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» آگهي تجديد مزايده «
   سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر 
6 و 7 خود را از طريق مزايده )با شرايط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداري( به اشخاص حقوقي يا حقیقي واجد صالحیت واگذار نمايد. 
متقاضیان مي توانند از تاريخ 1396/12/07 تا پايان وقت اداري )ساعت 14:30( مورخه 1396/12/16 با ارائه اسناد و سوابق کاري مرتبط به امور بازارهاي 
سازمان واقع در کنارگذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک 5 مراجعه نموده 
و پس از اخذ تأيیديه نسبت به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه تهیه اسناد مزايده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد 

بانك شهر شعبه حکیم )قابل پرداخت در کلیه شعب بانك شهر( اقدام نموده و اسناد مزايده را از دبیرخانه دريافت نمايند. تلفن تماس 32683601-4
1- متقاضیان بايستي:

- داراي پروانه کسب يا هرگونه مجوز يا تأيیديه يا گواهینامه معتبر در زمینه کاربری مورد تقاضا باشند.
- دارای حداقل 3 سال سابقه فعالیت مرتبط با کاربری مورد تقاضا باشند.

2- ارائه سپرده شرکت در مزايده طي فیش بانکي الزامي است.
3- مدت قرارداد، درصورت رعايت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاريخ 1397/09/30 خاتمه می يابد که در صورت رضايت از عملکرد بهره بردار 

و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمديد خواهد بود.
4- مهلت ارسال پیشنهادات پايان وقت اداری )ساعت 13:30( مورخه 1396/12/17 مي باشد.

5- پاکت اسناد فنی مزايده در تاريخ 1396/12/19 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائی می گردد و پس از آن پاکت های الف و 
ب شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزايده، توسط کمیسیون عالی معامالت سازمان در تاريخ 1396/12/21 بازگشائی می گردد. 

6- سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزينه انتشار آگهي بر عهده برندگان مزايده است.

  سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

نوبت دوم

معاون علمی و فناوری رييس جمهور:

 با نيت خير و پول نفت، اصفهان را نابود کردند 
11

بازار داغ کشف مواد محترقه در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان مطرح کرد:

8

سرنوشت تیم های ایرانی در دست اماراتی ها
هفته سوم مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا؛

10

حاشیه های یک طرح
نمايندگان اصفهان درباره سوال از رييس جمهور می گويند؛ 

2

افزایش مراجعات مردان به آرایشگاه های زنانه!
مسئول رسيدگی به شکايات آرايشگران زنانه اصفهان بيان کرد:

8

3

مديرعامل شرکت آبفای استان خبر داد:

 کاهش ۸۰ درصدی 
حجم ذخيره منابع آب شرب در اصفهان

مديرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان از کاهش ۸۰ درصدی حجم 
ذخيره منابع آب شرب در شهر اصفهان در آستانه فصل بهار خبر داد و 

گفت: متاسفانه برخی افراد هنوز بحران کم آبی را جدی نگرفته و ...

 »مجموعــه سیاســت های اقتصــادی دولت و 
بانك مرکزی در 4 ســال گذشــته يعنی تا پايان 
دولت يازدهم بر مبنای شــاخص های اقتصادی، 
سیاست های موفقی بوده اســت.« اين را حسن 

روحانی می گويد. 
ديروز و در جمع مديران بانك ها و موسسات مالی 
و اعتباری در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانك 
مرکزی جمهوری اسالمی ايران ، ريیس جمهور 
از بانك مرکزی و مديران بانك ها تشــکر کرد. از 
نامهربانی با مديران بانك هــا گاليه کرد و از دنیا 
خواست اعتمادشان را به بانك های ما بیشتر کنند 
در حالی که در داخل کشورمان، بی اعتمادی هايی 
در اين باره شکل گرفته و مردم و مراجع از وضعیت 
بانکداری و سیســتم بانکداری ايران به شــدت 
ناراضی هســتند. از »بانکداری«ای که به تعبیر 
مراجع، »اسالمی« نیست و روحانی ديروز گفت 
که بانك های ما بايد »مدرن« و »اسالمی« باشند؛ 
اما نگفت سیستمی که چهل سال پس از انقالب 
به جايی رســیده که صدای مراجع را درآورده و 
»ربوی« شده، حاال چطور می خواهد هم »مدرن« 

باشد و هم »اسالمی«. 
ريیس جمهور سعی کرد يادآوری کند که بانك ها 
در ايران چه خدماتی داشته اند و مديران آنها نبايد 

اين طور مورد هجمه قرار می گرفتند...

روحانی: با مديران بانک ها نامهربانی شد

بازهم مردم مقصرند؟!

ادامه در صفحه 2

سميه پارسا 
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بحث سوال از رییس جمهور بارها در مجلس توسط نمایندگان مطرح شده 
و  به گفته کارشناسان نتیجه مطلوبی نداشته است. اخیرا بازهم نمایندگان 
تصمیم گرفتند تا طرح سوال از رییس جمهور را با موضوع موسسات مالی در 
دستورکار قرار دهند که هفته گذشته این طرح به امضای 75 نماینده رسید؛  
اما پس از چندین روز هنوز خبری درباره این موضوع نشده و سرانجام آن 
بازهم معلوم نیست. برخی از کارشناسان و نمایندگان معتقدند که این طرح 

باز هم به جایی نخواهد رسید.
عبدالرضا هاشم زایی، نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس درباره 

طرح ســوال از رییس جمهور گفت:» به نظرم این سوال نمی تواند کارساز 
باشد. موسسات مالی و اعتباری موضوعی نیست که مربوط به امروز و دیروز 
باشد بلکه مسئله ای بسیار پیچیده است. قرار است با سوال از رییس جمهور 
به چه چیزی برسیم؟ درست است باید دولت نظارت کند و بانک مرکزی یا 
مجوز ندهد یا اگر مجوز می دهد بر آن نظارت کند؛ اما سوال اینجاست وقتی 
پشت این موسسات افرادی هستند که دارای حاشیه امن هستند دولت چه 

کار باید بکند؟ «
حسن کامران، نماینده اصولگرای مردم اصفهان در مجلس هم درباره عاقبت 

این طرح گفت: این طرح به جای نمی رسد. دلیلش روشن است؛ برای اینکه 
اینجا محل کاسبی و زد و بند است و تا وقتی ما با چنین مسئله ای رو به رو 

هستیم نه این سوال بلکه هیچ سوال دیگری به سرانجام نخواهد رسید.
به منظور بررسی طرح سوال از رییس جمهور به سراغ ابوالفضل ابوترابی، 
نماینده مردم نجف آباد و حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین 
شهر و میمه در مجلس رفتیم و در این رابطه با آنها به گفت و گو پرداختیم. 
ابوترابی در گفت و گو با زاینده رود گفت: به هر حال مردم از نمایندگان خود 
در مجلس شورای اسالمی انتظاراتی دارند که پیگیری بحث موسسات مالی 
نیز یکی از آنهاست. نمایندگان در حال پیگیری بحث سوال از رییس جمهور 
برای موسسات مالی هستند؛ اما سوال ما اینجاست که در طول این 6 سال 
گذشته بانک مرکزی دقیق چه کاری انجام می داده است؟  نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: به عنوان نمایندگان 
مجلس باید مطالبه مردم در رابطه با موسســات مالی را به رییس جمهور 
ارائه دهیم و در نهایت کارت زدی از طرف مردم به رییس جمهور بدهیم. 
پاسخ هایی در مورد  دلیل افزایش تورم و... داده می شود؛ اما این دالیل برای 

مردم پذیرفته نیست.
وی با بیان اینکه از برخی نمایندگان مجلس درخواست دارم به جای وکیل 
الدوله بودن وکیل ملت باشند و عزم جدی برای سوال از رییس جمهور را 
به کار گیرند، گفت: در نهایت ما درخواست داریم متخلفان موسسات مالی 

حتی کسانی که در دوره های گذشته بودند، مجازات شوند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در این باره به زاینده رود گفت: در حال حاضر 
سوال از رییس جمهور در دستورکار است؛ اما به هرحال برخی از نمایندگان 

با یک شرایطی پذیرفته اند که امضای خود را پس بگیرند.
وی اضافه کرد: اگر تعداد امضاها باقی بمانــد باالخره راهکاری وجود دارد 
که رییس جمهور به سواالت در حوزه موسسات مالی پاسخ دهد؛ اما نمی 
دانم چرا اینقدر معاونان پارلمانی وزارت خانه حساســیت دارند که حتما 
این اقدام انجام نشود این در حالی اســت که سوال، یک نوع شفاف سازی 
 بوده و رییــس جمهور باید در جهت روشــنگری ســواالت نمایندگان را

 پاسخ دهد.
نماینده مردم شاهین شــهر در پایان تاکید کرد: بنده فکر می کنم این بار 
نمایندگان به تعداد کافی بر سر امضاهای خود باقی بمانند و طرح سوال از 

رییس جمهور صورت گیرد.

 کره شمالی
 دست به کار می شود

نمایندگی کره شــمالی در ســازمان ملل ضمن 
اشاره به فزاینده و خطرناک بودن تحرکات نظامی 

آمریکا بر مقابله پیونگ یانگ با آن تاکید کرد.
نمایندگی کــره شــمالی در ســازمان ملل در 
کنفرانس خلع ســالح در ژنو می افزاید که کره 
شمالی به عنوان یک کشور دارای حق حاکمیت 
الزم اســت که قــدرت و نیــروی بازدارندگی و 
توان نظامــی اش را برای مقابله بــا تهدیدهای 
خارجی افزایش دهد. هان تایه سونگ، سفیر کره 
شمالی همچنین در ســازمان ملل در ژنو گفت : 
تهدیدهای نظامی و هسته ای آمریکا سال هاست 
که موجب دردسر برای کره شــمالی و کل شبه 

جزیره کره و منطقه آسیای شمال شرقی است.

دخالت فرستاده صلح ترامپ 
جنجال آفرید

توئیت فرستاده صلح ترامپ به منطقه که طی آن 
از حماس خواسته ۴ نظامی اسیر اسرائیلی را آزاد و 
جسد هدار گولدن، افسر اسرائیلی را تحویل دهد، 

در رسانه های صهیونیستی جنجال آفرید.
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلسطین، توئیت 
جیسون گرینبالت، فرستاده ویژه صلح ترامپ به 
منطقه که طی آن از حماس خواسته ۴ نظامی اسیر 
اسرائیلی را آزاد و جسد هدار گولدن افسر اسرائیلی 
را تحویل دهد، جنجــال آفرید. گرینبالت در این 
توئیت گفته اســت که حماس باید بقایای جسد 
هدار گولدن را تحویل داده و شائول آرون، ابراهام 

مگنستو و دو اسرائیلی دیگر را آزاد کند. 

پنتاگون، نگران عفرین شد
وزارت دفاع آمریــکا درباره بازگشــت نیروهای 
نظامی از نبرد با داعش بــه جبهه عفرین )جهت 
دفاع یا تهاجم( درپی عملیات شــاخه زیتون، به 
ترکیه هشــدار داد. »آدریان گالووی« سخنگوی 
پنتاگون با بیان اینکه عملیــات عفرین، مبارزه با 
گروه تروریستی داعش را مختل کرده است، گفت: 
»اکنون با خطر بازگشت نیروها از جبهه های جنگ 
علیه داعش مواجه هستیم.« گالووی در مصاحبه 
با شبکه تلویزیونی »الحره« به ترکیه هشدار داد 
آمریکا وضعیتی را که در آن نیروهای نظامی از نبرد 
با داعش، به جبهه عفرین )جهت دفاع یا تهاجم( 

منتقل شوند را تحمل نخواهد کرد.

  موفقیت جدید ارتش سوریه
 در غوطه شرقی

بخش اطالع رسانی درباره جنگ سوریه موسوم 
به »اإلعالم الحربی« از تســلط ارتش سوریه بر 
شــهرک های اوتایا، النشــابیه، حرزما و مزارع 
الریحان در غوطه شرقی دمشق خبر داد. در این 
راستا ارتش سوریه مناطق حوش الصالحیه و تل 
فرزات را با شکستن خطوط دفاعی تروریست ها 

در جنوب غوطه دمشق نیز آزاد کرد.
ارتش ســوریه در پــی درگیری های شــدید با 
گروه های تروریستی و افراد مســلح توانست بر 
شــهرک اوتایا در منطقه المرج در شرق غوطه 

شرقی تسلط یابد.

نمایندگان اصفهان درباره سوال از رییس جمهور می گویند: 

حاشیه های یک طرح

 نماینده مردم شاهین شهر و میمه در گفت و گو با زاینده درباره طرح سوال از رییس جمهور در خصوص موسسات مالی گفت: بنده فکر می کنم 
این بار نمایندگان به تعداد کافی بر سر امضاهای خود باقی بمانند و طرح سوال از رییس جمهور صورت گیرد.

جانشین نیروی زمینی سپاه: 
تروریست هایی که امسال وارد 
کشور شدندکشته یا اسیر شدند

ســردار علی اکبر پورجمشــیدیان، جانشین 
نیروی زمینی ســپاه بــا بیان اینکــه اقتدار 
نیرو های زمینی ســپاه در مرز های کشــور، 
نسبت به گذشته شــرایط را بسیار تغییر داده 
اســت، اظهار کرد: به لحاظ اشراف اطالعاتی 
خوبی که هم در مرز های جنوب شرق و هم در 
مرز های شمال غرب کشور ایجاد شده، خیلی از 
نیرو های تروریست یا اشرار اساسا نمی توانند 

به مرز ها برسند.
وی با بیان اینکه تمامی تروریست ها و اشراری 
که امسال وارد مرز های ما شدند یا اسیر شده 
یا به درک واصل شــدند، گفت: آخرین بار که 
٢١ داعشی به کشــور آمدند، تماما یا کشته یا 

اسیر شدند.

رییس بسیج ورزشکاران:
مسابقه با رژیم صهیونیستی 

منتفی است
رییس سازمان بسیج ورزشکاران کشور تاکید 
کرد: مبارزه با ورزشکاران اسرائیل در هر رشته 

ورزشی منتفی بوده و خط قرمز نظام است.
ســردار داوود آذرنــوش تاکید کــرد که در 

خصوص اسرائیل تکلیف ما معلوم است .
 ورزشــکاران ما به هیچ وجه قائل به مبارزه با 
ورزشکاران رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل 
نیستند. وی  افزود: ورزشــکاران ما تا به امروز 
این مهم را در صحنه هــا و رقابت های مختلف 
نشان داده اند و این مســئله  ادامه پیدا خواهد 

کرد.

روحانی: با مدیران بانک ها نامهربانی شد
بازهم مردم مقصرند؟!

... ادامه از صفحه اول
 از بانک مرکزی خواســت حواســش را جمع 
کند تا دیگر مشــکل موسسات مالی اعتباری 
تکرار نشود! روحانی گفت: »موسسات مالی، 
غیرمجاز بودند. موسساتی که مردم را تشویق 
کرده و با سود بیشتربه دام می انداختند و هر 
جا کم می آوردند سود را بیشتر می کردند. این 
موسسات مردم را گرفتار کردند،  وقت دولت را 

گرفتند و قوای دیگر را نیز درگیر کردند«. 
نمایندگان در مجلس بــه دنبال اعالم وصول 
طرح ســوال از رییس جمهــور درباره همین 
موسســات مالی و اعتباری هستند و خواهان 
پاسخ رییس جمهور هستند که بانک مرکزی 
در همه این ســال ها چه می کــرده که مردم 
این طور گرفتار شده اند. مردم باید به بانک ها 
اعتماد کنند و همین مــردم به بانک مرکزی 
اعتماد کرده بودند چون موسسات ورشکسته 
از این بانک مجــوز داشــتند. هرچند پس از 
ورشکستگی، بانک مرکزی تالش کرد خود را 
تبرئه کند؛ اما مردم قطعا باورشان نمی شد در 
ایران، یک موسسه مالی و اعتباری با تبلیغات 
فــراوان، بتواند بــدون مجوز بانــک مرکزی 
میلیاردها تومان ســرمایه ملت را بگیرد و بعد 
هم ... بانک مرکزی اما پاسخگو نبود حداقل تا 

زمانی که کار باال گرفت.
و حاال روزهای زیادی اســت که مالباختگان 
موسسات مالی و اعتباری شــاکی هستند و 
تجمع مــی کنند و درنهایــت متهم به طماع 
و حریص بودن می شــوند!  روحانی گفت که 
سیاســت های بانک مرکزی در چهارســال 
گذشته سیاست های موفقی بوده است و بازهم 
توپ را به زمین دولت های قبلی انداخت و اینکه 
دولت یازدهم و دوازدهم چوب سیاســت های 
غلط دولت قبــل تر از خــودش را می خورد. 
مردمی که اشک چشــم، قوت شب و روزشان 
شده و روزها و روزگارشان مقابل مجلس و قوه 
قضائیه و بانک و موسســات و کف خیابان می 
گذرد و نگران آینده و سرمایه خود هستند، از 

این پاسکاری های سیاسی خسته شده اند.... 

سید محمد بطحایی
وزیر آموزش و پرورش:

کابینه

رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با اشاره 
به ادعای تلگرام در تعریف پــول اینترنتی و نظام 
بانکی، تصریح کرد: در گــزارش وایت پرپر تلگرام، 
پول اینترنتی گرام تعریف شده که در اسفند سهام 
آن فروخته می شــود و در صورت خرید گسترده 
احتماال ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دالر ثــروت ملی ما را از 
 طریق فــروش اینترنتی گرام، بــه خود اختصاص 

می دهند.
سردار جاللی با اشاره به تولید محتوا در شبکه های 
اجتماعی، گفت: اگر ما در این شبکه ها محتوا تولید 
نکنیم دشمن محتوایی کامال علیه ما تولید می کند 
که اگر این اقدام از سوی ما صورت نگیرد فکر و ذهن 
مردم در اختیار دشمن قرار می گیرد. وی در مورد 
ادعا ی تلگرام در ایجاد شغل افزود: پلیس فتا اعالم 
کرده که ١١ هزار شغل در فضای مجازی وجود دارد 
که بخشی از آن به فروش مواد مخدر، فحشا و سایر 

جرایم اختصاص دارد.

 فحشا، جزو ۱۱ هزار
 شغل فضای مجازی است

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

 نیروهای مسلح

یادداشت

کافه سیاست

عکس  روز 

پسر یمنی مجروح شده در 
حمالت هوایی عربستان به صعده

به دنبال اجرای سند ۲۰۳۰ نیستیم

پیشنهاد سردبیر:

وزیر آموزش و پرورش گفت: به مردم اطمینان 
می دهم که پرســنل آمــوزش و پرورش به 
دنبال اجــرای ســند ٢۰۳۰ نیســتند و با 
جدیت نســبت به تخلفاتی که شائبه اجرای 
این سند را داشته باشــد، برخورد می کنیم. 
سیدمحمد بطحایی اضافه کرد: اجرای سند 
٢۰۳۰ با توجه به حساســیت های درستی 
که وجود داشــت، متوقف شــد و نظر رهبر 
 معظم انقالب هم در مــورد توقف اجرای آن 
فصل الخطاب بــود.  وی ادامه داد: تخلفات و 
اشــتباهاتی وجود دارد که نباید پای اجرای 
سند ٢۰۳۰ گذاشته شــود و ما در آموزش و 
پرورش به گروهی ماموریت دادیم که مسائل 
مربوط به اجرای سند ٢۰۳۰ یا تخلفاتی که 

مشابه اجرای سند است، گزارش داده شود.

به دنبال اجرای سند ۲۰۳۰ 
نیستیم

مهدی سنایی
سفیر ایران در روسیه:

سیاست خارجی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای 
اســالمی گفت: ما از دوره هشــتم مجلس شورای 
اســالمی در تالش هســتیم طرح »اعــاده اموال 
نامشــروع مســئوالن« را به صورت قانون تسری 
دهیم؛ اما متاســفانه شــورای نگهبان مخالف این 

طرح است. 
مهرداد بائوج الهوتی با اشاره به طرح »اعاده اموال 
نامشروع برخی مسئوالن« اظهار کرد: بی شک این 
طرح بسیار مطلوب اســت و طبق اصل ۴9 قانون 
اساسی، مسئولین پیش و پس از تصدی، باید لیست 

اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
الهوتی عنوان کرد: ما از دوره هشتم مجلس شورای 
اسالمی در تالش هستیم این موضوع را به صورت 
قانون تسری دهیم؛ اما متاســفانه شورای نگهبان 
مخالف این طرح اســت. باید مســئولین همکاری 
کنند تا نگاه بدبینانه ای کــه در این زمینه وجود 

دارد، رفع شود.

مخالفت شورای نگهبان با 
طرح اعاده اموال نامشروع

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد:

پارلمان

سفیر ایران در روسیه از آمادگی ایران برای 
خروج آمریکا از برجــام و بدبینی به مواضع 

غرب خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تاس روسیه؛ مهدی 
سنایی، سفیر ایران در مسکو از آگاهی ایران 
به امکان بالقــوه خروج آمریــکا از برجام و 
 آمادگی کشــورش برای این مســئله خبر

 داد.
ســنایی گفته ایران بــا وجــود بدبینی به 
مواضــع کشــورهای غربی بــه مذاکراتش 
در باره برجــام ادامه داده و البته همیشــه 
می دانسته که احتمال نقض برجام از سوی 
غرب بــه ویژه آمریــکا وجــود دارد و برای 
 خروج آمریــکا از توافق هســته ای آمادگی

 دارد.

همیشه آماده خروج آمریکا 
از برجام بوده ایم

پیشخوان

بین الملل

حســن روحانی، رییس جمهور صبح دیــروز در پنجاه و هفتمین 
مجمع سالیانه بانک مرکزی تصریح کرد: سال آینده ساخت ٢۰۰ 
هزار واحد مسکونی آغاز می شــود. در این زمینه بانک ها باید ورود 
کنند؛ زیرا دولت قرار نیست مسکن بسازد بلکه تنها تسهیالت را در 
اختیار می گذارد. مردم آن محله به خانه های جدید می روند و خدای 
ناکرده اگر زلزله ای بیاید، اعتماد بیشــتری در این ساختمان های 

جدید وجود دارد.
روحانی اظهار داشت: بعضی ها می گویند رابطه ما با دنیا هنوز ضعیف 
اســت. خیلی خب، قبول آیا رابطه مان بهتر شده است یا نه؟ بانک 
مرکزی و بانک ها در تالش شــان برای رابطه با بانک های خارجی 
 و عامل و LCها شــرایط بهتری دارند یا خیر؟ حتما شرایط ما بهتر

 شده اســت.رییس جمهور با بیان اینکه اگر در سال 9٢ می گفتیم 

در ســال 95 تورم تک رقمی خواهیم داشت، شــاید حتی باور آن 
برای بعضی از مدیران و مســئوالن بانکی نیز سخت بود، ادامه داد: 
این دستاورد بزرگ باید حفظ شــود، البته بی خبر نیستم؛ برخی 
به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینــده ملت ضربه می زنند که 
البته این اقدامات بر مبنای کم عقلی است، وگرنه مخالفت با دولت 

معنایی ندارد.

روحانی در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی:
مخالفت با دولت، نشانه کم عقلی است

 وزیر خارجه فرانسه در 
راه تهران با کاله برجام2

و  هــا  کالهــک   
موشک هایتان را نابود کنید

رییــس فراکســیون زنــان هــم از رییس جمهوری و 
مجموعه اش گالیه دارد؛ گالیه بــه دلیل بی توجهی به 
درخواســت های مالقات این فراکسیون، آن هم پس از 

دو سال.
 »پروانه سلحشــوری« به جماران گفتــه که »حدود 

 دو سال اســت که من درخواست دیدار با رییس جمهوری را داده ام؛ اما پاســخ مثبت دریافت نکرده ام و
  از طریق افراد مختلف برای ایشــان پیغام فرســتادم. این در حالی است که فراکســیون زنان مجلس

  از فعال ترین فراکســیون ها برای انتخــاب مجدد آقای روحانی بودند«. او در پاســخ بــه اینکه »دلیل 
 عدم پذیرش را به شــما اعالم کردنــد؟«، گفته: »دلیلــی را مطرح نکردند و بی پاســخ گذاشــتند«. 
 سلحشــوری اولیــن نماینــده ای نیســت کــه بــا بی مهــری دفتــر رییس جمهــوری روبــه رو 

می شود.

یک مقام سپاه پاسداران روایتی تازه از احمدی نژاد درباره 
کمک به بشار اســد مطرح کرد؛ »ایرنا« به نقل از سردار 
»حمید محبی«، جانشین اطالعات نیروی زمینی سپاه، 
گزارش داده: »موقعی که جنگ و شــورش به دروازه ها و 
خیابان های دمشق کشید، برخی از مسئوالن ما نیز پا پس 

کشیدند و رییس جمهور وقت، آقای احمدی نژاد هم می گفتند دیگر در سوریه هزینه نکنیم؛ زیرا کار بشار اسد 
تمام شده است«. او ادامه داده: »ما سال ها با روسیه بر سر این موضوع اختالف نظر داشتیم که باید از شخص 
بشار اسد حمایت کنیم؛ درحالی که روس ها بر این عقیده بودند که باید از حکومت طیف اسد، حتی اگر شده 
بدون اسد و با فرد دیگری، حمایت کنیم. وقتی این موضوع را به رهبری گفتیم، حضرت آقا فرمودند اگر یک 

گام عقب بکشیم، باید در گام های بعدی نیز کوتاه بیاییم.«
این اولین بار نیست که روایتی از تردید برخی مسئوالن برای کمک به سوریه ارائه شده است. 

پروانه سلحشوری گالیه کرد:

۲ سال در انتظاردیدار 
با رییس جمهور!

مخالفت احمدی نژاد 
 با هزینه کردن 
در سوریه

تناقض توهم دروغ

 مقاله های سرکاری

ساختارشــکنی بــا 
مدارس جام تا 2035

 مالقــات محرمانه دو 
دلواپس برجام در مونیخ

 شورای نگهبان موافق 
همه پرسی

جاگیــری خطــا در 
سیاست گذاری

بهانــه جویــی از  
 اصالح طلبان

حمید وکیلی 
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نبضبازارنمیزند!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

اجرای طرح مروجان مصرف 
بهینه آب در استان

اجرای طرح مروجان مصرف بهینه آب در استان 
اصفهان آغاز شد. معاون بهره برداری شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان گفــت:  در این طرح 
100گروه بازرســی  برای شناســایی و تذکر به 
مشــترکان پرمصرف به نقاط مختلف شهر اعزام 
می شــوند. غالمی هدف از اجرای ایــن طرح را 
فرهنگ ســازی  کاهش مصرف آب آشامیدنی 
عنوان کرد و افزود:تخصیص آب آشامیدنی استان، 
امســال به میزان 100لیتر بر ثانیه کاهش یافته 
است.وی افزود: خشکسالی های چند سال اخیر و 
کاهش بارش ها، موجب کاهش سرانه مصرف آب 
خانگی   از 186به 154لیتر به ازای هر نفر شــده 
است. غالمی سطح منابع آب آشامیدنی استان را 
در سال گذشته هشت و نیم متر مربع  و میزان آن 

را در سال جاری زیر دو متر مربع  بیان کرد.

توزیع بیش از 3500 تن مرغ 
منجمد با نرخ مصوب دولتی

مدیر کل پشــتیبانی امور دام اســتان اصفهان 
اعالم کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون هزار و 
533تن مرغ منجمد، با نرخ مصوب توســط اداره 
کل پشتیبانی امور دام در سطح استان توزیع شده 
است. از این مقدار در ماه گذشته بالغ بر 440 تن 
مرغ منجمد توزیع گردیده و این روند با توجه به 
ذخایر مطلوب شرکت تا پایان ســال )ایام پایانی 
سال و تخصیص سهمیه 2000 تنی مرغ منجمد 
در این راستا( ادامه خواهد یافت. کلیه شرکت های 
تعاونی کارمندی، کارگری، فروشگاه های رفاه و 
زنجیره ای و مغازه هایی کــه دارای امکانات الزم 
در این خصوص هســتند، می توانند با مراجعه به 
این اداره کل، به دریافت مرغ منجمد اقدام کنند.
توضیح اینکه نرخ مصوب فروش مرغ منجمد در 
حال حاضر به ازای هر کیلوگرم 58هزار ریال است.

بازار

سشوار برس دار

برگزاری نمایشگاه تخصصی 
منزل در اصفهان

ســومین نمایشــگاه ســرویس و کاالی خواب، 
منسوجات، هدایا و تزئینات خانگی از فردا تا 1۹ 
همین ماه در 6800 مترمربع فضای نمایشگاهی 

در اصفهان برپا می شود.
این نمایشگاه با مشارکت ۹0 مجموعه ارائه دهنده 
خدمات در این حوزه برگزار می شود و نمایندگانی 
از اســتان های اصفهان، تهران، قــم، آذربایجان 
شــرقی، زنجان، یزد، مرکزی، خراسان رضوی و 
خراســان جنوبی، به ارائه آخرین دســتاوردها و 

محصوالت خود می پردازند.
از جمله برندهای مطرح حاضر در این نمایشگاه 
می توان به رویال، خوشــخواب، لومانــا و فالومو 
اشاره کرد که محصوالتی نظیر انواع کاالی خواب 
شامل تشــک، پتو و روتختی، ســرویس خواب، 
میز ناهارخوری، لوســتر، انواع ظروف کادویی، 
تابلوفرش و ســایر تزئینات منــزل را درمعرض 

بازدید عمومی قرار می دهند. 
افزایش متراژ برگزاری از دو ســالن به سه سالن، 
تفکیک موضوعات کاالی خواب، سرویس خواب 
و تزئینات منزل در سالن های مجزا و توجه بیشتر 
به نیاز عالقه منــدان و بازدیدکنندگان، از جمله 
تفاوت های نمایشگاه امســال با دوره های قبل از 

آن به شمار می رود.

 رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی اصفهان:

۷0 سم فروشی غیر مجاز در 
سطح استان پلمب شد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی اســتان اصفهان گفت: امسال ۷0 مرکز 
 فروش ســم غیر مجاز در ســطح اســتان پلمب 
شــد. مهدی تقی پــور اظهار داشــت: 15 واحد 
متخلف ســم فروشــی را در ســمیرم شناسایی 
کردیم.وی بیان داشت: تا سه سال گذشته سرانه 
مصرف هر ایرانی بین 80 تا 300 گرم سم در سال 
بود که نســبت به کل دنیا خوشبختانه در سطح 

بسیار پایینی است. 
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان اصفهان اعالم کرد: در سطح کشور 
25 میلیون لیتر انواع ســموم کشاورزی توسط 

بهره برداران تولید می شود.
وی گفت: »جی ای پی« که بــه معنای عملیات 
خــوب کشــاورزی و اســتاندارد بــرای تولید 
محصوالت کشاورزی اســت، روی 35 محصول 
اساسی کشور در حوزه زراعی، باغی و گلخانه ای 

صورت گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی اصفهان 
مطرح کرد:

ناآگاهی صنوف تولیدی از 
قوانین؛ عامل تخلفات صنفی

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
اطالع نداشتن صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی 

از قوانین، بیشترین دلیل تخلفات صنفی است.
غالمرضا صالحی با اشــاره به اینکه اکثر تخلفات 
مشاهده شده در بازار، ناشی از عدم اطالع صنوف 
تولیدی،  توزیعی و خدماتی از قوانین است، اظهار 
داشــت: معتقدیم کــه گســترش آگاهی باعث 
ایجاد رغبــت و گرایش در مــردم و تبدیل یک 
رفتار اجتماعی به فرهنگ می شــود و ناآگاهی 

و بی اطالعی نیز به آلوده شدن فضا می انجامد.
وی بیان داشــت: در اجرای طرح ویــژه نوروز از 
فردا تا 15 فروردین مــاه، تمام واحدهای صنفی، 
خدماتی، تولیــدی و توزیعی با همکاری ســایر 
دســتگاه های ذی ربط از جمله سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، میراث فرهنگی، دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان،  جهاد کشاورزی استان، سازمان 
دامپزشــکی، حمل و نقــل و پایانه هــا، نیروی 

انتظامی و اتاق اصناف رصد می شوند.

مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهــان، از 
کاهش 80 درصدی حجم ذخیره منابع آب شرب 
در شــهر اصفهان در آســتانه فصل بهار خبر داد و 
گفت: متاسفانه برخی افراد هنوز بحران کم آبی را 
جدی نگرفته اند و بی محابا و بی رویه آب را مصرف 

می کنند.
هاشم امینی ادامه داد: در سال گذشته حجم ذخیره 
منابع آب اصفهان حدود هشــت و نیم مترمکعب 
بوده اما هم اکنون این رقم به زیر دو متر رسیده که 
بیانگر کاهش 80 درصدی حجم ذخایر منابع آبی در 
اصفهان است.امینی گفت: برخی از مردم در جهت 
تغییر رفتار مصرفی تالشی نمی کنند و انتظار دارند 
درهر صورت همچنان آب در اختیار داشته باشند؛ در 
حالی که متوجه تغییر اقلیم نیستند و نمی خواهند 
رفتار خود را با شرایط تطبیق دهند؛ در صورتی که با 
وجود محدودیت منابع آبی شدید شرکت آبفا حدود 
هزار تومان برای هر مترمکعب آب هزینه کرده و آن 
را با قیمت حدود 380 تومان به مشترکین عرضه 
می کند. وی با بیان اینکه اصالح الگوی مصرف آب 

از سوی مردم کاهش 30 درصدی مصرف را رقم می 
زند، تصریح کرد: هم اکنون شــرکت آبفای استان 
اصفهان آب شرب بیش از 4میلیون و ۷0 هزار نفر 
را تامین می کند و اگر این تعــداد، روزی یک لیتر 
در مصرف آب صرفه جویی کنند، می توانیم بیش 
از 4 هزار متر مکعب آب را ذخیره کنیم و این گونه 
رفتارها می تواند موجب غلبه بر چالش های ناشی 

از کمبود آب شود.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبرداد:

کاهش ۸0 درصدی حجم ذخیره منابع آب شرب در اصفهان
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان، 
از افزایش 10 درصدی نرخ برخی از لوازم خانگی خبر 
داد و در ایــن خصوص گفت: با وجــود اینکه بازار این 
محصوالت در رکود است اما برخی اقالم مانند تلویزیون 

با استقبال خرید روبه رو شده اند.
حسین عبدلی با بیان اینکه فروشندگان معموال روی 
شش ماهه دوم سال حســاب ویژه ای برای فروش باز 
می کنند، تصریح کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته 
چنین تجربه ای، محقق نشده؛ در حالی که باید در شش 

ماهه دوم به میزان کل سال درآمد داشت.
وی با بیان اینکه نزدیک به 1600 واحد صنفی فروش 
لوازم خانگی در اصفهان وجود دارد، گفت: البته برخی 
از واحدهای فروش نیز بدون پروانه و پرداخت عوارض و 
مالیات فعالیت می کنند که معموال در چنین واحدهایی 

محصوالت قاچاق به فروش می رسد.
وی افزود: اکثر محصوالتی که در ایران تولید می شود 
»مونتاژ« است؛ به عنوان مثال موتورهای محصوالت 
بوش از ترکیه وارد می شــود و بقیه مراحــل در ایران 
صورت می گیرد.عبدلی در پاســخ به اینکه فروشگاه 

های اینترنتی چه تاثیری بر خرید از بازارهای ســنتی 
داشته است، گفت: خوشــبختانه یا متاسفانه با ظهور 
فروشگاه های اینترنتی 30 درصد از کل سهم بازار لوازم 
خانگی اصفهان در اختیار این فروشــگاه ها قرار گرفته 
است که هیچ مجوزی را از اتحادیه دریافت نمی کنند و 
مجوزهای کشوری دارند. پیش بینی می شود با افزایش 
اعتماد مردم به این فروشگاه، استقبال بیشتری از آنها 

صورت گیرد.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان:

30 درصد بازار در دست فروشگاه های اینترنتی است

یک تحلیل گر بازار مسکن با بیان اینکه میزان تقاضای بازار مسکن اصفهان در سال ۹۷ رو به تزاید می رود، گفت: سهم 
تقریبی بخش مسکن در هزینه خانوار 35 درصد، ثروت خانوار 80 درصد و در اشتغال 14 درصد است. بهروز ملکی، 
اظهار کرد: کل نیاز مسکن در دوره زمانی 13۹6تا 1405  افزایش  5.6 میلیون واحد مسکونی و تخریب و نوسازی  2.2 
میلیون واحد مسکونی است. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز  گفت: شفاف سازی مؤلفه های اقتصادی از سوی 
دولت، امکان پیش بینی به فعاالن اقتصادی برای سال آینده را می دهد. مصطفی رناسی افزود: دولت به جای آبروداری 

در داخل و خارج کشور وضعیت اقتصادی را با مردم شفاف بیان کند و از آنان بخواهد در حل مشکالت کمک کنند.

تقاضای مسکن سال ۹۷ 
افزایش می یابد

یک تحلیل گر بازار مسکن:

کن
س
م

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،584،000
تومان

781،000نیم سکه
تومان

496،000ربع سکه
تومان

336،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

149،130
تومان

      قیمت سکه و طال

سشوار برس دار 
AS330 براون مدل

 80,000
تومان

سشوار برس دار بابيليس 
AS121E مدل

 245,000
تومان

سشوار برس دار بلک 
Px9 اند دکر مدل

 120,000
تومان

بازار لندن در صد سال پیش

عکس روز

اصنافآبفا

امســال پروانه استاندارد تشــویقی 11 واحد تولیدی در 
استان اصفهان باطل شده است.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: همچنین پروانه 
اســتاندارد اجباری 135 واحد تولیدی، باطــل و پروانه 

کاربرد عالمت استاندارد 6۷ واحد هم تعلیق شده است.
غالمحسین شفیعی تعداد واحدهای بازرسی شده امسال را شــش هزارو ۹50 واحد بیان کرد و افزود: از این 

واحدهای تولیدی ۹ هزار و 1۷3 مورد نمونه برداری وآزمایش شده است.
وی گفت: همچنین امسال به سه هزارو ۹44 واحد تولیدی کاال در این استان که قوانین استاندارد را رعایت 

نکرده بودند، تذکر و اخطار داده شده است. 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت:  از این تعداد با 2۹3 واحد که به تذکر و اخطار بخش حقوقی در زمینه 

رعایت استاندارد های الزم توجه نکردند، برخورد قانونی شد. 

 ذره بین استاندارد 
 بر واحدهای 
تولیدی

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی شهرستان اصفهان با 
تاکید بر اینکه چراغی که به خانه رواســت به مسجد حرام است، 
افزود: کشاورزان حقابه دار اصفهانی به دلیل اینکه حقابه آنها برای 
استان یزد غصب شده اســت، باید از بی آبی بیکار بمانند و هیچ 
درآمدی نداشته باشند و در این شرایط خجالت زن و فرزند خود را 
بکشند؛ این در حالی است که گلخانه داران، صنعت فوالد، کاشی 

و سرامیک و شرب یزد از حقابه های کشاورزان اصفهان برای خود 
کسب درآمد می کنند.

 حســین محمدرضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه با توجــه به 
کاهش ۹0 درصدی حجم ســد زاینده رود که از زمان ســاخت 
 آن در 48 ســال اخیــر، ایــن میزان بی ســابقه اســت، گفت: 
در حال حاضر تامین آب شــرب اصفهان بزرگ با مشکل مواجه 

است.
محمدرضایی تاکید کرد: قرن ها پیش آب شرب یزد، از آب انبارها 
و قنوات تامین می شد، بنابراین با وجود کم آبی امسال و در صورت 
کاهش آب انتقالی زاینده رود به یزد، آنها می توانند قســمتی از 
آب شــرب خود را از این منبع و آب مورد نیاز صنعت را از پسآب 

فاضالب تامین کنند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:
یزد از حقابه های کشاورزان اصفهان کسب درآمد می کند

اصفهان نخستین استان کشور اســت که مرغوب ترین 
میوه های باغداران ایرانی را خریداری و ذخیره ســازی 

کرده است.
رییس ســازمان تعاون روســتایی اســتان اصفهان، از 
ذخیره سازی سه هزار و 800تن سیب درختی و پرتقال 

شب عید خبر داد. میرزایی با بیان اینکه این 2هزار و 300تن سیب درختی سمیرم و هزار و 500تن پرتقال 
شمال در ۷سردخانه استان ذخیره سازی شده است، گفت: امسال کیفیت بار ذخیره شده نسبت به پارسال 
بهتر شده است. وی افزود: این میوه ها قرار است از 20 اسفند در 250مرکز و با 20درصد زیر قیمت خرید بازار 
عرضه شود و به دست مشتریان برسد. رییس سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با اشاره به اینکه هر کدام 
از صندوق های میوه، دارای عالمت و شماره ردیابی طرح تنظیم بازار است افزود: اصفهان نخستین استانی 

است که میوه شب عید را خریداری و ذخیره سازی کرده است.

مرغوب ترین 
میوه های شمال در 
سبد دولتی ها

دست فروشی اگر چه شغل کاذب محســوب می شود و نامولد است؛ اما 
وقتی چرخه اقتصادی معیوب است، نمی توان آن را به کل کنار گذاشت. 
برخی از فعاالن حقوق کارگری می گوینــد باید آنها را حمایت کرد و نه 

حذف از جامعه.گذشته از اینکه این افراد جنس های ارزان خود را مدیون 
پرداخت نکردن مالیاتی هستند که نمی پردازند؛ اما این روزها این رقیب 
اقتصادی اصناف و مظاهر زشتی سیمای شهری هم حال و روز خوشی را 

تجربه نمی کنند. مردم که به دلیل شرایط بد اقتصادی ترجیح می دادند 
از این دست فروشان مایحتاج خود را خریداری کنند، حاال دیگر سراغی 

هم از این ارزان سراهای خیابانی نمی گیرند.
هر بار دولت و اصناف از این مشاغل بی سر و سامان شاکی می شوند و به 
دنبال راه حل و نسخه ای برای ایجاد بازی دو سر برد این بیماری دردآور 

هستند؛ اما راه به جایی نمی برند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند نظام تصمیم گیری در ایران بسیار کند 
عمل می کند و با وجود اینکه این پدیده وجود دارد، هنوز راه حلی هرچند 
مختصر برای بخش کوچکی از این مشکالت و ساماندهی آنها ارائه نشده 
که این امر نشــان دهنده ناکارآمدی نظام تصمیم  گیری های اساسی در 
کشور است. ضمن اینکه شــاهدیم نهادهای بخش عمومی رفتارهای 

بسیار متفاوتی با دست فروشان و افرادی دارند که سد معبر می کنند. 
این موضوع را تنهــا از یک منظر نمی توان بررســی کــرد. وقتی این 
 بحث دچار دوگانگی می شود چهره خشــن خود را بیش از پیش نشان 

می دهد.
 وقتی افراد پولدار، می توانند در خیابان ها سد معبر کنند و بخش اعظمی 
از یک خیابان را در تصرف خود درآورند و حتی برای سال ها به این کار 
مجازند، اما در مقابل با دست فروشان و حتی کودکی که با ترازوی خود 
امرارمعاش می کند، برخورد بدی صورت می گیرد و ترازوی کودک کار 
را می شــکنند، این نوع عملکرد این ذهنیت را ایجــاد می کند که گویا 
قانون فقط برای فقراســت و گروه های دارا می توانند مستثنی از اعمال 

قانون باشند. 
در حالی که دیگر در همه  جای دنیا، این دسته از مشاغل رسمی شده اند 
و حتی مالیات هم می پردازند، دست فروشی به شکل سازمان یافته خود 
می تواند محلی برای کسب درآمد دولت باشد که در بسیاری از کشورهای 
دیگر هم متداول است؛ موضوعی که در کشــور ما نادیده گرفته شده. 
زمانی که می توان از تهدیدها ایجاد فرصت کرد، نادیده گرفته می شوند. 
در کشــور ما با توجه بــه وضعیت اشــتغال و اقتصاد بیمــار اگر کمی 
بیشــتر توجه داشــته باشــیم خصوصا برای روزهای پایانی سال، به 
جای بســتن روزنه ای بــرای امرار معــاش، آنها را کمی ســاماندهی 
 کنیم تــا در تمــام طــول ســال بتواننــد فعالیــت خــود را ادامه 

دهند.

دست فروشان و مغازه داران، هر دو در حاشیه اند؛

نبضبازارنمیزند!

آخر سال است و دلشان خوش که حداقل در این شب عید رونقی به کسب وکارشان می آید؛ با اینکه کسی برای شغل آنها رسمیتی 
قائل نیست اما همین منبع درآمد را در این بازار آشفته بیکاری غنیمت می دانند. دست فروشان را می گویم؛ همان ها که در کنار 

هر خیابان و بخصوص خیابان های شلوغ و پررفت و آمد بساط درآمدزایی خود را پهن کرده اند.
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ابالغ 
12/480 شماره نامه: 1396009001171981 شــماره پرونده: 9609980351200871 
شماره بایگانی شــعبه: 961019  نظر به اینکه خانم محترم خداداد فرزند حسن دادخواستی 
مبنی بر ابطال سند رسمی غیر منقول شماره 125050 مورخ 1377/7/21 علیه آقای افشین 
خداداد و فرزند منصور مطرح نموده و از طرفی آقای افشــین خداداد فرزند منصور مجهول 
المکان معرفی شده است با توجه به اینکه نظریه کارشناســی خط و امضا واصل شده است 
مراتب ) وصول نظریه کارشــناس( یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نظریه های کارشناسی را دریافت و چنانچه مطلبی نفیا یا اثباتا دارید ظرف 7 روز 
ارائه نماید. شماره فیش 047623 به مبلغ 150/000 ریال. م الف: 38023 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )134 کلمه، 1 کادر( 
فقدان سند مالکیت

12/570 شــماره: 96/2027037933 - 96/12/12 چون آقای محمد علی زاغیان فرزند 
مرتضی  نسبت به  38/344 حبه مشاع از 72حبه ششدانگ با تسلیم  2 برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 412 اصفهان رسیده مدعی است 
که سند مالکیت تمامت 38/334 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک  15194/559 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 712989 که در صفحه 20 دفتر 88 خروجی به نام 
نامبرده سابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام 
نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 38467 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )227 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/571 شــماره: 96/2027037927 - 96/12/12 چــون خانــم مریم زاغیــان فرزند 
مرتضی نســبت به  چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ  با تســلیم  2 برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شــهود رســما گواهی شــده و به تایید دفتر 412 اصفهان رسیده مدعی 
است که ســند مالکیت تمامت چهاردانگ مشاع از ششــدانگ پالک  15194/7  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان کــه در صفحه 11 دفتــر 56 خروجی به نام نامبرده  ســابقه  ثبت و 
سند صادر و تســلیم گردیده و به موجب گواهی حصر وراثت شــماره 90/10/10-4591 
مرتضی زاغیان فوت نموده و ورثه ایشان درخواســت نموده اند و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و وثیقه نمی باشــد به علت ســرقت ســند مالکیت 
مفقود گردیده اســت و  تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود کــه هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 38469 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )237 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/572 شماره: 96/2027037933 - 96/12/12 چون خانم بیگم افنداک فرزند یداله نسبت 
به  دو دانگ مشــاع از ششدانگ  با تسلیم  2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده و به تایید دفتر 412 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت دو 
دانگ  مشاع از ششدانگ پالک  15194/559  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
712990 که در صفحه 23 دفتر 23 خروجی به نام نامبرده  سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و وثیقه نمی باشد 
به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده است و  تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 

است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف: 38468 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )226 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
12/557 کالسه پرونده: 491/96 مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر، خواهان: آقای حیدر زباندان به نشانی درچه خ امام کوی عدل کول عدالت بن 
بست سلیمانی، خواندگان: 1- علی اصغر خطیب 2- امین رحمتی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
حیدر زباندان فرزند عبدالحسین به طرفیت خواندگان 1- علی اصغر خطیب فرزند اسد 2- امین 
رحمتی فرزند شکراله به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به 
شماره 506050 )سری الف/ 1( به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه، با توجه 
به دادخواست تقدیمی و ضمائم و بقاء اصل مســتند دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان 
در برابر خواســته خواهان دفاعی مبنی بر برائت ذمه خود و یا ادای دین در حق خواهان ارائه 
نکرده اند لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 
و 522 قانون  آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال به انضمام 2/500/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
96/9/28 لغایت زمان اجرا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شــورا غیابی است 
و ظرف 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پــس از انقضای مهلت واخواهی 
 ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.
  م الف: 7092 شعبه نهم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر  )278 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/561 مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر درچه خ امام خ ســجاد مجتمع شــوراهای حل اختالف درچه، کالسه پرونده 
662/96 ش حل 9 ، وقت رسیدگی ســاعت 17 بعد از ظهر مورخه 1397/2/8، مشخصات 
خواهان: حیدرزبان دان فرزند عبدالحسین به نشــانی درچه خ امام کوی عدل، مشخصات 
خوانده:اعظم قهاری فرزند رضا و انوش تیموری فرزند بختیار، خواســته و بهای آن:  مطالبه 
جمعا مبلغ 138/000/000 ریال وجه دو فقره چک، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی 
عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 7094 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/558 کالســه پرونده: 492/96 شــماره دادنامه: 558 تاریخ صدور: 96/11/30  مرجع 
رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: آقای حیدر زباندان 
فرزند عبدالحسین به نشانی درچه خ امام کوی عدل کوی عدالت بن بست سلیمانی، خوانده: 
آقای علی اصغر خطیب فرزند اسد به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات 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 دادخواســت آقای حیدر زباندان فرزند عبدالحسین 
به طرفیت آقای علی اصغر خطیب فرزند اسد به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 
های 286419 به مبلغ 86/000/000 ریال و 286418 بــه مبلغ 55/440/000 ریال مورخ 
به ترتیب 96/2/17 و 96/2/3 عهده بانک ملی شعبه ســاوه از جاری 101843883007 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست قدیمی و ضمایم 

و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل و مدرکی مبنی بر برایت ذمه 
خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده است دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته 
و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورت جلسه مورخه 96/11/18 و همچنین 
به استناد مواد 519 ، 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک، حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 141/440/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/818/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک های موصوف لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 7093 شــعبه نهم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر  )348 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/554 مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر درچه خ امام خ سجاد مجتمع شوراهای حل اختالف درچه، کالسه پرونده 665/96 ش 
حل 9 ، وقت رسیدگی ســاعت 18/30 بعد از ظهر مورخه 1397/2/8، مشخصات خواهان: 
حیدرزبان دان فرزند عبدالحسین، مشخصات خوانده:اعظم قهاری فرزند رضا و انوش تیموری 
فرزند بختیار، خواسته و بهای آن:  مطالبه جمعا مبلغ 138/000/000 ریال وجه دو فقره چک، 
دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 7095 شعبه 
 نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/555 مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر درچه خ امام خ ســجاد مجتمع شــوراهای حل اختالف درچه، کالسه پرونده 
662/96 ش حل 9 ، وقت رسیدگی ســاعت 18 بعد از ظهر مورخه 1397/2/8، مشخصات 
خواهان: حیدرزبان دان فرزند عبدالحسین به نشــانی درچه خ امام کوی عدل، مشخصات 
خوانده:اعظم قهاری فرزند رضا و انوش تیموری فرزند بختیار، خواســته و بهای آن:  مطالبه 
جمعا مبلغ 138/000/000 ریال وجه دو فقره چک، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی 
عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 7096 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/556 مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر درچه خ امام خ سجاد مجتمع شوراهای حل اختالف درچه، کالسه پرونده 663/96 ش 
حل 9 ، وقت رسیدگی ســاعت 17/30 بعد از ظهر مورخه 1397/2/8، مشخصات خواهان: 
حیدرزبان دان فرزند عبدالحسین به نشانی درچه خ امام کوی عدل، مشخصات خوانده:اعظم 
قهاری فرزند رضا و انوش تیموری فرزند بختیار، خواســته و بهــای آن:  مطالبه جمعا مبلغ 
138/000/000 ریال وجه دو فقــره چک، دالیل خواهان: کپی چــک و کپی گواهی عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف: 7097 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
)مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
12/559  شــماره پرونده: 139604002121000223/1 شماره بایگانی شعبه: 9600309 
شــماره آگهی ابالغیه: 139603802121000078 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده 
اجرایی 9600309  بدین وســیله به زهراء رحمتــی اندانی، نام پدر: مرتضــی، تاریخ تولد: 
1340/08/01 شماره ملی 1140556568 شــماره شناسنامه 3297  به نشانی خمینی شهر 
منظریه خ پیمان خیابان راجی ژاله شمالی کوچه سوم سمت چپ کدپستی 8419186891 
و محمد علی رحیمــی اندانی، نام پــدر: حیدر، تاریخ تولــد: 1337/06/05 شــماره ملی 
1141528711 شماره شناسنامه 55 به نشــانی خمینی شهر منظریه خ پیمان خیابان راجی 
ژاله شمالی کوچه سوم  سمت چپ کدپستی 8419186891 ابالغ می شود در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه فوق له بانک ملت مرکزی خمینی شهر علیه محمد علی رحیمی اندانی و زهراء 
رحمتی اندانی طبق گزارش مورخ 1396/12/7 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر 
پیوست، پالک ثبتی فرعی: 647 از پالک اصلی 105 در بخش 14 اصفهان واقع در خمینی 
شهر مورد وثیقه سند رهنی شماره 218227-1392/4/29 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 73 
خمینی شهر به مبلغ 8/300/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه 
که روز انتشار محســوب می گردد به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ 10/000/000 ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از 
 موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشــد ترتیب اثرداده  نخواهد شد.

 م الف: 7098  اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )233 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/560 شماره نامه: 9610113633601299 شــماره پرونده: 9609983633601094 
شماره بایگانی شعبه: 961106 از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالســه 961106 به آقایان: 1- فخرالدین یزدانی 2- سیامک یزدانی 
خواندگان پرونده فــوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن آقای 
 علی محمدی فرزند عبدالرســول به خواسته مطالبه و در جریان رســیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز یکشــنبه مورخ 97/02/31 ســاعت 9 صبح در دادگاه شــعبه پنجم 
محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیابا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
 عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. 
م الف: 7074 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر 

)168 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/564 شــماره صــادره: 1396/42/472410- 96/12/8 نظر به اینکه ســند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 2 فرعی از 1955 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت جنوب اصفهان ذیل ثبت 100114 در صفحــه 88 دفتر امالک جلد 552 به نام آقای 
 حجت اله عطایی کچویی تحت شــماره چاپی مسلســل 524373  ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده  1396/24039341  
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلــی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 15263 مورخ 
1396/11/25 و رمز تصدیق 826639  به گواهی دفترخانه 136 اصفهان رســیده اســت 
مدعی اســت که ســند مالکیت آن مفقود گردیده است و درخواســت صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 38517 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )236 کلمه، 

3 کادر(

مفاد آراء
11/614 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 2936و2935-96/10/19 هیأت : آقای محمد جواد کبوتری بیدگلی  فرزند 
غالمحسین شــماره شناســنامه 67 و خانم فاطمه مدیحی بیدگلی فرزند اسمعیل شماره 
شناسنامه 664  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 115 مترمربع شماره پالک 
3090 فرعی مجزا از شــماره 98 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  علی مینایی
2- رأی شماره 3139-96/11/09 هیأت : آقای سعید جباری بیدگلی فرزند حسینعلی شماره 
شناسنامه 1250117194 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 911 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6  اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری
3- رأی شماره 3131-96/11/09 هیأت : آقای رضا لحمی بیدگلی فرزند سید ماشااله شماره 
شناسنامه 6827 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 271.4 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
مجزا از شماره 1و4و7 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 276 اصلی واقع در اماکن  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سلطان لحمی بیدگلی وربابه خاتون بهمنی
4- رأی شماره 3132و3133-96/11/09 هیأت : آقای محمدحسن مسیحی بیدگلی فرزند 
محمدحسین شماره شناسنامه 31 و خانم مریم ســادات هجری بیدگلی  فرزند سیدمحمد 
شماره شناسنامه 284  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 64.65 مترمربع 
شماره پالک 9 فرعی مجزا از شــماره 1 فرعی از پالک 512 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
5- رأی شماره 3135-96/11/09 هیأت : خانم زهرا شبانی زاده فرزند رضا شماره شناسنامه 
8141 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از شماره 
3و4 فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 2199 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.موروثی
6- رأی شــماره 3141و3142-96/11/09 هیأت : آقای محمد حسامی آرانی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 242 و خانم خدیجه ســیاری آرانی فرزند مصطفی شماره شناسنامه 
79  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 178 مترمربع شماره پالک 9303 فرعی 
مجزا از شماره 759 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکین رسمی
7- رأی شــماره 3140-96/11/09 هیأت : آقای محســن خلیفه آرانی فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1539 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 3163 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

شهرداری
8- رأی شماره 3129و3130-96/11/09 هیأت : آقای محمد به حالج فرزند حسن شماره 
شناسنامه 237 و خانم زهرا اسالمیان فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 11118  )بالمناصفه( 
، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 179.50 مترمربع شــماره پالک 3164 فرعی مجزا از 
شماره 64 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالک مشاعی
9- رأی شــماره 2924و2925-96/10/19 هیأت : آقای سید عباس شجاعی آرانی فرزند 
سیدمرتضی شماره شناسنامه 8321 و خانم زهرا جباریان فرزند میرزاعلی شماره شناسنامه 
410  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 260 مترمربع شماره پالک 1898 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از تقی دهقان
10- رأی شماره 3134-96/11/09 هیأت : خانم فاطمه زمینی فرزند رضا شماره شناسنامه 
78 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع شماره پالک 1899 فرعی مجزا از شماره 

235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.
ابتیاعی از حسین اوقانی

11- رأی شماره 3136و3137-96/11/09 هیأت : آقای حسین نورانی فرزند میرزا محمد 
شماره شناسنامه 175 و خانم کبریا علی اکبرزاده آرانی فرزند رمضان شماره شناسنامه 602  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 318.60 مترمربع شماره پالک 1900 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از علی اوقانی
12- رأی شماره 3138-96/11/09 هیأت : آقای حمیدرضا خورشیدی فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 1161 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 77.10 مترمربع شماره پالک 6203 
فرعی مجزا از شماره 10 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمد میرحسینی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/11/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/14 
م الف: 5/2/96/797 عباس عبــاس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 

وبیدگل
مزایده

12/476 شماره نامه: 9610112249401930 شــماره پرونده: 9509983647100622 
شماره بایگانی شــعبه: 950300 دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده 
کالسه 950300 اجرا محکوم له ســبزعلی محمدی به طرفیت کمال چلمقانی به خواسته 
مطالبه در نظر دارد جهت استیفای حقوق محکوم له یک واحد گاوداری واقع در روستای قهه 
معادل سه میلیارد و یکصد میلیون ریال تقویم گردیده و دارای قولنامه و در اجاره هیچ فردی 
 نمی باشد و قیمتی که مزایده از آن شــروع می گردد مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال 
می باشــد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلســه مزایده روز پنج شنبه 1397/1/9 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان بر گزار می گردد و طالبین 
می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس دهاقان روستای قهه بلوار امام خمینی انتهای خ شهید 
چلمقانی ســمت چپ مراجعه و از گاوداری مورد مزایده بازدید نمایند خریداری کسی است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
 شد و شــخص قبل از وی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نموده برنده محسوب می گردد. 

م الف: 96/359  اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان)221 کلمه، 3 کادر(
ابالغ نظر کارشناسی

12/299 شــماره: 848-96/11/25عطف به پرونده کالســه 3900/91 ش ج 3 موضوع 
درخواست آقای حسین نادعلی جلوخانی مبنی بر تعیین حدود اربعه پالک ثبتی 2153 واقع 
در بخش 3 جهت انتقال رسمی دو دانگ مشاع از پالک ثبتی مذکوردر حق خواهان اینجانب 
کارشناس منتخب با هماهنگی خواهان و اخذ مدارک و مطالعه و بررسی و اخذ مجوز از آن 
ریاست و حضور در اداره ثبت اســناد و امالک منطقه غرب اصفهان و مطالعه پرونده ثبتی 
پالک 2153 واقع در خیابان عبدالرزاق بخش 3 اصفهان و حضور در محل و تطبیق مدارک 
با محل و متراژ مراتب به شرح زیر به اســتحضار می رسد: 1- ششدانگ پالک 2153 واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان به مالکیت خانم فرحناز امامی و محمدرضا میرحاج و کریم احمدی 
کتایونچه هر یک نسبت به دو دانگ مشاع که خانم فرحناز امامی و آقای میرحاج )محمدرضا( 
هر یک نسبت به دو دانگ مالکیت خود طبق ماده 147 قانون ثبت سند مالکیت ششدانگ 
گرفته اند و به مغازه تبدیل نموده و متصرف هستند. 2- دو دانگ مالکیت آقای کریم احمدی 
کتایونچه در حال حاضر به صورت یکباب مغازه به طول 9/50 * 5/10 متر به مساحت 48/45 
 متر مربع با حدود 120 متر مربع ساختمان در تصرف خواهان آقای حسین نادعلی جلوخانی 
می باشد که طبق دادنامه شماره 602-91/4/28 کالسه 61-141 ش ح 33 شعبه 33 شورای 
حل اختالف اصفهان به نام قائم مقامی وراث مرحوم کریم احمدی کتایونچه به آقای حسین 
نادعلی جلوخانی واگذار گردیده است که طبق کروکی ذیل جانمایی شده است طبق قانون 
ثبت نسبت به مالکیت خواهان جهت انتقال منوط به اصالح حدود اربعه ملک و صدور سند 
مالکیت باقیمانده است.  چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض دارید ظرف مهلت سه روز از 
تاریخ رویت به آدرس اجرای احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان 

قضایی شهید محسن حججی برگزار می گردد مراجعه نمایید. م الف: 37347  اجرای 
احکام شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )316 کلمه، 3 کادر(

ابالغ نظر کارشناسی
12/298پرونده: 139/96 و 1172/95 ش 5 مورخ 96/12/2  ، شماره: 96/11/25-1105 
عطف به دعوتنامه مورخه 96/11/24 موضوع پرونــده اجرایی 139/96 ش 5،1،1 م ش ، 
موضوع: ارزیابی اموال توقیفی، خواهان: آقای سیاوش پروین با وکالت خانم آرزو حمیدپور، 
خوانده: آقای رضا حیاتی، اینجانب طبق دستور در خصوص ارزیابی مجدد اجناس توقیفی 
که در ید خواهان می باشد برابر با صورت جلسه ای که توســط مامور محترم کالنتری در 
مورخه 96/2/4 تنظیم گردیده بود و با امعان به دست دوم بودن اجناس و محتویات پرونده 
موضوع قرارکارشناسی را مورد لحاظ قرار داده با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر 
در قضیه بدین وسیله اقالم توقیفی را طبق نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و دخیل در 
تعیین قیمت پایه در شرایط روز به شــرح ذیل برآ ورد و اعالم نظر می گردد مراتب را جهت 
 ELKOM صدور دستور الزم تقدیم می دارم. 1- اجاق گاز ایرانی سه جوجه گردان مارک
 )مســتعمل( یک دســتگاه به مبلغ 1/500/000 ریال 2- تلویزیون ســونی قدیمی مدل

 KV-SR293 F86 به همراه میز مربوطه چوبی قدیمی هر دو طوســی رنگ )مستعمل(  
یک دســتگاه با میز مربوطه به مبلغ 1/000/000 ریال 3- قالی ســلیمان 4*3 زمینه کرم 
رنگ )مســتعمل( یک تخته به مبلغ 3/000/000 ریال 4- فرش کناره )مســتعمل( یک 
تخته به مبلــغ 500/000 ریال 5- پتــو گلبافت یک تخته دو نفره و یــک تخته یک نفره 
)مســتعمل(  دو تخته به مبلغ 1/000/000 ریال 6- بخاری گازی آدنیس ســایز متوسط 
)مســتعمل( یک عدد به مبلغ 700/000 ریال 7- یخچال سامسونگ دو درب )سرهمی( 
مدل RT44MBSW )مســتعمل( یک دســتگاه به مبلغ 6/000/000 ریال  8- تخت 
خواب یک نفره فلزی) مستعمل( یک عدد به مبلغ 500/000 ریال 9- ساعت دیواری مارک 
ETOCK )مستعمل( یک عدد به مبلغ 100/000 ریال 10- لباسشویی دوقلو سامسونگ 
)مستعمل( یک دستگاه به مبلغ 4/000/000 ریال، جمع کل18/300/000 ریال، چنانچه 
آقای رضا حیاتی به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید ظرف مهلت سه روز پس از رویت در 
محل اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان به نشانی آتشــگاه روبروی پمپ بنزین 
 مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف طبقه دوم )مجتمع شــهید حججی( حاضر شوید. 
م الف: 37569  اجرای احکام شــعبه پنجم مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )354 کلمه، 4 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

12/477 شماره ابالغنامه: 9610106793703017 شماره پرونده: 9609986793701022 
شــماره بایگانی شــعبه: 961022  آگهی ابالغ دادخواســت وضمائم تجدیدنظرخواهی 
، تجدیدنظرخــواه آقــای حمیــد کریمــی دادخواســت تجدیدنظرخواهی بــه طرفیت 
تجدیدنظرخوانده آقای منصور ابراهیم نیا نسبت به دادنامه شماره 9609976793703568 
در پرونده کالسه 961022 شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان تقدیم که طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا تجدیدنظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت 
به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. )آدرس: اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف(. م الف: 37583 شعبه 

7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 کلمه، 2 کادر( 
احضار متهم

12/478 شماره درخواست: 9610460359400044 شماره پرونده: 9509980359400898 
شماره بایگانی شعبه: 950916 آگهی ابالغ به آقای حســن جاری و زهرا سعیدی به اتهام 
کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع حسب شــکایت خانم معصومه مرادزاده از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 9509167 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
ایشان به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به وی ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر گردند.  م الف: 37188 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع 1( )111 کلمه، 1 کادر( 

احضار متهم
12/231 نظر به اینکه پرونده اتهامی اصغر آقــاداود مارنانی مبنی بر حمل و نگهداری یک 
بطری مشروب الکلی خارجی طی کالسه 960267 در این شعبه مطرح رسیدگی می باشد 
و نامبرده مجهول المکان بوده لذا در راســتای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب مصوب 1392 در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شود تا نامبرده خود را 
ظرف یک ماه آینده جهت رسیدگی در شعبه 11 بازپرسی دادسرای انقالب اصفهان حاضر 
نمایید در غیر این صورت اقدامات قانونی انجام خواهد شــد.  م الف: 37134 شعبه 11 

بازپرسی دادسرای انقالب اسالمی اصفهان )97 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610106793302278 ابالغنامــه:  12شــماره  /212
9609986793300632 شــماره بایگانــی شــعبه: 960649 شــماره: 110/291/ک 
-96/11/14 عطف به دعوتنامه شــماره 960649 و صدور قرار ارجاع امر به کارشناســی 
توســط آن مقام محترم در خصوص تعیین نفقــه خانم فهیمه شــادکانی فرزند مهدی از 
تاریخ 96/8/7 لغایت اجرای حکم به اســتحضار می رســاند اینجانب ضمــن مراجعه به 
دفتر آن شــعبه و مطالعه پرونده فوق الذکر و مذاکرات انجام شــده و اســتماع اظهارات 
 خوانده دعــوی و تحقیقات بــه عمل آمده و ســوابق امر و شــئونات زندگــی طرفین و
 در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در تعیین نفقه و همچنین با در نظر گرفتن میزان تمکن مالی 
خوانده میزان نفقه خواهان به شــرح زیر برآورد و اعالم نظر می گردد ضمنًا با پیگیریهای 
فراوان موفق به تهالی با زوجه نشدم. 1- میزان نفقه زوجه از تاریخ 96/8/7 لغایت 96/11/30 
روزانه یکصد و هفتاد هزار ) 170/000 ( ریال، ماهیانه پنج میلیون و صد هزار ) 5/100/000( 
ریال جمعا) 19/100/000( برآورد و اعالم نظر می گردد و پس از آن نیز تا پایان سال جاری 
ماهیانه 5/100/000 ریال برآورد اعالم نظر می گردد. یــادآور می گردد اگر خوانده در این 
ایام مبالغی را پرداخت نموده باشد در صورت اثبات به آن مقام محترم قضایی از نفقه تعیین 
شده قابل کســر می باشــد. گزارش اصالحی: عطف به دعوتنامه موضوع پرونده کالسه 
 960649 و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص تعیین نفقه خانم فهیمه شادکانی

 فرزند مهدی از تاریخ 1395/1/19 به استحضار میرســاند اینجانب ضمن مراجعه به دفتر 
آن شعبه در موعد مقرر و مطالعه پرونده و اســتماع اظهارات خوانده)قربانعلی یوسفی فرزند 
مرادعلی شغل آزاد( و تحقیقات به عمل آمده و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در تعیین 
نفقه و در نظر گرفتن میزان تمکن مالی زوج، میزان نفقه زوجه به شــرح زیربرآورد و اعالم 
نظر می گردد )ضمنا با پیگیری های فراوان موفق به تماس با خواهان نشــده ام( 1- نفقه 
زوجه از تاریخ 95/1/19 لغایت 95/12/29 روزانــه یکصد و پنجاه هزار ) 150/000( ریال، 
ماهیانه چهار میلیون و پانصد هزار )4/500/000( ریال، جمعا)52/050/000( ریال برآورد 
و اعالم نظر می گردد. 2- نفقه زوجه از تاریــخ 96/1/1 لغایت 96/11/30 روزانه یکصد و 
هفتاد هزار )170/000( ریال، ماهیانه پنج میلیون و صد هــزار ) 5/100/000( ریال جمعا 
)56/950/000( ریال و پس از آن نیز تا پایان سال جاری ماهیانه پنج میلیون و صد هزار ریال 
برآورد و اعالم نظر می گردد. مجموع نفقه زوجه از تاریخ 95/1/19 لغایت 96/11/30 مبلغ 
) 109/000/000( ریال میباشد. م الف: 36563 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )408 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ تجدیدنظر 

12/479 شماره ابالغنامه:9610106795600973 شماره پرونده:9609986795600126 
شماره بایگانی شــعبه:960126 ابالغ شــونده حقیقی: نرگس هزبرپور به نشانی مجهول 
المکان، در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای امین الیاسیان به طرفیت شما به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در 
غیر این صورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و اســتثناء 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:38035 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 

مجتمع شهید حججی( ) 181 کلمه، 2 کادر(



تماشای آفالین ویدئوهای یوتیوب
پیشنهاد سردبیر:

 اندروید وان چیست و
 از چه ویژگی هایی بهره می برد؟

اپلیکیشن های گوگل
مجموعه اپلیکیشن ها و خدمات گوگل مانند گوگل الو، 
یوتیوب، مپس و... در گوشی های اندروید وان، به صورت 

پیش فرض وجود دارند. 
 Google ،همچنین تمامی گوشــی های اندروید وان

Play Protect هستند.
 توسط این برنامه، تمامی اپلیکیشن های موجود روی 
گوشی، برای حصول اطمینان از وجود امنیت و عملکرد 

درست، مورد بررسی قرار می گیرند.

تعدد نسخه های اندروید باعث می شود بسیاری از کاربران در شناخت هر نسخه و ویژگی های 
آن با مشکل مواجه باشــند. اکنون اندروید ۸ که با نام اوریو شناخته  می شود، جدیدترین 
نسخه از این سیستم عامل است؛ با این حال شاید نام هایی مانند اندروید خالص، اندروید گو 

و اندروید وان را بارها شنیده  و از تفاوت های آنها اطالعی نداشته باشید. 
باتوجه به معرفی گوشی های جدیِد نوکیا با سیســتم عامل اندروید وان در کنگره  جهانی 
موبایل بارسلون ۲۰۱۸، این پرسش در ذهن مخاطبان شکل گرفته است که تفاوت این نسخه 

با دیگر نسخه های موجود چیست؟ در ادامه قصد داریم به این موضوع بپردازیم.

پشتیبانی سخت افزاری 
سازنده

شاید عجیب به  نظر برسد؛ اما اندروید وان امکان پشتیبانی از 
قطعات سخت افزاری دستگاه ها را نیز فراهم آورده است. از آنجا 
که تنوع زیادی بین دستگاه های اندرویدی وجود دارد، امکان 
بهره گیری از امکانات سخت افزاری امری مهم و ضروری به شمار 
می رود. حال به  لطف اندروید وان، تولیدکنندگان می توانند از 

طریق نرم افزار به کنترل ویژگی های سخت افزاری بپردازند.
برای نمونه، در اچ تی سی یو ۱۱ الیف )HTC U11 Life(، فریم 
فشاری این دستگاه امکان انجام برخی از وظایف را فراهم کرده 
که این موضوع به واسطه  پشــتیبانی نرم افزاری از سخت افزار 
محقق شده است. همچنین امکان نصب اپلیکیشن اختصاصی 
 )Xiaomi Mi A1( دوربین وجود دارد. شیائومی می ای وان
نمونه ای است که این ویژگی را در دوربین دوگانه خود به  کار 

برده است.

چه دستگاه هایی 
از اندروید وان استفاده 

می کنند؟
در بین نام های موجود در این فهرست، موتو ایکس 
۴، شیائومی می ای وان، نوکیا ۸ سیروکو، نوکیا ۷ 
پالس، نوکیا ۷ و نوکیا ۶، از شناخته شده ترین برندها 

و محصوالت موجود هستند.

اندروید وان چه مفهومی دارد؟

در ابتدا گوگل برای ارائه ی تجربه ی اندروید خالص به کاربران جدیِد بازارهای نوظهور، 

از برنامه ی جدید خود تحت نام اندروید وان پرده برداری کرد. این برنامه نخستین  بار در 

کنفرانس توسعه دهندگان I/O 20۱۴ معرفی شد.

در واقع اندروید وان به دســتگاه هایی اطالق می شود که توســط شرکای گوگل تولید 

می شوند و از نسخه ی خالص اندروید بهره می برند. برای شناسایی چنین گوشی هایی، 

برچسبی با نوشته ی »AndroidOne« در قسمت پشتی گوشی قرار می گیرد تا کاربر از 

صالحیت سیستم عامل و نبوِد اپلیکیشن ها و سرویس های غیر گوگلی اطمینان حاصل 
کند.

اکنون این نسخه  از سیستم عامل اندروید به جای اینکه تنها در بازارهای نوظهور عرضه 

شود، طیفی جهانی را شامل می شود. نموِد بارز این موضوع را می توان در کنفرانس اخیر 

شرکت نوکیا به وضوح مشاهده کرد؛ این شرکت فنالندی جزو نخستین سازنده هایی است 

که قصد دارد تماِم گوشی های خود را تحت پوشش این برنامه عرضه کند.

نکته ی مهم درباره ی این نســخه از اندروید، نبوِد هرگونه شخصی ســازی، پوســته ی 

سفارشی، اپلیکیشن  جانبی و سرویس  اضافه است که معموالً تولید کنندگان اندروید با 

دستگاه های خود عرضه می کنند

اندروید وان چه ویژگی هایی دارد؟
تفاوت که اکنون وظیفه  ساخت محصوالت ســخت افزاری را شرکای گوگل همان چیزی است که گوگل با دستگاه های نکســوس عرضه می کرد؛ با این و سرویس های گوگل را به صورت پیش فرض در خود دارد؛ این موضوع دقیقا کرد. اندروید وان در کنار ارائه ویژگی های اصلی سیستم عامل، تنها برنامه ها این موضوع و طبق گفته  گوگل، کاربر بهترین نسخه اندروید را تجربه خواهد اندروید وان به عنوان خالص ترین شــکِل اندروید توصیف می شود. باتوجه به 

فوق تنها مختص گوشی های پیکسل هســتند، نمی توان انتظار موجود بودن اپلیکیشن دوربیِن پیکسل را در آن به کار برده بود. حال از این جهت که موارد ویژگی های اصلی اندروید، برخی از شخصی ســازی ها مانند پیکسل النچر و دارد. هنگامی که این شرکت از گوشی های پیکســل رونمایی کرد، عالوه بر البته اندرویــد وان از نظر ظاهر تفاوت هایی با گوشــی های گوگل پیکســل انجام می دهند.
آنها را در دیگر دستگاه ها داشت.

گوگل به کاربران ۱2۵ کشور جهان این امکان را می دهد تا به تماشای آفالین ویدئوهای موردنظر خود بپردازند.
به گزارش وب سایت phonearena، گوگل به عنوان شــرکت توسعه دهنده نرم افزار و اپلیکیشن کاربردی 
یوتیوب، به تازگی اعالم کرده اســت که قصد دارد به منظور افزایش امکان اســتفاده کاربران در بســیاری از 
کشورهایی با پهنای بسیار کم باند اینترنت و سرعت پایین آن، به آنها این اجازه را بدهد که بتوانند ویدئوهای 

موردنظر و مورد عالقه خود را به صورت آفالین نیز دانلود و مشاهده کنند.
شبکه های اجتماعی بســیاری این روزها به دنبال برقراری سرویس و نسخه های الیت از اپلیکیشن های خود 
هستند تا به کاربرانی که در کشورهای در حال توسعه با سرعت اینترنت پایین هستند، این امکان را بدهند که 
از خدمات این نرم افزارها، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بهره مند شوند و کسی نباشد که به خاطر سرعت 

پایین اینترنت از این خدمات محروم شود.
از این پس کاربران و طرفداران یوتیوب قادر خواهند بود ویدئوهای موردنظر خود را به راحتی و حتی با سرعت 

پایین اینترنت دانلود کنند و بعد به تماشای آن بنشینند؛ بدون آنکه نیازی به اتصال به شبکه اینترنت باشد.

تماشای آفالین ویدئوهای یوتیوب

 عینک های آفتابی به دوربین دوگانه 
مجهز شدند

شــرکت اســنپ که قبال عینک های آفتابی با قابلیت عکاســی و 
فیلم برداری عرضه کرده بود، این بار عینک آفتابی تازه ای با فناوری 
دوربین دوگانه عرضه کرده است. به گزارش انگجت، نسل اول این 
عینک آفتابی که نســل تازه ای از عینک های اسپکتکلز محسوب 
می شود، چندان پرفروش نبود و حاال شــرکت سازنده قصد دارد با 
ارتقای ســخت افزاری، بر میزان عالقه مندان به آن بیفزاید. عینک 
یادشده که قرار است پاییز ســال آینده به بازار بیاید، دو سال بعد از 
تولید نسل اولیه عینک اسپکتکلز طراحی شده و از نظر ظاهری تفاوت 
زیادی با آن ندارد و تنها در رنگ های متنوع تری به بازار می آید. اما این 
عینک تازه ضدآب است؛ بنابراین در کنار دریا و استخر هم می توان از 
آن استفاده کرد. تجهیز این عینک به فناوری دوربین دوگانه موجب 
می شود تا بتوان از آن برای تهیه عکس هایی با عمق کانونی متفاوت 
استفاده کرد؛ امری که با استفاده از دوربین های عادی ممکن نیست. 

قیمت این عینک های آفتابی پیشرفته هنوز اعالم نشده است.

بلندگوی الکسا مترجم هوشمند می شود
شرکت آمازون قصد دارد قابلیت جدیدی را به بلندگوی هوشمند 
الکسای خود بیفزاید تا ترجمه آنی مطالب بیان شده به ده ها زبان 

از طریق آن ممکن شود.
به گزارش یاهونیوز، تا به حال از آمازون برای صدور فرامین صوتی 
مختلف و از جمله انجام سفارشــات خرید یا درخواست پخش 

اخبار یا موسیقی و... استفاده می شد.
اما منابع مطلع مــی گویند آمازون با هدف افزایش اســتفاده از 
بلندگوی الکسا در کشــورهای مختلف و در میان فرهنگ های 
گوناگون، قصد دارد ترجمه آنی و درک مطالب بیان شده به دیگر 
زبان ها را ممکن کند. البته تحقق این هدف کار ساده ای نیست، 
بخصوص که آمازون قصد دارد توانمندی الکســا را از حد امکان 
درک کلمات و عبارات ســاده فراتر ببرد و فهم پیچیدگی های 
 زبان های مختلف را هم برای بلندگوی هوشــمند خود ممکن 

کند.

تاخیر در عرضه نسل سوم ساعت های هوشمند
 عرضه نســل ســوم ســاعت های هوشــمند هواوی تحت عنوان هواوی واچ ۳ بــه تعویق خواهد افتــاد. به گزارش وب ســایت

xda-developers، پس از آنکه نسل دوم ساعت های هوشمند هواوی به فروش بسیار زیاد و موفقیت آمیزی رسید، حاال ریچارد 
یو، مدیرعامل واحد محصوالت تجاری هواوی، اعالم کرده است که نسل سوم این ساعت های هوشمند مورد تایید واقع شده؛ اما برای 
عرضه آن به بازارهای جهانی باید منتظر بمانیم. همان طور که تازه ترین گزارش و آمارهای منتشر شده نشان می دهند، میزان فروش 
ساعت های هوشمند در سال گذشته 20۱۷ میالدی به رکورد بی سابقه ای دست یافت؛ به گونه ای که کاربران از ساعت های هوشمند 

اپل تحت عنوان اپل واچ بسیار بیشتر از ساعت های مشهور و مکانیکی سوئیسی استقبال کردند.

این طور به نظر می رســد که بر خــالف صحبت های کامال 
مطمئن و خوشــبینانه مدیرعامل شــاخه موبایل کمپانی 
سامسونگ در زمان رونمایی، استقبال از پرچمداران جدید 
این کمپانی در برخی بازارها از جمله کره جنوبی چندان زیاد 
نبوده است. وطن سامسونگ همواره جزو کشورهایی بوده که 
کهکشانی های این کمپانی در آن فروش بسیار خوبی را تجربه 
می کرده اند، اما انگار این مسئله در خصوص دو موبایل جدید 

گلکسی S9 و S9 پالس، الاقل در زمان ثبت سفارش اولیه، صدق نمی کند.
این اطالعات را برخی ناظران بازار در اختیار وبســایت »SamMobile« قرار داده اند. بر این اساس در شش 
ساعت اولیه پیش خرید موبایل های فوق الذکر، میزان ثبت سفارش به شکل محسوسی کمتر از پیش بینی های 
مدیران غول موبایل سازی دنیا بوده است؛ گرچه به نظر می رسد هنوز برای ارائه نتایج قطعی کمی زود باشد و 

می بایست آمارهای فروش از تمام اپراتورها و سایر مراکز عرضه نیز به طور رسمی اعالم شود. گ 
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 مقلدین اپل در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۸ 
از یکدیگر سبقت گرفتند

بازیکن فوتبال تیم تاتنهام هاتسپر، لدلی کینگ، موقع کنار زدن 
پرده قرمز بزرگ برای رونمایی از یک تلفن همراه جدید، مضطرب 
به نظر می رســید و این اضطراب او به خاطر این نبود که پرده گیر 
کرده و کنار کشیده نمی شود. چه کسی می تواند او را سرزنش کند؟ 
پشــت این پرده قرمز، تصویری بود از ستاره های تیم تاتنهام که 
آقای گل فعلی لیگ برتر، هری کین، با حالت ترسناک چهره و تلفن 
همراهی عجیب در دستانش در آن به چشم می خورد. باالی سر کین 
نوشته شده: »فرورفتگی نمایشگر اندروید اوریو«. بله درست فکر 
می کنید؛ فرورفتگی نمایشگر حاال یک نقطه قوت به حساب می آید. 
تلفن همراهی که در دست کین است، Leagoo S9 Pro فقط یکی 
از چندین کلون آیفون X  از یک شرکت چینی به حساب می آید که 

این هفته در کنگره جهانی موبایل دیدیم.

به روزرسانی واتس اپ برای ویندوز منسوخ شده
شاید برایتان جالب باشد که هنوز اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ برای سیستم عامل 
ویندوز فون که در حال منسوخ شدن است، نسخه به روزرسانی ارائه می دهد.به گزارش 
وب سایت phonearena، نسخه آزمایشی و بتاورژن 2.۱۸.۳0 اپلیکیشن پیام رسان 
واتس اپ به تازگی برای سیستم عامل ویندوز فون ارائه شده و قابلیت های جدید و 

جذابی به این پیام رسان افزوده شده است.
یکی از این قابلیت های جدید، امکان ارسال و انتشار موقعیت مکانی زنده و آنی برای 

مــل دوستان و مخاطبان اســت که تاکنون تنها برای سیستم های  عا
اندروید و iOS ارائه و عرضه شده بود. مدت هاست که 

واتس اپ با افزایش محبوبیت تلگــرام، به رقابت 
تنگاتنگی با این پیام رسان آبی رنگ پرداخته و 
طی چند ماه اخیر به افزودن قابلیت های مشابه 

آن اقدام کرده است.
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رییس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل:
۲۲۰ هکتار از کانون های 

بحرانی نهال کاری شد
رییس اداره منابع طبیعی آران   آران و بیدگل
و بیدگل از نهال کاری ۲۲۰ هکتار از کانون های 
بحرانی فرســایش بادی شهرستان آران و بیدگل 

خبر داد.
رضا شفیعی اظهار داشت: این میزان نهال کاری 
در مناطق بحرانی فرســایش بادی شمال آران و 
بیدگل و در منطقه سفید شهر با کشت نهال های 
تاغ، قره داغ و اشنیان انجام شــده است. وی ابراز 
داشت: برای اجرای عملیات نهال کاری شهرستان 
در شمال منطقه بیش از ۱۱ میلیارد ریال از محل 
اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است. رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری آران و بیدگل 
با تاکید بر حضور و مشــارکت مردم برای حفظ 
اراضی بیابانی در شهرستان تصریح کرد: هم اکنون 
۱۲۰هزار هکتار جنگل دســت کاشت در آران و 
بیدگل وجــود دارد که حفظ و نگهــداری از آنها 
برای جلوگیری از فرسایش خاک ضروری است. 
وی تاکید کرد: امسال با کمک نیروهای حفاظت 
منابع طبیعی شهرستان، ۱۰۴ پرونده حقوقی و 
۹۷ پرونده کیفری در رابطــه با قطع درختان تاغ 
و تصرف زمین تشــکیل شــده و در مجموع ۲۵ 
نفر نیز دستگیر شده اند. شفیعی گفت: تخلفات 
قاچاقچیان چوب در آران و بیدگل، امسال به قطع 
۹۰۰ اصله درخت تاغ منجر شــده و در مجموع 
حدود هشــت هکتار از جنگل های دست کاشت 

نابود شده است.

فرماندار تیران و کرون خبرداد:
تخصیص 7۰۰ میلیون ریال 

تسهیالت خود اشتغالی به زنان 
فرمانــدار تیران و کــرون از   تیران و کرون
تخصیــص ۷۰۰ میلیــون ریــال تســهیالت 
خوداشتغالی به زنان سرپرســت خانواده و سایر 
بانوان این شهرستان خبرداد. علی رحمانی افزود: 
این اعتبار در قالب ۲۰ طرح تا سقف 3۰ میلیون 
ریال به متقاضیان برای ایجاد مشاغل خانگی ارائه 
می شــود. وی بیان کرد: این تسهیالت به صورت 
قرض الحســنه و بازپرداخت بلندمدت برای آغاز 
فعالیت ایجاد مشــاغل خانگی به زنان سرپرست 

خانوار یا دختران باالی ۴۰ سال ارائه می شود.
فرماندار شهرســتان تیــران و کــرون ادامه داد: 
برنامه های آموزشی و مهارت آموزی نیز برای زنان 
در شهرستان تیران و کرون توسط فنی و حرفه ای، 
جهاد کشاورزی و موسسات فرهنگی پیش بینی 
شده که پس از فراگیری این دوره ها مدرک پایان 

دوره دریافت می کنند.

رییس اداره میراث فرهنگی اردستان:
 قطار گردشگری ویژه نوروز 

در اردستان توقف می کند
رییس اداره میــراث فرهنگی،  اردستان
صنایع دستی و گردشگری اردستان گفت: مسافران 
با توقف قطار گردشــگری در ایستگاه شهرهای 
مهاباد و زواره اردستان، در سفر یک روزه از بناهای 

تاریخی شهرستان بازدید می کنند.
محمد رضا صدوقی اظهار کرد: زیرســاخت های 
حضور قطار گردشــگری در شهرستان اردستان 
فراهم شــده اســت. وی افزود: هماهنگی با چند 
آژانس خدماتی مســافرتی انجام شــده تا زمینه 
حضور گردشگران را در شهرستان اردستان فراهم 
کنند. صدوقی افزود: برای ایام نوروز تعداد ۲۰هزار 
تراکت و بروشور تبلیغاتی و نقشــه راهنما تهیه 
شده که در اختیار بناهای تاریخی و مسافران قرار 

خواهد گرفت.

رییس شورای بخش کوهپایه تاکید کرد:
ضرورت احداث مرکز 

بیمارستانی در شرق اصفهان
رییس شورای بخش کوهپایه   کوهپایه

گفت: متاسفانه در حوزه بهداشت و درمان مردم 
بخش کوهپایه در حداقل امکانات هســتند و از 
وجود یک مرکز بیمارســتانی بــا امکانات کافی 

بهره مند نیستند.
احمد لطفی اظهار کرد: به دلیل نبود امکانات رفاهی 
مناســب، بودجه های عمرانی کافی و گستردگی 
بخش در کوهپایه، سطح زندگی مردم، هم از لحاظ 
کیفی و هم از لحاظ کمی در سطح مطلوبی نیست.
وی تصریح کرد: مردم بخش کوهپایه برای درمان 
بیماری ها و عمل جراحی و مراجعه به متخصص 
می بایستی به کالن شــهر اصفهان مراجعه کنند 
که در این زمینه نیز مشکالت زیادی بر سر راه این 

عزیزان است.

معاون فرماندار چادگان:
دام های شهری در چادگان 

ساماندهی می شود
چادگان کــورش موگوئــی، معاون 
فرماندار چادگان گفت: با ســاخت واحدهای 
دامداری و ساماندهی دام های سبک و سنگین 
در یک محــل، از ورود دام ها به داخل شــهر 

کاسته و به زیبایی شهر افزوده می شود.
مدیر شــبکه دامپزشــکی چادگان نیز در این 
جلسه بیان داشت: بیش از ۱۱هزار دام سبک و 
3۵۰ رأس دام سنگین در منازل شهر چادگان 
و رزوه نگهداری می شــود که با ســاماندهی 
محل نگهــداری دام ها در بیرون از شــهرها، 
کمک شایانی به نظافت شــهر و زیباسازی آن 

خواهد شد.
ســتار داودوند گفت: جهت جلوگیری از ورود 
دام به شهرهای چادگان و رزوه، دامداری های 

هزار و ۵۰۰ متری احداث می شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
کاشان خبرداد:

اجرای طرح جامع کاهش 
آلودگی هوای کاشان

سرپرســت اداره حفاظــت  کاشان
محیط زیست کاشان گفت: این طرح پایش به 
منظور حفظ و تداوم پاکي هواي کاشــان اجرا 

می شود. 
ســیدعباس نگهبان افزود: با اجرای این طرح، 
واحدهای صنعتــی با رویکردی پیشــگیرانه 
درمحورهای مختلف شهرستان با جدیت  هر 

چه بیشتر پایش شبانه شد. 
وی تصریح کــرد: کارشناســان پایــش اداره 
حفاظت محیط زیست شهرســتان کاشان، با 
مراجعه به واحدهای صنعتــی داراي قابلیت 
ایجاد آلودگي هوا، عملکرد آنها را مورد بررسي 
قرار دادند و واحدهایي کــه داراي نواقصي در 
سیستم هاي کنترلي بودند اخطار تعطیلی تا 

رفع معایب احتمالي را دریافت کرند. 

مدیر کمیته امداد شاهین شهر خبر داد:
کمک ۶۰ میلیونی مردم 

گرگاب به نیازمندان
مدیــر کمیتــه امــداد  شاهین شهر
شاهین شــهر، با اشــاره به کمک ۶۰ میلیون 
تومانی مردم شهر گرگاب در ۱۱ ماه گذشته به 
نیازمندان، گفت: کمیته امداد امام خمینی)ره( 
شاهین شهر از ابتدای سال جاری تاکنون یک 
میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان خدمات به ۱۷۰ 
خانواده تحت پوشش خود در شهر گرگاب ارائه 

داده است.
مهــدی کریمــی اظهــار کــرد: ۱۷۰ خانوار 
بی بضاعت شهر گرگاب تحت پوشش و حمایت 
کمیته امداد شاهین شهر قرار دارند که ماهیانه 
مبلــغ ۵۵ میلیــون تومان مســتمری به آنها 
پرداخت می شــود. وی افزود: از ابتدای سال 
جاری تاکنون مبلغ ۱3 میلیون تومان خدمات 

درمانی به این خانواده ها ارائه شده است.

مطالبه کشاورزان ادامه دارد؛
ورزنه؛ آرام و منتظر

شهر ورزنه، شــنبه آرامی را  ورزنه
ســپری کــرد و کشــاورزان یک بــار دیگر با 
خویشتنداری و اعتماد به قول مسئوالن، منتظر 

اقدام در چند روز آینده هستند. 
حدود دو هفته قبل گرد تراکتور های کشاورزان 
ورزنه ای ریخت و کشاورزان با تراکتورهای خود 
به حرکت درآمدند اما این بار نه برای اینکه در 
زمین های کشــاورزی کشت کنند بلکه آمدند 
تا بی نتیجه ماندن راهکارهای مســئوالن در 
حل برخی از مشــکالت حوزه کشاورزی را به 

تصویر بکشند.
تراکتور ها در کنار یکدیگــر قرار گرفتند و این 
حرکت، سرآغازی متفاوت از درخواست جدی 
کشاورزان ورزنه ای برای دریافت  حقابه قانونی 
و شــرعی خود بود که  هنوز باوجود جلســات 
متعدد برگزار شــده مسئوالن، کشــاورزان از 

حقابه یا خسارت  واقعی بهره مند نشده بودند.
مطالبه گری کشــاورزان که به صورت جدی و 
البته با هوشیاری و خویشتنداری دنبال می شد 
از شامگاه پنجشنبه با قانع نشدن کشاورزان از 
صحبت های مسئوالن وارد فاز جدیدی شد و 
روز جمعه شهر ورزنه، راهپیمایی کشاورزان و 

مطالبه جدی تر آنان را به خود دید.
راهپیمایــی و اعتــراض کشــاورزان در روز 
جمعه بدون هیچ گونــه درگیری پایان یافت و 
صحبت های مسئوالن، کشاورزان را به آرامش 
رســاند که از اقدامات جدی و تغییر شــرایط 
موجود در آینده ای نزدیک حکایت داشــت. از 
این  رو شهر ورزنه، شــنبه آرامی را سپری کرد 
و کشــاورزان یک بار دیگر با خویشــتنداری و 
اعتماد به قول مسئوالن، منتظر اقدام در چند 

روز آینده هستند.

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل، گفت: واگذاری شرکت های دولتی به روش  آران و بیدگل
کنونی نه تنها اقتصاد را خصوصی نمی کند، بلکه این شرکت ها را به بن بست می کشاند.

ســید جواد ســاداتی نژاد با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان در حوزه فرش ماشــینی می تواند گره گشای 
مشکالت واحدهای تولیدی باشــد، اظهار کرد: نگاه مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات به حمایت از 
اقتصاد دانش بنیان مثبت است. نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی جلب نظر 
نخبگان شاغل در خارج به فعالیت در داخل کشور را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: حجم بودجه ای که 
به فعالیت های حوزه تحقیق و توسعه اختصاص می یابد، نسبت به ظرفیتی که در کشور وجود دارد اندک 
است. وی خطر تحریم واحدهای تولیدی و صنعتی را یادآور شــد و تصریح کرد: ویژگی های شرکت های 

دانش بنیان و مولد بودن آنها، موجب می شود تحریم اثر اندکی بر آنها بگذارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، حمایت از شــرکت های دانش بنیان را موجب مقاوم سازی 
اقتصاد در برابر تحریم دانست و خاطرنشان کرد: واگذاری شرکت های دولتی به روش کنونی نه تنها اقتصاد 

را خصوصی نمی کند، بلکه این شرکت ها را به بن بست می کشاند.
وی افزود: اگر واگذاری این شرکت ها در مقابل با رویکرد دانش بنیان انجام شود، خالقیت بخش خصوصی 

از ورشکستگی این شرکت ها جلوگیری خواهد کرد.

اخبار

 ۸ هزار انواع مواد آتش زا  در کاشان 
کشف و ضبط شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم خمینی شــهر در  خمینی شهر
مجلس شــورای اســالمی گفــت: برخــی افراد 
درخصوص رسیدگی به فســاد برخی از وابستگان 

حتی حاضرند اعالم جنگ کنند.
ســید محمدجواد ابطحی درباره طرح دوفوریتی 
»اعاده اموال نامشروع مســئوالن« اظهار داشت: 
اصل ۴۹ قانون اساســی جمهوری اسالمی درباره 
ثروت های نامشروع و فراهم شده از رشوه، اختالس، 

خیانت، سرقت، جعل و... است. 
گفتنی است که در اوایل انقالب با تشکیل دادگاهی 
ویژه به نام »دادگاه اصل ۴۹« بــه برخی از اموال 
طاغوتی ها و سردمداران رژیم سابق و سرمایه داران 

وابسته به آنها رسیدگی شد.
وی ادامه داد: برخی از این افراد فراری بودند و درباره 
آنها مصادره امــوال صورت گرفت، اما متاســفانه 
پیرامون مدیران بعد از انقالب چون اصل را بر قرائت 
اصالت و صحه گذاشتیم، به این امر توجه چندانی 
نشد. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی گفت: به دنبال این وضعیت، کم کم باندهای 

فساد تشکیل شد و مافیای ایجاد شده از رانت قدرت 
و وابستگی های قبیلگی و جناحی استفاده کردند. 
وی با اشاره به طرح آماده شده در زمینه اعاده اموال 
نامشــروع بیان کرد: برای ارائه این طرح تصمیم 
گرفتیم منتظر فرارســیدن زمان مناسب باشیم. 
ما منتظر بودیم بحث بودجــه در مجلس به پایان 
 برسد تا طرح اعاده اموال نامشروع را در مجلس ارائه 

کنیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس مطرح کرد:

اعالم جنگ افراد در رسیدگی به فساد وابستگان
رییس اداره تولیدات گیاهی جهاد  شهرضا
کشاورزی شهرضا با بیان اینکه به دلیل اخذ عوارض، 
توسعه گلخانه ها در شهرضا مسکوت مانده است گفت: 
گلخانه و تجهیــزات آن جزو اموال منقول اســت و 
عوارض به آن تعلق نمی گیرد. مرتضی کافی با اشاره به 
بحران خشکسالی در شهرضا، اظهار داشت: در چند 
ســال گذشــته با خشکســالی، کمبود آب و توزیع 
نامناســب پراکنش بارانــی مواجه شــده ایم و اگر 
برنامه ریزی درســتی برای آن نداشته باشیم امنیت 

غذایی به خطر می افتد.
وی با بیان اینکه یکی از اهــداف اصلی وزارت جهاد 
کشــاورزی با توجه به بحران خشکســالی، توسعه 
گلخانه هاســت، افزود: توسعه کشــت محصوالت 
گلخانه ای افزون بر کاهش بحران منابع آبی، در رونق 
صادرات و بازار پســندی محصوالت کشاورزی تاثیر 

بسزایی دارد.
رییس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا 
با اشاره به اینکه با توجه به بحران منابع آبی، چاره ای 
جز توسعه کشت محصوالت گلخانه ای نداریم، گفت: 

شهرضا یکی از مناطق مستعد در استان برای توسعه 
کشت گلخانه ای است. وی اظهار داشت: از ۴۷ هکتار 
کشت گلخانه ای شهرستان شهرضا 3/۵هکتار گلخانه 
به تولید انواع گل های شاخه بریده شامل آلسترومریا، 
ژربرا و لیسیانتوس و 3/۵هکتار نیز به تولید انواع نشاء 
صیفی جات و گل های شاخه بریده به صورت مدرن با 
دستگاه های نشــاءکار تمام مکانیزه اختصاص یافته 

است.

رییس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا:

اخذ عوارض، توسعه گلخانه ها را مسکوت کرده است

۱۹۴کیلو و3۴۶گرم تریاک طی یک هفته اخیــر حین کنترل خودروهای عبوری درجاده   نایین

های نایین کشف شد.سرهنگ صادق کاظمزاد فرمانده انتظامی نایین گفت: این مقدارمواد مخدر در پنج مرحله 
بازرسی از پنج دستگاه خودروی عبوری کشف شد. وی افزود: خودروهای حامل مواد مخدر از شرق کشور عازم 
استان های شمالی بودند که به وسیله ماموران انتظامی شناسایی شدند. سرهنگ کاظمزاد گفت: همچنین 
در این ارتباط ۶ تن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. روزانه به طور متوسط بین پنج تا هفت هزار خودرو 

از جاده های شهرستان نایین عبور می کنند.

کشف بیش 
از194کیلوگرم تریاک 

فرمانده انتظامی نایین خبرداد:

جا
نا

جهاد کشاورزیپارلمان

فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد  نجف آباد
بااشاره به برگزاری جلسات آموزش همگانی برای بیش از 
۱۰۰ هزار نفر در نجف آباد، گفت: این جلســات با هدف 
پیشــگیری و کاهش جرایم اجتماعی در ادارات دولتی، 
مساجد، مدارس و مراکز آموزشی در شهرستان برگزارشده 

است.سرهنگ محمدرضا خدا دوست با اشاره به اســتفاده حداکثری از کلیه امکانات آموزشی و کارشناسان 
مجرب و اهل فن انتظامی در برگزاری این کارگاه ها عنوان کرد: با برنامه ریزی و برگزاری جلســات متعدد با 
ارگان ها و نهادها و ادارات دولتی، مدارس و مراکز آموزشــی، مساجد و... در این بازه زمانی بیش از ۱۰۰ هزار 

شهروند از آموزش های پلیس بهره مند شدند.
این مسئول انتظامی گفت: در اکثر این جلسات، هشــدارها و آموزش های مورد نیاز در مقابله با آسیب ها و 

معضالت اجتماعی به صورت شفاهی و از طریق توزیع بروشور ارائه شده است.

فرمانده انتظامي نجف آباد خبرداد:

بهره مندی 1۰۰هزار نفر 
از آموزش های پلیس 

فرمانده انتظامی شهرستان خوانسار  خوانسار
از کشف  ۸ سکه »الیمایی« مربوط به دوره اشکانیان و 

دستگیری ۲ نفر در این مورد خبر داد.
سرهنگ ابراهیم توسلی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
ماموران انتظامی شهرستان خوانسار حین اجرای طرح 

ایست و بازرسی خودروهای مشکوک، به یک وانت تویوتا مضنون شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف 
کردند. وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی از این خودرو بازرسی به عمل آمد و ۸ عدد سکه عتیقه و 
قدیمی کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان خوانسار بیان کرد: بر اساس اعالم نظر کارشناسان میراث 
فرهنگی سکه های کشف شده معروف به الیمایی، مربوط به دوره اشکانیان و ارزش ریالی هر کدام ۲۰۰ 
میلیون ریال است. وی اظهار داشت: در این رابطه یک خودرو توقیف شد و ۲ نفر دستگیر شدند که پس از 

تشکیل پرونده برای اقدمات قانونی به مراجع قضایی انتقال پیدا کردند.

فرمانده انتظامی خوانسار:

سکه هایی از دوره 
اشکانیان کشف شد

سرپرست فرمانداری شهرستان  مبارکه
مبارکه گفت: آب، محیط زیســت و اشتغال، سه 
معضل اساسی شهرســتان مبارکه هستند. جواد 
سلطانی با بیان این موضوع، گفت: در حال حاضر 
آب چالشی ترین موضوع استان اصفهان است. وی 

با اشاره به کاهش شدید متوسط بارندگی بلندمدت 
در شهرستان گفت: متوســط بارندگی ساالنه در 
شهرســتان ۱۲۰ میلی متر بوده که در ســال آبی 
گذشته این مقدار به ۸/۹۹ میلی متر کاهش یافته و 
تا این لحظه از سال جاری 3/۲۷ میلی متر بارندگی 

داشته ایم که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۵۱درصد کاهش را نشان می دهد. وی با اشاره به 
مدیران دســتگاه های اجرایی شهرســتان برای 
فرهنگ ســازی در بحث صرفــه جویی آب گفت: 
باتوجه به وضعیت بحرانی ایجاد شده در حوزه منابع 
آبی، باید تفکر سازگاری با کم آبی و مدیریت بهینه 
مصــرف آب را در دســتور کار خود قــرار دهیم. 
ســلطانی افزود: استفاده از پســاب فاضالب های 

کشــاورزی و خانگی در بخش صنعت و کشاورزی 
باید مورد توجه قرار گیرد. سرپرســت فرمانداری 
شهرســتان مبارکه، با بیان اینکه محیط زیست از 
موضوع های اساسی در شهرســتان است، گفت: 
شهرستان مبارکه به عنوان قطب صنعتی و قطب 
کشاورزی محسوب می شــود و تمامی بخش ها 
موظــف بــه رعایــت اســتانداردها و مقــررات 

زیست محیطی هستند.

سرپرست فرمانداری مبارکه عنوان کرد:
آب، محیط زیست و اشتغال؛ سه معضل اساسی مبارکه

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل:

واگذاری شرکت های دولتی به روش 
فعلی، آنها را به بن بست می کشاند

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:

 ۸ هزار انواع مواد آتش زا 
در کاشان کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان، از کشف و ضبط هشــت هزار عدد انواع ترقه و مواد  کاشان
آتش زای غیرمجاز از یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی پورکاوه اظهار  کرد: ترقه ها و مواد آتش زا که از سوی یک مغازه در کاشان به فروش می رسید، 
توسط ماموران انتظامی، شناسایی و مردی 3۰ ساله در ارتباط با این پرونده دستگیر شد.

وی افزود: برخورد با توزیع کنندگان مواد آتش زا، با هدف تامین امنیت، کاهش حادثه ها و آســیب های 
جانی و مالی ناشی از انفجار این مواد، در آیین های چهارشنبه آخر سال به طور جدی پیگیری می شود و 

این سومین مورد از کشف محموله مواد آتش زا در کاشان است.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان بیان کرد: برابر با ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسالمی هر کس با جنجال، 
هیاهو و حرکت های غیرمتعارف و یا تعرض به افراد، مخل نظم و آرامش عمومی شده یا مردم را از فعالیت 

بازدارد، به 3 تا ۱۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شالق محکوم می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به آسیب پذیر بودن نوجوانان و جوانان در چهارشنبه سوری، خانواده ها باید برای 

پیشگیری از وقوع هر گونه حادثه ناگوار، بیش از پیش بر عملکرد فرزندان خود نظارت داشته باشند.
سرهنگ پورکاوه در ادامه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا اطالع از فعالیت تولید 

و توزیع کنندگان مواد آتش زای غیرمجاز، موضوع را با شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
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حسین نحوی نژاد در آیین افتتاحیه پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر 
معلولین آفتاب در چهارمحال و بختیاری، اظهــار کرد: در کنار توجه به 
مسائل معیشتی، رفاهی و توان بخشی پزشــکی معلوالن، یکی از وجوه 
توانمندسازی و توان بخشی اجتماعی آنها، استفاده از ظرفیت هایی است 
که هنر برای آنها فراهم می کند. وی با اشاره به اینکه هنر قادر است روحیه 
کار جمعی را در معلوالن تقویت کند، افــزود: همچنین تقویت اعتماد 
به نفس، ایجاد فرصت شــغلی، ایجاد زمینه ارتباط بین بخشی، تقویت 
روابط بین المللی و شناســایی ظرفیت های معلوالن، از دیگر موارد مهم 

در استفاده از هنردرمانی اســت. معاون توان بخشی سازمان بهزیستی با 
تاکید بر اینکه باید عرصه های هنری، علمی، اجتماعی و... را برای معلوالن 
فراهم کنیم، ادامه داد: کشور به چند منطقه تقسیم شد و پنج جشنواره 
منطقه ای در مناطق مختلف برگزار گردید. نحوی نژاد با بیان اینکه غیر از 
جشنواره های منطقه ای که به طور منظم برگزار می شود برای سال آینده 
یک جشنواره بین المللی با تعداد شــرکت کننده بیشتر پیش بینی شده 
است، عنوان کرد: قبل از اعالم فراخوان این جشنواره برخی کشورها برای 
حضور در آن اعالم آمادگی کرده اند. وی خاطرنشــان کرد: آخرین آمار 

از افرادی همچون کارگردان، بازیگــر و... که درگیر بحث هنردرمانی در 
جشنواره های تئاتر هستند، بالغ بر 2 هزار نفر است که به نوعی در تدارک 
و تجهیز این جشنواره ها نقش دارند. معاون توان بخشی سازمان بهزیستی 
اضافه کرد: یکی از برنامه های آینده، تخصصی شدن گروه های غیردولتی 
است که برای معلوالن فعالیت می کنند، این زمینه باید برای گروه های 
فعال غیردولتی فراهم شود تا گروه های تخصصی درزمینه تئاتر، سینما 
و... فعال شــوند؛ چراکه اگر مشــارکت های اجتماعی باشد قطعا بخش 
دولتی نیز دارای آهنگ حرکتی وسیع تری خواهد بود. وی گفت: حدود 
یک میلیون و 300 هزار نفر معلول با شدت های مختلف در کشور وجود 
دارد، 35 درصد خانم ها و 65 درصد مردان هســتند و حداقل 50 درصد 
آنها که معلولیت های شدید دارند تحت پوشش حوزه توان بخشی سازمان 

بهزیستی قرار گرفته اند.
معاون توان بخشی سازمان بهزیســتی بیان کرد: با توجه به اینکه قدمت 
اقبال و توجه به هنر کم است و متاسفانه تعداد کمی از این معلوالن جذب 
هنردرمانی قرار شــده اند، برای حدود 50 هزار نفر از افراد معلول که در 
مراکز روزانه قرار دارند از برنامه هنردرمانی همچون موســیقی درمانی 
استفاده می شــود؛ اما حدود 2 هزار نفر به صورت حرفه ای در بخش های 
مختلف درگیر این مقوله هســتند. نحوی نژاد ابراز امیدواری کرد که در 
مراکز روزانه و بنیادهایی که ایجاد شده است استعدادیابی بیشتری صورت 
گیرد، افزود: امید است با مذاکراتی که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
صورت گرفته، بتوانیم شاهد این باشیم که بخشی از جشنواره فجر از سال 
آینده به آثار هنرمندان معلول یا سالمندان اختصاص یابد. وی خاطرنشان 
کرد: نمی توان دستگاه یا وزارتخانه ای را برای موضوع مناسب سازی جهت 
معلوالن متهم کرد ولی واقعا این تفکر در ســازندگان کشور وجود ندارد 
که باید همه امکان فرهنگی، زیارتی، علمی و... قابل دســترس این قشر 

جامعه باشد.

معاون توان بخشی سازمان بهزیستی:

بیش از یک میلیون معلول با شدت های مختلف در کشور وجود دارد

معاون توان بخشی سازمان بهزیستی گفت: حدود یک میلیون و 300 هزار معلول با شدت های مختلف در کشور وجود دارد، 35 درصد 
خانم ها و 65 درصد مردان هستند و حداقل 50 درصد آنها که معلولیت های شدید دارند تحت پوشش حوزه توان بخشی سازمان بهزیستی 

هستند.

ثبت نام اینترنتی اعتکاف آغاز شد
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
خبر داد:

ساخت و نصب ضریح امامزاده 
حسن علی اکبر)ع(

مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه چهارمحال و 
بختیــاری گفــت: مراحــل ســاخت و نصب 
ضریح امامزاده حســن علی اکبــر )ع( بخش 
 فــالرد از توابع شهرســتان لردگان بــه اتمام 

رسید.
حجت االســالم مرتضی عزیزی افــزود: برای 
ســاخت ضریح امامزاده حســن علی اکبر )ع( 

360میلیون ریال هزینه شده است.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه چهارمحال و 
بختیــاری ادامــه داد: 20 میلیــون ریال از 
مجمــوع هزینــه ســاخت ضریــح امامزاده 
حســن علی اکبــر)ع( توســط کمک هــای 
مردمی و 16میلیــون ریال آن توســط اداره 
اوقاف شهرســتان لردگان تامین شده است. 
عزیزی عنوان داشــت: ضریح امامزاده حسن 
علی اکبر)ع( بخش فــالرد در ابعاد 2 در 1/40 

ساخته شده است.

مدیرصنایع تبدیلی و غذایی جهاد 
کشاورزی استان خبرداد:

اختصاص ۱۶۰میلیارد ریال 
تسهیالت به صنایع تبدیلی

مدیرصنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بیــش از 
160میلیارد ریال تســهیالت با هدف تامین 
ســرمایه ثابت وســرمایه در گردش فعالیت 
واحدهای صنایــع تبدیلــی و تکمیلی دراین 

استان اختصاص یافته است.
طهمــورث فتاحــی بیان کــرد: ایــن میزان 
تســهیالت از محل صندوق توسعه ملی وسایر 
تسهیالت اشتغال زایی تامین شده و طی 11ماه 
سال جاری در اختیار واحدهای تولیدی واقع در 

استان قرار گرفته است.
وی تصریح کــرد: این تســهیالت بــا مجوز 
تخصیص اعتبار صندوق توســعه ملی کشور  
و ســایر اعتبارات و عاملیت بانک  های استان 
بــه طرح هایــی همچــون خــوراک آبزیان، 
بســته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی، 
 کشتارگاه صنعتی  وکارخانه آرد پرداخت شده 

است.

در 9 ماهه ابتدایی سال جاری صورت 
گرفت؛

آزادی 2۰4 نفر از زندانیان 
چهارمحال و بختیاری

مدیــر نمایندگی ســتاد دیــه چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: طی 9 ماهه ابتدای امسال 
204 نفر از زندانیــان چهارمحال و بختیاری با 
اعتبارات ستاد دیه استان آزاد شدند که از این 
تعداد،  56 نفر به جرم مهریه و نفقه، 128 نفر 
به جرم چک های غیرکالهبرداری و 20 نفر به 

جرم تصادفات زندانی شده بودند.
حافظ طاهری افزود: مبلغ کل بدهی افراد آزاد 
شده 163 میلیارد و 677 میلیون و 429 هزار و 

17 ریال بوده است. 
وی در پایــان گفت: ایــن مبلــغ از اعتبارات 
ستاد دیه، صندوق تامین خسارت های بدنی، 
کمک  بالعوض شــرکت های بیمه، نقدینگی 
محکومین، گذشت از شــکایت، پرداخت وام 
بانکی، قبول اعسار، اعتبارات ستاد دیه استان و 

شیوه نامه تامین شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
خبرداد:

راه اندازی نخستین مرکز 
مدیریت پسماندهای صنعتی

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و 
بختیاری، از راه اندازی نخستین مرکز مدیریت 
اصولی پسماندهای صنعتی و زباله های تولیدی 
کارخانه های استان در آینده ای نزدیک خبر 

داد. 
شــهرام احمدی افزود: از ســال 87 مطالعات 
راه اندازی مرکــز مدیریت پســماند کارخانه 
و واحدهــای تولیدی اســتان از ســوی اداره 
 کل محیــط زیســت در چهار منطقــه انجام 

شد.
وی ادامه داد:پیگیری راه اندازی محل مدیریت 
اصولی پســماند در این مکان ها با مشــکالت 

اجتماعی و اعتراض مردم محلی مواجه شد.
احمــدی تصریح کــرد: اکنون با پیشــنهاد و 
درخواست بخش خصوصی برای تعیین محلی 
مبنی بر مدیریت پسماندهای صنعتی، تعدادی 
از کارشناسان و دستگاه های مربوطه در حال 

بررسی این محل هستند.
احمدی وســعت این مکان را حدود10هکتار 
عنوان و از ذکر مکان دقیق این محل خودداری 
کرد و افزود: تالش شــده این مــکان در جوار 

واحدهای صنعتی مستقر شود.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل 
تبلیغات اسالمی استان خبرداد:

 ثبت نام اینترنتی اعتکاف 
آغاز شد

سرپرســت معاونت فرهنگــی اداره کل تبلیغات 
اســالمی چهارمحال و بختیاری، از آغاز ثبت نام 

اعتکاف در استان به صورت اینترنتی خبر داد.
حجت االسالم ســید عزیز ا... میراحمدی اظهار 
داشت: ثبت نام اینترنتی اعتکاف در استان آغاز شد 
و عالقه مندان می توانند در سایت اعتکاف به نشانی 

www.etekafchb.ir ثبت نام کنند.
وی افزود: براســاس هماهنگی با مسئول سایت 
اعتکاف، این سامانه از روز شــنبه فعال شده و به 
مرور لیست مساجد شهرســتان ها و روستاهای 

استان به آن اضافه خواهد شد.
سرپرســت معاونت فرهنگــی اداره کل تبلیغات 
اسالمی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ادارات 
شهرستانی با معرفی یک نفر به عنوان رابط سامانه، 
به پیشرفت کار و تجمیع کردن اطالعات و آمار و 

ارقام کمک شایانی می کنند.
میراحمدی با اشاره به زمان اعتکاف که از 11 تا 13 
فروردین 97 است، گفت: کسانی که امسال معتکف 
می شوند حضورشان بیانگر این است که حاضرند از 
همه چیز خود در راه خدا بگذرند و باید دانســت 
اعتکاف از یک سو نماد مبارزه با استکبار و از سوی 

دیگر پاسداشت ارزش های دینی و اسالمی است.

فرماندهی انتظامی استان خبر داد:
 انهدام باند سرقت 

در چهارمحال و بختیاری
فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری، از انهدام 

باند سرقت در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
غالمزاده اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان 
سامان  در هنگام گشت زنی شبانه درحوالی قطب 
صنعتی این شهر، به یک دستگاه وانت بار حامل 
تجهیزات صنعتی مشکوک شدند و با هماهنگی 
مقام قضایی آن را توقیف و به همراه دو سرنشین به 

پایگاه انتظامی منتقل کردند. 
وی افزود: پس از بررسی اقالم موجود در وانت بار 
شامل تجهیزات ترانس برق فشــار قوی، الکترو 
موتور، موتور فن کوئل، ترازی دیجیتال و کپسول 
آتش نشانی، مشخص شــد این اموال توسط دو 
سرنشــین وانت از قطب صنعتی سامان سرقت 

شده اند.
وی بیان کرد: در یک عملیــات غافلگیرانه عضو 
دیگر این باند نیز شناسایی  و دستگیر شد. سردار 
غالمزاده ارزش تجهیزات صنعتی سرقت شده را 

یک میلیارد ریال اعالم کرد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
خبرداد:

آغاز طرح نوروزی هالل احمر 
چهارمحال از 2۵ اسفند

مدیر عامــل جمعیت هالل احمــر چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به آغاز طرح نوروزی هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری از 25 اسفند، اظهار داشت: 
طرح نوروزی هالل احمر چهارمحال و بختیاری با 

حضور 750 نیروی هالل احمر برگزار می شود.
 احمــد مرتضــوی فرد بــا اشــاره بــه برپایی 
پایگاه های نوروزی هالل احمر در 9 شهرســتان 
چهارمحــال و بختیاری، عنوان کــرد: 17 پایگاه 
نوروزی هــالل احمر در اســتان برپا می شــود. 
وی بیان کــرد: در طــرح نوروزی هــالل احمر 
 چهارمحــال و بختیــاری 300 امدادگر فعالیت 

می کنند.
مرتضوی فــرد تاکید کرد: 450 نفــر از نیروهای 
هالل احمــر در پایگاه های جوانــان هالل احمر 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

برپایی ایستگاه نقاشی نماد های 
بومی نوروز در شهرکرد

ایستگاه نقاشــی نماد های بومی محلی نوروز، در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 

3 شهرکرد برپا شد.
 در آستانه عید نوروز، ایســتگاه نقاشی نماد های 
بومی محلی نوروز، با حضور 60 نفــر از کودکان 
و نوجوانــان در مرکز فرهنگی هنری شــماره 3 

شهرکرد برپا شد. 
در این ایســتگاه نماد هایی از ایام نوروز به صورت 
نقاشی گروهی کشیده شــد و در پایان به صورت 
نمایشگاهی، تا پایان ســال جاری در معرض دید 

عموم عالقه مندان قرار گرفت. 
احیا و پاسداشــت میراث ملی نوروز و فرهنگ و 
تمدن غنی ایرانی و آیین های ســنتی، از اهداف 
برپایی این ایستگاه نقاشی و نمایشگاه آن به شمار 

می رود.

نماینده مردم شهرســتان هاي اردل، فارســان، 
کوهرنگ و کیار در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
یک شرکت داخلي معتبر در احداث طرح راه آهن 

چهارمحال وبختیاري مشارکت مي کند.
علي کاظمي باباحیدري در خصوص دیدار خود با 
معاون وزیر راه و شهرســازي افزود: شرکت زرین 
استحکام که پیش از این در طرح هاي ریلي کشور 
حضوري فعال داشته اســت، با موافقت وزیر راه 
و شهرســازي در احداث راه آهــن چهارمحال و 

بختیاري مشارکت مي کند.
وي تصریح کرد: در این زمینه نیز موافقت نامه اي 
در وزارت راه و شهرســازي براي اجــراي قطعه 
نخســت راه آهن چهارمحال و بختیاري از سمت 

مبارکه اصفهان تنظیم شده است.
به گفته وي، اجــراي این موافقت نامــه نیازمند 
مصوبه هیئت دولت اســت که بــا مصوبه هیئت 
دولت، عملیات زیرســازي طرح ملــي راه آهن 
چهارمحال و بختیاري که مصوب ســفر استاني 
رییس جمهــوري و هیئت دولت اســت، اجرایي 

مي شود. 
نماینده مردم شهرســتان هاي اردل، فارســان، 
کوهرنگ و کیار در مجلس ابراز امیدواري کرد که 
عملیات اجرایي این طرح به عنوان یک عیدي برای 
مردم استان، در پایان اسفندماه امسال یا فروردین 
سال آتي آغاز شود. به گفته وي، اجراي این طرح 
به صورت 40 درصد سرمایه پیمانکار و 60 درصد 

تسهیالت و منابع مختلف تعیین مي شود.

نماینده مردم اردل در مجلس خبر داد:

سرمایه گذاری شرکت داخلی در پروژه راه آهن
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی 
چهارمحال وبختیاری، از معرفی یکهزار و 400 طرح 
اشتغال روستایی به بانک های عامل این استان در 

سال جاری خبر داد.
مهراب فرجی اظهار کرد: امسال برای حمایت از این 
تعداد طرح تولیدی، افزون بــر 200 میلیارد ریال 

تسهیالت ارزان قیمت در نظر گرفته شده است.
وی از نبود وثیقه معتبر برای بانــک های عامل در 
پرداخت تسهیالت به روســتاییان ابراز تاسف کرد 
و گفت: امید اســت با تدابیر الزم برای سهولت در 
فرآیند پرداخت تسهیالت به روستاییان تمهیداتی 

اندیشیده شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری، از تامین اعتبارات بانکی به 
موقع برای پرداخت تسهیالت یاد شده در سال جاری 
سخن گفت و تاکید کرد: ساماندهی و شناسایی افراد 
دارای شرایط برای دریافت وام نیز از سوی مسئوالن 

انجام شده است.
فرجی از اجرای 13 برنامه ویژه اقتصاد مقاومتی در 

جهاد کشاورزی استان در دولت دوازدهم خبر داد.
وی افزایش تولیدات گلخانــه ای، پرورش ماهی در 
قفس، تجهیز و نوســازی زمین های کشــاورزی و 
احداث شــبکه های اصلی و فرعــی را از جمله این 
برنامه ها دانست. گفتنی است ساالنه در چهارمحال 
و بختیاری بیــش از یک میلیــون و 500 هزار تن 
محصول باغــی، زراعــی، دامی و شــیالتی تولید 

می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی استان خبرداد:

معرفی ۱4۰۰ طرح اشتغال زایی به بانک های عامل

 مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختیاري از کسب مدال طالي مسابقات بین المللي آسیایي 
پاورلیفتینگ توســط دانش آموز این اســتان خبر داد. بهروز امیدي اظهار داشــت: دانش آموز پسر استان 
چهارمحال و بختیاري در مسابقات بین المللي آسیایي پاورلیفتینگ که به میزباني کشورترکیه برگزار شد، به 
مدال طال دست یافت. امیدي افزود: سید مهدي موسوي، دانش آموز پایه یازدهم رشته تاسیسات مکانیکي 
هنرستان شهید چهرازي فرخ شهر، در مسابقات بین المللي آسیایي پاورلیفتینگ  در وزن مثبت 82 کیلو گرم 

در رده نوجوانان موفق به کسب رتبه  اول و مدال طال شد.

درخشش دانش آموز 
چهارمحالی در آسیا

مدیر کل آموزش وپرورش استان 
خبرداد:

ش
ور

وپر
ش 

وز
آم

جهادکشاورزیپارلمان

محدودیــت ترافیکــی چهــار روزه در محــور 
 شــهرکرد بــه لــردگان و ایــذه اعمــال خواهد 

شد.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
گفت: از امروز تا هفدهم ماه جاری و به منظور انجام 

تعمیرات روشنایی داخل  تونل های الغدیر، کارون چهار و فتح، محور شهرکرد به لردگان و ایذه با محدودیت 
ترافیکی مواجه  می شود. 

احمد جمشیدی افزود: تردد در این مدت از ساعت 9 صبح تا 17 هر روز، با رعایت ایمنی و به صورت زمان بندی 
از داخل تونل امکان پذیر است.

جمشیدی از مردم استان و مسافرین خواست با رعایت نکات ایمنی، همکاران راهداری را در انجام هر چه بهتر 
این عملیات یاری کنند.

مدیرکل راهداری استان
 خبرداد:

اعمال محدودیت ترافیکی 
محور شهرکرد به لردگان

مدیر ســتاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری گفت: مرحله دوم 
نشســت های دانش آموزی و خانواده از روز شــنبه به مدت یک 
هفته با حضور اســاتید مرکز تخصصی نماز قم با همکاری اداره 
قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش اســتان نیز برگزار می شود. 
حجت االسالم والمســلمین محمد کریمی با اشاره به برنامه های 
ستاد اقامه نماز استان در ایام پایانی سال اظهار داشت: نخستین 
برنامه، اجرای طــرح بیان ویژه طالب خواهــر حوزه های علمیه 

استان است که برای 50 نفر از خواهران سطح 2 به باال با حضور 4 
نفر از اساتید مرکز تخصصی نماز قم به مدت 28 ساعت در چهار 
روز برگزار می شــود.وی افزود: همچنین دوره آموزشی معارف 
قرآن نماز و مهدویت ویژه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به 
مدت 24 ساعت که 16 ساعت حضوری و 8 ساعت غیر حضوری 
است با حضور دو نفر از اســاتید مرکز تخصصی نماز و مهدویت 
قم برگزار می شود.مدیر ســتاد اقامه نماز چهارمحال وبختیاری 

خاطرنشان کرد: بازدید از مساجد و نمازخانه های بین راهی جهت 
خدمات دهی مناسب به مسافرین نوروزی از نیمه دوم اسفندماه تا 

پایان تعطیالت نوروزی یکی از مهم ترین برنامه های ستاد است.
وی گفت: مرحله دوم نشست های دانش آموزی و خانواده از روز 
شنبه به مدت یک هفته با حضور اساتید مرکز تخصصی نماز قم 
با همکاری اداره قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش استان نیز 

برگزار می شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان:
مرحله دوم نشست های دانش آموزی برگزار می شود

معاون دفتر امور روستایی و شوراهای چهارمحال 
و بختیــاری از صدور 62 مجوز جدید تاســیس 

دهیاری در این استان خبر داد.
حمید کبیــری تاکید کرد: با صــدور این تعداد 
مجوز طی هفته جاری، مجموع روستاهای دارای 

دهیاری استان به 513 روستا رسید.
وی افزود: از 62 مجوز صادره، یک مجوز به شهرستان بروجن، 3 مجوز به شهرکرد، 2 مجوز به فارسان، 15 
مجوز به لردگان، 2 مجوز به اردل، یک مجوز به کیار و 38 مجوز به شهرســتان کوهرنگ اختصاص دارد.

کبیری تصریح کرد: امسال 377 میلیارد و 318 میلیون ریال از منابع مختلف به دهیاری های چهارمحال 
و بختیاری اختصاص یافت. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 چهارمحال و بختیاری 

دارای 947 هزار و 763 نفر جمعیت است.

معاون دفتر امور روستایی و شوراهای 
استان خبرداد:

 ۶2 مجوز دهیاری 
صادر شد

غیر از جشنواره های 
منطقه ای که به طور 

منظم برگزار می شود 
برای سال آینده یک 
جشنواره بین المللی 

با تعداد شرکت کننده 
بیشتر پیش بینی 

شده است
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کشف یک میلیارد پوشاک 
قاچاق در اصفهان

سرهنگ ستارخسروی، رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان اظهار کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق 
کاالی پلیس آگاهی مطلع شدند که یک قاچاقچی 
پوشاک در حال انتقال یک محموله پوشاک خارجی 
به استان اصفهان است.رییس پلیس آگاهی استان 
گفت: پس از شناســایی و توقیف این قاچاقچی در 
بازرسی از این خودرو تعداد ۲۶ کیسه و کارتن انواع 
پوشاک خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف شد. وی 
با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده توسط 
کارشناسان یک میلیارد ریال اعالم شده، اضافه کرد: 
در این خصوص یک نفر دســتگیر و برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان مطرح کرد:
 بازار داغ کشف مواد محترقه

 در اصفهان
ســرهنگ حســن یاردوســتی، فرمانده انتظامی 
شهرســتان اصفهان گفت: در راســتای مطالبات 
مردمی و تماس های مکرر با مرکز فوریت های ۱۱۰ 
و بررســی اخبار در رابطه با فعالیت های تعدادی از  
صنوف در این خصوص، بررسی موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس اصفهان قرار گرفت.
وی ادامه داد: مامــوران انتظامی ایــن فرماندهی 
تعداد ۱۰ هزار عدد انــواع مواد محترقه و خطرناک 
غیر مجاز را در بازرســی از ۸ صنف کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان در ادامه با 
اشاره به دستگیری بیش از ۱۵ نفر در این رابطه بیان 
داشت : الزم است والدین نظارت بیشتری بر عملکرد 
فرزندان خود داشته باشند و با توجه به نزدیک شدن 
به ایام چهارشنبه آخر سال، تهدیدات استفاده از مواد 

محترقه را به آنان تذکر دهند. 

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت 
اصفهان:

بیشترین شکایات مردمی از بخش 
شیرینی و رستوران هاست

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: در بازرسی های ایام عید که از اول اسفند ماه 
آغاز شد، ۸ تن مواد غذایی ناسالم کشف و ضبط شد 
که این میزان مواد غذایی معدوم خواهد شد. حسین 
صفاری اظهار داشت: بازرســی های ایام عید از اول 
اسفند ماه آغاز شــد و تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۷ 
ادامه دارد.وی تصریح کرد: در این بازرسی ها، شاهد 
پلمب ۱۷ مرکز بودیم و ۳۵ مورد نیز معرفی به دادگاه 
وتعزیرات صورت گرفته است.مدیر گروه بهداشت 
محیط مرکز بهداشتی استان اصفهان با اعالم اینکه 
دلیل فاسد بودن هشت تن مواد غذایی کشف شده 
معموال، نزدیک بودن تاریخ انقضا و نیز دســتکاری 
این تاریخ بوده است، افزود: در بین این مواد فاسد، 
مواد غذایی متفرقه، همچنین آجیل ها و در حدود 
بیش از دو تن کیک و کلوچه تاریخ گذشته کشف 
و ضبط شــده اســت. وی اضافه کرد: در سال های 
اخیر بیشترین شکایات مردمی از بخش شیرینی و 

رستوران ها بوده است.

مدیرعامل هالل احمر اصفهان: 
انتقال اجساد از کوه دنا تا 

اردیبهشت 97 طول می کشد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
عملیات جســت وجو و انتقال پیکر جان باختگان 
پرواز »ای تی آر ۷۲« تهران - یاسوج بسیار سخت 
است و در عمل به کندی و احتماال تا اردیبهشت سال 
آینده طول می کشد.محسن مومنی دلیل این امر 
را بارش شدید برف و نامساعد بودن وضعیت جوی 
عنوان کرد . وی اضافه کرد: شیب این کوه در منطقه 
»کوه گل« سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد 
کمتر از شیب کوه در منطقه پادنای استان اصفهان 
است؛ بنابراین عملیات صعود از آن سمت، مشکالت 

کمتری دارد. 

فروش اعضای بــدن به عنوان آخرین دارایی افــراد، موضوع نخ نمایی 
شــده که اگر گذرتان به خیابان های اطراف بیمارستان ها افتاده باشد 
آگهی های فروش اعضا در این مورد به شــدت جلب توجه می کند. به 
تازگی در خبرها عنوان شده بود که دختر ۱۹ ساله اصفهانی کبد و کلیه 
خود را به حراج گذاشــته و هدف از این کار را تامیــن هزینه تحصیل 

عنوان کرده است.
شاید در نگاه اول فقر مالی و نیازهای ضروری، اولین گزینه هایی باشند 
که برای این حرکت دردناک کمی توجیــه پذیر خواهد بود؛ اما در این 
مورد دختر ۱۹ ســاله فروش اعضا را به منظور تامین مخارج تحصیل 
عنوان می کند و اینکه حتی خانواده دختر جوان با شنیدن این حرکت 

بحث را زیاد جدی نگرفته اند. ســوالی که در این میان مطرح می شود 
اینکه آیا فروش اعضای بدن به خصوص کبد، امکان پذیر است؟ می توان 
ادعا کرد که در این آشــفته بازار فروش عضوی همچــون کلیه هم در 

شرایط ویژه صورت می گیرد.
می توان این داســتان دراماتیک را به گونه ای دیگر هم بررســی کرد. 
دختر جوان به صراحت بیان کرده است که»...یک شب در اینترنت تاب 
می خوردم بعد دیدم که نوشته اند خرید و فروش کلیه و کبد و ... دیدم 
قیمت هایش چقدر زیاد اســت. با خودم گفتم که من هم همین کار را 
بکنم تا مشکالتم رفع شود«.آیا مشــکالت این دختر تا این حد وخیم 
بوده که برای رسیدن به آنها سرمایه ای همچون سالمتی خود را به خطر 

بیندازد؟ این در شرایطی اســت که توجه به کسب درآمدهای هنگفت 
و یک شبه ره صدســاله را رفتن، موضوعی است که در میان جوانان به 

وفور دیده می شود.
بدون شک کسی کمبودها و مشــکالت اقتصادی و اجتماعی جامعه را 
کتمان نمی کند؛ اما موضوع قابل بحث اینکه کارشناســان اجتماعی 
چند وقتی اســت نســبت به اپیدمی مازوخیســم در میان جوانان به 
خصوص دختران هشــدار داده اند؛ روندی که هر از چندگاهی در یک 
قالب متفاوت اما با رویکردهای مشابه رنگ و رخ نشان می دهد! گاهی 
با عنوان خودکشی و خودســوزی و گاهی به صورت فروش اعضا برای 

جلب توجه بیشتر...
دکتر کوروش محمدی، رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران 
در این خصوص می گوید: »تصور می شــود در مورد پیش رو این روند 
نتیجه پارادوکسی است که جوان با آن روبه رو شده است و نیاز شدید به 
بازیابی هویتی در چنین مواردی به شدت احساس می شود؛ چرا که او  
 خود را نمی تواند پیدا کند و احساس تعلق را از دست داده و بی هدف و 
بی برنامه شده است. وگرنه تحصیل به عنوان یک نیاز حیاتی نیست که 

برای دستیابی به آن به چنین گزینه های فکر شود«.
وی با بیان اینکه جوانان و نوجوانانی که دارای یک ســری از تعارضات 
خاص هســتند ســعی می کنند کــه حرکتــی متفاوت از ســایرین 
 برای جلــب توجه به نمایش بگذارنــد، ادامه می دهــد:» جوان با این

 حرکت خــاص می خواهــد جامعــه و خانــواده خود را بــه چالش 
 بکشد و الزم است دســتگاه های متولی بررســی جدی در این مورد

 داشته باشند«.
 محمــدی در ادامه اضافــه کرد:»بارهــا در مورد مازوخیســم نگران

 کننده ای که جامعه جوان و نوجوان ما را درگیر کرده هشدار داده بودیم 
این در حالی است که فروش اعضا را می توان در کنار خودزنی به عنوان 
خشونتی پنهان دسته بندی کرد؛ خشونتی که جوانان را از هویت اصلی 

خود دور کرده است«.
 با توجه به بررسی چنین رخدادهایی باید بپذیریم که توجه به وضعیت 
جوانان و ایجاد حس تعلق در آنها باید از ســال هــای ابتدایی زندگی 
در آنها رنگ یابــد تا هنگام مقابله  با یکســری از اتفاقات خاص،چنین 
واکنش های مخربی که بیشــتر برای جلب توجه صورت می گیرد را از 

خود به نمایش نگذارند.

فروش اعضا به بهانه ادامه تحصیل؛

لطفا جوگیر نشوید!

یادداشت

اختصاص پالک ویژه به والدین دارای فرزند معلول

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

اخبار

مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان با گالیه از برخی جوسازی ها در خصوص 
وجوهات صندوق صدقات گفت: سهم هر خانواده 

نیازمند در ماه حدود ۲۰ هزار تومان است.
حمیدرضا شــیران، اظهــار کرد: در رســانه ها به 
طور مرتب از کمیتــه امداد در خصــوص درآمد 
صندوق های صدقات آمار ارائه می شــود، ورودی  
صنــدوق صدقات به اطــالع مردم می رســد؛ اما 
هیــچ گاه در خصــوص خروجــی آن حرفی زده 
نمی شــود.وی در همین خصوص افــزود: اخیرا 
مطلبی ارائه شد که طی ۶ ماه حدود ۱۵۳ میلیارد 
تومان به صندوق صدقات کمیته امداد حضرت امام 
خمینی)ره( پول واریز شده است.مدیرکل کمیته 
امداد استان اصفهان ادامه داد: اگر این ۱۵۳ میلیارد 
تومان تقسیم بر ۱/۵میلیون خانوار تحت پوشش 
شود، سهم هر خانواده در ۶ ماه چیزی حدود ۱۰۰ 
هزار تومان خواهد شــد و هر ماه حــدود ۲۰ هزار 

تومان می شود؛ یعنی ســهم خانوارهای ما در هر 
ماه چیزی کمتر از ۲۰ هزار تومان در ماه است.وی  
تصریح کرد: سال گذشته در استان اصفهان حدود 
۲4 میلیارد تومان صدقات جمع آوری شــد که به 
۱۰۰ هزار خانوار نیازمند تخصیص داده شد، با این 
که ۱۰۰ درصد صندوق صدقات بدون ریالی کم یا 
زیاد به نیازمندان بازمی گردد؛ اما عدد آن به قدری 

کم است که جوابگوی نیازهای آنها نیست.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

سهم هر خانواده نیازمند در ماه حدود 20 هزار تومان است
ســردار مهدی معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان 
اصفهان در حاشیه دیدار با مدیرکل بهزیستی استان 
گفت: نیروی انتظامی در زمینه کمک به جامعه معلوالن 
و آسیب دیدگان تحت پوشش بهزیستی محدودیتی 
برای همکاری قائل نیست؛ چرا که اعتقاد داریم هرچه 

به این قشر کمک شود، خیر مطلق است.
سردار معصوم بیگی از تشکیل کارگروه مشترک پلیس 
استان با مسئوالن بهزیســتی به منظور بررسی و رفع 
مشــکالت معلوالن و خانواده های آنها که در حیطه 
اختیارات نیروی انتظامی است، خبر داد و گفت: پلیس 
اســتان آمادگی دارد که این کارگروه را به طور جدی 
دنبال کند.این مقام ارشد انتظامی استان گفت: در گام 
اول این کارگروه، موضوع اختصاص پالک ویژه معلوالن 
به والدین دارای فرزند معلول مطرح و تسهیالت الزم 
دراین خصوص از سوی پلیس راهور استان به متقاضیان 
ارائه شد.وی افزود: این قشر به اندازه کافی مشکل دارند 
و ما باید کمک کنیم که رنج و آالم آنها کمتر شود و با 

همتی که در مجموعه بهزیستی و پلیس استان وجود 
دارد می توانیم مشکالت این عزیزان را حل کرده و برای 
آنها اثر گذار باشیم.ســردار معصوم بیگی  اظهار کرد: 
رسیدگی به مسئله آسیب های اجتماعی هم از جمله 
مواردی است که هم نیروی انتظامی و هم بهزیستی آنها 
را با جدیت دنبال می کنند و مسلما تعامل و همکاری 
این دو نهاد می تواند به حل بهتر مشکالت خانواده های 

آسیب دیده و در معرض آسیب کمک کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد: 

اختصاص پالک ویژه به والدین دارای فرزند معلول

برگزاری بیش از سه هزار برنامه در استان ویژه بانوان 

 درختکاری حجت االسالم 
شهاب مرادی در کنار شاگردانش

همزمان با هفته بزرگداشت مقام مادر و زن بیش از سه هزار برنامه در استان اجرا می شود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما محور این برنامه ها  را فرهنگی،  اجتماعی و سیاسی بیان 
کرد و افزود: مهم ترین برنامه دراین هفته برگزاری دو همایش با عنوان جایــگاه و منزلت زن در تحکیم بنیان خانواده وجایگاه کارآفرینی و 

نقش زنان در توسعه پایدار است.
سهیال اثنی عشران برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی، مسابقات فرهنگی علمی و هنری درنواحی آموزش و پرورش، مسابقات ورزشی از جمله رالی، اعزام 

خانواده شهدا به مشهد مقدس و مناطق جنگی و دیدار با ائمه جمعه از دیگر برنامه هاست.
وی گفت: بازدید از قطب های  صنعتی استان از جمله شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه از دیگر برنامه ها در این هفته است.

خبر

صورت و زیست جهان انسان 
مدرن

زندگی ما انتزاعــی منظم از رفتارهــا و مصارف 
روزمره ای است که مجموعه ای از افراد بر حسب 
توانایی های فردی و امکانات ساختاری در عرصه 
جهان حیاتی به وجود آورده انــد. صورت و بدن 
پدیده هایی هستند که از ابتدای تاریخ تا کنون، 
محل بحث و مناقشه بوده است. عرصه های مختلف 
اجتماعی و عرصه هایی مثل ادبیات و هنر و حتی 
سیاست و .... هیچ کدام با مفهوم زیبایی به طور اعم 
و مفهوم صورت به شــکل اخص بیگانه نبوده اند. 
اینکه چرا جوانان در سال های اخیر تغییرات زیادی 
در صورت های خود ایجاد می کنند،  سوالی است 
که ذهن بســیاری را به خود مشغول کرده است. 
توجه به صورت و سرمایه گذاری روی آن به عنوان 
عضوی بیرونی از بدن از گذشته وجود داشته؛ اما 
تغییر و دستکاری در آن به شکل امروزی ، محصول 
تجدد است و درست به همین سبب است که برای 
فهم این پدیده ، باید آن را با توجه به مولفه های 

تجدد بررسی کرد. 
پدیدار شناسی روشی اســت که به ما می گوید 
انتخاب ها، رویه ها و ســبک های زندگی تماما 
برخاسته از اراده کنشــگر یا الزام و اجبار بیرونی 
نیست بلکه ساختارهای اجتماعی، عاملی است که 
فرد را بر می انگیزاند تا در موقعیت اجتماعی دست 
به کنش و واکنش بزند. این بدان معنی است که 
برای درک و فهم یک پدیده، باید کلی که آن پدیده 
اجتماعی در آن وقوع پیدا کرده است را بشناسیم 
تا آن جزء » مثال جراحی صورت و بدن« را نسبت 
به آن کل تحلیل کنیم. آیا تغییر در ظاهر برخی 
جوانان به قدری نگران کننده هست که برای آن 
چاره اندیشی یا حتی با آن مقابله شود؟ آیا جوانانی 
که ظاهری متفاوت برای خود ساخته اند» با تاکید 
بر مفهوم صورت« محصول شرایط اجتماعی اند یا 
کنشگرانی سرکش هستند که با هدف دهان کجی 
به هنجارهای رایج اینگونه عمل می کنند؟  از آنجا 
که بنای این نوشــتار را با تکیه بر پدیدار شناسی 
گذاشته ام ، بررسی انگیزه ها را به مطالعات میدانی 
و تجربی وا می گذارم و با تاکید بر شناخت جهان 
مدرن و ارتباطش با کنشگران اجتماعی بحث را 

پی می گیرم. 
ما در جهان، با پدیده های مدرن روبه رو هستیم. 
معماری مدرن، صنعت مدرن، هنر، شهرسازی، 
ادبیات و ... که حاصل تعامل میان پدیده و زیست 
جهان است. از ســویی در جهان مدرن همه چیز 
قابل تولید و ارائه است. از خانه و اتومبیل گرفته تا 
لباس و کیف و کفش و ... البته صورت و بدن هم 
مفاهیمی اســت که می تواند تولید و باز آفرینی 
شود و به مصرف برسد. توجه به »ساحت جسم« 
و بدن و البته صورت انســان به عنوان مشــاهده 
پذیر ترین و قابل عرضه ترین عضو از بدن و غفلت 
از »ساحت روح« به مثابه امری درونی، از ویژگی 
های انسان مدرن اســت و همین غفلت نسبت 
به درون و تاکید بر عینی سازی همه مولفه های 
پیرامونی ، فــرد را وامی دارد تا بــا اتکا به صورت 
 و بــدن و نمایــش آن و دســتکاری در آن، این
 عینی ترین و قابل رویت ترین بخش وجودی خود 
را به جامعه ارائه دهد. ایــن ظاهر جدید همانند 
کاالیی در اختیار دیگران قــرار می گیرد و مثل 
همه اشــیای دیگر ، ارزش گذاری می شود و گاه 
در جریان مبادله مورد استفاده قرار می گیرد. در 
جهانی که اتومبیل، خانه، کیف و کفش و لباس و... 
دائما در حال نمایش داده شدن هستند بی شک 
نمی توان از صورت انتظار داشــت کــه به مثابه 
بیرونی ترین وجه از وجوه آدمی دیده نشــود. در 
قدیم اندرونی خانه ها نماد ستر و پوشش بودند اما 
خانه های جدید چیزی به نام اندرونی ندارند؛ چرا 
که آشپزخانه های اپن و حمام های شیشه ای جای 
اندرونی را گرفته اند. در قدیــم ویژگی بازارهای 
سنتی پوشــیدگی بود . پوشــیدگی حجره ها، 
تیمچه ها و درب ها ؛ اما امروز آن پوشــیدگی ها 
جای خــود را با برهنگی ها، بوتیــک ها و مانکن 
ها عوض کرده اند. درونی تریــن و باطنی ترین 
اجزای زندگی خود را به بیرونی ترین و مشاهده 
پذیرترین اجزای جامعه بدل کرده اند. عریانی اشیا 
و پدیده های اطراف و بیرونی شدن آنها ، انسان ها را 
نیز تحت شعاع قرار داده و به ویترین های پر زرق 
و برق بدل کرده است. سوی دیگر مسئله به سبک 
زندگی مدرن باز می گردد. ســبک زندگی لذت 
جویانه ، ویژگی دیگر جهان مدرن اســت. شاید 
از خودمان بپرســیم چرا این روزها صورت های 
دستکاری شده بیشتر از قبل است؟ آیا این عمل 
در حال تبدیل شدن به یک ارزش اجتماعی است؟ 
بنتام می گوید : عملی دارای ارزش اســت که در 
راســتای تولید بزرگ ترین لذت برای بیشترین 
اعضای جامعه قرار داشته باشد. او می گوید: مالک 

ارزش یک عمل، نتیجه فعل است نه انگیزه آن. 
پس اگر دســتکاری صورت و باز آفرینی آن را در 
دنیای مدرن حاصل یک کنش جمعی بدانیم که 
منافع آن بیشتر از آنکه متوجه فرد باشد متوجه 
جامعه است، تبدیل شدنش به یک ارزش عمومی 

دور از انتظار نیست.
  مجید رحمتی
عضو هیئت علمی دانشگاه

ناجاکمیته امداد

معــاون مشــارکت های مردمــی بهزیســتی اســتان 
اصفهان گفت: در ســال جاری حدود ۳۷ میلیارد تومان 
مشارکت های مردمی شامل کمک های نقدی و غیر نقدی 
و کمک های خدماتی در بخــش دولتی و غیر جمع آوری 

شده است.
 علی اصغر شاه زیدی  افزود: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشــتغال زایی به مددجویان و کارفرمایانی که 

مددجویان را به کار می گیرند از جمله اهداف بهزیستی است.
 معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه ۱۰۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته  
به اســتان اصفهان در حوزه اشتغال زایی و پرداخت تسهیالت بوده اســت، تصریح کرد: تا کنون ۱۷ میلیارد 
 و ۵۰۰ میلیون  تومان اعتبار جذب شــده که به یک هزار و ۳۰۰ نفر تســهیالت تا سقف ۲۰میلیون پرداخت

 شده است.

کمک ۳7 میلیارد 
تومانی خیران 
اصفهانی به بهزیستی

تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دانشــگاه اصفهــان 
 و دانشــگاه »هاینریــش هایــن دوســلدورف« 
 )Heinrich Heine University Düsseldorf(
آلمان در زمینه های علمی و فرهنگی منعقد و امضا شد.
روابط عمومی دانشــگاه اصفهان روز شنبه اعالم کرد: 

این تفاهم نامه در دیدار» آندری فون هولســن-اش«  معاون روابط بین الملل دانشگاه هاینریش هاین 
دوسلدورف آلمان با هوشنگ طالبی، رییس دانشگاه اصفهان امضا شد.

بر این اساس دو دانشگاه موافقت کردند مبادله دانشجو و استاد را از سال جاری شروع کنند. 
 همچنین بر اساس این تفاهم نامه دو دانشگاه برای برگزاری نشســت های علمی مشترک و راه اندازی

 دوره های مشترک اقدام و مذاکره می کنند. دانشــگاه هاینریش هاین دوسلدورف یکی از موسسه های 
آموزش عالی جوان در ایالت نوردراین ، وستفالن آلمان است.

عقد تفاهم نامه همکاری 
دانشگاه های اصفهان و 
دوسلدورف آلمان

مسئول رسیدگی به شکایات آرایشگران زنانه اصفهان 
گفت: تعرفه آرایشگاه های زنانه اصفهان برداشته شد و 
هر واحد صنفی بر اساس هزینه ها تعرفه خود را تعیین 
می کند. مریم ابراهیم زاده در خصوص چرایی تفاوت 
نرخ آرایشگاه های زنانه در نقاط مختلف شهر اصفهان 

اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه آرایشگاه های زنانه 
برداشته شده و هر واحد صنفی بر اساس هزینه هایی 

که انجام می دهد تعرفه ها را نیز تعیین می کند.
وی با بیان اینکه تعرفه های فعلی بر اســاس هزینه 
پرسنل، مواد مورد استفاده، اجاره سالن و ... تعیین 

می شــود، تصریح کــرد: همه واحدهــای صنفی 
آرایشگاه های موظف هستند نرخ تعیین شده خود 
را برای اطالع رسانی به مشــتریان بر دیوار سالن ها 
نصب کنند. مسئول رسیدگی به شکایات آرایشگران 
زنانه اصفهان افزود: اتحادیه به منظور ساماندهی بهتر 
تعیین تعرفه آرایشگاه های زنانه اصفهان حداکثر و 
حداقل نرخ را اعالم خواهد کرد که تعرفه ها بین این دو 
عدد نوسان خواهد داشت.وی گفت: باید توجه داشت 

که تعداد آرایشــگاه های زنانه غیر مجاز در اصفهان 
بسیار باالست و تخلفات چشــمگیری را نیز انجام 
می دهند. ابراهیم زاده در خصوص مراجعات آقایان 
به آرایشــگاه های زنانه در اصفهان گفت: بیشترین 
مراجعات آقایان به واحدهای صنفی مجاز در خصوص 
تنظیم ابرو بوده است و گزارش هایی را در این زمینه 
داشــته ایم ضمن اینکه انجام تاتوی بدن مردان در 

آرایشگاه های زنان به وفور گزارش شده است.

مسئول رسیدگی به شکایات آرایشگران زنانه اصفهان بیان کرد: 
افزایش مراجعات مردان به آرایشگاه های زنانه!

فاطمه کاویانی
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مفاد آراء
12/592 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 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رســمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواســت 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 4663 مورخ 96/04/31 و رای اصالحی شــماره 12359 مورخ 96/10/28 
هیات  اول خانم اقدس شاكري پور به شناسنامه شماره 16375 كدملي 1282633023 صادره 
اصفهان فرزند مرتضي در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 74 مترمربع 
پالك شماره 4426 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
2- رای شماره 4669 مورخ 96/04/31 و رای اصالحی شماره 12362 مورخ 96/10/28 هیات 
اول خانم طوبي شاكري پور به شناسنامه شماره 661 كدملي 1288707630 صادره اصفهان 
فرزند مرتضي در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 73.10 مترمربع پالك 
شماره 4426 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت  

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 12410 مورخ  96/10/30 هیــات اول آقاي علي اكبــر ناطقي قمبواني به 
شناسنامه شماره 31 كدملي 5129873701 صادره دهاقان فرزند ملك ابراهیم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 144/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای 

حسن هاشمی خریداری شده است.
4- رای شــماره  12304 مورخ 96/10/27 هیات اول  آقاي  سیدحسن دشتي به شناسنامه 
شماره 20191 كدملي 3250628662 صادره كرمانشاه فرزند سیدفاضل بر ششدانگ قسمتی 
از یکباب ساختمان به مساحت 158/20 مترمربع پالك شماره 10 فرعي از 4496 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

ورثه آقای عباس ظهیری خریداری شده است.
5- رای شماره 12377 مورخ  96/10/28 هیات اول  آقاي  عبدالکریم علیدادي شمس ابادي 
به شناسنامه شماره 17 كدملي 4622292831 صادره فرزند آقارحیم بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 282/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای احمد 

انواری  خریداری شده است.
6- رای شــماره 12203 مورخ 96/10/24 هیات اول  آقاي صالح كاوه چلیچه به شناسنامه 
شماره 34 كدملي 4679475579 صادره فارسان فرزند درویش بر ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره5 فرعي از 4790 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای حاج محمد 

حسین كازرونی خریداری شده است.
7- رای شماره 12204 مورخ 96/10/24 هیات اول آقاي سید مصطفي هاشمي به شناسنامه 
شــماره 23 كدملي 1288729553 صادره اصفهان فرزند سیدمهدي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 137/89 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف  آقای حاج محمد 

حسین گیاهی خریداری شده است.
8- رای شــماره 12296 مورخ 96/10/27 هیات اول  آقاي حمیدرضا صالح دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 700 كدملي 1288898411 صادره فرزند كریم بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 98/02 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه آقای 

عباس مجیدی دستجردی خریداری شده است.
9- رای شماره 11448 مورخ 96/10/03 هیات اول  آقاي علي جعفري كاكلکي به شناسنامه 
شماره 14 كدملي 4622898039 صادره شهر كرد فرزند حسین علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 221/36 مترمربع مفروزی از  پالك4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی ابراهیمی 

خریداری شده است.
10- رای شــماره 12303 مورخ 96/10/27 هیات اول خانم طوبي چوپان دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 34 كدملي 1288774729 صادره اصفهان فرزند حسینعلي  بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای مانده علی عسگردشتیان خریداری شده است.
11- رای شــماره 12302 مورخ 96/10/27 هیات اول آقاي حسینعلي قرباني دستجردي به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 1288675569 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از4373 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی عسگردشتیان خریداری شده است.
12- رای شماره 12418 مورخ 96/10/30 هیات اول آقاي عبدالرحیم كاظمي به شناسنامه 
شــماره 12 كدملي 1199532754 صادره شهرضا فرزند محمد بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 153/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 428فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای عباس 

میرزایی  خریداری شده است.
13- رای شــماره 12323 مورخ 96/10/28 هیات اول آقاي علي عباســي عیسي ابادي به 
شناسنامه شــماره 593 كدملي 4679234954 صادره فارســان فرزند محمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 55/46 مترمربع مفروزی از پالك شماره25 فرعي از2905 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 11458 مورخ 96/10/04 هیات اول خانم رقیه سلطان چلمقاني به شناسنامه 
شماره 19 كدملي 5129752589 صادره سمیرم فرزند محمود بر ششدانگ مغازه  به مساحت 
10/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

15- رای شماره 12202 مورخ 96/10/24 هیات اول  آقاي نوروز عسکري سده به شناسنامه 
شــماره 111 كدملي 1288654601 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي  بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126/01 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسین دهقان خریداری شده است.
16- رای شماره 12123 مورخ 96/10/21 هیات اول  خانم سکینه شاه پسند حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 814 كدملي 1288673280 صادره اصفهان فرزند كریم بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126/01 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسین دهقان خریداری شده است.
17- رای شماره 14376 مورخ  94/07/30 هیات دوم خانم هاجر شیرواني به شناسنامه شماره 
2472 كدملي 1288232055 صادره اصفهان فرزند علیرضا در یك دانگ مشاع از ششدانگ 
یك باب خانه دو طبقه به مساحت 312/19 مترمربع پالك شماره 2 فرعي از 3050 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شماره  14377 مورخ 94/07/30 هیات دوم آقاي مهدي رضائي به شناسنامه شماره 
833 كدملي 1288951329 صادره اصفهان فرزند اصغر در دودانگ مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه دو طبقه به مساحت 312/19 مترمربع پالك شماره 2 فرعي از 3050 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 14378 مورخ 94/07/30 هیات  دوم خانم ملك اللهي حســین آبادي به 
شناسنامه شماره 16930 كدملي 1282638580 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب خانه دو طبقه به مساحت 312/19 مترمربع پالك شماره 2 فرعي از 
3050 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 11797 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي علي عبداللهي مارناني به شناسنامه 

شماره 16823 كدملي 1282637533 صادره اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 5فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه آقای 

حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
21- رای شماره  12407 مورخ 96/10/30 هیات اول  انجمن زرتشتیان اصفهان به شناسنامه 
شــماره كدملي 10260012459 صادره فرزند بر ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
898/41 مترمربع تحت پالك شماره 2 فرعي از 2373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب صلح نامه و مع الواســطه از طرف آقایان رستم مهربانی 
زردشتی و كیخسرو مهربانی فارسی و جمشید مهربانی زردشتی بالسویه خریداری شده است.

22- رای شــماره 11792 مورخ 96/10/12 هیات اول  آقاي عبدالرسول توكلي گارماسه به 
شناسنامه شــماره 346 كدملي 1170595294 صادره زرین شهر فرزند ابراهیم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 242/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 136 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شماره 12029 مورخ 96/10/19 هیات اول  آقای عسگر نعمت الهي به شناسنامه 
شماره 2629 كدملي 2410510930 صادره فرزند نعمت اله بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 206/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4129 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای قاسم خیاركار )نیرپور(خریداری شده است.
24- رای شــماره 12031 مورخ96/10/19 هیات اول خانم زهرا اعرابي به شناسنامه شماره 
1883 كدملي 1288125437 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 206/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4129 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای قاسم خیاركار )نیرپور(خریداری شده است.
25- رای شماره 12010 مورخ 96/10/18 هیات اول آقاي عباسعلي بي غم به شناسنامه شماره 
29 كدملي 4622462095 صادره فرخ شــهر فرزند صفقلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 164 مترمربع مفروزی از پالك شماره 10792 فرعي از 4999 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شماره 11950 مورخ 96/10/17 هیات اول  آقاي عبد اهلل كاوه به شناسنامه شماره 
319 كدملي 4622309051 صادره فرخ شهر فرزند قربانعلي برسه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 164 مترمربع مفروزی از پالك شماره 10792 فرعي از 4999 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 11800 مورخ 96/10/13 هیات اول  آقاي علي اسمعلیان حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 365 كدملي 2871797242 صادره اصفهان فرزند اكبر برششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 123/26 مترمربع مفروزی از پالك شماره140 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای 

اكبر براآنی دستجردی خریداری شده است.
28- رای شماره 12015 مورخ 96/10/19 هیات اول  آقاي عبدالکریم علیدادي شمس ابادي 
به شناسنامه شــماره 17 كدملي 4622292831 صادره فرزند آقارحیم بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 310/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
29- رای شــماره 11654 مورخ  96/10/11 هیات اول اقاي كیکاوس بیات به شناســنامه 
شماره 5030 كدملي 4171579031 صادره الیگودرز فرزند قهرمان بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 130/79 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمود 

خیاركار خریداری شده است.
30- رای شــماره 12001 مورخ 96/10/18 هیات اول خانم فاطمه رضائي دارافشــاني به 
شناسنامه شماره 11796 كدملي 1292827637 صادره فرزند علیرضا بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 227/66 مترمربع مفروزی از  پالك شماره136 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای حسین وحیدا خریداری شده است.
31- رای شماره 12000 مورخ 96/10/18 هیات  اول آقاي تقي رضائي خولنجاني به شناسنامه 
شــماره 1861 كدملي 5419193035 صادره فرزند عباس بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 227/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره136 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حسین وحیدا خریداری شده است.
32- رای شــماره 11667 مورخ 96/10/11 هیــات اول  خانم ربابه فیاض دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 12 كدملي 1288583370 صادره اصفهان فرزند سید رسول چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 213/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره52 فرعي 
از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شماره 11665 مورخ  96/10/11 هیات  اول آقاي  سید سعید فیاض زاده به شناسنامه 
شماره 74 كدملي 1288789424 صادره اصفهان فرزند ســید عباس بر یك دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 213/17مترمربع پالك شماره 52فرعي از4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم ربابه فیاض دستجردی خریداری شده است.
34- رای شــماره 11675 مــورخ 96/10/11 هیات اول خانم زهرا صفري دســتجردي به 
شناسنامه شماره 23387 كدملي 1282703242 صادره اصفهان فرزند محمد بر یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 213/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره52 فرعي 
از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف خانم ربابه فیاض دستجردی خریداری شده است.
35- رای شــماره 11952 مورخ 96/10/17 هیات اول  آقاي عباس جالالئي دستجردي به 
شناســنامه شــماره 16468 كدملي 1282633961 صادره اصفهان فرزند علي برششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 94/16 مترمربع  مفروزی از  پالك شماره 118فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه 
 از طرف آقای ابوالقاســم قدیری دســتجردی و خانم صدیقه قدیری دستجردی خریداری

 شده است.
36- رای شماره 12201 مورخ  96/10/24 هیات اول آقاي جهانبخش آقاخاني مشهدي به 
شناسنامه شماره 189 كدملي 1290931860 صادره اصفهان فرزند گودرز بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 74/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی 

مصدق دنبه خریداری شده است.
37- رای شماره 12297 مورخ 96/10/27 هیات اول خانم صدیقه ملك محمدیان دستجردي 
به شناســنامه شــماره 30 كدملي 1288744269 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 18/22 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4130 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 12211 مورخ 96/10/25 هیات اول آقاي  جلیل ابراهیمي به شناســنامه 
شــماره 1749 كدملي 1289048436 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 265/8 مترمربع مفروزی از پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای حسینعلی حیدری 

خریداری شده است.
39- رای شماره 11793 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي عبدالکریم نامداریان دستجردي 
به شناسنامه شماره 1073 كدملي 1288847531 صادره مركزي فرزند محمد بر ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 96/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 75فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای قربانعلی صالح دستجردی خریداری شده است.
40- رای شــماره 11823 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي محمود محمدي به شناسنامه 
شماره 42599 كدملي 1280314729 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر یك و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســوله )كارگاه ( به مســاحت 313/75 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد خیاركار خریداری شده است.

41- رای شماره 11803 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي خلیل محمدي به شناسنامه شماره 
19574 كدملي 1282665081 صادره اصفهان فرزند علي محمدبر یك و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب سوله )كارگاه ( به مساحت 313/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد خیاركار خریداری شده است.
42- رای شماره 11824 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي محمد محمدي به شناسنامه شماره 
20617 كدملي 1282675664 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر یك و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب سوله )كارگاه ( به مساحت 313/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد خیاركار خریداری شده است.
43- رای شماره 11822 مورخ 96/10/13 هیات اول  آقاي  احمد محمدي به شناسنامه شماره 
680 كدملي 1288898215 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر یك و نیم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب سوله )كارگاه ( به مساحت 313/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد خیاركار خریداری شده است.
44- رای شماره 11945 مورخ 96/10/17 هیات اول آقاي حمید سیاري به شناسنامه شماره 
1044 كدملي 1288953437 صادره اصفهان فرزند باقر بر ششدانگ یکبابخانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 107/465 مترمربع مفروزی از پالك شماره 31 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقایان حسن و حسین هاشمی خریداری شده است.
45- رای شماره 12087 مورخ 96/10/21 هیات اول آقاي علي نیك خواه به شناسنامه شماره 
1023 كدملــي 4679294991 صادره جونقان فرزند قدرت اهلل بر ششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 71/30 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای احمد 

انواری خریداری شده است.
46-  رای شماره 12413 مورخ 96/10/30 هیات اول خانم عزت السادات حسیني دیناني به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 1142048764 صادره درچه پیاز فرزند سید مرتضي برسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي 
از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است. 
47- رای شماره 12414 مورخ 96/10/30 هیات اول  آقاي احمد محمدي دیناني به شناسنامه 
شــماره 2038 كدملي 1140742698 صادره درچه پیاز فرزند حیدر برســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از4790 
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
48- رای شماره 12351 مورخ  96/10/28 هیات اول خانم صغري قاسمي به شناسنامه شماره 
37 كدملي 1170886027 صادره چمگردان فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
76/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 243 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای احمد آموزگار 

خریداری شده است.
49- رای شماره 11799 مورخ 96/10/13 هیات اول خانم فرح ناز رمضاني به شناسنامه شماره 
755 كدملي 1754788531 صادره اهواز فرزند حســین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
73/70 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری 

خریداری شده است.
50- رای شــماره 3004 مورخ 96/03/31 هیات اول  آقاي ســیف اله عبدالهي خراجي به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 6339604390 صادره شهركرد فرزند بهزاد بر چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 70 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف خانم فردوس ناظری خریداری شده است.
51- رای شماره 3006 مورخ 96/03/31 هیات اول خانم مریم عباسي تشنیزي به شناسنامه 
شــماره 51 كدملي 6339622658 صادره مركزي فرزند خدابخش بر دو مشاع از ششدانگ 
یك باب ساختمان به مساحت 118/85 مترمربع پالك شماره 70 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم فردوس ناظری خریداری شده است.
52- رای شــماره 10202 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي  محمد نصیري ده ســرخي به 
شناسنامه شماره 33727 كدملي 1282262696 صادره اصفهان فرزند علمدار بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 94/35 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی مصدق 

دنبه خریداری شده است.
53- رای شــماره 12408 مــورخ 96/10/30 هیات اول آقاي علي كــرم قرباني خراجي به 
شناسنامه شــماره 21 كدملي 6339621661 صادره كیار فرزند محمد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 82/24 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمدشیخ دستجردی خریداری شده است.
54- رای شماره 12047 مورخ 96/10/20 هیات اول آقای اســداله محمد علي دستگردي 
به شناســنامه شــماره 62 كدملي 1288604823 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
مغازه به مســاحت58/45 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3522 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
55- رای شماره 10777 مورخ 96/09/18 هیات اول خانم زهرا مرادي خولنجاني به شناسنامه 
شــماره 2064 كدملي 1287831729 صادره اصفهان فرزند غالمعلي برسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 294فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
56- رای شــماره 10778 مورخ 96/09/18 هیات اول آقاي صفر علي باقري خولنجاني به 
شناسنامه شماره 424 كدملي 1288719183 صادره اصفهان فرزند اسداله برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره294 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
57- رای شماره 12806 مورخ 96/11/14 هیات اول خانم وحیده صالحي به شناسنامه شماره 
2300 كدملي 1092250883 صادره فرزند فتح اله بر ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 
125/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4410 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
58- رای شماره 12656 مورخ96/11/08 هیات اول  آقاي علیرضا مروت به شناسنامه شماره 
78 كدملي 5129777281 صادره فرزند عباس بر ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 109/05 
مترمربع مفروزی از پالك شماره42 فرعي از4421 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
59- رای شماره 11293 مورخ 96/09/28 هیات اول آقاي ولي اله ایرانپور به شناسنامه شماره 
3 كدملي 5279831484 صادره مباركه فرزند حسین بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از4790- اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه حاج محمد حسین 

كازرونی خریداری شده است.
60- رای شــماره 13220 مورخ 96/11/28 هیات  اول خانم آمنه وكیلي ســهرفروزاني به 
شناسنامه شماره 124 كدملي 1818349711 صادره آبادان فرزند هرمز بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 107/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4372 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مهدی 

مرادی خولنجانی  خریداری شده است.
61- رای شــماره 13138 مورخ 96/11/26 هیات اول آقاي محمد زیــدي كوله پارچه به 
شناسنامه شماره 238 كدملي 1289361169 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ قسمتی 
از یکبابخانه به مساحت 27/82 مترمربع مفروزی از پالك شماره1213و1214 فرعي از5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای نادعلی ربیعی چمگردانی خریداری شده است.
62- رای شماره 14070 مورخ 94/07/25 و رای اصالحی شماره  12976 مورخ 96/11/19 
هیات اول  شهرداري اصفهان  در ششدانگ ساختمان تجاری به مساحت 582/12 مترمربع 

پالك شماره  4981 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 
مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

63- رای شــماره 1266 مورخ 96/02/19 و رای اصالحی شماره 12862 مورخ  96/11/16 
هیات اول خانم پیکر سلیم پور ناغاني به شناسنامه شماره 1966 كدملي 4689373167 صادره 
اردل فرزند موسي بر ششدانگ یکبابخانه دو طبقه  به مساحت 131.35 مترمربع پالك شماره 
424 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
64- رای شماره  20475 مورخ 94/12/20 و رای اصالحی شماره 13091 مورخ 96/11/25 
هیات اول آقاي  محمود رضائي به شناسنامه شماره 15 كدملي 1159777403 صادره فریدن 
فرزند هاجي در ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 71/93 مترمربع پالك شماره  3022 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
65- رای شــماره 8720 مورخ 95/06/25 و رای اصالحی شماره 13218 مورخ 96/11/30 
هیــات اول خانم رقیه رضائي حیدري به شناســنامه شــماره 50 كدملــي 5759618784 
صادره چادگان فرزند بهرام در ششــدانگ یك بــاب خانه دو طبقه  به مســاحت 104/44 
مترمربع پالك شــماره 4483/131 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب  
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد شــیخ دستجردی خریداری

 شده است.
66- رای شــماره 13308 مورخ 96/12/08 هیات اول آقاي محمدقلي ناصري كریموند به 
شناسنامه شــماره 65 كدملي 5559376566 صادره فارســان فرزند عبدالعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 123 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3049 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
67- رای شــماره 13123 مورخ 96/11/26 هیات اول خانم شهین همت كاردستجردي به 
شناسنامه شــماره 175 كدملي 1282749293 صادره اصفهان فرزند حسنعلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 208/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4129 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
68- رای شــماره 12115 مورخ 96/10/21 هیات اول خانم شــهناز فتاحي صادق آبادي به 
شناسنامه شــماره 147 كدملي 6209506585 صادره فرزند جمشــید بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمد شفیع دستجردی خریداری شده است.
69- رای شماره 12114 مورخ 96/10/21 هیات اول آقاي رضا زماني كته شوري به شناسنامه 
شماره 125 كدملي 6209506348 صادره فرزند قربانعلي بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکبابخانه به مســاحت 106/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای محمد شفیع دستجردی خریداری شده است.
70- رای شماره 12691 مورخ96/11/09 هیات اول آقاي سبزوار عسگري قلعه به شناسنامه 
شــماره 9 كدملي 4689703515 صادره فرزند شیرمحمدبر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
92/61 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد شفیع 

دستجردی خریداری شده است.
71- رای شــماره 13176 مورخ 96/11/28 هیات اول  آقاي محمد آقاجان دســتجردي به 
شناسنامه شماره 20911 كدملي 1282677731 صادره اصفهان فرزند قربانعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 140 مترمربع مفروزی از پالك شماره4 فرعي از 4197 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
72- رای شماره 12794 مورخ 96/11/14 هیات اول خانم شــهبانو ربیعي صادق آبادي به 
شناسنامه شماره 16 كدملي 6209900186 صادره لنجان فرزند علي قلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 41/91 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای احمد انواری خریداری شده است.
73- رای شماره 12298 مورخ 96/10/27 هیات اول آقاي رضا احمدي به شناسنامه شماره 
48 كدملي 4622944650 صادره فرزند شکراله بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 111/76 مترمربع پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای احمد انواری 

خریداری شده است.
74- رای شماره 12299 مورخ 96/10/27 هیات اول خانم اصلي شجاعي به شناسنامه شماره 
486 كدملي 1285730437 صادره اصفهان فرزند رمضان بر دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت111/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
75- رای شــماره 12664 مورخ 96/11/08 هیات اول آقاي مصطفي وحید دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 97 كدملي 1288759983 صادره اصفهان فرزند ســیف اله بر 36 سهم 
مشاع از 63 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 332/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
8 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان طی ســند 
شماره 35459 مورخ 96/02/24 دفتر 58 اصفهان از طرف آقایان سیف اله وحید دستجردی و 

مرتضی وحید خریداری شده است.
76- رای شماره 12676 مورخ 96/11/08 هیات اول خانم عفت وحید دستجردي به شناسنامه 
شماره 19125 كدملي 1282660594 صادره اصفهان فرزند سیف اله  بر 9 سهم از 63 سهم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 332/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان طی سند شماره 35459 مورخ 
96/02/24 دفتر 58 اصفهان از طرف آقایان ســیف اله وحید دســتجردی و مرتضی وحید 

خریداری شده است.
77- رای شماره 12669 مورخ 96/11/08 هیات اول خانم زهره وحید دستجردي به شناسنامه 
شــماره 1215 كدملي 1288889801 صادره اصفهان فرزند سیف اله بر 9 سهم از 63 سهم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 332/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان طی سند شماره 35459 مورخ 
96/02/24 دفتر 58 اصفهان از طرف آقایان ســیف اله وحید دســتجردی و مرتضی وحید 

خریداری شده است.
78- رای شــماره مورخ هیات خانم عصمت وحید دســتجردي به شناسنامه شماره 20195 
كدملي 1282669907 صادره اصفهان فرزند ســیف اله بر 9 ســهم از 63 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 332/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان طی سند شماره 35459 مورخ 96/02/24 
 دفتر 58 اصفهان از طرف آقایان ســیف اله وحید دســتجردی و مرتضــی وحید خریداری

 شده است.
79- رای شــماره 13177 مورخ 96/11/28 هیات اول  آقاي  خیراهلل عراقي دســتگردي به 
شناسنامه شــماره 52 كدملي 6339661203 صادره شــهر كرد فرزند رمضان بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 26/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
80- رای شماره 12841 مورخ 96/11/15 هیات اول  آقاي سعید عبدالرضائي دستگردي به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 1288743981 صادره اصفهان فرزند مرتضي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 295/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از4395 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
81- رای شماره 12999 مورخ 96/11/19 هیات اول آقاي رضا نوري علویجه به شناسنامه 
شماره 34 كدملي 1091894159 صادره نجف آباد فرزند كریم  بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 295/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از4395 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/12/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/28

م الف: 38645 اعظم قویدل   رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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 چراغ سبز »زالتان« 
MLS برای حضور در

مهاجم شیاطین سرخ برای بازی در MLS چراغ 
سبز نشان داد.زالتان ایبراهیموویچ 
در پایــان فصل بــه احتمال 
فراوان به آمریــکا خواهد رفت 
تا فوتبالش را در لیگ این 
کشــور به پایان برساند.

موضوعــی 
که تـــا 
ن  ال ا
مـورد تایـید 
رســمی خود این ستاره 
سوئدی قرار نگرفته بود؛ 
اما او در صحبت هایش 
بــه حضــور در فوتبال 
آمریکا چراغ سبز نشان 
داده است.وی در پاسخ 
به سوال خبرنگاران 
که در مورد احتمال 
حضورش در MLS سوال کرده بودند، توضیح 
می دهد: » نمی دانستم که سوئدی های زیادی 
در این لیگ به میدان رفته اند. بازی کردن در 
آمریکا بسیار وسوسه کننده است. لس آنجلس 
شهر بسیار زیبایی است که قبال چند بار برای 
تفریح به آنجا رفتــه ام. وقتی بازی می کنم و یا 
وقتی بازی نمی کنم همیشه شایعاتی به گوش 

می رسد. این یعنی من هنوز زنده ام!«

»هشت شاکی«  درخواست غرامت کرد

پیشنهاد سردبیر:

پوگبا در منچستریونایتد  
ماندنی شد

ظاهرا اختالف بین سرمربی منچستریونایتد و 
ستاره این تیم حل شده است.

مورینیو بــرای چندمین بار 
در این مــدت تاکید کرد 
که اختالفی میان او 
و هافبک فرانسوی 
تیمش وجود ندارد.

مورینیو و پوگبا در 
یکــی از دیدارهای 
اخیر شــیاطین سرخ با 
هم درگیری لفظی پیدا 
کردنــد و خیلی ها این 
موضــوع را عامل جدایی 
ســتاره فرانسوی 
در پایان فصل 
می دانستند؛ 
امــا خــود 
ژوزه به شــدت این موضوع 
می کنــد. تکذیــب  را 

مدیربرنامه هــای پوگبا در 
اینباره اظهار داشــت: »اختالفی بین مورینیو 
و پوگبا وجــود ندارد، هیچ جنگــی بین پوگبا 
و مورینیو نیســت و پل می خواهــد با یونایتد 

موفق باشد«.

 بازیکنی که با تغییر چهره
 به فقرا کمک می کند

ستاره بلژیکی ناپولی عالوه بر نجات تیمش از 
شکست، فرشــته نجاتی برای بی بضاعت های 
ایتالیاست. »دریس مرتنس« بازیکن 

یکــی  پــس از ورودش بلژ
بازیکن کلیدی به ناپولی 

این تیم شد که 
با گلزنی هایش 
تاثیــر زیادی به 
صدرنشینی تیمش 
گذاشت. این بازیکن که فراتر 
از یک فوتبالیست است عالوه 
بر نزدیک کردن جام اکودتو 
به تیمش، فرشــته نجانی 
برای مردم نیازمند جنوب 
Cor�  ایتالیاست.نشریه
riere Del Mezzo�

giorno با انتشــار 
این اخبار اقدامات 
خیرخواهانــه این 
بازیکــن را برمال 
کرد.او به صورت 
ناشناس و 
تغییر  بــا 
چهره میان 
مردم نیازمند می رود و کمک هایش را به طور 

پنهانی در اختیار آنها قرار می دهد.
گفته شده مرتنس با یک پیتزا فروشی همکاری 
می کند و از آن طریق پیتزا و پوشاک توزیع می 
کند و برای کودکان سرطانی اسباب بازی می 
خرد.او حتی به فکر سگ های ولگرد هم هست 
و با کمک همســرش برای حیوانــات ولگرد 

سرپناه و غذا تهیه می کند.

ادامه نیمکت نشینی های محسن مسلمان وحواشی ریز و درشتی که 
درباره این بازیکن به وجود آمده، باعث شده گمانه زنی ها از جدایی 
قطعی مسلمان از پرسپولیس در پایان فصل بگوید؛ البته مسلمان 
و برانکو هر دو وجود مشکل و اختالف را تکذیب می کنند؛ اما منابع 
خبری از   بی میلی برانکو به حفظ آقای مهندس و تمایل مسلمان 

برای ادامه فوتبالش در اصفهان یا خارج از ایران خبر می دهند . 

جدایی قریب الوقوع مسلمان از پرسپولیس

77
مهدی طارمی در فصل جابه جایی تابستانی به الغرافه قطر پیوست. 
این بازیکن ایرانی عملکرد بسیار خوبی در این تیم قطری داشته 
و توانسته هم در لیگ قطر و هم در لیگ قهرمانان آسیا بدرخشد.
روزنامه الشــرق قطر از مهدی طارمی، کریــم بوضیاف، مهاجم 
الدحیل و بغداد بونجاح، مهاجم الســد به عنوان سه شانس آقای 

گلی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا سخن به میان آورد.

شانس باالی طارمی برای آقای گلی در آسیا
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فتح ا... زاده و تحلیل دربی: 
موهای رحمتی دست نخورد

علی فتح ا... زاده، جدیدترین کارشناســی است 
که دربــاره دربی صحبت کــرده؛ او دلیل اصلی 
پیروزی استقالل در این مسابقه را اشتباه برانکو 
و هوشمندی شفر دانسته است. مدیرعامل اسبق 
اســتقالل به ایلنا گفته:»شفر، شجاعانه پا به این 
مسابقه گذاشــته بود و همین باعث شد که این 
روحیه به بازیکنان هم منتقل شود؛ اما آن طرف 
برانکو اشتباه بزرگی را مرتکب شد. او فکر می کرد 
که تیمش قوی است و می تواند با یک مساوی هم 
قهرمانی را کســب کند؛ اما شفر تیمش را بسیار 
تهاجمی چید و توانست امتیاز را کسب کند. شما 
به این موضوع نگاه کنید؛ موهای دروازه بان ما که 
شانه کرده بود تا آخر بازی دست نخورده باقی ماند 
و این نشان می دهد که اســتقالل حاکم زمین و 

میدان بود.«

 »هشت شاکی«
 درخواست غرامت کرد

مجتبی جباری میزان غرامتی را که از باشــگاه 
اســتقالل می خواهد، تعیین کرده است. روزبه 
وثوق احمــدی، رییس کمیتــه تعیین وضعیت 
بازیکنان در این باره گفت: »به آقای جباری اعالم 
کردیم بر اساس میزان غرامت درخواستی خود، 
هزینه رسیدگی را به حساب فدراسیون فوتبال 
پرداخت کند. در روزهای گذشــته این مبلغ از 
سوی جباری پرداخت شد و اکنون منتظر الیحه 
وکیل آقای جباری هستیم و سپس میزان مبلغ 
درخواســتی جباری را به اطالع باشگاه استقالل 
خواهیم رساند تا پاسخ خود را ارائه کنند. جباری 
ابتدا نسبت به کنار گذاشته شــدن از استقالل 
شکایت کرده بود و خواهان مبلغی از قرارداد خود 
شد که با فسخ شدن قراردادش از سوی استقالل، 

خواستار غرامت شد.«

 جنجال خیانت فوتبالیست
 به همسرش

»کالین رونی« همســر فوتبالیســت معروف در 
حالی دیده شد که حلقه ازدواجش را به انگشت 
نداشــت. به گزارش فرتاک نیــوز؛ او که صاحب 
فرزند چهارمش شده، پیرامون خیانت های متعدد 
همســرش گفت: »بعضی ها برای من احســاس 
تاســف می کنند؛ اما خواهش می کنم این حس 
را نداشته باشــید.من فردی قوی هستم و برای 
خودم احساس تاسف نمی کنم. من احمق نیستم 

و می خواهم روی ازدواجم کار کنم.«

در حاشیه

پیشخوان

پادوانــی : العین را هم 
مثل پرسپولیس ببرید

بازگشت فوتبال ایران به 
نوستالژي دو قطبی سرخابی؛ 

مغناطیس جادویی!

 جدال پیامکی جادوگر 
با مالک بی پول سپیدرود؛ 
تا عیــد 20 درصد ندهید 

من نیستم

مسئوالن باشگاه استقالل در صدد هستند برای سال آینده 
تیم خوبی را ببندند و راهی مســابقات لیگ برتر کنند. به 
همین خاطر مدیرعامل باشگاه اســتقالل توضیحاتی را 
درباره نقل و انتقاالت داده است.سیدرضا افتخاری در این 
خصوص به مهر گفته: »در مورد نقل و انتقاالت یک توضیح 

کلی می دهم و آن هم این است که ما برای فصل بعد استخوان بندی تیم را حفظ می کنیم و تنها نقاط ضعف  
را ترمیم می کنیم. این تیم آنقدر خوب است که حفظ استخوان بندی اش برای فصل بعد می تواند زمینه ساز 
قهرمانی شود.«وی افزود: »یکسری از بازیکنان ما هستند که قراردادشان در پایان فصل تمام می شود و مورد 
نیاز هستند. من به زودی راهی امارات می شــوم و همان جا مذاکرات مقدماتی را برای تمدید قرارداد با این 

بازیکنان آغاز می کنم.«

تمدید قرارداد چند 
 بازیکن استقالل
 در امارات!

 محمدرضــا اخباری تــا همین چند ماه قبــل یکی از 
مسافران قطعی تیم ملی در ســفر به روسیه محسوب 
می شد؛ اما به نظر می رسد نیمکت نشینی اش در سایپا 
باعث شــود تا او جام جهانی را به احتمال زیاد از دست 
بدهد. این نظر خبرگزاری میزان است که نیمکت نشینی 

اخباری را به تصمیم اشتباه او ربط داده و نوشته:» زمانی که در نیم فصل اخباری اعالم کرد که قصد دارد 
سایپا را ترک کند و به تراکتورسازی برود، این مسئله به مذاق کادر فنی خوش نیامد تا مطرح شدن این 
موضوع اخباری را نیمکت نشین کند؛ البته درخشش حامد فالح زاده هم مزید بر علت شد تا اخباری دیگر 
رنگ دروازه  سایپا را نبیند! شاید اگر این دروازه بان جوان تصمیم های درستی گرفته بود و مشاوران خوبی 

داشت در فصل منتهی به جام جهانی نیمکت نشین نمی شد«.

عاقبت یک تصمیم اشتباه؛

 اخباری جام جهانی
 را  از دست می دهد

جریمه نقدی فدراسیون کشتی 
ایران بخشیده شد

فدراسیون کشتی ایران چندی پیش همزمان با رقابت های 
عمومی جوانان قهرمانی کشور، اقدام به برگزاری یک کالس 
آموزشی ضد دوپینگ با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی، 
برای کشتی گیران و مربیان حاضر در این مسابقات کرده بود.

پس از اینکه فدراسیون کشــتی موضوع برگزاری این دوره 
آموزشی با همکاری نادو )ستاد مبارزه با دوپینگ( ایران را به 
اتحادیه جهانی کشتی منعکس کرد، این اتحادیه  فدراسیون 
ایران را به دلیــل فعالیت های مثبتــش در زمینه مبارزه با 
دوپینگ با پاداش نقدی ۳۰ هزار فرانک ســوئیس تشویق  و 

جریمه این فدراسیون را کسر کرد.

 فریبرز عسکری 
سرمربی تیم ملی تکواندو شد

کمیته فنی فدراسیون به منظور بررسی برنامه سه کاندیدای 
 احراز پست ســرمربیگری تیم ملی تکواندو، عصر روزشنبه

 با حضور تمامی اعضا تشکیل جلسه داد.
بااعالم ســیروس رضایــی، دبیر و ســخنگوی کمیته فنی؛ 
برهمیــن اســاس و پــس از بررســی برنامــه کاندیــدا، 
اعضای کمیته بــا اجماع کامــل تصمیم گرفتند ســکان 
 هدایت تیــم ملی تکوانــدو به فریبرز عســکری ســپرده 

شود. 
همچنین رضایی افــزود: مدیر فنی تیم هــای ملی نیز در 

روزهای آینده معرفی می شود.

 اداره کل ورزش استان
 مشکل اصلی هیئت کشتی است

رییس هیئت کشتی استان اصفهان در مورد استعفا از ریاست 
هیئت کشتی استان اصفهان اظهار کرد: مشکل ما در واقع با 

اداره کل ورزش و جوانان استان است.
محمد مجیری افــزود: عدم حضور خادم، ضربه به کشــتی 
کشور است و اینکه برگردد یا نه را نمی دانم. اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان متولی ورزش استان است نه من 
و مدیرکل باید بســتر را فراهم کند تا ما بــه عنوان متولی 
ورزش کار و کشــتی گیر تربیــت کنیم، نه اینکــه در زمان 
 رسیدن به موفقیت بیایند و با ورزشــکاران عکس یادگاری

 بیندازند.

 کــی روش در یونان به 
دنبال کاپیتان مســعود؛ 
شجاعی در آستانه بازگشت

پرسپولیس فوتبال
- الوصل 

امارات
ساعت 
17:15

شبکه 
سه

الجزیره فوتبال
امارات - 
تراکتور 

سازی

ساعت
18:30

شبکه 
ورزش

کریستال فوتبال
پاالس - 
منچستر 

یونایتد

ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

 دوشنبه
 14 اسفند

رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در این فصل در حالی از 2۳ بهمن ماه 
آغاز شد که در این دوره تیم های پرسپولیس، استقالل و تراکتور سازی 
به صورت مستقیم راهی مرحله گروهی این دوره از رقابت ها شدند و تیم 
ذوب آهن اصفهان نیز با برتری مقابل تیم آیزوال هند، جواز حضور در 
مرحله گروهی را به دست آورد و در هفته اول تنها تیم پرسپولیس تهران 

بود که با پیروزی، بازی های خود را شروع کرد. 
شــاگران برانکو در ورزشــگاه آزادی موفق شــدند تیم نسف قارشی 
ازبکستان را با ۳ گل از میان بردارند و تیم استقالل تهران هم در قطر در 
مصاف با تیم الریان ، توانست یک امتیاز با ارزش را به ارمغان آورد ولی 
تیم های ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در این هفته با شکست 
مقابل الدحیل قطر و االهلی عربستان نتوانستند امتیازی را کسب کنند.

با برگزاری دیدارهای هفته دوم، تیم اســتقالل توانست با یک گل تیم 
قدرتمند الهالل عربستان را شکســت دهد و با واریز ۳ امتیاز این دیدار 
به حسابش، 4 امتیازی شــده و در صدر گروه D قرار گرفت. تیم ذوب 
آهن اصفهان هم دیگر تیم ایرانی بود که توانست در این هفته به پیروزی 

برسد. 
شــاگردان قلعه نویی در این هفته در ورزشــگاه فوالد شهر توانستند 
تیم لوکوموتیو تاشــکند که در هفته اول به یک پیــروزی پر گل برابر 

تیــم الوحده امارات دســت یافته بــود را با دو گل شکســت دهد و با 
کســب ســه امتیاز این دیدار، در رده دوم گروه B بعد از تیم الدحیل 
قطر 6 امتیازی قــرار بگیرد. در ایــن هفته تیم پرســپولیس دربرابر 
تیم الســد قطر شکست ســختی را پذیرا شــد و با همان سه امتیازی 
که در هفته اول  گرفته بود بعد از الســد قطر 6 امتیــازی در رده دوم 
گروه C  جای گرفت؛ همچنین تیم تراکتور ســازی تبریز با شکســت 
مقابل الغرافه در قعر جدول گروه A  باقی مانــد تا ضعیف ترین نتیجه 
 تیم های ایرانی تا بــه اینجای کار به نام ســرخ پوشــان تبریزی زده

 شود.
پس از دو هفته وقفه، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز با برگزاری 
دیدار تیم های پرسپولیس تهران با الوصل امارات و دیدار تراکتور سازی 
تبریز با الجزیره امارات پیگیری می شــود  و فــردا تیم های ذوب آهن 
اصفهان و استقالل تهران به مصاف حریفان اماراتی شان در این مرحله از 
رقابت های لیگ قهرمانان می روند که با توجه به نتایجی که در دو هفته 
اول این رقابت ها رقم خورد؛ ذوب آهن اصفهان و همچنین پرسپولیس 
 تهران کار راحت تری نســبت به تیم های  اســتقالل و تراکتورسازی

  دارند.
 شاگردان قلعه نویی در این هفته در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف تیم 

الوحده امارات می روند که با دو شکست در در قعر گروه B جای گرفته و 
می توانند با پیروزی در دیدار رفت و همچنین شکست این تیم در دیدار 
برگشت، صعود خود را از مرحله گروهی مسجل کنند و شاگردان برانکو 
نیز در این هفته در ورزشــگاه آزادی  به مصاف قعرنشین گروه C  می 
 روند و با پیروزی در این دیدار می توانند به صعود از این مرحله امیدوار

 شوند.
عصر امروز تیم تراکتور سازی تبریز که در دو دیدار قبلی اش امتیازی 
کسب نکرده در امارات باید مقابل تیم الجزیره این کشور قرار بگیرد که 
در رده دوم گروه A  جای دارد و شاگردان ساغالم اگر بخواهند در جمع 
تیم های صعود یافته از این گروه قرار بگیرند چاره ای جز شکست تیم 

الجزیره ندارند.
 سخت ترین دیدار این هفته برای تیم های ایرانی به دیدار آبی پوشان 
تهرانی با تیم العین امارات بر می گردد که باید در امارات به مصاف تیم 
العین این کشــور برود؛ العینی که در دو هفته گذشــته تنها دو امتیاز 
گرفته و برای اینکه شانس صعودش از این گروه را حفظ کند با تمام قوا 
رودرروی استقالل تهران قرار می گیرد و اگر شاگردان شفر بتوانند این 
تیم را درامارات متوقف کنند با خیال راحــت تری در بازی های آینده 

به میدان می روند.

هفته سوم مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا؛

سرنوشت تیم های ایرانی در دست اماراتی ها

 هفته سوم مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا،  عصر امروز با برگزاری 4 دیدار در منطقه غرب پیگیری می شود که در این هفته تیم های ایرانی به مصاف تیم های عربی می روند .

سمیه مصور
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فتح ا... معین بیان داشت: حقابه های زاینده رود قابل حذف از محاسبات 
نیست، بنابراین باید ابتدا حقابه شرعی و قانونی و تاریخی مردم تامین گردد 

و پس از آن صحبت از مدیریت مصرف شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه تاکید مسئوالن بر احیای 
زاینده رود است، ادامه داد: احیای زاینده رود باید همواره مدنظر مسئوالن 

باشد و با در اولویت قرار دادن این مسئله، شاهد یک حرکت انقالبی در این 
مسیر باشیم. وی با اشاره به اینکه دولت باید هر چه زودتر بدهی خویش 
را به مردم اصفهان بپردازد و در اجرای تونل سوم کوهرنگ تعجیل کند، 
گفت: وقتی دولت بدهکار است باید بدهی خود را بپردازد و حق ندارد آبی 

که تامین می شود را در جای دیگر هزینه کند.

معین با بیان اینکه امیدواریم سال آینده شاهد بارش های خوبی باشیم تا 
کمی محدودیت های آبی رفع شود، ادامه داد: مسئوالن شهرداری با توجه 
به محدودیت منابع آبی، عالوه بر کاشت درخت، برنامه ای را برای حفظ 

فضای سبز پیش بینی کرده اند.
وی با اشاره به هفته احسان و نیکوکاری، از شهرداران و همکاران خویش 
خواست که به کمیته امداد جهت کمک به نیازمندان کمک کنند و گفت: 
نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد در تالش هستند تا مردم ضعیف تر 
در شب عید دچار مشکل نشوند و ما نیز در این مسیر از هیچ تالشی دریغ 
نخواهیم کرد. معین با بیان اینکه میراث فرهنگی و نهادهای مرتبط باید 
خود را آماده پذیرایی از مسافران نوروزی کنند، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
شهر اصفهان همواره کانون توجه مسافران نوروزی بوده، باید برای استقبال 
از این مسافران، شهر اصفهان را خانه تکانی کنیم و در جهت بهسازی و 

نوسازی آن گام های موثری برداریم.
وی اضافه کرد: از همه مسئوالن درخواست داریم تالش های مطلوبی را 
برای تنظیم بازارهای اصفهان انجام دهند تا مردم برای تامین خوراک و 

پوشاک در شب عید با مشکل مواجه نشوند.
گفتنی اســت در بیســت و یکمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، ۴ الیحه از جمله تعیین تعرفه ۵۰ هزار تومانی، بررســی شد و 
با موافقت اعضای شورا رای مثبت گرفت.الیحه افزایش بهای خدمات به 
اتباع خارجی، الیحه افزایش جرایم مندرج در آیین نامه ارزش معامالتی 
ســاختمان، الیحه پیشنهاد تشــویق پرسنل دارای ســابقه کار جهت 
بازنشســته کردن آنها و تعیین بهای ۵۰ هزار تومانــی برای زورخانه ها، 
ازجمله لوایحی بود که در جلســه علنی شــورای اسالمی شهر اصفهان 

مطرح شد.

رییس شورای شهر اصفهان:

مدیریت مصرف پس از حقابه کشاورزان اصفهان باید اجرایی شود

 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان   در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: حقابه کشاورزان باید در اولویت قرار 
بگیرد و نمی توان به خاطر و به بهانه مدیریت مصرف، حقابه کشاورزان را حذف کرد.

توزیع ۸۰ هزار اصله نهال رایگان آغاز می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

عکس روز

اخـبار

 برگزاری نخستین اجالس ملی 
چهره های ماندگار مدیریت و 

کارآفرینی کشور 
مدیر اجرایی نخستین اجالس ملی چهره های 
ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور، در نشست 
خبری نخستین اجالس ملی چهره های ماندگار 
مدیریت و کارآفرینی کشــور در سال ۱۳۹۶، با 
بیان اینکه یکی از مبانی مهم اقتصاد مقاومتی، 
بحث اشــتغال اســت، اظهار کرد: به طور قطع 
اشتغال از طریق بنگاه های دانش بنیان و ارتباط  
و همکاری با مــردم محقق خواهد شــد.میثم 
شکری زاده با تاکید بر اینکه کارآفرینی ضرورت 
نخست کشور است که معضالت نبود آن، دامنگیر 
کشــور می شــود، گفت: در این راستا همایش 
چهره های ماندگار مدیریت و کارآفرینی، فردا در 
اصفهان برگزار می شود. مدیر اجرایی نخستین 
اجالس ملی چهــره های مانــدگار مدیریت و 
کارآفرینی کشور در سال ۹۶، با اشاره به اهداف 
این اجالس گفت: انتقال تجربه بزرگان کارآفرینی 
به نسل جوان، باز شــدن فضا و ذهنیت مدیران 
دستگاه ها در ارتباط با مقوله کارآفرینی و تقدیر 
از افرادی که تجربیات باالیی در حوزه کارآفرینی 

دارند، از جمله اهداف این همایش است.

برگزاری چهاردهمین 
کنفرانس ملی روز مهندسی

چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندســی به 
منظور اصــالح محیط کســب و کار و حرکت 

به سمت توسعه پایدار، در اصفهان برگزارشد.
دبیراجرایی این کنفرانس با اشــاره به ارســال 
۶۴مقاله از سراســر کشــور بــه دبیرخانه این 
کنفرانس گفت: پس از بررسی های کارشناسی 
۲۴مقاله برای ارائه سخنرانی و پوستر انتخاب 
شد. خانم روزبهانی، نقش مهندسی در توسعه 
فرهنــگ شــهروندی، مدیریت مهندســی یا 
مهندسی مهندسی، نقش مهندسی در توسعه 
پایدارشهر، نقش آموزش ســرمایه انسانی در 
ارتقای مهندســی و نقش مهندســی در رونق 
کســب و کار را مهــم ترین محورهــای این 
کنفرانس برشمرد. دستیارویژه استاندار اصفهان 
در ایــن کنفرانس گفت: توســعه مهندســی 
رفاه اجتماعــی را به همــراه دارد.امیرکریمی 
با اشــاره به فعال بودن ۸هــزار واحدصنعتی 
بخش خصوصی و غیرخصوصی در این استان 
افزود: ذوب آهن اصفهــان ازجمله واحدهایی 
است که امروز ســرمایه های خوبی را تحویل 
جامعه داده اســت.وی گفت: صنایع نســاجی 
از دیرباز از شــاخص های هویت اصفهان بوده 
اســت. مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه هم با 
بیان اینکه شــاخه های مهندسی امروز بسیار 
جامع و گسترده اســت افزود: همین ریزشدن 
علم مهندسی، عاملی برای توسعه دقیق است.
سبحانی با اشاره به اینکه در کشور مصرف کننده 
مهندسی دیگر کشورها هســتیم گفت: برای 
همین کمتر از تخصص مهندسانمان در طراحی 

فناوری استفاده می کنیم.

از فردا؛
توزیع ۸۰ هزار اصله نهال 

رایگان آغاز می شود
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: به مناســبت هفته 
درختکاری از فردا تا ۲۲ اســفند ماه، ۸۰ هزار 
اصله نهال رایگان در فرهنگســراهای مناطق و 
در بین شهروندانی که از طریق کانال تلگرامی 
و سایت این سازمان، ثبت نام کرده اند، توزیع 

می شود.
فروغ مرتضایی ن ژاد اظهار کرد: این نهال ها در 
دو شیفت صبح و بعد ازظهر در فرهنگسراهای 
مناطق توزیع می شود و شهروندانی که پیش از 
این ثبت نام کرده اند با مراجعه به این مراکز، می 
توانند عالوه بر دریافت نهال های خود، بروشور 
آموزشی کاشت و نحوه نگهداری نهال ها را نیز 

دریافت کنند.

استاندار اصفهان با نماینده ولی فقیه 
 در آذربایجان شرقی 
دیدار و گفت وگو کرد

معاون علمی و فناوری رییس جمهور:
 با نیت خیر و پول نفت
 اصفهان را نابود کردند

معاون علمی و فناوری رییس جمهور در همایش 
و نمایشگاه تهران هوشمند درباره مشکالت شهر 
اصفهان اظهار داشــت: در اصفهان تعداد زیادی 
کارخانه ایجاد کردیم تا باعث شد شهر آلوده باشد، 
آب وجود نداشته باشد و هوا آلوده شود و در نهایت 
باعث شد اصفهان رو به نابودی برود. در حال حاضر 
اصفهان سومین استان کشور از نظر بیکاری است؛ 
در حالی که روزی پرچمدار فرهنگی بود و برخی با 

 نیت خیر و با پول نفت، اصفهان را نابود کردند.
سورنا ستاری با اشاره به شتاب دهنده ها افزود: باید 
شتاب دهنده ها توسعه پیدا کنند و تعداد آنها بیشتر 
شود. هیچ استارت آپی را نمی توان پیدا کرد که یک 
روزه به جای بزرگی رسیده باشــد. آنها با فضای 
کوچک به اندازه یک زیرپله با پول اندک شــروع 

می کنند و ده ها میلیاردی می شوند.

رییس کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان مطرح کرد:

اصفهان؛ رتبه نخست فراوانی 
کانون های فرهنگی هنری

رییس کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
اصفهان گفت: راه اندازی پورتال جامع کانون های 
فرهنگی و هنری ســال آینده اتفاق خواهد افتاد 
تا مســاجد با یکدیگر مرتبط شــوند و از ایده ها و 
خالقیت های یکدیگر بهره ببرند و حتی اقدامات 
خود را جهانی کنند. مساجد ما با مساجد دنیا هیچ 
ارتباطی ندارند، باید در این زمینه خواهرخواندگی 

را پیشنهاد دهیم.
 حجت االســالم رمضانعلی معتمدی اظهار کرد: 
در ســال ۱۳7۱ با مصوبه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مقرر 
شد در مســاجدی که فضای الزم برای تاسیس 
کانون فرهنگی و هنری و کتابخانه وجود دارد، این 
کانون ها در مساجد تشکیل شود و موجبات جذب 

جوانان و نوجوانان را فراهم کند.
معتمدی یادآور شــد: توقع تربیــت ۱۰ میلیون 
حافظ تنها از راه مساجد محقق می شود. باید برای 
برنامه های قرآنی در مساجد تالش کرد و حضور 
مردم در مســاجد باید به عنوان یک نیاز اصلی در 

سبد نیازهای خانواده قرار داشته باشد. 
تاکنون فعالیت های خودجوش مردمی توانســته 
 در ایام تابســتان مورد استقبال و اســتفاده قرار

گیرد.
وی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۶ نزدیک هزار 
و ۹۰۰ کانون در مساجد استان اصفهان راه اندازی 
شده است، خاطرنشان کرد: استان اصفهان از لحاظ 
تعداد کانون های فرهنگی و هنری و طبق ارزیابی ها 
رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است 
که ثمره همکاری با بســیج و مساعدت های ائمه 
جماعات در مســاجد است و قرار اســت امروز از 
فعالین مســاجد و کانون ها  با حضور امام جمعه 

اصفهان در مجتمع فرشچیان تقدیر به عمل آید.

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:
اهدای خون ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ 

اصفهانی در ۱۱ ماه امسال
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه در ۱۱ ماه سال جاری بیش از ۱۵۸ هزار نفر به 
مراکز اهدای خون استان اصفهان مراجعه کرده اند، 
اظهار کرد: از این تعداد ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر موفق 

به اهدای خون شده اند.
مجیــد زینلــی بــا بیــان اینکــه ۵۹ درصد از 
اهداکنندگان خون اســتان اصفهان اهدا کننده 
مســتمر هســتند، تصریح کــرد: ۹7 درصد از 

اهداکنندگان مرد و سه درصد زن هستند. 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه با 
توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تعداد 
مراجعه کنندگان به مراکــز اهدای خون کاهش 
می یابد، افزود: از این رو از مردم نوع دوست استان 
اصفهان درخواست داریم تا نیازمندان به خون را 

فراموش نکنند.
وی با بیان اینکه بیشــترین خون اهدایی استان 
اصفهان بــرای بیماران تاالســمی و هموفیلی و 
دیالیزی، ســرطانی، اعمال جراحــی و حوادث 
استفاده می شــود، گفت: در بین اهدا کنندگان 
خون استان اصفهان گروه های خونی O و A مثبت 

بیشترین فراوانی را دارند.
زینلــی در خصوص افزایش مراکــز اهدای خون 
استان اصفهان گفت: برای توســعه مراکز انتقال 
خون در اســتان برنامه ای نداریم و قرار است تنها 
در شــهر اصفهان دو مرکز جامع اهــدای خون 

راه اندازی کنیم.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، در حاشیه آیین 
افتتاح نخستین سامانه بازرسی ایکس ری خودرویی 
کشــور، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی 
انتظامــی برای اینکــه بتواند از ســاز و کار بهتر و 
تجهیزات مناســب تری برای مبارزه با قاچاق بهره 
ببرد، اقدام به نصب دستگاه X-Ray در این ایستگاه 

کرده است.
سردار مهدی معصوم بیگی افزود: دستگاه ایکس ری 
ساخت صنایع داخلی بوده و برای نخستین بار در 
سطح کشور در ایستگاه شهید شرافت شهرستان 
نایین نصب و عملیاتی شده است.فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان ادامه داد: این دستگاه که قدرت 
کشف را مضاعف و دوچندان می کند، از روز گذشته 
زیر بار ترافیک قرار گرفت که ضمن بهره برداری از 
آن در مدت چندین ماه آزمایش شده و پس از رفع 
اشکاالت ابتدایی آن، در دیگر نقاط استان و سپس 

در سطح کشور نصب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های اساسی در 
اقتصاد مقاومتی، مبارزه با قاچاق است، گفت: امسال 
در حوزه قاچاق کاال در ســطح استان حدود چهار 
هزار و ۵۰۰ نفر دستگیر شــده اند که ارزش ریالی 
کاالی کشف شده در این مورد حدود ۱۲۶ میلیارد 

تومان بوده است.
معصوم بیگی اضافه کرد: با توجــه به اینکه نیروی 
انتظامی تمرکز، رویکرد و جهت خود را روی مبارزه 
با قاچاقچیان عمده قرار داده است، پرونده های باالی 
پنج میلیارد ریالی مبارزه با قاچاق کاال در اســتان، 

امسال رشد ۳۶ درصدی داشته است.
وی همچنین مطــرح کرد: در حــوزه مواد مخدر 
امســال ۲۸ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انــواع مواد مخدر 
در سطح استان کشف و ضبط شده و در این راستا 
حدود ۲۰هزار نفر اعــم از قاچاقچیان مواد مخدر، 
فروشــندگان، توزیع کنندگان و معتادان متجاهر، 
دستگیر و حدود ۱۴۰ باند مواد مخدر شناسایی و 
متالشی شده اند.فرمانده انتظامی استان اصفهان 
در پایان با اشــاره به اینکه نیــروی انتظامی خط 
مقدم مبارزه با قاچاق کاال و مبــارزه با مواد مخدر 
است، تصریح کرد: شهید شــرافت در راه مبارزه با 
مواد مخدر جان خود را نثار کرد؛ در مجموع نیروی 
انتظامی افزون بر چهار هزار شهید در راه مبارزه با 
مواد مخدر تقدیم کرده است که این نشان می دهد 
این نیرو در این مسیر کامال مصمم بوده و تا پای جان 

ایستاده است.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
گفت: روز درختکاری مــا را به یاد اهمیت محیط 
زندگی سالم می اندازد؛ پس باید با درختکاری به 
تعهداتمان نسبت به زمین و محیط زیست عمل 
کنیم. قدرت ا... نوروزی از مردم درخواســت کرد 
در حفظ و نگهداری درختان شهر تالش کنند تا 

شاهد محیط زیست بهتری باشیم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان با کمبود 
منابع آبی مواجه اســت و مدیریت شهری برای 
حفاظت از منابع طبیعی شهر در تنگنا قرار دارد، 
افزود: باوجود این شرایط، شهرداری خود را متعهد 

به تامین منابع آب می کند.
وی با اشاره به توزیع نهال رایگان توسط شهرداری 
همزمان بــا هفته درختــکاری، تصریــح کرد: 
شــهروندان می توانند برای دریافت نهال رایگان 
به سایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان مراجعه و درخواست خود را اعالم کنند تا 
در درختکاری سهیم باشند. نوروزی گفت: درختان 
نبض زمین هستند، از این رو امسال روز درختکاری 
را با شعار »حفظ درخت، تداوم حیات« در اصفهان 
جشــن می گیریم.نوروزی تاکید کرد: شهرداری 
اصفهان با توجه به کمبــود منابع آبی، نهال های 
متناسب با اقلیم شــهر و مقاوم در برابر کم آبی را 
توزیع مــی کند.وی به برگزاری نــود و پنجمین 
نشست شهرداران کالن شــهرهای کشور در روز 
پنجشنبه هفته گذشته اشــاره و تصریح کرد: در 

این نشست، پیرامون ســهم مدیریت شهری در 
بودجه ۹7، طرح جامع شهری و مالیات بر ارزش 
افزوده  و الیحه درآمدهــای پایدار بحث و تبادل 
نظر شد. شهردار اصفهان ادامه داد: در این نشست 
همچنین ساختار دبیرخانه مجمع کالن شهرها 
مورد بحث قرار گرفت، در ارتباط با کمیسیون های 
مورد نیاز مجمع بحث و تبادل نظر شد و ساختار 
جدید و عناوین کمیسیون ها به تصویب رسید. وی 
خاطرنشــان کرد: این نشست ها می تواند موجب 
انتقال تجربیات شهرها به یکدیگر شود و هم افزایی 

خوبی ایجاد کند.
نوروزی ابراز امیدواری کرد که با توجه به ترکیب 
کمیسیون ها، اصفهان به عنوان مرکز کمیسیون 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی دبیرخانه 
مجمع کالن شهرها، انتخاب و مدیریت آن نیز به 
اصفهان واگذار شود تا امکان تعامل بیشتر با دیگر 

شهرهای کشور فراهم گردد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:
مبارزه با قاچاق؛ یکی از اولویت های اساسی در اقتصاد مقاومتی

شهردار اصفهان خبر داد:

 توزیع نهال های مقاوم به خشکی در هفته درختکاری 

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حاشیه مانور برنامه بسیج سالمت 
نوروزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح برنامه بسیج سالمت نوروزی 
روز گذشته با مانور آغاز شد و برنامه اصلی آن از فردا تا ۱۵ فروردین ادامه 

دارد.
طاهره چنگیز افزود: جمعا ۴۰ اکیپ سیار و ۳۰ اکیپ ثابت، مسئولیت  
نظارت و بازرســی بر اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 
مخازن آب آشــامیدنی را بر عهده دارند و هدف این است که در این ایام 
که حجم مسافرت ها بیشتر می شود مطمئن باشیم که ایمنی، سالمت و 

معیارهای اساسی بهداشتی به شکل مطلوب در حال اجراست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بازرسینی که مراجعه می کنند 
ضابط غذایی هستند البته این بازرسی ها به طور مستمر در طول سال 

توسط بهداشت محیط انجام می شود اما به طور مثال در ایام نوروز مراکز 
بین راهی در ایام نوروز حداقل ۲ بار مورد بازدید قرار می گیرد.

وی ابراز داشــت: مراکز تهیه و توزیع موارد غذایی با فاصله نزدیک تری 
مورد بازدید قرار می گیرد و هدف این است که اگر تخلفی مشاهده شد 
در همان زمان مورد برخورد قرار گیرد و مطمئن باشیم تخلفی استمرار 
پیدا نمی کند؛ البته حضور بازرسان و مراجعات مکرر نقش بازدارنده دارد 

تا کسی تخلف نکند.
چنگیز تصریح کرد: به تدریج حجم تخلفات مواد غذایی بخصوص در ایام 
نوروز کم  می شود. در سال گذشته شاهد همه گیری در اثر مسمومیت 
مواد غذایی در رســتوران ها نبودیم؛ بنابراین بازرسان به پلمب کردن، 

بستن، ضبط کردن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته اقدام می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان ۸۰۰ مکان بین راهی داریم که هر 
محل در این طرح ۲ بار مورد بازدید قرار می گیرد، همچنین تلفن ۱۹۰ در 
اختیار همه هم استانی ها و میهمانان است تا اگر شکایتی دارند به سامانه 

۱۹۰ اطالع دهند تا اکیپ های سیار بالفاصله به محل مراجعه کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد: در بعضی از موارد این 
نگرانی وجود دارد که تخلف با مجازات تناســب نداشته باشد و شخص 
تخلفی مرتکب شود که سالمتی مردم را به خطر بیندازد و با مبلغی به 
عنوان جریمه، قضیه تمام شــود؛ اما قضاوت در این موضوع باید به اهل 
فن واگذار شــود؛ هر چند ما موارد را منعکس می کنیم و درخواســت 
 روزآمد کردن مقررات بخصوص در مــواردی را داریم که جریمه نقدی

 است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

بازدید بازرسان از ۸۰۰ مرکز بین راهی در نوروز 97

پیشنهاد زندآور به مدیریت شهری:
ستاد گردشگری را سازمان کنید

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: در تمام دنیا سازمان های گردشگری زیر نظر شهرداری ها فعالیت 
می کنند، از این رو ســتاد گردشگری شــهرداری اصفهان باید تبدیل به 

سازمان یا مدیریت گردشگری شود. امیراحمد زندآور افزود: در تمام دنیا مباحث تبلیغاتی پیرامون گردشگری 
و معرفی مکان های گردشگری به عهده شهرداری هاست، اما این اتفاق هنوز در کشور ما رخ نداده.این عضو 
شورای شهر اصفهان اضافه کرد: شهرداری اصفهان باید به مباحث گردشگری بسیار قوی ورود کند؛ زیرا رونق 
گردشگری نه تنها روحیه شادی را در بین مردم شهر تقویت می کند، بلکه می تواند برای شهر رونق اقتصادی 
نیز به دنبال داشته باشد. زندآور گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته، به نظر می آید امسال کارهای 

خوبی برای اصفهان گردی و جذب گردشگر در ایام نوروز صورت گرفته است.

رییس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شهرداری 
اصفهان:

 طراحی نادرست ساختمان ها 
منجر به قطع درختان می شود

رییس کمیسیون شهرســازی، معماری و عمران شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، در جلسه علنی دیروز شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: در 

مدت زمانی که نماینده شورا در کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز هستم، متوجه معضلی بسیار اساسی 
شده ام؛ به طوری که بسیاری از درخواست های مردم مبنی بر قطع درختان کامال مربوط به حوزه شهرسازی 
است، زیرا ساختمان بدون توجه به عناصر طبیعی اطراف خود به ویژه درختان طراحی شده است.طغیانی اضافه 
کرد: اگر طراحان با حضور در محل سایت طراحی شده، همه عناصر موجود را بررسی می کردند، می توانستند 

با تغییراتی بسیار کوچک در طراحی، مانع قطع درختان شوند.
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امام علی  عليه  السالم :
هيچ چيز همچون همت، آدمی را بلندمرتبه نمی گرداند و هيچ چيز مانند 

شهوت او را خوار نمی کند.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
رسم دیرینه مردم قبل از عید نوروز این است که از 
اوایل اسفندماه لباس نو می خرند و تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشــاک به همان نسبت به بازار 

تقاضا رونق می دهند.
امسال بازار پوشاک اصفهان میهمان لباس های 
خاص، گاهی عجیب و غریب و خارج از عرف شده 
و همین موضوع به مشــکالت اقتصادی مردم با 
ســلیقه های گوناگون دامن زده و بازار را از رونق 
انداخته است؛ اما چه شد که طراحان این لباس ها 

توانستند بازار اصیل ایرانی را هدف قرار دهند؟
حاال قانون مصوب ســال 1385 مجلس شورای 
اسالمی که در آن کارگروه ساماندهی مد و لباس 
را زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل 
داده بــود، آرام آرام خاک می خورد و به دســت 
فراموشی سپرده می شود. این کارگروه قرار بود 
به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی 
اسالمی، تبیین و ترویج الگوهای بومی و ملی بر 
اساس طرح ها و الگوهای داخلی، بازار پوشاک را 
ساماندهی کند و انتظار می رفت حاال که دهمین 
سال تاســیس اش را جشن می گیرد برنامه های 

مدون و اصولی در این زمینه ارائه دهد.
سال 1395 هم کمیته فرهنگ حجاب و پوشش 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان برای تقویت زیرساخت های فرهنگی و 
اجتماعی پوشش در این استان راه اندازی شد؛ اما 
بعد از برگزاری چند نشست  تخصصی که در آن 
مردم، طراحان و متولیان فرهنگی حضور داشتند، 
بی ســر و صدا تعطیل شد. کســی هم نپرسید 
کمیته ای که قرار بود کاســتی های حوزه لباس 
و مد اصفهان را برطرف کند چرا بعد از گذشت 3 
ماه فعالیت، از شهر فرهنگ و تمدن رخت بربست!

حاال با توجه به ناهنجاری های اجتماعی موجود، 
ضرورت لباس دینــی و ملی بیش از گذشــته 
احساس می شــود؛ اما تعارضات مربوط به این 
حرکت باید رفع شــود تا طرح هــای مربوط به 
ساماندهی پوشــش همانند ده ها طرح بر زمین 
مانده فرهنگی، به فراموشی سپرده نشود. حاال 
فارغ از تــالش متولیان فرهنگــی و ارگا ن های 
مربوطه، این ســوال پیش می آید که مردم برای 
نجات بارزترین جلوه فرهنگ دینی یعنی»لباس« 

چه کرده اند؟

یادداشت

 وصله های ناجور لباس
 بر تن اصفهان!

 بهترین طعام آن اســت که از دســترنج خود آن هم به نحو حالل
 به دست آورده شود و خود و اهلش آن را بخورند. الزمه طعام حالل 
کسب و کار پاک است که کننده آن به منزله مجاهد فی سبیل ا...بوده 

که برای خود و خانواده اش تالش می کند.
 وقف نامه

 امیر المومنین علیه الســالم در زمان دولت خــود فرمود: »رعیت 
من در سراســر عراق در نعمت اند، آبشان شــیرین و نانشان گندم 
است«. امام یکی از غالمان به نام »ابو نیزر« را آزاد کرده بود با شرط 
پنج سال خدمت در نخلستان و سپس  او را برای سرپرستی مزارع 
و چشــمه های خود گذارده بود  که یکی از آن چشمه ها به نام عین 

ابی نیزر مشهورشد.
 ابو نیزر گوید: روزی امام به سرکشی مزرعه آمد، پیاده شد وفرمود: 
غذایی هست؟ گفتم: آری، اما غذایی که برای شما باشد، نمی پسندم 
کدویی دارم از مزرعه با روغن پیه بریان، فرمود: همان را بیاور. غذا 
را آوردم، سپس برخاست دست ها راشســت و غذا را تناول کردند 
مجددا دســت ها را شستند و چند مشــت آب میل کردند، آن گاه 
فرمودند: دور باد کسی که شکم او را داخل آتش کنند. بعد فرمود: 
 کلنگ بیاور، آن را آوردم، داخل چاه رفت آن قدر کلنگ زد تا خسته 

شد.
برای رفع خستگی بیرون آمد در حالی که از پیشانی مقدسش عرق 
می ریخت و با انگشــتان خود عرق را از پیشانی پاک می کرد. باز به 
درون چاه داخل شد، همهمه می کرد و کلنگ می زد ناگهان رگ آب 
بسان گلوی شتر فواره زد. امام فوری بیرون آمدند و در حالی که هنوز 
عرق می ریخت فرمود: صدقه است، صدقه است، دوات و کاغذ بیاور. 
من با شــتاب دوات و کاغذ آوردم، حضرت به خط خودش  نوشت: 
این وقفی از بنده خدا علی امیرالمومنین برای تهیدستان مدینه به 
صدقه، صدقه ای که نه فروش می رود و نه هبه می شود و نه انتقال 
 می پذیرد، تا خدا وارث آســمان و زمین اســت مگر آن که حسن

 علیه السالم و حسین علیه السالم به آن محتاج شوند که ملک آنها 
خواهد شد.

باغ 
کاغذی

»روزهای آخــر« عنوان اثری تازه چاپ شــده از احمد دهقان               
است که نشر » نیستان « آن را چاپ و روانه بازار نشر کرده است.
بخش مهمی از ادبیات مکتوب ایران در سال های دهه هفتاد و 
هشتاد را یادداشت ها، روزنوشت ها و خاطراتی تشکیل می دهد 
که بازماندگان از مهم ترین حادثه ایران در نیم قرن گذشــته، 
یعنی جنگ تحمیلی از این رویداد به ثبت رسانده اند. آنها از زاویه 
نگاه خود برای ثبت در تاریخ و حافظه جمعی نسلی که پس از آنها 
در این سرزمین رویش پیدا کرد و رابطه ای با آن نبرد و مردانش 

پیدا نکرد، به روایت از افرادی پرداختند که از نوجوان تا جوان 
تمامی آنچه داشت و نداشت را در طبق اخالص قرار داد و به دفاع 
از سرزمین خود پرداخت. احمد دهقان به عنوان راوی حاضر در 
سال پایانی جنگ در کتاب »روزهای آخر« خود سعی کرده تا 
آخرین تصاویر از چنین افرادی را به تصویر بکشد. افرادی که همه 
زندگی خود را به کناری نهاده و با حضور در جبهه سعی کردند تا 
بخشی از سدی باشند که در روزها و ماه های پایانی جنگ اجازه 

ورود دشمن به خاک وطن را نمی دادند.

روزهای آخر کار کردن

در هند، باران نشانه خوشبختی است
مراسـم عروسـی هندی ها، مراسـمی رنگین و پر از شـور 
و نشـاط اسـت؛ اما آنچه خوشـبختی عـروس و دامـاد را 
قطعـی می کنـد، باران اسـت. طبق سـنت هـای هندی، 
بـارش بـاران در روز عروسـی، سـمبلی از خوشـبختی 

عـروس و دامـاد به شـمار مـی رود.
  در هنـد، دسـت و پـای عـروس را بـا حنـا رنـگ 
می کننـد و معتقدند کـه هر چه رنـگ جوهر پـر رنگ تر 
باشـد، خوشـبختی بیشـتری را به همراه خواهد داشـت؛ 
امـا ایـن خوشـبختی بـا بـارش بـاران کامـل می شـود، 
بـه طـوری کـه اگـر در آن روز بـاران ببـارد، عـروس و 
 دامـاد نیـز تـا آخـر عمرشـان زندگـی خوشـی خواهنـد 

داشت.
 ایرلندی ها، نعل اسـب را سـمبل خوشـبختی 

می دانند
در ایرلند، عروس ها برای اینکه شـانس خوبـی در ازدواج 

داشته باشـند، از نعل اسـب اسـتفاده می کنند. آنها نعل 
اسـب را به لبـاس عـروس یـا حتـی دیگر وسـایل شـان 
می چسـبانند تـا خوشـبختی را از آن خـود کننـد؛ البته 
فرم قرار گرفتن این شـی U شـکل نیـز اهمیـت دارد، به 
این صـورت کـه همیشـه باید به سـمت بـاال قـرار گیرد. 
 در این صـورت در خوشـبختی آنهـا هیچ شـکی نخواهد

 بود.
عنکبـوت روی لبـاس عروس، خوش شانسـی 

می آورد
در انگلسـتان اگر فردی عنکبوت هراسـی داشـته باشـد، 
بهتر اسـت که زندگـی مجـردی خـود را ادامه دهـد زیرا 
مردم ایـن کشـور اعتقـاد دارند کـه خوشـبختی زندگی 
مشـترک بـا همیـن حشـره تعییـن مـی شـود. در واقـع 
عـروس خانم هـا اگـر روی لباس عـروس شـان عنکبوت 
ببیننـد، مطمئن مـی شـوند کـه راه درسـتی را در پیش 

گرفته انـد و خوشـبخت خواهند شـد.

نماد خوش شانسی در جشن عروسی مناطق مختلف جهان)2(
دانستنی ها

حرف حساب

مسافرت
 زندگی، مسافرتی در حال بازگشت است. شبیه 
مسافرت هایی نیست که رفت و برگشت دارد. از 
همان اول، حرکت برای بازگشــت آغاز می شود. 
آغاز زندگی از بیرون شهری است که از آن خارج 
شده ایم و به سوی آن بر می گردیم. ما آن شهر را 
ندیده ایم و اال شاید از آن خارج نمی شدیم و یا با 

شتاب به سوی آن باز می گشتیم. 
علیرضا پناهیان

سیره بزرگان

فاطمه راد
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