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 مسئول طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

صفحه 8

آغاز بحران جدید آموزش و پرورش از سال آینده

مدیر کل دادگستری استان اصفهان گفت: قضات کشور 
و استان اصفهان در رسیدگی به پرونده ها فقط به قانون 
توجه می کنند و فقــط یک آقا باالســر دارند و آن هم 
خداســت و به غیر از احقاق حق به چیز دیگری توجه 

نمی کنند.
احمد خســروی وفا ظهر دیروز در ســخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: 
قضات کشور و استان اصفهان در رسیدگی به پرونده ها 
فقط به قانون توجه می کنند و فقط یک آقا باالسر دارند 
و آن هم خداست و به غیر از احقاق حق به چیز دیگری 
توجه نمی کنند؛ همچنین از برکات دستگاه قضائی کشور 

مبارزه مداوم با فساد است.
وی تصریح کرد: امنیتی که در کشور و استان اصفهان 
وجــود دارد در جایی دیگــر از عالم وجود نــدارد. در 
کشورهایی که مدعی امنیت و دموکراسی هستند فقط 
اسمی از امنیت وجود دارد و در خیلی از کشورها اراذل 
و اوباش حرف اول را می زننــد، اما در اصفهان قضات به 

همراه نیروی انتظامی امینت را به وجود آوردند.
خسروی وفا با بیان اینکه در دادگستری اصفهان بیش 
از یک سوم از نیروها ایثارگر هستند، تصریح کرد: ۱۱۸ 
فرزند شــهید، ۱۲۷ جانباز عزیز که در جبهه های نبرد 
حضور داشتند و ۴۰۰ رزمنده در دستگاه قضائی استان 
شاغل هستند و ســعی بر آن اســت احکامی که صادر 
می شود الهی و مطابق با قوانین جمهوری اسالمی باشد.

وی با اشاره به اینکه دادگستری با همه مشکالت و کم 
مهری ها و اینکه ۶۰ درصد از پست هایی دستگاه قضائی 
خالی از کارمند و ۴۰ درصد خالی از قاضی اســت و این 
کمبود نیرو سبب عدم اهتمام قضات به کار خود نشده 
است، گفت: در سال گذشــته در دادگستری اصفهان 

نزدیک به ۶۸۰ هزار رای صادرشده است. 

خسروی وفا:

امنیتی که در اصفهان 
هست، در عالم نیست

منطقه ۸ اصفهان زیر چتر خدمات عمرانی ، فرهنگی و شهری قرار گرفت؛

 افتتاح پروژه های محله محور

اولویت وزارت بهداشت، ارتقای 2 
بیمارستان نطنز و بادرود است
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 سریال غم انگیز اخراج کارگران 

در چهارمحال و بختیاری

رشد 14 درصدی پرداخت زکات 
فطره روزه داران اصفهانی
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آیت ا... مظاهری از بیمارستان 
مرخص شد

11
ادامه در صفحه11

به بهانه انتخابات شورای شهر بهارستان؛

بهارستان؛ تگزاس مردم ساالری!
تگزاس به عنوان نماد بی قانونی در غرب شــهرت دارد.ریشه این 
شــهرت تگزاس در آمریکا از آنجا شروع می شــود که مهاجران 
اروپایی برای کسب ثروت ،راهی ســرزمین آمریکا شدند، سرزمینی که بکر بود و 
ظرفیت های فراوانی برای کســب درآمد در آن وجود داشت. در این میان اولین 
قربانیان این مهاجرت ساکنان بومی آمریکا یعنی سرخ پوستان بودند.آنچه موضوع 

این نوشتار است بررسی وضعیت تگزاس از دیرباز تاکنون نیست،بلکه... 
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رییس سازمان بازرسی منطقه شش کشور:

فساد اداری اصفهان
 کمتر از استان های دیگر است
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دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان:

آینده سینمای کودک و نوجوان روی صنعت پویانمایی است

با حضور شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر، اهالی منطقه ۸ و خانواده شهدا پروژه های منطقه ۸ به بهره برداری رسید.
در این مراسم  از پروژه های منطقه ۸ از جمله فرهنگسرای گلستانه، خیابان عالقه مندان و خیابان سردار صادقی، پل عابرپیاده مکانیزه مقابل بیمارستان سوانح 
سوختگی، بوستان محلی بهرام آباد، راه اندازی نیروگاه خورشیدی، احداث خط ۶ بی. آر. تی، پیاده روسازی خیابان گلخانه و احداث سرویس بهداشتی جنب 

گلزارشهدای مارچین بهره برداری شد.  پروژه های منطقه ۸ اصفهان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

منطقه ۸ اصفهان زیر چتر خدمات عمرانی ، فرهنگی و شهری قرار گرفت؛

 افتتاح پروژه های محله محور

شهردار اصفهان گفت: در کنار آمایش سرزمین ، معاونت 
برنامه ریزی در حال رقم زدن آمایش شهری  است.

مهدی جمالی نژاد در مراسم افتتاح پروژه های منطقه ۸ 
ضمن گرامیداشــت هفته قوه قضائیه گفت: سخنان خود 
را با جمله ای از شهید بهشــتی، معمار عدالت و قضا آغاز 
می کنم که فرمودند یکی از آفت های حیات اجتماع ما، رواج 
دعوت زبانی و قلمی و عدم دعوت علنی  است. به این معنا 
که حرف های زیبا بزنیم ولی عمل نکنیم، اینکه مسائل به 
صورت تئوری همه جا عنوان شود ولی از اقدام بحثی نباشد.
وی افزود: جمله ای دیگر از شهید دکتر بهشتی در رابطه 
عملکرد خود از زبان خواهر ایشان شنیدم که فرموده اند: 
برای یک مسئول دلســوز مملکت، ۴ ساعت خواب کافی 

است.
شــهردار اصفهان ادامه داد: بعضی از عزیزان به من خرده 
می گرفتند که وقت گذاری بیش از حد می شــود و باید 
تقسیم کار انجام گیرد ولی این وقت گذاری از معیار های 

شهید بهشتی بوده است و به آن عمل می کردند.
جمالی نژاد تاکیدکــرد: چون بحث معمــاری عدالت و 
قضاست باید عرض کنم که یکی از دغدغه های بنده عدالت 

قضائی و شهری بوده و هست.
وی اظهارکرد: زمانی که در استانداری مشغول به کار بودم 
یکی از مســائلی که دنبال می کردم و اصرار به انجام آن 

داشتم شروع مطالعات آمایش سرزمین بود.
شهردار اصفهان ادامه داد: خوشبختانه با همت همکاران در 
معاونت عمران و اداره کل امور شهری، آمایش سرزمین را 

در دستور کار قرار دادیم.
جمالی نژاد اضافه کرد: در این بحث نکته ای مطرح می شود 
که شامل تجسم نظام و اقتصاد شــهری و نحوه مدیریت 
سرزمین در یک کشور است که با مطالعه آن میزان تعادل 

جمعیت شهرها نیز مشخص می شود .
 وی با اشاره به اینکه نظام شــهری کشور از کهکشانی به 
زنجیــره ای تغییر کرده ، گفت: عدالت قضائی و شــهری 
بسیار مهم است نه فقط در استان و کشور، این موضوع یکی 

از دغدغه های شهید بهشتی نیز بوده است.
شهردار اصفهان افزود: جلســه های مختلف آکادمی که 

ایشان در خصوص این موضوع داشتند و مطرح می کردند 
که اگر خواستار توسعه پایدار کشــور هستیم حتما باید 

عدالت قضائی را در کشور رعایت کنیم.
جمالی نژاد بیان کرد: طرح مطالعات آمایش سرزمین در 
استانداری به خوبی انجام شــد و به نتیجه رسید و اخیرا 
در مطالعات آمایش سرزمین وظیفه و  رویکردشهرها در 

حوزه های مختلف مشخص شده است .
وی ادامه داد: شــهر اصفهان به ویژه به عنوان شهر مرکز و 

کالن  استان ماموریت خاصی در آمایش سرزمین دارد.
شهردار اصفهان اضافه کرد: خوشــبختانه سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت نیز روی این 
بحث صحه می گذارد که ما در کنار افزایش جمعیت باید 
توجه خاصی به رویکرد نظام شــهری داشته باشیم و در 
این زمینه توزیع و عدالت قضائــی و مدیریت مهاجرت را 

داشته باشیم.
جمالی نژاد بیان کرد: یکی از بندهای سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری در رابطه بــا مدیریت مهاجرت بحث 
می کند و عنوان می کند که اگر قرار اســت سیاست های 
جمعیتی کشور رقم بخورد حتما باید سرلوحه آن مدیریت 

مهاجرت باشد.
وی افزود: خوشبختانه در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ این مسائل 
با رویکرد پایدار شهری به صورت تئوری و نهادینه دیده شده 
و تک تک رژیم عدالت محور را در اقدامات مختلف برنامه 

۱۴۰۰ می بینیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در این برنامه کاربست های 
جدیــد بــه کار گرفته شــده اســت و مدیران شــهری 
دربرنامه های خود به ســمت عدالت قضائی گسیل داده 
می شوند.جمالی نژاد تاکید کرد: به طور یقین این کار به 
بازنگری ساالنه نیاز دارد و نواقصی خواهد داشت که باید به 

این نکات توجه خاصی شود.
وی به پروژه های عمرانی شهر اشاره کرد و گفت: در کنار 
پروژه های فرامنطقه ای و ملی که پروژه های بزرگی هستند 
از رینگ چهارم گرفته تا خط اول، دوم، سوم قطارشهری و 
پروژه های بزرگ دیگر، پروژه های محله محور در راستای 

عدالت قضایی در شهر اصفهان پیش بینی شده است .
شــهردار اصفهان ادامه داد: در کنار آمایش ســرزمین ، 
معاونت برنامه ریزی در حال رقم زدن آمایش شهری  نیز 

هست که باعث ایجاد عدالت قضائی می شود.
جمالی نژاد افزود: هر هفته چندین افتتاحیه ، شروع همین 

رویکرد بوده اســت تا بتوانیم به محالت کمتر برخوردار و 
محروم برویم و از نزدیک با نیازها و مشــکالت آنها آشنا 
شــویم ، نه فقط کلنگ زنی و بهره بــرداری بلکه با مردم 
منطقه نیز دیدار داریم تا شــهروندان بتوانند مشکالت را 

راحت تر بیان کنند .
وی اظهارکرد: نهضت پاسخگویی هر هفته انجام می شودکه 
مکمل عدالت قضائی است، حضور در محالت باعث می شود 
مشکالت را از نزدیک رصد کنیم و راحت تر بتوانیم آنها را 

بر طرف کنیم.
شهردار اصفهان ادامه داد: نیاز ســنجی به عمل آمده در 
محالت و مناطق اصفهان در راستای عدالت اجتماعی بوده 
که امیدواریم بتوانیم این اقدام را در تمام مناطق اصفهان 

داشته باشیم .
جمالی نژاد اضافه کرد: در منطقه ۸ نیز پروژه های مختلفی 
شــامل احداث فرهنگســرا ، بوســتان ، خیابان ، انرژی 

خورشیدی و غیره به بهره برداری رسید.
وی بیان کرد: عدالت مضمونی در کنار تنوع کاربری دیده 
می شود و این کار نیز در قالب عدالت قضایی و اجتماعی 
کمک خواهد کرد در واقع توزیع و تعادل بخشی سرانه ها 
در مناطق در کنار توزیع عادالنه ، خدمات و امکانات انجام 

می شود.
شهردار اصفهان ادامه داد: امیدواریم همه مناطق اصفهان 
در آینده ای نزدیک  از افتتاحیه پروژه ها  بهره مند شوند 
و سریعا به بهره برداری برسد و به فرمایش آیت ا...بهشتی 
مبنی بر اینکه که ما زیربار ســختی ها  و مشکالت قد خم 

نمی کنیم، برسیم.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

اجرای عدالت قضائی در شهر

در ایستگاه شصت و یکم برنامه»هرهفته ، چند افتتاح« پروژه های عمرانی– 
خدماتی منطقه ۸ شهرداری اصفهان با حضور شــهردار و مدیران شهری 

اصفهان به بهره برداری رسید. 
فرهنگسرای گلســتانه یکی از بزرگ ترین مجموعه فرهنگی منطقه است 
که  در محله مارچین با مساحت ۹۸۰ مترمربع و در ۴ طبقه و با اعتبار ۳۷ 
میلیارد ریال تکمیل و بهره برداری شد. همچنین بر اساس نیاز و نظر سنجی 
شهروندان پل عابر پیاده مکانیزه مقابل بیمارستان سوانح سوختگی با اعتبار 

۱۲ میلیارد ریال احداث شد.
منطقه ۸ یکی از پرجمعیت ترین مناطق ۱۵ گانه شهرداری است در همین 
راستا باید برای ارتقای پویایی منطقه و شــهروندان سرانه فضای سبز آن 
افزایش یابد. از همین رو برای ارتقای ســرانه فضای ســبز و شادابی اهالی 
منطقه، بوستان محلی بهرام آباد با مساحت ۷ هزار متر مربع و با اعتبار ۲۴ 

میلیارد ریال احداث شد.
عملیات اجرایی بوســتان محلی فردوان با مســاحت ۳۳۰۰ متر تکمیل 
و برای عملیــات اجرایی و آزادســازی این پــروژه ۱۵ میلیــارد و ۷۵۰ 
 میلیون ریال هزینه شــد. از دیگر پــروژه های»هرهفته، چنــد افتتاح«

 می توان به راه اندازی BAPV خورشــیدی در ساختمان معاونت خدمات 
شهری منطقه اشاره کرد که با راه اندازی اولین نیروگاه، عالوه بر تامین انرژی 

در ایجاد هوای سالم و حفظ محیط زیست بسیار تاثیرگذار است.
همچنین این نیروگاه برای رفع اثرات ناشی استفاده از سوخت فسیلی در 

محیط زیست مناسب است.
خیابان عالقه مندان به عنوان یکی از خیابان های مهم شــمالی – جنوبی 
منطقه ۸ که محور باهنر را به خیابان  فروغی متصل می کند ، با طول ۷۲۰ 

متر و عرض ۲۲ متر تکمیل شد.
همچنین خیابان سردار صادقی از خیابان امام خمینی )ره( تا تاالر سپید به 

طول ۷۷۰ متر و عرض ۱۸ متر احداث شد.
احداث خط ۶ مسیر بی. آر. تی، پروژه مشترک بین مناطق ۳، ۷و ۸ شهرداری 
است که  این خط در منطقه ۸ دارای ۴ ایستگاه به طول ۵۰ کیلومتر و عرض 

۴ متر است که بهره برداری شد.
پیاده رو سازی خیابان گلخانه حد فاصل چهارراه نیرو هوایی تا میدان شهید 
علیخانی به طول ۱۰۰۰ متر و عرض متغیر ۳ تا ۴ متر به پایان رسیده و به 
بهره برداری رسید. همچنین سرویس بهداشتی جنب گلزار شهدا در محله 

مارچین با مساحت ۱۰۰ مترمربع تکمیل شد.
پروژه های منطقه۸ شــهرداری اصفهان با اعتبار ۳۰۰میلیارد ریال در روز 
چهارشنبه هفته گذشته با حضور شهردار، مدیران شهری، اعضای شورای 
شهر، شهروندان، خانواده معظم شهدا، اصحاب رسانه و ...به صورت رسمی 

به بهره برداری رسید. 

افتتاح پروژه های منطقه ۸ در ایستگاه شصت و یکم؛

آهنگ رشد و توسعه در منطقه 8 نواخته می شود
 27میلیارد تومان آسفالت درمنطقه 8 

پخش شده است
مدیر منطقه ۸ شــهرداری اصفهان گفت:در مدت ۲ سال گذشته، حدود ۲۷ 

میلیارد تومان آسفالت در سطح معابر اصلی و فرعی پخش شده است.
عباسعلی نصوحی در مراسم افتتاح پروژه های منطقه ۸ شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: در مدت ۲ سال گذشته با اجرای نهضت آسفالت معابر، حدود ۲۷ 

میلیارد تومان آسفالت در سطح معابر اصلی و فرعی پخش شده است.
وی افزود: طی این دو ســال همچنین حدود ۱۳۰ میلیارد تومان پروژه های 
عمرانی در منطقه ۸ اجرا شــده است. مدیر منطقه ۸ با اشــاره به پروژه های 
عمرانی آماده بهره برداری این منطقه ادامه داد: فرهنگســرای گلســتانه به 
مساحت ۲ هزار مترمربع در ۴ طبقه در محله مارچین احداث شده است که 
به بهره برداری رسید. نصوحی اضافه کرد: بوستان محلی بهرام آباد به مساحت 
۷ هزار مترمربع نیز از دیگر طرح های آماده بهره برداری این منطقه است. وی 
به پروژه های انجام شده در محله بهرام آباد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 
فرهنگسرایی در محله بهرام آباد به بهره برداری رسید امسال نیز بوستان محلی 
این محل تکمیل شد و قرار است تعریض خیابان چمران بهرام آباد نیز به زودی 
عملیاتی شود. وی بهره برداری از خیابان شهید عالقه مندان را از دیگر طرح های 
آماده بهره برداری این منطقه عنوان کرد و گفت: آزادسازی و احداث خیابان 
شهید عالقه مندان حدفاصل خیابان باهنر و فروغی به طول ۷۲۰ متر و عرض 
۲۲ متر تکمیل شد. مدیر منطقه ۸  هزینه اجرای این خیابان را ۱۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به اینکه  این خیابان به صورت 
شمالی-جنوبی احداث شده در کاهش بارترافیکی خیابان کاوه تاثیر بسزایی 
دارد. نصوحی به بهره برداری از خیابان شهید سردار شهید صادقی اشاره کرد 
و گفت: فاز اول خیابان شهید ســردار صادقی در خیابان امام خمینی)ره( به 
عرض ۲۰ متر و طول ۶۶۰ متر تکمیل شده است . وی به تکمیل ایستگاه های 
خط ۶ بی. آر. تی حدفاصل خیابان های کاوه تا رباط در این منطقه اشاره کرد و 
ادامه داد: ۴ ایستگاه بی آر تی در محدوده این منطقه قرار داشت که هم اکنون 
عملیات اجرایی این ایستگاه ها تکمیل شده است. مدیر منطقه ۸ شهرداری 
اصفهان همچنین به راه انــدازی نیروگاه خورشــیدی در منطقه ۸ در کنار 
ساختمان خدمات شهری این منطقه با هزینه ۱۵۰ میلیون تومان اشاره کرد 
و گفت: مصرف برق روزانه ساختمان خدمات شهرداری از این طریق تامین 
می شود و ۲۰ درصد مازاد مصرف به مدار ارسال می شود تا بقیه ساختمان ها 

استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: سرانه فضای 
سبز منطقه ۸ باید برای ایجاد نشاط و شادابی شهروندان افزایش یابد.

احمد سلیمانی پور اظهارکرد: منطقه ۸ یکی از پرجمعیت ترین مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری است که دارای ۶۴ بوستان می باشد.

وی افزود: این منطقه با جمعیت بی شمار خود از ســرانه فضای سبز پایینی 
برخوردار است؛ لذا باید برای ارتقای پویایی منطقه و شهروندان سرانه فضای 
ســبز آن افزایش یابد. مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان ادامه داد: از همین رو  بوستان محلی بهرام آباد با مساحت ۷ هزار متر 
مربع و با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال و بوستان محله فردوان نیز با مساحت ۳۳۰۰  
متر مربع احداث شد. سلیمانی پور با بیان اینکه سرانه فضای سبز منطقه پایین 
و جوابگوی اهالی این منطقه نیست، اظهار کرد: در همین راستا کلنگ عملیات 
اجرایی  یک بوستان محلی در محله فردوان و بوستان بزرگراه شهید ردانی پور 

در منطقه برزمین زده شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان :

سرانه فضای سبز منطقه 8 افزایش می یابد
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مراسمتحلیفروحانی۱۴مرداددرمجلسبرگزارمیشود
روابط عمومی مجلس شورای اسالمی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که مراسم تحلیف 
حجت االسالم حسن روحانی به عنوان رییس جمهور دوره دوازدهم در روز شنبه 14 مرداد، 

با حضور شخصیت ها و مقامات داخلی و خارجی، در محل صحن مجلس انجام می شود.

پارلمانواکنش دیپلماسیدیدگاه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره برخی حواشی 
پیرامون انتخابات هیئت رییســه مجلس  اظهار کرد: 
عده ای می گفتند که من در تالش هستم تا آقای مطهری 
در انتخابات هیئت رییسه مجلس رای نیاورند و به جای 

ایشان آقای حاجی بابایی رای بیاورند.
محمود واعظی ادامه داد: اگر کســی روابط من با آقای 
مطهــری را بداند و همچنیــن بداند که چقــدر آقای 
حاجی بابایی در تصویب برنامه ششــم ما را اذیت کرد 
هیچ گاه چنین حرفی که دروغی بسیار عجیب و غریب 
است را بر زبان نمی آورد.واعظی اظهار کرد: فکر می کنیم 
که مجلس شورای اسالمی قوه ای مستقل است ضمن 
اینکه نمایندگان محترم مجلــس برای انتخاب هیئت 
رییسه خود هیچگاه تحت تاثیر بنده و امثال بنده نیستند.

وی تصریح کرد: هر کســی که ادعای دخالت بنده در 
انتخابات هیئت رییسه مجلس را مطرح کرده دروغ گفته 
و این مطلب کذب محض بوده و هیچ پایه و اساسی ندارد.

 نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: افراد شناسایی شده در جریان هتاکی به رییس 
جمهــوری باید معرفــی و مجازات شــوند. مصطفی 
کواکبیان افــزود: هتاکی و فحاشــی در شــأن هیچ 
کس نیســت و به طور قطع اینگونه اقدامات تا حدی 
سازمان دهی شده است.وی اظهار کرد: مجلس شورای 
اسالمی طی هفته پیش رو فعالیت خود را از سر می گیرد 
و باید همه دست به دست هم داده و مشکالت مردم را 
حل کنیم.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت: انتخابات تمام شده و همه 

باید در کنار هم برای خدمت به مردم کار کنیم.
وی افزود: پیام رهبر معظم انقالب نیز بسیار روشن است 
و باید به دولت کمک کرد و اقدامات دولت هم سریع تر 
آغاز شود.دبیر کل حزب مردم ساالری اظهار کرد: بعد از 
مرداد ماه دیگر هیچ کس، بهانه ای برای کارشــکنی یا 
عدم تالش در مسیر ارتقا و توسعه کشور نخواهد داشت.

واعظی: 

 دخالت من در انتخابات 
هیئت رییسه مجلس دروغ است

کواکبیان: 

 افراد شناسایی شده در هتاکی
 به رییس جمهور معرفی شوند

مرعشی: 

اشتباه اصولگرایان این است که 
مردم را دسته بندی می کنند

الریجانی: 

اگر کمک های ایران نبود 
داعش بغداد را اشغال می کرد

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: 
اگر امروز مملکت ما در شرایط آشوب زده منطقه در 
اقتدار نظامی و سیاست خارجی حرف برای گفتن دارد 

اینها همه به پشتوانه آحاد مردم است.
سید حسین مرعشی گفت :جناح رقیب اصالح طلبان 
هم اشتباهشان این اســت که مردم را دسته بندی و 
طبقه بندی می کنند و در واقع مخلوقات خدا را از زاویه 
افکار خودشان بهشــتی و جهنمی تلقی می کنند که 
این دیدگاه هیچ تناســبی با اصولگرایی و رابطه ای با 

تعالیم دینی ما نداشته و نخواهد داشت .  
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان افزود: 
اینکه برخی خود را برتر، متدین تر و انقالبی و اصیل تر 
می دانند و در مقابل دیگران را منحرف، این دیدگاه 
هیچ ربطی به تعالیم اســالم و خط امــام )ره(ندارد، 
بلکه این رویه و برداشــت ناصــواب،  چیزی جز یک 

بهره برداری فرصت طلبانه نمی تواند باشد . 

رییس مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی CNN در سئول پایتخت کره جنوبی گفت: 
»تروریســت ها در منطقه بیداد می کنند، اما برخورد 
جدی از سوی آمریکا با آنها مشاهده نکرده ایم. آمریکا 
ادعای مبارزه با داعش می کند این یک لفاظی اســت 
زیرا به دیگر تروریســت ها کمک می کند و این مسیر 
برای آمریکا مفید نخواهد بود. تروریست ها در هرجایی 

که بتوانند اقدام می کنند.«
علی الریجانی با بیان اینکه ایجاد ممنوعیت برای سفر 
اتباع برخی کشورها باعث سرکوب اقدامات تروریستی 
نمی شود، افزود: وزیر خارجه اسبق آمریکا گفته بود که 

ما در به وجود آوردن داعش نقش داشته ایم.
الریجانی اظهــار کرد: اگــر ایران به دولــت و ملت 
عراق کمک نمی کرد، بغداد مورد اشــغال داعش قرار 
می گرفت. این کمک ایران بود که اکنون داعش آخرین 

نفس هایش را می کشد.

بین الملل

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر )قنا(، در حالی که خالد 
بن محمد العطیه، وزیر مشاور قطر در امور دفاعی در آنکارا 
مذاکراتی با فکری ایشــیک، همتای ترکیه ای اش دارد، 
وزارت دفاع قطر از ورود گروه جدیدی از نیروهای تقویتی 
ترکیه به پایگاه هوایی العدید جهت پیوستن به نیروهای 
موجود در این پایگاه که از اوایل هفته گذشته تمرینات 
خود را آغاز کرده اند، خبــر داد.این وزارتخانه اعالم کرد، 
نیروهای جدید پس از ورود پایگاه تمرینات مشترک خود 
را که در توافقنامه های دو طرف دوحه – آنکارا ذکر شده 
بود، آغاز کردند. این تمرینات که پیش تر در توافقنامه دفاع 
مشترک دو کشور برنامه ریزی شده بودند، با هدف افزایش 
توان دفاعی نیروهای دو طرف با تمرینات مشترک جهت 
حمایت از عملیات برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت 

و ثبات در منطقه اجرا می شوند.
در بحران به وجود آمده میان قطر و برخی کشــورهای 
عرب منطقه، ترکیه بارها مخالفت خــود را با محاصره 

اعمال شده علیه قطر اعالم کرد.

مجلس ســنای آمریکا روز پنج شــنبه بــه اتفاق آرای 
اصالحیه، تحریم های ایران و روسیه را به تصویب رساند 
و بدین ترتیب، راه را برای تصویب بسته تحریم ها علیه 
تهران- مسکو در مجلس نمایندگان آمریکا هموار ساخت.
رهبران اقلیت و اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا بر 
لزوم این اصالحات تاکید می کردند؛ زیرا طبق یک الزام 
قانونی، فرآیند تصویب لوایحی که درآمد دولت را افزایش 

می دهند، باید از مجلس نمایندگان آغاز شود.
هنوز مشخص نیست که رهبران جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان آمریکا با چه ســرعتی این الیحــه را به رای 
گیری می گذارند، امــا باید توجه داشــت که هرگونه 
اقدامی در این مرحله ممکن است رای گیری نهایی برای 
 این الیحه در کنگره را به پس از دیــدار ترامپ و پوتین 

موکول کند.
این درحالی است که دموکرات های مجلس سنا در تالش 
بودند تا در بسته تحریم های ســنا علیه ایران و روسیه 

تغییرات بیشتری اعمال نشود.
سناتور کورکر نیز از اظهارنظر در مورد اینکه کاخ سفید 
قصد دارد از اعضــای جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
بخواهد که لحن تحریم ها علیه روسیه را مالیم تر کنند، 

خودداری کرد.

اخیرا نخست وزیر عراق در پیامی توئیتری گفت که داعش در 
عراق به پایان رسید و تا آخرین نفر داعشی ها در عراق را یا از 
بین برده یا اسیر خواهیم کرد.در همین راستا اخبار حکایت 
از آن دارند که استان حلب ســوریه نیز به طور کامل از وجود 

داعش پاکسازی شده است.
»حیدر العبادی« در پیامی نوشــت: اقدام داعش در منفجر 
کردن مسجد النوری و مناره الحدباء و بازگشت آنها به دامان 
وطن توسط نیروهای عراقی طی ساعات گذشته، پایان دولت 

باطل داعش را اعالم کرده است.
نخســت وزیر عراق در ادامه پیام خود نوشــت: همچنان به 
تعقیب داعشی ها خواهیم پرداخت تا آخرین نفر آنها... یا آنها 

را از بین می بریم یا اسیر می کنیم.
عبداالمیر رشیدیارا...، فرماندهی عملیات آزادسازی نینوا گفت 
که نیروهای مبارزه با تروریســم این کشور، مسجد النوری، 

گلدسته الحدباء و السرجخانه در موصل قدیم را آزاد کردند.
مسجد النوری محلی است که ابوبکر البغدادی در سال 2014 

خالفت خود خوانده خود را در آن اعالم کرد.

عملیات آزادســازی موصــل، پایتخت خودخوانــده گروه 
تروریســتی داعش در عراق، از 26 مهر 1395 و با مشارکت 
ده ها هزار تن از نیروهای ارتش و پلیــس عراق و با همراهی 
نیروهای داوطلب مردمی و پیشمرگه کرد آغاز شد و نیروهای 
 عراقی بعد از حدود 100 روز شــرق موصــل را به طور کامل

 آزاد کردند.
نیروهای عراقی عملیات آزادســازی بخــش غربی موصل را 
از یکم اسفند 1395 شــروع کردند و این عملیات همچنان 

ادامه دارد.
گروه تروریستی داعش سحرگاه روز بیستم خرداد )10 ژوئن( 
سال 1393 به موصل مرکز استان نینوا و دومین شهر بزرگ 
عراق واقع در 400 کیلومتری بغداد پایتخت این کشور حمله 

کرد و این شهر را به تصرف خود درآورد.
این در حالی اســت که  فعاالن ســوری نیز اعالم کردند که 
نیروهای ارتش سوریه توانستند آخرین محل حضور داعش 

در استان حلب را تحت کنترل خود درآورند.
به گزارش روسیا الیوم، فعاالن اعالم کردند که درگیری ها میان 

نیروهای سوری و داعش در محورهایی در مسیر الرصافه - اثریا 
متمرکز بود که این مسیر شــهر رقه را به استان حلب متصل 
می کند.منابع گفتند که ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای 
هوایی به حمله خود به مسیر الرصافه - اثریا ادامه داد و توانست 

پیشروی استراتژیکی را رقم بزند.
منابع خاطرنشان کردند که ارتش سوریه پایگاه های جدیدی 
را در این منطقه تحت کنترل خود درآورد و این پیشــروی 
نیروهای داعش را واداشــت تا از طریق مسیر الرصافه- اثریا، 
از حومه جنوب شرقی حلب عقب نشینی کنند که این امر به 

حضور داعش در حلب به صورت کامل پایان داد.
از سوی دیگر، در استان دیرالزور ارتش سوریه حمالت داعش 
به تعدادی از ایست های نظامی در محور جنوبی این شهر را 
دفع کرد. ارتش ســوریه اعالم کرد که تلفات و خسارت های 
سنگینی را به داعش در حومه شرقی دیرالزور وارد کرده است.

روز سیاه برای داعشی ها
در راســتای اخبار و نقل قول های فراوان از داستان ادامه دار 
پایان کار داعش ،فرمانده ستاد مبارزه با تروریسم عراق اعالم 
کرد که در عملیات آزادسازی مسجد جامع »النوری« و مناره 

»الحدبا«، بیش از 600 تروریست داعش به هالکت رسیدند.
به گزارش الفرات نیوز، »عبد الغنی األســدی« فرمانده ستاد 
مبارزه با تروریســم عراق آمار تروریست های کشته شده در 
عملیات آزادسازی مســجد جامع »النوری« موصل را اعالم 

کرد.
وی در همین راستا تصریح کرد: در عملیات آزادسازی منطقه 
مســجد جامع »النوری« و مناره »الحدبــا«، بیش از 600 
تروریست داعش به هالکت رســیدند. عناصر داعش در برابر 
ما بسیار جنگیدند اما نتوانستند مانع از پیشروی نیروهای ما 
شوند.گفتنی است؛ »ابوبکر البغدادی« سرکرده داعش در این 

مسجد اعالم خالفت کرده بود.
تابعیت جانشین »ابوبکر البغدادی« مشخص شد

از دیگر اخبــار پیرامون پایان کار داعــش در این مدت اخیر 
می توان به خبر مرگ ابوبکرالبغدادی اشــاره کرد. در همین 
راســتا »جبار المعموری« اعالم کرد که جانشــین سرکرده 
خودخوانده داعش از کشــورهای حوزه خلیج فارس است و 

یورش آینده داعش نیز در »شبه جزیره عربی« خواهد بود.
»جبار المعموری« از فرماندهان حشــد شعبی عراق تابعیت 

جانشین سرکرده تروریست های داعش را اعالم کرد.
وی در همین راستا تصریح کرد: طبق یافته های اطالعاتی، 
در صورت هالکت یا اســارت »ابوبکر البغدادی« ســرکرده 
خودخوانده داعش، جانشــین وی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس خواهد بود. زیرا عناصر تبعه کشــورهای حوزه خلیج 
فارس، در ســاختار عالی داعش بســیار نفوذ دارند.فرمانده 
حشدالشعبی افزود: بغدادی این نقش بزرگ را به عناصر عرب 
حوزه خلیج فارس داد؛ زیرا آنها به کشورهایی تعلق دارند که 

تفکر داعش در آنجا طرفدار دارد. 
یورش آینده داعش - در صورت از دست دادن مقرهایش در 

عراق- در شبه جزیره عربی خواهد بود.

چند سالی است که آفتی با نماد رنگ سیاه بالی جان مردم منطقه غرب آسیا و کل جهان شده است، اما اخیرا 
خبرها حکایت از آن دارند که این آفت در روزهای پایانی عمر منحوسش به سر می برد و در ادامه شکست های 

داعش این بار  شهرهای موصل و حلب نیز از شر این آفت رهایی یافته اند.

 ورود نیروهای جدید ترکیه 
 به قطر

سنا اصالحیه تحریم های 
ایران و روسیه را تصویب کرد

یادداشت

یحیی آل اســحاق، فعال سیاســی و عضو جمنا در گفت و گوی 
کوتاهی با نامه نیوز، به تداوم جلسات جمنا اشاره کرد و گفت: جمنا 
فعالیت و جلساتش را به طور منظم برگزار می کند و تصمیمی برای 

منحل شدن وجود ندارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در توئیت اخیر خود 
به اجرایی شــدن فرمان ضد مهاجرتی ترامپ و ایجاد محدودیت 
برای اتباع 6 کشور عمدتا مســلمان از جمله ایران توسط آمریکا 
واکنش نشــان داد و نوشــت : ایاالت متحده اکنون و در نمایشی 
شرم آور از دشمنی کور با تمام ایرانیان، مادربزرگ های ایرانی را از 

دیدن نوه هایشان محروم کرده است. 

علی مطهری با اشاره به درگیری لفظی برخی مسئوالن و سران قوا 
ازطریق شبکه های اجتماعی، در واکنش به سوالی مبنی بر این که 
چنین درگیری هایی چه تاثیری در انســجام و وحدت ملی دارد، 
گفت: مسئوالن به جای این که در شبکه های مجازی و اینستاگرام 

به یکدیگر پاسخ دهند، باید رودررو با یکدیگر صحبت کنند.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی همچنین یادآور شد: مسئوالن 
بهتر است اگر اختالف نظری وجود دارد، رودررو با یکدیگر صحبت 

کرده و اختالفاتی که با هم دارند را حل کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
گفت وگوی مستقیم و رودرروی مسئوالن با یکدیگر به نفع کشور 

خواهد بود و بهتر است که این منازعات ادامه پیدا نکند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی گفت که 
این فراکسیون در هفته های آینده در مورد مصادیق و گزینه های 

پیشنهادی دولت برای کابینه دوازدهم ورود خواهد کرد.
مهرداد الهوتی اظهار داشــت: فراکسیون مســتقلین در جلسات 
خود موضوع کابینه دوازدهم را مورد بررســی قرار خواهد داد. ما 
می خواهیم کمک کنیــم که بهترین ها وارد کابینه آینده شــوند 
و معنــای این تایید همه گزینه های پیشــنهادی دولت نیســت. 
امیدواریم دولت هرچه سریع تر شکل بگیرد و ما هم به دولت کمک 

خواهیم کرد که کابینه خوبی تشکیل شود.
وی افزود: فراکسیون مستقلین حتما در مورد مصادیق و گزینه های 
پیشــنهادی دولت برای کابینه آینده ورود خواهــد کرد و افراد را 
ارزیابی می کند تا نهایتا آن چه خیر و صالح کشور است و البته نظر 

دولت را هم تامین می کند محقق شود.

آل اسحاق: 

تصمیمی برای منحل شدن جمنا 
وجود ندارد

ظریف فرمان ضدمهاجرتی 
ترامپ را شرم آور خواند

پیشنهاد مطهری به سران قوا

 بررسی کابینه دوازدهم 
در فراکسیون مستقلین

)آگهیفراخوانمناقصهعمومی(

شرکتعمرانشهرجدیدمجلسی
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عکس روزیادداشت

 ارتباط زنده شبکه خبر
 با وزیر امور خارجه ایران

ارتباط زنده شبکه خبر با وزیر امور خارجه ایران در پاریس  با موبایل 
بی شارژ و پاوربانک در عصر تکنولوژی!

اخباراخبار کوتاه

پایان داستان داعش نزدیک است؛

رهاییموصلوحلبازآفتسیاه

»نیکی هیلی« نماینده آمریکا 
در سازمان ملل روز پنجشنبه 
با طرح این اتهام که ایران به 
طور مکــرر قطعنامه 2231 
را نقض کرده، گفت: شورای 
امنیت حتــی کوچک ترین 
گامی در پاسخ به این موضوع 

بر نداشته است.
هیلی افزود: مــا باید به ایران 
نشان دهیم که تمسخر آشکار 
قطعنامه های سازمان ملل را 

تحمل نمی کنیم. وی با ادعای اینکه گزارش دبیر کل سازمان ملل بیانگر 
نقض قطعنامه 2231شــورای امنیت از جانب ایران است، گفت: حال 

سوال این است که شورا در این رابطه چه اقدامی صورت خواهد داد؟
نماینده آمریکا با تاکید بر اینکه دولت این کشور همچنان مشغول بررسی 
توافق هسته ای است، مدعی شد: ما تا زمان پایان این فرآیند به تعهدات 

خود پایبند خواهیم بود و از ایران هم چنین توقعی داریم.
هیلی در شــرایطی از پایبندی واشــنگتن به تعهــدات خود صحبت 
می کند که به گفته »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان، 
 آمریکا تاکنــون هم از متن برجــام و هم از روح این توافق ســرپیچی 

کرده است.

 انتقادهای تند نماینده آمریکا 
از ایران

یــک هیئــت منصفــه در 
نیویــورک حکــم داده که 
دولت آمریکا مــی تواند یک 
ســاختمان اداری در منطقه 
منهتن این شهر را از یک بنیاد 
غیرانتفاعی که متهم به نقض 
تحریم های آمریکا علیه ایران 

است، توقیف کند.
هیئــت منصفــه یکــی از 
دادگاه های فــدرال منهتن 
اعالم کرد: بنیاد علوی، مالک 

بخش عمده ای از یک برج اداری در خیابان پنجم نیویورک، می دانسته 
که شریک و مالک بخش کوچکی از این ساختمان، یعنی شرکت آسا، 
برای دولت ایران کار می کرده و در پنهان کــردن این واقعیت نقش 

داشته است.
اعضای این هیئت منصفه آمریکایی گفتند، دولت اثبات کرده که این 

ملک در پولشویی نقش داشته است.
دولت آمریکا خواستار توقیف این برج 36 طبقه به نفع افرادی شده که 
در ارتباط با ادعاهای مربوط به حوادث بمبگذاری و سایر حمالت، علیه 
دولت ایران از محاکم مختلف حکم خسارت گرفته اند. ارزش این برج 

به حدود یک میلیارد دالر می رسد.

 دادگاه آمریکایی 
حکم غارت بنیاد علوی را صادر کرد
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نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: 
اصفهان به عنوان یکی از صنعتی ترین اســتان های کشور، از رکود 
اقتصادی بیشــتر رنج می برد. وضع کارخانه های اصفهان مطلوب 
نیست و همچنان رکود در بخش های مختلف صنعت حکمفرماست. 
مصطفی رناسی با بیان اینکه دولت باید از تصدی گری در حوزه اقتصاد 
خارج شود، افزود: بخش خصوصی همچنان از نبود ارتباط های بانکی 
رنج می برد و تولید کنندگان به دالیل مختلف به خط های اعتباری 
دسترسی ندارند. وی از پرداخت نشدن یارانه های صنعت نیز انتقاد 
کرد و گفت: ما از دولت انتظار حمایت نداریم و فقط باید حق صنعت از 
هدفمندی یارانه ها پرداخت شود. دالرهای نفتی، سرمایه های ملی به 
شمار می آیند و نباید برای واردات کاالهای مصرفی استفاده شوند. نایب 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: دالرهای نفتی در بازار تزریق 
شده اما قیمت ارز به صورت مصنوعی باقی مانده که این مسئله به سود 
تولید کننده خارجی است. وی خاطر نشان کرد: تولید کننده خارجی 
با تسهیالت بانکی 4 درصد محصوالت خود را در بازارهای صادراتی به 
فروش می رساند؛ درحالی که تولید کننده ایرانی باید محصوالت خود 

را با قیمت های تمام شده باال عرضه کند.

ویژه

اخبار

تولید فوالد ایران ۱۱ درصد افزایش یافت
براســاس آمار انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد ایران بــا افزایش ۱۱درصدی به 

۱7/89میلیون تن رسید.

خرید تضمینی گندم و کلزا 
در استان اصفهان

بیش از 28 هزار تــن گندم از کشــاورزان خریداری 
شده است.

 مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده 
گفت: از ابتدای فصل خرید  تضمینی گندم در استان 
اصفهان تاکنون بیــش از 28 هزار تن گندم و ۱40 تن 
دانه روغنی کلزا از کشاورزان خریداری و تحویل مراکز 

خرید شد.
رضا نیک نداف با اشــاره بــه اینکه محصــول بدون 
آفت زدگی بوده و از کیفیت مطلوب برخوردار اســت 
افزود: ارزش این مقدار گندم 365میلیارد ریال اســت 
که 9 هزار تن از منطقه کاشــان و بقیه از منطقه شرق 

شهرستان اصفهان خریداری شده است.
وی گفت: محصــول روغنی کلزا نیز بــه ارزش حدود 
39میلیارد ریال از قرار هر کیلــو 27 هزار و830 ریال 
خریداری و تحویل شده است. مدیر عامل شرکت غله 
و خدمات بازرگانی منطقه ده افــزود: 60 مرکز خرید 
تضمینی در اســتان، عملیات خریــد و تحویل گندم 

کشاورزان را بدون وقفه انجام می دهند.

سطح زیر کشت زعفران در 
نطنز به 220 هکتار افزایش یافت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گفت: سطح زیر 
کشت زعفران در این شهرستان طی ۱0 سال اخیر از 

50 هکتار به 220 هکتار افزایش یافته است.
عبدالرضا مهدی بــادی اظهار کرد: شهرســتان نطنز 
بیشــترین ســطح زیر 
کشــت زعفــران را 
اســـتان  در 
اصفـهان دارد 
و بــرای ارســال 
ایــن محصــول 
به شــهرهای دیگر 
خاصــی  تمهیــدات 

اندیشیده شده است.
بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
توجه به ارزیابی های انجام شــده توسط متخصصان 
و گواهی آنها بــه کیفیت عالی زعفــران نطنز، تالش 
می کنیم تــا ایــن محصول توســط شــرکت های 
 بســته بندی، در قالب تر و به صورت فریز شــده صادر

 شود.

صادرات کاال از گمرک اصفهان به خارج از کشــور، امســال367 میلیون و 
453هزار دالر ارزآوری داشته است. 

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: در سه ماهه نخست امسال یک میلیون و 
25 هزار تن کاال از گمرک اصفهان به 80 کشور جهان صادر شده که وزن کاالی 

صادر شده ۱۱ درصد و ارزش آن نیز ۱0درصد افزایش داشته است. 
اسدا... احمدی ونهری عمده کاالهای صادراتی از استان اصفهان را محصوالت 
پتروشیمی، آهن آالت فوالد و فرش بیان کرد و افزود: کشورهای هدف کاالهای 
صادراتی این استان عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، پاکستان و عمان 

بوده است. 
وی گفت: همچنین 20 هزار و 526 تن کاال به ارزش 96 میلیون و 444 هزار 
دالر به گمرک اصفهان وارد شده که وزن و ارزش آن به ترتیب ۱8 و 65 درصد 

افزایش یافته است.

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای 
اسالمی گفت: بسته های حمایتی دولت، منجر به رونق بخش صنعت و 
تولید در کشور شده است. ابوالفضل ابوترابی افزود: بسته های حمایتی 
و تســهیالت بانکی دولت در رفع رکود موثر بوده اســت و با اختصاص 
300هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی در سال جدید به صنعت کشور، 
شــاهد رونق بیش از بیش این بخش خواهیم بود. وی بیان کرد: دولت 
اقدامات گسترده ای برای خروج از رکود دارد اما برخی از مشکالت سبب 
تحقق نیافتن کامل برنامه های دولت شده که از جمله آنها درخواست 
وثیقه سنگین از سوی بانک هاست و این موضوع باعث شده صنعتگران در 
دریافت تسهیالت با مشکل روبه رو شوند. بوروکراسی سخت اداری وقت 
صنعت کشور را گرفته است و باید قوانین تسهیل شود که مجلس شورای 

اسالمی در این زمینه باید با دولت و صنعتگران همکاری کند.

ارزآوری  367 میلیون 
دالری اصفهان از صادرات

رونق صنعت؛ دستاورد 
بسته های حمایتی دولت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شهرک های 
صنعتی کشور گفت: امســال ۱30 هزار فرصت شغلی در 

شهرک های صنعتی کشور ایجاد می شود.
علی یزدانی افزود: بر اساس برنامه سال 96، در حوزه صنعت 
و معدن بیش از 36 هزار واحد صنعتی و معدنی در کشــور 
با اختصاص تســهیالت بانکی، تجهیز، فعال یا راه اندازی 
می شود.وی بیان کرد: تاکنون یکهزار و 600 واحد صنعتی 
در کشور در ســامانه »بهین یاب« ثبت نام کرده اند که 60 
درصد از آنها واحدهای اقتصادی مســتقر در شهرک های 

صنعتی است.
وی افــزود: ثبت نام از ســایر واحدهای صنعتــی خارج از 
شهرک ها به دلیل بی اطالعی آنها کمتر بوده است. دسترسی 
به اطالعات، حق صنعتگران است و دولت درباره این قانون، 
اطالعات الزم را در اختیار صنعتگران قــرار داده و این در 
حالی اســت که قبال چنین اقدامی انجام نمی شد. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بوروکراسی اداری و 
طوالنی شدن عملیات اخذ مجوز تصریح کرد: دولت یازدهم 
اجرای قوانین را تســهیل کرده اســت و در صورت تکمیل 
مدارک متقاضیان، دریافت زمین و اخذ مجوز، واگذاری و 

ارائه مجوز در مدت 2روز انجام می شود.
 یزدانــی آموزش رایــگان مدیران و کارکنان شــرکت ها، 
پرداخت 50 درصد از هزینه شرکت در نمایشگاه ها، پرداخت 

بخشی از هزینه فعالیت های خوشه ای و نمایشگاهی خارج 
از کشــور، پرداخت کل هزینه های تشکیل خوشه صنعتی 
و مواردی از این قبیــل را از دیگر حمایت هــای دولت از 
صنعتگران اعالم کرد. مدیرعامل شهرک های صنعتی کشور 
افزود: ۱88 بانک و موسسه اعتباری با دریافت ضمانت نامه 
صندوق حمایت، به صنعتگران تســهیالت اعطا می کنند. 
یزدانی تاکید کرد: بانک های عامل در اختصاص تسهیالت 
نباید سلیقه ای برخورد کنند و فرمانداران و استانداران نیز 

باید به این رفتارها عنایت داشته باشند.

استاندار اصفهان گفت: در بخشنامه بسته حمایتی دولت 
از واحدهای تولیدی کوچک و متوســط، عالوه بر بخش 
صنعت، معدن و کشاورزی، بخش خدمات و اصناف نیز 

به فهرست اضافه شد.
رســول زرگرپور اعالم کــرد: بر همین اســاس دولت 
قصد دارد ۱0 هــزار واحد جدید را تحت پوشــش قرار 
دهد . در بخشــنامه جدید ۱0 هزار میلیارد ریال اعتبار 
 برای حدود پنج هــزار واحد صنفی پیش بینی شــده

 است.
 وی با بیــان اینکــه مرحله قبــل ثبت نام در ســایت 
»بهین یاب« با یکهزار و ۱6۱ پرونده ) در استان اصفهان( 
بسته شد، گفت: باید در صورت لزوم برای ثبت نام اصناف 
نیز ســایتی مانند ســایت بهین یاب ایجاد و روش آن 

مشخص و اطالع رسانی شود.
اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: دولت با توجه به 
عملکرد خوب سال گذشته، قصد دارد ارائه بسته حمایتی 
خود را ادامه دهد که در سطح کشور اعتبار خوبی برای 
ایــن کار پیش بینی کــرده و تاکنون ســقفی برای آن 

مشخص نشده است.
وی همچنین گفت: برخی از بانک ها در ارائه تسهیالت به 
واحدهای متقاضی در قالب بسته حمایتی دولت، خوب 
عمل کردند؛ با این حال برخی از بانک ها نیز جدیتی در 

این کار نداشــتند و همانند یک کار عادی با این موضوع 
برخورد کردند.

زرگرپور با بیان اینکه واحدهایی که در سال 95 تسهیالت 
دریافت کردند و درخواســت تمدید دارند باید شرایط 
برای تمدید تســهیالت آنها فراهم شــود، گفت: باید از 
سهمیه سال گذشته برای تمدید تسهیالت این واحدها 

استفاده شود.
اصفهان بــا بیش از 9 هــزار واحد تولیــدی و صنعتی، 

صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.

استاندار اصفهان عنوان کرد:

اصناف نیز مشمول بسته حمایتی دولت از واحدهای تولیدی شدند

صنعت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ایجاد 130هزار فرصت شغلی در شهرک های صنعتی کشور 

خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، براساس 
الزامات اســتاندارد ISO10004 )مدیریــت رضایتمندی 
مشــترکین( و همچنین فرآیند نظر ســنجی از ذی نفعان، به 
منظور شناسایی نیازها و انتظارات مشترکین و بررسی میزان 
رضایتمندی از خدمات گازرسانی شرکت گاز استان اصفهان، 
طرح نظر سنجی از مشترکین)جزء و عمده( استان توسط روابط 

عمومی اجرایی گردید.رییس روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان با بیان اینکه این طرح در 20 شهرســتان و 6 منطقه 
شهر اصفهان اجرایی گردید گفت: بالغ بر 6 هزار پرسشنامه  از 
طریق مصاحبه با مشترکین استان تکمیل و تحلیل شد. سید 
حسن موسوی  با اشــاره به اینکه طرح  نظرسنجی از خدمات 
گازرسانی در استان اصفهان طی سال 95  در بخش مشترکین 

جزء )مصرف کنندگان گاز طبیعی با ظرفیت حداکثر ۱60متر 
مکعب در ساعت و فشار 0/25پوند بر اینچ مربع ( و مشترکین 
عمده )مصرف کنندگان گاز طبیعی ،  فشار بیش از  0/25پوند 
بر اینچ مربع  وظرفیت  ۱60 متر مکعب در ساعت و باالتر(  انجام 
شد، تصریح کرد: میزان رضایتمندی در بخش مشترکین عمده  
85 درصد و در مشــترکین جزء 80 درصد ارزیابی شدکه این 
میزان نسبت به سال 94 ، رشــد 5 درصدی داشته است. وی 
گفت: اجرای طرح نظرسنجی از خدمات سال 95 این شرکت 

با حضور یک تیم  هفت نفره در سطح استان انجام شد که طی 
این فرآیند باالترین نمرات در بیــن مؤلفه های رضایتمندی، 
مربوط به بخش شــهرت و تصویر کلی بوده  که در مشترکین 
جزء 82 از ۱00 امتیاز  و در مشترکین  عمده 87 از۱00 امتیاز 
تعیین گردید. موسوی خاطر نشان ساخت: نتایج حاصل از این 
نظر سنجی در کمیته ارتباط و خدمات مشتری تجزیه و تحلیل  
گردیده و به منظور رضایتمندی بیشــتر مشترکین، اقدامات 

بهبود، تعریف و پیگیری می شود.

رضایتمندی 85 درصدی مشترکین عمده استان اصفهان از خدمات گازرسانی   

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،500،000 ریالنیم سکه

3،790،000  ریالربع سکه

2،520،000 ریالسکه یک گرمی

1،156،330 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مبل ماساژور ) صندلی ماساژور (

بازار

Boncare K17 بن کر

 121,000,000
ریال

 121,210,000
ریال

Boncare K15 بن کر

 69,000,000
ریال

 69,180,000
ریال

Beurer MC5000 بیورر

 74,500,000
ریال

 74,650,000
ریال

بانک مهر اقتصاد با 
نام پیشین »موسسه 

مالی اعتباری مهر« 
و پیشتر »صندوق 

قرض الحسنه 
بسیجیان« از سال 

1392 فعالیت 
حرفه ای خود را در 

امور بانکی آغاز کرده 
است

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

معضل اصلی تولیدکنندگان اصفهانی 
نبود ارتباط بانکی است

در روزهای اخیر شـایعاتی مبنی بر ادغام 
دو موسسـه مالی و اعتبـاری ثامن و کوثر 
بین مـردم رواج یافـت که پـس از آن نیز 
پای بانـک مهـر اقتصـاد بـه ایـن شـایعات بـاز شـد و اخباری 
مبنی بـر بـروز مشـکل در این بانـک خصوصـی پرطرفـدار در 
سـطح شـهر گسـترش یافت. بروز این شـایعات سـبب شـد تا 
مشتریان این موسسـات و بخصوص بانک مهراقتصاد به شعب 
این بانک ها هجوم آورده و در بسـتن حسـاب ها و بازپس گیری 

سـپرده های خود بکوشـند. 
در ایـن بین مسـئوالن بانـک مهـر اقتصاد هـر گونه مشـکل و 
ادغام بـا دیگر موسسـات را انـکار کرده و سـعی بر آن داشـتند 
تـا از نگرانـی مـردم بکاهنـد. بانـک مرکـزی ایـران نیـز وجود 
هرگونه مشـکل در این بانک ها و موسسات را شـایع خواند و از 
مردم خواسـت تا در ایـن زمینه نگرانی نداشـته باشـند و البته 
لیسـتی از بانک های مجاز و تحـت حمایت خود را منتشـرکرد 
و مسـئولیت سـرمایه گذاری مـردم در بانک های غیـر مجاز را 

به عهـده خود شـهروندان گذاشـت. 
نکتـه جالـب توجـه در این لیسـت منتشـر شـده، نبـودن نام 

بانک هـای دچـار تنـش در روزهـای اخیـر بـود. 
بانک مهر اقتصاد با نام پیشـین »موسسـه مالی اعتباری مهر« 
و پیشـتر »صندوق قرض الحسـنه بسـیجیان« از سـال ۱392 

فعالیت حرفـه ای خـود را در امـور بانکی آغـاز کـرده و در چند 
سـال اخیر رشـد قابل توجهی در سیستم بانکی کشـور داشته 
است؛ به صورتی که توانسـته شعب بسـیاری را در سطح کشور 
افتتاح کند و مشـتریان زیادی را به سـپرده گذاری در سیستم 
خود متمایل سـازد.حال پس از گذشـت چند سـال از عملکرد 
این بانک، بانـک مرکزی نـام آن را در لیسـت بانک هـای مجاز 
خود قـرار نداده اسـت! پـس از ایجاد شـایعات و نگرانـی مردم، 
دیدگاه بانـک مرکزی درخصـوص این بانک تغییـر یافت. چند 
روز قبـل پیامکی بـه مضمون زیـر بـرای مشـتریان بانک مهر 
اقتصاد ارسـال شـد که از کسـب مجوز این بانک خبر مـی داد:
»سـپاس خـدای عزوجل کـه در ایـن روزهـای واپسـین بهار، 
بهاری نـو را بـرای بانک مهـر اقتصاد تقدیـر نمود و مصـادف با 
عید سـعید فطر عنوان بانک مهـر اقتصاد را در زمـره بانک های 
مجاز قرار داد.« این پیامک در حالی ارسـال شـده که بانک مهر 
اقتصاد هنـوز هیچ مجوز رسـمی  برای فعالیـت در بـازار پول از 
بانک مرکـزی دریافت نکرده اسـت و می تواند بـرای مخاطبان 
شـبکه بانکی با ایجاد ایـن ذهنیت که مجـوزی از سـوی بانک 
مرکـزی صادر شـده، شـرایط دیگـری را رقـم بزند؛ چـرا که به 
هر حال مجـوز بانـک مرکزی بـرای مخاطبـان شـبکه بانکی، 
به معنـای تایید و تضمیـن فعالیت هـای یک بانک یا موسسـه 
اعتباری بـوده و تعهداتـی را ایجاد می کنـد؛ در حالـی که فعال 

این گونه نیسـت.
از سـوی دیگر اقـدام بانک مرکزی نیـز تا حدی عجیـب به نظر 
می رسـد، چرا کـه تـا پیـش از این چنیـن اقدامـی نکـرده بود 
و بانک هـا و موسسـاتی را کـه در شـرف دریافت مجـوز بودند، 
حداکثر تا چند سـال گذشـته در لیسـت مجازها قـرار نمی داد 
و اعالم نمی کرد کـه متقاضـی دریافت مجوز هسـتند؛ چرا که 
می توانسـت موجب ایجاد خواسـته هایی از سـوی مشـتریان و 
در عیـن حال سـوء اسـتفاده بانک ها و موسسـاتی شـود که در 

ایـن وضعیـت قـرار می گیرند.
ایـن اقـدام بانـک مرکـزی در حالـی بـرای آرام کـردن 
سـپرده گذاران در فضـای ملتهب اخیر، شـبکه بانکـی قلمداد 
می شـود که  ایجاد ایـن حاشـیه امن اکنـون موجب اسـتفاده 
نادرسـت بانک هـای مدنظر از وضعیتی شـده اسـت کـه در آن 
قرار گرفته انـد. نکته سـوال بـر انگیز دیگـر در بـاب بانک های 
غیر مجـاز، علـت فعالیـت گسـترده آنهاسـت و اینکـه چگونه 
موسسـه ای  که به نظـر بانک مرکـزی تا کنـون متقاضی مجوز 
بـوده، نام بانـک را بـرای خود بر مـی گزینـد؟! این بانـک پرکار 
چگونه چند سـال  بدون مجوز در سیستم بانکی کشور فعالیت 
کرده اسـت؟ بانک مهر اقتصاد،یکـی از بانک های فعال کشـور 
در زمینه تسـهیالت و سپرده گذاری اسـت. طرح های مختلف 
ایـن بانک و نـرخ سـوددهی مناسـب باعث شـده تا مشـتریان 
بسـیاری بـه ایـن بانـک روی آورنـد و از طرح هـای مختلف آن 
بهره مند شـوند. در روزگاری که کسـب وام در بانک های کشور 
امـری دشـوار و زمان بر اسـت، بانـک مهـر اقتصاد با شـرایطی 
مناسـب اقدام بـه پرداخت وام بـه متقاضیان می کنـد. فعالیت 
گسـترده و البته وجـود شـایعات در بـاره ایـن موسسـه مالی، 
بی اختیـار موسسـات پـرکار و البته شسـکت خورده گذشـته 
را بـه خاطـر مـی آورد؛ موسسـه ثامـن الحجـج، موسسـه های 

محمـد رسـول ا...)ص( و 
آل طـه کـه روزگاری گـره 
مشـکالت  از  بسـیاری 
مـردم را می گشـودند، بـه 
سرنوشـتی دچـار شـدند 
کـه اکنـون باعـث نگرانـی 
بانـک  سـپرده گذاران 

مهراقتصـاد شـده اسـت.
بهتریـن مرجـع بـرای رفع 
ایـن شـبهات، مسـئولین 
بانـک مرکـزی هسـتند. 
مرکـزی  بانـک  حمایـت 
مهـر  پـرکار  بانـک  از 
جلـب  باعـث  اقتصـاد، 
اطمینـان خاطـر و رفـع 
 نگرانی های سـپرده گذاران  

می شود.

رونق اقتصاد در انتظار دریافت مجوز

سعید
 نریمانی
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انتشار فیلم سینمایی»ماجرای نیمروز« در سراسر کشور
نسخه نمایش خانگی فیلم ســینمایی »ماجرای نیمروز« اثر درخشان محمد حسین مهدویان 
به تهیه کنندگی سید محمود رضوی 13تیر ماه توسط موسســه هنرهای تصویری سوره وارد 

بازار می شود.

در شهر

تمدید شد؛

اکران نمایش»شب پشت 
پنجره های خیس«

خیس«بــه  پنجره هــای  پشــت  نمایش»شــب 
طراحی،نویســندگی و کارگردانی مصطفی شکرانی از 
یکم تیرماه تا 1۵ تیرماه در مجتمع فرشچیان ادامه دارد.

در این نمایش ناصر طالبی،سارا اشتیاقی ومهسا کاظمی 
ایفای نقش می کنند ومحمد شــریفی تشیزی،دستیار 
کارگردانی کار را بر عهده دارد.طراحی پوستر و بروشور 
نمایش بر عهده مهدی غالمی بوده و علی بخشایش نیز 
به عنوان مدیر صحنه همراه با ناصر طالبی به عنوان طراح 

لباس در آن فعالیت دارند.
گفتنی است،این نمایش با حمایت تاالر هنر، وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، برای اجرا 

در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان آماده شده است.
عالقه مندان بــرای دیدن»شــب پشــت پنجره های 
خیس«می توانند بــا تهیه بلیــت از ســایت پار تاک 
تیکت تا پانزدهم تیرماه، هر شــب به جــز 1۴تیرماه، 
رأس ســاعت21به مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 

مراجعه کنند.

پیشکسوت نگارگری تاکید کرد:

ایده سازی جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان

امیرهوشنگ جزی زاده با اشــاره به برگزاری جشنواره 
فیلم کــودک و نوجــوان در اصفهان گفــت: برگزاری 
نمایشگاه ها و جشــنواره ها در گروه ســنی کودک و 
نوجوان برای رشــد و ترقی آنها اهمیت بسیاری دارد و 
سبب می شود که موضوعات نو را ببینند و  فکرهای نو در 

آنها ایجاد می کند.
وی افزود: خیلی خوشــحالم که چنین فستیوال های 
مانند فستیوال فیلم کودکان و نوجوانان به میزبانی شهر 
اصفهان برگزار می شــود؛ چراکه اهمیت دادن به گروه 
سنی کودک و نوجوان در هر زمینه و با هر موضوعی می 
تواند پایه های محکمی در آن رشته بخصوص در جامعه 
ایجاد کند و حتی می تواند در ســایر زمینه های هنری 

نیز ایده ساز باشد.
این پیشکســوت تاکید کرد: جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان با همت شــهرداری اصفهان دوباره به شهرمان 
آمد و به واقع شهرداری اصفهان در دوره کنونی بستری 
را فراهم کرد تا هنر اصفهان دوباره راه های رشــد را در 

پیش گیرد.

اینستاگردی
دبیر ســی امین جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
ضمن ابراز خرســندی از برگزاری جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان در اصفهان،اظهار داشــت:3۵فیلم سینمایی بلند در 
سینماها نمایش داده می شــوند و فکر می کنم در میان چند 
میلیارد مردم جهان، این فرصت و ایــن موقعیت برای مردم 
اصفهان فراهم شده که اولین بینندگان این آثار باشند؛ضمن 
اینکه برگزاری این جشنواره در اصفهان برای فیلم سازان نیز 

فرصت مغتنمی است.
علیرضا رضاداد افزود:امســال قبل از نمایــش فیلم ها، همه 
عوامل فیلم معرفی می شوند و در پایان فیلم نیز فرصت گپ 
و گفت کوتاه بین مخاطبین و هنرمندان و سازندگان فیلم ها 

انجام می شود.
علیرضا رضاداد به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری 
جشنواره فیلم کودک نوجوان در شــهر اصفهان اشاره کرد و 
گفت: برنامه ریزی های هر جشنواره ای از پایان دوره قبلی آغاز 

می شود و به این اســاس با توجه به اینکه اختتامیه سی امین 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان1۵تیرماه اســت؛ لذا ستاد 
جشــنواره از 17تیرماه برنامه ریزی های آینده را آغاز خواهد 
کرد؛ چراکه تولیدات ســینمای کودک باید اتفاق بیفتد پس 
بخش زیادی از تمرکز همکاران ما روی این اســت که بتوانند 
تولیدات در حوزه فیلم های کوتاه،نیمه بلند و پویانمایی وسایر 
فیلم های مرتبط را رصد کنند و درواقع برگزاری جشــنواره 
 فیلم کودک و نوجوان مانند دانه ای است که کاشته می شود و

  بــه درخــت تنومنــد تبدیــل می شــود تــا دوره بعد و 
دوره های بعدتر.

وی با بیان این که جشــنواره، اولین موقعیــت نمایش فیلم 
دانســت،گفت:خیلی از هنرمندان و عوامل فیلم ها استرس 
دارند که ببینند فیلمشان موردتوجه قرار می گیرد یا نه. بعضی 
از بخش های فیلم حین ساخت موردتوجه قرار می گیرد ولی 
در حین نمایش ممکن است اتفاقا این بخش هاموردتوجه قرار 

نگیرد و بخش های دیگر جذاب باشــند؛درواقع گپ و گفت 
نهایی و داوری، برای فیلم سازان موقعیت مغتنمی است و در 
حقیقت فقط سازندگان فیلم نیســتند که فیلم را می سازند 
بلکه همه بینندگان آن فیلم هم در ساختن آن فیلم و همچنین 
در ساختن فیلم های بعدی آن فیلم ساز مشارکت می کنند و 
این خیلی جذاب است که بدانیم که ما موثر هستیم در اینکه 
 این فیلم ساز در ســال آینده و مهروموم های بعد چه فیلمی

 می سازد.
علیرضا رضا داد ادامه داد: یک نکته خیلی مهم این اســت که 
امسال فیلم های کودک از فیلم های نوجوان جداشده اند وحتما 
هرکدام از مخاطبین فیلم های خودشان را می توانند انتخاب 
کنند و در ســالن های خودحضور پیدا کنند و ببینند؛چون 
همیشه این مشکل وجود داشت که یک کودک فیلمی را تماشا 
می کرد که ویژه نوجوان بود و برعکس.درست است که فاصله 
سنی کوتاهی باهم دارند، اما درعین حال دنیای این فاصله های 
سنی خیلی متفاوت اســت یعنی فاصله ســنی یک کودک 
هفت ساله با یک نوجوان سیزده ســاله اگرچه 6سال است اما 
دنیای آنها به اندازه 60ســال تفاوت دارد، لــذا آن نوجوان از 
فیلم کودکانه لذت نمی برد و آن کودک از فیلم نوجوانان بهره 
کافی نمی برد. این اتفاق امسال افتاد و نمایش ها تفکیک شده 
 و فکر می کنــم با رضایــت خوبی از ســوی مــردم روبه رو 

شود.
رضا داد تاکید کرد:تمرکز دیگر در جشــنواره امسال درباره 
پویانمایی است. ما امسال هفت فیلم پویانمایی داریم که تولید 
سازندگان ایرانی هستند و هفت فیلم نیز تولید سازندگان غیر 
ایرانی هستند و در سی امین دوره جشنواره بخش پویانمایی را 

امسال مستقل کردیم.
وی افزود:االن سینمای دنیا روی صنعت پویانمایی می چرخد 
و آینده سینمای کودک و نوجوان روی صنعت پویانمایی است 
و ان شاءا...ما در صنعت انیمیشن نیز به همان ترازی برسیم که 
در صنعت سینمای کودک و نوجوان داریم؛ چراکه سینمای 

کودک و نوجوان ما در دنیا کامال شناخت شده است.        

اقدام جالب هدیه تهرانی جهت 
جلوگیری از تخریب محیط زیست

نمایش

به میزبانی فرهنگسرای کوثر؛

نمایش»آقا قلی حاکم شهر 
بغلی«روی صحنه می رود

نمایشی با عنوان »آقا قلی، حاکم شهر بغلی« ویژه کودک و نوجوان در 
فرهنگسرای کوثر به صحنه می رود. کارگردان 
این نمایش گفت: »آقا قلی، حاکم شهر 
بغلی« یــک نمایش ویــژه کودک و 
نوجوان بــا تم نمایش هــای ایرانی 
است که با موسیقی های شاد و سنتی 
ایرانی همراه است.ســعید الهیاری 
گفت: این نمایش روایتگــر آقا قلی، 
پسر تپل و تنبلی است که مادرش تالش 
می کند او را برای کار و تالش به بیرون 
از خانه بفرستد. بعدازاین که مادر موفق می شود و قلی از خانه بیرون 
می رود برای او اتفاقاتی می افتد که مجبور می شــود فکرش را به کار 
بیندازد و تنش را به کار دهد.وی افزود: در این نمایش محدثه تیموری 
به عنوان دستیار کارگردان، محمد امیری رامشه به عنوان دستیار دوم، 
روابط عمومی و دســتیار صحنه، جواد نظری و اکبر خلقی به عنوان 
سرپرست، حدیث نصیری به عنوان منشــی صحنه، مینا رستگار به 
عنوان مدیر صحنه و امین سلیمانی به عنوان طراح پوستر و بروشور 
فعالیت دارند. عالقه مندان برای دیدن این نمایش تا 23 تیرماه فرصت 
دارند هر شب رأس ساعت20 به فرهنگسرای کوثر واقع در خیابان جی، 

خیابان مسجد علی مراجعه کنند.

مسئول امور ســینمایی و باشــگاه فیلم گفت:باشگاه فیلم 
فرشچیان که به مناسبت ماه مبارک رمضان هرروز به صورت 
رایگان،اکران یکی از فیلم های منتخب ایــران و جهان را در 
سالن روباز  این مجموعه بر عهده داشت در نظر دارد این برنامه 

را تا پایان فصل تابستان ادامه دهد.

ســهیل عبداللهی تصریح کرد:عالقه مندان برای تماشــای 
فیلم ها باید عضو باشگاه فیلم فرشچیان شوند.

وی دربــاره چگونگی عضویــت در این باشــگاه گفت:کلیه 
عالقه مندان تا فردا فرصت دارند با در دست داشتن یک قطعه 
عکس و مراجعه به دفتر ســینما و تئاتر فرشــچیان،حضورا 

نسبت به ثبت نام خود در این باشگاه اقدام کنند و از تخفیفات 
1۵تا 20درصدی که برای اســتفاده ازکافه،رستوران،باشگاه 
بدن سازی،کتاب فروشی وکنسرت ها وتئاترهای روی صحنه 
مجتمع در نظر گرفته شــده بهره مند شوند.برای عضویت در 
این باشگاه می توانید تا فردا از ســاعت۹تا1۴وعصر ازساعت 
1۸تا1۹:3به دفتر ســینما و تئاتر مجتمــع فرهنگی هنری 

فرشچیان مراجعه کنید.

ادامه اکران فیلم های منتخب باشگاه فیلم فرشچیان 

دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان:

آینده سینمای کودک و نوجوان روی صنعت پویانمایی است

هدیه تهرانی با انتشار پستی صفحه اینستاگرام خود را به روز کرد.
عده ای از مردم به علت عدم آگاهی با ریختن زباله در طبیعت موجب 
تخریب محیط زیست و طبیعت می شــوند.در همین راستا هدیه 
تهرانی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون دست به اقدام جالبی زده 
اســت تا به نوعی در جمع آوری زباله فرهنگ سازی کرده  و  مردم 
را تشــویق به رها نکردن زباله در طبیعت کنــد.وی با گرفتن یک 
مشمای زباله در دستش شروع به جمع آوری زباله از طبیعت کرده 
و تصاویری از خود در این حالت را در صفحه اینستاگرامش منتشر 

کرده است که دیدن آن خالی از لطف نیست.

تحدید حدود اختصاصی
4/54 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3145  فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام حمیدرضــا ابراهیمیان 
فرزند اسحق در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027010875  مورخ 
1395/08/26 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حــدود ملک مرقوم در تاریخ 
96/05/03 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:10063 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/78 زهرا سادات شاه زیدی دارای شناسنامه شماره 43097 به شرح دادخواست به 
کالسه  1047/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فخرالسادات شاه زیدی به شناســنامه 129 در تاریخ 95/07/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 7 فرزند و همسر به نام ذیل: 1- سید مرتضی شــاه زیدی ش.ش 43098 )فرزند( 
2- فاطمه الســادات شــاه زیدی ش.ش 3773 )فرزند( 3- اعظم السادات شاه زیدی 
ش.ش 52186 )فرزند( 4- زهرا سادات شــاه زیدی ش.ش 43097 )فرزند(5- مهین 
سادات شاه زیدی ش.ش 65468 )فرزند( 6- بدریه سادات شاه زیدی ش.ش 65467 
)فرزند( 7- مهین سادات شاه زیدی ش.ش 65468 )فرزند( 8- سید رحیم شاه زیدی 
ش.ش 129 )همسر متوفی( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9624 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )178 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/79 محبوبه طباطبائی دارای شناسنامه شماره 707 به شرح دادخواست به کالسه  
1050/96 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید محمد طباطبائی به شناسنامه 290 در تاریخ 95/11/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به2 پسر و 
5 دختر و یک همسر 1- سید احمد طباطبائی به ش.ش 5209 نسبت با متوفی) فرزند( 
2- سید مهدی طباطبائی به ش.ش 492 نسبت با متوفی) فرزند( 3- مبارکه طباطبائی 
به ش.ش 859 نسبت با متوفی) فرزند( 4- محبوبه طباطبائی به ش.ش 707 نسبت با 
متوفی) فرزند( 5- وجیهه طباطبائی به ش.ش 180 نسبت با متوفی) فرزند( 6- نرگس 
طباطبائی به ش.ش 909 نســبت با متوفی) فرزند( 7- زهرا بیگم طباطبائی به ش.ش 
2020220301 نســبت با متوفی) فرزند( 8- پروین یغمائی طباطبائی به ش.ش 759 
نسبت با متوفی) همسر( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9622 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )197 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/80 ماه زری رسولی دارای شناسنامه شــماره 33  به شرح دادخواست به کالسه  
1046/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جمشــید حیدری به شناســنامه 7 در تاریخ 96/01/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و سه 
دختر، همسر به شرح ذیل: 1- ماه زری رسولی ســورکی به ش 33 )همسر متوفی( 
2- رمضانعلی حیدری بــه ش 140 )فرزند متوفی( 3- محمــود حیدری به ش 417 
)فرزند متوفی( 4- اکبر حیدری به ش 42 )فرزند متوفی( 5- عباس حیدری به ش 4147 
)فرزند متوفی( 6- محمد حیدری به ش 4147 )فرزند متوفی( 7- مریم حیدری به ش 
344 )فرزند متوفی( 8- زهرا حیدری بــه ش 1370 )فرزند متوفی( 9- زهره حیدری 

به ش 1370 )فرزند متوفی( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 9623 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان 

)187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/81 علی فتح اکبــری خراجی با وکالت آقــای فرامرز آقاحســینی مهابادی دارای 
شناسنامه شــماره 364  به شــرح دادخواســت به کالســه  7276/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد 
حسن پور کهن به شناسنامه 20729 در تاریخ 81/04/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پانزده نفر به شرح ذیل: 
1- علی فتح اکبری خراجی به ش.ش 364 )خواهرزاده( 2- ســتار اکبری خراجی به 
ش.ش 26 )خواهرزاده( 3- صنــم گل اکبری خراجی بــه ش.ش 361 )خواهرزاده( 
4- جواهر اکبــری خراجی به ش.ش 362 )خواهــرزاده( 5- گوهر اکبری خراجی به 
ش.ش 363 )خواهــرزاده( 6- صنمبر اکبری خراجی بــه ش.ش 370 )خواهرزاده( 
7- سردار اســماعیلی طاقانکی به ش.ش 12677 )خواهرزاده( 8- ناصر اسماعیلی 
طاقانکی به ش.ش 932 )خواهــرزاده( 9- بیگم جان اســماعیلی طاقانکی به ش.ش 
12676 )خواهرزاده( 10- اســماعیل مردانی به ش.ش 6 )خواهرزاده( 11- عصمت 
مردانی سلمی به ش.ش 14 )خواهرزاده( 12- قدم خیر ابراهیمی پاک به ش.ش 4754 
)خواهرزاده( 13- غالم صالحی به ش.ش 1 )خواهــرزاده( 14- احمدآقا صالحی به 
ش.ش 15 )خواهرزاده( 15- فاطمه ســلیمانی شیدون به ش.ش 7233 )خواهرزاده( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9631 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )239 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/82 وحید شیروانی جوزدانی دارای شناسنامه شماره 1666 به شرح دادخواست به 
کالسه  1016/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد شیروانی به شناسنامه 6 در تاریخ 96/02/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر و 
یک دختر 1- وحید شیروانی جوزدانی ش 1666 )فرزند( 2- سعید شیروانی جوزدانی 
ش 52634 )فرزند(3- منیژه شیروانی جوزدانی ش 181 )فرزند( 4- مجید شیروانی 
جوزدانی ش 182 )فرزند( 5- حمید شــیروانی جوزدانی ش 51033 )فرزند( والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9523 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/94  سکینه احمدی دارای شماره اختصاصی 40345600726 به شرح دادخواست 
به کالســه  1028/96 ح 10  و نامه واصله از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
به شماره 70/2754 مورخه 96/3/16  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سلطان حســین احمدی ش اختصاصی 
40335402043 در تاریــخ 96/02/26 اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به همســر و چهار فرزند 1- ســکینه 
احمدی ش اختصاصی 40345600726 همســر 2- مرتضی احمدی ش اختصاصی 
40337902178 )فرزند( 3- مجتبی احمدی ش اختصاصی 40348500049 )فرزند( 
4- ابوالفضــل احمدی ش اختصاصــی 40339300204 )فرزنــد( 5- زهرا احمدی 
ش اختصاصــی 40337702214 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9532 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )162 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/95  محمدرضا عنبرزاده دارای شناسنامه شــماره 1399 به شرح دادخواست به 
کالسه  1068/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رضا عنبرزاده به شناســنامه 402 در تاریخ 90/11/08 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 5 فرزند و همســر به نــام ذیل: 1- غالمرضــا عنبــرزاده ش.ش 16764 )فرزند( 
2- محمدرضا عنبرزاده ش.ش 1399 )فرزند( 3- حمیدرضا عنبرزاده ش.ش 3514 
)فرزند( 4- مریم عنبرزاده ش.ش 51999 )فرزند( 5- افسانه عنبرزاده ش.ش 6529 
)فرزند( 6- اقدس فیروزئی ش.ش 551 )عیال متوفی( والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9526 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )150 کلمه، دو کادر(
ابالغ

4/98 شماره ابالغنامه:9610106794800149شماره پرونده:9509986794800691 
شماره بایگانی شعبه:950691 ابالغ شونده حقیقی: علیرضا کمالی به نشانی مجهول 
المکان تاریخ حضور:1396/05/21 شــنبه ساعت: 16/30 محل حضور: اصفهان-خ 
سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 
در خصوص دعوی احمد بهنام نژاد به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید.م الف:9355 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره یک()69 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/102 احمد رفیع منزلت دارای شناسنامه شماره 984 به شرح دادخواست به کالسه  
1091/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه رفیع منزلت به شناسنامه در تاریخ 96/3/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند به نام ذیل: 
1- احمد رفیع منزلت ش.ش 984 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9620 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )117 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/103 الهه نریمانی دارای شناسنامه شــماره 0087447-510  به شرح دادخواست 
به کالسه  1069/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ابراهیــم نریمانی به شناســنامه 8 در تاریخ 96/02/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 7 فرزند و همســر به نام ذیل: 1- الهه نریمانــی ش.ش 0087447- 510 )فرزند( 
2- ســارا نریمانی ش.ش 265)فرزند( 3- فاطمه نریمانی ش.ش 67)فرزند( 4- مریم 
نریمانی ش.ش 68)فرزند( 5- زهرا نریمانی ش.ش 46)فرزنــد( 6- فرزانه نریمانی 
ش.ش 667)فرزند( 7- فریبا نریمانی ش.ش 1232)فرزنــد( 8- رقیه نریمانی زمان 
آبادی ش.ش 17 )همسر متوفی( وال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9533 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)157 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/104 احمد قربانیان کردآبادی دارای شناسنامه شــماره 20  به شرح دادخواست 
به کالسه  1033/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرزاق قربانیان  کردآبادی به شناسنامه 143 در تاریخ 
1336/01/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و یک دختر و همسر به شرح ذیل: 1- محمدصادق قربانیان 
کردآبادی به ش 12 فرزند متوفی 2- احمد قربانیان کردآبادی به ش 20 فرزند متوفی 
3- علی قربانیان کردآبادی به ش 1189 فرزند متوفی 4- سکینه قربانیان کردآبادی 
به ش 805 فرزند متوفــی 5- فاطمه خاله کردآبادی به ش 86 همســر متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 9535 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/114 امیر حسین کریم نژاد دارای شناسنامه شماره 1324  به شرح دادخواست به 
کالسه  1052/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یداله کریم نژاد به شناسنامه 85 در تاریخ 94/05/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند و همسر 
به نام ذیل: 1- مجید کریم نژاد ش.ش 1490 نسبت با متوفی )فرزند( 2- امیرحسین 
کریم نژاد ش.ش 1324 نسبت با متوفی )فرزند( 3- منصوره کریم نژاد به ش.ش 61 
نسبت با متوفی )فرزند( 4- الهه کریم نژاد به ش.ش 21774 نسبت با متوفی )فرزند( 
5- مهین الزمان میرباقری پور به ش.ش 252 نسبت با متوفی همسر والغیر اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9537 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/115 زهرا محققی علویجه دارای شناسنامه شماره 68398  به شرح دادخواست به 
کالسه  1056/96 ح 10 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان شمسعلی بهرامی به شناســنامه 5 در تاریخ 96/01/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
3 پسر و یک دختر و یک همســر 1- زهرا محققی علویجه  به ش.ش 68398 نسبت با 
متوفی )زوجه( 2- سمیه بهرامی به ش.ش 21013 نسبت با متوفی )فرزند( 3- سعید 
بهرامی به ش.ش 2396 نســبت بــا متوفی )فرزنــد( 4- مســعود بهرامی به ش.ش 
1271179301 نســبت با متوفی )فرزند( 5- مجید بهرامی به ش.ش 1271661489 
نســبت با متوفی )فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9547 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )166 

کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/116 محمدرضا رستمیان دارای شناسنامه شــماره 806  به شرح دادخواست به 
کالسه  1051/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ناصر رستمیان به شناســنامه 129 در تاریخ 96/01/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند و 
همسر به نام ذیل: 1- محمدرضا رستمیان ش.ش 806 )فرزند( 2- منصوره رستمیان 
ش.ش 610 )فرزند( 3- مینا رستمیان ش.ش 806 )فرزند( 4- مهری قائلی ش.ش 930 
)عیال متوفی( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9549 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/117 رضا شــیرزاد دارای شناسنامه شــماره 6  به شــرح دادخواست به کالسه  
1083/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدعلی شیرزاد به شناسنامه 117 در تاریخ 96/01/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 7 فرزند و یک 
عیال به نام ذیل: 1- مهدی شیرزاد ش.ش 1066 )فرزند( 2- مسعود شیرزاد ش.ش 
5 )فرزند( 3- رضا شیرزاد ش.ش 6 )فرزند( 4- احمدرضا شیرزاد ش.ش 6 )فرزند( 
5- حسین شیرزاد ش.ش 1 )فرزند( 6- فتح اله شــیرزاد ش.ش 3 )فرزند( 7- طاهره 
شیرزاد ش.ش 231 )فرزند( 8- ربابه قاســمی ارداجی ش.ش 4 عیال متوفی والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9626 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )162 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/118 شهرام علیائی دارای شناسنامه شــماره 933  به شرح دادخواست به کالسه  
1004/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان زهرا علیائی به شناســنامه 132 در تاریخ 95/10/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و مادر 
و 2 فرزند 1- شــهرام علیائی ش 933 )همســر متوفی( 2- عاطفــه علیائی ش- ملی 
127072568 )فرزند( 3- عارفه علیائی ش.ملــی 1272418766 )فرزند( 4- احترام 
نجاریان خوراســگانی ش 38532 )مادر متوفــی( والغیر اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9552 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )147 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/134 کیومرث رضائی دارای شناســنامه شــماره 192  به شــرح دادخواست به 
کالســه  1067/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان شهال ذوقی به شناسنامه 19 در تاریخ 95/12/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 
فرزند و همســر و پدر و مادر به نام ذیل: 1- کیانوش رضائی ش.ش 1416 )فرزند( 
2- ســروش رضائی ش.ش 8012 )فرزند( 3- کیومرث رضائی ش.ش 192 )همسر 
متوفی( 4- کافیه رحیمــی ش.ش 1238 )مادر متوفی( 5- علــی اصغر ذوقی ش.ش 
10 )پدر متوفی( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 9637 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان 

)148 کلمه، 2 کادر(

                     مهدی زرگر
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معاون وزیر ارتباطات گفت: متوسط سرعت اینترنت در کشور به 
۵مگابیت بر ثانیه رسیده است و تا چهار سال دیگر کاربران ایرانی 

به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی خواهند داشت.
برات قنبری اولویت برنامه های وزارت ارتباطات در ســال جاری 
را تحقق بخشــی اهداف برنامه ششم توســعه عنوان کرد و گفت: 
با تکمیل شبکه ملی اطالعات، ســرعت دسترسی کاربران تا سال 

۱۴۰۰ به ۲۰ مگابیت بر ثانیه می رسد.
معاون برنامه ریــزی وزیر ارتباطات افزود: بر اســاس برآوردهای 
انجام شده، هم اکنون متوسط سرعت دسترســی به اینترنت در 
کشــور ۵مگابیت بر ثانیه است و این در حالی اســت که تا قبل از 
راه اندازی نسل سوم و چهارم تلفن همراه، متوسط سرعت اینترنت 

به ۵۱۲کیلوبیت بر ثانیه هم نمی رسید.
وی با تاکید بر اینکه تا چهار ســال دیگر به ســرعت ۲۰ مگابیتی 
می رسیم، خاطرنشان کرد: در همین حال به صورت موازی اجرای 
طرح شبکه دسترسی فیبر نوری منازل را پیش خواهیم برد که در 
این پروژه امکان تحقق ســرعت ۱۰۰مگابیتی را روی شبکه فیبر 

نوری خواهیم داشت.
قنبری اولویــت بعد از شــبکه ملــی اطالعــات را تحقق دولت 
الکترونیک، توسعه شــبکه زیرســاخت ارتباطی، توسعه شبکه 
فیبر نوری و نیز توســعه محتوای بومی بر مبنای راه اندازی موتور 

جست وجوی بومی عنوان کرد.

به تازگی چراغ خوابی به نام Aumi Mini روانه بازار شده که با فناوری 
بلوتوث سازگار است و کاربران را از دریافت پاسخ ایمیل یا جواب در 

شبکه های اجتماعی مطلع می کند.
این چراغ خواب که انرژی خود را از پورت یو اس بی تامین می کند، 
قابل اتصال به شبکه های وای فای نیز هست و عالوه بر اطالع رسانی 
در مورد دریافت ایمیل یا پاسخ در شبکه های اجتماعی مانند توییتر، 
برای امور دیگری مانند هشــدار در مورد از کار افتادن شبکه های 

وای فای و مدیریت لوازم خانگی هوشمند نیز قابل استفاده است.
همراه با این چراغ خواب، یک برنامه موبایلی نیز عرضه می شود که 
با استفاده از آن می توان شــدت نور چراغ خواب، خودکار یا دستی 

بودن آن، نور ساطع شده از چراغ خواب، تایمر و غیره را تنظیم کرد.
از طریق این برنامه موبایلی، حتی می توان چراغ یاد شده را به گونه ای 
تنظیم کرد که در برابر حرکت در اطراف خود حساس شده و به طور 
خودکار روشن شود. لذا اگر در تاریکی شب برای رفتن به دستشویی 
از خواب بیدار شوید، این چراغ خواب به طور خودکار روشن می شود 

و روشنایی مسیر را برای شما تامین می کند.
شرکت ســازنده، این چراغ خواب هوشــمند رابه قیمت ۲۴ دالر 
روانه بازار کرده و عالقه منــدان می توانند آن را بــه طور آنالین از 

فروشگاه های کیک استار سفارش دهند.

محققان موبایلی ســاخته اند که انرژی مورد نیاز خود را از فضای 
اطرافش دریافت کرده و به عبارت دیگر بدون باتری کار می کند.

این دستگاه طبق نوعی فناوری ساخته شده که در زمان جنگ سرد 
میان آمریکا و روسیه به کار می رفت.

 Backscatter نمونه اولیه این دستگاه با توجه به تکنیکی به نام
)فناوری انعکاس امواج رادیویی و غیره( کار می کند که بر اساس آن، 
دستگاه می تواند از امواج رادیویی برای برقراری ارتباط استفاده کند.

با توجه به میزان انرژی باالی تلفن هوشــمند، این دســتگاه برای 
برقراری ارتباط، از قابلیت های آنالوگ به جای دیجیتال اســتفاده 
می کند. جالب آنکه این فناوری مربوط به زمان جنگ ســرد میان 
آمریکا و روسیه اســت. البته محققان دانشگاه واشنگتن در سیاتل 
قبال  یک پوستر آواز خوان و سیستم  Passive Wi-Fi را براساس 

فناوری Backscatter ساخته اند.
 Backscatter هرچند روش های دیگری براســاس فنــاوری
ساخته شده اند، اما دستگاه جدید کارآمدتر است.  در همین راستا 
وامسی تاال یکی از پژوهشگران دانشگاه واشنگتن می گوید: تبدیل 
 حرف های انسان به ســیگنال های دیجیتالی به انرژی زیادی نیاز 

دارد.
این دستگاه با الهام از باگ های صوتی کار می کند که در زمان جنگ 
سرد توسط جاسوسان روس برای ارسال اطالعات استفاده می شد 
و فقط به وسیله امواج رادیویی با فرکانسی مشخص تولید می شود.

درحال حاضر نمونه اولیه این دستگاه بسیار ساده بوده و شامل یک 
بستر عددی لمســی و صفحه نمایش کوچک LED  است؛ اما در 

آینده پیشرفته تر خواهد شد.

شرکت مایکروسافت از عرضه نسخه پیش نمایش تازه ای از ویندوز 
۱۰ )پنجمین نســخه (برای رایانه های شــخصی خبــر داد که از 
امکانات امنیتی تازه ای برای استفاده شرکت های تجاری برخوردار 
است. برخی منابع می گویند این نســخه، شهریور ماه در دسترس 

عالقه مندان قرار می گیرد.
 عالوه بر به روزرسانی های امنیتی و حذف برخی آسیب پذیری ها در 
این ویندوز، امکانات جدیدی برای به روزرسانی appها یا برنامه ها 

در نظر گرفته شده است.

فناورانه

ایالن ماسک، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت های تسال موتور و اسپیس ایکس، 
چندی پیش برای خالصی از وضعیت ترافیک شــدید، تصمیم گرفت تونلی 
زیرزمینی را در لس آنجلس دایر کند که خودروها با ســرعت بیشــتر و بدون 
ترافیک در آنها تردد کنند. فقط حدود سه ماه از مطرح شدن این ایده بزرگ 
گذشته و خبرها حاکی از آن است که حفاری های الزم برای این پروژه شروع 
شده. در ماه آوریل )فروردین( بود که ایالن ماســک بعد از مطرح کردن ایده 
عجیبش، اعالم کرد که یک شرکت با نام »بورینگ« در این مسیر به او کمک 
خواهد کرد. حال این شرکت رسما اعالم کرده است که پروژه تونل  زیرزمینی را 
استارت زده و ماشین حفاری آن با نام »Godot« مشغول حفر تونل زیر شهر 

لس آنجلس شده است.
ایالن ماســک با اجرای این پروژه قصد دارد ترافیک سنگین لس آنجلس را با 
ایجاد 3۰ الیه تونل زیرزمینی در زیر این شهر از بین ببرد. درون این تونل ها، 
خودروها روی اســکیت الکتریکی جابه جا می شوند. چندی پیش هم ماسک 
اعالم کرده بود که مذاکراتش با شهردار لس آنجلس کامال رضایت بخش بوده 

است.

»ایالن ماسک« حفاری تونل زیرزمینی 
را استارت زد

 ظهور ارگانیسم های درخشان دریایی 
در ساحل آمریکا

به تازگی میلیون ها موجود دریایی درخشان که شبیه خیارشور هستند در سواحل 
آمریکا و کانادا پیدا شده اند! دانشمندان هنوز از دلیل ظاهر شدن این موجودات در 
py� »سواحل اطالعی ندارند. میلیون ها موجود درخشان دریایی به نام »پیروزوم(

rosome( در سواحل شمال غربی کانادا و آمریکا پیدا شده اند. این موجودات در 
تورهای ماهیگیری، قالب ها و مناطق مورد تحقیق، به طور ناگهانی ظاهر شده اند و 
دانشمندان هنوز نمی دانند چرا فوج عظیمی از این ارگانیسم ها به ساحل رسیده اند.

پیروزوم  ها موجودات عجیبی بوده و به طور تکنیکی گروهی از موجودات بی مهره 
دریایی به نام »تونیکات« هستند. به هرحال پیروزوم ها مجموعه  ای ارگانیسم ها به 
شمار می روند که از پالنکتون یا ارگانیسم های کوچک دیگر تغذیه می کنند. روی 
بدن این موجودات برجستگی های کوچکی وجود دارد و بزرگی آنها به اندازه یک 
خیارشور کوچک است و مانند عروس دریایی می درخشند؛ به همین دلیل برخی 
منابع خبری آنها را »خیارشورهای درخشان« نامیده اند. این موجودات معموال 
در آب های گرمسیر زندگی می کنند و وجود آنها به تعداد زیاد در سواحل آمریکا، 

ماهیگیران و دانشمندان را نگران کرده است.

شرکت بسیار نام آشنای استون مارتین پس از برهم خوردن ائتالف الکتریکی اش، 
یک ابرخودروی الکتریکی را به بازار عرضه می کند.

اســتون مارتین که یکی از گران ترین خودروها و البته سریع ترین و لوکس ترین 
خودروهای اسپرت جهان را تولید می کند، اعالم کرده است که از هفته آینده کار 
پیش فروش مدل RapidE را آغاز خواهد کرد. این خودروی چهار دیفرانسیل 
تمام الکتریکی و هوشمند، با 8۰۰ اســب بخار قدرت، قدرتمندترین خودروی 
الکتریکی جاده ای خواهد بود؛ اما این قدرت و سرعتی که از آن به دست می آید 
در کنار تمام امکانات لوکس خودرو، به بهای گزافی تمام می شــوند. قیمت این 
ابرخودروی الکتریکی کمی کمتر از ۲۰۰ هزار پوند )۲۵۵ هزار دالر( است که در 
مقایسه با رقیبش از شرکت تسال ۱۱۵ هزار دالر گران تر است. نزدیک ترین رقیب 
RapidE، مدل S شرکت تسال با 76۰ اسب بخار قدرت است که بسیار ارزان تر از 
ابرخودروی استون تمام می شود.اکنون استون مارتین به تنهایی خودروی هیوالیی 
الکتریکی اش را تولید می کند و نخستین دستگاه از آن را تا سال ۲۰۱9 به خریدار 
تحویل می دهد. این شرکت همچنین قصد دارد تا این زمان یک رکورد دیگر را نیز 
بشکند و آن تولید نخستین خودروی تمام باتری  است که کار دشواری خواهد بود.

علمپژوهی

ناسا اعالم کرده است که فعالیت های خورشیدی در حال 
وارد شدن به فازی متفاوت موسوم به »خورشید حداقلی« 

هستند.
سازمان فضایی آمریکا)ناسا( اعالم کرده است که تغییرات 
به وجود آمده در فعالیت های خورشید سبب کاهش لکه ها 
و فوران های خورشیدی می شــود و در عوض پدیده های 
بلند مدت تر مانند حفره های تاجی را افزایش می دهند که 
چگالی پالسما در آنها کمتر بوده و به همین دلیل تیره تر 

به نظر می رسند.
براساس اعالم ناســا، این حالت می تواند سبب تغییر در 
وضعیت جوی فضا شده و سامانه های ارتباطی و ناوبری را 

دچار اختالل کند.
پخش شدن زباله های فضایی در اثر تغییر وضعیت جاذبه، 

مشکل بالقوه دیگر این پدیده محسوب می شود.
دین پسنل) Dean Pesnell( از محققان مرکز فضایی 
گودارد) Goddard( ناسا در رابطه با این تغییرات گفت: 
در حال حاضر خورشید در یک دوره ۱۱ ساله به سر می برد 
که میزان لکه های خورشیدی در آن تا سال ۲۰۱۴ در حال 
افزایش بود و حال میزان این لکه ها رو به کاهش است و تا 
سال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ به کمترین میزان خود خواهد رسید.

وی افــزود: در حالت »خورشــید حداقلــی« تاج های 
خورشــیدی عمر طوالنی تری دارند و برای شــش ماه یا 

بیشتر باقی می مانند.
تاج خورشیدی، بیرونی ترین الیه خورشید است. در زمان 
قدیم تاج خورشید تنها در زمان کسوف دیده می شد؛ اما 
امروزه بســیاری از رصدخانه های زمینی و فضایی در هر 
لحظه قادر به دیدن آن هستند. دمای تاج خورشیدی حدود 

یک میلیون درجه کلوین است.
در جو خورشید، مناطقی وجود دارد که وقتی میدان های 
مغناطیسی در آنها ایجاد می شوند می توانند جریان هایی از 

ذرات خورشیدی را در فضا پراکنده کنند.
زمانی که بادهای خورشیدی ناشی از این ذرات با میدان 
مغناطیســی زمین برخورد می کنند، سبب ایجاد شفق 

قطبی و ایجاد اختالل در عملکرد ماهواره ها می شوند.
ورود خورشید به این فاز سبب می شود که میزان پراکنش 
اشعه خورشیدی به خاطر تضعیف میدان مغناطیسی این 
ستاره افزایش یابد و به عالوه جو زمین کمی سردتر شده و 

زباله های فضایی مدت بیشتری در فضا باقی بمانند.
مشکل دیگری که پسنل معتقد اســت در پی این پدیده 
ایجاد می شود، تهدیدهای زیستی برای فضانوردانی است 

که می خواهند به فضا بروند.

 فعالیت های خورشیدی 
درحال تغییر ماهیت هستند

اینستاگرام کامنت های توهین آمیز را فیلتر می کند
اینستاگرام فیلتر جدیدی برای کاربران عرضه کرده است که براساس آن کاربران می توانند 
کامنت های توهین آمیز و بی ربط را از زیر پســت های خود پاک کننــد. عالوه بر آن این 

اپلیکیشن فیلتر دیگری برای پیام های spam نیز با 9 زبان مختلف ایجاد کرده است.

استون مارتین ابرخودروی الکتریکی اش را 
به بازار رساند

هوش سنج

 معمــای خودکشــی: فــردی درون اتاقی بــه ابعاد 
۱۰ * ۱۰ * ۴ متر مکعب خود را به وسیله یک طناب به 
طول دو متر از سقف آویزان کرده و خود را دار می زند. 
پس از مدتی افرادی به نزدیکــی اتاق او می آیند و او را 
صدا می زنند و می بینند که از اتــاق او صدایی بیرون 
نمی آید؛ درنتیجه نگران شده و درب اتاق را می شکنند  
و متوجه می شوند که او خود را دار زده است؛ بدون آنکه 
درون اتاق میز، صندلی یا چیز دیگری باشد. او چگونه 

می تواند خود را دار زده باشد ؟ !

آنها پس از کمی درنگ به این نتیجه می رسند که بدون 
مســابقه دادن هیچ گاه به دختر پادشاه نمی رسند؛ 
بنابراین اسب های خود را با هم عوض کرده و مسابقه 
را به شکل عادی ادامه می دهند و هرکس دیرتر برود؛ 
یعنی اسب طرف دیگر زودتر برسد، دختر پادشاه مال 

او می شود.

  معمای شماره 2173

  جواب معمای شماره 2172

اپلیکیشــن Clipboard Actions مــی تواند ســطح 
انتظارات شما را از کلیپ بورد سیستم عامل به میزان زیادی 
باال ببرد. وقتی که اپلیکیشن را نصب کرده و برای اجرا در 
پس زمینه آن را در دسترس قرار می دهید، تمام چیزهایی 
که در محیط سیستم عامل کپی می کنید، در کلیپ بورد 
ذخیره می شوند؛ اینجاســت که می توانید با یک سوایپ 
ساده بین تمام آنها جابه جا شوید و البته برای هر کدام اکشن 
خاصی در نظر بگیرید. Clipboard Actions  اکشن های 
مفیدتری هم در چنته دارد؛ کوتاه کننده لینک، تبدیل ارز، 
تشریح معنای کلمات در کلیپ بورد، جست وجوی مستقیم 
در گوگل، ارسال ایمیل و برقراری تماس تلفنی هم کارهای 
دیگری هستند که می توانید بدون ترک نوار ابزار و از طریق 
کلیپ بورد حرفه ای این اپ انجام دهید. البته مسلم است 
که برای دسترسی به این موارد الزم است به اینترنت متصل 
باشید.خوشبختانه Clipboard Actions برای ذخیره 

سازی در کلیپ بورد محدودیتی پیش پایتان نگذاشته و تا 
پرشدن حافظه موبایل، هیچ مشکلی برای ذخیره فایل ها 

نخواهید داشت. 
نکته خوب دیگــر اینکه تمام اکشــن های بــه نمایش 
درآمده نیز قابل شخصی ســازی هســتند و مــی توانید 
غیر ضــروری ها را حــذف کــرده و آنهایی که بیشــتر 
 احتیاج داریــد در اولویت نمایش قرار دهید. اپلیکیشــن 
 Clipboard Actions  ابزاری حرفه ای برای افرادی است 
که برای وقتشان ارزش قائل هستند و ترجیح می دهند تمام 

کارهایشان را به طور متمرکز و از یک جا انجام دهند. 
برای دانلود این کلیپ بورد حرفه ای می توانید با وارد کردن 
لینک   goo.gl/dgQAsP  به گوگل پلی مراجعه کنید. 
در صورتی که برای دانلود از گوگل پلی مشــکلی داشتید، 
 اســتفاده از روبات تلگــرام apkdl_bot@ را به شــما 

توصیه می کنیم.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیاپلیکیشنClipboardActions؛

یک کلیپ بورد حرفه ای

معاونوزیرارتباطاتخبرداد:

سرعت اینترنت به ۵ مگابیت رسید

چراغ خواب سازگار با شبکه های 
اجتماعی و ایمیل هم از راه رسید

این موبایل بدون باتری کار می کند

 رونمایی از ویندوز 10 جدید 
با قابلیت های امنیتی تازه

بوئینگ تصمیم دارد برخی از فناوری های مربوط به ساخت 
هواپیماهای بدون خلبان را در سال آینده آزمایش کند. اگرچه 
هواپیماهای مسافربری هم اکنون نیز می توانند با استفاده از 
کامپیوترهای موجود در کابین خلبان بخشــی از روند پرواز 
را انجام دهند، نظــارت خلبان و کمک خلبــان بر روند کار، 
الزم است تا قادر باشند در زمان مناسب و در صورت خطای 

سیستم یا بحرانی شدن شرایط، کار را به دست گیرند.
مایک سینت، نایب رییس بخش توســعه محصول بوئینگ 
می گوید: »شــاید هواپیمای بــدون خلبان ایــده ای دور از 
دسترس به نظر برسد اما با توجه به آنکه پهپادهایی با قیمت 
کمتر از هزار دالر وارد بازار شــده اند، می تــوان ادعا کرد که 

فناوری زیربنایی برای این روند مهیا شده است.«
او که خود نیز یک خلبان است، قصد دارد فناوری مذکور را در 
کابین شبیه سازی هواپیما آزمایش کند. وی اعالم کرد سال 
آینده ســوار بر هواپیمایی خواهد شد که هوش مصنوعی به 

جای خلبان ها برخی تصمیم ها را می گیرد.
آقای سینت در این باره می گوید: »من واقعا نمی دانم چطور 
این کار را انجام خواهیم داد، اما هم اکنون مشغول تحقیق و 

برنامه  نویسی برخی از الگوریتم ها هستیم.«
نایب رییس بخش تولید هواپیماســازی بوئینگ با تاکید بر 

اینکه فناوری هواپیماهای مسافری بدون خلبان در مراحل 
ابتدایی قرار دارد می گوید: »در ابتدا چنین هواپیمایی برای 
پرواز باید به طور کامل با اســتانداردهای بین المللی ایمنی 
مطابقت داشته باشد. هنوز مشخص نیست که هواپیماهای 
مســافربری بدون خلبان می توانند فرود اضطراری داشــته 

باشند یا نه!«
وی می افزاید:  »تا سال آینده ســوار هواپیمایی می شویم که 
برای کنترل از یک هوش مصنوعی استفاده می کند و به جای 

خلبان تصمیم می گیرد.«
همهچیزبههوشمصنوعیبستگیدارد

اگر هوش مصنوعی را بتوان چنان توســعه داد که بدون نیاز 
به خلبان پرواز امنــی را انجام دهد دلیــل اقتصادی خوبی 
پیدا می شود تا شــرکت های هوایی حاضر به سفارش چنین 
هواپیمایی شوند؛ چراکه دستمزد خلبان ها باالست و حذف 
شغل خلبانی برای ایرالین ها سود زیادی دربر خواهد داشت؛ 

البته مهم ترین دلیل این طرح ایمنی است.
اگر سیستم های هدایتی غیر انسانی و هوش مصنوعی، ایمنی 
بیشتری را درمقایسه با انسان به ارمغان بیاورند، می توان روی 
توسعه این فناوری ها فکر کرد؛ اما مشکل آنجاست که هنوز 
هوش مصنوعی راه درازی در پیش دارد و حتی استفاده آنها 

در خودرو ها نیز با اما و اگر های فراوانی روبه روســت. دومین 
مشکل، احتمال هک شــدن هوش مصنوعی در هنگام پرواز 
است؛ عاملی که می تواند به راحتی به یک داستان وحشتناک 

ختم شود.
البته مورد دیگری هم اکنون مطرح اســت و آن اســتفاده از 

هدایت زمینی هواپیما ها مانند پهپادهاست.
این مورد فعال البته بســیار امن تر از هوش مصنوعی است اما 
مشکل بزرگ آنجاســت که لزوما این روش امنیت بیشتر و 

هزینه عملیاتی کمتری نسبت به استفاده از خلبان ندارد.
در برخی از قوی ترین پهپاد های نظامی جهان، یک تیم پروازی 
روی زمین در حال هدایت هستند؛ حال چه فرقی می کند تیم 
پروازی داخل هواپیما باشــد یا بیرون آن؛ برای هواپیماهای 
نظامی امنیت بیشتر مد نظر است چراکه اگر یک پهپاد هدف 
قرار گیرد تلفات انسانی نخواهد داشت اما برای یک هواپیمای 

غیرنظامی پر از مسافر، عمال این پارامتر وجود ندارد.
هم اکنون در برخی پهپاد ها هوش مصنوعی با کنترل زمینی 
به صورت تلفیقــی هدایت پیشــرفته ترین پهپاد ها را انجام 
می دهند اما باز هم در ماموریت های پیچیده، این هواپیماهای 
نظامی با سرنشین هستند که عملیات را انجام می دهند چراکه 
همچنان هوش انسانی برتر از هوش مصنوعی بوده  و خلبان 
داخل هواپیما قدرت عملیاتی باالتری درمقایســه با کنترل 

زمینی دارد.
با این وجود همچنان استفاده از هواپیمای بدون خلبان، یکی 
از طرح های آینده صنعت هوایی در جهان است. در یک طرح، 
شرکت ایرباس در حال تکامل یک خودروی پرنده است که در 
بخش پروازی، یک خلبان خودکار با توجه به مسیر های تعیین 

شده توسط سرنشینان پرواز می کند.
ماتیوس تامســون، مدیر بخــش خودروی پرنــده ایرباس، 
درباره این طرح می گوید: »شاید تا ۱۰ ســال دیگر بتوانیم 
این محصول را تولید کنیم البته تا آن زمان خیلی چیزها باید 
پیشرفت کند؛ از جمله هوش مصنوعی، سیستم های هدایت 
پرواز، سیستم های ناوبری و خودران خودرو و البته تکنولوژی 

پرواز امن. ما از هم اکنون کار را شروع کرد ه ایم.«
وی در پاسخ به این سوال که چقدر چنین وسیله ای می تواند 
ایمن باشد می گوید: »برای ایرباس ایمنی در پرواز مهم ترین 
اصل اســت و تا زمانی که از نظر ایمنی مطمئن نشــویم این 

محصول را تولید نمی کنیم.«
شــاید پس از موفقیت خودروهــای خودران و پــس از آن 
خودروهای پرنده خودران در ۵۰ سال آینده بتوانیم منتظر 
تجاری شــدن هواپیماهای خودران نیز باشیم. فعال موضوع 
مشخص این اســت که با تمام محدودیت ها، بوئینگ کار را 

برای توسعه این هواپیماها آغاز کرده است.

بهتازگیشرکتبوئینگازطرحیبرایتوسعههواپیماهایمسافربریبدونخلبانخبردادهاست؛امابا
توجهبهاینکهخودروهایبدونراننده،بهعنوانپیشگاماینصنعتهنوزراهیجادههانشدهاند،احتماال

فرصتبیشتریالزماستتااینهواپیماهابهپروازدرآیند؛امااینزمانچقدراست؟

هواپیماهای بدون خلبان کی به پرواز درمی آیند؟
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يادداشت
تولید 2 هزار تن گوشت قرمز در آران و بیدگل

مدیر جهــاد کشــاورزی آران و بیدگل گفت: بــا کمک دامــداران و مرغداران، ســاالنه 
 شــش هزار و 500 تن گوشت ســفید و دو هزار تن گوشــت قرمز در آران و بیدگل تولید

 می شود. 

اخبار

افتتاح ناحیه صنعتی روستای انالوجه 
چادگان

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت و مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایران در مراســم افتتاح ناحیه صنعتی شــهدای روستای انالوجه از 
توابع بخش مرکزی شهرستان چادگان گفت: 5 هکتار از این  ناحیه 
صنعتی که کل آن 20 هکتار است برای استفاده 35 کارگاه تولیدات 
محصوالت الستیکی خودروهای ســبک و سنگین روستای انالوجه 
در مدت سه ماه احداث و آماده بهره برداری شده است.علی یزدانی 
ادامه داد: زمین این ناحیه صنعتی رایگان واگذار می شود و متقاضیان 
می توانند از معافیت 13 ساله مالیاتی استفاده کنند.وی افزود: 30 
هزار میلیارد تومان تســهیالت از منابع داخلی بانک ها برای رونق و 
راه اندازی واحدها و بنگاه های اقتصادی نیمه فعال،راکد و غیر فعال 
در نظر گرفته شده اســت و متقاضیان می توانند در پایگاه اینترنتی 
بهین یاب که به تازگی راه اندازی شده است برای جذب این تسهیالت 
ثبت نام کنند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره 
به اینکه حدود 400 ناحیه صنعتی در روستاهای کشور وجود دارد 
گفت: امســال400 میلیارد تومان بخشــودگی مالیاتی بنگاه های 
کوچک و راکد را داشته ایم .یزدانی تصریح کرد: ده هزار واحد صنعتی 
نیمه فعال و یا راکد در کشور برای راه اندازی مجدد شناسایی شده 

است که دو هزار واحد آن در زمینه معادن هستند.

30 درصد پرونده های قضائی تیران و 
کرون منجر به صلح و سازش شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان تیران 
و کــرون گفت: 30 درصــد از پرونده های 

قضائی شهرستان تیران و کرون منجر به صلح و سازش شده است.
مجید قربانی افــزود: برای انجام صلح و ســازش بین طرفین دعوا و 
پرونده اعضای شــوراهای حل اختالف، معتمــدان محلی، اعضای 
شوراهای اسالمی، پلیس قضائی و قضات دادسرا مشارکت داشته اند 
و رضایت شاکی کسب شده اســت. وی تصادفات درگیری و چک را 
از مهم ترین عناوین پرونده های قضائی شهرســتان تیران و کرون 
برشمرد و گفت: کاهش آستانه تحمل و نبود صبر و گذشت منجر به 
تشکیل پرونده های قضائی در خصوص کوچک ترین اختالفات شده 
که اگر آموزه های اسالمی که از جمله آنها صبر و گذشت است بین 
مردم رواج یابد آنگاه پرونده های قضائی در این حوزه کاهش می یابد.
قربانی یادآوری کرد: فعالیت های اقتصادی گسترده در شهرستان 
به لحاظ شهرک های صنعتی و مشکالت اقتصادی در این خصوص 
و آشنایی نداشــتن به قانون چک منجر به تشکیل پرونده با موضوع 

چک شده است.

افزایش 55 درصدی اعتبارات 
عمرانی شهرستان برخوار

فرماندار برخوار گفت: اعتبــار طرح های عمرانی 
و زیربنایی این شهرســتان در سالجاری نسبت به 

سال گذشته 55 درصد افزایش یافته است.
اسفندیار تاجمیری در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان برخوار 
افزود: امســال بیش از 230 میلیارد ریال اعتبار برای 43 دســتگاه 
اجرایی در قالب 173 طرح به این شهرستان اختصاص داده شد.وی 
با اشاره به اینکه بیشترین اعتبار به نوسازی مدارس اختصاص یافته 
است، اظهار کرد: برای نوســازی مدارس برخوار بیش از 35 میلیارد 
ریال اعتبار اختصاص داده شــد. فرماندار برخوار با اشاره به اهمیت 
کمیته برنامه ریزی و تمهیــد مقدمات برای تامیــن نیاز اعتباری 
دستگاه ها برای یک سال فعالیت عمرانی افزود: موقعیت بسیاری از 
شاخص های مربوط به توزیع اعتبارات توازن منطقه ای با واقعیت های 
شهرستان سازگار نیست و ضرورت دارد تجدیدنظر الزم در این زمینه 
با پیگیری مسئوالن شهرستان انجام شود. وی اظهار امیدواری کرد: 
با اجرای برنامه توسعه منطقه ای و تقسیم استان اصفهان به 6ناحیه 
با اشــتراک های جغرافیایی و اقتصادی و نهایی شدن اسناد توسعه 
شهرستان ها، زمینه تحقق عدالت بیشتر در توزیع اعتبارات فراهم 

شود .

اعتبار تملک دارایی بویین میاندشت 
۷۹درصد افزایش یافت

فرمانــدار بوییــن میاندشــت از رشــد 
7۹ درصــدی اعتبار تملــک دارایی  های 
ســرمایه ای این شهرستان در مقایسه با ســال گذشته خبر داد و 
اظهار داشــت: میزان کل اعتبار تملک دارایی های ســرمایه ای 
شهرستان در سال جاری مبلغ 264 میلیارد و 2۸7 میلیون ریال 
است. ماشاا... طحانیان زاده عنوان داشت: اعتبارات مذکور در قالب 
32 دستگاه اجرایی و با 160 پروژه پیشنهادی دستگاه های اجرایی 
توزیع می شود. وی افزود: بیشترین رقم اعتباری توزیع شده بین  
دستگاه های اجرایی از جمله آب شرب عمرانی شهری و روستایی، 
بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی است که  بر اساس اولویت بندی 
و با نگاه کامال کارشناسی صورت گرفته است. طحانیان زاده با بیان 
اینکه بویین میاندشــت نیازمند یک جهش بزرگ اســت و توجه 
خاص و ویژه ای را برای توســعه می طلبد، افزود:   اگر با شــرایط 
فعلی پیش برویم تغییر محسوســی در توســعه شهرستان روی 
نخواهد داد.وی تاکید کرد: زیرســاخت های شهرستان به جهت 
عقب ماندگی های گذشته ضعیف است و وقتی زیر ساخت مناسبی 
 ایجاد نشــود بخش خصوصی تمایل به ســرمایه گذاری نخواهد 

داشت.

با مسئوالن

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: ارتقای هتلینگ، تامین تجهیزات 
پزشکی و نیروی متخصص 2 بیمارستان خاتم االنبیای نطنز 
و فاطمیه بادرود در اولویت این وزارتخانه در سال ۹6 خواهد 
بود.سید حسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه بازدید از روند 
احداث بیمارستان خیریه خاتم االنبیای نطنز اظهار داشت: با 
تالش مسئوالن و خیران شهرستان نطنز اقدام های مناسبی 
در بخش سالمت برای 2 بیمارستان شهرهای نطنز و بادرود 
طی سه سال گذشته صورت گرفته است. وی گفت: امروز 
شاهد فعالیت گسترده خیران بخش سالمت در نطنز بودیم 
که در احداث بیمارستان خیریه خاتم االنبیا  قدم های اساسی 
را برداشته اند و سعی خواهد شد ظرف یک سال آینده این 
بیمارستان به بهره برداری برسد.طبق تفاهم نامه بین شبکه 
بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و خیران 
سالمت نطنز مقرر شده است مبلغ 40 میلیارد بابت تکمیل و 
تجهیز بیمارستان خاتم االنبیای نطنز از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان و هم چنین مبلغ 20 میلیارد دیگر توسط 

خیران تامین شود.

دادســتان نجف آباد گفت: در حالی 
که استاندارد جهانی ارجاع پرونده به 
یک دادیار، دو تا سه مورد در یک روز است ولی در حال 
حاضر نجف آباد نیز همانند دیگر نقاط کشــور با حجم 
باالیی از پرونده ها مواجه است. به طوری که دادیارهای 
ما بعضا روزانه  چندین برابر استانداردها پرونده را بررسی 
می کنند.محمدرضا توکلی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه مراجعه روزانه 25000نفر به دادگســتری را 
نشــانه حجم باالی کاری این مجموعــه عنوان کرد و 
گفت: با کمبود شدید نیروی کارمندی مواجه هستیم 
و اگر وقت گذاشــتن و ایثار همکاران ما برای رسیدگی 
به پرونده ها در ساعات غیر اداری نبود، مطمئنا بخش 
زیادی از کار رســیدگی به پرونده ها بر زمین می ماند.
توکلی ســاعت کار اداری را برای اکثر پرسنل قضائی و 
امور زندان ها غیر قابل تعریف خواند و ادامه داد: طبق 
برآوردی که اخیرا صورت گرفته، یکی از شعب دادیاری 
ما تنها در 3 ماه بیش از ۸00 پرونده را ثبت کرده که این 

حجم کار فوق العاده طاقت فرسا خواهد بود.

وزير بهداشت:

اولویت وزارت بهداشت، ارتقای 
2 بیمارستان نطنز و بادرود است

دادستان نجف آباد:

چندین برابر استاندارد 
جهانی، پرونده قضائی داریم

به گزارش ایمنا ؛ سید محســن سجاد در نشست پدافند غیر 
عامل شهرستان لنجان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری 
که فرمودند پدافند غیرعامل یک اصل برای همیشه است و 
نباید با هیچ بهانه و توجیهی متوقف شــود، اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری همواره بر لزوم توجه بیــش از پیش به مقوله 
پدافند غیرعامل تاکید داشــته اند و یکی از مهم ترین نکاتی 
که در این زمینه باید مدنظر مدیران و کارشناسان قرار گیرد 
از بین بردن زمینه های بروز خطرات و اقدامات پیشگیرانه با 
هدف کاهش آسیب های احتمالی در حوزه های مختلف است.

وی افزود: باید توجه داشــت که مصونیت ســازی، ارتقای 
پایداری ملی، تداوم کارکردهای ضروری و تسهیل مدیریت 
بحران از مهم ترین نتایج اجرای درست اصول پدافند غیرعامل 
در هر دستگاه  بوده و از منظر پدافند غیرعامل ایجاد آمادگی 
در برابر تهدیدات نوین از ضروریات دستگاه های اجرایی است 
و در این زمینه باید زیرساخت ها چه به لحاظ سخت افزاری و 

چه به لحاظ نرم افزاری تقویت شود .

فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه انتظارات رهبری 
در پدافند غیرعامل، فرا ملی اســت، تصریح کــرد: توجه به 
اصول و مالحظات پدافنــدی در ذات طرح ها یک امر جدی، 
اجتناب ناپذیر، مستمر و دائمی است و حفاظت و صیانت از 
سرمایه های هر کشور یک امر عقالیی، طبیعی و از مطالبات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است که باید همواره مورد 

توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: ســخنان مقام معظم رهبری درمورد اهمیت 
پدافند غیرعامل بهترین چراغ راه اســت و ایشان در سخنان 
خود فرمودند پدافند غیر عامل باید همانند شــعله بلند شود 
یعنی هم بلندی و وسعت، و هم نور و گرما و درخشش داشته 
باشد لذا تمامی دستگاه ها اجرایی در شهرستان لنجان باید 

بحث پدافند غیرعامل را در اولویت کار خود قرار دهند.
ســجاد عنوان کرد: پدافند غیــر عامل همــواره  مدیریت 
هوشمندانه و پیش بینی مناسب در برابر بحران است که  باید 
برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد. از این رو شناخت تهدیدات 

و آسیب پذیری ها و نیز شناسایی راه های مقابله با خسارت و 
صدمات از موضوعاتی است که باید در پدافند غیرعامل مورد 

توجه قرار گیرد.
وی با تاکید براهمیت گزارش دقیق اعضای همه دستگاه های 
اجرایی از اقدامات انجام شده در حیطه پدافند غیرعامل گفت: 
برای برنامه ریزی هدفمندتر شــورای پدافند غیرعامل ارائه 
اینگونه گزارش ها ضروری است و از سوی دیگر ارتقای سطح 
تجهیزات و امکانات در حــوزه پدافند غیرعامل امری مهم به 
شمار می آید و می طلبد این موارد از استان پیگیری شود تا 

زیرساخت های الزم و سازماندهی مناسب صورت گیرد.
فرماندار شهرستان لنجان در ادامه  به ظرفیت های شهرستان 
لنجان و وجود صنایع بزرگ و مسیر مواصالتی این شهرستان 
با چندین استان کشور اشاره و خاطرنشــان کرد: وجود این 
ظرفیت ها می طلبد که ادارات و سازمان های خدمات رسان 

آمادگی مقابله با هرگونه تهدید و بحران را داشته باشند .
وی با اشــاره به اینکه ســرمایه گذاری در پدافند غیرعامل 
سرمایه گذاری کار آمد است، یادآور شد: گرچه وقوع حوادث 
و سوانح را نمی توان انکار کرد ولی می توان با آمادگی مردم 
و ســازمان های متولی، ضمن همزیستی با آن، اثرات مخرب 
اقتصادی و روحی - روانی ناشی از آن را تقلیل داد. از این رو 
داشتن شناخت و نگرش درست، آمادگی مناسب، احساس 
مسئولیت و رویارویی درست با حوادث و سوانح از اصول انکار 

ناپذیر برخورد با حوادث است.
ســجاد تصریح کرد: در بحث پدافند غیــر عامل چرخه ای 
به نام پیشــگیری و پیشــگویی را باید آماده کنیم تا درباره 
برخورد با این حوادث نوعی بازبینی داشــته باشیم؛ چراکه 
پدافند بیشــتر یک نگاه پیشــگیری کننده فکر متمرکز و 
شناسایی نقاط قوت و ضعف را می بیند اگر بتوانیم پیش بینی 
 و پیشگیری کنیم مطمئنا میزان تهدیدها و هزینه ها کاهش

 می یابد
پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی اســت و به مجموعه 
اقداماتی اطالق می گــردد که به جنگ افزار نیــاز ندارد و با 
اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و 
تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی 
جلوگیری کرده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل 

ممکن کاهش داد. 
پدافند غیرعامل بــه معنای کاهش آســیب پذیری هنگام 
بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره گیری از 
فعالیت های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. اقدامات پدافند 
غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، تفرقه و جابه جایی، فریب، 
مکان یابی، اعالم خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفا، 

ماکت فریبنده و سازه های امن می باشد.

دادستان شهرستان برخوار استفاده کشاورزان از پساب فاضالب ها را یکی از مشکالت این شهرستان 
خواند و افزود:سهم آب برخی از کشاورزان در برخوارمشخص نشده و این مسئله باعث شده که برخی 
ازسودجویان مزارع خود را با پساب فاضالب ها آبیاری و محصوالت آلوده را وارد بازار کنند و از این طریق سالمت مردم 

در معرض تهدید قراردهند.
سعید رضا طالبی هشدار داد:کشاورزان برای کشت برخی از محصوالت 
نباید از پساب فاضالب استفاده کنند و چنانچه مردم وسازمان ها در این 
خصوص گزارش دهند موضوع به صورت جــدی پیگیری و با متخلفان 
برخورد می شود.وی در ادامه با بیان اینکه معامالت قولنامه ای مهم ترین 
دلیل زمین خواری در شهرستان برخوار است به مردم توصیه کرد هنگام 

خرید و فروش زمین و ملک از دستگاه های مرتبط استعالم بگیرند.
طالبی با اشــاره به موضوع زمین خواری از طریق تغییر کاربری و تصرف 
غیرقانونی اموال غیر افزود: یکی از مشــکالت مــردم و مجموعه قضائی 
وجود معامالت قولنامه ای و عدم اجرای طرح کاداستر)ساماندهی امالک 
و مستغالت( در برخوار است. وی تصریح کرد:در معامالت زمین که امکان 
دریافت سندهای رسمی نیست مردم از طریق قولنامه های عادی اقدام به خرید و فروش می کنند که پیامد آن ایجاد 

مشکالت برای خریداران است.

دادستان برخوار هشدار داد:

آبیاری با پساب فاضالب پیگیری می شود

رییس اداره ورزش و جوانان چادگان اظهار کرد: اســتخر سرپوشــیده چادگان از سال ۹0 به دلیل 
مشکالت اعتباری با 55 درصد پیشرفت فیزیکی به صورت نیمه کاره رها شده بود که با پیگیری انجام 

شده و تخصیص اعتبار، ادامه کار آن آغاز شد.
رضا آقایی افزود: با حمایت مدیرکل ورزش و جوانان و رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

و همچنین فرماندار چادگان، ساخت تنها استخر سرپوشده چادگان پس از 
گذشت هفت سال وقفه آغاز شد.

وی گفت: تکمیل این اســتخر به 15 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد 
که انتظار می رود با تخصیص اعتبارات اســتانی و محلــی، این پروژه به 
بهره برداری برسد تا جوانان مجبور به شنا در حاشیه رودخانه زاینده نشوند.

آقایی خاطرنشان کرد: جوانان عالقه مند به شنا مسافت 30 کیلومتری 
را به شهرســتان همجوار با خطرات جاده ای طی می کردند تا از استخر 
شنا استفاده کنند که با راه اندازی استخر چادگان از تردد این جوانان به 

شهرستان همجوار کاسته می شود .
رییس اداره ورزش و جوانان چادگان گفت: ادامه ساخت استخر سرپوشیده 

چادگان به صورت مشارکتی با شرکت توسعه عمران چادگان و اداره کل ورزش و جوانان و با نظارت واحد فنی و مهندسی 
اداره کل ورزش و جوانان صورت می گیرد.

پس از 7 سال وقفه؛

کار ساخت استخر سرپوشیده چادگان از سر گرفته شد

جشنواره ِگل بازی در کاشان به مناسبت روز جهانی ِگل بازی برگزار شد

فرماندار شهرستان لنجان گفت: سخنان مقام معظم رهبری درمورد اهمیت پدافند غیرعامل 
بهترين چراغ راه است و ايشان در سخنان خود فرمودند که پدافند غیر عامل بايد همانند شعله 
بلند شود يعنی هم بلندی و وسعت و هم نور و گرما و درخشش داشته باشد؛ بنابراين تمامی دستگاه ها اجرايی در 

شهرستان لنجان بايد بحث پدافند غیرعامل را در دستور کار قرار دهند.

مدیر شبکه بهداشــت و درمان نایین گفت: دستگاه 
رادیولوژی دیجیتال بیمارستان حشمتیه این شهر با 

اعتبار بالغ بر پنج میلیارد ریال افتتاح شد.
دکتر سید غالمرضا نقیب زاده گفت: با راه اندازی این دستگاه، عملیات 
رادیولوژی در حداقل زمان ممکن انجام و اشعه کمتری به بیمار یا کادر 
درمانی وارد می شود.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در زمان حاضر 
فناوری رادیولوژی با فیلم از رده خارج شده و عرضه فیلم های رادیولوژی 
در دنیا کاهش یافته اســت، با بهره برداری از این سیســتم، به میزان 
زیادی از هزینه های مصرفی که به طور متوسط سالیانه یکصد میلیون 
تومان است، کاسته می شود.وی ادامه داد: در سیستم رادیولوژی قبلی 
از فیلم های یکبار مصرف گران قیمت اســتفاده می شــد در حالی که 
در سیســتم رادیولوژی دیجیتال امکان نگهداری عکس ها در پرونده 

دیجیتال بیمار برای مدت طوالنی نیز وجود دارد.

فرماندار فریدونشــهر گفت: بودجه 32 میلیارد 
تومانی شهرستان در سال جاری با اولویت 1۹66 
طرح در حوزه راه سازی،کشاورزی، بهداشت ودرمان، تامین آب شرب و 
طرح های فرهنگی ورزشی  به 3۹ دستگاه اجرایی فریدونشهر اختصاص 
پیدا کرد . ناصر اســدی از همه مســئوالن خواســت در جذب بودجه 
اختصاص یافته به حوزه مسئولیتشان نهایت تالش را داشته باشند و در 
این مورد کوتاهی صورت نگیرد .وی عدم جذب بودجه مورد نظر توسط  
برخی ادارات را  از ناکار آمدی مدیران  آن دســتگاه ها دانست و افزود: 
با مدیران کم کار برخورد الزم به عمل خواهد آمد.فرماندار فریدونشهر 
بیان کرد: با پیگیری هایی که از طرف مدیریت شهرستان صورت گرفته 
شده اســت موافقت اصولی 30 طرح گردشــکری  از اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری استان را گرفته ایم و منتظر موافقت نهایی با این 

طرح ها هستیم.

بهره برداری از دستگاه 
 رادیولوژی دیجیتال 

در نایین 

اختصاص بودجه 320 
میلیارد ریالی به ادارات 

فریدونشهر

فرماندار شهرستان لنجان عنوان کرد :

انتظارات رهبری در اجرای پدافند غیرعامل، اقدام فرا ملی است

لنجان

چادگان

 تیران و کرون

 برخوار

نطنز

 نجف آباد

نايین فريدونشهر

 برخوارچادگان

 بويین میاندشت



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2173 |  شنبه 10 تیر 1396 | 6 شوال 1438

7

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2173 | July 01, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.com

بهروز امیدی مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری، از آغاز فعالیت 400 
پایگاه اوقات فراغت دانش آموزی با برگزاری کالس های فرهنگی، معارف، قرآن، ورزشی 

و اردوهای تفریحی آموزشی تا 26 مرداد در استان خبر داد.

آغاز فعالیت 400 پایگاه اوقات فراغت در چهارمحال و بختیاری
اخبار

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
به فارسان سفر کرد

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه طی 
سفری یک روزه به شهرستان فارســان، از قلعه سردار اسعد بختیاری 

جونقان بازدید کرد.
معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری چهارمحال و بختیاری، در حاشــیه بازدید دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام از این قلعه تاریخی اظهار داشــت: استان 
چهارمحال و بختیاری یکی از استان های دارای جاذبه های گردشگری 

و تاریخی است.
مصطفی هادی پور عنوان کرد: قلعه ســردار اســعد بختیاری یکی از 
زیباترین قلعه های تاریخی کشور است که در شــهر جونقان از توابع 

شهرستان فارسان قرار دارد.
وی ادامه داد: اسعد بختیاری ســردار جنگ علیمردان خان در جریان 

مشروطه تالش های بسیاری انجام داده است.

حضور بیش از یک میلیون گردشگر در 
استان، همزمان با عید فطر

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری، از بازدید یک میلیون و ۳۵0 هزار گردشگر از آثار طبیعی و 

تاریخی این استان در تعطیالت عید فطر خبر داد.
بهمن عسگری سوادجانی افزود: از این تعداد گردشگر، اقامت بیش از ۸2 
هزار نفر در هتل ها، خانه های مسافر، اقامتگاه های بوم گردی، کمپینگ 

ها و واحدهای اسکان آموزش و پرورش ثبت شده است.
وی تصریح کــرد: با وجودی که شهرســتان های ســامان، کوهرنگ 
و لردگان میزبان بیشــترین جمعیــت گردشــگران عیدفطر بودند، 
 امــا در ســایر شهرســتان ها نیز شــاهد تکمیــل ظرفیــت و ورود 

گردشگران بودیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشــان کرد: حاشــیه زاینــده رود، مناطق طبیعی 
شهرستان کوهرنگ و تاالب چغاخور بیشترین بازدید گردشگران را به 

خود اختصاص داده است.

راه اندازی کمپین صرفه جویی 
مصرف آب در چهارمحال و بختیاری

 کمپین صرفه جویی در مصرف آب با عنوان »یک قطره، یک زندگی« 
با هدف ترویج مصرف بهینه آب و همراهی مردم با مسئوالن در مقابله با 

پیامدهای خشکسالی راه اندازی شد.
مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری روز پنجشنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هرساله با فرا رسیدن فصل تابستان 
تامین آب به ویژه در شرایط خشکســالی با چالش مواجه می شود که 
این امر ایجاب می کند تا همگان بــرای حفاظت از منابع آب موجود و 

جلوگیری از هدررفت آن بکوشند.
یاسر مهدیان  سرانه مصرف آب در این استان را ۱60 لیتر در شبانه روز 
اعالم کرد و گفت: سرانه مصرف آب این استان 6 درصد باالتر از استاندارد 
جهانی است که اگر مردم استان با مصرف بهینه آب درصدی از مصرف 
خود را کاهش دهند، با مشکل تامین آب در تابستان مواجه نمی شویم.

نیروی انسانی یکی از مهم ترین ســرمایه  هایی است که هر 
کشــوری می تواند داشــته باشــد، اما از این نکته نیز نباید 
غافل شد که اگر کشورها و دولتمردان نتوانند از این سرمایه 
به خوبی اســتفاده کنند، همین ظرفیت ارزشــمند تبدیل 
به جمعیتی مصرف کننده و مبتال به انــواع ناهنجاری های 
اجتماعی و خانوادگی خواهد شــد که تهدیدی جدی برای 

جامعه است.
اســتان چهارمحال و بختیاری، ازجمله اســتان هایی است 
که در بحث صنعت پیشــرفت چندانی نداشــته و باوجود 
پیشــرفت هایی که در این زمینه در استان های همجوارش 
شاهدیم، این استان از قطار صنعتی شدن عقب افتاده است.

چند کارخانه  موجود در این استان از سالیان پیش فعال بوده 
و هنوز هم برخی ازآنها لنگان لنگان به راه خود ادامه می دهند 
و کارگرانشان در همه این ســال ها با وجود بی نظمی ها در 
پرداخت حقوق و... ترس از بیکاری را با پوســت و استخوان 

خود تجربه کرده اند.
چندی پیش کارخانه برفاب به بهانه اینکه بازارهای فروشش 
را از دســت داده و دیگر با همه نیروها نمی تواند به کار خود 
ادامه دهد، به تعدیل نیروهای با سابقه )که درواقع تبدیل به 

متخصصان این حرفه شــده بودند( پرداخت؛ اما اندکی بعد 
آگهی استخدام نیرو از سوی این شرکت توجه همگان را به 
خود جلب کرد. متاسفانه این در حالی بود که روز چهارشنبه 
مجددا شــاهد تجمع و اعتراض جمعی دیگر از کارگران با 

سابقه بیش از بیست سال این کارخانه بودیم.
با دریافت پیامک از اخراج خود مطلع شدیم

یکی از کارگران معترض برفاب با بیش از ۱0 سال سابقه کار، 
در گفت گو با جهانبین نیوز اظهار کرد: بسیاری از کارگران 
باســابقه، با دریافت یک پیامک از اخراج خود مطلع شدند 
و تنها دلیل مدیرعامــل برای اخراج کارگــران این بود که 

بازارهای فروش خود را از دست داده است.
وی در ادامه بیان داشــت: ســوال همه کارگرانی که اینجا 
تجمع کرده اند این است که اگر بازار فروشی وجود ندارد پس 
چرا آگهی استخدام داده می شود و چرا باید در این شرکت 
نیروهای باسابقه اخراج و نیروهای جدید به کارگیری شود؟!

ما کجا به دنبال کار باشیم؟
این کارگر اخراج شده برفاب افزود: من و همه همکارانی که از 
کار بیکار و اخراج شده ایم کجا باید به دنبال کار باشیم؛ وقتی 

همه زن و بچه داریم و نگران آینده آنها هستیم؟

این کارگر معترض خاطرنشان کرد: متاسفانه ما هیچ مسئولی 
را ندیدم چــون تنها چیزی که برایشــان ارزش ندارد کار و 
کارگر است. چطور کسی که خود با کار آشنا نیست می تواند 
نماینده کارگران و مدافع حقوق آنها باشد؟ امروز به هرکجا 

مراجعه کردیم با درهای بسته مواجه شدیم.
به گزارش جهانبین نیوز، آیا پذیرش این موضوع که برفاب 
بازارهای فروش خود را از دست داده است با استخدامی که 

اخیرا انجام داد منطقی به نظر می رسد؟
آیا اخراج کارگری که بیش از ۱0 ســال عمرخود را در یک 
کارخانه گذرانده، تنها با ارسال یک پیامک، توهین به کارگر 
نیســت؟ چرا حتی به کارگران اجازه دفاع هم داده نشــده 

است؟ 
اما موضوع بــه همین جا ختم نمی شــود و وضعیت صنعت 
در این استان بحرانی تر از آن اســت که فکرش را می کنیم؛ 
چون همزمان با اعتراض کارگران برفاب، کارگران صبافوالد 
زاگرس نیز برای سومین روز متوالی و بعد از آنکه مشکل شان 
حل نشد و وعده های مسئوالن درخصوص حل مشکل شان 
محقق نشــد، مقابل اســتانداری تجمع کرده و خواســتار 

پاسخگویی مسئوالن شدند.
با وجود قول آقای جزایری، از ورودمان به کارخانه 

جلوگیری شد
نماینده کارگران صبافوالد زاگرس سفیددشت، در گفت وگو 
با جهانبین نیوز اظهــار کرد: درحالی که قبــل از عید فطر 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما گفت مشــکل مان 
حل شده و بعد از تعطیالت می توانیم به سرکارمان بازگردیم 
اما بعد از مراجعه به کارخانه با درهای بســته و این پاســخ 
مسئوالن کارخانه مواجه شدیم که این ما هستیم که تصمیم 
نهایی را می گیریم و ازنظر ما هنوز هیچ مشکلی حل شده و 
هیچ یک از کارگران اخراج شــده نمی توانند به سر کار خود 

بازگردند.
وی با اشاره به اینکه هیچ کس پاســخگوی ما نیست افزود: 
مسئوالن کارخانه نبود مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را دلیل 
اصلی اخراج کارگران عنوان می کنند و از طرفی آقای امامی، 

سلیمانی و جزایری مشکل را حل شده می دانند.
به گزارش جهانبین نیوز، مشــکالتی که امروز گریبان گیر 
صنعت استان شده بسیار جدی بوده و نیازمند همت و تالش 
جدی نیز هســت و نظارت بر بخش خصوصی و تالش برای 
بازگرداندن کارگران باید در رأس امور قرار گیرد و امیدواریم 
این مشکالت همان طور که صنایع کوچک را از پای درآورد 
و صنعتگران این عرصه را خانه نشــین و کارگران شــان را 
 بیکار کرد، چند کارخانه بزرگ باقی مانده را هم به تعطیلی 

نکشاند.

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پمپ های طرح انتقال آب بن-
بروجن به زودی نصب می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری از نصب پمپ های طرح 
انتقال آب بن-بروجن تا بیستم مردادماه امسال خبر داد.

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست بررسی طرح انتقال 
آب بن-بروجن تاکیــد کرد: نصب پمــپ ها در محل 
ایستگاه های پمپاژ باید در ســریع ترین زمان ممکن 

صورت گیرد.
وی افزود: باتوجه به کمبــود نقدینگی در طرح انتقال 
آب بن-بروجن، تالش پیمانــکاران در این طرح قابل 
تقدیر است. سلیمانی دشتکی تصریح کرد: رضایتمندی 
نسبی از نحوه اجرای طرح انتقال آب بن-بروجن ایجاد 
شده است. وی یادآور شد: هم اینک وضعیت تامین آب 
آشامیدنی در شهرهای بروجن، سفیددشت، فرادنبه و 
فرخشهر شدید بوده و فریاد تشنگی مردم این شهرها 

بلند است.
وی افزود: اجرای ســریع تر این طرح یکی از مهم ترین 

دغدغه های مسئوالن چهارمحال و بختیاری است.

فرمانده نیروی انتظامی استان خبر داد:

کشف زمین خواري 57 میلیاردي 
درچهارمحال و بختیاري

  فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاری از کشف 
زمین خواري ۳7 هکتاري به ارزش ۵7 میلیارد ریال در 

شهرستان سامان خبر داد. 
سردار غالمعباس غالمزاده در تشریح جزئیات این خبر 
اظهار کرد: در پي کسب خبري مبني بر تصرف بخشي 
از اراضي ملي سامان در محدوده فوالد آباد، موضوع به 
طور ویژه در دستور کار تیمي از ماموران پلیس آگاهي 

شهرستان سامان قرار گرفت. 
وي افزود: در بررســي هاي مشــترك فني و میداني 
کارآگاهان پلیس و کارشناســان اداره منابع طبیعي، 
مشخص شد که بخشــي از اراضي محدوده فوالد آباد 
به مســاحت ۳7 هکتار و به ارزش ۵7 میلیارد ریال به 
صورت غیر قانوني، تصرف و قسمتي از آن توسط  فردی 
تسطیح، ساخت وساز، جاده سازي و حصارکشي شده 

است.
این مقام ارشد انتظامي تصریح کرد: تیم رسیدگي کننده 
به پرونده، پس از مستندســازي از طریق پیاده کردن 
نقشه و عکس برداري از محل تصرف شده، با هماهنگي 
 مقــام قضائي، عامــل زمین خــواري را شناســایي و 

دستگیر کردند.

به گزارش جهانبین نیوز، کارگران اخراجی کارخانه برفاب شهرکرد به کارگران اخراجی صبا فوالد زاگرس 
سفیددشت پیوستند و مقابل استانداری تجمع کرده، خواستار حل مشکل خود از سوی مسئوالن شدند.

گزارشی از وضعیت کارگران بیکار شده برفاب و صبافوالد زاگرس؛

سریال غم انگیز اخراج کارگران در چهارمحال و بختیاری!

آگهي مفاد آراء قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان)نوبت اول(

مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان كه در اجراي 
ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير 
االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه به آراء مذكور اعتراض داشته 
باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روســتاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا 
دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايدو معترض 
بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهی تقديم دادخواســت را به ثبــت محل ارائه نمايند. 
بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در 
صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست 
به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود . صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-رأی شــماره 139660302019000121 مورخ 1396/03/25 هيئت- آقای حسين 
امينی دهاقانی فرزند حســن ششدانگ يكباب مغازه مجزی شــده از پالك 121/37 به 
مساحت 71.66 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان كه قسمتی از آن انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف محمد علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
2-رأی شــماره 139660302019000122 مورخ 1396/03/25 هيئت- آقای حسين 
امينی دهاقانی فرزند حســن ششدانگ يكباب مغازه مجزی شــده از پالك 121/37 به 
مســاحت 9.94 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد 

علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
3-رأی شــماره 139660302019000123 مورخ 1396/03/27 هيئت- آقای قاســم 
امينی دهاقانی فرزند حسن دو دانگ مشاع  ششدانگ يكباب مغازه مجزی شده از پالك 
121/37 به مساحت 31.80 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان انتقال كه قسمتی از آن عادی 

مع الواسطه از طرف محمد علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
4-رأی شــماره 139660302019000124 مــورخ 1396/03/27 هيئت- خانم منيژه 
امينی دهاقانی فرزند حسن دو دانگ مشاع  ششدانگ يكباب مغازه مجزی شده از پالك 
121/37 به مساحت 31.80 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان كه قسمتی از آن انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف محمد علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
5-رأی شــماره 139660302019000124 مورخ 1396/03/27 هيئت- خانم اشرف 
امينی دهاقانی فرزند حسن دو دانگ مشاع  ششدانگ يكباب مغازه مجزی شده از پالك 
121/37 به مساحت 31.80 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان كه قسمتی از آن انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف محمد علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1396/04/10 

تاريخ انتشار نوبت دوم:دو شنبه 1396/04/26 
م الف: 96/90 

ابالغ اجرائیه
4/119 بدين وســيله به آقای حســن دادخواه فرزند ابو القاســم مقيم : تيران وكرون 
شهرك  بهارستان مسكن مهر بلوك ســرو واحد 5 طبقه 2كدپستی 8531869479 كه 
برابر گواهی مأمور مربوطه ابالغ واقعــی اجرائيه امكانپذير نگرديده ابالغ می گردد كه 
بانك رفاه كارگران شعبه تيران به اســتناد قرارداد بانكی شماره 306940040 مورخ 
94/4/24 جهت وصول مبلغ سيصد و پنجاه و يك ميليون و صد و چهل هزار و پانصد و 
هفتاد و هشت ريال )351.140.578 ريال(  بابت اصل طلب و مبلغ بيست و شش ميليون و 
هشتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و هشتاد و چهار ريال)26.885.584 ريال( بابت 
فرع بدهی تا تاريخ 96/2/20 و از آن تاريخ به بعد روزانه مبلغ نود و شــش هزار ريال 
)96.000 ريال(تا روز تسويه درخواســت صدور اجرائيه عليه شما را نموده است كه 
پرونده اجرائی به كالسه 9600009 در واحد اجرای اسناد رسمی تيران و كرون مطرح 
می باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود جهت اطالع شــما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام نمائيد و از تاريخ درج و انتشار در روزنامه مزبور، ابالغ شده محسوب 
می گردد و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه بايد نسبت به پرداخت بدهی خود 
به بستانكار اقدام نمائيد در غير اينصورت عمليات اجرائی عليه شما جريان خواهد يافت 
و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد .م الف: 114 شبان رئيس اداره ثبت 

اسناد وامالك شهرستان تيران و كرون )253 كلمه، 3 كادر(
ابالغ اجرائیه

4/120 بدين وسيله به آقای محمدعلی دادخواه فرزند بهرام مقيم تيران وكرون خيابان 
ارديبهشت بعد از پل كانال بن بست پيروزی پالك13 كدپستی 8531953349 كه برابر 
گواهی مأمور مربوطه ابالغ اجرائيه به علت عدم شناســايی نشانی امكانپذير نگرديده 
ابالغ می گردد كه بانك رفاه كارگران شــعبه تيران به اســتناد قرارداد بانكی شــماره 
306940040 مورخ 94/4/24 جهت وصول مبلغ ســيصد و پنجاه و يك ميليون و صد 
و چهل هزار و پانصد و هفتاد و هشــت ريال )351.140.578 ريال(  بابت اصل طلب و 
مبلغ بيست و شش ميليون و هشتصد و هشــتاد و پنج هزار و پانصد و هشتاد و چهار 
ريال)26.885.584 ريال( بابت فرع بدهی تا تاريخ 96/2/20 و از آن تاريخ به بعد روزانه 
مبلغ نود و شش هزار ريال )96.000 ريال(تا روز تسويه درخواست صدور اجرائيه عليه 

شما را نموده است كه پرونده اجرائی به كالسه 9600009 در واحد اجرای اسناد رسمی 
تيران و كرون مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجراء مراتب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود جهت اطالع شما درج و منتشر تا 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائيد و از تاريخ درج و انتشار در روزنامه مزبور، 
ابالغ شده محســوب می گردد و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه بايد نسبت 
به پرداخت بدهی خود به بستانكار اقدام نمائيد در غير اينصورت عمليات اجرائی عليه 
شــما جريان خواهد يافت و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد . م الف: 
115 شبان رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تيران و كرون )251 كلمه، 3 كادر(

ابالغ اجرائیه
4/121 بدين وســيله بــه آقای محمــد عباســی فرزند هاشــم مقيم تيــران وكرون 
دوربرگردان جاده داران به ســمت روســتای كردسفلی دامداری عباســی كه برابر 
گواهی مأمور مربوطه ابــالغ اجرائيه بعلت عدم شناســائی آدرس امكانپذير نگرديده 
ابالغ می گردد كه صندوق كارآفرينی اميد شعبه تيران به استناد قرارداد بانكی شماره 
4020/110/115155/1 مــورخ 1390/03/29 جهت وصول مبلــغ پنجاه ميليون ريال 
)50.000.000 ريال(  بابت اصل طلب درخواست صدور اجرائيه عليه شما را نموده است 
كه پرونده اجرائی به كالسه 9500039 در واحد اجرای اســناد رسمی تيران و كرون 
مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب 
فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام نمائيد و از تاريخ درج و انتشار در روزنامه مزبور، ابالغ شده محسوب 
می گردد و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه بايد نسبت به پرداخت بدهی خود 
به بستانكار اقدام نمائيد در غير اينصورت عمليات اجرائی عليه شما جريان خواهد يافت 
و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.م الف: 113 شبان رئيس اداره ثبت 

اسناد وامالك شهرستان تيران و كرون )185 كلمه، دو كادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/123 شــماره: 1396/14/382248-04/03 /96  چــون تحديد حدود ششــدانگ يك 
قطعه باغ تحت پالك 14/1496 واقع در بخش 6  ثبت خوانســار كه طبق پرونده ثبتی به 
نام حســين حاجعلی در جريان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نيامده است اينك بنا به دستور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 96/05/04 راس ســاعت 
8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين  آگهی به كليه مالكين و 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض 
بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به 
مرجع ذيصالح قضائی مبــادرت نمايد و در غير اين صورت متقاضــی ثبت يا نماينده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت محل تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با 
 رعايت مقررات ادامه می دهد. م الف:94 جوانی كفيل اداره ثبت اسناد و امالك خوانسار

)211 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/122 شماره درخواست: 3637100015 شــماره پرونده: 983637100265 شماره 
بايگانی شــعبه: 960500 خواهانها 1- محمدرضا 2- غالمرضا 3- جالل 4- اسماعيل 
5- عليرضا 6- مريم 7- جليل همگی قربانی و فرزندان حيدر 8- حشمت خانم شهرياری 
فرزند محمدجواد با وكالت آقای امين حكاكی دادخواستی به طرفيت 1- نگار 2- اعظم 
گلشنی فرزندان احمد 3- منصور 4- مسعود 5- منوچهر 6- محمود 7- احمد 8- حميد 
9- بهجت 10- اشرف 11- عشرت همگی گلشنی و فرزندان مرتضی 12- اميرحسين 
13- اميرعباس 14- اميرهوشــنگ همگی گلشــنی فرزندان كريم 15- افسانه تيموری 
16- شهرام 17- شكوفه 18- شــهرزاد 19- مصطفی همگی قربانی 20- مجتبی 21- 
عطاء 22- همدم 23- انيس 24- پروانه 25- معصومه همگی گلشنی فرزندان فضل اله 
26- اعظم گلشنی فرزند حبيب اله 27- عليرضا 28- جمال 29- آقا فاطمه 30- افسانه 
همگی تيموری 31- گلبن گلشنی 32- محسن گلشنی 33- سارا گلشنی فرزندان حسن 
34- مريم قربانی فرزند غالمرضا 35- مهين ميرشفيعی و بخواسته ابطال رای افرازی 
2- ابطال سند مالكيت و اصالح حدود پالك ثبتی تسليم اين دادگاه نموده كه به كالسه 
960500 ع ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1396/05/24 ساعت 9 صبح  وقت رسيدگی 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان رديف سه الی 35  و درخواست 
خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی يك نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار يا محلی درج می گردد تا خوانده مذكور از تاريخ انتشار 
آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر شوند واال تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف:93 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوانسار )264 كلمه، 3 كادر(
حصر وراثت

4/126  فرهاد زاغيان دارای شناســنامه شماره 434 به شــرح دادخواست به كالسه 
1024/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان احمد زاغيان بشناســنامه 22033 در تاريخ 95/02/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك پسر و سه دختر و 

همسر به شــرح ذيل: 1- اقدس روح نواز به ش 1450 )همسر متوفی( 2- فهيمه زاغيان 
به ش 60253 )فرزند متوفی(3- فرزانه زاغيان به ش 44492 )فرزند متوفی( 4- تهمينه 
زاغيان به ش 44491 )فرزند متوفی( 5- فرهاد زاغيان به ش 434 )فرزند متوفی( اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9534 شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان )152 كلمه، دو كادر(
حصر وراثت

4/127  اعظم طاهری دارای شناســنامه شــماره 526 به شــرح دادخواست به كالسه 
1077/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حشمت يزدخواستی بشناسنامه 359 در تاريخ 95/12/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 فرزند همسر به نام 
ذيل 1- سعيد طاهری ش.ش 44325 )فرزند( 2- مسعود طاهری ش.ش 1157 )فرزند( 
3- الناز طاهری ش.ش 7-076354-127 )فرزند( 4- الهه طاهری ش.ش 934 )فرزند( 
5- اعظم طاهری ش.ش 526 )فرزند( 6- الهام طاهری ش.ش 1252 )فرزند( 7- حســن 
طاهری ش.ش 12 )همسر متوفی( و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 9524 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان)151 

كلمه، دو كادر( 
حصر وراثت

4/124  فاطمه ناظوری خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به 
كالسه 1062/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان محمدعلی بركت خوراسگانی  بشناســنامه 74 در تاريخ 92/12/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
9 فرزند و يك عيال به نام ذيل 1- حســين بركت خوراســگانی ش.ش 6243 )فرزند( 
2- محســن بركت خوراســگانی ش.ش 347 )فرزند( 3- رســول بركت خوراسگانی 
ش.ش 505 )فرزند( 4- زهره بركت خوراسگانی ش.ش 1699 )فرزند( 5- مهری بركت 
خوراســگانی ش.ش 452 )فرزند( 6- مريم بركت خوراسگانی ش.ش 125 )فرزند( 7- 
محبوبه بركت خوراســگانی ش.ش 536 )فرزند( 8- وجيهه بركت خوراسگانی ش.ش 
1137 )فرزند( 9- زهرا بركت خوراســگانی ش.ش 506 )فرزند( 10- فاطمه ناظوری 
خوراســگانی ش 1 )عيال متوفی( والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك مرتبــه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يــا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9627 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)184 كلمه، دو كادر(
حصر وراثت

4/125  حميدرضا حسينی منش دارای شناسنامه شــماره 66 به شرح دادخواست به 
كالسه 1003/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان خليفه حسينی منش بشناسنامه 12197 در تاريخ 74/09/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 
شش دختر و همسر به شرح ذيل 1- حميدرضا حسينی منش به ش 66 )فرزند متوفی( 
2- علی حســينی منش به ش 162 )فرزند متوفی( 3- عليرضا حسينی منش به ش 193 
)فرزند متوفی( 4- اكرم حســينی منش به ش 1381 )فرزند متوفی( 5- فريده حسينی 
منش به ش 149 )فرزند متوفی( 6- زيبا حسينی منش به ش 84 )فرزند متوفی( 7- منير 
حسينی منش به ش 121 )فرزند متوفی( 8- منيجه حسينی منش به ش 9 )فرزند متوفی( 
9- اعظم حسينی منش به ش 713 )فرزند متوفی( 10- نرگس آب دينی اصفهانی به ش. 
30263 )همسر متوفی( والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 9628 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )206 كلمه، دو كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100361703089 ابالغنامــه:  شــماره   4 /130
9509980361701043 شماره بايگانی شعبه: 951221 خواهان  آقای علی ذوالفقاری 
دادخواستی به طرفيت خوانده آقای مهدی زاده حسين فرزند محمود به خواسته مطالبه 
وجه چك تقديم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگســتری كل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 
ارجاع و به كالسه 951221 ح/28 ثبت گرديده كه در جريان دادرسی وقت رسيدگی آن 
1396/05/16 و ساعت 11 تعيين شده اســت. لذا به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شــود تا خوانده ظرف يك هفته پس از تاريخ نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در تاريخ و زمان فوق در شــعبه حاضر گردد بديهی اســت در صورت عدم 

حضور وفق قانون تصميم گيری خواهد شــد.م الف: 10312 شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان)188 كلمه، دو كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100351203304 ابالغنامــه:  شــماره   4 /129
9609980351200221 شماره بايگانی شعبه: 960251 خواهان خانم شادی درخشنده 
چالشتری فرزند محمد به طرفيت خوانده سيد غالمرضا هاشمی نژاد فرزند جالل و اداره 
ثبت احوال اصفهان به خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به كالسه 960251 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1396/05/15 و ساعت 8 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 10358 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)181 كلمه، دو كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354702694 ابالغنامــه:  شــماره   4 /128
9609980359700011 شماره بايگانی شعبه: 960467 شاكی ابوطالب ظفری روگری 
دادخواستی به طرفيت متهم ســامان زنجانی به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی تقديم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 121 دادگاه 
كيفری دو شهر اصفهان )121 جزايی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن مورخ 1396/05/14 و ساعت 8 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 10350 شعبه 121 دادگاه كيفری 

دو شهر اصفهان )121 جزايی سابق()172 كلمه، دو كادر(
ابالغیه

پرونــده:  شــماره   9610460358300007 درخواســت:  شــماره   4 /106
9609980358300124 شماره بايگانی شــعبه: 960134 در پرونده كالسه 960134 
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای امير توكلی شكايتی 
عليه خانم كبری صادقی دينانی فرزند قربانعلی دائر بر خيانت در امانت مطرح نموده كه 
جهت رسيدگی به اين شــعبه ارجاع گرديده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد 
حسب ماده 174 آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
محلی آگهی می شود تا متهم از تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يك ماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشانی كامل خود جهت پاسخگويی به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 
9356 شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع قضائی 

صدف()130 كلمه، يك كادر(
ابالغ رای

4  شــماره دادنامــه: 9609970350700237  شــماره پرونــده هــا:  /105
9309980350700660، 9309980350700651 شــماره بايگانی شــعبه: 930731، 
930740 واخواه: آقای علی اصغر شــرقی فرزند ابوالقاســم به نشانی اصفهان خ الله 
خ طبيب اصفهانی كوچه باهنر پ 32 واخوانده: 1- آقــای مصطفی اميد فرزند محمود 
با وكالت آقای سيد محمد مفضلی فرزند ســيد مجتبی به نشانی اصفهان چهارباغ باال 
مجتمع كوثر فاز 2 طبقه چهارم شــماره 625، 2- آقای علی معصوم زاده فرزند رضا 
به نشانی مجهول المكان 3- آقای مهدی خمسه عشری فرزند مرتضی 4- آقای حسن 
خمسه عشری فرزند مرتضی با وكالت خانم زهره مكوند حسينی فرزند صفر به نشانی 
اصفهان خيابان هشت بهشت شرقی چهارراه حمزه اصفهانی مجتمع هفت آسمان طبقه 
چهارم واحد 5 واخواسته ها: 1- تامين خواســته 2- ابطال سند رسمی )موضوع سند 
ملك اســت( رای دادگاه در خصوص واخواهی علی اصغر شرقی به طرفيت مصطفی 
اميد با وكالت محمد مفضلی و علی معصوم زاده و مهدی و حسن خمسه عشر هر دو با 
وكالت زهره مكوند حسينی به خواسته واخواهی از دادنامه غيابی اين شعبه به شماره 
509- 95/3/25 نظر به اينكه واخواه دليل و مدركی كه بيانگر وجود خدشه در دادنامه 
واخواسته باشــد ارائه ننموده و صدور احكام ابطال اسناد مقدم بر سند واخواه گرچه 
پس از انتقال سند به وی صورت گرفته باشــد با مانعی مواجه نيست دادگاه به استناد 
ماده 308 قانون آئين دادرســی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به اســتدالل و مستندات 
مذكور در رای واخواســته حكم به تاييد دادنامه معترض عنه صادر و اعالم می دارد 
حكم صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر 
استان اصفهان است. م الف:9514  شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)267 كلمه، 3 كادر(

E-MAIL
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يادداشت
معافیت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی مقابله با زمین خواری

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از 
معافیت این سازمان از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با زمین خواری، 

آلودگی هوا، آلودگی و تخریب تاالب ها خبر داد.

اخبار

ارتباطات

شرکت ارتباطات سیار جهت رفاه حال مشترکان اقدام به 
طرح ردیابی و پیگیری از طریق ثبت نام اینترنتی، پیامکی 
و شماره گیری کرده است که با این وجود با ردیابی تلفن 
همراه از طریق این سامانه، تا زمان دریافت نتیجه  مثبت، 

نیاز به مراجعه به مراجع قضائی و انتظامی نیست.
 WWW.TCI.IR با این اقدام، مشترکان با مراجعه به سایت
قسمت خدمات مشترکین، خدمات خاص و یا از طریق 
سامانه جامع پیامکی خدمات همراه اول با ارسال 2141 
به شماره 110 و ارسال شماره ســریال گوشی از طریق 
شماره گیری کد #2141*111* می توانند بدون نیاز به 

مراجع قضائی تلفن همراه خود را ردیابی کنند.
نحوه استفاده از ســرویس ردیابی گوشی های مفقودی 

)مسروقه( به صورت زیر است:
1.    ابتدا نسبت به مسدود کردن ســیم کارت از طریق 

اپراتور اقدام کنید.
2.    پس از گذشت حداقل 5 روز از زمان مسدود شدن خط، 
کد سامانه #6101* را با یک خط ایرانسل شماره گیری 

کنید.
3.    پس از شــماره گیری ســامانه #6101* سواالتی 
درخصوص قوانین استفاده از این سروس دریافت خواهید 

کرد که بایستی مراحل آن را طی کنید.
4.    پس از انجام مراحل فوق، این پیغام را دریافت خواهید 
کرد: »شماره 15 رقمی گوشی مورد نظر را وارد کنید« که 
در این مرحله می بایست سریال گوشی مسروقه که یک 

سریال 15 رقمی است را به صورت صحیح وارد کنید.
*سریال گوشی، 15 رقمی و فاقد حروف و سایر عالئم بوده 
و معموال با حروف انگلیسی IMEI روی کارتن گوشی، 

برگه گارانتی  و برگه خرید نوشته شده است.
5.    پس از ثبت شماره سریال گوشــی IMEI، پیامک 
زیر به شما ارسال می شــود: »درخواست شما ثبت شد، 
ظرف مدت 48 ســاعت، پاســخ از طریق پیامک ارسال 

خواهد شد.«
6.     پس از 48 ســاعت، پیامکی حاوی نتیجه ردیابی با 

مضمون زیر دریافت خواهید کرد:
الف. در صورت مثبت بودن نتیجه ردیابی، در اسرع وقت 
برای طی مراحل قانونی و تهیه دستور قضائی اقدام کنید. 
ضروری است تاریخ ردیابی  و کد پیگیری که در پیامک 

برای شما ارسال شده است، در نامه قضائی درج شود.
ب. در صورت منفی بودن پاســخ، می توانید حداقل پنج 
روز پس از دریافت پیامک اول، درخواست ردیابی خود را 
از طریق این سامانه و از طریق وارد کردن کد #6101* با 

خط ایرانسل مجددا ثبت کنید.

رشد 14 درصدی پرداخت زکات 
فطره روزه داران اصفهانی

معاون توسعه مشــارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اســتان اصفهان گفت:  اصفهانی ها بیش از شــش 
میلیارد ریال زکات فطره و کفاره خود را به این نهاد پرداخت کردند 
و این در حالی است که این رقم نسبت به سال گذشته 14 درصد 
افزایش یافت. عبدالرزاق میرزایی افزود: فطریه، کفاره و کمک های 
مردمی در روز عید ســعید فطر بین 88 هزار خانوار حمایت شده 
این نهاد توزیع شد تا بخشی از مشکالت اساسی آنان برطرف شود. 
وی گفت: کمک های نیکوکاران اصفهانی، براســاس اولویت های 
کمیته امداد درقالب درمان بیماران، تهیه جهیزیه، احداث و تعمیر 
و بهسازی مسکن، کمک به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان و 
رفع مشکالت معیشــتی خانواده های نیازمند زیرپوشش این نهاد 

هزینه می شود.
حدود 96 هزار و 670 خانوار، زیرپوشــش کمیته امداد اســتان 

اصفهان هستند.

 کشف بیش از260 کیلوگرم
مواد مخدر در نایین

فرمانده نیروی انتظامی نایین از کشف 267 کیلو و 250 گرم تریاک 
و حشیش از دو خودرو در محور ورودی یزد به این شهرستان خبر 
داد. سرهنگ صادق کاظم زاده افزود: حین بازرسی از دو دستگاه 
خودروی ســواری پژو عبوری، 98 کیلو و200 گرم حشــیش و 
168کیلو و 750 گرم تریاک کشف شد. وی اضافه کرد: این مقدار 
ماده مخدر، از استان های شرقی و جنوبی کشور در حال انتقال به 
شهرهای مرکزی ایران بود که در جریان آن چهار قاچاقچی دستگیر 
و تحویل ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان شدند. 
به طور میانگین روزانه بیش از پنج الی 77هزار دســتگاه خودرو از 

محورهای ورودی این شهرستان عبور می کنند.

مصرف روان گردان ها در میان 
دختران دانشجو 2/5 برابر بیش از 

پسران 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 
با توجه به جمعیت دانشجویی باالی استان اصفهان و تعداد باالی 
دانشجویان دختر، متاسفانه مصرف روان گردان ها و مواد صنعتی در 

میان دختران معتاد 2 و نیم برابر بیشتر از پسران است.
مصطفی هادی زاده با بیان اینکه یک مرد معتاد 4 تا 6 نفر را معتاد 
می کند، اظهار کرد: یک زن معتاد می توانــد 8 تا 12 نفر را معتاد 
کند و به همین دلیل اعتیاد زنان از اهمیت باالیی برخوردار است. 
وی افزود: با توجه به جمعیت دانشــجویی باالی استان اصفهان و 
تعداد باالی دانشجویان دختر، متاســفانه مصرف روان گردان ها و 
مواد صنعتی در میان دختران معتاد 2/5برابر بیشتر از پسران است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان تصریح 
کرد: 70 درصد زنان معتاد دســتگیر شــده مربوط به استان های 
هم جوار اصفهان هســتند و مراکز درمانی و اقامتی مخصوص به 
زنان ندارنــد؛ بنابراین در اصفهان جمع آوری می شــوند. در حال 
حاضر یکی از چالش های مهم جامعه، »زنانه شدن اعتیاد« است؛ 
به طوری که بر اساس آمارهای رسمی از ســوی دفتر تحقیقات و 
آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار اعتیاد زنان در 10 سال اخیر 
چهار برابر شده و خطر شیوع اعتیاد در زنان از 4درصد در گذشته، 

به 10درصد رسیده است.

آخرین وضعیت اخذ گواهینامه 
بدون کارت پایان خدمت

رییس پلیس راهــور ناجا آخرین وضعیت طــرح اخذ گواهینامه 
رانندگی بدون دریافت مدرک پایان خدمت را تشریح کرد.

به گزارش میزان، سردار تقی مهری گفت: افرادی که بخواهند اقدام 
به دریافت گواهینامه رانندگی کنند در صورتی که در حال تحصیل 
در هر رده ای باشند، می توانند بدون مشکل اقدام کرده و گواهینامه 

خود را دریافت کنند.
وی افزود: افرادی که در حوزه های علمیــه تحصیل می کنند نیز 
مشــمول این قانون شــده و برای دریافت گواهینامه رانندگی با 

مشکل مواجه نخواهند بود.
رییس پلیس راهــور ناجا با تاکید بر اینکــه تاکنون برای دریافت 
گواهینامه افــراد در حال تحصیل با مشــکل مواجــه نبوده ایم 
اظهارکرد: تمام افراد در حال تحصیل، نیازی به داشتن برگه پایان 
خدمت برای اخذ گواهینامه ندارند و تاکنون در این رابطه مشکلی 

مطرح نبوده است.
مهری ادامه داد: افرادی که در حال تحصیل نبوده و به ســربازی 
نرفته باشند، فعال مشمول گرفتن گواهینامه رانندگی نمی شوند.وی 
با اشاره به اجرایی شدن طرح دریافت گواهینامه رانندگی بدون اخذ 
پایان خدمت پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح گفت: موضوع 
سربازی از مسائل ستاد کل نیروهای مسلح است و هر زمان که ستاد 
به ما قانون را ابالغ کند، بدون پایان خدمت گواهینامه صادر خواهیم 
کرد. رییس پلیس راهور ناجا افزود: ستاد کل نیروهای مسلح، در 
حال هماهنگی با نمایندگان مجلس است تا در صورت فراهم شدن 
شــرایط، مقدمات دریافت گواهینامه رانندگی بدون اخذ مدرک 

پایان خدمت فراهم شود.
 

 افزایش تعداد غرق شدگان
در اصفهان داغ

باوجود نصب تابلوهای شــنا ممنوع در سطح رودخانه زاینده رود، 
شاهد شــنا کردن تعداد کثیری از مردم در ســطح این رودخانه 
هستیم که به دلیل شدت گرما این هشــدارها را نادیده گرفته و با 

آب تنی در رودخانه، مرگ را به خود نزدیک می کنند.
افزایش آمار غرق شدگی در شهرهای گردشگری که همیشه آب 
در بستر رودخانه آنها جاری اســت و شمار زیادی از گردشگران را 
به سمت خود می کشاند، از جمله چادگان و زرین شهر و مبارکه 
و غیره سبب شده که دل نگرانی برای مسئوالن ایجاد شود.رییس 
اداره اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان، از غرق شدگی سه 
تن در سه ماهه نخست امسال خبر داد. بیشتر غرق شدگان در  سن 
نوجوانی و جوانی قرار دارند و در مواردی شاهد غرق شدن کودکان 
یا افراد بزرگسال نیز هستیم و این در حالی است که مسئوالن بارها 
هشدار داده اند؛ همچنین شنا و آب تنی کودکان در حوضچه های 
وســط پارک ها و ابتال به بیماری های ویروسی در حالی است که 

بیشتر این موارد را از سوی ورود مسافرین به اصفهان شاهدیم.

ردیابی تلفن های همراه 
مفقودی و مسروقه

مدیرکل پزشــک قانونی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه سقط جنین به 
هیچ عنوان در پزشــک قانونی اتفاق نمی افتد، خاطرنشان کرد: به صورت 
مشخص »سقط درمانی« در پزشک قانونی انجام می گیرد که آن هم تابع 
شرایط خاصی است. علی سلیمانی پور با بیان این مطلب که سقط درمانی 
با تایید 3 متخصص و درصورت کمتر از 4 ماهه بودن جنین و بررسی مجدد 
توسط کارشناسان پزشک قانونی صورت می گیرد، عنوان کرد: در سال 95 
برای صدور مجوز سقط درمانی، 728 نفر مراجعه کردند که برای 516 مورد 
مجوز صادر شده است. وی با بیان اینکه تقریبا در تمامی موارد تعیین علت 
دقیق فوت با کالبدشکافی امکان پذیر است، اظهار داشت: مرکز دادپزشک 
با این هدف شکل گرفت که افرادی بدون کالبدشکافی بتوانند علت فوت را 
تشخیص دهند؛ درنتیجه، تشکیل این واحد تعداد کالبدشکافی ها را کاهش 

داد؛ این واحد 750 مورد را بررسی و جواز دفن آنها را صادر کرده است.

افزایش 10تا12درصدی 
اجاره بها در سال جاری

صدور مجوز 516 مورد 
سقط درمانی در اصفهان

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از اجرایی شدن اخذ مالیات بر 
خانه های خالی و احتمال افزایش 10 تا 12 درصدی اجاره بها در سال جاری 
خبر داد. حامد مظاهریان  گفت: بر اساس نتایج آخرین سرشماری )95( آمار 

اجاره نشینی در مناطق شهری به 36/8درصد افزایش یافته است.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه آمار 
اجاره نشینی در دنیا از آمار ایران باالتر اســت و ایران از این نظر در وضعیت 
نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره نشینی فی نفسه به عنوان وضعیت نامطلوب 
به شمار نمی رود. اکثریت گسترده ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد 
تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره ای ساکن می شوند و پس 
از چند سال و به دنبال افزایش سپرده های خود و با دریافت تسهیالت برای 
خرید واحد ملکی اقدام می کنند. تسهیالت باید به میزانی باشد که بتواند 50 

تا 80درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تامین کند.

موسسات آموزشی با 
قدمت کمتر از 15 سال 

ساماندهی می شوند

معاون آموزشی وزارت علوم، از ساماندهی موسسات آموزشی با قدمت کمتر از 15 سال خبر داد و گفت:  این طرح در چارچوب کیفی سازی آموزش عالی، نهایی و 
توسط وزارت علوم ابالغ شده است. مجتبی  شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه در گذشته مراکز دانشگاهی فارغ از نیاز منطقه ای، ضرورت و استاندارد شکل گرفته اند، 
اظهار کرد: در حال حاضر تعداد 140 دانشگاه دولتی، 353 موسسه غیرانتفاعی و بیش از صدها دانشگاه در حوزه آزاد، پیام نور و علمی کاربردی در سطح کشور 
وجود دارد که برای کیفی سازی آنها برنامه داریم. وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت دانشجویی کشور حدود چهار میلیون و 300 هزار نفر است 
که 80 هزار عضو هیئت علمی، تربیت این تعداد دانشجو را برعهده دارند. معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه نخستین گام این وزارتخانه برای جهت گیری 
مناسب در حوزه آموزش عالی مهار وضعیت قبلی و جلوگیری از صدور مجوزهای جدید بود، تصریح کرد: برای تدوین آمایش آموزش عالی حدود  یک سال و 

نیم کار مطالعه و تحقیق صورت گرفت که در نهایت این سند به عنوان اقدامی جدی و تحول گرا تصویب واجرایی می شود.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: در دولت 
یازدهم، تولید داروهای طب سنتی با افزایش 230 درصدی 

همراه بوده است.
سید حسن قاضی زاده هاشــمی در آیین اختتامیه دومین 
جشنواره گیاهان دارویی نطنز اظهار کرد: داروهای سنتی 
در کشــور از 245 قلم به 806 قلم رســیده کــه روند این 
 افزایش 240 درصــدی، با حمایت دولــت افزایش خواهد 

یافت.
وی گفت: در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی بیش از یک 
هزار و 800 فرآورده طبیعی و 800 فرآورده سنتی در 120 

شرکت ثبت شده کشور تولید شده است.
قاضی زاده هاشــمی افزود: در حال حاضر در کشور نزدیک 
به 120 شرکت ثبت شده دانش بنیان طب سنتی داریم که 
اگر مقایسه ای در زمینه تولید داروهای گیاهی و صادرات آن 
در شــروع فعالیت دولت دوازدهم داشته باشیم، 90 درصد 
افزایش تولید داروی گیاهی را نسبت به پیش از زمان فعالیت 

دولت یازدهم شاهد هستیم.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سهم تولید 
گیاهان دارویی در بازار داخلی حدود 6 هزار میلیارد ریال در 
سال بوده و رشد 2 برابری این میزان در دولت تدبیر و امید در 

تاریخ ایران بی سابقه است.
وی گفت:در زمینه گیاهان دارویی، فرهنگ مصرف و دانش 

و مواد اولیه آن را داریم و در دولت دوازدهم شــاهد توسعه 
طب سنتی، افزایش فرصت اشــتغال زایی و سرمایه گذاری 
در این بخش به معنای واقعی، نه سودجویی و اغفال مردم 

خواهیم بود. 
دبیر دومین جشــنواره ملی گیاهان دارویی و طب سنتی 
نطنز نیز در این آیین گفت: به دنبال آن هستیم که نطنز را به 

عنوان شهر الگوی سالمت در کشور معرفی کنیم.
محمود رضا فقیهی افزود: باتوجه به اینکه نطنز دارای بیش 
از 600 گونه گیاهی و دارای اقلیم متفاوت و جذابی است، به 

عنوان الگوی سالمت معرفی می شود.

کمک هزینــه ازدواج که هدف از پرداخــت آن ترغیب 
بیمه شدگان به ازدواج است، از ســوی ســازمان تامین 
اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط پرداخت می شود 
و هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمه شدگانی 

که تشکیل خانواده جدید می دهند، می پردازد.
این کمک هزینه به بیمه شــدگانی که بــرای اولین بار 
ازدواج می کنند، پرداخت می شــود و میزان آن معادل 

یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است. 
مزد یا حقوق متوســــط هر بیمه شــــده از تقســیم 
مجموع حقوق دریافتی بیمه شــده در دو ســال قبل از 
ازدواج )که برمبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است( 

بر عدد 24 به دست می آید.
 شــرایطی که بیمه شــده باید از آن برخوردار باشد تا 
اســتحقاق دریافت کمک هزینــه ازدواج را پیدا کند، 

عبارت اند از:
- اولین ازدواج بیمه شده باشد

- عقد ازدواج از نوع دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به 
ثبت رسیده باشد

- در تاریخ ثبت ازدواج، رابطه اســتخدامی بیمه شــده 
با کارفرما قطع نشــده باشــد و بیمه شــده در یکی از 
کارگاه های مشــمول قانون تامیــن اجتماعی در حال 

کار باشد

 - بیمه شــده از پنج ســال پیش از ازدواج، حداقل حق 
بیمه 720 روز کار را به شعب تامین اجتماعی پرداخته 

باشد.
 بیمه شدگان تامین اجتماعی باید به شعبه ای کــه حق 

بیمه در آن واریز می شــود، مراجعه کنند. 
هنگام مراجعه به شــعبه تامین اجتماعــی برای دریافت 
این کمک هزینه، همراه داشــتن بعضی مدارک ضروری 
اســت؛ مثل اصل دفترچــه درمانی بیمه شــده، اصل و 
فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه بیمه شده و همسرش، 

اصل و فتوکپی تمامی صفحات عقدنامه.

بیمه شدگان بخوانند:

شرایط دریافت »کمک هزینه ازدواج« از تامین اجتماعی

خبرسالمت

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد:

افزایش 230 درصدی تولید داروهای طب سنتی در دولت یازدهم 

یکی از اهــداف و وظایف مهم آموزش 
و پرورش، ایجاد زمینه برای رشد همه 
جانبه فرد و تربیت انســان های سالم، 
کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی 
اســت که در این مورد مؤلفه ها و عناصر مختلفی تاثیرگذار 
هســتند و برنامه ریزی ها و فعالیت های مختلفی نیز در این 

عرصه ضروری است.
سال 1389 بود که زمزمه هایی مبنی بر تغییر نظام آموزشی 
کشور از گوشه و کنار شنیده شد. طرح تغییر نظام آموزش و 
پرورش مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی بود و در این میان 
وزیر، خود را تنها مجری این قانون می دانست. شورای عالی 
انقالب فرهنگی طرح تغییر نظام آموزشــی را در سه نوبت به 
تصویب رسانده بود که اولین نوبت آن به سال 1360، دومین 

مرتبه به سال 68 و آخرین نوبت هم به سال 88 باز می گشت.
با تصویب و اجرای سند ملی آموزش و پرورش از سال 1390 
و اجرا شدن آن از سال 1391، ساختار نظام آموزش و پرورش 
به صورت »3.3.6« شامل دوره »6 ساله ابتدایی«، »سه ساله 
متوســطه اول« معادل راهنمایی و »سه ساله متوسطه دوم« 
تغییر یافت که طبــق آن، دانش آموزان تمام رشــته ها طی 

12سال موفق به اخذ دیپلم می شوند.
به اعتقاد اکثر کارشناسان آموزشی، مشکل حال حاضر نظام 
آموزشی ما 6 ساله بودن یا نبودن دوران ابتدایی نیست؛ بلکه 

مشــکل در عدم آموزش مهارت به دانش آموزان است چون 
سیستم آموزشی کشور سبب شده دانش آموزان و دانشجویان 
فقط به فکر گرفتن مدرک یا نمره قبولی باشند، به همین دلیل 
یک شب مانده به امتحان یا در شــب امتحان شروع به حفظ 
کردن محتویات کتاب درسی خود کرده و اگر همان سوال ها 
را یک هفته بعد از دانش آموز بپرسید، قادر به پاسخگویی به 

همه آنها نیست.
شناسايی استعدادها در آموزش مدرن

در آموزش مدرن، شناســایی اســتعدادها حرف اول را می 
زنــد و از همــان دوران ابتدایی، معلمان وظیفه شناســایی 
استعدادهای کودکان و هدایت آنها را به عهده دارند، اما در نظام 
 آموزشی کشــور ما، معلمان هیچ مسئولیتی در این خصوص

 ندارند.
این درحالی است که با وجود مشکالت بسیار در مورد تغییر 
نظام آموزشــی از 5-3-3-1بــه 6-3-3 و همچنین هدایت 
تحصیلی دانش آموزان، از سال آینده مشکلی به مشکالت حال 
حاضر آموزش و پرورش یعنی »افزایش تعداد سال های دوره 
کاردانش و فنی حرفه ای از دو به ســه سال« افزوده می شود. 
در رابطه با این موضوع گفت وگویی داشتیم با مسئول طرح و 
برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان که خواندن 

آن خالی از لطف نیست.
آغاز بحران جديد آموزش و پرورش از سال آينده

علیرضا عابدی، یکی از مشکالت ســال های آینده آموزش و 
پرورش را مربوط به بحران »کمبود نیــرو در دوره ابتدایی« 

دانست.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی مبنی بر افزایش دوره های 
فنی و حرفه ای و کاردانش از دو به سه سال، گفت: این تصمیم 

باعث شروع بحران از سال آینده می شود.
این مقام مسئول ضمن بیان اینکه در وزارت آموزش و پرورش 
تا به این لحظه، هیچ تدبیری برای آن اندیشیده نشده، از کمبود 
شدید نیرو در دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش عالوه بر 

دوره ابتدایی خبر داد.
مسئول طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
تصریح کرد: انتقاد ما به مسئولین ســازمان برنامه و بودجه و 
سازمان استخدامی کشور این است که اجرای مصوبه برنامه 
ششم با این مضمون که» به ازای هر  5 نفری که از هر دستگاه 
خارج می شود فقط یک نفر استخدام داشته باشیم« در مورد 

آموزش و پرورش غیرقابل اجراست.
عابدی در مورد دلیل انتقاد گفــت: در آموزش و پرورش باید 
همزمان با بازنشست شدن یک نفر، یک نیروی دیگر جایگزین 
شود ولی سازمان برنامه و بودجه و استخدامی کشور به آموزش 

و پــرورش مجوزهای 
الزم را ارائه نمی دهد و 
به همین خاطر با بحران 
شــدید نیــرو روبه رو 

هستیم.
این مقام مسئول تصریح 
کرد: جذب نیرو از طریق 
پیش دبســتانی با ذکر 
شرایط، خرید خدمات 
و همچنین سرباز معلم 
تاحدودی جوابگوی نیاز 
آموزش و پرورش است. 
مســئول طرح و برنامه 
اداره کل آمــوزش و 
پرورش استان اصفهان 
با اشــاره بــه اینکه در 
5 ســال آینده، حدود 
15هزار نفر از نیروهای 
آموزش و پرورش استان 

اصفهان بازنشسته و از این کادر خارج می شوند، تاکید کرد: 
نیروهایی که وارد می شوند یک ســوم این تعداد و تامین این 

تعداد کمبود نیرو بسیار سخت است.

در آموزش مدرن، 
شناسايی استعدادها 

حرف اول را می زند 
و از همان دوران 
ابتدايی، معلمان 
وظیفه شناسايی 

استعدادهای کودکان 
و هدايت آنها را به 

عهده دارند

 مسئول طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

آغاز بحران جدید آموزش و پرورش از سال آینده

اعظم
حاجی رضازاده
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»ســقف تاالر، با خاتم کاری های بســیار زیبایی که 
از چوب های کمیــاب و خوشــبو...)که در آینه خیال 
ظریف تر از آن نمی توان تصور کرد(، آذین یافته است.

دیوارها زرکاری و با نقش های الجوردی مزین شده اند، برخی از گوشه های دیوارها با 
تصاویری بس زیبا آرایش یافته و  اشعاری پرمعنی و امثال و حکم نغز و دالویز با خطوط 
زرین و الجوردی کتیبه شده؛ اثاث این تاالرها بهترین انواع آنهاست. مخده هایی که 
برای نشستن بر آنها آماده و در طول دیوار نهاده شده، همه زرتار است.در برخی اتاق ها 
تختخواب هایی از چــوب هندی وجود دارد که در نهایت مهارت ســاخته و زرکوبی 
کرده اند. روی ایــن تختخواب ها، ، لحاف ها و بالین هایی اســت که همه از زیباترین 
پارچه های زربافت دوخته و پرداخته شده است.در باغ جوی هایی است که در آنها آب 
روان است و به حوض هایی که کناره آنها از سنگ یشم و مرمر برآمده، می پیوندد و روی 
هم منظره زیبایی در وجود می آورند کــه دل انگیزتر و فرح بخش تر از آن نمی توان 
دید.« این تصویر خیال انگیز مربوط به یکی از خانه های مجلل محله عباس آباد در 
عصر صفوی است. شاردن گردشگر فرانسوی که در زمان شاه سلیمان صفوی از شهرک 
عباس آباد دیدن کرده پس از توصیف این خانه مجلل ذکر می کند که این شــهرک 
هزاران خانه نظیر این بنای دل انگیز دارد. شــهرکی سلطنتی با خانه هایی رویایی و 
گذرگاه های نوساز و زیبا. محله ای اشرافی که اسباب و وسایل ساکنانش همه از طال و 
نقره بوده است. عباس آباد پیش از آنکه از صفحه روزگار محو شود، بهترین نماد تجمل 
و شکوه اقتصادی پایتخت صفویان بود. محله ای گمشده که پس از گذشت چهار سده 

حتی یک خشت هم از بناهای آن باقی نمانده است.   

    در غایت صفا و خرمی
در اوایل هزاره دوم هجری قمری هنگامی که اصفهان پایتخت صفویان شد، هزاران 
نفر تاجر و هنرمند و سیاستمدار و دانشمند راهی این شهر افسانه ای شدند. شهری که 

سال ها از دوران شکوه و جاللش به دور افتاده بود ناگهان با حجم عظیمی از مهاجران 
تازه وارد روبه رو شد. شاه عباس به سرعت طرح های شهرسازی خود را عملی می کرد. 
یکی از جنبه های اصلی این طرح ها، ساخت شهرک های اقماری در حاشیه اصفهان 
بود که مهاجرین جدید را اسکان دهد. شــهرک جلفا و محله عباس آباد از مهم ترین 
نمونه های آن بودند. جلفا در ساحل جنوبی زاینده رود پذیرای ارمنی های ارمنستان 
و جلفای آذربایجان بود. محله مجلــل عباس آباد از تبریزی هــای مهاجر میزبانی 
می کرد. تاریخ قصص الخاقانی سال ساخت این محله را اینطور ذکر می کند:»  و در 
سنه 1019)ه.ق( معماران کشــور فطرت و طراحان شهرستان همت، بنای مسجد 
جامع)عباسی( اصفهان را گذاشته در جنب بلده طیبه، عباس آباد،جهت سکنی اهل 
تبریز و ... طرح کردند.« اســتاد همایی سال اتمام ســاخت عباس آباد را 1020 ه.ق 
می داند:»بنای این محله که خود به منزله شــهرکی جدید بســیار زیبا بود مشتمل 
بر خیابان ها، بازارچه ها، چهارسوها ،حمام، کاروانســرا ، مسجد،مدرسه و ... در سال 
1019 ه.ق شروع و در سال 1020 ه.ق تمام شد«. عباس آباد از چهارباغ در شرق شروع 
می شد و تا پل مارنان در منتهی الیه غربی اصفهان پیش می رفت. از شمال هم با محله 
لنبان و مستهلک همسایه بود و از جنوب به سواحل زاینده رود منتهی می شد. یک 
محله گسترده و زیبا در حاشیه پایتخت صفویه. آنطور که اسکندربیک ترکمان منشی 
شاه عباس درباره اش اینطور بنویسد:»شهر عباس آباد که در جانب غربي بیرون شهر 
صفاهان جهت مسکن تبریزیان احداث شده، درغایت صفا،نزهت، خرمي و جداول آنها 

رشک روضه رضوان وشهره جهان است.« 

    یک محله، یک شهر
»مجموع خانه های این محله و توابعش متجاوز از دو هزار باب است و افزون بر دوازده 
مسجد، و نوزده گرمابه، بیست و چهار کاروانسرا و پنج مدرسه دارد که جزو خانه ها به 
حساب نیامده است.« طبق آمار شاردن، محله عباس آباد در دوره صفویه در قیاس با 
آبادی های آن روزگار، خود به تنهایی یک شهر بزرگ و ثروتمند بوده است. در گذشته 
مراکز مهم شهری دارای نقاره خانه مجزا بوده اند که رســمیت فراوانی به آن محل 
می داده ؛ عباس آباد در میدان اصلی خود نقاره خانه مهمی داشته است. شاردن این 
نقاره خانه را از نزدیک دیده:» از میدان موصوف چهار کوچه جدا می شــود و در یک 
گوشه اش کاله فرنگی مرتفع و چهار گوشه ای است که هر سحرگاه و شامگاه باالی 
آن نقاره می زنند، همچنان که در نقاره خانه میدان شاه)نقش جهان( می کنند و این 
از جمله امتیازات شهرهای بزرگ می باشد. شاه عباس از آن این امتیاز را بدین محله 
داد تا در آن جمع بیشتری ســکونت اختیار کنند«. این محله نوساز و مجلل غیر از 
ساکنان تبریزی که اکثرا از تجار و هنرمندان مشهور شهر بوده اند، پذیرای سفیران 

خارجی هم بوده است. شاید هیچ کس بهتر از شــاردن گزارشی زنده و پویا از درون 
محله طالیی صفویه نداده باشد. محله ای افسانه ای با کاخ ها و حمام ها و مساجد و 
مدارس پر شمار:» محله عباس آباد از دروازه سلطنتی)در چهارباغ( آغاز می شود. این 
محله را کوی تبریزیان نیز می نامند. زیرا نخســت ساکنان آن تبریزیانی بوده اند که 
شاه عباس بزرگ آنان را به اصفهان کوچانده و در آن جا سکونت داده است. این محله 
چون تازه ساز است و بناهای مجلل دارد زیباترین و خوش منظرترین محالت شهر 
به شمار می آید. کوچه های عباس آباد بر خالف کوچه های اصفهان که تنگ و پرپیچ 
و خم هستند، راست و گشاده اند. از میان بیشــتر کوچه های محله آب روان است  و 
در دو طرف، جوی ها به درختان تناور و سایه افکن آراسته است. بیشتر ساکنان این 
محله مردمان ثروتمند و متشخص می باشند و در هیچ محله دیگری از شهر این همه 
توانگر نیست«. در این »باالشهر« صفوی، نامداران زیادی سکونت داشته اند. بسیاری 
از هنرمندان زرگر و »نقاشی زرگری« اصفهان آن روزگار نظیر »رشیدا«، »کلب علی 
اصفهانی«،»محمد قلی بیک شاکر«،»مبدع« و یا محمدرضا راضی زرگر ساکن عباس 
آباده بوده اند؛ البته عباس آباد مسکن شاعران بی همتایی نظیر صائب تبریزی هم بوده. 
وی همانطور که از مکان مقبره اش نیز مشخص است یکی از ساکنان شهر طالیی عباس 
آباد بوده است. کتاب تذکره نصرآبادی هم از شاعری به نام میرزاشجاع یاد می کند که 
در عباس آباد خانه و کاشانه داشته:»جوانی است در کمال آدمیت و آرامی و مردمی، از 
سیستان به اصفهان آمده؛ الحال در عباس آباد ساکن هستند و گاهی به مسجد لنبان 

تشریف می آورند و از صحبت ایشان بهره مند می شویم.«

      ظهور و سقوط عباس آباد
ســقوط صفویه و حکومت افغان ها، عباس آباد را هم نظیر ســایر محله های شهر به 
ویرانی کشاند؛ به طوری که این محله با شکوه و پر رونق در کمتر از نیم قرن تبدیل به 
ویرانسرایی حزن انگیز شد. باغ هایش خشکید و کاخ هایش خراب شد. در دوره پهلوی 
اول با احداث خیابانی با همان نام تاریخی عباس آباد  که در امتداد این محله کهنسال 
بنا شده بود، جرقه هایی از تولد دوباره شهر طالیی صفویه به چشم آمد. اکنون که یک 
سده از ساخت این خیابان می گذرد به طور جالب توجهی، عباس آباد دوباره سکونتگاه 
اشراف و طبقات باالی شهری شده است. هرچند دیگر حتی یک دیوار نیمه ویرانه هم 
از آثار دوره صفوی در آن باقی نمانده است. بیمارستان عیسی بن مریم و کلیسای لوقا 
و بناهای وابسته به آن که درست روبه روی مسجد کازرونی از دوره قاجار بنا شده اند، 
قدیمی ترین بناهای این خیابان به حساب می آیند. بدین ترتیب تنها مقبره و باغ صائب 
اســت که در کنار جریان بی جان مادی نیاصرم و صفای چنارهای کهنسال خیابان 

عباس آباد، می تواند نام ویاد محله طالیی اصفهان صفوی را زنده نگاه دارد. 

این یکی از قدیمی ترین عکس هایی اســت که از بیمارستان عیســی بن مریم به جای مانده است. 
بیمارستانی که در اواخر دوره قاجار در محله عباس آباد بنا شد و چون مسیحیان انگلیسی آن را ساخته 

بودند برای سال ها به مریض خانه انگلیسی ها مشهور بود.   

در جست وجوی محله طالیی صفویه در اصفهان 
»عباس آباد« زیباترین محله اصفهان عهد صفوی، داستان غم انگیزی دارد 

در سال 633 ه.ق اتفاق وحشــتناکی در اصفهان در حال رخ دادن است. مغول ها مشغول تسخیر ایران 
هستند.اکنون در پشت دروازه شهراصفهان اردو زده اند. آنها هنوز نتوانسته اند داخل شهر راه یابند. بوی 
خیانت به مشام می رسد. مردم اصفهان از نظر مذهبی و قومی دو گروه هستند. این دو گروه همواره در 
حال نزاع و جنگ بین خود می باشند. شافعی مذهبان از خاندان خجندی و حنفی مذهبان از خاندان صاعدی هستند. شافعی مذهبان 
با مغول ها به سازش رسیده اند. قرار است دروازه شهر را باز کنند تا مغول ها داخل شوند به این شرط که حنفی مذهبان را از دم تیغ 
بگذرانند. باالخره این اتفاق می افتد. مغول ها وارد می شوند ولی شرط را فراموش می کنند. هم شافعیان را می کشند و هم حنفیان 
را و به هیچ جنبنده دیگری هم رحم نمی کنند.همه جای اصفهان را نا امنی فرا گرفته . سر و صدای کشتار مغول ها از گوشه و کنار 
شهر به گوش می رسد. کمال اسماعیل در کنج خانقاهی نشسته و به این صداها گوش فرا می دهد. شعری به ذهنش خطور می کند:

کو دیده که تا بر وطن خود گرید                                               بر حال دل و واقعه بد گرید
دی بر سر یک مرده دو صد گریان بود                       امروز یکی نیست که بر صد گرید

سال 635ه.ق است. دو سال از واقعه حمله و کشــتار گذشته است. یک ســرباز مغول وارد محل زندگی کمال اسماعیل می شود. 
شمشیری آخته در دســتش برق می زند. نوبت به کمال اســماعیل رسیده اســت. مغول کار را تمام می کند.پدر کمال اسماعیل 
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی است. او نیزاز شاعران و قصیده ســرایان معروف است. کمال اسماعیل از شاعران بزرگ قرن هفتم 
وعهد مغول است. از القاب کمال اسماعیل، خالق المعانی است یعنی در آوردن معانی دقیق مهارت دارد. وی در اشعار خود بزرگان 

زمان را نیز مدح کرده است. 
یکی از این افراد سلطان جالل الدین خوارزمشاه است. در آن دوران که هیچ چیز و هیچ کس را یارای رو در رویی با مغوالن نبود سلطان 
جالل الدین خوارزمشاه به طرز شــگفت آوری با آنها در حال مبارزه و جنگ و گریز بود. در سال 625ه.ق سلطان جالل الدین پس از 
شکست از مغوالن به اصفهان آمد. کمال اسماعیل قصیده ای در مدح او سرود. اکنون سال 1396 ه.ش است. در شمال شرقی اصفهان و 
در محله جوباره هستیم. از طوقچی به سمت خیابان کمال که حرکت کنیم نرسیده به دو مناره دار الظیافه، در فضای سبز سمت راست، 

جنب گذر ماهی فروشان و چسبیده به کنیسه مال یعقوب ،کمال الدین اسماعیل در مقبره خود خفته است.

گلی در میان خاشاک
عکس روز

چهارسوق

              شکوه معماری صفوی در مسجد آقانور
شاید مساجد باشــکوهی مانند مسجد 
جامع عتیق، مسجد شــیخ لطف ا... یا 
مسجد جامع عباسی از نظر معماری و سازه آنقدر چشمگیر 
و زیبا باشند که ســایر بناهای تاریخی اصفهان در کنار آنها 
به چشم نیایند؛ اما واقعیت این اســت که اصفهان مساجد 
تاریخی زیبا کــم ندارد. مســجد آقانور)آغانــور( در محله 
دردشت یکی از همین مساجد کمتر شــناخته شده است. 
کلنگ احداث این بنا به همت یکی از خواجگان دربار صفوی 
به نام آقا)آغا(نورالدین محمد اصفهانی در زمان شاه عباس 
به زمین خورده، اما ســاخت آن ظرف مدت 5 سال در دوره 
شاه صفی به اتمام رسیده است. این مسجد به تقلید از مسجد 
جامع عتیق به شــکل مســاجد چهارایوانه بنا شده و دارای 
صحن وسیع، شبستان زمستانی با چهلستون بزرگ و گنبد 
خانه اســت. محراب و منبر هفت پله خاتم کاری شده این 
مسجد نیز در نوع خود بسیار دیدنی است. در ایوان جنوبی 
و در گنبدخانه، سنگ سماق قرمز رگه داری بر دیوار نصب 
شده که جای پای منسوب به امام حسن)ع( یا امام علی)ع( 
در آن دیده می شــود. در روزگاران گذشته، مردم این جای 
پا را مقدس می پنداشته اند و به آن تفأل می زده اند. بدین 

ترتیب که پس از نیت کردن، مهر گلین خــود را به آن می 
چســبانده اند و در صورتی که مهر زمین نمی افتاده حاجت 
خود را روا شده تلقی می کرده اند!  از مشهورترین کتیبه های 
این مسجد می توان به کتیبه های ســردر دو ورودی اصلی 
آن اشــاره کرد که به خط محمدرضا امامی و نورا)نورالدین 
محمد الهیجی( شاگرد خطاط افســانه ای میرعماد است. 
مسجد آقا نور در موشک باران های جنگ هشت ساله ایران و 
عراق به شدت آسیب دید، اما خوشبختانه عملیات مرمت آن 
موفقیت آمیز بود. در همسایگی این مسجد مقبره کوچکی 
با ارتفاع تقریبا یک متر از سطح کوچه وجود دارد که به سه 
تنان یا امامزاده سه تن مشهور شــده. در این مقبره کسانی 
نظیر آقا میرزا زیــن العابدین)متوفی1318ه.ق( از نوادگان 
مالمحمدباقر سبزواری، شیخ االسالم دوره شاه عباس دوم و 
شاه سلیمان صفوی وهمچنین مال صحیفی، شاعر شیرازی 
اصفهانی)متوفی1022ه.ق( که عالوه بر شاعری، صحافی و 
خطاطی هم می کرده مدفون هســتند.کتیبه مسجد جامع 
عتیق در ســال 985 ه.ق و کتیبه مســجد جارچی در سال 
1019 ه.ق از آثار این خطاط ثلث مشهور است. حکیم شفایی 
در رثای این خطاط برجسته چنین سروده:»چون صحیفی 

جوهری ز قضا/ از جهان رفت جانــب عقبا/ دل خلق جهان 
بسوخت بر او/ همه را دیده گشــت خون پاال/ بی بدل بود در 

فنون سخن/ در فن شعر بود بی همتا«

اصفهانگردی

داستان یک 
نقاره خانه

در کتاب رستم التواریخ داســتانی باورنکردنی 
اما شیرین نقل شــده که:»در محله عباس آباد 
اصفاهان، نقاره خانه ای بود که هــر روز به قاعده معروفه می زدند وهر 
وقت که غراب)نوعی کشتی بادبانی به شــکل کالغ( میرزاتقی از دریا 
بیرون می آمده و اموالش وارد اصفاهان می گردید، نقاره خانه مذکور 
عباس آباد را فرو می کوفتند و تجار و پیلــه وران با خبر و مطلع و آگاه 
می شــدند و می آمدند و امتعه اش را می خریدند. اتفاقا در نیمه شبی 

نقاره خانه مذکوره را می نواختنــد، طفل یتیم بی پدری در عباس آباد 
با صدای نقاره از خواب بیدار شد. از مادرش پرســید: این چه صدایی 
اســت؟ مادر جوابش گفت: غراب میرزاتقی تاجرباشــی از دریا بیرون 
آمده واموالش وارد اصفاهان گردیده به جهت اخبار و آگاه نمودن نقاره 
می زنند. آن طفل عالی همت گفت ای مادر چقدر نقد من نزد تو جمع 
شده؟ مادر گفت مبلغ هفتاد دینار، آن طفل گفت:صبح بسیار زود مرا 
بیدار کن تا بروم و به توفیق خدا همه اموالش را بخرم. مادر در جوابش 

گفت: ای بی عار بخواب رو و این بیهوده ها را مگو،  اما آن طفل به خانه 
میرزاتقی می رود وپیشنهاد خرید اموال او را که یکصدهزارتومان ارزش 
داشــته به هفتاد دینار می دهد. میرزاتقی از طفل خوشش می آید و 
هفتاددینار او را به عنوان بیعانه می پذیرد و اموالش را به او می فروشد. 
سپس به عنوان وکیل پســر، اموال را به قیمت صد و سی هزارتومان به 
تجار شهر می فروشد و ســودش را به پســر می دهد و او را به دامادی 

خویش قبول می کند. 

محمدرضا 
موسوی خوانساری

در پس کوچه های شهر 
زیرزمینی 

کتــاب »روضــه الصفا« 
شهری در نزدیکی اراک 
را معرفی می کند که »دلف آباد« نام داشــته 
و نه یک شهر معمولی که یک شهر دو طبقه 
بوده اســت:»یکی در زیر زمین و دیگری بر 
فراز آن.خاک زیر را بر باال آورده، بنای شهری 
نهاده و زیرزمین را خالی ساخته؛ عمارات و 
مســاجد و معابر و دکاکین و کوچه و بازار در 
کمال متانت بنیاد نهاده؛ چنان که اطراف آن 
سه فرسخ مسافت، وسعت دارد و از هر خانه 
زیرین به خانه فرازین سوراخی و راهی گذشته 
که هم مایه روشنایی خانه زیرین و هم وقت 
ضرورت و غلبه سپاه اعدا)دشمنان( هر یک 
به شهر زیرین گریخته؛ ازتطارق)راهزنی( و 
تسارق)دزدی( طارق و سارق مصون ومحصون 

باشند. 

  طبابت دیوانه وار
»شــخصی هندی مدعی طبابت می شود. 
حیدر و حسن نام رعیت، یکی از بستگان خود را که به مرض جنون 
مبتال بوده به جهت اســتعالج نزد او می آورند. شخص طبیب بعد 
از آنکه هشــت تومان و پنج قران از آنها مزد عــالج می گیرد، دو 
گاز بزرگ که به جهت کندن میخ های ســم ســتوران نیکو بوده 
به آنها می دهد که هر وقت شــخص دیوانه غــذا نخورد یا فحش 
داد به توسط آن دو گاز به فشــردن دو گوش او را عالج کنند. این 
عالج گوش مریض را مجروح ســاخته و جنونش بهبودی نیافته، 
به نظمیه از دست طبیب متظلم می شــوند. نظمیه او را در اداره 
حفظ الحصه حکومتی فرســتاده که درجه مهــارت او را امتحان 
 کنند. در صورتی که همین عالج اندازه مهارت او را به خوبی نشان

 می دهد.«
)روزنامه زاینده رود، سال دوم، شماره 
20، 29 جمادی الثانی1328ه.ق(

  واکسیناسیون به سبک ایرانی
» آبله کوبی)نمونه هــای قدیمی واکسیناســیون( به طوری که 
ســابقا در ایران معمول بود، انواع خطرات و امراض را به طرف نوع 
ایرانی دعوت می کرد و کمتر طفلی بود که به واسطه نکوبیدن آبله 
یا کوبیدن آبله های ناپاک دچار کوری، کری، لنگی نشــود یا هم 
آغوش مرگ وهالکت نگردد. اغلب امراضی است که به ارث از پدر 
به اوالد منتقل می شود که از آن جمله یکی مرض کوفت)سفلیس( 
است و بسا می شــود که ماده آبله را از طفلی که کوفت ارثی دارد 
گرفته به بدن طفل صحیح می کوبند و همین ســبب می شود که 
مرض در جسد آن طفل بیچاره سرایت کرده، مادام العمر گرفتار 
این مرض فضیع می باشد یا به واسطه اهمال و مسامحه و مسامحه 
در کوبیدن آبلــه صورت زیبای طفل، مجدر)آبله رو( شــده دچار 
قباحت منظر می گردد. چنانچه اهالی ایــران به علت همین امر 
اغلب زشــت و نازیبا یا کور و نابینا می شــوند. اداره حفظ الصحه 
مرکزی نظر به همین علل مقرر داشته که در همه والیات آبله کوبی 

مجانی عمومی شروع شود و این مطلب به دست اطبای با مهارت 
و حذاقت باشــد. که از روی ترتیبات و اصول علمیه آبله اطفال را 
بکوبند و در عوض ماده آبله که از بدن طفل گرفته می شــد، ماده 
آبله که از پستان گاو گرفته شده به همه جا فرستاده اند و دستورات 
داده اند که موافق قوانین صحیحه، شخص طبیب اوال محل کوبیدن 
آبله را تنظیف کند بعدآن ماده را در زیر جلد طفل فرو برد. مسئله 
آبله کوبی در اصفهان به جناب آقا میرزا مسیح خان حافظ الحصه و 
جناب احتشام الحکما رجوع شده و این دو نفر از ماهرترین  اطبای 
اصفهان می باشند و همه روزه سوای ایام جمعه طرف بعد از ظهر در 
مطب حافظ الصحه خود ایشان برای کوبیدن آبله مجانی حاضرند 
و همچنین در محله احمدآباد جناب احتشام الحکما. و حقوق آنها  

درعهده دولت است.«
)روزنامه زاینده رود، سال چهارم،شماره 
13، 17 صفر1332ه.ق(
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زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

زاینده رود

مهرداد 
موسوی خوانساری

فرح آباد، روزگار نو

سفرنامه

 کوچه ای به وسعت
 یک شهر

»راه از دو دروازه بـزرگ خیابـان چهـار باغ 
که وصفش را آورده ام یکـی به کوی عباس 
آبـاد، و دیگـری به کاخ شـاه می رسـد. راهی کـه به محلـه عباس 
آبـاد می پیونـدد از کوچـه ای مـی گـذرد کـه آن را بـاغ مکـه 
می نامند؛ زیرا در روزگاران گذشـته در آن جا بـاغ بزرگی بوده که 
به محل توقـف زائران مکه اختصاص داشـته اسـت. شـاه فقید در 
حـدود سـال پنجاهم قرن گذشـته ایـن باغ بـزرگ را بـه دو تن از 
حکیم باشـی های دربـارش که یکـی از آن دو حکیم باشـی بزرگ 
و دیگـری حکیم باشـی کوچـک نامیده می شـد بخشـید. این هر 
دو هر کدام در قسـمتی از آن باغ سـاختمان بزرگ و باشکوهی بنا 
کردند، اما شـاه سـلیمان این هـر دو حکیـم را به جـرم ناتوانی در 
درمان کـردن پدر تاجـدارش به قـم تبعیـد کـرد و از آن پس این 
دو عمـارت رو به ویرانـی نهـاد.از دروازه دیگر راه بـه کوچه محمد 
بیـگ وزیـر اعظـم مـی رسـد. محمـد بیـگ نیـز بـه فرمان شـاه 
عباس دوم به قم تبعید شـد، اما جانشـین شـاه بر او بخشـید. وی 
را مـورد مرحمت قـرار داد و به حکومـت ایالت مهمی فرسـتاد.در 
آخر ایـن کوچه، بـر طرف راسـت، مسـجد کوچکی اسـت و طرف 
چپ قصر صـدر خاصه واقع اسـت که متولـی همه موقوفات شـاه 
و خانـدان سـلطنتی اسـت و دایی پادشـاه مـی باشـد، از آنکه زن 
صـدر خاصـه خواهر شـاه عبـاس ثانی مـی باشـد.من ناظـر بنای 
ایـن کاخ بوده ام...طـول تاالر بـزرگ آن هشـتاد پـا و عرضش هم 
چندان اسـت. ایـن تـاالر از جهت طـول به وسـیله طارمـی خاتم 
کاری زیبایـی بـه ارتفـاع سـه پـا بـه دو بخش تقسـیم شـده زیرا 
سـطح قسـمت داخلی آن از قسـمت قدامـی باالتر اسـت. بلندی 
ایـن تـاالر سـی پاسـت و آسـمانه اش از خاتـم کاری یـک پارچه 
پوشـانده شـده. باال بـردن و کارگذاشـتن خاتم کاری یـک پارچه 
ای بدین عظمت مسـتلزم مهارت و قدرت بسـیار و بـه کار گرفتن 

آالت و اسـباب خاصی بـوده...«

زاینده رود
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کیمیا علیزاده رنگ طال را ندید
کیمیا علیزاده در فینال ۶۲-کیلوگرم بانوان، مقابل نماینده ساحل عاج 

شکست خورد تا نابغه تکواندوی بانوان بازهم رنگ طال را نبیند.

تنیسور مشهور آمریکایی در یک حادثه رانندگی مرگ یک پیرمرد 
را رقم زد.

ونوس ویلیامز تنها چند روز به شروع 
مسابقات  تنیس ویمبلدون ممکن 
است با مشکل بزرگی رو به رو شود. 
وب ســایت TMZ آمریکایی فاش 
کرد که بانوی پیشــین شماره یک 
جهان، مسئول حادثه رانندگی رخ 
داده در نهم ژوئن است. در این اتفاق 
یک مرد ۷۸ ساله جان خود را از دست 
داد.همسر مقتول درباره این حادثه به پلیس گفت: در حال رانندگی  
میان بلــوار نورث الک و بالن ایســلس بود که ناگهــان ویلیامز با 
اتومبیلش رو به روی آنها ظاهر می شود. تنیسور آمریکایی به پلیس 
اعتراف کرده قصد دور زدن داشته و به خاطر ترافیک ناگهان چنین 
تصمیمی می گیرد که در نهایت منجر به چنین حادثه ای می شود.

بارسون پس از این حادثه به بیمارستان انتقال داده می شود و پس از 
دو هفته جان خود را به علت ضربه مغزی از دست می هد. همسرش 
دراین حادثه دچار چند شکستگی شــد. پلیس ویلیامز را در این 

حادثه مقصر می داند.

ویلیامز موجب مرگ یک نفر شد

اتفاق روز

سوال روز

نقل قول روز

در شهر

مستطیل سبز

در صورت ناکامی بارسا در جذب وراتی شاید شاهد حضور جفری 
کوندوگبیا در ترکیب بلوگرانا باشیم.

از ابتدای فصل نقل و انتقاالت اخبار 
زیادی در مــورد تمایل بارســا به 
جذب مارکو وراتی منتشــر شد اما 
سختگیری ســران متمول پاری 
ســن ژرمن امکان حضــور او در 
نوکمپ را کمرنگ ســاخته اســت.

گزینه دوم بارســا، پائولینبو هافبک 
برزیلی گوانگژو بود کــه کاتاالن ها 
قصد داشــتند برای خرید او ۲5 میلیون یــورو پرداخت کنند ،اما 
 باشــگاه چینی به رقمی کمتر از 40 میلیون رضایت نخواهد داد.

وب سایت گل ادعا می کند که گزینه فعلی بارسا، جفری کوندوگبیا 
ستاره خط میانی اینتر است که در سال ۲015 راهی سن سیرو شد 
اما هنوز قادر به ارائه تمام توانایی هــای خود در ترکیب نراتزوری 
نبوده است.البته اسپالتی، ســرمربی جدید اینتر از کوندوگبیا به 
عنوان یکی از محورهای اصلی ترکیب خود نام برده و بعید است به 
این راحتی به جدایی او چراغ سبز نشان دهد، اما به هر حال وسوسه 
بازی در ترکیب بارسا ممکن اســت این هافبک فرانسوی را راهی 

بارسلون کند.

آلوارو آربلوا، مدافع سابق رئال مادرید معتقد است رونالدو در نهایت 
در رئال باقی خواهد ماند.

آربلــوا در دوران حضــور در رئــال، 
حواشــی فراوانی را تجربــه کرد و 
بسیاری به علت رابطه بسیار خوب 
او و مورینیو به آلوارو خرده گرفتند.

فعالیت کنار مورینیو: »از نظر من 
مورینیو شجاع ترین فردی است که تا 
به حال در دنیای فوتبال با وی مالقات 
کرده ام و امیدوارم ژوزه از سال خوبی 
که یونایتد گذراند خوشحال باشد.« دررابطه با کاسیاس: »در اخبار 
خوانده ام که کاسیاس سال خوبی را در پورتو سپری کرده پس قطعا 

پیشنهادهای زیادی برای او وجود خواهد داشت.«
 پرونده مالیاتی رونالدو: »از نظر من کریستیانو فردی بی گناه است 
مگر آنکه خالفش ثابت شــود. من معتقدم که رونالدو همچنان به 
عنوان یک برنده در ترکیب رئال باقی خواهد ماند و رئال نیز بهترین 
تیم دنیا برای او است. رونالدو باهوش ترین بازیکنی است که من در 

تمام عمرم کنارش بازی کرده ام.«

دبیر هیئت ژیمناستیک اســتان اصفهان گفت: برخی خانواده ها 
تصور می کنند رشــته ژیمناستیک 
تنهــا مربوط به فصل تابســتان و پر 

کردن اوقات فراغت است.
علی نکویی اظهار کرد: جا نیفتادن 
فرهنگ رشــته ژیمناســتیک در 
بین خانواده ها یکی از مشــکالت 
این رشــته اســت زیرا بــه آن به  
 عنوان یک رشــته تابســتانی نگاه 

می کنند.
وی افزود: فراگیرانی کــه تنها به آموزش در ســه ماه تعطیالت 
تابســتان اکتفا می کنند، 10 ســال هم در این کالس ها شرکت 
کنند، سودی نخواهد داشــت.نکویی متذکر شــد: این دسته از 
فراگیران، دوباره اول تابســتان همان حــرکات قبلی را آموزش 
می بینند که بدین ترتیب همواره به نقطه اول بر می گردند و صرفا 
وقت و هزینه شان را تلف می کنند.دبیر هیئت ژیمناستیک استان 
اصفهان یادآور شد: افرادی که می خواهند در رشته ژیمناستیک 
نتیجه بگیرند، باید این رشــته را به  صورت مداوم در طول ســال 
 دنبال کنند و تنها به دنبال پر کردن اوقات فراغت در فصل تابستان

نباشند.

 ستاره اینتر راهی بارسلونا
 خواهد شد؟

 مورینیو شجاع ترین فرد 
در دنیای فوتبال است

دبیر هیئت ژیمناستیک استان اصفهان:

برخی فکر می کنند ژیمناستیک 
یک رشته اوقات فراغتی است

پرفروش ترین روزنامه کشور ایتالیا، در صفحه ورزشی 
خود با مقایسه ســردار آزمون و زالتان، خرید مهاجم 
جوان ایرانی را از گزینه های جذاب تابســتان پیش رو 

برای التزیو دانست.
رپوبلیکا یا همان روزنامه جمهوری کشور چکمه، با اشاره 
به ویژگی های بازی ســردار آزمون، مهاجم ملی پوش 
ایرانی، وی را استعدادی در حال رشد توصیف کرده که 
سبک بازیش مشــابه زالتان ابراهیموویچ است. تعداد 
گل های زده سردار آزمون برای تیم ملی فوتبال ایران 
که او را به پنجمین گلزن برتر فوتبال ملی کشــورمان 
تبدیل کرده و همچنین گلزنی این مهاجم خوش آتیه 
در لیگ قهرمانان اروپا به اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ از 
دیگر مواردی است که این روزنامه در معرفی سردار به 

آنها اشاره کرده است.
در روزهای گذشته سایر رسانه های معتبر کشور ایتالیا 
نیز این خبر را به صورت کامل پوشش داده اند، اما خبر 
جذب آزمون به حدی جدی و مورد توجه این روزنامه پر 
تیراژ قرار گرفته که کلودیو لوتیتو، مدیرعامل آبی های 
شــهر رم در آن از خرید آزمون به عنــوان بمب نقل و 
انتقاالت التزیو در این فصل یاد کنــد تا بدین صورت 
عالقه شدید خود و سیمونه اینتزاگی، سرمربی تیمش 
را برای جذب سردار علنی ســازد؛ البته او به اختالفات 
میان باشگاه روســتوف و روبین کازان روسیه در مورد 
سردار هم اشاره کرده و با وجود آنکه تحقق این خرید 
را ســورپرایز مدیرعامل برای هواداران عنوان کرده اما 
جذب مهاجــم ایرانی برای التزیو را پیچیده و دشــوار 
عنوان کرده است. با این حال لوتیتو معتقد است: »اگر 
مشکالت عقد قرارداد با آزمون برای التزیو حل شود، این 
خرید می تواند یک سرمایه گذاری خوب برای ما باشد.« 
هرچند صحبت های مدیرعامل بیانکوچلستی می تواند 
نکته امیدوار کننده این انتقال هیجان انگیز باشــد، اما 
بازی کردن ســردار با پیراهن روبین در اردوی اتریش 

کمی نگرانی ها را بابت این انتقال افزایش داده است.
با توجه به عالقه باشگاه التزیو ایتالیا باید تا پایان مهلت 
نقل و انتقــاالت منتظر ماند و دید آیا باالخره ســردار 
آزمون، مهاجم گلزن و توانــای ایرانی می تواند پس از 
درخشــش در بازی های ملی و لیــگ قهرمانان اروپا، 
به تیمی نام آشــنا، در یکی از لیگ های معتبر اروپایی 
بپیوندد یا درگیری روستوف و کازان بر سر اینکه سردار 
بازیکن کدام یک است، مشتری های پر و پاقرصی چون 

لوتیتو را منصرف خواهد کرد.

صدا و سیما با خرید حق پخش دیدار سرخابی های پایتخت در 
آلمان گام آخر را برای برگزاری این دیدار بر می دارد.

شایعه دربی پایتخت در آلمان با تایید مدیران دو باشگاه و البته 
برانکو و منصوریان حاال به حقیقت تبدیل شده است. بازیکنان دو 
باشگاه در روزهای گذشته به سفارت آلمان رفت و آمد داشتند و 
حامی مالی مشترک دو باشگاه نیز مقدمات حضور کاروان هر دو 

تیم را فراهم کرده است. 
مذاکرات بــرای انتخاب ورزشــگاه اصلی محل ایــن دیدار نیز 

برگزار شده و دو شــهر دوســلدورف و آرمینیا نیز اولویت های 
اول و دوم بــرای برگزاری ایــن دیدار جــذاب خواهند بود. هر 
چند فوتبــال ایران خیلی بــه برگزاری چنین بــازی هایی در 
پیش فصل عادت نــدارد، اما درآمد چشــمگیر این مســابقه 
 باعث شــده تا برانکو و منصوریان حضور در ایــن بازی را قبول 

کنند.
گام آخر برای برگزاری این مسابقه را اما صدا و سیما بر می دارد. 
حامی مالی دو باشگاه سرخابی پایتخت مذاکرات خود با صدا و 

سیما برای فروش حق پخش این بازی را آغاز کرده و امیدوار است 
تا صدا و سیما با خرید حق پخش این مسابقه، به درآمد زایی برای 
این دو باشــگاه کمک کند. فروش حق پخش تلویزیونی دربی 
پایتخت در دوســلدورف یکی از اصلی ترین منابع درآمدی این 
دیدار است و هر دو باشگاه امیدوارند تا این دیدار از صدا و سیمای 
ملی ایران پخش شود تا در کنار منافع تبلیغاتی، هواداران نیز از 
تماشای این بازی بهره مند شــوند؛ البته حامی مالی دو باشگاه 
ســرخابی پایتخت در صورت عدم توافق با صدا و سیما تصمیم 
دارد تا حق پخش این مسابقه را به شبکه های تلویزیونی خارج 
 از کشور واگذار کند تا از این طریق منافعی برای دو باشگاه کسب

 کند.

صدا و سیما به دربی سرخابی می شتابد؟
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آگهی مزایده عمومی)نوبت اول(

 مجتبی جباری، هافبک پیشین االهلی قطر بعد از 4 فصل 
دوری در آخریــن ســال دوران حرفه ای خــود با امضای 

قراردادی ۲ ساله به استقالل پیوست.
 سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقالل با اعالم این 
خبر به سایت باشگاه گفت: با مجتبی جباری جهت حضور در 
استقالل برای لیگ هفدهم به توافق رسیدیم و این بازیکن 

در فصل پیش رو بازیکن استقالل خواهد بود.

مجتبی جباری به استقالل پیوست

فصل گذشته احسان حاج صفی در اکثر دیدارها کاپیتان سپاهان 08
بود ولی پس از حضور زالتکو و بازی دادن به حسین پاپی، این 
بازیکن قدیمی سپاهان بازوبند کاپیتانی را در حضور حاج صفی بر 
بازو می بست.با خروج حاج صفی از سپاهان، حسین پاپی کاپیتان 
اول سپاهانی ها خواهد بود و رسول نویدکیا هم کاپیتان دوم لقب 
خواهد گرفت. حسین فاضلی بازیکن ۲4 ساله سپاهانی ها نیز در 

دیدار اخیر برای دقایقی بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست.

کاپیتان سوم سپاهان کیست؟
در روزی که استقاللی ها مجتبی جباری را به عضویت خود 
درآوردند، پرسپولیس نیز با توجه به تکمیل لیست بزرگسال 

خود، یک بازیکن 1۸ ساله جذب کرد.
آیدین رضایــی، مهاجم 1۸ ســاله بعد از جلــب رضایت 
برانکو ایوانکوویچ و توافق با مســئوالن این تیم به عضویت 
 پرســپولیس درآمد و قرارداد خــود را با این تیــم به امضا 

رساند.

پرسپولیس مهاجم 18 ساله خرید

قاب روز

 فوق ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید 
در کنار دوقلوهایش 

کریس رونالــدو بعــد از ناکامی پرتغــال در راهیابی بــه فینال جام 
کنفدراسیون ها، به جای مادرید به کشورش بازگشت تا تولد فرزندان 
خود را جشــن بگیرد.کریس رونالدو در صفحه اجتماعی اش نوشت: 
خیلی خوشحالم که می توانم دو عشــق جدید زندگی ام را در آغوش 

بگیرم.

م الف: 55903 

بمب نقل و انتقاالت مدیرعامل آبی های 
پایتخت؛ 

خرید سردار جدی اما بعید!

هشت چالش  علی کریمی در قامت سرمربی؛

 نیاز به جادوی بزرگ
کریمی در قمار سختی شرکت کرده که برای موفقیت در آن نیازمند جادوگری است. جادویی از جنس خودش.

خبر سرمربیگری علی کریمی که بعد از ظهر چهارشنبه روی خروجی سایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت جامعه فوتبال را تحت تاثیر 
قرار داد و آقای خاص فوتبال ایران این بار به دنبال تجربه جذاب هدایت تیم از کنار نیمکت مربیگری خواهد بود. 

اولین تجربه سرمربیگری بازیکن پیشین تیم ملی، باشگاه پرسپولیس، بایرن مونیخ، شالکه، تراکتورسازی و استیل آذین در باشگاهی 
است که در دوران نوجوانی در آن فوتبال را آغاز کرد. شاید پر چالش ترین تجربه ممکن برای شروع کار در دنیای جدید. دنیایی که 

خیلی ها آن را سخت تر و دشوارتر از دوران بازیگری می دانند.  

جادوگر بی ستاره 
نفت انقدر در دو سال اخیر با مدیران مختلف خود بدقولی کرد 
و پول نداد که با پایان یافتن لیگ شــانزدهم اکثریت قریب به 
اتفاق آنها فرار را بر قرار ترجیح دادند. سجاد شهباززاده، عباس 
بوعذار، اکبر صادقی، آرش رضاوند، رضا اســدی، رضا علیاری، 
محمد دانشگر، توحید غالمی، میالد فخرالدینی، آندو، احمد آل 
نعمه و ... نفراتی هستند که جدا شده اند و امثال محمد قاضی و 
ارسالن مطهری و وحید حمدی نژاد هم سودای جدایی هستند. 
با این شرایط باید دید کریمی چطور می تواند تیم خود را آماده 

رقابت ها کند.

جادوگر و فقدان تجربه 
چند ماه کار کردن کنار کی روش و سپس مشاوری مدیرعامل 
خونه به خونه اصال پشــتوانه قدرتمند و قابــل اعتنایی برای 
 کریمی جهــت حضــور در دنیــای مربیگری و لیــگ برتر 

نیست.
 کریمی ریســک بزرگی را به جان خرید؛ ریسکی که می تواند 
آینده مربیگری اش را تحت تاثیر قرار دهد. جادوگر باید تمام 
داشــته هایش را به کار بگیرد تا موفق شــود وگرنه شکست 
سنگینی را متحمل خواهد شد. او باید به مصاف مربیانی برود 

که هر کدام کوله باری از تجربه هستند.

جادوگر و تقابل های جذاب 
حضور کریمی روی نیمکت نفت یعنی تقابل های جالب و جذاب 
او. ابتدا با برانکو در سوپرکاپ. این دو همیشه رابطه خوبی با هم 
داشــته اند و در دو فصل اخیر بارها کریمی برای کمک به تیم 
برانکو به تمرینات آنها رفته اســت. تقابل کریمی با دایی. هیچ 
وقت رابطه شان خوب نبود. شاید دایی خیلی انعطاف نشان داد 
اما کریمی هیچ وقت عالقه ای به ایجاد رابطه با شهریار نداشت. 
حتی او را به مناظره دعوت کرد. حاال این دو باید در قالب دو تیم 
نفت و سایپا به مصاف هم بروند. آنها پیش از همه اینها در فصل 

نقل و انتقاالت هم ممکن است درگیر و سرشاخ شوند

جادوگر و گزینه های روی میز 
همانطور که گفته شد ســتاره های نفت همه رفتنی شده اند. 
اسکلت تیم خواه ناخواه به کل تغییر خواهد کرد. از طرفی خیلی 
از ستاره ها و بازیکنان کارآمد جذب تیم های مختلف شده اند و 
فقط تعدادی از آنها باقی مانده اند که جادوگر برای جذب  آنها 
باید اعتبار خــود را گرو بگذارد. نفراتی چــون وحید طالب لو، 
مجتبی جباری، ســامان نریمان جهان، بهنام برزای، حنیف 
عمران زاده، محمدرضا خانزاده، مازیار زارع، شــهاب کرمی، 
کنعانی زادگان، آرام طبع ابراهیم شــکوری، امین منوچهری 
و ... مهم ترین نفراتی هســتند که در حال حاضر در بازار نقل و 

انتقاالت باقی مانده اند.

جادوگر و مشکالت مالی
 بی تردید اگر مشکالت مالی نفت در دو سال اخیر نبود آنها به مراتب نتایج درخشان تری را کسب 
می کردند. این تیم تهرانی با فاصله بدترین اوضاع مالی را داشته است. آنها در برهه ای نه پول آب 
معدنی داشته اند نه پول هتل و نه پول برگزاری اردو و حضور در زمین تمرینی. حاال باید دید کریمی 
با چه وعده و وعیدی حاضر شده سرمربی نفت شود. او باید تیمش را به گونه ای ببندد که بازیکنان 
تحت هر شرایطی تاب بیاورند و دست به اعتصاب نزنند. کاری که دایی هم نتوانست از عهده آن 

بربیاید؛ مانند منصوریان.

جادوگر و جنگ با برنامه های کی روش 
سال جام جهانی است. کی روش برنامه 100 روزه داده است. برنامه ای که لیگ را تحت تاثیر قرار 
می دهد؛ مخصوصا برای تیم هایی که درگیر لیگ قهرمانان آسیا هستند. نفت با کریمی هم در 
لیگ هستند و هم در لیگ قهرمانان. مشکالت کریمی و کی روش پس از جدایی از یکدیگر که در 
ادامه با اختالف نظر بین کی روش با برانکو بیشتر هم شد می تواند آتش زیر خاکستر باشد. حاال 
می توان گفت کریمی در کنار برانکو، قلعه نویی و کرانچار جبهه مقابل کی روش را تشکیل می دهند. 

مدیریت کردن این افراد کار بسیار دشواری به نظر می رسد.

جادوگر و سبک مورد عالقه
چون تاکنون کریمی را در قامت ســرمربی یک تیم ندیده ایم 
 تصــور اینکه بــه چه سیســتمی عالقه مند اســت دشــوار 

خواهد بود.  
با توجه به پست و غریزه جادوگر می توان پیش بینی کرد که او 
سبک هجومی را بپسندد. با ذکر این نکته که شاید کار کردن 
چند ماهه با کی روش اورا کمی محتاط کرده باشد. با این اوصاف 
 داشــته های یک مربی می تواند او را در امــر مربیگری یاری 

کند.
 باید دید کریمی چه تیمی می بندد تا سپس درباره نحوه بازی 

او اطالعاتی به دست آورد.

جادوگر و کادر فنی
 بی تردید تجربه کم علی کریمی باید به گونه ای ترمیم شــود. 
خود جادوگر هم به این مسئله واقف است و به دنبال بستن تیم 
فنی قدرتمند و باتجربه و بادانشی است. این کادرفنی می تواند 
در طول فصل به او یاری برساند و باید دید اعضای کادرفنی نفت 

به سرمربیگری علی کریمی را چه کسانی شکل خواهند داد. 
همه سراپا مشــتاق و عالقه مند آغاز لیگ هستند. لیگی که 
کریمی روی نیمکتش نشسته باشــد می تواند جذابیت های 
زیادی داشته باشــد. حاال نفت هم تماشــاگر خواهد داشت. 
ورزشگاه تختی دیگر باید با سکوهای خالی خداحافظی کند. 
طرفداران جادوگر می آیند تا دستپخت اسطوره شان را ببینند. 
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حجت االسالم سید رسول محمود آبادی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه ســازمان بازرســی کل کشــور یک ســازمان 
فرانظارتی است که در قانون اساســی جایگاه ویژه ای دارد، 
افزود: از جمله وظایف قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای امور 
و قوانین است که به طبع آن سازمان بازرسی کل کشور نیز 

وظیفه نظارت بر عملکرد ادارات را دارد.
 بازرس کل استان اصفهان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل 
کشور می تواند در امور نظارتی مجموعه ادارات، سازمان ها، 
نهادهای دولتی که از بودجه دولت استفاده می کند، نظارت 
کند، اضافه کرد: نظارت به عنوان یک چشم حساس و دقیق 

نسبت بر حرکت صحیح انسان تاکید دارد.
 محمود آبادی خاطرنشــان کرد: مالیات وصول شده استان 
اصفهان به دلیل صنعتی بودن به اندازه بودجه 11 اســتان 
کشور است و نظارت خوب انجام نمی شود مگر آنکه مردم به 

کمک  سازمان بازرسی بیایند.
 وی با اشاره به اینکه نظارت های درون سازمانی شامل نظارت 
مدیر بر زیرمجموعه خود اســت، گفت: بیــش از 70 درصد 
آســیب های اداری به دلیل عدم نظارت های درون سازمانی 

است.
  رییس ســازمان بازرسی منطقه شش کشــور با بیان اینکه 
استان اصفهان از ســالمت اداری بیشــتری نسبت به سایر 

استان های کشور برخوردار اســت، ادامه داد: فساد اداری و 
اقتصادی استان اصفهان نسبت به اســتان های دیگر کمتر 
است، زیرا حساسیت مردم در این استان نسبت به موضوعات 
باالست. عدم آشنایی برخی از مدیران به وظایف قانونی خود 

از سایر آسیب های نظارت های درون سازمانی است.
 محمود آبادی با بیان اینکه عــدم برخورد جدی با متخلفان 
به دلیل کمبود نیروی انســانی نیز از ســایر آســیب های 
ادارات اســت، خاطــر نشــان کرد: عــدم برخــورد جدی 
 تخلفات اداری بــا کارمندان متخلف از جمله آســیب های 

دیگر است.
 وی ادامه داد: حراست ها از نظر مالی و اداری منصوب به مدیر 
تشکیالت مربوطه هستند و این باعث ایجاد مشکل است. اگر 
حراست ها خارج از انتصاب مدیر بود بهتر عمل می کردند و 

جرأت ورود بیشتری در مسائل داشتند.
 بازرس کل استان اصفهان با بیان اینکه یکی از معایب سازمان 
بازرسی موازی کاری با دیوان محاســبات عالی کشور است، 
گفت: در راستای رفع این مشکل شــورای دستگاه نظارتی 

تشکیل شد که موضوعات مهم در این شورا مطرح می شود.
 محمود آبــادی با بیان اینکه عدم توجه مســئوالن مربوطه 
نســبت به تامین اعتبار و نیروی انسانی نســبت به دستگاه 
نظارتی از دیگر مشکالت ســازمان بازرسی کل کشور است، 

خاطر نشان کرد: اداره کل بازرســی استان اصفهان با جذب 
بیش از 500 بازرس افتخاری و برگزاری دوره های آموزشی 
درصدد افزایش ظرفیت های نظارتی در استان اصفهان است 

که از این تعداد 264 نفر موفق به دریافت آموزش شدند.  
 وی با بیان اینکــه از این تعداد 241 بــازرس مرد و 23 زن 
هستند، افزود: در اتاق فکر اداره کل بازرسی استان اصفهان، 
آســیب های اجتماعی مورد بررســی قرار می گیــرد که از 

بازرسان افتخاری نیز استفاده می شود.
 رییس منطقه 6 بازرسی کل کشــور اضافه کرد: استان های 
اصفهــان، کرمان، یــزد، چهارمحال و بختیــاری و مرکزی 
زیرمجموعه منطقه 6 بازرسی کل کشور و به مرکزیت استان 

اصفهان است.
 محمود آبادی به تعداد بازرســی های انجام شــده در سال 
گذشــته اشــاره کرد و ادامه داد: 271  بازرسی موردی، 36 
بازرسی برنامه ای)مستمر( و 3 بازرســی فوق العاده در سال 
گذشــته صورت گرفت و در سال گذشــته 449 گزارش به 

مبادی ذی ربط ارائه شد.
 وی اضافه کرد: در سال گذشــته تعداد نظارت بر معامالت 
توسط اداره کل بازرسی استان اصفهان یک هزار و 287 مورد 
مزایده و مناقصه بود که بازرســان این اداره در هزار و 236 
مورد مناقصه و مزایده حضور داشــته اند و رقم این معامالت 
جمعا 8 هزار و 670 هزار میلیارد ریــال بوده که 39 مورد از 
این موارد ابطال یا تجدید و 134 مورد تذکر اصالحی صورت 

گرفته است.
 بازرس کل اســتان اصفهان به نتایج بازرســی های استان 
اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 229 مورد گزارش 
اصالحی بوده که در این گزارشــات 808 پیشنهاد اصالحی 
وجود داشته است. تعداد گزارشات تخلفات 207 مورد بوده 
که در این تعداد 659 نفر به تخلفات اداری معرفی شده است.
 محمود آبادی با اشــاره به اینکه تعداد گزارشــات کیفری 
66 مورد بوده که 151 نفر متهم داشــته است، اضافه کرد: 
گزارشات ارسالی به دیوان محاســبات یک مورد و به دیوان 
عدالت اداری 3 مورد بوده و در مجموع506 گزارش در سال 

گذشته ارسال شده است.
 وی با اشــاره به امور اثربخشی انجام شــده برای جلوگیری 
از ســوءجریانات اداری، گفت: کل تعداد اثربخشی اداره کل 

بازرسی استان اصفهان 344 فقره بوده است.
 رییس منطقه 6 بازرســی کل کشــور، ادامــه داد: مجموع 
شکایات رسیده به سامانه ملی رسیدگی به شکایات در سال 
گذشته 2 هزار 414مورد بوده که هزار و 650 مورد شکایت و 
755 مورد اعالمات بوده است و به هزار و 995 مورد شکایت 

پاسخ داده شده است.

مطابقت معماری شهراصفهان با سبک ایرانی اسالمی
ســید جمال الدیــن صمصــام شــریعت،معاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهان 
گفت:ســاختمان های امروزی البته با توجه به تغییر درتکنولوژی های ساخت طبیعی است تفاوت 

داشته باشد ولی نبایدبا فرهنگ مردم مغایر باشد.

چهرهاخبار

آیت ا... حســین مظاهری از مراجع تقلید و رییــس حوزه علمیه 
اصفهان که به منظور عمل جراحی در یکی از بیمارستان های تهران 
بســتری بود؛ از بیمارستان مرخص شد.  حســن مظاهری فرزند 
آیت ا... مظاهری با اشاره به اینکه ایشــان اکنون دوران نقاهت را 
طی می کند، گفت: با تشخیص پزشک معالج و با بهبودی وضعیت 

جسمانی، آیت ا... مظاهری از بیمارستان مرخص شد.
گفتنی اســت؛ رهبر معظم انقالب با حضور در بیمارستان ضمن 
عیادت از آیت ا...مظاهری وجود ایشان را بابرکت دانستند و برای 
بهبودی ایشان دعا کردند. همچنین حسن روحانی رییس جمهور، 
علی الریجانی رییس مجلس شــورای اســالمی و برخی دیگر از 

مسئوالن عالی نظام نیز از ایشان عیادت کردند.

آیت ا... مظاهری از بیمارستان 
مرخص شد

با مسئوالن

مســئول ارتباطات رادیویی اورژانس استان اصفهان 
گفت: تاکنون در 80درصد از مراکز فوریت های پزشکی 
115 در استان اصفهان سیستم آنالوگ آن جمع آوری 

و به سیستم دیجیتال مجهز شده است.
سید جواد فیروزه اظهارداشت: همواره سیستم شبکه 
را از حالت آنالیز به دیجیتال تغییــر می دهیم و پیرو 
این پروژه برخی اصالحــات در تمام مراکز اتاق فرمان 
اورژانس 115 استان شامل بی سیم های ثابت، خودرو، 
دســتی و اســتقرار و  تمام اصالحات مورد نیاز قابل 
تعویض در سیســتم های دیجیتال  انجام شده است.

وی با بیان اینکه بحث تبدیــل آنالوگ به دیجیتال به 
صورت متمرکز بــوده و هزینه آن از ســوی مدیریت 
حوادث فوریت های پزشکی  تامین شده است، گفت: در 
راستای تعویض زیر ساخت های آنالوگی به دیجیتال، 
سیســتم دیجیتال در تمام مراکز فوریت های پزشکی 

115 استان نصب می شود.

»آنچه که می خوانید یادداشتی است به قلم  سید رسول 
نویسنده ای که خود ســاکن شهر بهارستان رضایی

است و بر این اساس محتوای آن برخواسته از درددل مردمی است 
 که سال هاست در انتخابات شورای شهرشان با واردات رای دهنده 
روبه رو بوده و هســتند. با این حال زمان مناسب برای  انتشار این 
مطلب ترجیح داده شد بعد از آرام شدن اوضاع انتخاباتی شهر باشد، 
تا این درد نهفته در دل ســاکنان بهارســتان، متهــم به جنگ و 

دعواهای جناهی و مبارزات انتخاباتی نشود.«
تگزاس به عنوان نماد بی قانونی در غرب شــهرت دارد.ریشه این 
شهرت تگزاس در آمریکا از آنجا شروع می شود که مهاجران اروپایی 
برای کسب ثروت ،راهی سرزمین آمریکا شدند، سرزمینی که بکر 
بود و ظرفیت های فراوانی برای کسب درآمد در آن وجود داشت. در 
این میان اولین قربانیان این مهاجرت ساکنان بومی آمریکا یعنی 

سرخ پوستان بودند.
آنچه موضوع این نوشتار است بررســی وضعیت تگزاس از دیرباز 
تاکنون نیست،بلکه موضوع بررسی چگونه برگزار شدن انتخابات 

شورای شهر در شهر جدید بهارستان از توابع اصفهان است.
قیاس کردن مردم نجیب و محترم بهارســتان با مردمان تگزاس 
بسیار به دور ادب است و در این نوشتار به هیچ وجه چنین قصدی 

وجود ندارد.
اما در میان بهارستان فعلی و تگزاس فیلم های وسترن، یک وجه 

اشتراک می توان پیدا کرد و آن وجه اشتراک، قانون است؛
البته با این تفاوت که در تگزاس فیلم های وسترن، همیشه قانونی 
وجود نداشته است، اما در بهارســتان در مقطعی به نام انتخابات 

شورای اسالمی شهر چنین وضعیتی به وجود می آید.
وضعیتی که در آن نظر مردم بهارســتان در انتخاب شورای شهر 
خودشــان به هیچ انگاشــته می شود، آن هم توســط کسانی که 
با مهاجرتی چند ســاعته به این شــهر، در پی کســب سودهای 
مادی ناچیز و درپی انتخاب فامیل و یا همشــهری و یا هم والیتی 
قدیمیشان به عنوان یکی از اعضای شورای شهر بهارستان هستند.

البته آنچه از قدیمی های شهر شــنیده می شود، این است که این 
وضعیت، وضعیت امروز و دیروز و وضعیت ایــن دوره از انتخابات 
نیست؛بلکه این وضعیت اســفبار، سال هاســت که گریبان گیر 

بهارستان و مردمش است.
در مورد چرایی چنین اتفاقاتی بحــث های فراوانی صورت گرفته 
است،اما نکته قابل توجه این اســت که این مباحث منوط به چند 
وقتی قبل و به خصوص بعد از انتخابات اســت و به سرعت بعد از 
اینکه چند ماهی از انتخابات گذشــت همه چیز فراموش می شود 
تا انتخابات بعدی. در این باره شــاید اگر به دنبال مقصر باشــیم 
 اتفاق مثبتی رخ ندهد؛ چراکه این روال همیشگی بوده و به تجربه 

دیده ایم که نتیجه ای در پی ندارد.
 پس بهتر است همه ساکنان بهارستان ،از مردم عادی تا مسئوالن، 
با پذیرش اینکه تا حدی در وقوع چنین اتفاقی دخیل هســتندبه 
دنبال حل آن باشند. هرچند که برخی از دالیل وقوع چنین فجایعی 
به خلع ها و ایرادات قوانین انتخاباتی باز می گردد و  چنین اتفاقاتی 
مختص شهر بهارستان نیســت،به طوری که بعد از ایجاد حواشی 
متعدد پیرامون انتخابات شورای شهر اخیر در بسیاری از شهرهای 
کشور ،رییس مجلس دستور پیگیری ویژه برای حل این بحران را 

به پارلمان داده اند. 
با این حال این موضوع چیزی از مســئولیت مردم و مســئوالن 
بهارستان نسبت به این مورد نمی کاهد؛ چرا که مطمئنا می توان 
با تالش هایی کارآمد، تا حدودی آثار مخرب رای های وارداتی را 

کاهش داد.
به عنوان مثال آمار شرکت کنندگان در بهارستان به هیچ وجه آمار 
قابل قبولی نیست، پس بهتر اســت هم اکنون از مردم و مسئوالن 
خواستار افزایش آمار شرکت کنندگان باشیم تا رای های وارداتی 

در انتخابات تاثیر کمتری بگذارد.
در این راســتا مردم می توانند با صحبت های چهــره به چهره با 
دوستان و همسایگان و همشــهریان خود از آثار فجایع بار شرکت 
نکردن در انتخابات بگویند و سعی کنند کسانی را که در انتخابات 
شــهر شــرکت نمی کنند را متقاعد به این کار کنند؛ همچنین 
مسئوالن  شهر نیز با کارهای ســازمان یافته در این جهت تالش 

کنند.
در کنار چنین کارهایی می تــوان با اســتفاده از ابزارهایی مثل 

شهروندکارت، باز هم آثار رای های وارداتی را کاهش داد.
آنچه واضح اســت انتخابات شوراهای اسالمی شــهرو روستا این 
پتانســیل را دارد که به افتخــار و نماد مردم ســاالری دینی در 
جمهوری اســالمی ایران تبدیل شــود تا جوامع دیگر جهان نیز 
ترغیب به استفاده از این الگو شــوند. با این وجود قطعا اشکاالتی 
وجود دارد که باید همگان دست در دست هم دهند تا این پتانسیل 

از آسیب های برخی رفتارهای تگزاس گونه به دور بماند.

یادداشت

رییس سازمان بازرسی منطقه شش کشور:

فساد اداری اصفهان کمتر از استان های دیگر است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: رایزنی های الزم برای اجرای 
طرح جامع گردشگری غرب استان اصفهان صورت گرفته و در حال شناسایی فرصت های این طرح هستیم که امیدواریم 
تا سال آینده اجرایی شود. محسن یارمحمدیان با اشاره به طرح جامع گردشگری غرب استان اصفهان اظهار کرد: اجرای 
طرح جامع گردشگری غرب اســتان اصفهان ممکن است با چالش هایی 
روبه رو شود و زمان بر باشد ولی در مجموع کار مشکلی نیست؛ این طرح 
شامل 7 شهرستان  فریدن، فریدون شهر، بویین میاندشت، چادگان، تیران 

و کرون، خوانسار و گلپایگان است.
وی افزود: رایزنی های الزم برای اجرای طرح جامع گردشگری غرب استان 
اصفهان صورت گرفته و در حال شناسایی فرصت های این طرح هستیم که 

امیدواریم تا سال آینده اجرایی شود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: فاز نخست این طرح ابتدا در شهرستان های فریدن، 
فریدون شهر، بویین میاندشت و چادگان اجرا می شود. وی با اشــاره به ویژگی های طرح جامع گردشگری غرب استان 

اصفهان ادامه داد: جذب سرمایه گذاران و سهولت در سرمایه گذاری گردشگری از جمله ویژگی های این طرح است. 

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح جامع گردشگری غرب استان اصفهان تا سال آینده

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: اقدامات الزم برای شناسایی سارق مسلح بانک مسکن شعبه مالصدرای خیابان 
پروین اصفهان انجام شده و به زودی خبرهای خوبی به شهروندان اصفهانی داده خواهد شد.

سردار عبدالرضا آقاخانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: پرونده سرقت مسلحانه از بانک مسکن شعبه 
مالصدرای خیابان پروین اصفهان توسط نیروی انتظامی در حال پیگیری 
است و امیدواریم به نتیجه برسیم. وی افزود: اقدامات الزم برای شناسایی 
سارق مسلح بانک مسکن انجام شده و به زودی خبرهای خوبی به شهروندان 
اصفهانی داده خواهد شد. به گزارش فارس، سرقت مسلحانه از بانک مسکن 
شعبه مالصدرای خیابان پروین اصفهان در ساعت 8:30 تا 9 صبح روز  17 
بهمن ماه 95 رخ داد که پس از اعالم به پاسگاه هفتون، نیروهای انتظامی 
استان اصفهان سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند و طی درگیری ماموران 
نیروی انتظامی با سارق یک مامور نیروی انتظامی به شهادت رسید.سارق 
مسلح بانک مسکن شعبه مالصدرای خیابان پروین اصفهان هم پس از به 

شهادت رساندن این مامور نیروی انتظامی با حدود 50 تا 60 میلیون تومان پول نقد از محل حادثه متواری شده و همچنان 
پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از این حادثه توسط نیروی انتظامی تحت تعقیب است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

خبرهای خوب نیروی انتظامی از شناسایی سارق بانک شعبه مالصدرا

قاب روز 

رییس سازمان بازرسی منطقه شش کشور گفت: فساد اداری و اقتصادی استان اصفهان نسبت به استان های دیگر 
کمتر است، زیرا حساسیت مردم در این استان نسبت به موضوعات باالست.

رییس جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی اصفهان با اشاره به شخصیت 
شهید بهشتی، گفت: شهید بهشتی از شخصیت های بزرگ انقالب اسالمی 
بود که عدالت را از محور های اصلی زندگی می دانســت و در زندگی خود نیز 

به آن عمل می کرد.
حجت االسالم سید حسین بهشتی نژاد افزود: امام خمینی)ره( شهید بهشتی 
را با کلمه ملت یاد کرده و وی را در خدمت ملت اسالمی می دانستند که این 
تعبیری قرآنی از سوی ایشان بود. امام خمینی)ره( پیرامون مظلومیت شهید 
بهشتی نیز صحبت های بسیاری داشته و ایشان را خار چشم دشمنان اسالمی 
می دانستند. حجت االسالم بهشتی نژاد با اشاره به صحبت های رهبر انقالب 
درباره شهید بهشتی، بیان کرد: رهبر انقالب شهید بهشتی را انسانی با لطافت 
دانسته که در صورت ارتباط هر فردی با ایشان مجذوب شخصیت این شهید 
بزرگ می شدند. همچنین زمانی شهید بهشــتی را با عنوان معمار دستگاه 
قضائی کشور یاد کردند که این مسئولیت را ایشان از سوی امام خمینی)ره( 

دریافت کرده بودند.

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نخستین 
سالمتکده طب سنتی اصفهان در بیمارستان امین با مساحت 800 مترمربع 

راه اندازی شده است.
محمدرضا صبری اظهار داشت: نخستین سالمتکده طب سنتی اصفهان در 
بیمارستان امین با مساحت 800 مترمربع راه اندازی شده است.وی با بیان 
اینکه این سالمتکده با 500 میلیون ریال هزینه ساخته شده است، افزود: 
زالودرمانی، حجامت، طب ســوزنی و گیاه درمانی از خدماتی است که در 
این مرکز به مراجعان داده می شود. رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با بیان اینکه این کلینیک روزانه ظرفیت پذیرش 40 بیمار 
را دارد، گفت: سه متخصص طب سنتی، یک متخصص طب سوزنی و یک 
متخصص گیاهان دارویی در این سالمتکده ارائه خدمت می کنند. وی افزود: 
رشته طب سنتی در کشور 14 سال و در اصفهان 10 سال سابقه دانشگاهی 
شدن دارد و رشته ای نوپاست که با تاسیس این سالمتکده امید است مراکز 

غیرمجاز هم جمع آوری شوند.

رییس جبهه مردمی نیروهای انقالب اصفهان:

عدالت از محور های اصلی 
شهید بهشتی بود

نخستین سالمتکده طب 
سنتی اصفهان راه اندازی 

شد

به بهانه انتخابات شورای شهر بهارستان؛

بهارستان؛ تگزاس مردم ساالری!

مسئول ارتباطات رادیویی اورژانس استان اصفهان:

دیجیتالی شدن مراکز 
فوریت های پزشکی 115 

تقدیر از خواهر دکتر بهشتی در اصفهان

نشست خبری مدیرمنطقه 8

 سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان کلید خورد

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان با اشاره به راه اندازی 
بانک هویت ژنتیکی ایرانیان در پزشکی قانونی استان 
اصفهان گفت: تاکنون در این بانــک، اطالعات 880 

مجرم سابقه دار اصفهان ثبت شده است.
علی ســلیمان پوربا اشــاره به اینکه پزشــکی قانونی 
تخصصی ترین بازوی کارشناســی دســتگاه قضائی 
است، اظهار داشت: حدود 25 تا 30 درصد پرونده های 
مفتوحه در قســمت های مختلف ادارات وابســته به 
دادگستری استان اصفهان به دالیل ماهیت و موضوع 
پرونده و ارتباط آن با علوم پزشکی و زیرشاخه های آن 
به پزشکی قانونی ارجاع می شود.وی با اشاره به اینکه 
در بسیاری از موارد گزارش پزشکی قانونی مورد تایید 
مراجع ذی ربط قرار گرفتــه و معموال در آرای قضائی 
منعکس می شــود، اضافه کرد: این امر بیانگر اهمیت 
و جایگاه پزشــکی قانونی در روند دادرســی و وثوق و 
اطمینان مراجع قضائی به این نهاد کارشناســی دارد. 
وی ابراز داشت: در سال 1395 بیش از 150 هزار مورد 
معاینه سرپایی در پزشکی قانونی استان اصفهان صورت 
پذیرفت که بیشــترین ســهم آن مربوط به معاینات 

مرتبط با ضرب و جرح عمدی )نزاع( بوده است. 

بانک هویت ژنتیک اصفهان 
راه اندازی شد
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بدون شــک در طــول زندگی با افــرادی برخورد 
داشته اید که کارهای مهم زندگی شان را بی دلیل 
به تعویق می اندازند و به جــای آن، وقت خود را با 
کارهای کم اهمیت پر می کنند. در ادامه این مطلب 

را می خوانیم:
به تعویق انداختن یک تماس تلفنی الزم برای چند 
روز، تعلل در پرداخت قبــض آب و برق، درحالی 
که توان مالی آن مهیاست، تعلل در شروع مطالعه 
برای دانشــجویی که به امتحانات پایان ترم خود 
نزدیک می شــود، حتی به تاخیرانداختن تعویض 
یک المپ سوخته برای چند روز، همه مثال هایی از 
اهمال کاری می باشند. شاید شما هم یکی از افرادی 
باشید که اهمال کاری کرده و مدام با عواقب منفی 
آن دســت و پنجه نرم می کنید، اما نکته این است 
که متاســفانه اکثریت افراد جامعه به این مشکل 
مبتال هستند و شــما در تجربه و حل این مشکل 
تنها نیستید.اهمال کاری رفتاری است که در آن، 
فرد تکالیف و کارهایش را به طور عمد و نه از روی 
فراموشی و ناتوانی، به تعویق می اندازد و از آنجایی 
که فرد با ایــن به تعویق انداختن امور مهم زندگی، 
دچار احساس گناه می شود، شروع به دلیل تراشی 
ذهنی کرده و رفتار دیگری را کــه انجام آن کمتر 
ضروری اســت، به جای آن جایگزین می کند. این 
جایگزینی رفتار موجب می شــود تا فــرد بتواند 
بر احســاس گناه خود فایق آید و بــه اهمال کاری 
خود با احساس ناراحت کننده کمتری ادامه دهد. 
دالیلی که معموال موجب می شــوند تا فرد بتواند 

به اهمال کاری خود ادامه دهد، از قرار زیر هستند:
»در حال حاضر خسته ام. بعدا انجام می دهم.«

»در حال حاضر وسایل الزم در دسترس نیست. بعدا 
انجام می دهم.«»در حال حاضــر وقت ندارم. بعدا 
انجام می دهم.«»در حال حاضر بســیار دیر است. 
فایده ای ندارد.«»در حال حاضر روحیه ام مناسب 
نیست. بعدا انجام می دهم.«»در حال حاضر فالن 

تفریح وجود دارد. بعدا انجام می دهم.«
»انجــام ورزش، نظافت منزل، پخت و پــز یا ... در 

اولویت است. بعدا انجام می دهم.«
»در حال حاضر مشغول فالن کار هستم. باید یک 

روز کامل را به آن اختصاص دهم.«
»حاال هنوز خیلی وقت دارم. بعدا انجام می دهم.«

»وقتی تحت استرس باشم، بهتر کار می کنم.«
»مگر انجام این کار چه تاثیری بر زندگی من دارد؟ 
حاال بعدا انجام می دهم.« اهمــال کاری می تواند 
دالیل متعددی داشته باشد که در بسیاری از مواقع 
خود فرد از وجود آنها مطلع نیســت. اینها دالیل 
معمول و عموما ناخودآگاه به تعویق انداختن تکالیف 
هســتند:نیاز غیرطبیعی به احســاس مسئولیت؛ 

مانند:»من باید همیشه احساس مسئولیت کنم.«

گوناگون

چگونه در انجام وظایف 
خود تنبلی نکنیم؟

یادداشت

نمی دانم چه کسی گفته اگر از جایی که ایستاده  اید 
راضی نیستید خب یک قدم بردارید، شما که درخت 
نیستید!  راست گفته ما درخت نیستیم،  اما گاهی 
ریشه  هایمان را در چیزهایی خیلی سخت تر از سنگ و خاک مثل ترس  ها و 
روزمرگی  هایمان فرو می  کنیم.  همه ما یک روز آرزوهای بزرگی در سر  داشتیم 
که فکر می  کردیم برای رسیدن به آنها ساخته شده  ایم. گاهی بعد از کمی تالش 
و گاهی بدون اینکه حتی برای رسیدن به این آروزها قدمی برداریم آنها را کنار 
می  گذاریم. می دانید کی؟ درست وقتی که به صخره  های واقعیت برخورد 
می  کنیم و به این نتیجه می  رسیم که دنیا یک قصه شاه پریان نیست و با کسی 
شوخی ندارد. حس می  کنیم که ما خیلی کوچکیم و باد خیلی تند است و 
بهتر است در این آب و هوای خراب بلندپروازی را کنار بگذاریم و یک گوشه 
پناه بگیریم. چند سال می  گذرد و ما به گوشه کوچکی که در آن کز کرده  ایم 
عادت می کنیم.  حتی ممکن است احساس رضایت هم بکنیم و یا کار به جایی 
برسد که از نگاه کردن به بیرون از پنجره هم بترسیم و دیگر برایمان اهمیتی 
نداشته باشد که هوا برای بلندپروازی  های ما صاف و آفتابی شده است یا نه. 
آیا می  شود آدم های دنیا را از روی خواسته  هایشان به سه دسته تقسیم کرد؟ 
دسته اول آنهایی هستند که از همان ابتدا هم هیچ آرزوی بزرگی نداشته  اند یا 
دست کم خودشان اینطور فکر می  کنند. آنها همه عمر خیلی مرتب و منظم 
روی یک مدار ثابت می چرخند و اتفاقا چون خیلی منسجم فکر می  کنند و 
روی کارشان متمرکز می  شوند، انسان های موفقی هستند؛ شاید بقیه فکر 
کنند که این آدم ها زندگی معمولی دارند و کارگردان سرنوشت داستان، 
هیجان انگیزی برای آنها ننوشته است،  اما همین آدم ها هستند که با قدم های 
کوچکشان، نسل به نسل بشریت را جلو می برند. دسته دوم کسانی هستند که 
می  دانند چه چیزی می  خواهند. آنها رویایی دارند و برای رسیدن به این رویا 
تالش می  کنند. همه زندگی  شان را صرف رسیدن به یک هدف کرده و با هر 
زحمتی که شده راهی را که احساس می  کنند برای رفتنش ساخته شده  اند 
ادامه می  دهند. اینها هم انسان های موفقی هستند چون روی هدف سختی 
که دارند متمرکز می  شوند و در مقابل سختی  ها جا نمی  زنند. دسته سوم اما 
کسانی هستند که درست نمی  دانند از زندگی چه چیزی می  خواهند. مثل 
مواقعی که ما به قصد برداشتن دسته کلید خانه به یکی از اتاق ها می  رویم و 
بعد از چند لحظه وسط اتاق می  ایستیم و یادمان نمی  آید برای انجام دادن چه 
کاری به این اتاق آمده بودیم. آنها هم می  دانند که باید کاری را انجام بدهند، 
راهی را بروند و چیزی را به دست بیاورند، اما نمی  دانند که آن کاریا راه دقیقا 
چیست. برای همین مدام از این شاخه به آن شاخه می  پرند و سعی می  کنند 

با آزمون و خطا راهشان را پیدا کنند.      

باغ 
کاغذی

رمان »ســرای هادس« اثر»ریک ریوردان« با ترجمه» ثمین 
نبی پور« را نشر افق چاپ و در دسترس عالقه مندان قرار داده 
است. ریک ریوردان داستان های قهرمانان المپ را نخست به 
عنوان قصه های وقت خواب برای فرزندش تعریف می کرد، اما 
اکنون این داستان ها در میان پرطرفدارترین رمان های فانتزی 

قرن بیست و یکم جای گرفته اند.
 در این اثر می خوانیم:» هیزل سر تقاطع ایســتاده است. او و 
خدمه کشــتی آرگودو می توانند با مجسمه آتنای پاکدامن به 
خانه بازگردند و جلوی سرگرفتن جنگ میان کمپ دورگه ها و 

ژوپیتر را بگیرند یا به نبردشان برای یافتن سرای هادس ادامه 
دهند. دروازه های مرگ را باز کنند، دوستان خود را از تارتاروس 
نجات دهند و جلوی بازگشــت هیوال ها به جهان فنا پذیران را 
بگیرند. هر مســیری که انتخاب کنند، باید زودتر دست به کار 

شوند، چون فرصت رو به پایان است.«
مجموعه قهرمانان المپ داســتان عشــق ها، شکســت ها و 
فداکاری هاست. »هفت دورگه«، »الهه ای انتقام جو« و »ارتشی 
از هیوالی بی رحــم« و» نامیرا« بازیگــران این مجموعه پنج 

جلدی هستند.

سرای هادس

افسانه شخصی

بســیاری از مــا معتقدیــم کاری که انجــام می دهیم 
سخت ترین و خســته کننده ترین کار دنیاست و ما در 
مقایسه با سایر مشاغل بدترین شغل را داریم. اگر شما هم 
از این دسته از افراد هستید، پس خوب است تا فهرست 

زیر را مطالعه کنید.
در این فهرســت مجموعــه ای از بدترین شــغل ها و 
 درآمدها را برای سال ۲۰۱۷ خواهید خواند که در سایت

 bleu bloom منتشر شده است. با ما همراه باشید.

خبرنگار روزنامه 
متوســط ســاالنه درآمــد 
خبرنگاران روزنامه $36,390 
می باشــد. شــغل خبرنگاران 
روزنامه به دلیل پیشرفت های 
بزرگ در زمینه نقــل و انتقال 
خبر در معرض منســوخ شدن 
قــرار دارد. افزایش مالیات ها و 
استرس شغلی باعث می شود تا خبرنگاران روزنامه ها در 

رنکینگ شغلی پیشرفتی حاصل نکنند و نتوانند با فراغ 
بال به اندیشه های خالقانه خود پر و بال بدهند.

کارکنان کنترل آفت
افشــاندن و پخــش کــردن 
محلول های شیمیایی یا سموم 
و کار گذاشتن تله برای کشتن 
آفات و حیوانــات موذی مانند 
موش، موریانه و سوسک که در 
ســاختمان ها و محیط اطراف 
به وفور یافت می شوند وظیفه 
کارکنان کنترل آفت اســت. تصورش را کنید تمام روز 
خود را بیــن خانه های مختلف در رفت و آمد باشــید تا 
حشــرات و موش های آنجا را دنبال کرده و در پایان روز 
در مقابل همه تالش ها و خســتگی خود، پول ناچیزی 
دریافت کنید. کنترل آفت امروزه با متوسط درآمد ساالنه 
31,245$ خواهــان زیادی نــدارد و از جمله بدترین 

مشاغل دنیا در سال ۲۰۱۷ میالدی به شمار می رود.

بدترین شغل ها و درآمدها برای سال ۲۰۱۷
دانستنی ها

حرف حساب

نمی توان از صفر شروع کرد
شــما نمی توانید از مدار زندگی تان بگریزید! 
از ایــن گفته چنین بــر می آید کــه مثال  این 
توهم صرف اســت که بخواهید همه چیز را از 
نو شروع کرده و زندگی جدیدی را شروع کنید 
که به زندگی پیشین شما شباهت نداشته باشد 
و به بیانی دیگر از صفر شروع کنید.زندگی شما 
همیشــه از همان مواد،همان خشت ها و همان 
مشکالت ساخته خواهد شد و آنچه که در ابتدا 
به نظرتان »یک زندگی جدید« می آید، به زودی 
معلوم می شود که فقط تغییری است از وجود 

قدیمی تان.
»جاودانگی«
میالن کوندرا

 ندا
 شاه نوری

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه 8۷8 منبـع تامین آب 
اسـتان اصفهان شـامل چاه، چشـمه، قنـات و منابع 
آب اصفهـان بـزرگ اسـت گفـت: بـه دلیـل اسـتمرار خشکسـالی در 
سـال های گذشـته شـاهد کاهش ۱۰ تا ۱5درصدی از کل منابـع تامین 

آب بودیـم.
محمدحسـین قرائتـی اظهـار کرد: تـالش مـا در جهت تشـکیل مجتمع 
آب رسانی روسـتایی اسـت و تاکنون ۱5۲ مجتمع را در مدار بهره برداری 

قراردادیم. 
وی تصریح کرد: سـال گذشـته به دلیل اهمیـت موضوع به دسـتور رهبر 
معظـم انقـالب و تصویـب مجلـس، از صنـدوق توسـعه ملـی مبلغـی در 
اختیار شـرکت آب و فاضالب روسـتایی کل کشـور قـرار گرفـت و ما نیز 
متعهد شـدیم که ۳۶ مجتمع جدید در سـال ۹5 و ۹۶ در استان اصفهان 

را بـه بهره برداری برسـانیم.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان اصفهـان جمعیت 
غالب این روسـتاها را ۱۶5هـزار نفر دانسـت و افزود:۱۶پـروژه از مجموع 

48پروژه تـک روسـتایی بـه بهره برداری رسـید.
قرائتـی افـزود: سـال گذشـته نیـز ۱۹پـروژه از مجمـوع ۳4مجتمـع 
آب رسـانی را در مـدار بهره بـرداری قراردادیـم کـه جمعیتـی بالغ بـر 

۱۳5۶۶هزارنفـر را دربرمـی گرفـت.
وی نکتـه حائـز اهمیـت ایـن پـروژه را رسـاندن آب پایـدار در ایـن 

دانسـت. مجتمع هـا 

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان اصفهان بیـان کرد: 
متغیرهای تاثیرگـذار در ایـن پروژه ها» افزایش شـاخص برخـورداری از 
آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی«، همچنیـن کاهـش هدر رفـت آب از 

۲۹/۷5 بـه ۲8/5۷ بوده اسـت.
قرائتی تاکید کرد: کاهـش۱/۱8 درصدی هدر رفـت آب، افزایش ضریب 
پایداری، شـاخص آب پایـدار و سـالم و کاهش آب رسـانی سـیار ازجمله 
نتایـج افزایـش مجتمع هـای آب رسـانی اسـت؛ همچنیـن یک میلیون و 
۱۱۶ هـزار و 8۹ مترمکعب آب معـادل ۳۲ لیتر بر ثانیه بـه چرخه مصرف 

برگردانده شـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان اصفهان با اشـاره به 
اینکه در حـال حاضر ۳۲۹روسـتا به صورت سـیار آب رسـانی می شـوند، 
تصریح کـرد: پایان تابسـتان تعـداد این روسـتاها به 4۰۰ عدد می رسـد.
قرائتـی ادامـه داد: سـال گذشـته و امسـال حدود۱۰هـزار مشـترک 
پرمصـرف شناسـایی و بـه آنهـا اخطـار داده شـد کـه در صـورت ادامـه 

مصـرف انشعابشـان  بـه قطـع موقـت می انجامـد.
وی بابیـان اینکـه الگـوی مصـرف 8۰تـا ۱۲۰ لیتـر در شـبانه روز اسـت  
تاکید کرد: این میـزان مصرف باید در شـرایط بحرانی به 8۰ لیتر برسـد.

بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان اصفهان 
88درصد مشـترکین شرکت آب و فاضالب روسـتایی خانگی و ۱۲درصد 

غیـر خانگی هسـتند.
همچنیـن قرائتـی از مصـرف 8۲درصـد آب تولیـدی مصـارف خانگی و 

۱8درصـد مصـرف غیـر خانگی خبـر داد.

وی با اشـاره بـه اینکـه ۶۰درصد مشـترکین الگـوی مصـرف و ۳۲درصد 
مشـترکین نیز مصـرف ۱تا ۲برابـر را رعایـت می کنند، گفـت: 8درصد از 

مشـترکین از ۲برابـر الگوی مصـرف فراتـر می روند.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان اصفهان افزود: تقریبا 
4۰درصد مشـترکین پرمصرف هسـتند که با توجه به شـرایط حـاد بهار 

و تابسـتان به آنها اخطـار دادیم.
قرائتی یکـی از اقدامات این شـرکت در جهـت صرفه جویی را شناسـایی 
انشـعابات غیرمجـاز بـا سیسـتم gis، دانسـت و گفـت: ایـن سیسـتم 
را به صـورت پایلـوت در روسـتاهای اسـتان اصفهـان بهره بـرداری 
 کردیـم و موفـق بـه شناسـایی حـدود ۱5۰۰ فقـره انشـعاب غیرمجـاز

 شدیم.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان اصفهان تصریح کرد: 

از این تعـداد 55۲ فقـره را نیز مجاز سـازی کردیم.
وی خاطرنشـان کـرد: مشـترکین انشـعابات غیرمجـاز کـه  بعـد از یـک 
مـاه یـا 45روز قبضـی دریافـت نکردنـد بـه مراکـز شهرسـتان مراجعـه 
کننـد یـا بـا سـامانه ۱5۲۳شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان 
اصفهـان تمـاس حاصـل فرماینـد تـا اقدامـات الزم انجـام و تخفیفـات 
ویژه شـامل حال آنها شـود.قرائتی ضمـن تشـکر از مردم روسـتا تصریح 
۳۰درصـد اطالع رسـانی ها توسـط مـردم روسـتا انجام شـده  کرد:

 است.
وی گفت: ۳/۳ کیلومتـر از خطوط انتقال آب و فاضالب روسـتایی اصالح 
و بازسـازی همچنین ۲۲/5کیلومتر شـبکه های توزیـع در جهت کاهش 

هدر رفت بازسازی شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان اصفهـان از اقدامات 
دیگـر در جهـت صرفه جویـی آب بـه بازسـازی مخـازن ذخیـره آب بـه 
طـول۳۲ مترمکعـب، نصـب کنتورهـای حجمـی درروی دسـتگاه های 
 شـرکت و تعویـض کنتـرل ۱5هـزار مشـترک تـا اوایـل سـال جدیـد

 اشاره کرد.
قرائتی همچنیـن از اختصاص 5۰  اکیـپ حوادث در کل اسـتان خبر داد 
و افـزود: مدت زمان رسـیدگی بـه حـوادث از 5 سـاعت به زیر دو سـاعت 

رسـیده است.
ایـن مقـام مسـئول گفت: مـا موفـق بـه کاهـش ۱۰درصـدی تامین آب 
شـرب از منابـع در دسـترس و خطـوط انتقـال آب اصفهـان بـزرگ در 
مقایسـه فروردیـن سـال جـاری بـا مدت مشـابه سـال گذشـته شـدیم.

وی ادامـه داد: در پیـک مصرف سـال گذشـته شـاهد هدر رفـت ۳۹۱/۷ 
لیتـر بـر ثانیـه و درنتیجـه کمبـود منابع آبـی بودیـم کـه از ایـن میزان 

۱88/5لیتـر را بازگرداندیـم.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان اصفهـان گفـت: با 
صرفه جویـی ۱۰ تـا ۱5درصـد آب در کل اسـتان مـی توانیم کمبـود ها 

را جبـران کنیـم.
قرائتـی تاکیـد کـرد: برخـالف مشـکالت زیـاد در تامیـن آب روسـتایی 
اسـتان اصفهـان، »خـط قرمـز ما تامیـن آب شـرب سـالم و بهداشـتی« 
اسـت و تحت هیـچ شـرایطی ازجملـه نبـود امکانـات و اعتبـارات اجازه 

نمـی دهیـم مشـکلی در کیفیـت آب پیـش آید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان:

تامین آب شرب سالم و بهداشتی خط قرمز ماست
ناهید
 حاجی زاده

* ایجاد کانال واحد در بخش ارتباطات تلفنی مشترکین با شرکت

* امکان اتصال خدمات تلفنی به خدمات اینترنتی و حضوری 
*   ایجاد بانک اطالعات از تماس ها و در خواست ها

اهداف استقرار
 سامانه مدیرتی نظارتی
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پل مطمئن ارتباطی مردم با شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان اصفهان
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