش در یکی از اتاق های منزل مسکونی خود روبه رو می شود و با مراجعه به درب خانه همسایگان، از آنان درخواست کمک می کند. همسایه ها نیز با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی تماس گرفته اند و به گفته آیت ا... »تلفن 
روی زمین نگذاشته، آتش نشانان به محل حادثه می رسند«. آیت ا...  مستجابی درباره این رخداد و نحوه امدادرسانی آتش نشانان، در حالی که به پهنای صورت اشک می ریزد، می گوید: نیمه شب از خواب برخاستم و متوجه شدم دود غلیظی در 
فضای اتاق پیچیده است. سراسیمه از اتاق بیرون رفتم و دیدم که یخچال در یکی ازاتاق ها آتش گرفته است. وی ادامه می دهد: تالش کردم تا آن را خاموش کنم اما کهولت سن اجازه نداد کاری کنم؛ به همین دلیل سراسیمه از خانه بیرون رفتم 
و در خانه همسایه ها را زدم. وی با اشاره به اینکه آنقدر آتش نشان ها محبت کردند که من از عهده تشکر از آن برنمی آیم، خاطرنشان کرد: اینها مردان بسیار خوبی بودند و من در طول ۹4 سال سن در جاهای زیادی فعالیت کردم؛ ولی می توانم 

بگویم این افراد واقعا فرشته بودند. من از پرسنل این سازمان، از رییس تا آخرین فردشان، تشکر کرده و برای کسانی که در این راه شهید شده اند از خداوند آرامش می طلبم.

بامسئوالن

سخنگوی ســتاد اربعین اســتان اصفهان گفت: براساس 
تقسیم بندی استانی، الزم است زائران اصفهاني از مرزهای 
چزابه و شــلمچه تردد کرده و با توجه به محدودیت های 
زیاد مرز مهران و نبود ظرفیت کافی، از عزیمت به این مرز 

خودداری کنند.
محمدعلی صلواتی در نشســت هماهنگی شــرکت ها و 
رانندگان مسافربری جهت خدمت رسانی مناسب به زائران 
اربعین اظهار کرد: کنترل کلیــه تجهیزات ایمنی رفاهی و 
وسایل گرمایشی سرمایشــی ناوگان، رعایت دقیق نکات 
ایمنی قبل و هنگام سفر توسط  شرکت ها و رانندگان بخش 
و برخورد مناسب با زائران، از اهمیت زیادی برخوردار است.

رییس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان مطرح کرد: الزم است زائران، 
بلیت خود را از طریق دفاتر مجاز شرکت های مسافربری یا 

از سایت اینترنتی payaneha.com تهیه کنند.
در ادامه حجت االســالم فقیهی نماینده بعثه مقام معظم 
رهبری در اســتان اصفهان، ضمن تاکید بر رعایت موارد 
فرهنگی  ســفر و توقف اتوبوس ها در موقع نماز در محل 
مناســب، عنوان کرد: موکب ها و مکان های مناسبی برای 
برپایی نماز در طول مســیر تا مرز برای رفــاه حال زائرین 

ایجاد شود.

محمدرضا قنبری سخنگوی ستاد اربعین استان اصفهان نیز 
اعالم کرد: براساس تقسیم بندی استانی، الزم است زائران 
اصفهانی از مرزهای چزابه و شلمچه تردد کرده و با توجه به 
محدودیت های زیاد مرز مهران و عدم وجود ظرفیت کافی، 

از عزیمت به مرز مهران خودداری کنند.
کرمی نماینده پلیس راه استان اصفهان، ضمن درخواست 
تعامل و همکاری کلیه راننــدگان با پلیس راه، تاکید کرد: 
رعایت هرچه بیشــتر قوانین راهنمایی و رانندگی ازسوی 
رانندگان و لزوم کنترل دقیق ناوگان قبل از اعزام به سفر و 
استفاده از رانندگان مجرب و راه آشنا توسط شرکت های 
مسافربری ضروری است. تردد ناوگان از محورهای فرعی 
و حرکت در این گونه محورها با توجه به خطرات موجود و 

عدم حضور تیم های امدادی ممنوع است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲  اصفهان، درباره طرح مدرسه 
تاب آور گفت: طرح آموزشی »مدرسه تاب آور« برای اولین بار 
در استان، به همت اداره آموزش  و پرورش ناحیه ۲ و همکاری 
انجمن ازدواج و خانواده ایران به صــورت پایلوت در چهار 
آموزشگاه ملک ۱، فرهنگیان دخترانه ۱، شهید مطهری و 
سجاد ۲ در حال برگزاری است. محمدرضا ناظم زاده با اشاره 
به نقشه راه عملیاتی این طرح در مدارس منتخب گفت: این 
طرح به صورت پایلوت فعال در 4 مدرسه در حال اجراست 
که اساس شاخص های آن عبارت است از ارتقای تاب آوری، 
منابع تاب آوری و ظرفیت های ارتقادهنده  تاب آوری که تمام 
این موارد در سه محور دانش آموزان، اولیای دانش آموزان و 
کادر آموزشی و اجرایی مدرسه تدوین و اجرا می گردد. وی 
در ادامه عنوان کرد: این طرح از اول مهر  لغایت خرداد ماه 
۹۶ در مدارس مذکور اجرا می شود. مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه ۲ اصفهان، طراحی مدل آموزشی، اجرای طرح توسط 
تیم علمی اجرایی، تدوین نقشه راه بر مبنای پتانسیل ها و 
ریسک های مدارس و پایش و ارزیابی مدام و پویا در هنگام 
اجرا را از جمله مزایای اجرای طــرح عنوان کرد.  ناظم زاده 
در خصوص اهداف قابل دستیابی پس از اجرای این طرح 
گفت: پس از پایش، ارزیابی و تحلیــل نتایج اجرای طرح، 
قابل بسط به سایر مدارس ناحیه و پس از آن استان خواهد 

بود. وی  هدف از اجرای این طرح  را  پرورش دانش آموزانی 
عنوان کرد که با وجود قرار گرفتن در معرض مشــکالت و 
تنش ها، توان ارتقای شایستگی های اجتماعی، تحصیلی و 
شغلی خود را داشته باشند.  مدیر آموزش و پرورش ناحیه 
۲  اصفهان تصریح کرد: ایجاد و حفظ مدارسی که کارکنان، 
اولیا و دانش آموزان به لحاظ  سازمانی  تاب آوری را   در آن 
تمرین می کنند هدف اصلی این طرح  است. زهرا کاشفی 
کارشناس مشاوره ناحیه ۲ آموزش وپرورش و مدیر اجرایی 
طرح در گفت و گو  با ایمنــا گفت: پیش نیازهای این طرح 
شامل تشکیل کمیته علمی اجرایی و آموزش نیروی انسانی، 
از تیرماه امسال کلید خورد و 4 آموزشگاه به عنوان پایلوت 
اجرای طرح انتخاب شد و از اول مهرماه تیم مدارس شروع 

به برنامه ریزی کرد.

مدیر آموزش وپرورش ناحیه 2 اصفهان خبر داد:

آغاز اجرای پایلوت طرح مدرسه تاب آور در اصفهان
سخنگوی ستاد اربعین استان اصفهان:

زائران اصفهانی اربعین، به مرز مهران نیایند

آموزشوپرورش

اخبار

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در حال حاضر صدور 
شناسنامه مکانیزه برای عموم مردم جامعه هنوز عملیاتی نشده و 
فقط برای افرادی صادر می شود که دارای شرایط خاص هستند. 
حسین غفرانی درخصوص صدورشناسنامه های مکانیزه در ادارات 
ثبت احوال استان اصفهان اظهار داشت: این نوع شناسنامه در 
حال حاضر به کســانی تعلق می گیرد که شناسنامه آنها نیاز به 
تعویض داشته باشد. وی گفت: همچنین به کسانی که خواهان 

تغییر در مندرجات شناســنامه خود هستند یا افرادی که قصد 
عکس دار کردن شناسنامه هایشان را دارند شناسنامه مکانیزه 
ارائه می شود و در ادامه ابراز داشت: باید توجه داشت که در حال 
حاضر صدور شناسنامه مکانیزه هنوز عمومیت نداشته و فقط برای 
افرادی که دارای شرایط اعالم شده هستند شناسنامه مکانیزه 
صادر می شــود. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، همچنین 
درخصوص طرح حذف اطالعات همسر سابق از شناسنامه پس 

از جاری شدن صیغه طالق گفت: این طرح در مراحل اولیه قرار 
دارد و برای اجرای آن به مصوبه مجلس نیاز است.

وی با بیان اینکه درخصوص اجرای طرح حذف اطالعات همسر 
ســابق از شناســنامه، مخالفان و موافقان زیــادی وجود دارد، 
گفت: بنده به عنوان یک شهروند مســئول بر این باورم که درج 
واقعه طالق در شناســنامه افراد و مراجعه این افــراد به ادارات 
دولتی، از لحاظ حیثیتــی و موقعیت افراد، آنهــا را در معرض 
برجســته ســازی یکی از معایب زندگی خود قرار می دهد که 
 شــاید نیاز به توضیح داشته باشد و شــخصیت این افراد مورد 

تهدید قرار گیرد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

صدور شناسنامه مكانیزه، فعال عمومیت ندارد
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ورزش

منهای فوتبال

 بازتاب دعوت امیر عابدزاده
 به تیم ملی در رسانه های پرتغالی

رسانه های پرتغالی به دعوت امیر عابدزاده به تیم   ملی فوتبال ایران 
واکنش نشان دادند.فهرست تیم   ملی فوتبال 

ایران برای دو بازی دوستانه با پاناما و 
ونزوئال اعالم شد که حضور امیر 

عابدزاده درون دروازه  از نکات 
جالب آن بود.ســایت مایس 
فوتبال نوشت: امیر عابدزاده 
امسال فقط ســه بازی برای 

ماریتیمو انجام داد ولی با این 
حال کارلــوس کی روش تصمیم 

گرفــت او را به تیم   ملــی فوتبال 
ایران دعوت کند. او پسر دروازه بان 

صاحب نامی همچون احمدرضا عابدزاده است که در جام جهانی 
سال ۹۸ درون دروازه  تیم   ملی فوتبال ایران بود و در بازی معروف 
با آمریکا مامور حراســت از دروازه  تیم   ملی فوتبــال ایران بود؛ 
همچنین سایت بانچدا نیز نســبت به دعوت امیرعابدزاده به تیم  
 ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد و آن را برای دروازه بان جوان 

۲۴ ساله، افتخاری بزرگ دانست.

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان پیرامون شــایعه اضافه شدن مهدی 
شریفی و حســن زاده در نیم فصل به ترکیب زرد پوشان اظهار داشت: 
تصمیم برای حذف و جابه جایی بازیکنان برعهده کرانچار است و او هنوز 
حرفی در این مورد نزده است.مهدی اخوان با اشاره به تالش سپاهان 
برای تعیین وضعیت شریفی بیان کرد: نامه نگاری های الزم برای تعیین 
وضعیت شریفی با باشگاه تراکتورسازی انجام شده، اما در مورد بقیه امور 
و اینکه چه کســی در نیم فصل جدا شود،هنوز تصمیمی گرفته نشده 
است. سرپرست سپاهان با اشاره به بازی های آینده این تیم اصفهانی 
خاطرنشان کرد: تمام تمرکز ما و کادر فنی روی ۴ بازی آینده معطوف 
شده تا با کسب نتیجه الزم،وضعیت تیم را در جدول بهبود بخشیم.وی 
خاطرنشان کرد: ما به تک تک بازیکنان و کادر فنی خود اعتماد داریم و 

معتقدیم می توانند نتایج الزم را در این چهار بازی کسب کنند.

هنوز تصمیمی برای 
حذف بازیکنان سپاهان 

گرفته نشده است

مربی سابق تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به تفاوت سبک بازی 
تیم ذوب آهن طی ادوار گذشته اظهار داشت: ذوب آهن تیمی است که 
از دیرباز با ارائه فوتبال مالکانه، توپ را به خوبی در زمین به گردش در 

می آورد.
حسن حاج رسولی ها ادامه داد: در شرایط فعلی، تفکرات امیر قلعه نویی 
بر بازی مستقیم، حرکت از جناحین و فرستادن توپ های بلند است و 
بازیکنان این تیم هنوز نتوانسته اند با این سیستم هماهنگی الزم را به 
دست آورند.مربی سابق تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اشتباهات فردی 
و عدم تمرکز بازیکنان را از دیگر عوامل نتایج ضعیف ذوب آهن دانست 
و گفت: قلعه نویی مربی بزرگی است و انتظار کسب نتایج بهتری از او 
و بازیکنان تیمش می رود، اما متاســفانه ذوب آهن این روزها سرحال 

نیست.

 بازیکنان ذوب آهن
 با تفکرات قلعه نویی 

عجین نشده اند

رییس هیئت بدمینتون اصفهان:

 به دنبال تیمداری 
در بخش بانوان هستیم

رییس هیئت بدمینتون اصفهان گفت: با صحبت هایی 
که با یکی از باشگاه های اصفهان انجام شده قرار است 
از ســال آینده در بخش بانوان تیمداری کنیم. بیژن 
رجاییان در خصوص وضعیت رشــته بدمینتون در 
اصفهان اظهار داشت: در سال جاری تمرینات تیم های 
قهرمانی اســتان به صورت منظم صورت گرفت و به 
مسابقات کشوری اعزام شدند، اما دستاورد چشمگیری 
نداشتیم؛ تقریبا یک سال است که فعالیت خود را آغاز 

کرده ایم و رسیدن به موفقیت زمان بر است.
وی ادامــه داد: همه تیم هــای اســتان در جمع ۸ 
تیم برتر قــرار گرفتند و امیدواریم ســال های آینده 
با داشــتن بازیکنان جوان موفقیت هــای خوبی در 
 دو بخش آقایان و بانوان داشــته باشــیم. وی افزود:

یگانــه کرمانــی بدمینتون باز اصفهانی موفق شــد 
رنکینگ اول کشــوری در رده بزرگســاالن بانوان را 
به خود اختصــاص دهد.رییس هیئــت بدمینتون 
اصفهان افزود: با حمایت فوالد مبارکه ســپاهان یک 
تیم کامال اصفهانی در لیگ برتر داشتیم که به جمع 
۴ تیم برتــر راه پیدا کرده اســت؛ طبق صحبت های 
صورت گرفته قرار است یکی از باشــگاه های نوپای 
اصفهان در بخش بانوان تیمداری کند و می خواهیم 
در این تیم نیــز از بازیکنان بومی اصفهان اســتفاده 
 کنیم. رجاییان تصریح کــرد: 7 کالس مربی گری و

 3 کالس داوری بدمینتون در استان اصفهان برگزار 
شده است و به دنبال فعال کردن شهرستان ها در این 
رشته هستیم؛ تعامالت خوبی با شهرداری داشته ایم 
تا این ورزش جنبه همگانی خود را بیشتر از گذشته 
حفظ کنــد. وی با اشــاره به مشــکالت مالی گفت: 
مشــکالت اقتصادی گریبان گیر همه هیئت هاست 
اما با رایزنی هایی که با اداره ورزش و جوانان داشتیم 
و با جذب منابع توانستیم بسیاری از بدهی های هیئت 
بدمینتون را پرداخت کنیم و خــود را برای ادامه کار 
آماده می کنیم؛ از نظر تعــداد مربی کمبودی وجود 
ندارد، اما به دلیل مســتعد  نبودن هیئت استفاده از 

مربیان محدود شده است.
رییس هیئت بدمینتون اصفهــان در پایان گفت: در 
سال های گذشته در پایه ریزی جذب بازیکن در این 
رشته موفق عمل نشده است، اما با استعداد یابی در این 
رشته بازیکنان خوبی پیدا شده اند و امیدوار هستیم 
بتوانیم عظمت اصفهان در بدمینتون را به این استان 

بازگردانیم.

پس از اتفاقاتی که پیرامون کارگزار تبلیغات محیطی گذشته 
فوتبال با فدراسیون و ســازمان لیگ رخ داد و کار به شکایت 
کشید، در شــروع هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر یک 
شرکت دیگر تبلیغات محیطی، فوتبال را بدون مزایده در اختیار 
گرفت و هیچگاه هم از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 

در مورد شرایط همکاری این شرکت شفاف سازی نشد.
با این حال براساس توافق صورت گرفته بین طرفین قرار است 
برای این فصل ۶7 میلیارد تومان بابت تبلیغات محیطی فوتبال 
به سازمان لیگ پرداخت شود. با گذشته ۱۰ هفته از رقابت های 
این فصل که یک سوم مسابقات را شامل می شود، این شرکت 
نتوانسته به تعهداتش عمل کند و رقمی حدود ۵ میلیارد تومان 

را پرداخت کرده است.
نکته قابل تامل اینکه این مبلغ هم از سوی فدراسیون فوتبال 
برای پرداخت بخشی از دستمزد کارلوس کی روش و پاداش 
بردهای تیم ملی به بازیکنان هزینه شده است. اینکه فدراسیون 
فوتبال چرا پول سازمان لیگ را برداشت کرده و آن را برای تیم 
ملی هزینه کرده است پرسشی است که مسئوالن باید به آن 

پاسخ بدهند.
برخی مسئوالن باشگاه ها نیز به این موضوع انتقاد دارند که چرا 
پول تبلیغات محیطی که باید بین باشگاه ها تقسیم شود و هر 
تیمی حق خود را دریافت کند به تیم ملی تزریق شده است. 
یکی از این منتقدان عنوان کرد: چطور می شود که کی روش 
به انتقاد از فدراسیون می پردازد که چرا پول او و دستیارانش 
را به یک خانم داده است، اما به این موضوع اشاره نمی کند که 

فدراسیون فوتبال چرا پول باشگاه ها را به او داده است؟
به نظر می رسد وضعیت مالی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
بحرانی است و مسدود بودن حساب های این سازمان و رییس 
فدراسیون بر مشکالت افزوده شــده است. این در حالی است 
که اسپانسرهای سازمان لیگ هم نتوانسته اند به تعهداتی که 

داشته اند عمل کنند.
 برخی باشگاه ها از اینکه ســازمان لیگ از محل درآمد تبلیغات محیطی فوتبال هنوز پرداختی 

به آنها نداشته ،گالیه دارند و معتقدند این درآمد صرف دستمزد کی روش شده است.

سازمان لیگ پاسخ دهد؛

درآمد تبلیغات محیطی کجا هزینه شد؟

خبر روز

رییس هیئت کاراته استان اصفهان گفت: ملی پوشان کاراته ایران 
به دلیل نبود سرمربی این تیم، نتوانستند قهرمانی مسابقات جهانی 
اســپانیا را ازآن خود کنند. علی دوانیان درباره اردوهای تمرینی 
بازیکنان اصفهان اظهار داشت: تمام اردوها و اعزام تیم های کاراته 
استان اصفهان در رســانه ها به طور کامل اعالم شده و بیشتر این 

اردوها در فصل تابستان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه از ســال گذشــته رشــته کاراته به عنوان رشته 
المپیکــی معرفی شــد، تصریــح کــرد: اردوهای تمریــن برای 
تیم های اســتان به نام المپیک در دو بخش آقایان و بانوان برگزار 
 شــده و همزمان با برگزاری اردوها ، در لیگ کشــوری شــرکت

 کردیم.
رییس هیئت کاراته اســتان اصفهان تصریح کرد: از مهر ماه سال 
گذشته اردوهای المپیکی تیم های استان برپا شده واز اردیبهشت 
الی مرداد امسال، در تمام رده های سنی آقایان و بانوان در مسابقات 
شرکت کرده و ورزشکاران استان گردن آویزهای بسیاری را در این 

رقابت ها کسب کردند.
وی  درباره دختران تاریخ ساز اصفهانی در رقابت های جهانی اسپانیا 
گفت: رقابت های جهانی کاراته وان هر ماه با حضور ۱3۰۰ ورزشکار 
از سراسر جهان برگزار می شــود. در مهر ماه این مسابقه در کشور 

ترکیه برگزار شــده و تیم کاتای دختران اصفهان که اعضای آن را 
یگانه شهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح تشکیل می دهد رتبه 

نخست این رقابت ها را به دست آوردند.
وی افزود: این تیم برای شرکت در رقابت های جهانی اسپانیا جزو 
سهمیه فدراسیون بوده و خوشــبختانه با عملکرد خوب توانستند 

مقام سوم این رقابت ها را کسب کنند.
رییس هیئت کاراته اســتان اصفهان با گالیه از فدراسیون کاراته 
درباره اعزام تیم کاراته ایران بدون مربی تصریح کرد: در بخش کاتا 
همراه ورزشکار به صورت انفرادی و یا تیمی حتما باید مربی همراه 
داشته باشند، متاسفانه بین ۸۰ نفر اعضای معرفی شده برای دریافت 
ویزای رقابت های جهانی به سفارت اسپانیا، نام فائزه روانخواه، مربی 
تیم را از قلم انداخته و این بازیکنان بــدون مربی در این رقابت ها 

حاضر شدند.
 دوانیان بیان کرد: طی درخواســت کتبی و حضور در فدراسیون 
درخواست صدور ویزا برای فائزه روانخواه را مطرح کرده که متاسفانه 
اعالم شد فرصتی برای صدور ویزا وجود ندارد و بازیکنان بدون مربی 
به مسابقات اعزام و موفق به کسب مقام سوم شدند، قطعا اگر مربی 
در کنار ملی پوشان حضور داشت، مقام اول این رقابت ها را به دست 

می آوردند.

در حاشیه

 شهربانو منصوریان، ملی پوش اصفهانی تیم ووشو
 به همراه برادرش در راهپیمایی اربعین حضوریافته است

قاب  روز
رییس هیئت کاراته استان اصفهان:

ملی پوشان کاراته ایران به دلیل نبود مربی، قهرمان نشدند

با تغییر حامی مالی اســتقالل شرکت قبلی حمایت 
کننده از این باشــگاه ترجیح داد تا حســاب خود را 
پر نکند و به این ترتیب چک رضایت نامه شجاعیان 
پرداخت نشد. مدیر عامل گسترش فوالد می گوید 
که مدیران استقالل وعده دادند تا بدهی شجاعیان 
را پرداخت کنند و اگر بدهی او  پرداخت نشود طبق 

قرار داد شجاعیان به باشگاه قبلی اش بر می گردد.
فرهاد مجیدی به این زودی مربی استقالل نخواهد شد. در 23

حالی که به نظر می رسید بعد از دیدار او با افتخاری شرایط 
برای بازگشــت شــماره 7 محبوب هواداران استقالل به 
تیمش حل شده باشد و او در کنار شفر روی نیمکت تیمش 
بنشیند، اما فرهاد فعال برنامه ای برای مربیگری ندارد. به 
نوشته خبر ورزشی؛ مجیدی گفته تا زمانی که مدارکش 

در زمینه مربیگری را نگیرد، وارد این عرصه نخواهد شد.

محسنی بیاتی نیا ، ســرمربی راه آهن از شرایط تیمش گالیه 
کرده و گفته است ما مدیری نداریم و تنها یک سرپرست داریم 
که هزینه های باشگاه را تقبل می کند. اسپانسر نداریم و بازی که 
بازیکنان نمایش می گذارند همراه با عشق است و ما قراردادی به 
آن صورت نداریم که پولی دریافت کنیم . مگر تیم پاس نبود که 
با بی مهری به لیگ دسته دو سقوط کرد، حاال هم می خواهند 

این بال را سر ما بیاورند.

فرهاد، فعال مربی استقالل نمی شود بدهی شجاعیان پرداخت می شود؟ سرنوشت پاس در انتظار راه آهن

 کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد عالوه بر آموزش مقامات 
 ایرانی، به آنها تجهیزاتی برای توســعه پخش زنده بازی ها

 ارائه کرده است.
وب سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا نوشت: »فدراسیون 
فوتبال جمهــوری اســالمی ایــران از ابتــکارات رییس 
 کنفدراســیون فوتبال آســیا بهره های زیادی برده است،

 به خصوص در زمینه پخش مستقیم بازی های لیگ.
هرساله حداقل ۵ هزار مســابقه فوتبال در این کشور برگزار 
می شود، از باالترین ســطح لیگ تا تورنمنت های گروه های 
ســنی پایین تر، هم برای زنان و هم مــردان. این یعنی این 
مسابقات پتانسیل زیادی برای پخش مستقیم دارند و افراد 

زیادی آنها را تماشا خواهند کرد. این موضوع باعث می شود 
حتی بازی ها بیرون از ایران هم بیشــتر شــناخته شــوند.

سمیناری برای مقامات و اصحاب رسانه فدراسیون فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شــد و آموزش های الزم در 
این زمینه و برای استفاده درســت از این سیستم داده شد. 
تجهیزاتی هم به فدراســیون فوتبال ایران ارائه شد. شامل 
یک دوربین، وسیله پخش بازی و یک سه پایه؛ همچنین یک 
کانال پخش مستقیم روی mycujoo.tv برای فدراسیون 
فوتبال جمهوری اســالمی ایران ایجاد شــد.قبل از معرفی 
رسمی سرویس پخش، قرار است فدراسیون فوتبال جمهوری 
اسالمی ایران از ورزشگاه های این کشور بخواهد تا تجهیزات 

مورد نیازشان را لیست کنند و آن را به کنفدارسیون فوتبال 
آسیا ارائه دهد.« این گزارش به دنبال آن منتشر شده است 
که مسئوالن فدراســیون فوتبال در چند دیدار اخیر لیگ 
برتر و جام حذفی اجازه حضور دوربین های تولید محتوای 
تلویزیون به ورزشگاه را نداده اند و تنها دوربین های پخش 
زنده در ورزشگاه حضور داشــتند که احتماال با شرایطی که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ایجاد کرده است دوربین پخش 
زنده هم برای ورود به ورزشگاه با مشکل مواجه خواهند شد.

به دنبال چالش حق پخش؛

AFC به کمک  فدراسیون فوتبال می آید

مقصر حذف احتمالی پرسپولیس از آسیا مشخص شد؛

 اسپانسر زورگو!
طی هفته های گذشته تالش های زیادی در جریان بوده تا استقالل 
و پرســپولیس به عنوان دو نماینده پر طرفدار فوتبــال ایران با 

احراز شــرایط حرفه ای گری و پرداخت 
مطالبات طلبکاران در لیگ آینده 

قهرمانان آســیا حضور داشــته 
باشند، اما اکنون به نظر می رسد 
همه برنامه ریــزی ها منوط به 
دریافت مطالبات از  اسپانســر 

فصل گذشته سرخابی هاست.
بر اســاس تازه ترین اتفاقات رخ 

داده بــرای جلوگیــری از حذف 
پرسپولیس و اســتقالل،  اسپانسر 

بــه سابق سرخابی ها که بدهی 3۶ میلیارد تومانی 
این دو تیم دارد، بعد از فشارهای فراوان پذیرفته بخش کوچکی از 
بدهی فصل گذشته به این دو تیم بپردازد، اما با گروکشی علنی در 
متن چک های صادره، دریافت این چک ها را منوط به قرارداد جدید 
کرده و در متن آنها نوشــته که این چک ها »بابت پیش پرداخت 
تمدید قرارداد فصل ۹۶ - ۹7« صادر شده است.پس از این قاعده 
تحمیلی ظاهرا افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقالل پیش شرط 
 تحمیلی اسپانسر برای دریافت مطالبات فصل گذشته را پذیرفته  و 
عمال با این اسپانسر بدهکار برای فصل آینده نیز قرارداد بسته، اما 

ظاهرا پرسپولیس زیر بار چنین شرطی نرفته است. 

مقصر روز

فروش مدال به دلیل بدهی 
مایکل دیاموند، قهرمــان تیراندازی المپیــک ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ 

از اســترالیا به دلیل مشــکالت مالی و 
بدهی مجبور به فــروش مدال های 

طالی خــود شــد.دیاموند ۴۵ 
ســاله که ســه فرزند نیز دارد 
در حال  حاضر بیکار اســت و 
بــرای دادن بدهی های خود و 
تامین زندگــی اش قصد دارد 

مدال هــای خــود را بــه حراج 
بگذارد.دیاموند در شش  المپیک 
شرکت کرده و در  المپیک ۱۹۹۶ 

آتالنتا و ۲۰۰۰ سیدنی مدال طال گرفته است.
او همچنین پنج مدال طالی بازی های مشترک المنافع نیز دارد. 
دیاموند به دلیل استفاده از اسلحه گرم و رانندگی در حالت مستی 
در سال ۲۰۱۶ نتوانست در  المپیک شــرکت کند. او ۲۰۰ هزار 
دالر به دلیل پرونده های حقوقی بدهــی دارد و قادر به پرداخت 

آنها نیست.
دیاموند اظهار کرد که در حال  حاضر نمی تواند خرج زندگی اش را 
پرداخت کند و کسی به او کار نمی دهد. او اعالم کرده که دوست 

دارد در  المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کند.

اتفاق روز

 خداحافظی »بی همتا«
 از دنیای فوتبال

»آندره  آ پیرلو« ستاره ایتالیایی تیم های میالن، اینتر و یوونتوس 
که سال های آخر بازیگری اش را در آمریکا 

ادامه داد از دنیای فوتبال خداحافظی 
کرد. پیرلو که قبال اعالم کرده بود 
در آمریکا به دوران بازیگری اش 
خاتمه خواهــد داد در پیامی 
احساسی خطاب به خانواده و 
دوستدارانش نوشت: »آخرین 

بازی من در لیگ ایالت متحده 
انجام شــد و من عالقه مندم چند 
کلمه ای در این خصوص صحبت 

کنم. من می خواهم از همه بــه خاطر لطف 
و حمایت غیرقابل تصوری که در نیویورک به من ابراز داشــتند 
تشکر کنم.« جیانلویجی بوفون درباره خداحافظی پیرلو در حساب 
توئیترش نوشت: »هر کسی که با پیرلو بازی کرده معنی »بی همتا« 
را درک کرده است. قهرمانی که نماینده کالس، ظرافت و فروتنی 
بوده است.« بالوتلی هم نسبت به خداحافظی ستاره ایتالیا واکنش 
نشان داد و در صفحه شخصی اش نوشت: »این افتخار را داشتم که 
در کنارت بازی کنم؛ بابت همه چیز از تو متشکرم آندره  آ. از نظر 

من، می توانستی ۱۰ سال دیگر هم به بازی کردن ادامه دهی.«

فوتبال جهان
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ویژه

به رهبری حسین)ع(
امروز این مراسم عزاداری سیدالشهدا علیه السالم، ازصد سال پیش که تدین مردم 
به حسب ظاهر، معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، خیلی گرم تر، گیراتر، 
پرشورتر و گسترده تر انجام می گیرد؛ همه اینها نشان دهنده یک حقایقی و یک 
جریانی است که به رهبری حسین بن علی علیه السالم دارد در دنیا پیش می رود 
و ان شاء ا... پیش خواهد رفت و کارگشا خواهد بود و گره های ملت ها را باز خواهد 

کرد.                                                                ) مقام معظم رهبری(

این روزها که به اربعین نزدیک می شــویم، میلیون ها عاشق اباعبدا...  سمیه مصور  
علیه السالم نیز هم پای قدم های جابر می شوند تا به گیسوان کودکانه 
رقیه)س( که بادهای یغماگر آنها را با خویش برده اند، ادای 
احترام کنند. می روند تا زخم عمیق قلب هایشان را التیام 
دهند و با نجوای شور انگیز »لبیک یا حسین علیه السالم«، 
پیام سیدالشهدا علیه السالم را به گوش جهانیان برسانند؛ 
می روند تا آرام دل زینب باشــند که از غم شهادت برادر، 
قامتش خمیده شده؛ می روند تا همراه جابر غسل زیارت 
کنند و برای خون های به ناحق ریخته شــده حجت خدا 
سوگواری کنند؛ می روند تا همراه اولین زائر سید الشهدا 
علیه السالم با دل به خون نشسته و اشک روان بر چهره به 
سرزمین مقدس کربال برســند و با حرکت سرخ حسینی 

تجدید بیعت کنند.
در اربعین حسینی، حقیقت انقالب حسینی و نهضت سرخ 
کربال، تثبیت و در اذهان تاریخ ماندگار شد؛ از این روست که 
پاسداشت این روز در روایات توصیه شده است؛ تا جایی که 
امام حسن عسکری علیه السالم در روایتی، زیارت کردن 
امام حسین علیه الســالم در روز اربعین را از عالئم مومن 

برمی شمرند.
تاکید روایات رســیده از ائمه اطهار بر زیارت امام حسین 
علیه الســالم  در روز اربعین و  توصیه به پیاده روی برای 
حرکت به سمت حرم و زیارت و بازگشت از آن، سبب شده تا 
با فرصت مناسب ایجاد شده طی سالیان اخیر، رسم زیبای 
پیاده روی اربعین به صورت پر شور و همگانی انجام شود و 
خیل مشتاقان حسینی از هر دیاری برای حفظ ارزش های 

عاشورا با پای پیاده راهی کربال شوند.
در این میــان مادحین اهل بیت علیه الســالم هم تالش 
کرده اند تا آثاری را مناسب با این حال وهوا و مضامین زیارت 
اربعین ارائه دهند که در گــزارش پیش رو نگاهی خواهیم 

داشت به برخی از این  آثار:

همین پاي پیاده، پر از عزم و اراده، مهیاي جهاده؛

ی
ی جابر در اربعین حسین

ی قدم ها
همپا

بی شک میثم مطیعی را می توان یکی از پیشــتازان جامعه مداحی 
کشور دانســت که اهتمام ویژه ای به پیاده روی اربعین دارد و آثار 
متعددی در این زمینه ارائه کرده اســت. بدون شــک بســیاری از 
افرادی که در مسیر پیاده روی اربعین قدم می گذارند، مداحی »کنار 

قدم های جابر« مطیعی را با خود زمزمه می کنند. دو زبانه بودن، یکی 
از ویژگی های مداحی مطیعی است که بخشی از آن به زبان فارسی و 

بخش دیگر به زبان عربی خوانده شده. با توجه به حضور هموطنان 
ایرانی در میان خیل زیاد زائران عرب زبان اربعین در مســیر 

نجف تا کربال، فرصت مناسبی برای پخش و نشر این آثار 
فراهم است و مطیعی سعی کرده تا در این آثار با توجه 

به حضور جریانات تکفیری در بخشی از کشورهای 
اسالمی خصوصا عراق، شور انقالبی و انگیزه جهاد 

را در میان جوانان شیعه تقویت کند.

کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم 
ستون های این جاده را ما، به شوق حرم می شماریم

شبیه رباب و سکینه، برای شما بی قراریم
ازین سختی و دوری راه، به شوق تو باکی نداریم

فدایی زینب، پر از شور و عشقیم
اگر که خدا خواست، به زودی دمشقیم

»به هرموکب نمک گیر امام مجتبی هستیم«، یکی دیگر از آثار مطیعی است که در آن 
به مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السالم نیز گریز زده و یادی از امام دوم شیعیان 
کرده اســت. با توجه به اینکه این روزها عتبات عالیات مملو از عاشقان اهل بیت)ع( 

است، اما شهر مدینه خالی از شور شیعیان است و ائمه مظلوم بقیع زائری ندارند.
این بادیه را از شوق شما دویده

پیش از خود من، قلبم به حرم رسیده
با اذن امام هشتم، با لطف کریمه قم، راهي شده اند این مردم

اگرچه عازم قبر شهید کربال هستیم
به هر موکب، نمک گیر امام مجتبی هستیم

همین پاي پیاده، پر از عزم و اراده، مهیاي جهاده

باتوجه به فرمایش رهبری درخصوص 
تشکر از مردم عراق به خاطر پذیرایی آنها 
درطول مســیر پیاده روی اربعین، یکی 
دیگر از مدیحه هــای مطیعی مربوط به 
تشکر از مردم عراق است که مورد توجه 

قرار گرفت.

رفاْء ...أنتُم الُکرماْء أنتُم الشُّ
شما انسان های شریفی هستید... شما 

انسان های سخاوتمند هستید

ِخدَمًة للُحسیْن ... تَبُذلُوَن الَعطاْء
برای خدمت به امام حسین )ع( هرچه را 

دارید، می بخشید

یا حسین یا حسیْن  ...یا ِضیا ُکلِّ عیْن
یا حسین یا حسین ... ای نور هر دیده

ُّنا ...  نِعمًة و َهناْء زاَدُکْم رب
پروردگار بر نعمت هایتان بیفزاید

خاْء شاِکروَن لکْم ...ُکلَّ هذا السَّ
از شــما به خاطــر این همه ســخاوت 

سپاسگزاریم

یا حسین یا حسین ...یا ِضیا ُکلِّ عیْن
یا حسین یا حسین ... ای نور هر دیده

حاج حسین سیب سرخی نیز از جمله مداحانی است که با توجه به حال و هوای 
اربعین نوحه هایی را خوانده است که بدون شــک »قدم قدم  با یه علم« را نمی 
توان در این مسیر زمزمه نکرد؛ چرا که این روزها کاروان میلیونی ابا عبدا... آماده 
می شوند تا حرکت خود را از بارگاه نورانی امیرالمومنین علیه السالم آغاز کنند و 
مسیر نجف اشرف تا کربالی معلی را طی کرده و در جوار مضجع شریف امام حسین 

علیه السالم زیارت اربعین آن حضرت را بخوانند. 
قدم قدم با یه علم         ان شاءا... اربعین میام سمت حرم       با مدد شاه کرم

ان شاءا... اربعین میام سمت حرم     می باره اشک چشمام نم نم      رو دوشم کوله باره از غم
می بینم هر کیو این روزا    داره آماده می شه کم کم          سختی، راحت می شه تو این راه

منتظر مونده بودم چند ماه            راهی می شم با یک سربند لبیک یا اباعبدا...
قدم قدم با یه علم            ان شاءا... اربعین میام سمت حرم

با مدد شاه کرم         ان شاءا... اربعین میام سمت حرم

سید رضا نریمانی یکی از دیگر از مداحانی است که بر پیاده روی اربعین اهتمام زیادی دارد و 
با کوه مشتاقان ابا عبدا... علیه السالم همراه می شود و مرثیه »نینوا« و »بر نیزه شده آفتاب« 
را روضه خوانی می کند تا نشــان دهد در پیاده روی های عاشقانه کاروانیان حسینی، عظمت 

انقالب حسینی باز تعریف می شود.
یا حسین دوباره نوکرا جمع می شیم

سایه نشین علم می شیم
پای پیاده به شوق تو کبوترای حرم می شیم

با هر نژاد و رنگی همه یه ارباب داریم
تو دستای خالی مون دالی بیتاب داریم
عمودای این راهو دونه دونه می شماریم

پای عمود آخر قرار روضه داریم
ســوز ایــن روضــه رو نوکرت 

می شناسه
موکب آخر روضه خون عباسه

یا حسین یا حسین یا حسین ثارا...
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استان اصفهان، قابلیت جذب 
توریست دارد

مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان اظهار داشت: توسعه فرودگاه 
اصفهان، کاربردی کردن بخش هواشناســی برای مردم، احداث 
آزادراه کنارگذر غرب و شرق در راســتای کاهش آلودگی هوای 
اصفهان، افزایش عمر پروژه ها با انجام آزمایشات فنی و همکاری 
با بخش خصوصی، از اهدافی اســت که در ایــن مجموعه دنبال 
می شــود. حجت ا... غالمی بیان داشت: استان اصفهان به عنوان 
یک استان توریســتی قابلیت های بسیاری در جذب توریست و 

گردشگر دارد.
وی اعالم کرد: استفاده حداکثری از پتانســیل های موجود در 
اصفهان و پرداختن به زیرســاخت ها و بخش حمل و نقل آن در 
سطح استان بسیار حائز اهمیت بوده و در جذب گردشگر بسیار 

نقش آفرین است.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با اشاره به فعالیت ها و اهداف 
مورد نظر دســتگاه های زیرمجموعه وزارت متبوع اضافه کرد: 
انتقال بار و مســافر از جاده به ریل در راســتای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، از جمله اهدافی اســت کــه در این مجموعه 

دنبال می شود.

مدیر مرکز معاینه فنی خودروی شهرداری:

مراجعات به مراکز معاینه 
فنی10درصد افزایش داشت 

مدیر مرکز معاینه فنی خودروی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
آمار مراجعات به مراکز معاینه فنی اصفهان در ۶ ماهه اول امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته؛ اما این 
آمار در ماه های بعدی باوجود پیش بینی ها، با روند رو به رشــد 

مواجه نشده و ثابت باقی مانده است.
جمشید جمشــیدیان ادامه داد: با توجه به اینکه در فصل سرما 
پدیده وارونگی دما اتفاق افتاده و میزان آالینده ها افزایش می یابد، 
باید همه ما در جهت کاهش میــزان آالیندگی تالش کنیم؛ به 
همین منظور کلیه رانندگان باید ضمن تنظیم موتور خودروی 

خود در مراکز مجاز، به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه ۸ مرکز مکانیزه معاینه فنی در اصفهان درحال 
سرویس دهی هستند، عنوان کرد: ساعات کاری این مراکز به طور 
معمول، از ساعت ۸ تا ۱۴ است که در صورت افزایش مراجعات، 

شیفت های بعدازظهر و شب نیز مشغول فعالیت خواهند شد.
مدیر مرکز معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: با توجه به تردد باالی خودروهای تاکســی در سطح شهر، 
شهرداری اصفهان بر اساس سیاست های تشویقی خود،۷۰درصد 
تخفیف برای تاکســیرانان به منظور دریافت برچســب معاینه 
فنی در نظر گرفته اســت که بر این اساس رانندگان می توانند با 
مراجعه به دو مرکز معاینه فنی تاکسیرانی واقع در جاده دولت آباد 
و معاینه فنی جی واقع در خیابــان همدانیان، با پرداخت ۶ هزار 

تومان به جای ۲۲ هزار تومان، از این تخفیف بهره مند شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

اپلیکیشن وضعیت آلودگی هوا 
آماده رونمایی است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
تعداد ۱۰ دستگاه سنجش آلودگی هوا و صدای شهر اصفهان در 
سطح شهر نصب شده اما هنوز راه اندازی نشده است، خاطرنشان 
می کند: مطالعات دقیقی برای جانمایی دستگاه ها صورت گرفت 

و سپس در ورودی ها و مرکزشهر نصب شدند.
علیرضا صلواتی اضافه می کند: این دستگاه ها با هزینه ای بالغ بر 
۵ میلیارد تومان خریداری شده و در نقاطی همچون خیابان کاوه، 
آتشگاه و میدان انقالب، نصب شده اند تا اطالعات بسیار دقیقی 

را ارائه کرده وتمام آلودگی ها را بسنجند.
وی با اشاره به اینکه دســتگاه های خریداری شده بسیار مدرن 
و به روز اســت، می گوید: پراکنش آنها به صورتی است که آمار 

آلودگی های شهر اصفهان را به صورت دقیق داشته باشیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح می کند: 
اپلیکیشن وضعیت آلودگی هوا نیز آماده رونمایی است که مردم 
می توانند این اپ را روی گوشــی های همراه اندروید بارگذاری 

کنند.
نوید دیگری که ایشــان برای مردم شــهر اصفهان داشت، این 
است که آزمایشگاه مرجع منطقه مرکزی کشور نیز در اصفهان 
راه اندازی می شود تا کالیبراسیون و تست های آزمایشگاهی همه 

دستگاه های روز کشور، به نوعی در اصفهان انجام شود.

مدیر منطقه ۱۰شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پروژه ساماندهی 
خیابان صفوی نژاد تاکنون ۸۵ درصد پیشــرفت داشته است، عنوان 
کرد: ساماندهی خیابان صفوی نژاد با اعتبار ۶میلیارد ریال، در آینده 

نزدیک تکمیل می شود.
عبدالرسول امامی اضافه کرد: در این پروژه، فضای سبز، پیاده روها و 

جداول نیز ساماندهی می شود.
مدیر منطقه ۱۰شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
ادامه داد: عملیات اجرایی فاز دوم خیابان شــهید رضاییان حدفاصل 
خیابان حکیم اســدی تا خیابان پروین به طول ۱۳۰ متر و عملیات 
اجرایی فاز سوم خیابان شهید رضاییان از گذر شیخ بهایی تا بوستان 
انقالب به طول ۵۴۰ متر در دست انجام است. وی گفت: این پروژه با 

اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، ظرف ۳ ماه آینده تکمیل می شود.

ظرف سه ماه آینده؛

ساماندهی خیابان 
صفوی نژاد تکمیل می شود

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهارکرد: بوستان جنگلی نگین 
به منظور ارتقای سرانه فضای ســبز منطقه، در دستور کار شهرداری 
اصفهان قرار گرفــت. محمدرضا برکت با بیان اینکه این بوســتان در 
دو فاز تعریف شده اســت، ادامه داد: فاز اول آن در خیابان ملک شهر، 
شهرک نگین به مساحت ۹ هکتار تکمیل شده. این بوستان همچنین 
برای تردد آسان معلوالن، سالمندان، جانبازان و نابینایان مناسب سازی 
شده است. وی با اشاره به احداث فاز دوم این بوستان عنوان کرد: فاز 
دوم بوستان نگین در شهرک نگین، خیابان بیت الهدی طراحی شده 
و عملیات اجرایی آن تاکنون ۴۰ درصد پیشــرفت داشته است. مدیر 
منطقه ۱۲ شهرداری خاطرنشان کرد: احداث بوستان جنگلی نگین، 
عالوه بر تقویت روحیه و شادابی شهروندان، در کاهش آلودگی هوا نیز 

تاثیرگذار است.

مدیر منطقه1۲شهرداری خبرداد:

پیشرفت 40درصدی 
بوستان جنگلی نگین

زاینده رود دارای یک هویت ملی برای اصفهان است
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: رودخانه زاینده رود دارای یک هویت 
ملی برای اصفهان است که آب آن باید برای شرب، صنایع فوالد 
مبارکه و ذوب آهن و کشــاورزان به مصرف برسد؛ در حالی که 
کشاورزان از آن بی بهره هســتند و از سوی دیگر امروز پل های 
 تاریخی اصفهان همچون پل خواجو و سی و سه پل تشنه جرعه ای
 آب هستند. شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه دسترسی به آب 
شرب سالم حق همه مردم اســت، عنوان کرد: رودخانه زاینده 
رود دارای حقابه و مالک است و شهرداری اصفهان به عنوان یک 
ســهم بر این رودخانه تمامی تالش های خود را با به کارگیری 
امکانات موجود به خرج خواهد داد تا با  کمک مسئوالن و مقامات 
اســتانی و ملی، آب به صورت دائمی در رودخانه جاری شــود 
 که البته برای اجرایی شدن این مســئله نیازمند یک عزم ملی

 هستیم.
ریزدانه های گاوخونی، زندگی شهروندان اصفهانی را 

به مخاطره می اندازد
نوروزی اضافه کرد: در همین راستا اگر آب رودخانه زاینده رود به 
تاالب گاوخونی نرسد، ریزدانه هایی به وجود می آیند که زندگی 
شهروندان اصفهانی را به مخاطره خواهند انداخت؛ البته به صورت 
مقطعی به منظور کشت پاییزه کشــاورزان، آب از اول آذرماه در 

رودخانه جاری می شود.
وی در ادامه صحبت های خود، از عدم ایجاد زیرســاخت های 
دوچرخه سواری در شهر خبرداد و گفت: در برخی از خیابان های 

اصفهان باید دوچرخه سواری ممنوع شود؛ چراکه امکانات مورد 
نیاز آن وجود ندارد. بنابراین زمانی می توانیم از دوچرخه سواری به 
عنوان یک قاعده حمل و نقل شهری یاد کنیم که زیرساخت های 

آن برای همه شهروندان فراهم شده باشد.
وی افزود: البته درخصوص دوچرخه ســواری خانم ها مسائل 
شرعی وجود دارد که در نظر داریم این مسائل را با علما  در میان 
گذاشــته و پس از تبیین موضوع، اگر نظر مسلم مخالفی وجود 
نداشته باشد ضمن فراهم آوری دوچرخه هایی مناسب بانوان، 
این مسئله را برطرف کنیم؛ زیرا در دنیا دوچرخه هایی متناسب 

بانوان وجود دارد.

از نخبگان برای مدیریت شهر استفاده می شود
شهردار اصفهان، این شهر را شهری دانشگاهی دانست و گفت: 
اصفهان دارای ۵ دانشــگاه مادر و ۲۷ دانشگاه غیرانتفاعی است 
و بر همین اساس معتقدم که باید از وجود نخبگان در مدیریت 
شــهری بهره برد؛ چراکه امروزه اصفهان و کشور دچار گسست 

شهری شده است.
وی افزود: به دنبال شفاف ســازی در مدیریت شهری هستیم 
و در همین راســتا قانون دسترســی به اطالعات آزاد را ابالغ  و 
 یک حقوقدان جوان را به عنوان مشــاور در امور شــفاف سازی

 تعیین کرده ام.
نوروزی با  بیــان اینکه باید از ظرفیت های بانــوان در مدیریت 
شهری بهره برد، اظهار کرد: به همین منظور یک خانم را به عنوان 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تعیین 
کردم که شنبه آینده معرفی خواهد شد و دو خانم دیگر را نیز برای 
مسئولیت های مختلف در شهرداری انتخاب کرده ام که انتخاب 
آنها مراحل قانونی خود را طی می کند. وی یادآور شد: مالک من 
برای انتخاب مدیران در اداره شهر، شایسته ساالری و تخصص 
است و بر همین اساس اولویت من بین پیران و جوانان، انتخاب 

مدیران جوان است.

   شــهردار اصفهان، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی »فرمول یک« در شبکه یک سیما اظهار کرد: 
اصفهان یکی از مهم ترین شهرهای ایران اســت که هزینه های زیادی برای نظام جمهوری اسالمی صرف 
کرده و همواره یکی از مراکز جوشان انقالب اسالمی بوده است. در همین راستا ۲۳ هزار شهید در راه حفظ 

میهن تقدیم کرده؛ به طوری که در یک روز ۳۷۰ شهید در این شهر تشیع شده اند.

شهردار اصفهان:

بازگشایی دائمی زاینده رود، نیازمند عزم ملی است

اربعین در کربال میعادگاه عاشــقانی است که فارغ از قوم 
و ملیت و زبان و حتی مذهب، یک نقطه مشــترک دارند 
و آن عشــق به اباعبدا... الحسین اســت. با نگاهی دقیق 
به حضور بیش از بیست میلیونی زائرانی که با پای پیاده 
طریق الحسین را طی می کنند، می توان توریست هایی 
از کشورهای غیرمســلمان هم یافت؛ توریست هایی که 
مسلمان نیستند اما با شنیدن آوازه این اجتماع عظیم پا 
در این مسیر گذاشته اند تا تجربه جدید و منحصر به فردی 

برای خود رقم بزنند. مدرسه ناصریه که چند سالی است زیر 
نظر مدیریت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان فعالیت 
می کند، با هدف آشــنا کردن توریست ها با واقعه اربعین 
و حادثه عاشــورا، اقدام به طراحی پوسترهایی به ۵ زبان 
زنده دنیا کرده است. این پوسترها به همراه بروشورهایی 
در توضیح چرایی قیام امام حســین)ع( و اجتماع عظیم 
اربعین، در قالب نمایشگاهی در مسجد امام)ره( اصفهان 
برپا شده است.عالوه بر آن حضور جمعی از مبلغان زبان دان 

این مدرسه در پیاده روی اربعین سبب شده تا غرفه هایی در 
بعضی از موکب های بین المللی با استفاده از این پوسترها و 
توزیع بروشورها شکل بگیرد و آغاز گفت وگویی بی واسطه 
با توریست های طریق الحسین باشد.حجت االسالم سید 
محسن اخوان مدیر مدرسه ناصریه، دراین باره می گوید: 
ایجاد این نمایشگاه که از صفر تا صد طراحی پوستر، تامین 
محتوا و ترجمه آن به پنج زبان ایتالیایی، انگلیسی، فرانسه، 
چینی و اسپانیایی به عهده مبلغان این مدرسه بوده است، 

توانسته زمینه بروز ســوال را برای توریست های حاضر 
در مســجد امام)ره( فراهم کند و گفت وگویی صمیمانه 
و دوستانه را به وجود آورد. وی با اشاره به اینکه پیرامون 
اربعین یک غرفه چندرســانه ای هم در مدرسه ناصریه 
شکل گرفته است، یادآور شد: در این غرفه که با استفاده از 
تابلوهای اربعینی فضاسازی شده، کلیپ هایی کوتاه پخش 
می شود که کالم کمتری داشته باشد و بیشتر با کمک متن 

و موشن گرافیک موضوع را شرح داده باشد.         

توسط مدرسه ناصریه در اصفهان صورت می گیرد؛

اربعین به زبان آزادی خواهان جهان

منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان یکی از مناطق نیمه برخوردار در بین مناطق ۱۵ گانه شهرداری محسوب می شود 
که شــهرداری تاکنون برای ارتقای خدمات به ساکنان آن، پروژه های بســیاری را در دل محالت این منطقه اجرا 
کرده؛ اما همچنان برخی از ســرانه های خدماتی در این منطقه کم بوده و باعث نارضایتی شــهروندان شده است.
این منطقه با جمعیت بیش از ۶۰ هزار نفر دارای دو ورزشگاه اســت. مدیر منطقه۱۱شهرداری اصفهان در این باره 
اظهار کرد: منطقه ۱۱ ســرانه ورزش پایینــی دارند و این مهم 
باعث نارضایتی شهروندان شده است. رســالت گفت: ورزشگاه 
طیب و ورزشگاه شــهدای رهنان جوابگوی نیازهای شهروندان 
نیســت؛ لذا باید ســرانه فضای ورزشــی منطقه برای پویایی 
منطقه افزایش یابــد. وی گفت: با احداث زمین ورزشــی روباز 
 بوستان شهدای مدافع حرم، ســرانه ورزشی منطقه ۱۱ افزایش 
می یابد. رسالت با اشاره به اینکه عملیات اجرایی زمین ورزشی 
این بوســتان به زودی اجرایی می شــود، تاکید کرد: در زمین 
ورزشی روباز بوستان شهدای مدافع حرم،  زمین فوتبال، والیبال، 

بسکتبال، اولین پیست روباز ماشین های کنترلی در کشور و مجموعه بازی کودکان احداث می شود.

مدیر منطقه11شهرداری اذعان داشت:
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مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهارکرد: مجموعه جنگلی ناژوان شامل هزار و ۲۰۰ هکتار است که تنها ۳۷۰ هکتار آن 
در تملک شهرداری و مابقی در اختیار باغداران و بخش خصوصی است. حسن شفیعی ادامه داد: این پارک طبیعی به 
عنوان ریه های تنفسی شهر، همواره به عنوان یک تفرجگاه طبیعی مورد توجه شهروندان و گردشگران بوده است.وی 
عنوان کرد: سعی شده سبزینگی ناژوان به شکل قدیمی خود مانند بیشه زارهای حاشیه زاینده رود اصفهان حفظ شود؛ 

در همین راستا تمام تالش شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان 
حفظ فضای سبز و باغات قدیمی ناژوان است و هرساله ۷میلیارد تومان 
به منظور حفظ و نگهداری و توسعه حجمی فضای سبز در این مجموعه 
هزینه می شــود.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان به روش های مختلف 
آبیاری فضای سبز در ناژوان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فضای سبز 
در بخش های توسعه حجمی به صورت قطره ای و بارانی و در بیشه زارها 
به صورت غرقابی آبیاری می شود. وی در ادامه از اجرای لوله گذاری و 
احداث شبکه آبیاری فضای سبز برای این مجموعه خبرداد و افزود: به 
تازگی عملیات لوله گذاری آب به طول ۱۴ کیلومتر در منطقه ناژوان 

آغاز شده و دو مخزن ۲ هزار مترمکعبی و ۳ مخزن هزار مترمکعبی برای ذخیره سازی آب در نظر گرفته شده است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

هزینه۷میلیاردی نگهداری ناژوان 

چهره ها

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه مدیریت کالن آب باید از سرچشمه زاینده رود تا 
تاالب گاوخونی صورت می گرفت، اظهار داشت: این مدیریت دچار اختالالت قانونی 

در سطح کالن شده که باعث عدم سازماندهی برداشت ها در این حوضه شده است.
محسن مهرعلیزاده افزود: درحال حاضر استان شــرایط مناسبی را در این خصوص 
ندارد و باوجود تالش های دکتر زرگرپور که از متخصصان آب کشور به شمار می روند، 
مسئله آب به یک مشکل بحرانی در منطقه تبدیل شده است و رفع این مشکل تالش 
بیشتر فرمانداران و مسئوالن اســتان را می طلبد. وی با بیان اینکه عمده مشکالت 
اصفهان، آب و مسائل زیست محیطی است، افزود: بخشی از مشکالت زیست محیطی، 
از جانمایی نادرســت برخی صنایع و تمرکز در این استان و شهر اصفهان ناشی شده 
که زمینه خشکســالی و ایجاد گردوغبار را در منطقه فراهم کرده اســت. استاندار 
اصفهان موضوع اشــتغال را یکی از مسائل جدی استان برشــمرد و اظهار داشت: با 
وجود کارخانه ها و امکانات صنعتی فعال در اصفهان و اینکه ذهن مردم در بیرون از 

اصفهان، این استان را استانی برخوردار تصور می کند، ولی نرخ بیکاری در آن حداقل ۲ 
درصد باالتر از میانگین کشوری است.استاندار اصفهان با اشاره به نیروی انسانی فعال 
و کوشا در اصفهان، دانشگاه های ممتاز با تولیدات علمی خوب و امکانات سیاحتی و 
گردشگری و دیگر سرمایه ها و ظرفیت ها، افزود: با این شرایط بیشتر بودن نرخ بیکاری 
اصفهان از میانگین کشور مطلوب نیســت و این امر به باال بودن بروکراسی اداری و 
کاغذبازی ها برمی گردد. وی افزود: اگر این روند ادامه یابد استاندار، فرماندار و مدیران 
مسئول هستند؛ چرا که مسئوالن، ایجادکننده بروکراسی و توسعه دهنده آن هستند.

مهرعلیزاده بر جذب سرمایه گذاری تاکید کرد و افزود: امکانات زیادی در اصفهان وجود 
دارد و اگر نمی توانیم این سرمایه ها را جذب کنیم به عملکرد مسئوالن باز می گردد.

وی با بیان اینکه اغلب مسئوالن همرزم شهدا و ایثارگران بوده اند، افزود: اکنون که از 
آن قافله نورانی باز مانده ایم باید تالش کنیم و با هدایت و جذب سرمایه گذاران، حامی 
و سرباز سرمایه گذار باشیم. استاندار اصفهان با اشاره به ۳۸ سال سابقه فعالیت در بعد از 

انقالب اسالمی، اظهار داشت: اگر در این مرحله از انقالب سرمایه گذاران جذب نشوند 
و مدیران کم کاری کنند و سرمایه گذاری صورت نپذیرد، آینده روشنی نخواهیم داشت.

مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال این هستند که وضع اقتصادی کشور 
روز به روز ضعیف تر شود و اگر تدبیری اندیشیده نشود خدای ناکرده با مشکل مواجه 
خواهیم شــد. وی افزود: اگر به منابع داخلی اســتان و مردم و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی اتکا نکنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ لذا یکی از راه های اصلی این است که 
با سعه صدر و دید وسیع تر به مسائل نگاه کنیم و برآورد مناسبی از میزان سرمایه گذاران 
در شهرستان ها داشته باشیم. اســتاندار اصفهان، خواستار برگزاری همایش جذب 
سرمایه گذاری در شهرستان ها، با حضور سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی شهرستان 
و سرمایه گذاران دیگر استان ها شد. وی اظهار داشت: از فرمانداران انتظار دارم روی 
منابع داخلی شهرستان و سرمایه گذاران متمرکز شده و در جذب سرمایه گذار تالش 
کنند. مهرعلیزاده افزود: باید تا یک هفته آینده ظرفیت های سرمایه گذاری و امکانات 
موجود در شهرستان ها احصا شده و به اســتانداری اعالم گردد تا فهرست کاملی در 
اختیار داشته باشیم و بتوانیم برای دســتیابی به اهداف برنامه ریزی کنیم. استاندار 
اصفهان اظهار داشت: مدیریت استان برای تفویض اختیار در راستای کاهش بروکراسی 

اداری به فرمانداران آماده است.

استاندار اصفهان:

مدیریت کالن آب، دچار اختالالت قانونی شده است

شهرداری
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امام  رضا  علیه السالم :
کسی که امام حسین علیه السالم را در کرانه فرات زیارت کند، مانند 

کسی است که خدا را زیارت کرده است.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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امام صادق علیه السالم:
کسی که پیاده به زیارت قبر حضرت امام حسین علیه 
الّسالم برود خداوند متعال به هر گامی که برداشته و به هر 
قدمی که از زمین بلند نموده و بر آن نهاده ثواب آزاد کردن 
بنده ای از اوالد حضرت اسماعیل را می دهد، و کسی که 

با کشتی به زیارت آن حضرت رود و در اثناء کشتی 
چپ شده و سرنشینانش را در آب بریزد منادی 

از آسمان نداء می کند: »خوشا به حال شما 
و گوارا باد بر شما بهشت«.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
در نشســت خبری پیرامون اجتماع اربعین حســینی عزاداران در 
میدان امام علی)ع( اظهار کرد: اربعین روز میعاد عشــق و روز شور 
و شعور، روز عشق و ایمان اســت و طبق احادیث یکی از نشانه های 

مومن، خواندن زیارت اربعین است.
حسن بابایی افزود: پرچم و نماد اربعین پیاده روی نجف تا کربالست، 
اولین پیاده روی تا کربال ســال 61 هجری رخ می دهد که با آمدن 
جابر ابن عبدا... انصاری و جمعی از بنی هاشــم شکل می گیرد. این 
پیاده روی سال های متفاوت با جمعیت های متفاوت انجام شده است.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: فلسفه پیاده روی و درس هایی که از آن می آموزیم به این شرح 
است: این پیاده روی مقدمه ظهور امام زمان)عج( را فراهم می کند، 
زمانی که امام تشــریف می آورند خود را منتسب به امام حسین)ع( 
معرفی می کنند، دومین دلیل این است که قیام امام حسین)ع( هنوز 
تمام نشده است، روز عاشورا اعالم استکبارستیزی شد و اربعین نماد 

این استکبارستیزی است.
وی خاطرنشان کرد: سومین درسی که از اربعین می آموزیم زنده نگه 
داشتن یاد شهداست، درس دیگر تالش برای تشکیل تمدن اسالمی 
است و پنجمین درس، تبلور وحدت و بیعت با امام است. تا در نجف با 

والیت بیعت نکنید، نمی توانید مسیر خود را ادامه دهید.
بابایی با بیان اینکه اربعین تنها یک مراسم نیست بلکه جزو مناسک 
است، عنوان کرد: مراسم، آداب و تکلیف ندارد اما مناسک، حالل و 
حرام، باید و نباید، تکلیف و... دارد. فقها برای اربعین احکام شــرعی 
گفته اند. وی با تاکید بر اینکه برای مناسک  نباید رقیب تراشی کرد، 

بیان داشت: اربعین جزو مناسک است و نباید برای آن رقیب تراشی 
کرد؛ به طور مثال حج مراسم نیست بلکه مناسک است و نمی توان 

برای آن رقیب تراشید.
بابایی اضافه کرد: تاکنون فقط در مورد پیاده روی نجف تا کربال روایت 
و حدیث بیان شده است. در مورد پیاده روی هیچ امام دیگری روایت 

نداریم، اگر برای این مناسک رقیب تراشی کنیم، قله گم می شود.
مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
تصریح کرد: دهه اول محرم قله عزاداری هاست و دیگر قله عزاداری 
نداریم و هیچ عزاداری نباید به عنوان قله عزاداری مطرح شود تا قله 
گم نشود. سوال می شود چرا سازمان تبلیغات به غیر از دهه محرم، 
مجوز قافلــه عزاداری صــادر نمی کند؛ دلیل آن این اســت که قله 

عزاداری گم نشود.
وی تاکید کرد:پنج سال است که به ســفارش نماینده ولی فقیه در 
اصفهان مراســمات اربعین در اصفهان کلید خورده، این هشدار را 
باید به خود بدهیم که نکند اجتماعات بــزرگ اجتماعات کوچک 
را تضعیف کنند و به روضه های کوچک ضربه بزنند، به همین دلیل 

دو اجتماع بزرگ متمرکز در روز عاشورا و اربعین تعریف کرده ایم.
بابایی ابراز کرد: از هیئت های مذهبی خواهش داریم حال که دو روز 
بیشتر در سال به عنوان تجمع هیئت های مذهبی در نظر نگرفته ایم 

در این مراسمات شرکت باشکوهی داشته باشند.
ابزار متناسب با ظرفیت برگزاری مراسم اربعین فراهم شود

رییس شورای هیئت های مذهبی شــهر اصفهان، همچنین در این 
نشست اظهار کرد: انقالب از فرهنگ عاشورای حسینی شکل گرفته و 
این فرهنگ بعد از انقالب رشد خوبی داشته و ابعاد مختلفی به نمایش 

گذاشته است. ســید رضا اخروی افزود: قطعا هرچقدر این فرهنگ 
توسعه پیدا کند باید ابزار متناسب با آن نیز تهیه شود. در سال های 
گذشته این میزان جمعیت در مراسم اربعین اصفهان حضور نداشت 
اما پیش بینی می شود در ســال های آینده جمعیت بیشتر و بیشتر 
شود؛ چرا که این مراسم یک مراسم چند بعدی است.رییس شورای 
هیئت های مذهبی شــهر اصفهان گفت: روابط عمومی، تدارکات و 
فرهنگی، بخش های مختلف ستاد اربعین هستند. گرچه هر میزان 
هم کار کنیم آخــر کم کار کرده ایم؛ ما جاماندگان قافله هســتیم و 
امیدواریم با برگزاری این مراسم همراه زائران جاده نجف کربال باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مراسم از ساعت 10 صبح با تالوت قرآن، آغاز و 
سپس دعای اربعین خوانده می شود. 

در ادامه پس از مداحی، حجت االســالم احمد محمودی امام جمعه 
ملک شهر سخنرانی خواهد داشت و نهایتا با پذیرایی ناهار به خاتمه 
می انجامد. سعی شده مراسم به صورت خالصه انجام شود. اخروی 
عنوان کرد: قبل از ساعت 10 هیئت ها می توانند در میدان عزاداری 
کنند و پس از آغاز مراســم در میدان امام علی)ع( به اجرای مراسم 

می پردازند.
اصفهان ظرفیت حضور ملی در مراسم اربعین را دارد

مشاور امور هیئت های مذهبی شــهردار اصفهان هم در این نشست 
اظهار کرد: داســتان اربعین مانند کودکی است که والدین برای آن 
دستانشان را باز می کنند و کودک به سمت والدین می رود. در مسیر 
اربعین همدلی ها و زیبایی ها قابل توصیف نیست و دوستی هایی که 
عالوه بر دوستی دو کشور شیعه برای شــیعیان نیز اتفاق می افتد، 
جالب توجه است. ســید علیرضا خاتون آبادی افزود: امید داریم در 

آینده نزدیک، شــاهد حضور ملی در این اجتماع باشیم؛ چرا که 
توانمندی ها و پتانسیل های زیادی در این شهر وجود دارد.

 مشاور امور هیئت های مذهبی شــهردار اصفهان گفت: شهروندان 
به زمان خروج توجه ویژه داشته باشند تا پاک بانان مجبور نشوند تا 
پاسی از شب در حال جمع آوری زباله ها باشند. همچنین از هیئت ها 

می خواهیم در اجرای مراسم کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: این نگاه وجود دارد که در مراسمات اینچنینی 
حضور پر رنگ داشته باشیم و مراسم منسجم باشد تا از هزینه های 
غیر ضروری و اسراف جلوگیری شــود و مورد رضایت مردم و امام 

زمان)عج( باشد.
50 دستگاه اتوبوس در خدمت عزاداران اربعین در اصفهان

مسئول هماهنگی کمیته های ستاد اربعین حسینی استان اصفهان  
نیز در این نشست اظهار کرد: این مراسم در سال 92 با حضور حدود 
دوهزار نفر، سال 93 با 4 هزار نفر، سال 94 با حضور 6 هزار نفر و سال 
گذشــته که اوج تبلور این حرکت بود، با 17 هزار نفر در میدان امام 
علی)ع( برگزار شده است؛ پیش بینی کردیم بیش از 20 هزار نفر در 

مراسم امسال حضور به هم رسانند.
محمدجواد تباشیری افزود: 50 دستگاه اتوبوس از میادین محوری 
به سمت میدان امام علی)ع( از ساعت 9 صبح حرکت می کنند؛ دو 
ایستگاه صلواتی، مهدکودک، نماز جماعت و پذیرایی ناهار نیز برای 

این مراسم پیش بینی شده است.
مســئول هماهنگی کمیته های ستاد اربعین حســینی گفت: این 
حرکت از هیئت های مذهبی شروع شــده و امیدواریم با کمک این 

هیئت ها با آبرومندی هر چه تمام تر برگزار شود.

مسئول تشکل های دینی اداره تبلیغات اصفهان:

اربعین، نماد استکبارستیزی است

غالمعلی زاهدی مدیرکل اداره کل حج و زیارت اســتان اصفهان با گرامیداشت 
ایام اربعین، در تشریح مسئولیت سازمان حج و زیارت در ستاد اربعین و مراحل 
ثبت نام زائرین و صدور روادید برای آنها، به خبرنگار زاینده رود گفت: مسئولیت 
سازمان حج و زیارت در ستاد اربعین تحت عنوان کمیته اعزام، شامل دو مرحله 
می شــود: در مرحله اول زائرین در سامانه ســماح ثبت نام شده و در مرحله دوم 
روادید صادر و تحویل زائر می شــود. وی گفت زمان ثبت نام زائرین برای ســفر 
اربعین از یکم شهریور شروع شده و تا 15 آبان ماه ادامه داشته است. زاهدی بیان 
کرد: افراد با ورود به سامانه می توانند مرز خروج، نوع اعزام، تاریخ اعزام و نام دفتر 
زیارتی خود را مشخص کنند؛ سپس مرحله واریز هزینه ها به صورت اینترنتی اجرا 
می شود. مرحله بعد، تحویل مدارک به دفتر زیارتی است که توسط زائر، انتخاب 
و مدارک ارائه می شــود. وی افزود: پس از آنکه دفتر زیارتی مورد نظر مدارک را 

تحویل سازمان حج و زیارت می دهند، این نهاد آنها را به 
دفتر کنسولی موقت عراق در اصفهان تحویل می دهد. 
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان درباره فعالیت دفتر 
کنســولی گفت: نیروی کار این دفتر که فعالیت خود را 
برای دو اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیاری از 12 

مهرماه شروع کرده، توسط اداره کل حج و زیارت تعیین 
و پشتیبانی می شود و اکنون برای 70 هزار و 853 نفر 
روادید صادر و تحویل آنها شده است. شایان ذکر است 

کسانی که در سامانه ثبت نام کرده اند تحت پوشش بیمه 
ایران نیز قرار گرفتــه اند. وی گفت: اکنــون 200 دفتر 

زیارتی تحت پوشش اداره کل حج و زیارت فعالیت می کنند و رابط اصلی 
بین این دفاتر، شرکت مرکزی خدمات زیارتی دفاتر در استان اصفهان است.

اربعین حسینی_ میدان امام علی)ع(- 

از ساعت 9:30 تا  نماز ظهر و  عصر- 

شورای هیئات مذهبی اصفهان

اجتماع عظیم
هیئات مذهبی اصفهان

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

برای 70 هزار و 853 زائر اربعین 
روادید صادر شده است

رییس دفتر حوزه تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

پیاده روی اربعین تا کربال، تجلی گاه وحدت و 
عطوفت شیعیان جهان است

حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در 
اصفهان، در گفت وگوی خود با خبرنگار روزنامه زاینده رود به مناسبت اربعین، اربعین را 
نماد وحدت، عطوفت و محبت بین شیعیان توصیف کرد که تحکیم و تقویت پیوندهای 
عاطفی و روحانی مسلمانان در سراسر جهان را تحقق می بخشد. حجت االسالم محمد 
قطبی با اشاره به عظمت تاریخی اربعین، بیان داشت: اربعین را می توان از زوایای مختلف 
از جمله زیارت اربعین با مضامین بسیار پرمحتوا، عزاداری ها و انعکاس ابعاد شهادت و ایثار 
ساالر شهیدان مورد بررسی قرار داد و همین طور پیاده روی مردم عزادار که با این حرکت 
خود، بار تداعی کاروانی را منعکس می کند که با حضور حضرت زینب )س( از شام به کربال  
بر می گشت و همچنین اسرایی که در روز اربعین توانستند به مقبره امام حسین)ع( بیایند. 
وی از دیگر ابعاد تجمع شیعیان در اربعین، به جنبه سیاسی و دیپلماسی اربعین اشاره کرد 
و رفیع ترین شعار جهان شیعه و رسانه جهان اسالم را تجمع و راهپیمایی شیعیانی نامید و 
گفت: در مقایسه با ایام حج باحضور جمعیت 5 تا 6 میلیونی مسلمانان، در اربعین شاهد حضور بیش از 25 میلیون نفر از شیعیان و پیاده 
روی آنها از نقاط دوردست هستیم که خود را به کربال می رسانند؛ لذا در این ایام بیش از پیش، دین نمادی است که توسط پیروان پاس 
داشته می شود و در سخت ترین شرایط آب و هوایی برای تکریم ساالر شهیدان امام حسین و حضرت ابوالفضل، علی اصغر و علی اکبر 
علیهماالسالم و سایر شهدا پیاده روی می کنند. محمد قطبی درباره دیپلماسی جهانی اربعین بیان داشت: این بعد بیانگر پاسداشت 
ارزش های اسالمی و متکی به شهادت، شهامت، ایثار و پایمردی است. رییس دفتر حوزه تبلیغات اسالمی در استان اصفهان، نکته مهم 
را تعامل شیعیان در این فضا نامید و ادامه داد: زندگی محبت مدارانه همراه با انس و الفت بین زائران با ملیت های مختلف، باعث تحکیم 
پیوندهای عاطفی، تعامالت فرهنگی و آداب و سبک زندگی مبتنی بر مهربانی و کمک بین شیعیان می شود و نقطه مشترک، توجه به 
امام حسین )ع(، معنویت و محبت شیعیان است؛ به همین دلیل بازتاب جهانی اربعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی خاطرنشان 
کرد: اکنون بیش از 20 میلیون شیعه از سراسر دنیا در کربال جمع شده و به یکدیگر کمک می کنند که این موضوع بر هسته مرکزی 
شیعه داللت دارد که در این محل تحقق می یابد و به جهانیان منعکس می شود. وی پیامد این اقدام را محبت، عطوفت و مهربانی عنوان 
کرد و گفت: در مقابل اتهاماتی که به ما و شیعیان می زنند می توان آن را به نمایش گذاشت. بنابراین راهپیمایی کربال عرصه ای برای 

بروز و ظهور وحدت و مهربانی شیعیان در جهان است.
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